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Atina (sabaha kartı) - Do· 
:•1~ kuvvetli bir tayfaya göre, 
eruzeıoa a§ır yarah bir halde Mısmr 
Olun dadır. 

Amerika, bir Sovyet-Ja
pon ittifakından ürküyor 
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.\{ enizelos ağır surette 
t'1 

yar~lıymış ! 
~~~~--~~--------------------------~--~=--~~ 

lhtilô.lciler şimal ve garp Makedongalarında da harekete 
geçtiler; Lô.disada ve Epirde de isyan başladı 

Asiler SeJaniğe doğru ilerliyor! - ltalya , hadiseleri dikkatle takip ediyor; oniki adaya 
bir kruvazör ve keşif gemileri yolladı - Hükumet tayyarelerinin yeni bir bombardımanı 

Cenevre mahafili Bulgaristanın şiki· 
yetini ölçüsüz ve garip buldu I 

Dışbakanı Rüştü Arasın beyanatı: Bulgaristanın mür.acaatını 
he,.halde bize matuf olarak ızhar edilen vesile haricinde başka 
'1ıQksat ve sebeplerde aranıakta isabetsizlik olmasa gerektir, • 
...____ • 

1 

ğunu bildirdiği söylenmektedir. 

bl. lf ti C • t• Bu!gar notasiyle Türk cevabı ''" e er emıye ı bil.ihare Uluslararası kurumunun 

ile şikayetin sebebi 
ile o!abilir ? 

d Attkara, 8 (BCl§muhc:ırtirimiz -
eııJ telef onla) _ Bulgarıstanm 

~ili U · · k T·· k' e er Cemiyetıne gıdere ur 
•Yenin T rakyadaki ukeri ' tah§i· 

~"lındaıı tiki.yet editi Ankarada 
f -.Ytet UYandırmıthr. Trakyada 
ı edv~llde mahiyette en küçük bir 
e bır b 

D'· lle 1m.ınaxıu ~ w 0ı 
•Ore B '> ulgarları bu tarzda hare · 
hı ıevkeden batka sebepler bu 

lld"-. gu anlqılmaktadır. • 

ti ~~gelen ihtimallerJen bi • 
/ Suı&'ariatamn Noyi muahede • 
l)Je J,,.L ·ı~hı t'tllJt -ndit edilmit olan '' a an 

l'e ,, aalibiyetini yeniden almak 
l takyada Türkler askeri ha 

~ll'lık • 
lahı Yapıyor,, bahanesiyle. ~u sı 
tı "-nınak itini muahede halafı -

a. ezn • .d. 
rıvi,kj yapmak istemesı ır. 

Bay Rü§tü Ara& 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havasa
jansı bildiriyor: 

Bay Avenol, Bay Antanofdan 
öğleden sonra kend:sile temas et· 
mesini irca etmiştir. Bu mülakat 
esnasında Bay Avenolun Bulgar 
rahhasına dünkü müracaabnın bi-
raz garip bulunduğunu ve kendisi
nin bu müracaab Türkiye murah
hasına tebliğ mecburiyetinde oldu-

konseyi azalarına tevzi edilecek· 
tir. 

U!uslararaaı mahafili, Bulgar 
heyeti murahhasasının nereye va• 
racağıru ölçmeden bu müdahale
yi yaptığı kanaatindedir. Öğle ·1en 
ıonra Yunan murahhası Bay Re -
fael Bay Avenolu ziyaret ederek 
bu meaele hakkında mulumat ta· 
lep ebnigtir. 

Dışbakanım1zın beyanatı 

Ankara, 8 (A. A.) _-J3uJga • 
ristanm l\Iilletler cemiyetine Tür
kiye hakkında müracaat ettiğine 

dair gerek ajans haberleri üzerine 
Ulus başmuhaniri, Dış Bakan B. 
Tevfik Rüştü Aras'ın bu mesele 
üzerine mütalealanm rica etmiş -
tir. Dış Bakanm1ız demiştir ki: 
"- Ajans!arın Bulgaristawn 

Akvam cemyetine hakkınızda mü
racaat ettiğine dair verdiği ha -
herler doğrudur. Biz bunu ancak 

Devamı 2 nl'I Myıfanın ı inci eiltununda 

Aıı donanma Girid önlerinde 

Sofya, 8 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Yunaniı • 
landan buraya gelen haberler o 
kadar vazıh değildir. Huduttan 

verilen malumata göre Siroz ile· 
ris'nde Stru.ma ~hri kenarında 
hükümet kuvvetleri!e çarpıfan i
ıiler gittikçe kuvvet?empektedir. 
Top seslerinin Selinik istikameti· 
ne doğru uzaklqmıf olmıuı Ge • 
neral Koııdilis'in kumanda eyledi
ği askerlerin geri çekilmekte ol • 
duğu kanaatini vermektedir. 

Selanrkten biT haber almama· 
mışlrr, ancak Be'grattan veri'en 
bazı haberlerde şimali ve garbi Ma 
kedonyada vaziyetin karıştığı ve 
oralarda da ihtilalcilerin harekte 
geçtiği bildirilmektedir. 

Son günlerde Bulgar hududuna 

iltica edenler hükUmet kuvvet'eri
le birlikte hareket eyliyenlerdir. 

Larfsada lhtllll ba' 
gösterdi 

Atina, (A.A.) - Petit Journal 
muhabiri asilemi Lariaa'yı itgal 
eylediklerini bildirmektedir. 

KURUN - Bundan evvel ver. 
diğirniz bir haberde General Kon

dilisin Kozanadaki kolordudan şüp 
helendiğini yazmıştık. Larisanm 
ihflqlcilere iştirak eden bu kuvvet 
tarafmdan işgal edilmiş olması 
muhtemeldir. 
isyan, Yanyaya da sirayet 

etti 
Atina, 8 (A.A.) - Petit Jour • 

nal muhabiri ilerde de asiler lehi-

Devamı 4 ftnC'.ft ııa:rıJıının ı lnc1 alltononda) 
k
lkinci ihtimal, Yunanistanda 

~ an 'h . . f 1 tilalden Bulgarların ıstı -
ilde ..__ • 

li e..,.uek için hazırlıklara gı • 
Dananın kuyruğu dün de koomadı I 't--~~~~~--~~---.. 

Galatasaray la F enerLah"' : lı ti f~eaidir. iki sınıf Bulgar aske. 
ttın. ..... d w h ~ • 1 ah altına çağırıl ıgı a-
d~ doğı-q iae bu ikinci ihtimal 
ki a. ku\>vellenir. Her halde Tür 
)' )'~ la.rafından Trakyada tiki -
tlı ın . 

Ilı.ti Ucıp hiç bir ıeY y~Jdur. 
ka Raı- Baıvekilinin Tür kıyeye 
l'i zı doaUuktan bahseden sözle • 

~ nkarada iyi bir akis bulmuş -
t', 

h 
8~hak•- 1 1 ·· .. .. da a d .. ~ amet nonunun • 

lllıa ll~ kanıutay kürsüsünden u-
~ lö:lediği söylev bunun en 

hundetlı bir delilidir. Hakikat 1 

lu..)Q an i~aret iken hiç sebzpıiz 1 

t&lter!enuı T rakyada bit takım 
bir h 

1 hazırlıklara girişnıiyeceğİ 
1 

tarı edahattir. Bunun için Bul· j 
ilrın C . . 

)etine . enevre Mılletler Cemı 
1 

)e'-· gıderek hudutlarını emni • 1 

q~ q 1 
tı•.. ioıtenneıi olsa olsa kay-
"il 'f·· ' ' 1 dtltı urkiyede değil Türkiye hu 

atı ha . . ı 
titı• rıcınde olan bir takını 
l~ •ebeplere müstenit olmak ' 

&elir. 

çe berabere kaldılar.. ı: 
Sahaya oyunculardan ziyade rüzgar 
hakimdi; Fenerbahçe çok şanssızdı 

- Tatsilib 6 ıncı aaylfamızda -

Dün Stad kapısı öyle ka.•a.bahktı kt 

--
Vaz:yet etrafındaki düşünceler 

1 
olduğu bildirilmekte olmuma 
rağmen Pariaten gelen telgraf 
lar, bunun aksini gc;>stermekte 
ve geç vakit Sofya ile yapbğı· 
mız bir temastan aldığımız ma 
IUnıatta ihtilalcilerin vaziyetle 
rini tahkim eylediklerini anlat 
maktadır. 

ASIM US 

Bugün Atinadan gel~n ha • 
berlerde Makedonyada asilere 
karşı harekete geçen ve Gene 
ral Kondilisin kumandaıında 
bazı kuvvetlerin soğu~ın şid • 
delinden havanın yağışh olma 
ımdan dolayı lüzumu veçhile 
faaliyette bulunamadıkları ve 
kesif bir ıisin bu harekete bü -

Jl. ............. ~~:-m-:'~~~-:l~~~~ .. ~,~~l~~d~:l~d~ l.•, ••ymu~·k!!iii!ib9ir~m!!!!!i~n~i-~te~ş~k~il~e~y~le~m~e~k~t~e~~· ~~va~m~ı~•~o~n~~u~u~l~··r~nn~ın~2~ınd~ın~tun~un~a~~. v .. .. e L::vle. ...-eım:•ken ç_eriye böre giren er e o a _ _ • 
.n.apının onun uu,, 6 
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Bul~aristanın şikllqeti 

ölçüsüz ve qarip görüldü 
-B 

,,... (Baş tarafı 1 inci sayrfada) 1 
dün aıqam geç vakit öğrendik ve 
ne kaaar derin bir hayı·etle kartı· 

ladığımızı tahmin edeniniz. 

S J 
• ?s!: 

milli te,kilat ve milli hazırlıkları t it • f k · tedafüiveyaherhangibirkomıu· ovye - apon tı a 1 mı • ~.",,.~l~e; 
ıu aleyhine tecavüzi mahiyette ol• 'Qj[ ~ 

Daha geçen gün yeni Bulga -
ristan Başvekili Türkiy~ . Bul -
gariıtan münaaebetlerinin dosta
ne mahiyeti üzerinde beyanatta 
bulundu, dün Batvekilim!~ ismet 
İnönü Kamutayda hükumetin 
programını ifade ederken Bulga

ristan komıumuza karıı \J!an va- ı· 
ziyetimizi açıkça izah etti. 

duğunu, göıtermek için cemiyeti ----------------\ B~ 
akvam ve cihan efkarı umumiyesi AtatürkÜ tebrik A •k •• k •• /V bla.k 
ne kanaat verecek suallerle haki- merı a ur uqor . e . 
katin meydana çıkmaıını kabul 

Ankara, 8 (A.A.) -Atatürk- • tnıin 
ün Cumhur Bqkanlığma tekrar ""' ? d • Y 

etmeğe hazırız. Bizim hiç bir ha- ~h 
reketimiz imza koyduğumuz mua- seçilmesinden ötürü Afganis~a~ ljapacaaız . llJOT 
hedelerin hiç birine mugayir de-

ve Arnavutluk Krallarının Reıaı- O 
cümhurumuza gönderdikleri tel

ğildir. Herhan.ıi 1bir kom§umuz 
aleyhinde onun tamamiyet ve em· yazılarına Atatürkün cevapları 
niyetini tehdit eden bir hareketi.. aıağıdadır: 

Gerek iki komıu ülkeııın baı
vekilleri arasında, gerek hariciye 
tefleri arasında kartdıklı duygu • 
lan göıtermeti lizım geleıl doı • 
tane telıraflar henüz birçok oku
yucuların ellerinde durmakta o • 
lan gazetelerin ıayfalarmdadır. 
M. Bataloffun T rakyada tahıi -
dat yapıldıiına dair kendiıine 
yapılan ıorguya kartı verdiii 
ve bizi daha o vakit hayrete uğ -
ratan milli.katı üzerine Anadolu 
Ajanaı doiru tahkikata dııyana -
rak memleketimizin her )•anın • 
da olduiu gibi Trakyada da nor
mal aulh zamanı kuvvetleri hari
cinde bir nefer ili.ve edHmediği 
ve hiç bir ımıf ıili.h altına çağı • 
nlmamıt olduğunu yazmııtı. 

miz yoktur. Reisicümhur Kamal Atatürk 
Binaenaleyh, Bulgariıtanın bu Ankara 

müracaatını herhalde bize matuf Zatı devletlerinin tekrar inti-
olarak izhar edilen veıile haricin· habınız vesilesiyle dostane teb • 
de batka maksat ve aebeplerde a· riklerimi ve yüksek kardeşimin 
ramak iaabetıizlik olmaaa gerek· Türk ulusunun saadet ve terakki
tir. Yunan dostumuzun bütün si hakkındaki emellerinin tahak
doıtlarını elem içjnde bırakan da· kuku için olan temennilerimi ar· 
hill iıtiraplar henüz bitmemittir. zederim. 

Dün Bulgaristan hariciye nazırı 
ile görüşmÜ§ olan Sofya elçimi • 
zin Bulgaristanın akvam cemiye
tine hakkımızda böyle bir müra • 
caatından biz kendisine söyle -
yinceye kadar haberi yoktu. 

Türkiyenin açık, ıamimi ve sa
rih politikaaının kendi hukukunu 
nasıl bir c;iddi7et ve· taauupla 

müdafaaya karar vermit ite bat• 
kalarınm hukukuna da ayni su • 
retle riayet eder oJdufunu ve ıuJ
he bağlılığımızın ve ıulhü mü • 

Doıt memlekette kan dökülmeıi· 
nin bitmeeini ve nizam ve intiza .. 
mıammenin biran evvel avdet et·· 
meıini temenni etmekteyiz. Hiç 
bir devletin dahili itine karıtmak 
aıla hatırımızdan geçmediği için 
bu herkeıin bildiği hadiseyi bu ıı· 
rada mevcut vak'a olarak zikret• 
tim. Omit etnı,ek isterim ki, Bul· 
ıariıtanın da vaziyeti böyle ola· 
caktır. 

Yakalardan bahsederken Bul
raristanın A:kvam cemiyeti mü • 
mesaili M. Anwnofun - ki Anka· 
rada aramızda bulunmıuıtur -
hakkımızdaki muhtırayı umumi ki 
tipliğe verir vermez bu makamın 
a1akadar devlete daha haber ver
mesine imkan ve zaman bırakım.a
dan derhal ga:zetectleftı tevzi ef • 
mit olduğu bir vak'adır ki, müra
caatın sebeplerini belki de tenvire 
yarayabilir zannile it aret ediyo -
runı. 

dafaa azmimizin ne kad3ı köklü Bir de bu sabahki ajans haber
ve kuvvetli olduiunu ve ımza e- Jeri arasında Bulgaristanın bir, 
dilen muahedelere riayet elflek ~!d sınıf askeri silah altına çağır
ve riayet istemek kararında oldu· dıAı haberini dah\. büyük hayretle 
iumuzu dünya bilir. c>kudum. Böyle bir şeye hak vere-

y eryüzünde bundan §Üpuhe e- cek hiçbir .ebep yoldur. 
decek bir hükumet bulunacağına Bu itibarla bu a&ker toplama 
dün akıama kadar inanmıyorduk. haberinin doğru olmadığım tah • 
Bulgar nazırı dostum M. Batolof min etmek i.ter ve hem de bunu 
aramızdaki dostluk muahedesin· temenni ederim. Türkiye Cümhu· 
den bahsetmiştir. Yalnız ona de- I riyeti hükUnıeti doıtluklarma ve 
ğil, iki tarafın mer'i olan bütün taahhütlerine bağhhimı açık a • 
mevcut muahedelere ne kadar ri- 1 imla her münasebetle ve her yer. 
ayet etmekte ~~l~ndu~unu ve 

0

ild l de iıbat eder. Bundan herkes mut
mn.ftan han<?mn1n rn,Jlf terbıve main clm~.l1dır. 

I ' Bir paraşüt rekorcusu 

\ 
ö :dü 

K1~enbag, 8 (A.A.) - Bir - ı 
~ol( /dünya rekorlarına ıahip pa-1 

raşütcü T ranum, 8,000 metreden 
yere inmek üzere bir tayyareye 

binmişti. Bir aralık T ranum, ra

hatsız olduğunu, tayyarenin in -
mesini işaret etmi§, fakat tayya-

re yere indiği zaman, Tranumun 
öldüğü görülmüıtür. Zannedildi

ğine göre oksijen titesindeki ha
va bitmemif, bu ıebepten ölmüt-
tür. 

Yeni b:r rekor 
Deytonbiç., 8 (A.A.) - Mal • 

kohn Kempbetl, gidip gelme bir 

mil metafeyi, .utte vuatJ 276,816 

mil ıür' atle katetmek auretile yeni 

bir rekor yapauttJr. Şimalden ce • 
mıba doiru ilk mili 13,20 saniye
de ve saatte vaeati 272, 727 mil ile 

yapmıf, cenuptan ıimale olan ikin
ci mili, 12,81 saniyede ve saatte 

<,: n malı yardıma 
muhtaç mı? 

Va9ington, 8 (A.A.) - Bay 
Filipp bir beyanat neıretmiştir. 
Beyanatta, Amerikanın, lngilte . 
reye Çinin büyük devletlerinden 
mali yardım isteyip iıtemiyeceği
ni haber vereceğini ve büyük 
devletlerin mü§terek bir hareket 
ihtimalini iyi ıekilde karıılama -
ları lüzuınunu bildirmektedir. 

Macar dış sıyasasında 
değişiklik olmıyacak 
BudaJ>ette, 8 (A.A.) - Macar 

telpaf ajanısmdan: Mu.takil Pea· 
ter Loyd gazetesile Budapetti Hir• 
lap hilkUmet gazete.i, dahili ıiya
ıadaki değişiklik He o.liıkadar ola
rak Macar harici ıiyaaaalnda da 
deiitiklik vukuunu zanneden bazı 
ecnebi gazetelerin neıriyatmı tid· 
detle protesto etmektedirler. 
Dııan siyasayı tayin eden Baı· 

bakan ile Harkiye Bakanının mev 
kilerini muhafaza etmeleri ·bu sı
yuada hiçbir değqiklik olmıya • . . 

Alganiatan Kralı 
Muhammed Zahir 

S. S. Muhammed Zahir; 
Alganiıtan (Kabil) 

Reisicümhurluğa tekrar seçil
mekliğim dolayısiyle izhar huyu. 
rulan tebriki.ttan dolayı samimi 
olarak teşekkür ve dost Afgan 
ulusunun refahı için olan aami • 
mi temennilerimin kabul buyrul
mumı rica ederim. 

Kam8l Atatürk 

Reiıicümhur Kamal Atatürk 
Ankara 

Türk ulusunun bu kadar çok 
yerinde olan itimadını zatı dev
letlerine tecdit ederek Reııicüm
hurluğa tekrar intihabımz mü • 
nilıHlbôttytıen ~t 44.t.. .. ~: 

ve zatı devletlerinin ~kbali ve a~ 
ıil Türk milletinin saaCleti ve 
refahı için olan temennilerimi 
iblağa müsareat eylerim. 

Zoğo 

Arnavut Kralı S. M. Zo~o; 
Tiran 

Reiıicümhurluğa tekrar inti
habım dolayısiyle irsal buyrulan 
nazik telgraftan dolayı ıamimi 

olarak teşekkür eder ve zati hat
metanelerinin saadet ve asil Ar -
navut ulusunun refahı için olan 
temennilerimin ka}>ulünü rica e· 
derim. 

Kamôl Atatürk 

Bay Edenin Moskov ve 
Varşova seyahati 

Londra, 8 (A.A.) - Dün, Bay 
Eden'in Moskova ve Val'§O'Vaya 
seyahatinin ,haber verilmesinden 
soma 1bugünkü vaziyetin anahta • 
rmm Berlinde bulunmakta oldu • 
ğu açtkça. bildirilmektedir. 

İngiliz hükUemitinin, Beyaz ki
taıbın neşri ile kaybettiği aabayı 

tekrar ele geçirme~ için mümkün 
olduğu kadar çalışacağı da ümit 
edilmektedir. 

Liberal gazetelerıden Niyus Kro
nik, Deyli Herald ile beraber, 
ıör Saymenin Berlin ıeyahati· 

nin tehiri ma'uliyetini yüklettiği 
hüıkumeti tenkitte devam etmek • 
tedir . 

Deyli Herald, bir ulus tarafm· 
dan emniyeti için istenilen yüksek 
ıUi.hlanmanrn, muhakkak ıurette 
bir batka ulus için emniyetaizlik 
ve daha aıağı biT ıila·hlamna iste
mek demek olduğunu yazıyor ve 
diyor ki: 

''Böyle bir meseleye kollektif 
bir emniyet ıiıteminden batka bir 

Vaıington, 8 (A.A.) -Ayan de bulunarak Amerikanın 
ukeri tahsisatının ve ordu mevcu
dunun çoğaltılmuı hakkındaki 

kanun layihasmm müzakeresine 
batlamnıttır. 

Demokrat Lewiı - lllinoiı -
ile demokrat Meadoc - Kalifor -
niyo - Amerikanın Uzak Şarkta
ki muhtemel bir ·buhrana kar§ı ha-

zırlanması lüzumunu aöylemiıler
dir. 

Lewis, Japonyanın vaziyetini 
müdafaa edeceğini ve Amerikaya 
kartı yakında Sovyetler birliğine 
ittifa:k teklif edeceğini söyliyerek: 

"Sovyet orduau i1e Japon bah
riyesine kartı ne yapabiliriz,, de -
mittir. 

Demokrat Gl&H - Virjinya -, 
ordu mevcudunun tezyidi aleyhin-

ülkede hava vaziyeti 
Ankara, 8 (A.A .) - Ziraat 

Vekaleti meteoroloji enıstitüsün • 
den alınan malumata ıöre, ıon 

24 saat içinde Gelibolu, Yalova 
Çanakkale, NaziHi, Muğla, Bolu, 

ve dolu Aneıdolu.unda; Erzurum 1 
ve Karadeniz kıyılan tamamen 

vaiJalr'v• 4liler~ 2ec 
miftİr. Yağif doğu Anadoluıu · ı~ 
Orta Anadoluda kar ve diğer ~ 
lerde karııık yağmur tddindedir. • 
Ölçülen en çok yağıf mikdarı Ri-

zede 12, diğer yerlerde 2 ili. 3 mi
limetre araıamdadır. Karm toprak 
üstündeki kalınlığı Erzurumda 50, 
Kanla 26 santimetredir. 

Hava ıühunetinde bir gün ev· 

vele nazaran cenubi p.rki ile do· 
iu Anadolu ve Karadeniz kıyıla· 
nnda dört ili 10 derece araaında 

düşüklük ve diğer yerlerde üç ili. 
4 derece etrafmda yükseklik kay· 

dedilmittir. Yurtta diitük sühunet 
ııfırm altında Kan' da 16, Erzu· 

rumda 15, Kastamonu'da Sivaıta 
8, Ankarada 3 derecedir. 

En yülaek sühunet Adanada 
18, Antalya ve Dörtyolda 17, de

rece olarak kaydedilmiştir. 

Bugün Ankarada ıaat 14 de 

hava sühuneti sıfırın üstünde 7 de 
rece kaydedilmittir. Rüzglr Şarki 
ve Şimali §arkiden mütehavvil o

larak ıaniyede dört metre ıüratle 
etmiıtir. 

Gediz nehri taştı 
lzmirı 8 (A.A.) - Son yalan 

ıiddetli yapnurlardan Gediz 
nehri taflnıtbr. Bütün tarlalar ıu 
altında . kal1J1ıftır. Eıki Gediz 
köprüsünün bir kısmım sular gö· 

türdüiü için Foça • Berjama 
ve Menemen arasındaki ınünaka-

lit durmuttur. 

Nehrin bu tatkmhğı Mene -
men civarındaki ar~ziyi tehdit 

ettiği için köylüler önleme ted -
birleri al111•ktadır. Nehrin Mene
men civarındaki eki yatağına 
dönmesi için alınan bu tedbirler 
aayesinde tehlikenin 8nUnc: geçil
mi tir. 

rek ordunun takviyesi diğer ıO 
leıketlere tezyit için vesile te 
edeceğini bildirmiştir. . 

Borab: "Ordu yalnız 46 biti 
aan ili.veıi için zafımızı göster' 
ceıktir.,, 

t 
Dem.it ve müzakereden so1'l"_... 

yan mediıi ordu me:vcu@ıJP" 
118750 den 165000 e çıkarı\all 
B>ı karar 26 reye karşı 56 rff 
kabul edilmittil • 

Parlamentolar birliği 
Varıova, 8 (A.A.) - Ulu;ı..' 

raaı parlamentolar birliğinİJJ ~ 
sili rejim daimi t~li komisyoo J 
ıova.da toplanarak ittifakla 
karar sureti kabul etmiştir. sJ 
mühim kısımları tunlardır: 

Teıkilah esasiye kanuni•~ 
adili tarzı ;ı4naı:li:m.en•-· 

~şlere müteallik mealelerdetı 1 
tarmak makaadiyle vazifeJ 
hafifletilmeıi, ulusun hususi f; 
yetl~rinin tanzimi profesyöııel jjtl 
ıına müstenit huauııi bir ~İl 
havale edilme.i ve bu tefd'V iJ' 
faaliyeti huıusi menfaatleı:dell I 
tün olması lazımgelen umunsi 1, 
f aatten mülhem bulunmalıdıt• J 
li komisyon Fransız, İngiliz, ldf' 

yan ve Lehistan mürahhaslarıı' / 
mürekkeptir. Romanyayı bit 
ıahit temıil etmittir, 

ltalya ordusunda talirll!~ 
Roma, 8 (A.A.) - Stfenal 

jansı bildiriyor: 
Bütün kara kumandaııl~ 

nezdinde en yü\(sek ordu ıabl 
nının ittirakile talimler batl.-st' 

tır. ti' 
Gaye, erkanı harbiyenin ~ 

bit ettiği farazi vaziyetlere ,. 
memleketin müdafaasına ait tP 

seleleri tetkik etmektedir. tıfl'' 
Ayni zamanda ordu ile . -' , 

re araaındaki it beraberlii' 
1
,, 

selesi de tetkik edilecekti,.~, 
neralin iştirak edeceği bu t i~ 

hürat büyük erkanı harbi~e ~· 
ve bütün ordu kuvvetlerin•ll dlJ' 

·ıe r 
sek makamatınm huzurll 1 

mada kapanacaktır. 

Havanada postacıJarıtJ 
grevı Jıa, 

Havana, 8 (A.A.) - rd~ıt' 
bere memurları itlerini bıra bt • 
lardır. Posta ve telgraf rııuha 
ratı böylece felce uğrarıııttır· -"' 

.. •11er. 
Bu hareket zannedildigJ tııf 

re, hükUnıet devirıneğe ına 
programın bir parçasıdır. ·~ 

. iJere ı 
Memurlar ötekı greve ~ ol' 

tihak etmişlerdir. Urnurııf gr~iJdİ' 
ması ihtimali vardır: ~an~~ıeee1'· 
cine göre örfi idare ıla.n e l 

tir. 

le 

t 
l 
h 



§.il' ASA 

Beyaz kitapta 
neler var? 

~on günlerde lngilterenin bir 
tiJdi az kitap çrkardığı haber ve • 
ı·· d Ve bu Beyaz kitabın neıri yü· 
~ ~~ Alnıan!ann İngilizlere küs 
~rı, bu yüzden lnııittere Dıı 

m Bay Jon Seymon'un yap • 
~ Üzere olduğu Berlin seyaha· 
'411lQ geç"kt''" h her "ld" y , ı ıgı a ven ı. 

t.h ••nız telgraflar bu Beyaz ki • 
";tkrtı ~!erden bahsettiğini pek 
~ &nlatamamıt olduğu için bu 
...,,_~ onun ihtiyacını hisaediyo· bil . OQ;. 

lal~ kitap, lngiltere Başbaka
'-t Mtr. Mac Donald'ın imzasını 
-.ıı~·kta ve bir bombardıman 
ı.. •Yetini haiz bulunmaktadır. 
uııater • 
~ Makdonald bir tuaftan 
ril Y~ya, bir taraftan da Ja • 
l>owl teJ.enın kara, hava, deniz silah· -,::1a. biT bomba abmf ve in • 
't lllını geçiktiremiyeceğini ili-
e ~i1tir. 
~~Yaya ablan bomba pek 
tihtl Jal>Onyaya atılama, biraz ih· 

8e ~ atıbnııtır. 
~ ,'f:z kitapta evveli. lngiltere • 
~lannıa yolunu tutarak bat 
ili ı, İyi örnek olmak ıiyueti
,j:!rtığı anlatıldrktan sonra fU 

1 
e temu ediliyor: 

~, - lnriltere ıilihfanmıyor, 
M~rı •ilihlanıyor. 

di ~ Mudonald bu ndide 

'

Yap kj. ''B· . d.. !ta·L-ı:z-• ızrm unyayı ın ıa 
" . •i la ı~tımek için tuttuğumuz 

~·· nıuvaffak olaıanuftır. Ba 
~en ken:Iiım'.zi müdafaa için 
,.,~ 0laıı vaaıta!era malik olamı-

2 _ ~ geldik!,, 

M.1r ~h ınakineıi bozuktur; 
'6tl\iy "'>lı•ld bu volda şu ıözleri 
' O~: ••Artık anlatıldı ki, ta• 
~ J..bır harekete ıeçilnice mev· 
li,~""'ll •e ıulhü korumayı ıözet· 
~ ~larara.1 tetkilitm, taar· 

ol~ 'd kartı güdülecek bir teY 
•ir ·-' 3 oauıqılmııtır.,, 

~ ~anya ırli.hlanmıfbr: 
··~, 0 nald bu bahsi anlatırken 
t~ı· 

1
. Ya hal1kı biHıana Almanya 

lit0 .. ~ •, öyl~ bir ruh ile yet:ıtiri· 
bi&ae1ıt.,._ buna kartı emniyetsizlrk 

• ~ek imkaneızdır.,, 

MuaJ)jm1er birliği 

/ık iedrıseı tıoıalarının 
makam tahsisatları 
Muallimler birliği yıllık kon • 

gresini dün saat onda l.ıanbul 
Ha!kevi sa!onunda yapacaktı. Fa· 
kat birliğe yazılı üyelerin üçte iki
sinin o!maması, idare heyetinde 
bulunan dokuz kiıiden ancak bi • 
riainin bu!unması konııreyi yirmi 
bet mart pazartesi günü saat on 
bete brraktrmıııtır. 

Yalnız kongre haricinde gel • 
miıolan hocalar, aralannda huıusi 
bir toplantı yapmıflardır. Bu top
lanbda KUltür Bakanlığının vila
yet Kültür müdürlük~rine ilk ted
risat müf ettiti ve bq hocalannın 
makam tahsieatlan etrafında ko
nu§11lut 'ar:hr. Bu mevzu, 25 mart· 
ta tekrar yapı'a:ak o!an kongrede 
de görütüleeektir. 

Yugosıavyanın 1 utk•ye 
ateşem ' lif erliği 

Yugos ~av ordusunun seçme za· 
bitlerinden kaymakam Novritza 
Rakoçeviç Yugos!avyanın Türki • 
ye atatemilterliğine getirilmiıtir. 
Kaymakam Rakoçeviç uzun müd· 
det Be' ııratta harbiye meedebi mu 
allimliğinde bulunmuıtur. 

Saat düdüğü 
Belediye, saatlerin aıarmda 

büyük fay dası olan Galata kule • 
sindeki düdüğü tamir ettirmif, fa 
kat düdük l>ir il{i gün öttükten 
ıonra tekrar bozulmuftur. 

Bunun üzerine düdüğün elek· 
trik tesisatını yapan tirketin nez 
dinde tet.ıMlutta bulunmuıtur. 
Belediye, ıirketten aldıfı cevap
ta, tesisatın muntazam surette 
yapıldıfını, ancak aruıra yai • 
mur damlaları ıirdiii için düdük 
teki tesisatın rütubet aldığı ve 
bunun için ötm~diii bildirilmit • 

tir. 
Belediye, tirk~tin mukaveılesini 

tetkik etmektedir. Şirk~t, düdüğü 
bir daha bozulmıyacak derecede 
tamir etmediii takdirde tazminat 

istenecektir. ·~ ........ lrıı:Uz donanmasmı, ordu· 
'k ~e hava kuvvetini aa.ğlamla· 

t.ı •ııın ! . Kok kömürünü ha· a eski 
fiyatlar üzerinden 

satanlar var 

1 os1osf ılar I 
Beyoğ!unua b r ofomo

b He tramvay çarpıştı 
Dün saat on beı buçuk suların· 

da Beyoğlunda T okatlıyan öteli Ö· 

nünde bir tramvay bir otomobilHe 
çarpıımıt il.sanca zayiab olmadı • 
ğı halde hayli ka'abalrk toplan· 
mıf, ıeyrüaefer bir müddet için 
durmuıtur • 

2100 numaralı bir taksi oto • 
mob:li içerisinde müıteri ile istik· 
lal caddes:nden Cümhuriyet mey
danına doğru gitmekteykeıı arka
sından tramvay çarparak ça:nur • 
luğunu ezmiıtir. Şoför derhal ine
rek vaziyetin tesbiti için zabıta ve 
fen memurlarının gelmes"ni bek· 
lem~ğe baçlamıı ve yol üzerinde
ki bütün tramvay!ar da durnnıı • 
tur. 

Tramvay, 135 numaralı birin· 
ci mevki bir Şitli - Tünel araba
sıdır. Tramvay kondöktörleri oto
mob:Iin nizam harici cihet takip 
etfğini, tramvayın önüne geçtiği· 
r.i; taksi toförü ise önünde tram· 
vay olduğu için durduğunu ve ar
kasın:lan bir diğer tramvayın hız
la çarphğmı ileri sümıüıtür. 

Zabıta vaziyeti te.bit e~İf, 
fen memurlan raporunu yazınıt • 
tır. 

Top'anan kalabaJrk ara;ında, 
toför; cto:nob:linin ezilen çamur· 
luğunu göstererek: 

- Ben bir yere gitmem .. Bu za
ran ıirket ödemelidir, diyip duru
yordu. 

Tramvay kondöktör!eri iıe , çar· 
pan tramvayın vatmanmı işaret 
ederek: 

- Sen bu ciheti niye takip -'di· 
yonun? 

Kabahat sende. Bu vatman da 
çoluk çocuk aaıhibi. Ona da yazık 
değil mi .. Gibi hafif münakatalar 
yapmıtlardır. 

K:ımin kabal\at11 olduğu tl'.hki • 
kat derinleıtirilerek anlatıla :ak • 
tır. 

~-----------------~ıs duduk!eri 
Tahlis:ye idaresi tarafından 

Kerempe mevkine konan ıis dü -
düğünden batka Sinopta yeni bir 
sis düdüğü daha tesis edilmiıtir. 
Deniz ticaret müdürlüğü fen he • 
yetinden Bay Fahri, düdüğün tea· 
lim muayeneıinde bulunmak üze
re Sinoba gitmit~ir • 

Tahl:siye idaresi bu yıl içinde 
daha bir kaç yere fener ve düdük 
koyacaktır. 

1
,.. k' . ._,ocu arı tas rgeme 
Kurumun r..mınönü kolu 

oün toplandı 
Çocukları esirgeme kuı umu E

minönü kolu, dün akıam saat yir
mide ko!un nahiyelerden ge!en 
mümesaillerinin iıtiraki~e top!an • 
mrttır. 

Kongrede, fır1<a Eminönü kaza 
reisi Bay Tevfik, Şehir mec!iıi ü • 
yelerinden doktor Bay Ali Rıza ve 
kolun üyeleri hazır bu!unmut 'ar • 
dır. 

B:!yazıt ve A!emdar mümessil
leri kongrede kaza kurumunun kol 
lara yardım etmediğini, ziyanlan 
dokunduğunu, söylemitler, netice
de kazamn ko!!arı konmıaaı için 
vil:iyete müracaata karar veril • 
mittir. Bun:I~n sonra kolun yeni 
i·'are heyeti seçimine geçi!mi,tir . 
idare heyetine, Bay doktor Ihsan 
Sami, Bay dokotr Orhan Tahsin 
C-ay Hüsnü Sadrık, Bay Rifat, hay 
Halil Sezai seçilmitlerdir. 

Kongre ıeç vakte kadar sürmüı 
tür. 

Şehrimize qel~nıer: 

Romanyanın Madrit elçisi 
prens Antovan Bıbesko bir kaç 
gün kalmak üzere ıehrimize gel· 
mit, Perapalas oteline iımıittir. 

§ ispanyanın Türkiye mas1ahat 
giizan Bay Rikardo Bengo ,ehri • 
mize gelmittir. 

§ Moskova e!çimiz Bay Vasıf 
Çınar dün izinli o1arak tehrimize 
gelm~itir. Bugün Ankaraya gide • 
cekıir. 

§ fzinli olarak Avnıpa.da bulu· 
nan YuıoslayYa konaoloau Bay 
V!ad"mir Çerbina tehrimize dön
müttür. 

Geri kalan toplantılar 
lstanbul istiklal lisesinden ye • 

titenler kurumu dün Hal!tevi sa • 
lonun:la teplanarak yıllık kongre
lerini bayacaklardı. Fakat üyele • 
rin ekseriyeti gelmediği için kon
gre on bet gün sonraya bırakıl • 
mıttır. 

Talebe birliğinin de dün topla· 
nacak köycülük kurultayı yirmi 
iki mart cuma gününe ka 1mıtbr. 

Halkevinde Talebe birliği tara· 
fmdan tertip edilen Bay Mahmut 
Eıadın konferansı bayram erteai
ne bırakılmıftır. 

• - KURUN 9 M \RT 19~5 ....... 
Geziotile~ 

• • 
ışı m e 
giderken 
Ortalığı alaca bir tan a•·Jınlığı 

ile ıaran bu donuk kıt ıabahınüa 

!tlaç.~a yo!ıuıunu tırmanıyorum. 

S:Jkaf,larda mtçülerle ıimitçiler • 
den btı§ka hemen hemen ki.mıe 

yok. Y alna arada arada ıağ: ı •!'i 
lu evlerden birinin kapm :açılıyor 
ve omuzu çantalı, di ıetertculı 

çocuklarla karııla;ıyorum. Kar 
ıerpiyor ve rüzgar uiyor. Kaldı
rımlarda ayak ıuleri boğuA bir 
gürültü ile yuvar!anıyor. inenler 
de var. Onlar da çıkanlar 11ibi 
mektep çocukları. 

Yirmi yıl önce buraıı böyle de
ğildi. Bütün ıemt sabahları öğ!e-
lere kadar uzatan bir ıuaiık içi 
ne gömülü yCl§arclı. Yangınlarla 

ıık •ık hırpalandığı halJe timdi 
burada ilk 1fıklarla canlanan bir 
varlık •eziliyor. Ôyle .anıyorum 
ki, ba defİfmede on yıllık Maçka 
tarihinin payı büyü,'ztür. 

Alabildiğine genİf bal.releri, 
yükıek, kııkanç duvarlarla çevri
li bir koç kanalın kaıplaJıfr brı 

yerlerde ıimtli yihlerce aparlı • 
man kuruldu. Onlann çatıları al· 
tında binlerce aile oturuyor. ~ 
lü dükkanlan, ıeçme mallarlyle 
uzanan büyücek bir çarııd:ı yine 
o birkaç kanalın topraklan ütün 
de ııralanryor. 

Tepeye vannca, bütün raJdeyi 
dolu buldum. Tramvay otobüs da 

raklan birer an kovanına Jön• 
müftü. Kendi kendime: 

- Apartmanlar birer nüluı 
komprime.ini andın yor 1 

DeJim. Kürük GTıa parçaları • 
na büyüle lıalabalılJan ııfclırmak 

bakımından onlan hot görmek ge 
relı. Bu •oğukta renge aldanma 
mcığa çall§arCılc yavrulara l-aktım. 

Hepli gürbüz ve ıentliler. )'alnı: 
onlar Ja görülen h:ç bir üzüntü 

ile bozulmamq bir se•le- lıonll§U• 
yorlar, savrula ııçraya kOfUfU)'Or 
lardı. Zengin, orta halli çocukları 
artık eıkiıi gibi lala, dadı siperle 
ri ve kibarlık ıınırlariyle ayrılmı· 
yarlar. Onlan yanyana yürür, kGT 

fi karııya bir •ınıl itini konafUr 
gördüm. Bugün üıtünde durulnu 
yacah kadar tleğerıiz görünen ba 
halin yayılmaıınJa mektebin pa

yı büyüktür. 

de ••d'kdo.nald bu bahisler üzerin· 
' Orıannıay1 her bakımdan bu· 
$~ k ka.vutturmak liznndır~ 
ı,hi)' U~etaiz bir müdafaa mag 
ıc_hiJ~ deznektir", "taarruzu, mu· 
~ ~!"ruzla karıılamak t~a~· 
''d· ete uğratmanm bırıcik 
~ J ır'' " · ek e ~ l« • orduyu urileftınn 

Kömürcülerden bir kısmmm 
kok kömürünü hala eski fiat~ar 
üzerinden satbğını gören beledi 
ye, bunların kontroluna lüzum 

ıönnüıtür. ............................................. Yurttaşlar; şafkat 
a'anında 

bayramlaşınız 
Çocuk Esirgeme kurumu (Hi • 

mayei Etfal). genel merkezi tara
fından gönderilmiştir: 

Çoculıların akın, akın çok renk 
li bir irmak gibi aktılJan ıokağa 
ben ele saptım. Genİf, parite tlÖfe 
li bir caiJenin kenarına )aslan. 
mıı ilıi büyük illı mektep yapuiy
le karıılCl§tım. Demir kap.jan ar
tlınakacl ar açıktı. Ak.akallı bira· 
dam, gülünuiyerek küçülıleri kar 
§tlıyorclu. Yapı, ıon yıllmtla ço • 
ğaldıklarını ıevinçle görcliiğümid 

ıağlam ve güzel örnekteJir. Ge • 
niı pencerelerinden ~n batrncıya 
karlar l§ık ekıik olmıyacalı bir uy 
gunlukla lrurulmuılm. 

l>ot, ' •nelttinnek zarmidir,, di· 

""" t2'ti!te~ B ek·1· · bu Be ~q~ qv ımm • 
~lt ~~bı Aınerilca ve F ramada 
)\d, kal"fıJandığı hal1de Alman· 
~ok fena teair yapmıftır. 

ttlll ~ !\ lng'Hz matbuatı Ba,baka 
~~"' Beyaz kitabını hararetle 

"'etın· t.ıa.ıe 1f bulunuyor. 
~tr in ~ Makdonald'm bu beya • 
~:-i iJ~rı~:~in 1935 harbiye büt
l)tseı· a.kadardır. Yeni harbiye 
·~~ 1 43,sso,000 sterlindir ve 
f~ı"d:el)eki bütçeden 3,950.000 ... 

6 R. Do~rul 

~ ----~--~---
Ye,,,_. 1 ı,. Kazım 

Perakendeciler, ellerindeki mal 
lan, fiyatlerin vekaletçe ıesbitin 
den evvel aldıklarını ve pahalıya 
mal ettiklerini ileri sürerek yeni 
fiatler üzerinden sabf yaptıklan 

takdirde zarar edeceklerini ileri 
sürmütler ve bundan başka mev 
ıim sonu münuebetile ellerinde 
ki kömürü kolayca satmıyacakla 
rını iddia etmitlerdir. 

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

\1 ecihi Rilat Gür ---, 

NiıanlanrnqlarJır. Çolılak olmaJıfı i~n Muallimler Birliği ·kongrui Jün yapılamadı, bu • 
l her 6 Jiin bir araya gelen hocalar, kongrede bahae me-.•zu et· 

---------'' nunL ~. a lın Jil-ini ala/ıl:lanJıran bazı meıeleleri göriiftüler. meP. azere, en .... 

o;n bayramlarında yapdan teb 
rik ve ziyaret masraflannı "Ço • 
cuk esirgeme kurumu,, na verme • 
nizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul eden!erin isim
leri bayramdan evvel genel mer • 
kez tarafından gazetelerde ne,ro· 

lunacak, bu suretle bu iyilik seven 
inıan!ar dostlarını kabul elmi§ sa
yılacaklardır. 

Avrupa ve Amerika da ölü çe • 
lenkleri, düğün hediye masraflan 
bile çocuk'ar ve yoksullar kurum
larına veriimektedir. 

Yurdumuzda adetleri sayısız o
lan yo~tsul yavrucu!dar için çok 
değerli olacak bu usulün ben!m • 
1eı111eaini ve yaJ.ılmumı dileriz. 

Bir bunlara baktım, bir de o -
tuz yıl önce kentli olıaJufum Vİ· 
raneyi tlÜ§Ünclüm. Ancalc böyle 
bir ölrü§letlir ki, üuan geçen yıl

ların naııl bir kaıırga ortlufuna 
anlıyor. Bugünün çocu1ılan, yur
tla çok borçlanarak büyiiyorm • 
naz, bunu unutmayın! • 

An!mrada bulunan ıeneJ merkez 
tarafın.lan para abımıaya başlan• 

mııtır. Kurban bayramı 15 marta 
rutlı7or. 
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Venizelos ağır surette yaralıymış! 
~ (Baş tarafı 1 inci aayıfada) ıemilere yakında bulunan bir li- lisden gelen bir telgrafa göre 

Trakyada aailere kartı mücadele 
etmekde olan General Y ahatra
ım Aleksandrupolis civarında 

mukavemet etmekte olduğu bil
dirilmektedir. 

ne bir hareketin baı gösterdiğini mana gitmeleri emri verilirse gc
yazmaktadır. miler derhal itaata mecburdurlar. 

KURUN - Yanya kolordu - Atlas vapuru da durduruldu 
sundan şüphe edildiğini evvelce 
yazmıştık. Bu haberden, tprik de 
ihtilale iştirak eylediği anlaşılmak 
tadır. 

Kondilisln raporu 

Atina, 8 (A.A.) - Harbiye 
Bakanı General Kondiliı, gönder
miı olduğu bir telgrafta, tiddetli 
fırtına ve soğukların devam eder• 
rek, tarki Makedonyadaki aai 
kuvvetlere kar§ı muntazam ordu· 
nun harekatını güçleıtirmekte de
vam ettiğini ve kesif bir sisin ha. • 
va harekatına mani olduğunu bil· 
dirmektedir. 

General Kondilia, rüzgi.nn tid· 
detinden bir tayyarenin düıtüiü • 

ııü, ordunun kuvvei maneviyesinin 
mükemmel olduğunu ili.ve ebnek
tedir. 

Muharebe gUrUUUlerl Bulgar 
hududuna yakıa,ı~or 
Sofya, 8 (A.A.) - Yunan hu

dudunda ıükUnet hükümf erma • 
dır. Bulgar Makedonyuındiın top 
ve mitralyöz ıeıleri duyulmakta • 
dır. Hudut civarındaki halka na -
zaran, muharebe gürültüleri Bul· 
gar hududuna yak}atmaktadır ve 
bu asilerin ricaline delalet etmek· 
tedir. 

Asiler bazı hudut karakolları • 
nı ge;mitlerdir. 

Paris, 8 (A.A.) - Lö Jumalm 
huausi muhabiri, Midillinin i§ga • 
linden batka, asilerin Sakız ve Si· 
sam adalarını da iki torpito muh· 
ribi ile İJgal ettiklerini, Serez, 
Drama ve Kavalada vaziyetlerini 
tnkviye eylediklerini bildirmekte· 
dir. 

HUkOmet donanması Han• 
yayı bombardıman etti 

Atina, 8. (A.A.) - Lö Jurnal 
muhabir, hükUmete aadık kalan 
donanmanın hazır olduğunu ve 
üç torpito muhribinin Hanyayı 

bombardıman ettiğini de ilave et· 
mektedir. 

Pöti Pariziyen muhabiri, hükU
met tayyarelerinin kavalada de • 
mir atmıt olan iki asi harp gemi
sini bombrdmıan ettikJerini bil • 
dirmektedir. 

Asil er iki tayyare dUtUrmUt 
lskenderiye, 8 (A.A.) - Girit· 

te, Suda limanındaki asi harp ıe
milerine geçen hafta yapbkları 
hücumda, Averof kruvazörü hü. 
kUmete ait iki tayyareyi dütür • 
müıtür. Ayni gün Averof kruva -
zörüne dü§en bir bomba iki bah • 
riyeliyi öldümıüttür. 

Bu haberler, isyan çıktığı gün
denberi Ciritten gelen ilk haber
lerdir. Haberleri, "lmperial Air -
vayı,, İngiliz tayyare tirketinin 
Ciritte bulunan ve adadan ayrıl • 
maaına liusust bir tekilde müsaa
de edilen lmperia yabnın kapta • 
nı vermi§tİr. 

neut~r Ajanın ınuhabirine ver· 
diği bir mülakatta, lmperia kap -
tanı, Girit halkının Venizelosa 
yardıma hazır olduğunu bildir -, 
mit ve !unları ili.ve etmittir: 

"Eğer, asiler mağlup olursa 
Ve::iz~l'>s Ghirli müstakil devlet 
i!nn ederek uluslar kurumuna mü
rncaat etmek niyetindedir. 

Ticaret fUosuna verilen 
kat'l b!r emir 

Atina, 8 (A.A.) - Bütün tüc· 
car gemilerine verilen emre der • 
hal itaat etmeleri bildirilmittir. 
Aksi takdirde Üzerlerine atq açt
lacaktır. Mualene edilmek üzere 

Sularımızdan geçen Yunan ban· 
dıralı vapurlar arasında son ah • 
konan Atlas isimli vapur, Haydar· 
pafa önlerinde yatmaktadır. Va • 
pur 5447 tondur. Mahfuzen geti -
rilmittir. içerisinde gaz, benzin 
mazot ve diğer patlayıcı madde • 
ler vardır. 

Dün Karadenizde olduğu gibi 
Marmarada da büyük fırtına ve 
tiddetli dalga vardı. Gemtlerden 
bir kısmı yola çıkmamıtlardır. 

Atlaa isimli Yunan bandıralı 
vapurun geleceği bir gün önceden 
haber verilmifti. Deniz olması yü
zünden gelmesi biraz gecilani!tir. 

Vapurun Mamburg'a gitmek 
üzere olduğu rivayetleri vardır. 
Yahut da böyle ıöylenmittir. Di -
ğer Yunan vapurlan hala Haliç 
içeriainde gözaltındadır. 

Son dakika 
Asilerin mUhlmmat deposu 

yaptıklar1 bir mez•rhk 
bulundu 

Selanik, 8 (A.A. - Havas A
jansı bildiriyor: General Kondi-

Bekcisi V cnizeloscu olan bir 
mezarlıkta hakiki bir mühimmat 
deposu keıfedilmiıtir. 

Uluslar arası seyrifesaini ko -
laylat brmak için limanın metha

lindeki torpil hattından dar bir 
geçit açılmııtır. 

ltalyanın af ikası 
Roma, 8 (A.A.) - Havas &• 

ajansı bildiriyor: Mesul mahafil, 
İtalyanın Yunan hadiselerini 
dikkatle takip ve Yunanistanda -
ki ltalyan menfaatinin himayesi 
için muhtemel tedbirleri tetkik 
etmekte olduklarını, bildirmekte
dirler. 

Roma, 8 (A.A.) - Havas A
jansı bildiyor: Presto kruvazörü, 
Damosto ve Riafettaj keıif ge • 

milerine Oniki adaya gitmeleri 
tebliğ edilmittir. 

Atina, 8 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - On iki tayyare, a
silerin mevkilerini bombardıman 
ebnitler, uileri büyük znyiata 
uğratmışlardır. 

l1 aziyet . etrafındaki 
düşünceler 

cır- Bez§ tarafı birinci sa~ fada 1 vaziyetin t üpheli olduğundan 

Bu haberlere nazaran hüku -1 bahsedilmektedir. Filhakika ihti 
met kuvvetleri lstruma civarın • 
da ihtilalcilerle yaptığı müsa • 
demede lüzumu kadar muvaffak 
olamamıı bili.kiı Selaniğe doğru 

rical mecburiyetinde kalmııtır. 
Kavalada ihtilalci kuvvetlerin 

batında bulunan General Kome 
noıun prki Makedonyada ihti • 
yallan ıilah altı~a çağırdığı fa
kat tiddetli hareketinden dolayı 
muvaffak olamadığı bir t~lgraf
la bildirilmit idi. 

Biz, o havalide büyük bir mü • 
hacir kütlesinin mevcudiyetini i· 
pret ederek G~neral Komeno • 
sun, davetine icabet ediluıediği 
hakkındaki haberlerin kaydi ih -
tiyatla telilliai lazımgeldiğini 
illve etmittik. Top setlerinin Bul 
gar hududundan Seli.nik istika .. 
metinde uzakl8.!m&1ı ihtilalci Ge 
neralin istediği kuvvetleri temin 
eylediğini göstermektedir. 

Akai halde Atinadan relen 
ve mevcudu yüz bin olarak göste 
rilen hükumet kavetlerinin Ustru 
madan geri sürülmesi o kadar ko 
lay bir it olamazdı. 

Bunu General Komenosun as· 
keri ve kat'i bir muvaff akiyeti 
tarzında telakki etmek te doğru 
değildir. Hüktimet kuvvetlerinin 
ihtilalcilere iltihakı b ·;yle bir ne 
tice meydana getirebileceği gibi 
Kozanadaki kuvetlerin ihtilalci -
lere İ§lİraklerinin de bunda mües 
ıir olması mühtemeldir. 

Li.ri•anın asiler tarafından it
gal edildiği Paristen bildiriliyor. 
Buradaki Kolordu bir kınm kuv
vetleriyle Li.riıaya inerek Atina 
- Selanik arMmdaki kara. müna 
kalitını durdurabildiği gibi, bir 
kıaım kuvvetlerini de Kar af erye 
üezrinden Selaniğe doğru sevk 
ederek General Kondiliıin kuman 
duında bulunan hükUmet kuv -
vetlerini arkadan tehdit edebilir. 

Belgrattan gelen bir haberde 
timall ve ıarbi Makedonyadaki 

lal hareketine iltihak eden Koza 
nadaki kuvet Selaniğe doğru gel 
mek1çln araferyed.:ıı l'l'ÇIDlt c 

Selanik ile Filorine araaindaki 
münakale de kesilmit ve bu itibar 
la V odine, Agustos, Serfiçe Filori 
na ve havaliıinde de vaziyet fÜP 
heli bir tekil almıt demektir. 

Kozana ihtilalci kuvvetleri Se 
liniğe doğru ilerliyorlar. General 
Kondilis için yapılacak iki ıey 
ka.1mıttır. 

1 -Asi General Komenosa kar 
fı, harbiumumide Türk, Bulgar 
ve Alman kolorduları müvacehe
ıinde Soba balkanlarmda lngiliz 
ve Franıız kuvvetlerinin tuttuğu 
yerleri iıgal etmek,. 

1 - Kozanadan gelmekte olan 
asilere kartı da Vardar nehrinde 
müdafaa tertibatı almak ve bu it 
leri görebilmek için de kararga
hı Seliniğe nakletmek! 

Li.riıayı İ§ial eden asiler ha • 
reketlerine Glos J ve General Kon 
dilisin vatanı olan Turhal~ ahali 
sini ittirak ettirmekte o kadar 
büyük bir zahmet çekmiyecekler 
dir. 

Bütün bu mütalealar ipret 
edelim, ki, ecnebi membalardan 
gelen haberlere istinat etmekte • 
dir. Atinadan vüruduna intizar 
ettiğimiz telğrafların iimdiye ka 
dar olduğu gibi Çaldaris bükü • 
metjnin vaziyete hi.kimiyeti ha • 
berini gf!\ 1rmelerini kuvvetie bek 
:iyoruz. 

Bunu kuvvet kelimesi ile ifade 
etmeminn sebebi de eski Yunlf.n 
ni1ib.n a!.ıtlisinin hareketi ihtiliH 
yeye kartı gösterdikleri büyük 
ıay~ yüzünden her tarafta ıillh
lanarak hükUnıetin emrine ima
de bulunduklannı bildirmeleri 
ve A.tina kolordusu kumandanı -
nm silah altına alman yeni alay
larla ihtilal mıntakasına müte -
veccihen hareket etmİf bulunma 
aıdır. 

Dün Kanıutaq ihtis 
encümenleri seçildi 

Evvelki günki.i Kamutay top. 
lanhıınJa aynlan encümenler Ü· 

yelerinin adlarını Jün yazmağa 
baılamııtık; bu'°gün tamamlıyo -
ruz: 

tktısat encümeni: 
Şakir Keaebir (Tekirdağ), Is • 

mail Sabuncu (Giresun), Bekir 
Kaleli (Gaziantep), Benal Nev • 
zat lttar (lzmir),. Bere Türker (Af 
yonkarahiıar), Cemal Tekin (Kon 
ya), Edip Servet Tör (Gümilf&. 
ne), Emin Sazak (Eakiıehir), Eı • 
ma Nayman (Seyhan), Kazım O
kay (Konya), Kemal Kusun (Ma
raı), Mecdi Boyaan (Edime), Dr. 
Mustafa Bengisu (Çanakkale), 
Muzaffer Kılıç (Giresun), Nazmi 
Topçuoğlu (Aydın), Ragıp Özde. 
mir (Zonguldak), Dr. Ruim Fe • 
rit Talay (Niğde), Remzi Güner 
(Zonguldak), Şükrü Ataman 
(Muı), Yusuf Kemal Tengİl'Jenk 
(Sinop). 

Kütüphane Encümeni: 

Halil Etem Erdem (lıtanbul), 
Dr. Besim Ömer Akalın (Bilecik), 
Dr. Galip Üstün (Sinop), Mihri 

Pektat (Malatya), 

Maarif Encümeni: 

Nafi Atıf Kansu (Erzurum), 
Haydar Çerçel (Afyonkarahiıa· 
rı), Aka.gündüz (Ankara), Hak· 
kı Tarık Uı (Giresun), Halil Ni· 
hat Boztepe (Trabzon), Hamdi 
Aksoy (lzmir), Hamdi OHcümen 
(Trabzon), Hamdi Yalaman (Or
du), Kazım Nami Duru (Maniıa), 
Dr. Net'et Ömer lrdelp Clstan· 

bul), Reuam Şevket Dağ (Kon. 
ya , Selım Sırrı Tercean (Urdu), 
Seniha Hızal (Trabzon), Talit 
Onay (Giresun), Türkan Bqtuğ 
(Antalya). 

Maliye Encümeni: 
Hasan Fclımi Ataç (Gümüta .. 

ne), Kemal Turan O nal ( hpar • 
ta), Adnan Ertekin (Aydın), Ah· 
met Hilmi Arga (Kayseri), Dr. 
Galip Kahraman (Buraa), Nuri -
ye Baha Öniz (Diyarıhekir), izzet 
Akoaman (Afyo11ı'karahisar), Ka. 
mil Dursun (İzmir), Klzım Gürel 
(Konya), Mahmut Nedim Zabcı 
(Malatya), Mustafa Öray (Çan. 
kın), Sami Çölgeçen (Çankırı), 

Tahir Hitil (Man:sa), Taıhıin Uz· 
er (Erzurum), Zülfü Titrel (Di • 
yarıbekir). 

Meclis hesaplannm tetkiki en
cümeni: 

Eaat Sagay (Bursa), Hakkı 

Ungan (Van), Hak!kı Kı -
lıçoğlu (Mu~), Mazhar Müfit 
Kanıu (Den;zli), Mehm.ed De • 
mir (Balrkeair), Mustafa Uulu.an 
(Konya), Rasim Aktar (Ankara), 
Rifat Araz (Ankara), Şakir Kına
cı (Ankara), Ziya (Çankırı). 

Milli müdafaa encümeni: 

General Şükrü Gökberk (la -
tanbul), General Ihsan Sölanen 
(Giıuun), Ahmed Saffet Obkay 
(Eiiziz), Ahmet Yarıan (Urfa), 
Ali Barlaı (lstanbul), Ali Kılıç 
(Gaziantep), Ali Saip UraVB.f 
(Urfa), Cemal üener (Balıke -
ıir), Cevdet Kerim lncedayı (Si· 

nop), G. Dr. Hakkı Şinuı 
(İstanbul), General Kazıııı 

vüktekin (Diyarıbekir) ,Lütfi J 
Özdeı (Kırtehir), General lİ 
tin Akyüz (Kara), General 
Eldeniz (Seyhan), Nedim B"' 
(Kocaeli), General Osman Jt 
dağel (Malatya), RahJJJi J&s 
(Tekirdağ) ,Salih Bozok (B;ıJ 
Şükrü Kaçak (Erzrum), Gcİtı 
Zeki Soydemir (Erzurum)• 

Nafia encümeni: iu 
Etem Tuncel (Samsun), } 

Samih llter (Erzincan), Dt· /ite. 
Sirel (Samsun), Baha Ö 
(Karı), Cemal Akçın (A 
rahiaar), Fikri Mutlu (lçel)r 
Mengi (Niğde), Hüsnü öı" 
(Isparta) İbrahim Dalkılıç 
tabya), Mebrure Gönenç (»fal 
karahwar), ili 
Mehmed Sadettin Epilanell ( f 
mir), Omıan Erçin (Man~)V · 
mer Fehmi (Çoruh), Sami 
man (Kutamonu),. h 

Sıhhat ve İçtimai rnuaventt ti, 
cüıneni: 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer ('fi) 
nım), Dr. Refik Güran (S;' 
Dr. Abra.vaya (Niğde), Dr. f~ 
Memik (Edirne), Dr. ll'' 
Berkman (Denizli), Dr. ~ li 
Vasıf Somyürek (Balıkesir!~ 
Hilmi Hortaç (Malatya), 11"'. 

meddin Okan (Sinop), Dt· 
Levent (Mardin), Dr. Sa~ .. ..J 
(Manisa), SaHh Turgay (~~ t 
ri), Dr. Şakir Ahmed Ediz f 
tabya), Dr. Y. Taptaa (A~ d 
Dr. Ziya Naki Yaltmm (CJI,' ~ 
Dr. Ziva. r.i irJri JK-·~. 

Teşkilatı esasiye encüme~ 
Rafet Camtez (Buna), 1 

Orer (Mani.a), Ahmet lh_.. 1 
aöz (Ordu), General Ali F..J1 beaoy (Konya), Ali Münip 1 
na (Seyhan), Aaaf Doru <91 
Edip Ergin (Mardin), ~ı 
Barkan (Malatya), Dr. f.,,ı~ 
may (Kırklareli), Mahmud 'iJ. d, 
Bozkurt (lzmir), Mehuıed '
Yurdakul (Urfa), M. Nazif 1 
(Kara), Resai Erifken ('f , 
Tahıin San (Aydın), Yunut 
di (Muğla). 

Ziraat encümeni: ~ ' 
Mustafa Rahmi Köken (~ 

Yatar Özey (Manisa), .'pi_ 
Hamdi Dilanen (Konya), ,.ltı( 
Esen (Kırıehir), Cavid 0rŞIJ 
de), Damar Ankoğlu (Se'P' si_ 
Emin Aslantokat (Denizli), ı; 
Çırpan (Ankara), Hikıl"!,: 
( Erzinun), l&mail Hakh1 ll 1" l' 

~Bolu), Mitat Kuzay (Bo'd)' (, 
Ural (Mara§), Rnhmi Selç1" (it 
hkesir), General Rafet ~~tl'J 
tanhul), Srtkı Şerif Eken (V" ~! 
monu), Şekibe insel( &ırf~ 
rü Gülez (Bolu), Tevfik (fJ'I". 
(Seyhan), Yusuf BaskaY• . 

~· Zühtü Alan (Kı;k~ 

Okuyucularımıza 
hizmet I 

f• /( •• ~.: .?.,;'..1!;ı:;; 

BOSNA SEVDALARI 
YENi BiR DiYAR ... ,,. 

BOSNA • HERSEK'in tabii dekorları arasında bir a§k ıııacet 
Türkçe sözlü ve ıarkılı 
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Dünyayı işgal eden geni bir mevzu 

i~~ndülüste Kemal Reis 
1 T elrika No: 43 1 1 Yazan: l•hak FERDi 1 

insanlar günün birinde "g .. 
bir hale gelebilecekler 

•• ez,, 

i~isi ~e ~irmirini seviyor~u. ~inan, 
fi ~Y3Bnin ~izinin ~mine oturmustu 

"T abiatin yaptığı ziya oyunu~u şüphesiz ki insanlar da 
yapacaklardır. Fakat görünmez adam gö miyecektir!,, 

. >&s 
· J ana derdimi açacağım!., 
eldı. O akta.ın Sinan sokağa çrkama-

Sinan, Hüseyinin geç.Hanesini 
hoş görmiyordu .. Kendi kendine: 

- Acaba onun da batına bir 
felaket mi geldi?. 

Geçenlerde Budapeşte ajansının 
verdiği bir haber bütün dünya için 
yeni bir mevzuu ortaya atıyordu : 
Görünmiyen adam !. 

Şehi · · 11.1 h. r ıçınde kıtlığın doğurdu -
> C ır kargaşalık vardı. 

Birçok kimseleri yıllarca uğra~h
ran, roman ve film mevzuu olan bu 

Diye düşünüyordu.. _ hayalin Etyel Bili isminde hir Ma-
Sinan ,arkadaıınm ne kadar car genci tarafından hakikat sa -

atak ve ateıli bir adam olduğunu hasma çrkarı:ldrğI bildiriliyordu . 
bildiği için, -onu sokağa ve çargıya :Macar mucit bir heyet önünde bir 
yalnız bırakmak istemiyordu. heykeli görünmez bir hale getir -

r. ~af enup kapıamın da düşman ta
d.lı 1 ;nda.n kuıatıldığı haberi Ganıa-

11 lrı hüabütün ümitsizliğe ve te· 
, a. dUıiirmüştii. 
~lla. l<ta.} F erdinandın yeni beyan -
(, ~eai dilden dile dolaııyordu: 

- Hele bir gelsin... Bundan mişti. Heyette bulunanlar heykeli 

ola~ Garnatalrlar yakında teslim 
tıin ~ le.r. Sultan Abdullah kale • 

sonra bir yer?> aalıvermiyeceğim... göremez olmuşlar, fakat elleri tut
Onu da kaybedersem, ıu gurbet tukl~rr zaman heykelin yerinde 
ilinde tek baııma ne yaparım?. olduğı.mu duymuşl:ırd r. 

l fer 'Pılannı kendi eliyle muzaf
);J ili chırdurnuza açmak mecburiyeti-

Diyordu. Yüksek orman okultmun fizik 

,, Ynla.ktad ' s· ır •. ,, 
h11 ~ne.nrn kulağına kadar irişen 

t • lheı- h k . . . 1 d' . tı. , er esı sınır en ırmış • 

lenginl .. 
l'orıJ er ve asİ'lzadeler sevını· 

ardr. 
Onlar ı 

~· , ıpanya kralının rouave-
b •ne rn h .. 
es}' az ar olacağı kanaatını 

liç~ l~orlardr. Zaten kral ve kra • 
p lllina e 0 nJara el altından bu te • 

tı "enn· . F' ıştı. 
akat f k' ·u· ~l'\' a ır fukara ve nıı ıyet -

~hr:r bir zümre vardı ki, bunlar 
li>at 1ll llliidafaasız teslimine riza 
f el'tni l . d·~· ltlld Yor ar ve sarayın çevır ıgı 

dara ~lara, vakıf oldukça, hüküm· 
J-' .. ~ ar!l Yumruk sıkarak sokak· 
l ' .. ·· :.:~ . 

Ayşe, Garnatanm en güzel kız • 
}arından biri idi. Çok sevdiği 
bir erkeğe bile duygularını ıizle • 
meaini bilir ve izzeti nefsini oyun -
cak gibi erkekkrini avucuna dü -
§Ürmekten korkardı •. 

Ane • nasılsa - bu iatanbullu 
delikanlıya gönlünü .kapbnnıştı .. 

Bunu Sinana sezdirmek istemedi -
ği halde, oraya gelmekten ve Si -
nanla görüşmekten kendini men • 
edemiyordu. 

O gün, akşamı iple çekmiş -

ti. 
Ayşenin biraderi: 
- Ben saraydan çıkamzyorum. 

Çrksam da o tarafa gidemem .. Gö
rürler .. Sen kadınsın .. Kimse şüp -

tı'l11 e •::ı.;, ,, .. r ........ lrt .. n. 7..eneın-
"''1tt rıak ambarlarına hücum et- '' helenmez .. Sınan reise git ... Vazi-

ell ı:.. • yeti anlat. Müsterih olıun Hüküm-
"erı durmiyorlardı. dar ve biraderi Emir Said Gama -

A.l'k tayı düşmana teslime taraftardır -
lllij'lah l\hı biraderi de sarayda Iar. Şehirde halkın kuru nüma -
kııı te d~ bulunduğu halde hal- yi§lerinden baıka teselli bulacak 
l'otd1.1~a.hiiratını çok haklı bulu • bir istinat noktamız kalmamıştır . 

O ak . Şehir kapıları açılıncaya kadar 
teltııi . ~a.ın Ayıe Sinanın evme anıları ancak aç.Irk tehdit edebilir. 
d" ttı. s· A . .. .. k d . llt ~.. · ınan yşeyı uç gun· y eyecek hususunda sı mtıya uş -

A.:t 
0

t'rtıiYordu.. tükleri zaman bana haber gönder-
ğ, haf~ e"e geliı- gelmez ağlama - sinler ... Kendileri~ gizlice erzak 

'lldı· --' ..... ........ s· . göıııcıerecegım .. 
\>e hiı tıin İstanbuldan geldiğinizi Demişti... Ane, biraderinin 
bilil'o e Yardını etmek istediğinizi sözlerini Sinana aynen anlatbk • 
'İ~h .. k~:?, dedi, fakat biraderim sonra: ., at'· 
111~t ~e h .~Y~.n ıneydana çı~ama • _ Sizi, her ıün değilse bile, 
11ttıtı,1_ tıküındara kendinızı ta • gün aşırı yoldamağa geleceğim · 
~i rı: ltz · ban k rj~ usundan vaz geçmenı - Bir iıtediğiniz varsa a açr ça 

~a.tlırıd ediyor. Melik Abdullahm ve sıkılmadan söyleyiniz? .. 
~~d,l" k:i dalkavuklar, sarayı o Dedi .. Ve bu sözleri söylerken 

t., ·Si . '\n/etli ağlarla sarmışlar gözünün uciyle Sinanı süzmek 
f~ ~ın h ... 1 . ... . · · 
'l'~ets~ u ag arı aşıp geçtıgınızı fıraatmı da kaçırmadı .. 

ra,~ dönrn hi~e, saraydan sağ ola • Ane hem çok zeki, hem de 
J\l' enıze imkan yoktur! • çok okumuş bir kızdı .. Sinanı se • 
s· ş~ doğru .. l'' d . s· ırı.a.n: soy uyor u. viyordu. Fakat bu sevgıye ı · 

!i· ......_ Söz{ . nanın mukabel·e etmesini bekliyor· 
q •ta.derin :~111e inanıyorum, dedi.. du. 
}ktt '"e .121n .bize gösterdig"" i sa • 
" y Sinan ona: 

ı a.r Unll tnıa.nıyeti ölünciye ka • _ Ben ... 0 i çok seviyorum!. 
a._. . tınıy ... -
~ t asılın acagım .. Kale kapı .. Demeden, Aytenin açılmasına 
,,. 'ia. tn .. cah Ya kadar burada kal • 
• ttQ k '°t: u imkan yoktu .• 
~ i, 'kolu knaz ••• Çok mütee.ssi .. Halbulci Sinan, Aygeden çok .çe-
~! gibi . . anadı kırılmıt bir lttı_. 1_ , tçın d k' · ona karşı yüreğinde gıt -

aca.f e Üftüğünıüz tu de - ınıyor, . d 
t"ll~ ea İ<'i d . 

1
. t!L alevlenen ateşı mey ana çı -

ve riyaziye profesörü Bay Hikmet 
kendisiyle görüşen bir muharriri
mize bu mevzu üzeıine şu dikkate 
değer sözleri söylemiştir: 

,._ Geçenlerde gazetelerde ben 
de ayni havadisi okudum. Hatta 
bu havadisi ilk önce yazan ai:z:in 
gazetenizdi. Bir çok arkada~la -
rrm ve ta1ebelerim bana bunun o • 
lup olamıyacağmı sordular, bu -
gün de ayni suaJi siz soruyorau -

nuz. Bu işin yapılabilmesi bence 
kabildir. O halde nasıl olacak di
yeceksiniz. Bakınız, ben size bunu 
anlatayım: 

Biliyorsunuz ki; ay ışığında 
gokte görülen yıldızlar azalır .. 
Gündüz siz de bir fotoğrafçı gibi 
başınıza siyah bir örtü örterek ve 
eltiii2e oir boru ahp yıldızlan gör· 
mek için göke bakarsanız, yıldız -
ları gündüz olmuma rağmen ge -
ne görebilirsiniz .. Fakat siyah Ör• 
tüyü kaldıracak olursanız, göre -
mezsiniz. Bu neden oluyor diye
ceksiniz?. 

Çünkü güneşin ziyası hafif zİ• 

yaları yener .. Ve tesirlerini hisset
tirmez .. Tıpkı bir bando muzika 
yanında sivri sniek sesi giıbi. Ta
biatte bu gibi hidiıeler pek çok -
tur: 

Mesela; sahrada bir kumsal, 
muhtelif kesafette alçak hava ta -
bakalarmdan akseden havanın 

münteşir ziyası dolay11iyle kum 
yerine bir deniz manzarası gibi 
görülür ve koca kumsal gözden 
kaybolur. 
Boş bir odada iyi temizlenmiş 

bir aynayı duvara korsanız, kapı 
z:annile oradan herkes geçmek is-
ter. 

Profesör Bay Tatlt 

Bu haaaalarrn batlıcaları ciıim
lerin görünmesine sebep olan in -
titar ziyalarını diğer kuvvetli bir 
ziya ile yenmek, ikinciai de ıid -
detli bir inkisar ve akisle o cisim 
yerine baıka bir ciıim göstermek, 
üçüncüıü de cisimlere fevkalade 
şeffafhk verebilmektir. 

Fakat şeffaflık deyince ıunu 
bilmek li.zrmdır ki bu haısa ziya
nın cinsine göre değiıir. Meseli. 
röntken şua'ında gutteler ıeffaf -
laıır. insanın içini bununla gör -
mek kabil olur. Bundan başka 
cisimleri şeffaf yapan maddeler 
de vardır. 

Gayet soğuk ve tazyikle su ha -
line getirilmit hava bir demir §İfe 
içine konursa bu, demire §effaflık 
verır. 

Yağ, kağıtları §effaf yapar. 
Kimse deyemez ki §İmdiye kadar 
bu ha.saya malik maddelerden 
daha başkaları bulunmıyacaktır . 
Ve rontken ıua' aından daha iyi 
ziyalar keşfedilmiyecektir. 

Binaen aleyh bu haasalardan bir 
veya bir kaçını kullanmak suretile 
Etyel Bilinin bim- heykeli görünmez 
yapabilmesi mümkündür. 

Şayet bugün buna kafi derecede 

muvaffak olunmuşsa hile ileride 
çalışılırsa tabiatın yaptığı bu zıya 
oyununu şüphesiz ki insanlar da 
yapmağa muvaffak olacaklardır . 

Fakat ziya ile yapılan görünm;z 
hadisesi ancak bir salon eğlencesi 
olarak kalabi1ecektir. 

- Kimya ile bir adam görün • 
mez olabiliı· mi?. 

Çünkü ayna orada tam ve mun-
tazam bir akis yapar, böyle tam b'l Bu~~ ~lur veya olamaz de -

ne ı mcsı k' .. · d ve muntazam akis yapan cisimler ıçın ımya uzerın e tet-
aksettirdikleri şeyi gösterir ve kik.at yapmak lazımdır. Ben kim -

diJ.eri görünmez olur. 1 ya ı~e mefgul olmadığım için size 

D .. b" l b' b k 1 d" malumat veremem .. Ben bu kısmı ur un e ır yere a ar.Ken ur- k' .. h 
b
"t" 1 d .. .. N ımya mute assıs!ı:ırına bırakaca. u un cam arı a gorunmez.. u- _ 

.. I"'- kull ı gım .. marası uygun goz UK anan ar 
gözlüg"'ün camını görmezler. - Farzedin ki bir şey içerek 

b' , 
Çok şeffaf bir cam görünmez . ır adam uzun müddet görünmez 

Pencere açık zannederek sokağa olursa dünya üzerinde ne gibi bir 
başını uzatmak isteyen ve C3.!Ilt inkıl5.p yapabilir?. 

~~ h"'k . ;\" n e ın ıyerek ıonu - IIH.Çe • d 
........, ./\ ... hYeceğiz.. karmağa cesaret edemıyor u . 
S· rkadatl _...ı Epeyce konutmuşlar, dertleı • 

l 111an M arınız nerecıe?. 

1kıranlara tesadüf ettim. Görüyor· 
sunuz ki tabiatta cisimleri görün • 
mez yapmak haasaları pek çok -~?lleJt isi alunudun kaçtığını söy miş1erdi.. . . ,., • 

-....... eınedi: s· ç lak Hüseyının hala 
Ç ınan, o •• d tur. 

ta, arşıy l d·~· . görerek odanın ıçın e 
~eliti a çıktrlar .. Biraz son- geme ıgını d' 
,. er.. . . 1. d'"""'larla dolaşıyor, en ı • 
~~ sınır ı a J&&A .... 

tı, Je, Sin . . kızdan saklamaga ça -
·· anın yanına oturmuş- şesını genç 
~e-Qh lıııyordu. 

ba~ l er evin it k k A s· ın sıkıldığını anla -
~ ır ıy0td a atında yeme yfe ınan 

0bk ı_~ .• u. d ... 'Idı' • 

tır. 

Diye teselli ediyordu. 
Sinanın sabrı tükenmişti: 
- Sana derdimi açmak isterim. 
Diyerek Ayşenin dizinin dibi -

Halbuki cisimleri görebilmek 
içjn hu cisimlerden gelen ziyanın 
göze \f"sir yapması lazım gelir ... 
Bundan anla~ılır ki görünmez a -
damın gözlerinde cihan karanlık 
görünecektir. Bu sebeple görün
mez adam olmak istenmesi en bü • 
yük felaket olacaktır. Görünmi -
yen görünmez adamlar hayatta 
hiç bir inkılap yapamıyacaklar -
dır. 

- Şu halele bunun keşfi için 
çalıtmak beyhude olacaktır! 

- Hayır, bilakis çalışmak şart
tır. Çünkü hakikati örten esrar 
perde1erinin düğümleri ne taraf • 
tan çözüleceği bilinmez.. Bazan 
pek ehemmiyetsiz görülen bir ha
dise mühim keıiflere sebep olur. 

Cazibe kanunlarının ketfine se -
bep ağaçtan bir meyvanm dütme
ıidir. Gene bir kilise kandilinin 
sallanması Galilenin mühim ke • 
9iflerini yaratmıştır. Bir kehriba~ 
rın bir çöpü çekmesi gibi ehem -
miyeuiz görünen bir hadise beıe
riyete büyük faydalar temin eden 
elektrik'in bir ha11a11 olduğu anla
tılmıttır. 

Bunun iç.in fen aleminde bir 
düstur vardır. Meçhul ancak hal-
ledildikten sonra layık olduğu 

kıymeti alır. Fakat meçhul, 
meçhul kaldıkça onun kıymeti gö

rünüşüne göre değil, fakat tasav -
vurun fevkindedir.,, 

Matbaamıza gelen eıerleı·den: 

UYANIŞ 
"Uyanış,, mecmuaısının bu hafta 

çıkan 2011 - 326 numaralı s:ıyı.,,ında 

Halit Fnhri 01 . .ansoyun "Balımız., i -
simli şiiri, ecnebi edehiyatından n1uh
telif örnekler. Feridun Timurun çe -
'' irdiği ''Se,gint Ye sevgilim,. tefrika
sı, içeriye ye dışarıya ait haberler v. 
s. vardır. I•'isntı }irmi kuruştur, 

Müzik 
''Müzik ve san'nt hareketleri,, mec

muasının yeni çıkan sayısı, şimdi) e 
kadar ~ıkan sayılarından bir kaç da· 
ha mükemmeldir. 

Gittikçe daha cazip bir şekil alan 
lıu mecmuanın bilhn sa bu yeni çıkan 
sayısında, m:.ıhtelif bahislere ait tür· 
lü türlü cnterc.;an ~ nzılnrın bir ara) a 
toplanması gü:ıetllmi tir. Memcuada 
teknik J nzıluriyle beraber, hl'rke.::ıin 
kolayca anlı} nbileceği, herkesin ala -
Jrn~ını uyandırncak yazılara da rer 
yerilmesi, ıwk iyi olmu~tur. 

"Umumi musiki tarihi,, n "Aı·mo

ni dl•rslcri., i ı: C' lcriyl~ hirlik te yirmi 
ı~uruş:ı satılan bu nylık mecmuanın 
bu sayısm<la l\1. Ragıbın Öjen Borel
den muzik düzenleni~i,. Abdülkadir 
Baı:.kurtun ''Rusça bir mu!';iki ldtabr,, 
Vahit I.ütfinin "Halk mu iki ve cde-
bi.vatımızı n .. , ıl ku t nl ız A " r arm 1) · ... • 

1'~şrefin ''E. Horel J·onscri,, serlevhah 
) azrlal'f, bunla ı dan hn~ka lpolitov 
lvanovun, liunri 1\1.artonun. Rauf 
Ycktamn, Ne;:; ıcn İhsanın ölümleri 
dolayısı} Je yazılar, Azize Işık tanı.fm
clan nakledilen "l\işıırd Yagnerin aşk 

hayatı,, Nuı·i Çelın. tarafından yazı -
lan "DevJet aclamlarr ve musiki,. ya -
zıJarı. Almnn ses il~tadı Baptişt Hof
manıt. içerde ,.e dı~ardaki konserlere 
musiki hareketleı ine dair tetkikler 
bulunuyor. 

Okunma .l ·r mecmua olan 

"1\lii~ık '~ n l tleri .. ni. bü-
tün okuyıı culnrrnuza t:ıvsf~ e ederiz. 

Yeni Adam 
... !-.t mıyor egı . Belk. 

~ıklığ1 h ~;CYin ııabahleyin evden - Neredeyse gelir.. 1 çar-
l de ,.. .. -~ t.: d . ilerle kartılaşmıf • 

ne oturdq. 
(Arkası var) 

- Hiç!. .Çünkü görünmez olan 
adamın ayni zamanda görmez ola
cağını tahmin ediyorum., Bir ma _ 
yii içerek görünmez olmaya sebep 
o!.ıcak en büyük amil şeffaflrktır. 
Şeffaflık ise ziyanın kolayca geç· 
nıesi demektir. Bu ko1aylrkla ge· 
çen bir ziya geçtiği yerde tesir bı
rah.-mıyacaktır. Binaenaleyh §ef -
f af .bir adamın şeffaf gözünden 
geçen ziyalar g 'i,;: üzerinde bir te -
-;İr yapmıyacaktır. 

fi!? inci s:ı) ısı c'o nn y;ızr ,.e re -
simlerle çıkmıştır. Tan;iye ederiz. 
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Dünkü Galalatasarag - Fener maçından gö1ünüşler 

7 op çeviren fırtınası içinde bir maç I 

Ortada /ıalk kapıdan girmek için çabalıgor 

Turan idman yurd 
yıldönümünü kutlala Galatasarayla Fenerbahçe tam iki 

saat biribirlerini yenemediler! 
Bu sefer Fenerbahçe hakim oynadı. Fakat fırtına oyunun 
zevkini kaçırdı. Galatasarayı yenilmekten şans kurtardı. 

Galatasaray - Fener maçından bir görihaüı daha 

iki takını sahaya çıktıkları va 
kit Fener bahçe takmımda çok 
makul tadiller gördük. Mesela ka 
leye daha soğuk kanlı olduğu mu 
hakkak olan Bedii getirilmif, Re 
ıadm yerine haf hattına Cevat a
hnmıt, Fazıl müdafaada Hki ye

:·ini almış, Muzaffer içe geçirilerek 
ortaya Namık konmuıtu. Fener -
bahçe takımı bu yerind~ t.adiller
le geçen haftakinden daha kuv • Turan idman yurdunun temsil kolu yurt bCl§kanlarile b 

vetli bir manzara gösteriyordu. Uıak, (Kurun) - Spor yuva veı yuvanm ulusal itlerdeki v 
Galataaaraya gelince takım ge kaynaklarımızdan Utak Turan ld. yılın ayrı, ayn meva· 

çen haftaki takımdı. Hiç tadilat man yurdu 7 inci yıl dönümü verdiği bu gibi müsamerel-' 
yapılmamıttı. Halkevi aalonunda büyü1< tenlik- di!erinden beklenen itlerill 

Oyuna ·bqlamadan evvel kale le kutlulandı. nuçlarından sayılabilir. 
aeçildi. Her vakit pek o kadar e- Gençlerin bu aevinçli gününe Müaamerenin en canlı 
hemiyetli olmıyan bu it bugün ol· katılmak için ıalon ve balkon ge- milli oyunlarımızda Zey 
dukça ehemmiyetli sayıla:biılirdi. len konuklarla dolmuıtu. Sonra· nanmuı •eyirciler üzerin~ 

Dananm kuyruğu dün de kop- Böyle bir maçta muvaffak ol· Rüzgar yanlama emıelde beraber danıelenler avakta hu icli criin,. 1nl--- .ı .. >"_, __ 1..._....:ı. 
matlı. iki takım maçın yanm ea· \l'llU! heaabm, tablyentn, kontrolun lCapıClan giTince sağa rastlryan K.8.- kit.tılıyorlardı. Halkın her ıınıfı li duygularrr.t ellı~!a~Jft 
at daha uzablmaama rağmen ne dereceye kadar hükmü olabi - leye daha çok dokunuyordu. Bu Turanhlarm bu iyi gününe davet ğa çalıııyordıı. Bu "'un ist 
nizami tekilde bir sayı ~ıkarıp Jir? kaleyi korumak evveli Sarı kır· edi1miıti. , rine üç defa tekrarlandı. 
maçı kazanamadılar. Bq bin ki- ı Bununla beraber derhal if8.?et mızılara düıtü. Fenerbahçe rüz - latikJil marfiyJe tenliğe baş - Müıamerenin son aayı"t 
ıinin, heyecandan ve soğuktan edelim ki, dün Fenerbahçe Gala- gardan da iıtifade ederek bu dev- landı. Mart söylenirken Turanı pılan bir komedi ta.mamlacP ~ 
tirtir titremeıi, neıeıiz bir edayla tasaraydan daha iyi, vaziyete da rede bir iki gol çıkarabilirse pa.r• aeven gözlerde bu yuvanın yedi Jünçlü ve duygulu olan J,.a 
stadın harap dıvarlarında akiıler ha hakim, daha hesaplı, daha is tiyi kazanmıt demekti. Bqlangıç yıllık başarııı canlanıyor, herke. konuklar tarafından iyi 
bırakan dilekler ve bu aefer Ga- tekli bir oyun çıkardı.. Bir tek Galata.sarayın hücumile açıldı. sin sevinci gözlerinden okunuyor· dı. Saat 23 te Turanın bO 
latasaray yerine Fenerbahçenin gol çıkanp partiyi ve tampıyonlu Fakat daha üçüncü dakikadan iti· du. Yurdun bqkam Bay Yusuf Ay· gecesi de iyi izlerle kap 
daha akıllı ve bikinı oynaması ğu kazanamadiysa bunda her haren F enerbahçe rakibini kendi sal bir söylev yaparak sayın ko .. du. 
yirmi iki oyuncunun tam iki saat ıeyden evvel ıanıın rol oynadığı ~buma sokmaya ve oyunun ida- nuklan saygılarla selamladı. Yur• 1928 yılı ikincikinun 
didiımesi hep bota gitti. Hakika nı kabul etmek lizmıdır. resini kendi et.:ıne almaya başladı. dun kazandığı büyük başarı! al - rulan bu yuvanın spor 
ti söylemek Ji.zım geline dün aa Bununla beraber bu "kazan Bu devre bir iki vaziyet istisna e- kıtlarla kartılandı. Sıra ile pro • ve ulusal itlerde gösterdiil~ 
haya hi.kim olan yegane kuvvet mak,, seyircileri doyurmuf bir o- diline h~en tamamile Ga1atasa· gramm yapılmasına geçildi. Genç baıarıtlar Utak spor tal'P.' 
etrafı kasıp kavuran "rüzgar haz yun karııbğı olacak mıydı? lki ta ray aaha.amda, Galatasaray kalesi Turanlılardan iki arkadq tiir krvançla anılabilecek bir dt 
retleri,, idil ileri atılan biçare kunm oyuna tesir etmiyen bir ha önlerinde oynandı aayrlabilir. Fa - aöyliyerek konuklar üzerindeki dadır. .j 
metin top iki üç metre havaya çı va tarh içinde oyniyarak ve bü - kat top kontrolü fevkalade güç ol- sevgi duyğularını tazeledi. Genç sporcular ko~ 
kmca afallıyor ve görünmez kuv tün kabiliyetlerini meydana ko- duğu için Fenerliier işi biçimine Bu sevinçli gün onuruna hazır· sayğılarla kartıladı ve ul!/ 
vete kartı koyamıyarak gerisin yarak maçı kazanmaları daha mı retirip bir tüı1ü gol çıkarmak im· lanan (Kahra.m.an) piyesinin tem· Yurt baıkanı tebriklere tef'} 
ıeriye dönüyordu. uygun olacaktı? Bu itibarla ma- kinmı bulamadılar. Bu gol çrka • ıiline geçildi. Yurdun genç spor. lerle kartdık verdi. Onü'.I 

Yana ablan paslar bile §eytan çın berabere bitmesi daha mı iyi ramamak biraz da Galata9.l'ay cuları piyesteki rollerinde batarı§ ay içinde (Tırtıllar) piyet~ı 
lar tarafından kovalanıyormut gi oldu? müdafaaıınm fedakarlığı sayesin- yapıyor, ve çok alkıtlanıyorlardı. ne bu yuva tarafından ted"'" 
bi ıolugu" tribünlerde veya duvar Bu noktalara cevap vermeyi o- de oılmuıtur. Filhakika Avni sonra Piyes ·bqmdan ıonuna kadar de. luncaimı sevinçle öğrendilll' ı 

l : ·~ )arda alıyordu. kuyuculanma bırakıyorum. _.. Devamı 10 uncu ıayrlaJa rin bir ıevgİ ile takip olundu. Bu /~ 

KURUft.'u __ n_M __ i_ll•t•R•o•m--a•n•ı:•&•2------------....ı-. ... ----.......... S_o_l_m_a_z_b_un __ lar __ ı_d_i_kk•a•t•le ... d•in•l•i•-----H-e•r•n•ed•e•n.se----bu.-.-ke•m--an•c•ı•g•e-nç--· ... T._ur.h1•a•n•la•So-.lm.._az __ ,o_l_d_~~ 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Erteli sabah: f lanna, benijz açılmamıt olan yetil 
-Acaba uyandı mı?. pancurlarına dalmıştı. 
D"ye her zamanki gibi Solma -1 Bir korku eezdim .. 

mı ~aımm kapısı araladım. Lakin hinettirmek istemedim .• 

O 
_ 1 ..... _ •• d" Hiç bir ses çıkarmadan yemek o • 

nu yataıKUL goreme ıım. d d .. .. d .. uma oru yuru um. 
Saç'larını taramış, sabahlığını Kahvaltı ederken herkes gene 

,iymiı, pencerenin önüne otur - kemancıya dair konutmaia başla
muttu. Hiç kımıldanmadan kar- dılar: 
,ıya bakıyordu.. _ Daha uyanmamıftır .. 

- Nereye bakıyor?. - Belki de uyanmıı bir yere 
Diye kapıyı biraz daha arala • gitmiftir. 

dnn ve ı&rdüm. - Nerede muallimlik yapıyor 
Gazleri çamlar arasındaki mi - acaba?. 

nim.ini kötkün sannafıklı duvar - -Burada orta mekteptediT. 

yordu.. bana fena bir korku vermiıti. de fÖyle konutuyorlardı: ; 
-Şimdi de biraz çalıfUl&lıydı!. Hele Turbana ne oluyordu?. - Yirmi iki, yirmi ÜÇ 

- Sabah akıam olursa tadı kal- Vaktiyle, Selma ile anl&Jma - ancak var .. Pek genç.mit! .. gJ 
mıza biricik sebep olan bu çocuk - Hem de yakıııklı ! .. maz .. 

- Keman, asıl sabahlan dinle
nir •. Şöyle, henüz günetin doğma· 
dığı zamanlarda, alaca karanlık • 
ta ..... 

- Güzel olduktan sonra her 
zaman din!enir .•. 

Bu keman bahıi yavq yavq ca· 
nnnı ırkmağa baı1amııtı. 

Bir aralık, içeride, o aırada gelen 
bir hutaya bakıyordum .. Solmaz. 
da dinlenmek için odasına çekil • 
miı, şezlonga uzanınıttı.. Dıtan • 
dan Turhan'm ıesi duyuldu: 

- Solmaz!.. Solmaz!... Gel, 
bık, ·keman çalan adam gidiyor ! .. 
Birdenbire sinirlerim ayaklanmıt· 
tı .. Fakat kendimi tutabiliyordum. 

timdi benim yeni atkımı öksüz mü mi?.. ~ 
bırakmak istiyordu?. Solmaz bunu ıöylerkeO ~ 
Solmazın yerinden fırladığını dersem bot bulunmuıtu.• /' 

ve dıtanya çıktığını, ayak sesin • yüzünün kızardığını pek .,,S 
den anladım. nen §Akağından an!ad~·· -,.,1 

Hastamı odada bırakarak ben - Kemanı beğend•11' 
de çıktım .• Kapının önünde Tur - de hoıuna gitti, eh .• Artılı-· ~ 
hanlla Solmazı gördüm .• Genç kız, Turha~sözünü ket~;.. O 
dayısının omuzuna elini koymuı, Solmaza doğru biraz çe • 

1
al 

iki yolun birlettiği ve bahçe kapı· nun yüzüne bakarak bır 
sının önündeki açıklığa bakıyor • manalı manalı kırptı·· 

du. Solmaz yeniden kı~~ i 
Oradan bir genç geçiyordu. U- Elini Turbanın olll~~ 

zunca boylu, kumral, yakışıklı, t&- kerken bqmı bizar b-' · 
miz giyinmiş . dinç bir delikanlı... Ansızın bana döndü··· 

Keman ça1an genç uzaklaıtr. kızarıklrk geçti, ağardı •• 
Kapıdan çıktı, ve gözden kaybol - ( Arkdl var ) 
du .• 

y 
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Hauptmanın muhakemesi tafsilatı 

Maznun bir an • • 
ıçın 

Yazan: Ni7Ui Ahmed Okan Telrlb No. -79- sevindi. Fakat ..• 
1ersane ne vakıt kuruldu? 

de.r katviDa bu muabededen o ka
ha ~nun olmu9tu, ki padita • 
Jce.ıl~bde~diği hediyelerden bqka 
b. dı elç.sine de mükafat olaraık 
~.nefer köle ile büyük bir arazi 

•Je etnıiıti. 

Jüri heyetinden birinin hastalanması 
bir aralık muhakemenin uzaması 

ihtimalini i!eri attı 

Sabah ve öğleden sonra iki cel
se müddeiumumi Hauptmanm 
aorgulariyle uirqtı. Suçluyu p -
tırtmağa ve biribirini tutmıyan 
cevaplar almağa çabııyordu. En 
ziyade fidye üzerinde iırar etmit
ti. 

fırsatı kaçmnak istemedi .• Hemen 
yerinden kalkarak müekkilinin 
suçıuz olduğunu bir defa daha an
lattı. 

Bu tenkibnamenin hazırlanma· 
~ Vaaıta o!an Franea sefiri bir 
~ Ve eHi bin ruble iıle taltif e
h •ln.if, daha bir çok hediyelerle 
~ lene altı bin ruble tahsis edil

lltitti. 

Unutmaya!mı ki poliı tarafm • 
dan tayin edilen mütehaaaıa mer • 
divenin basamaklan üzerinden fay 
dalı olmıyacak biç bir iz kalıbı 
alamam19b. Hanıiıi doiru?. Ga. 
rülüyor ki Flenington davası 

ründen güne karıprak esrarengiz 
bir vaziyet alıyor. 

talı Buna benzer hediyeleri padi • 
d~atanbUJ.da yapmıfb. Ab • 
lair Efendiye bol yenli ili 
L, laınur giydirihnif, maiyetinde 
llQl"'-n "mükileme memur" u 
~ Efendiye, diYan 
riJıın. • birer erkin kürkü ve. 

Halbuki Hauptman büyük biT 
sükUnetle cevap veriyordu. Bu -
nunla beraber garajda sakladıiı 
paralardan kansma malUnıat ver
mediiini itiraf etti. Ayni za -
manda Lindberrin çocuiu kaçı • 
nlmazdan evvel Fiti tanımadığı 
nı da söylemek mecburiyetinde 
kaldı. Müddeiumumi suçlunun 
Bronla polis müdüriyetinde dört 
defa yalan aöylemit olduğunu da 
kaydetti • 

Zaten bu itin uzamuı en ziya
de alaka gösteren meraklıtarm 
hayretini tüketmeye bqfuuttır. 

ıttı. 

'1t111ya murahhas elçiaine de bir 
~ l&mur kürtkü bir donanmıt 
~hediye edilmit, Fransa elçwi de . 
~i~e~de unututmamııtı. Bir yandan ititildiiine ıöre 

müdafaa avukatı ReiUy bu uza • 
yan davayı daha kantık bir hale 
.olmıaia çalqcaktır. 1932 mar
tının birinden 1933 birinci kinu • 
mm birine kadar Nöyjeraey polis 
müd~iyetinin ıazetelerde verdiii 
tebliğleri bir dosya halinde mah • 
kemeye verecektir. Bu tebliiler
den bazdan müddeiumuminin id
diasmı bozacak mahiyettedir. 

Mahkeme ve jüri aıtlk bu itle 
itiyat etmiı, her ıünkü ftZİfeleri 
imiı sibi alelade bir durum almıt 
bulunuyorlar. 

- ....-ada, hazırlandıktan bir kaç 
Jıı,..... Babıilfde imza ve teati 
---.. tenkihnamenin imzalanma· 
11 tellini de yazarak Aynabkavak 
~ bitiriyoruz: , . 

Gllnırük emini tarafından ih· 
ıar olunan elli kadar üçer çifte 
'9e ÇaV'U§başı ağanın yedi çütesi ile 
:_.ÇaVUşbaşı refakatile Rusya se • 
;;;. Tophane iskelesinden beri ta· 
te ğeçirilclikten sonra saat dört-

Babıaliye isil olunarak tasdik
::eler ınübadele olundu. Ve ruu 
~ deıne teme~üklerin mübade • 
_

91 
.. §eliıade Sultan Süleymanm 

~ adeti eyyamına tesadüf etmek
&,._':bııı veladetini Kat.erine falı • 
~ addederek ( !) şehzadei 
oı~ünileyhe ibda ve irsa~ etmiş 
9el Ufu elmas ile m~ bır a~e~ 
he e!lk ve bir tulum siyah tılk1 
) dıyelerini sefir huzuru asafi • 
e arz ve takdim eyledi.,, 

TERSANE 

1 l' e~enin tarihini yazarken, 
d~Ya.ya kadar dayanan Türk 
ıı·zı.~~sı, Akdenizi titreten de· 

el ~lığı ve koca bir tarih olan 
a:laciJik göz önünde ~lan~ ... 
~ada bu koca tarihı degıl, 
~· ~n kw:ulufUDU, bu arada 
lotill'cl!ii bazı kayde dejer bidise-

aıt.aıacaiız .. 
? ••• 
~~in Fatih ~uı>:d~~ 
Nn lc:uıukıuğu ha}Qkında ılerı ıu· 
•"1tQı f"LL,, 
"1a,.. 1~n!ı verilen cevap fU • 

-~ • Fatih, donanmayı • H~li~ 
~·~ IOnra bahriye daıresının 
-::: bir llleacit yaptınnlf, ondan 
'ltlııilerin burMla bajlan • 

I>., Yerinde bulmuıtur. 

'~m buraya bağlan • 
~· ' burada tamir edil
,, kaaanı>atanm ehemmiyet aı 
dtza deanek olduğundan bu yüz • 
SG~ar tenlendiriılmittir. 

leleıı ~ıı Kanuni kurununda 
dllh k.~n. pqalar Fatihin kur • 
~ d' llıeaçıdın etrafına büyük 
ler .:;nııane ekleyerek, mahzen
ltıt• • aha bazı bina!ar vücude 
"' llbııtlerdır' s·· .. k p· le r~ • uyu ıya 

~ lca.ptqlığı kurununda 
Ye ba-..a.L • . d 

~ h · Qjl uuıaneaı cıvarın a 

F' 
Pbr.ınıttır. an, 

'-Pb 
1
1-tarafından burada cami f' ası, Karadeniz sahilinin 

lı....._ --~ sonra dönen donanmanın 
~e.J,qL. __ .. 

"'IMlU1'111muı, y alıköt • 

Fakat ortaya bütün bımfardan 
Tersanede yap ilan e•erlerden daha tehlikeli bir vaziyet çıktı. 

künde yaptırılan 370 ton büyük· mıftı. (1237•1821) yangmmda Jüri aza!arından biri kalp hasta. 
lüğündeki teknenin denize indirilir yanmrıtır. lığından mustrip bulunuyor. Hat• 
hen ,aıımaatndan aora gemi inta • Burada, teraaneııin diğer kısım- ti •on DJuhakeme esnaımda az 
ab için Zin:lanönü mahallinin lan Ye yapdan semilerden balı - kaklı ölecekti. 
intihap edilmesi ve en nihayet 1 aetmeden önce Çelebinin tenane- Muhakemenin sonuna kadar da. 
Kanuni kurunun• selinciye kadar yi anlatıtmı yazmalı muvafık yanabilmeei için kalbine kuvvet 
akmıt dokuz yıl içinde bir çok buldum. Çe!ebi terunenin kendi verecek ıirinratar yapıldı. Eğer 
gemilerin yaptırılması, tersanenin kurununu fÖy)e anlatıyor: muhaleme bitmezden evvel bu a· 
Kanuniden önce • ipti :J~i ha~~e Tersane Süleyman han binasI • za ölüne ve müdafaa tarafı bir 
b:le olsa • J...-urulmuf oldugunu gos· drr. Baruthane kulesi, yetmiş kap • jüri heyetinden bir kitinin ekıik 
tennektedir. tan mahzenleri, kürekhane, yedi bulunmaaına itiraz edecek olursa 

Bu mütalea ileri sürülürken tun- aded kurşunlumahzen, divanhanei o zaman yeni bir aza seçmek ve 

Müdafaa avukatı Reily iz ka • 
hplarmı çııkarmıı olan doktor 
Hüclaona daha bqka ıeyler IÖy .. 
letmek istiyor •• Hatırasını ayan • 
dırmağa çahıarak soruyor: 

- Polis tabkikab aıraamda, 
merdivenin qaiı baAmafmı tet- • 
kil eden tahtanın üzerinde het çivi 
delili mi vardı, yoksa bir tane mi? 

Fleminıton mahkemeai hikim • 
leri bu çivi deliklerine her neden • 
se büyük bir ebecmiyet veıVor • 
ll\rdı •• 

Müddeiumumi bet delik oldu • 
iunu söylemiıti. Bu delikler de 
tahatanm kopanldıfı, evin çatı• 
••ndaki çiYi deliklerine tam•miyle 
uygun ıeliyordu. Doktor Hüdaon 
müdafaa avukatının sözünü teyit 
etti, dedi ki: 

- Ben, küçük Lind'berıin ka • 
çmldımın ertesi günü merdiveni 
tetkik ettim. S.aamak üzerinde> 
yalntz bir çivi deliği bulunduiunu 
hatırlıyorum •• lar da ilave edilmektedir: cedit, Sambula (1) zindanı, cerit muhakemeye yeniden baılamak, 

Fatih Mescidinin etrafına ahti meydanı kasn, Şahkuli kapısı, Me- ilk günündenberi geçen itleri tek· B'ı söz müdafaa avukatı için bir 
Kanunide bir binayı cesim ile bir yit iskelesi kapısı hep tersane te. rar!amak lazım gelecekti. Maa • zaf~r tetkil ediyordu •• Fakat, Re
divanhane yapılmış ve Kasımpaşa vabiidir. Kaptan paşaya on iki bin mafih yaprlan tedavi faydalı ol • illvr.ill memnuniyeti çok devam eo 
mahallatı ile mescidi ise 930 da Arabistan askeri, yüz elli endenın muıa benziyordu. demedi • 
tesis kılınmıştır. Baruthane, kap- kaptanı, yüz elli binın kaptanı, Bugünkü celse 0 kadar ali.ka u· Yeni bir hadise itin tadını ka • 
tana mahsus mahzenler, şahkuli yetmiş alem ve tuğ sahibi uzban yandıracak derecede değildi. Yal- çmnağa kafi ıeldi.. Kendisinin 
kapısı ve sair rnüessesat da devri ağalan, cezirelerden ve kırk san- nız bir taksi ıoförü olan Filip davet ettiği bir ıahit, ötedenberi 
kanunide vücude gelmiştir. Ka • cak yerden sair kürek keşan uzban Mozea phitliğe geldiği zaman mu- söylenen lzidor Fiti çok iyi tanı • 
dim zindanın kablel feth güzeran gelmek Kanunu Süleymanidir.Her hakemenin tekli de değ:ıti. Bu yan bir arkadqı Hanri Uhlig a • 
evliven ezminei kadime asarından gece tersanenin her bir gözüne adanı cidden bir komik idi. Met· dmda bir Alınan mahkemeye set. 
olduğu derunundaki mabedin bir clideban ve Sambule zmdanına bur Amerika mizahçısı Vil Ro • mitti •• 
Sent Pavlo deyu yadolunmasın • üç yüz Arap neferi nöbetçi tayin jerain taklitlerini yapıyordu. Mab- Biliyoruz ki Haupbnan fidy• 
dan müsteban oluyor.,, kılınıp otuz beş kaptan tersane keme reiıi halkın ıülmelerine mi- paraamı bu Fit denilen adamın 

gözlerinde ve otuz beş kaptan as '. ni olmak için çok zahmet çekti.. kendiıine verdiiini ve az somada 
Tersanıede"d m~it ile hamam ] l ·ıe şehrin sa' h 11 • Almanyada o .. ldu"cninu .. !..Jdıa· edı"· 

d ku 1 cer er ı ır ma a enn • Bundan ıonra Hauptmanın y-- o- ıu 
ikinci Beyazıd kurunmı a nı • ı d l J ..... d B c e kol o aşır ar. ğeni bayan Maria Mueller ıahitlik yor u; u ıon tahit, ilkin Fit ile 
nıu§tur· Çünkü Süleymanı Han asrında yerine geçti. 1933 yılı 26 ikin· o'an arkadatlık bağlanbsım an. 

Tersane cam:i ve arkasındaki Galata kulesinde ve tersane zın • ci tetrin gecesi amcaaınm kendi lattı ve nihayet yüksek aesle dedi 
çepıe Üçüncü Ahmed kurununda danlarında otuz bir bin kadar 1 evinde olduğunu söyledi. ki: 
(1118. 1706) da yapı!mıfbr· ecnası muhtelifeden esir bulunur H lb k .. dd. -'--- - Fite büyük bir parasızlık bulı 

Hasköy kapısı biti9iğinde ter- idi. a u 1 ~ ıa.m~ı mazn~ • ranı içinde yuvarlandıfını iddie 

iane 
••rayı ile civan da bu kurun B 1 d"d b 1 •· nun ° gece revıç tıyatroıuna gıt- edenler ya'an aöylüyorlar. O biç 
_ un ara ı e an ık boyle olur. tiğini ve içeri giTerken fidye para-

·1 n,m·ştir Havuz kapısı et· H l Sa bul dan b bir zaman parasız değildi •• Hattl 
yenı e . ak. b 1 (1106 .e e.. n .e zm . ı . ir.tarhı ka- smdan verdiğini idda etmittir. kaç defalar bana para !.1-- --iı· 
rafındaki erz am ar an • vım urere hına edılmiştır ki bir K d. . . • .. .,-....,. çw,u 

1694) de Yap1luıı..tır. bil b ""d d en ısının bır muteha11rı ol • ti ,.. veç e enıa em an an reha bul· d .. . .. . • 
h m~k mümkün değild" uğunu mufteh.rane soyıyen dok· Elinde eırarengiz bir paket ta. 

Parmak kapı civarmdaki ma • ır · t E ·· Hüd" d 1 bu b. d d . . .. . . or raımua son a &UÇ unun tıdığmı ve nu iT ostuna ver-
zen' er birind Mahmud kuru~un a Belki bır murg zınn bile girse lehine tahitHkte bulundu. Bu &· dilini iddia etmek de doğru ola • 
(1158. t745) de yapılmıf, asrın ~n:azeb~leckaltbkulama~. Ka'ı ze- adam, küçük Lindbergi kaçırmak maz. Ben onda böyle bir feY g6r. 

kı 'ası Üçüncü Muataf a ku • mınıne ı e a at azım mermer- için kull ı h d d. med' 
Pata f · • G · H p 1 d"' ,.......,;a+; .. ki 1...... anı anma u mer ıven • ım •. 
runun:la Cezayirlı azı asan •· er~. o~eu.~..u agıını mümkün deki izler üzerinden bet yüz kalıp Müdafaa avukatı fena yorul • 
famD kaptanhğı kurud nu~da yapıl- degıldır. ahnıt. Bu kalıplar da pek açık muftu. Maamafih gene cesaretini 
mıf'n· Do'ap ile evro ~nan ma· _____ <_Arkası var) bir surette görülen izlerden hiç kaybetme~i .. Daha dinlenecek ka· 
çuna da bu kUrUJ1da yapı mıfb. (1) Tersanenin "Thnbul,, adı veri. biriı;n·n Hauptmana ait olmadı· dar mü~afaa phidi vardır. El. 

Hasan Pap, zlndan arkaamda len zındanıdır. Sırası gelince bu çok imı aöyledi. • bet~ onlar da ittediiini bala • 
büyük bir konakla hamam yaptır· meraklı faslı da anlatacatu. Tabii müdfaa avukatı Reilly bu cak. 
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Güo doguşu 6:1.l 6 .'ll 

Her vakıt ve her yer için yeni 
Gün batuı 18.08 18.08 
Sabah namazı 11.50 5.' 0 
Oğte namazı 12,Y.S ı-t.25 

Masalı .•• Eski Bir Çin 
ikindi oımazı 111.40 ı:ı.40 

Akşam namazı 18.08 U!,09 
Yatsı namazı 19.;;8 19.39 
imsak 4.44 4 • .U 

Dünkü kısnun lıülôsası 
Aylarca Çinin şark ovaJa

rmı dolaşan ihtiyar bir Çinli, 
bir gün taze kazılmış bir me
zarın başında genç, güzel bir 
kadının toprağı yelpazelediği

ni gördü. "Kocasının ruhun -
dakt ateşi gidermeğe çalışan 
bir Melek,, diye rastladığı bir 1 

çobanla yemek yemeğe baş -
ladı. lh tcyar, kadını uzaktan 
seyrediyordu. 

Çobaıı şöyle anlatmaya 
başladı: 

- O bir Melek ha.. Böyle 
bir yürek §eYtan da bile yok -
tur. Kocası Çinin en iyi yü -
rekli adamı idi. Bir gün has
talandı. 

Kalkamıyacafmı anlayınca ka
rısını çağırdı, eHni atetli avuçları 
içine aldı.. Gözlerinin derin11kle • 
rine bakarak: 

- Ben kurtulamıyacağım çiçe
ğim ! .• 

Dedi •. Kadın böğrüne ok sap • 
lanmıt bir ceylan gibi 11çradı, mi • 
nimini eliyle kocaaının a.ğzını ka -
padı: 

- Böyle ,eyler söyleme! •• 
Diye yalvardı.. Adamcağızın 

kalbi kadar batı da yüksekti : 
- Ölüm, seni korkutma.sın, de

di ••• Nud olsa bir gün kapımızı 
çalacak ve ben onun ayak aealeri
rini duyar gibi oluyorum ••• Sil göz
lerini de biraz konutahm.. Sana 
d:,:v~c$klerim var ... Beı.Iô kurtulu • 
ru1n •• ' Fakat kurtulmazaam een ne 
o1acaksm? Önce bunu tuarlaya -
lnn ... Gözlerim açık gitmemi iste
mezsen, beni ıustul'amazsın •• ı 

Kadının yüzü gergindi. Yatağa 
doğru ı!r iği!miı dinliyordu: 

-Ne yapacaksın hen ölürsem?. 
Hıçkırık dolu bir boğudan: 
- Ben de öleceğim! •• 

Sözleri döküldü •• Haata gülüm -
ıedi .• Tarek, ıarannıt eliyle karı· 
ıının bileğini oktadı: 

- Çocukluk lazım değil... 
Benden çokgençıin, yaıın daha 
yirmHer içinde sayılıyor •• Ölmeni 
iıtemem .• içimde böyle bir yükle 
beni toprağa atma •• 

- Sensiz nasıl yatarım?. 
Hasta alının~a!ri terleri sildi. 
Gene tatlı tatlı gülümıiyordu : 
- Bata gelen çekilir.. Günler, 

aylar, yıllar gönül yaralarınm af • 
yonlu aargılarıdır. 

- Ben, ıensizl · ğe dayanamam •• 
- Ölenle beraber ölünmez •••• 

Gömülen sevgilinin unutulmaması 
yeter •• 

Kadın, dudaklarında keıkin 
bir sancı kıvrımiyle: 

- Unutmak mı?. 
Diye inledi •• 

Yazan: Z. A. 
çabuk iyi olur. Ölümümden 
so~reı. baıkasına varmak hakkın • 
dır. Bu yüzden sana gücenme
ği aklımdan bile geçirmem_ Fakat 
öğrenmek istediğim teY o değil •• 

-Ya ne?. 

- Ne kadar bekliyecekıin?. 
- Yaşadığım kadar .. 
- Üzme beni .. Aptal yerine 

koyma.. g 

- Ne söylememi istiyonun? • 
-Bir zaman tayin et ... 

- On yıl! •• 
-Çok .. 
- Dokuz yıl! .• 
-in! •. 
- Bet yıl! .• 
-Daha;n! •• 
-Üç! •• 
- Hayır! .• 
- Bir yıl! •• 

ı . ' - n, ın ... 
Kadm böylece aylara , sonra 

haftalara inerken kocasının çıldır
dığma hükmetmiıti.. Fakat kur • 
naz adam, vakti azak:makta dire
niyor. ve haftalar güne iniyordu. 

Nihayet kadm hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa batleymca o tamamla • 
dı: 

- Hayır meleğim, çok bekle -
mf!ni istemem, adam oğlunu bir -
denbire öyle duygular sarar ki bir 
gün bir asır kadar uzun görünür. 
Senden yalnız bir fey iatiyeceğim. 

- Ne ..._ iete yapanaa. 

Hasta gözlerini yumdu. Sonra 
batını kanıma yaklqtıra.rak: 

- Bilinin ya, dedi; bizde adet
tir, mezarları ıslatırlar. 

- Evet! 
- f fte, senden istiyeceğim me-

zarmı kuruyuna.ya kadar bekle • 

Yılın grçea g11altrl 6l' 68 
Tıhn talan ~üolerı 299 298 

il RADYO JC 
BUGUN 

ISTANBUL: 
17,30: inkılap dersleri, Üniversite

den nakil. C. H. F. Genel Yazganr Re
cep Peker. 18,30 Jimnastik - Bayan 
Azade. 18,50: Lafaverita operası -
Bonlretl - PlAk. 19,30: Haberler. 
19,40: Spor Eşref Şefik 20 Üniversite 
namma konferans - Döçent Hıfzı -
(Eski ve yeni medeni hukukumuzda 
kadııtın vaziyeti). 20,30: Bayan Bed
riye - Deniz caz, 21,15: Son 
haberler - &rsalar. 21,30ı Radyo or
kestrası. 22: Radyo caz ve tango or -
kestraları. ı 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m. 
17,45: Piyano konseri. 18,: Konfe

rans. 18,10: PlAk. 18,50: Sözler 19: 
Şen neşriyat. 19,30: Sözler. 19,45: 
Mart, plAklan. 20,07: Sözler, 21,10: 
Sözler, 20,25: Haberler. 20,35: Şarkı
lar, Hafif havalar. 21: iVyanadan na
kil, 21,45: Haberler. 22: Valsler. 23: 
Rekllmlar. 23,15: Sözler. 23,30: Lem
bergden ne§eli neşriyat. 24,05: Dans 
musikisi. 

175 Khz. MOSKOV A, 1724 m. o 

maralan, 21,20: Sözler. 21,50: Macar 
ordu için söz ve musiki. 19,30: Orkes
tra konser. 22: Almanca neşryat. 23, 
05: Fraıwzça, 25,05: İsveççe neşryat. 

Khz. PRAG 470 m. • 
18,05: Piyano musikisi. 18,25: Söz

ler. 18,35: PIA.k. 18,55: Amele neşriya
tı. 19,05: Almanca neşriyat. 2015: Ha
fif musiki. 21: ''Madam Angot,, adlı 
Clairvillein eserlerinden opera. 23: 
Haberler. 23,l&ı Plak. 23,30: Daıuf 

'k.. .., 
musı ısı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,45: Budapeşte konser orkestra

sı. 20,10: Haberler. 20,45: Piyano nu
maları, 21,20: Sözler. 21 .. 50: Macar 
şarkıları. 23': Haberler. 23,20: Piyano 
refakatiyle viyolonsel konseri. 24: 
Caz orkestrası. 1,05: Son haberler. 

mendir. I '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 

Kadm gücenmiıti. Fakat yor • 
gun kocasını üzmekten çekindiği 
için kirpiklerinde sallanan göz • 
yaı lannı kurutılu. O gece ha.talık 
arttı. Doktorlar taıındı. Tam bir 
ay süren tedavi karebnedi. Ve za
vallı adam öldü. Bu bir ay içinde 
eve bir genç doktor da.danmıtb• 
Hasta dalgm, kadm genç ve gü -
zel, ıonra zengin. Yavaı yavaı a
rada bir dert ortaklığı uyanaıı9 .. 
tı. Çok sürmeden yürekler oyna .. 
mala gözler biribirlerinin içinde 
uzun uzun kalmağa bqladı. Ve 
bir gün biribirlerine açıldılar. 

l,te timdi orada, yelpazesile bu 
sabah gömülen kocasınm mezarı

Kurban kesecek 
vatadaşlar 

Memleketimizin hava müdafaası· 
na çah~an .. Tayyare Cemiyetine, dü~· 
künlerin yardımına her an ko~an 
Hilalialınıer Cemiyetine, kiımıeeiz 
çocuklara §efkatle bakan Himayei • 
etf al Cemiyetine .• 

Çok hayırlı bir yardımda hulun· 
muş olmak i~in : 

Kurbanınmzı veya parasını Tay· 
yare Cemiyetine teberrü ediniz. 

Kurban keııtiğiniz takdirde: 
Derisini, her halde Banağiyle 

birlikte Tayyare Cemiyetine veriniz. 
Bu mi1li ve vatani vazifenin liyi· 

kiyle if a11ı için azami yardımda bu
lunacağınızdan eminiz. 

nı lrurutma.ğa uğratıyor. Mezar- 1 ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

hktaki ince, ıüzel ve içli kadm 
tekrar ıözümün önünden seçti. 
Fakat artrk yüzünün yaldızı dö
külmüt, altındaki iğrenç varlık 11· 

rıtnııttı. 

Diş Tabibi 
NURi MEHJtET 

Beyoğlu Ağacami karşısında Bur
sa Sokak N o. 1 

- B ı T T ı - ,: .. uar.::a::::: Bu gece --=•: - Evet, ıeYIDek ıibi unutmak .. E 

da yaradıhtın itidir. Yalnız er - r 'i~ Nöbetçi eczaneler 1 
ken ve geç olmuı ıibi bir ayrılı- Unutmayınız: ill Samatyada: Teofilos, Fenerde: 
iı var. Hüsamettin Şehz~debaşında: 1s -

- Ben ya~adrkça, seni unutma- Bu1 han Cahit, en güzel ı= mail Hakkı, Şehremininde: Nlzım, 
yacağnn... eserini gazetemiz için 1 KaragUmrUkte: M. Fuat, Aksaray-

Kadınm teıi ı&laklanmı~, yü. h I d :: da Sarım, Yemişte: Ben Sason, 
37:11 a 1 ı·1c Ankara Caddesinde: Eııref Neşet, zünde tokat izlerini andıran allık· ,, 

BABA DOSTU ·i Beşiktaşta: Ali Riza, Be - ~ 
lar tututmuttu: ti yazitte: Cemil, Zeyrekte: Yorgl, 

- Ba§ka erkekler mi?. Galiba li Galatada: Kapıiçl, Beyoğlunda: 
beni bayıltmak istiyorsun?. Adını taşıyan bu roman g Bostanbaşındıı: itimat, Tepeba~ın- ! 

Diye haykırdı. • bütün genç kızları a Ja- !$ da Kabristan sokağında: Kfnyoll, 
- Hayır gülüm, çırpınma böyle. kadar edecektir ii Tarlabafinda: Nihat, Şişlide Şa -

Seni incitmek için ,ağmnadmı •. 1.. fak sokağında: Nargileciyan, Ka -
O·len}e birlikte ölünmediti ıibi 1 Yakında •. sımpapda: Merkez, Hasköyde: 

Halk eczanesi.. • 
ö!ünciye kadar da yalnız yqan • m:::::::mını:mımmı:mı:nwm."llm•m::ı 
maz ... Gönül denilen §eyin· yarası '-------------' 

~~lu 
ı Mücadelesi Hatırata 
'1ımıınıuıııınıınıuıı1DD Yazan: Kars Saylavı Esad nnııııınııuıaıuı 

-13 -

Asayi§ meselesine dair Bremo · ı 
nun cevaben yazdıih tezkere buduı·. 
Yazıyorum: 

SURET 

Adana vali vekili. Esat Beye: 
Vuika: 32 . 
17 Tqrinievvel 1919 tarihli tnek

tuhunu::a c,~.Jaotır. 

A.ıayi§ metıe~inde müttefik ba"· 
kumandan.lıkUı mümessili bulunan. 
bize karfı daima mesuuünü.z. B !J 

lıusu .. ta tekmil vesai.tini::i uıimal c: 
meniz lazımdır. l .. bu ı·csaiı kt;Jid' 
Meıuliyetiniz tamamiyle bakidir. 

17 T efrinievvel 919 
BQf adminiıtratör 

Bremon 

Bu cevabı aldıktan bir kaç aaat 
sc._ • ..ı 17 Tesr· ·crıel 335 gece VH · 

ti Türklerden birkaç kişinin öldü . 
rüldüğü ve bir kaçmm da yaralan 
ıuış ol.:.:~"U nıa: : ·:ıat alındı. Der' ' 
idn=:C r.:ıc..;~~:umumLi Sait, pofö 
mn,· · :.i Hilmi Beylerle beraber ya
nunızda polisler bulundukları hal . 
de vaka malıalline gittik. Üç döi·t 
· :~:_ · _, cennzczini Par:mkpazar·n • 
daki polis karakoluna getirttik. 
Durmalmıeacit civarmda da han i • 
!:inde bir ki~inin yaralı olarak hu 
lununduğu talıkik edildiğinden onu 
da ha ... ~::!ınr · · : .!ır!tık. Pamuk • 
pazarındaki polis karakoluna uğra · 
yarak aeayişe son derece dikkat edil· 
meaini ihtar eyledik. Karakoldaki 
polisler: "Franeızlar silhlarımızı 
aldılar. Bizi tehlikede bıraktılar. 
Nasıl a11ayiıi, hayatımızı müdafaa e· 
delim., diye §ikiyette bulundular. O 
~ .. ~,. ahnlidrn daha bir kaç ki§i ya· 
ralanmıştı. Bununla beraber mürn • 
kUn olduğu kadar pofüler asayiıin 
~ine c-111tılııt~·~· ~ ., __ ~......_~ ........... ~ 

İngiliz işgal kumandanı Jeneral 
~.! .!: ~ .:.n !.:.- cevap almmnıştmı. An 
cak eahalıa yakın bir vakitte trenle 
Adanaya müsellah ve mitraly;i,,:f':rlc 
mÜ<'ehlıez asker getirmi~, cehri yü • 
rüıüyle ruemeleketin muhtelif ma • 
hallerin: 11e,-k i!e tedd. '...:- ittihaz v~ 
nümayi§ icrasına başlamış olduğu 

nu lıahcr aldım. Biraz sonra Fran 
sızlarm da - her ne müliihazay ı 
mebn ise - askerlerini çıkardıkları 
ve şehirde dolaştıkları göriildü. Er · 
meniler askerlerin gelmesi, dolaş • 
ması üzerine bir fenalık çıkarmıya 
ccearel edemediler. Kiliseden dağıl · 
cidar. Memlekette olduk!;• sükun ha-
sıl oldu." Dükknlar açılarak herkes 
i§leriyle meşğul olmaya başlach. 
Tam o tııracla idi ki. sekiz on ki§i · 
den ibaret hir jandarmanın muha · 
(azası altmda mahkemeye em·kolun· 
makta bulunan bir maznunun üze · 
rine Pamuk.pazarındaki Ermeni klii· 
hünün önünde Ermeniler hücum et· 
mişler. Bu maznunu yaraladıktan 
maada jandarma çavuşuna da taar • 
ruz etmişler. "Mütecavizlerin hemen 
derdestini ve kammen tecziyelerini 
şiddetle polis müdürüne emir nr · 
dinı. ViHlyet makamma geldiğim 

dakikadan itibaren istediklerini 
yaptıramadıkları gibi yaptıramıya 
caklarmı da tamimiyle anladık.la • 
rmdan ve Ermenilerin taşkml ı~ma 
tecavilzlerine de likayt kalmadı -
ğımdan benden memnun değillerdi. 
Şalısnna kartı bir fen alık yapmaları 
nya yaptırmaları muhakkak idi. 
Hatta bazı kimseler "İhtiyatlı hare· 
ket e<liniz, vilayet makamına hüvi
yeti belli olmryan adamları kabol 
etmeyiniz,, diye heni ikaz etmi§ler
di. 

Fransızlara çalışan Berut'lu Ferit 
Paşa ''Türklere, Türk memurlara çok 
acırım. Bugünlerde hayatlannı çok 
tehlikeli görüyorum,, diye açıktan a • 
çıta söylemekte idi. Vaziyetin nezake
tini, ihtiyatlı hareket etmenin lüzumu· 
nu tabit anlamıştim. Bir gün erkenden 
eVlmden hükdmete gidiyordum. Ya-,, 
nımda jandarma mü1Anmı yaver Sa • 
drk Bey ile. polll vardı. 

GelcUğim ,Yolun kö§eBinde polis da -

lresinin arkasında çelimsiz bir ;ı 
saklı, telaşlı vaziyette olup gazlll • 

ı~ zarlarla bize baktığını gördük. ~; 
li nazarı dikkatimizi celbetti. ~ Bu 
üurine doğru gitmek isterken ~:ık! 
ti belli olmıyan bu adam derhal dolunı: 
şup gitmişti. fi- \'e < 

Bir gece müftü Mehmet ~ ilh?nı 
fendinin evine gitmiştim. l\lü5 ... Aetl' 
fendi)d Fransızlar gündüz çaiP'fo 1 e 
lar, sorguya çekmişlerdi. Ne içit;i-t7" 
ğırdıklarını, ne sorduklarını aJI ... e , 
istiyordum. Yarım saat kadar 1ılr ar. 
man sonra müftünün evine bfr~Ce~ 
atıldı. Silah atılmasını mütealdP llfın:I 
lişla bir kaç kişinin kaçtıkları" d~ 
dük. Fransızlar son vakitlerde ._11 
tü Efendiden şüphelendiler, JI '.Jln~ 
Adanadan çıkardılar. e -.? 

Bir gün meclisi idare işleriYle ..r 
gulken Bremondan bir tezkere Olly 
Tercüme olunmak için vilayet ıku 
ru hukukiye müdürü Cemal 
,·erdim tercüme)i yaptı getirdiı 
deki yazı şu idi: 

SURET 

Adana vali vekUi Esat Bel/f: 
Vesika: 33 

Vali vekilliği, mektupçuluk 
uhtenizden nez olunduğunu be, 
le keab fahreglerim. ilk trenli 1 
bula müteveccihen hareket bulJ"'.. 
sunuz, Vilayetin ilk büyük nı 

olan kadıyı vali rekcileti memu 
ni ifa için irae eyliyorum. Merkd'I 
ministratörü büro baş müdürü 
mal Bey mektupçu vazifesini 
ligecektir. 

21 Teırinievvel 919 
Baş adminut 

Bremon 

.Btemobua::.hu...to.ker•Hti 
gibi kendisiyle görüşmek iste 
tiye tertllinanı ~mal Beyle 
gittim. Berutlu Kemal Bey de 
na tercümanlık -ediyordu. 

llk önce ben söze başladım. 
nelden bir tezkere aldım, bua• 
dilerinden sormak istiyorum. 
sebep ve salahiyet He Adanadaıt 
farakatıma lüzum göstiyorlar! 
hı; Vali vekili olmasını i}i 
etmiş. yardım, müzaheret gör 
mizi de ümit ediyorduk, bilak" 

halef ete uğ~adık. Cevabım: 
lat, muhalefet nedir, izah e 

ml1 Yoksa kapitülasyonu ka~ 
tatbik ettirmek, musakkafat v~ ~ 
ne de zam yaptırmak, hükumeti:,, 
tün işlerine, vazifelerine müda / 
Jerde bulunmak giQi muamel~ ~ 
kabul etmediğimden ve ret eyle ~ '1' 
den ise. bu hana teveccüh edell l 

ni Ye resmi bir vnzife idi. 
..,arl 

(Arkasy 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TtYATROSlJ 
TEMSiLLERi 

Bu gece saat 20 de 

Müfettiş 
Komedi 

5 perde 

Yazan: 
n. Gogol 

Eakl Fransız Tiyatro• 1111 

Bu gece aaat 20 d• 

e1·ıırs' t,ı~"'ul ıcı tı' Si 
Üç Saat 

Operet: 3 perde 

Yazanı 

Ekrem Retit 

Baatellyen: Cemal 
Reıit 

~~hirTiya tO 

ıııııımınıı 

l 



4UNDAN BUNDAN 

~bid Aç kurt 
~:·:. isterken! 
,ttL 1• B 
~en hiİ~~d·u Yıl lstanbutda çok kıt gör-
erhal sJ d J :ık. Bununla ·beraber kış Ana· 

~ Ullıun bir kıs.mmda, Balkanlar
~ za)ıir .. "~diğer yalbaneı memleketlerin 
~fiiftİİ ~ührın bir kısmında bir hayli tid-
çağırıf' ~etli geçti. Son haıberler Makt; • 

rıe içiJI •
0
.nYa tarafın-da kıtın hala e$ki 

u anJsff t~detile sür el .. v .. •• ha.her veri -
dar birL)01-. ugunu 

• bir si C 
~eakiP ~ t f eç-en ay içinde Makedanya ta· 
ıarıııı ~ .. ' ın:ta. ibirr aürü facia olmuıtur. Bu 
ı -' .. tada ~rde . ~ , aç lturt sürüleri kasabalara 
~ ne~ dar aakularak ı"nsanlara hüGum 

~· . 
[ ı;1~t~erdir. Yukarıdaki resim böy-
riyJe;d 'b_l' faciayı tasvir ediyor. Make
ere O?ıyan.nı Çemova ciravmda bir 
et u" aç ıı..._ . .. .. ''-- --b kad 

süri:sünden kurtulmak 

1 ııı: l"u'~~ aurusü 'Ka.N. aya ar so 

di ir .... -arnı.:c bir çok kimseleri 'korkut- · , -r , ·•.ı:u,nu- • , 
\' ·' · Kurtlar burada kasabacı-
ttı ~tında bir koyun sürüsünü çevir- . 

Q - c~ u:mN 9 MART 1935 

Habeş imparalorluğu nasıl kuruldu? 

Habeşistan-ltalya-Ja
ponya ve diğer devletler 

Birinci Menelik Saba melikesinin 
Hazreti Süleymandan 
getirdiği· esatırı ev :at 

vücuda 
sayılır ! 

Fas Fransız müstemlekesi ol -
duldan sonra Afrikada son müs
takil devlet olarak Habe§İstan 

kaldı. Nil havza.sının büti.Cn ırk • 
larını ihtiva eden Habetistan yük 
sek bir yayladır. Memleketin ha • 
kim sınıfını Habeşiler teşk,l eder 
ler. Bunlar sami irkına mensup 
harpçu ve tüccar bir millettir ve 
Milattan yedi asır evvel Yemen
den kalkıp denizi atarak oraya 
mühaceret etmitlerdir. Habeşiler 
kendilerinden evvel o memlekete 
mühaceret etmif olanları, aşağı 
yukarrüç bin sene devam eden 
muharebelerden sonra geçen as· 
rm sonlarına doğru Kaffa impa 

kızının oğlu Y eaasu (Yuta) yı ta 
yin etmitti. Yeni imparator Y ea.a 
su boyunduruk altına aldıkları 

milletleri, bilhassa akrabalık do 
layısile han~dana merbut bulu • 
nan Kaffiçoları ve Oromolan, im 
paratorluğa daha sıkı bağlarla 

bağlamağa çalııtı. Fakat bu yüz 
den eski Habeı partisiyle ve ni. 
hayet bütün Amhara ile arası a
çıldı. Netir.ede imparator Y eassu 

t ışle<r, hütün koyunları parçaladık · b f 
~tlı ao11.. lb ld ı d 1 da gaVTeti bota gitm·İş ve zavallı j kurtulmak ısterken u se er uçu -r- h ·la çc ana sa ırmış ar ır. ,, . d" ek ı t 
~C> an ak ı d m ıkurtlara parça!anmaktan ruıma uşer parça anmış ır. 

!I ın canını kurtarım yo ıun- a a 

ratorluğunu boyundurukları al • 
tına almak suretile nihayet mağ 
lup ebneğe muvaffak olmuşlar • 
dır. Habeıiler daha dördüncü a • 

' htmdan indirildi ve mütf'vaffa 
Menelikin ikınci kızı olan Zaudi
ta (Yudith) Habeıistan impara
toriçesi oldu. Deyas Tafarinin ve
liahtliği ve İmparatorluk naipliği 
ilin edildi. Tahtından indirilen 
imparator Y eaasu bendeleri etra 
fına toplıyarak tekrar imparator 
olmak için bir te9ebbüate bulun• 
du, fakat 1916 da yapbğı bir mu 
harebede Amhara diğer taraftan 
mağlup edildi. Y eassu esir dü,tü, 
bugün hala esaret hayatı yaıa • 
maktadır. 

. re; ...____ ~~------------------------------~~ 
~~ Denizde ' Asri ven Üs 1 er! 
Y"~l( :e;I ~ıaya uğrayan!arı ~oğul

rke:' aktan kurtarmak için 
.. ~ 

Şi:kagoda meşhur Venüs hey • 

kelinin eŞki.line malik olan kadın 
vücudü için ·bir müsabaka yapıl -

i/I 
r mıt ve bu müsabakada birinci ik-

ramyeyi solda görfrlen Mis Sculli 

ve ikinci ikramyey de sağda görü

len Mis Leonard kazanmışlardır. 

ikisinin de Holivu1eu boylamaları· 
na !im·di muhakkak nazarile ba • 

kılmaktadrr. 

224 tane yabancı 
madde yutmuş 

Jnanılmıyacak §ey diyeceksi • 

niz. f al,at Londradan gelen cid: 

di bir gazetenin hav~dis ~ütunun 
da Amerikada bir adama yapı • 

lan mühim bir ameliyattan bah
solunuyor. Ve netice sizi gerçek 

'V 
~i 

1
• al>tırl~a kaza olursa içinde- ,,,,,_.,_,,..,,_"'"""""""'UJl"""""",_'"""'"""''"'""""'""mı"""' ... 
tı~ 1 rinde kalabi1Imektedir. Resimde 

h'tt ll· arı kurtarmak için yeni Al · ·· · t h gördüğün,üz gibi.. .etın uzer~n • 
b a li~: d'lm' · k'l' l kü' ~ .. 1 ·'Ye aleti icat e ı ıştır. ddti küçük direğe di ı ı o an • 

~et b· ed · 

ten hayrete düşürecektir. 
Ameliyat edilen adamın adı 

Pol Popasdır. Ve ameliyatı icap 
eden sancıları duyduğu giine ka. 
dar yuttuğu ecnebi maddelerin· 
sayısı 224 olarak tesbit edilmiı • 
tir. 

tli~ •rer kitiliktir. Onunla de- çük bayrak uzaktan kazaz enın 

~~su~u-·ze __ -___ g_ö_ru_··ı·e•b•i!•m•es .. i•iç•i•n•d•ir• ....... -"".:-'"";'--~~-~~~~~~~~-

Örde k ler İ D dört ayaklı annesi! 

tll.ı:rlt --•an mı riyor, sabaha kadar onfan bekli-l'i " ered~'-· . . b" f .ı h" yrılaııYor, oıu -
tld~ h· ~1 çıftJ.iklerden 1 • nn:ıan ıç a · r tehlike • yor. Ordek yavrularını bogw an fa-

d ır ke<1· • h .. rı!J..lanarak idare ed?yo ' • 
~.... L ının enuz yumurta· onlara ar • 1 küın' ki v b'I k ·• Srq,ıı, •• delk lere karşı koruyor ve ., re er o ese ya a~maga ı e 
11l çıt__ • or yavrularına sa· k .. .. ak ınenıe emmege ~esaret edemiyor!ar. 

l ~~ , Jik •w• ası U$tü yaı~T vrW 
q~h on.ara anne · ettıgı d ..... .J. Geceleri de ya · an 

~le .. .. av ...... eu-.yor. Yu'karılri resimde kedi anne ile 
t\i~d;~ Roruiaıüttür. Bu kedi birer •birer kümese soktuk'tan sona 

-.ı )'ı1.--ı .ı• d kümese gi- ördek yavru1annı görüyonunuz. 
• • u ar g~:r:erken yanla ~ arkaılarmdan ,ken<ıt e 

sırda hristiyanhğı kabul ebnit -
lerdir. Hristiyanlığı kabul eden • 
ler kendilerine Ambara ısmini 

verirler. on dokuzuncu asrın so
nuna doğru hanedan sınıf mda gö 
rülen sınıf, Ambara devletini tam 
bir inkıraza sürükliyecek gibi gö 
ründü. 

imparatoriçe Zaud;tanm vefa
b üzerine 2 nisan 1930 da fJeyaa 
Tafari imparator birinci Haile 
Selassie ünvanmı alarak tahtına 
çıkh. Bugünkü Habeş hanedanının 

ataları pek eski devirlerd~ yaşa· 
mış olan birinci Menelike kadar 
gider. Birinci Menelik ise Saba 
melikesinin Hazreti Süleyman -
dan vücude getirdiğj esat~ri evlat 
saydır. 1ıte bu hanedanm zaafa 
dü§tüğü o devirde birçok macera 
perestler ortaya çıktılar, hüküm
darlık ebneğe başladılar Bunlar 
dan bir tanesi, impirator 1 eodo 
rus, milli vahdeti tesise bat vur
du, fakat lngilizlerin mukaveme 
ti karşısında bir şey ya.pmağa 

muvaffak olamadı. Süven ka • 
nah açıldığı zaman bütün göz • 
ler Habeşistana dikildi . 

Avrupa devletlerinin müstem. 
leke hırsı, Almanyadan büyük. 
on bet milyon kadar nüfusun bü 
yük tabii servetler saklıyan bu 
memleketi ele geçirmek istedi. 

lngiltere nihayet kat'i surette 
Süveyşte yerleşti, orasını tahkim 
etti. Fransa Oboku satın Rldı. A
den sözde müstakil bir Hint müs 
temlekesi oldu. İtalyanla' da E
ritre ve Somalı müstemlekefor~ne 
yerle~erek Habe§İstanm deniz He 
olan İrtibatım kestiler. Bıı vazi • 
yet elli seneden beri bu h.ıJde de
vam ediyor. 

Zeki ve nzimk5.r Şoa prens, Sa 
ha melikesine ait hürafeve- isti . 
nat ederek ikinci Menelik namı 
altında birlc~ik bir Habeş1stanm 
İmparatoru ohtr olmaz Habeşis • 
tanın yalnız milli itt:hadı değil, 
Avrupa devletlerinin müstemle
ke hırslarma karşı Hahe~istan 
istiklalinin mi.i~afaa,r d - lıi temin 
edildi. ikinci Menelik lt3lyan1a. 
n Adua m'.:harebesinde mi;•h:ş 
ıurette ma~lup e"ti. On bin lt'\l· 
Y"" a•1-01'İnden yalnız üç bini kur 
tu'"~ildi. 

Ondan sonra M .. r.,.1;k m,•v:;-k. 
ksat 'h!l' 7.'\""~., idn Fr::-... -,.,.l .. ,.l" 
itt!Ç!\lc etti. f mn.,l':'>lt .... ,. Mıımelik 

1910 se""~~ind0 ölrli:· ö•m•den ev l 
vel kendısıne halefı olmak üzere 

Fransa ile lngiltere umumi 
harpten çok evvel aralarındaki 
bütün müstemleke meef"!eler:n : 
hal ve tasfiye etrniılerdi. Fransa 
Nil mıntakaımda istediği ~;b; ha 
reket etmesi için lngilteT~yi ta • 
mamiyle serbest bıraktı, 

Çünkü Fransızlar Fast" gayet 
geniş bir faaliyet sahası buldu • 
lar. Onun için Paris, bugün Habe 
ıistan ile yakından alakadar gö
rünmez. İngiltere devleti Suda -
mn cenup hududunu Uganda -
Kenial müstemlekes\nin şimal hu 
duduna kadar ilerletti. Fıansız • 
ların büyük mağlubiyeti demrk 
ola.11 Faşodanın tahliyesi hatır&· 
sım unutturmak için oraya da 
Kodcık ismi verildi. Büyük Hahe 
tistan nihayet evvelce kP.nrlisine 
ai tolan Nil ovasında kat') suret 
te vaz geçti. Kaff amn bitme7 lÜ· 

kenmez tabii serveti olan niha • 
yetsiz ormanlarda hüday' na • 
bit olarak Jetiıen kahve ağaçları 
hemen münhaeıran lngili7ler ta 
rafından istismar edilmektedir. 
Bugün İngilizlerin yegane gayesi 
bir cennet manzarası göttteren 
Kaffa yayfa mıntakasını kendi 
müstemlekelerinin hududu içeri • 
ıine almaktır. 

8ugUnkU vazh·et 
Vak tile Macar kontu T eıeki ile 

Avusturyah ıövalye Höhnel ta -
rafından keşfolunan Rudoit gölü 
1890 ıenesine kadar Almanların 
şarki Afrika müıtemlekesinin nü 
fuz mıntakasına dahil bujunuyor 
du. Almanlar Kaffa yaylasım ken 
dileri için müstakbel ve ~msalsiz 
bir Hinterland telakki erJiyorlar
dı. O tarihe kadar Almanva. müı 
takbel bir Kaffa imparatorluğu 

ile cenuptan temasa gelerf'k Kaf 
fa mıntakasınr Habe, ihatasmdan 
kolayca kurtarabileceğini ümit 
ediyordu. Almanlar bu suretle 
Habe~iıtan . milletlerinin yalnız 

( Ldtlen sagıfa_gı çeDirıni.z) 

.. 



~"! 10 - KURUN 9 MART 1935 

Galatasaray-Fener maçı Ceza kanunumuzda değişiklik yapılmalı mı ? B 
~ 8Qftaralı 6 ıncı aayc/aıla l 

LUtfi günün kahramanı sayılabi • 
lirler. 

• • 
ikinci devrede vaziyetin Fener• 

bahçe aleyhine olacağım Galata -
sarayın rüzgarla kartılattığı için 
kendi sahasına sıkıttıinu düşünen 
ler çoktu. Birinci devreyi golsüz 
atlatmaları Galatuaray triıbünle • 
rini çok memnun ebniıti: 

Galatuaray tekrar rüzgir altına 

d\i!tü. F enerba·bçe artık son kozu· 
nu oyniyacaktı. Fakat bu aefer 
Galatasaray takımı açıkgözlük 

avukatlarından 
Hüsnüye göre 

değişikliği mucip olabilecek yerler yok değil 

Ankara 
Saim 

Bay 

ederek birdenbire hücuma geçti, 
hatta en a1unı oyununu bu •on on Kanunda 
bet dakika içinde oynadı, Fener 

( 

sıny 

bed~ 
va.k) 

ai l• 
saat 
ni 8 
l!liaı 

- Haydi bakalım, ıim<ii görü
türüz! diyenler oluyordu. 

ikinci devre batladı. Fakat F e· 
nerbahçe wiıulduğu gibi birinci 
devredeki Galatasaray vaziyetine 
dütmedi. Vakıa top çok defa Fe • 
ner sahasında dolqıp duruyordu 
amma Fenerbahçe muhacim1eri de 
hiç bot durmuyorlardt. Hatta Ga -
lata.saray kalesi en ciddi tehlikele
ri bilhuaa bu devrede atlattı. He· 
le topu sağaçrktan sürerek soliçe 
kadar gelen Niyazi kendi arkada· 
tma vaktile bir pas verebilmit ol
saydı Galatasaray kalesine giren 
gol bir "ohayd" e kurban gİUne • 
mit olacaktı. Bunu bir tarafa hı· 
rakın, Fener bahçeliler bu denede 
daha mühim bir talihsizliie uira· 
dılar ve bir "penalb,, kaçırdılar! 
Galatasaray defamınm hatalı ha
reketinden verilen bu ceza VUl'UfU· 
na Fikret biraz yuka.ndan atmak 
auretile kaçırdı. Galatasaray mü • 
dafileri .evinçlerinden Fikreti Öp· 
tüler. 

Maç aıfır ııfıra bibnİ!\İ. Evvel· 
ce verilen karar mucibince on be • 
ıer dakika uzabldı. ilk on bet 
dakrka Fenerliler eski vaziyet • 
te yani rüzgara ka111 oynadılar. 

Galatasarayhlar ıene bir teY ya· 
pamai:b. lfiinci on bet dakikada 

kalesini ıatırtan •bir iki açık yap- Aiıkara, (Kurun) - Tüı-k Ceza 
tı. Fakat gene netice yok. kanunumuzda yapılması ileri SÜ· 

Ey sevgili taraftar; dünkü maç ta rülen bezı değiıildikler haklan • 
itte böyle bitti. Ne yapalım, belki da Ankara.-avukatlarmdan Bay 
bir hafta, belki iki hafta sabU' ve Saim Hüanü ile konuıtum. Bay 
talıammül g&terecek, yeni kartı - Saim HU.nüye bu huauata muh • 
lqmayı bekliyeceksiniz. Belki ye• telif aorıular sordum. Onun ver 
ni maç, iki tarafm topu parti par- diği cevaplan aynen Kurunun sa 
ti kuten taca, atmaya mecbur ol· ym karilerine sunuyorum. 
duğu dünkü zevksiz maçtan çok Bay Saim Hüsnü diyor ki: 
daiha ziyade sizi sevindirir ve do- _ Ceza kanununun deiitmeai 
yurur. lizrm olduiu fikrini ortaya atan 

A. S. arkadqın hanıi cepheden, han· 
K•pıdan girme mUtkUllb ri zaviyeden bu lüzuma kani ol· 

Dün atadyom kapısından gir • 
mek büyük bir kahramanlıia le -

vakkuf ediyordu. Kapının dışı ki
lit, meıhur türingelerle dıt kapı 
arası gene kilitti. Halk elinde bi • 
letleriyle demirkapıların önünde 

ezilip büzülüyordu. Bu iti intiza • 
ma almak, halkm rahatmı temin 
etmek, paruiyle maç aeyrine ae
lenleri ıelip ıeleceğine piıman et· 
memek rerektir. 

Vefa gecesi 
Evvelki gece memleketimizin 

en eski, kıymetli yurtlarından o
lan (Vefa) lılann 27 ~nci yıl dö
nümünü izalariyle beraber kut
lulamak için tertip ettikleri Vefa 
gecesi çok zevkli gayet nezih ol
du. gecenin, sabaha kartı ayrı • 
!anlar üzerinde iyi izler bırak • 
muı itibarile Vefalıları tebrik e
deriz. 

........................................................................................... 

duiunu bilmek, meselenin tetkik 
ve münak&§umı kolaylaıtırdı. 
Mütalealarını görmedim. Fakat; 
itittim ki, bu fikir, veçheleri göate 
rilmekaizin ileri sürülmiiftür. Be 
nim de noktai nazarımı ıoruyor 
aunuz. Doğrusu ben ıimdiye ka · 
dar bu nokta üzerinde esaslı bir 
tetkik yapmıt değilim. Buna raf 
men derhal ıöyliyebilirim ki; ce 
za kanunumuz, umumiyeti itiba
rile rejimi ve camianın cea hu· 
kukunu küil bir vaziyettedir. Ta 
mammı kökten değittirmeği mu
cip halen bir sebep mülahaza e • 
demiyorum. Yenilemek ~n çok 
imil olmaaı llzımgelen huauaat 
ki; bilfan; halkın medeni ve İç· 
timal seviyesinde, iktisadi ve ah 
lild vaziyetinde ve diifünütün • 
deki detitiklikler olabilir; kanu 
numuzun meriyete pdiii tarih • 
tenberi bunun tebdiline müessir 
olacak ıurette böyle içtimai bir 
deiitiklik olmadıiı kanaatinde • idari ve ikmadi inkifaflarmda} muntaum vapur seferleriyle 

mühim bir rol oyn•m•kla kalmı· '-Hortum,, a bailıdır. Kaffa mm 
yacak, ayni amanda Alman ko- takasındaki Gore, Şarada ıibi bü 
lonistleri için kıymet itibariyle yük merkezlerle Adia Ababaya 
hududu olmıyan mahıuldar bir sa telefon hatları çekilmiıtir. Bun· 
ha temin eylemit olacaktı. Çünkü dan batka Gambelada kuvvetli 
Habetiatan yaylası öyle sailam bir ukert garnizonda bulunur. 
bir iklime maliktir ki, orada be- lnıilizler burada ıöıterdilderi 
yA!"' ırklarm mükemmel surette gümrük müsaadeleri ve ucuz nok 
yafUDalan ve birletmeleri kabil- )iye tarifeleri sayesinde Kaff a ik 

yün. 
Her gün biraz daha büyüyen 

ve artan mesut inkılap hareketle
rini koruyabilen, zıt gitmek ve 
engel olmak isti yenlere f iddetle 
cevap vererek kolunu kanadmı 
kırabilen bir kuvvettedir. Hlaıb; 
vazettiii prensiplerle devletin ve 
cemiyetin menafii ıözetilmit ol· 
duğu kadar, suçluların hususi ah
vali de göz önünde tutulmuıtur · 
Kaldı ki; tatbikatta tesadüf edi
len bazı noksanların düzeltilme 
si, bir suç unsurunun kaldmlma
aı veya ilavesi gibi huaualar, ka 

dir. tisadiyatını büsbütün lngiltereye 
Bugün o çok mahsuldar mmta bağlamağa muvaffak olmakta • 

kaların ticareti Nil nehrine ve dırlar. 
Rudolf önüne doiru akan nehir
ler üzerinde olup biter. Bu nehir. 
ler Ban, Sobat ve Omoduı. lnsil 
tere, tesis ettiii ticaret tubeleri 
düjümleriyle gittikçe öyle bir at 
örüyor ki, bütün Kaffa mmtaka
smın zengin ticareti bu ai içinde 
toplanıyor, o derecede ki, Habe-
tistanm merkezi olan Adis Ababa 
ile Kaffa mmta.kuı arumclaki &· 

bt verit hemen hiç denilecek d• 
recede azdır. Dideasa nehrinin 
ıarbinde kalan sahanın büyük 
amban demek olan ve Ban neh
ri kenannda kiin bulunan Gam
beli. lnriliz - Mısır idaresinde 
ki Sudan memleketinin yukarı 
Nil ayaletinin merkezi ayılıyor. 
Gambetada garbi Habe,iatan için 
bir lngiliz konsolosu oturur, Lııi 
ıiliz - Muır idaresinin aümrük 
istasyonu da Gambeladadır. Bü· 
yük lnıiliz - Mısır - Habet ti
caret tirketi Gambelada büyük 
,,poJar inta etmiıtir, O merkezi 
iktiaaden yükseltmek için bun • 
dan batka daha bir çok tefler 
yapmqbr. lnıiliz idareainde Ha
betiatan liankumm (Bank of 
Abyuinia) nın Gambelada uzun 
zamandan beri büyük bir tubeai 
vardır. 

Gittikçe iukipf eden bu tehir 

lngiltere, birçok yerli prenıle· 
rin himayesini üzerine almak 
sayesinde Kaffa esaslı mmtaka • 
larmda birleımeğe muvaffak ol
muttur• lnıilizl"r yalnız Sudan 
tarikiyle değil, cenuptan, İngiliz 
ıarkt Afrikaaından dahi Kaffa 
yaylasına doiru yeni ticaret yol
ları aç.mıılardır: Birisi Kiamayu 
limanından Yuha nehri kenarın 
claki Bardere üzerinden Habetia
tanın cenup hududundaki Moya 
leye ve diğeri lngiliz ıarki Afri 
ka müatemlekesinin merkezi olan 
Nairobiden Manabit üzerinden 

. nunun haftan aıağı tebdili için 
ki.fi sebepler olarak zikredile • 
mez. Yeni vakıalar, yeni hüküm • 
ler doğurabilir ve bunlar kanuna 
ilave olunabilir. Fakat; hiç bir 
vakit bunun manası, kanunun a
na hatlarının, mevzu prenııplerin 
tamamınm değiıtirilmesi gerek • 
lenmit tarzında imale müsait ol
maz. Nitekim; zaruret hlaıl ol • 
muı ve iki defa kanunda mevzii 
deiiıiklikler yapılmııtır •• 

keza Moyaleye. Benim de kanunda tadilatı mu 
cip olabilecek telikki ettiğim yer 

Ha.betistanın cenubu rarbiain-
ler yok deiildir. Misal olarak va· 

de inkip.f etmekte olan ahval A· ridi batır olan bir nokta; devlet 
dil Ababa da büyük bir endife i-

idareai aleyhine iılenen cürümler 
le takip edilmektedir. Bu endife, fulmdaki zimmet suçunun orta-
yalnız eakidenberi Amharalılarm dan kaldmlarak ihtilia cürmile 
lnsilizlere kartı duydukları nef ve alır bir ceza tehdidi il~ birle.-
retten ileri gelmez. Habef istan e- d ..:~"-ek • tirilmeain e ,;... amme I 
zeldenberi dahili harplerle yo • menfaati ıörüyorum. Birftz tav-
jurulmuıtur. Habefiatanın hiklın zih edeyim; zimmet suçu 
taıbakaaım tefkil eden harpçi Am bir memurun vazifesi 
hara boyunduruk albna aldıiı ve dolayıaile muhafaza ~ltmda bu • 
eakidenberi kanım emdiii mil • r undurduiu .,.ra veya para bük • 
!etleri daima karıısmda görür. mündeki evrak, aenedat ve sair 
Ban1arm gayesi Habeıinanda ec-.... mallan zimmetine geçirmektir ki 
nebi bir idarenin teessüsüdür. 1ı tadilden aonra cezasınm asgari ; 

(Sona oar) baıddi bir aene baPM çıkanklı. lh· 

tilia ise; bu filin i!lenme.inıe ka • bu suçlardan maznun ol beli 
yıtlan, defterleri intizamsız tut • servetleri hakkında tahkjkal, da , 
mak ta(Yİr V" tahrif etmek, fi. pılmktadır. Bu zimmete •. , da 
ilinin zahire rçıkmamasmı temin paranın ödenmesinin tedl 
için bie ve hüd'a yapmak gibi ziyade cürmün ikama karİ111 
haUerin inzimamıdır. Ceza.mm kil etmesi itibariyle de eh 

· ları asgari haddi bet sene ağır hapis· ti haizdir. 
tir. Bu demektir ki, bir tahsildar Ele geçirilen mücrimlerd,. çrk 

bed veya veznedar, veya her hangi vetlerini araftırmaktanaa • 
böyle elinde - vazifesi itibarile ten merkeze doğru gidecek ~~ 
- devlet malı, parası bulunduran naen, servetten mücrim ar • 

16 bri memur kayıtlara ilipnemek, tada bir beis yoktur. G 
muntazam hesaplarını ıöarmek hayatları, vazifeleri, bu~ :i 
ıuretiıle yüz binlerce lirayı kasa • iıet ve hayat tarzları ile arP"" 

1
. 

. dd dan kaldırırsa cezası uıarl bir çen zamanın mukayeaeaııı ıni 
ıene bapi.tir. Fakat diler bir heci- yük bir servete, nıetru 
baht, her nuılsa, her hangi bir te- eritmelerine tabiaten ve 
•İr altmda mükelleften tahail etti· ten imkan ıörülemiyenleri 
ii bet lirayı makbuz dip koç•nm • ha çekmek amme. hu~ 
da iki lira olarak röetermifee, hi- yılmabdır. Bunda içtimai 
le kullammt addile cezaamm u • at vardır. Şahsi menfaat de 
gari haddi bet .ene ağır hapistir. çyomdkatmak 
Bu suçu itlemeği dütilneıı kurnaz Bir takım muhitine 
mücrimler, birinci tekilde suç it • tüpbeli tanınan, dedik .w 
liyerek ve büyük mebliilara ko • mevzu tetkil eden yurtUf""". 

narak dünyalıklarını kazanmıt o- bu fena telakkilerden ken .., 
lıuyorlar. Diğerleri ise, hiç mesai>&- kurtarmıı olurlar. Kaç defv. 
sinde kimbilir, hangi zaruret al • tittim ki, biT muazzam biıı' 
bnda bir, iki lira ihtilialan halin· terilerek bu binayı gördilll 
de çok ağır ceza yiyorlar. Abidei sirkattir !.. dediler. ~ 

Yedikleri ceza, yedikleri para leyim ben, belki doğru, be~ 
ile ma:k6sen mütenasip oluyor. lan, belki yanlıt .. 
Kanun, bu iki halde, IUÇUD itlen- Fakat; insanın bu sözleıt 
me tarzına röre ceza tertip etmit- nacaiı reliyor. insan mal 
tir. Habıki; ben, ıuçun itlenme de ıüpheli ıörmeie batlıY 
tarzından ziyade devlete veya ca• o bina sahibi heııap verm~· 
pıiaya verdiii zarara ıöre ceza klaı ve tutumu ile kaz 
tertip edilmesine taraftanm. Çün· dolayı aayıora değdiii k 
kü; kanunun umurlanndan isti • sap vermitae ceza rörıneai :-..1 
fade ile zimmet ikaile çok para rinde bir it olur. Bazı pıtl'J 
yiyen, itlediii suçun neticesi itiba- takyitlere tabi tutarak le~ 
rile mutlaka daha az para ihtilla lim bu mesele üzerinde " 
edene nazaran camiaya daha çok kümler vaz'ı muvafık olur. 
zararı dokunmuttur, kanaatinde· Gümrük kaçakçısı ıibi 
yiın. tin ve milletin hazineaindeO.J 

Zimmetin Ji.ğvile bu maddenin metru bir tekilde aervet ~.ı 
ihtiliıla tevhidi ve ağır ceza teh • lardan hesap istemek - ~ 
didi halinde bu MJÇU iılemeğe hakkıdır. Amme hukuku ~J 
niyetli olan fena dütünceili küme- Bakınız gene aklıma ıe~ 
lerin hareketlerine de bir derceye YUkatlarm hususi mevki ve 
kadar mini teıkil edilebileceiini lanna göre meslekleri do1' 
de umuyorum. Bundan bafka ce- iıledikleri bazı suçlarda e 
za kanununmuza yeni bir fiilin nazaran, daha aiır cezalat 
ili.vesi lüzumuna da kaniim. O da mittir. iyi •. Fakat, avukatJJl~' 
yükaek servetleri göze çarpan, dil· ku bu kanunda hemen he.....
de dolapn, hasılı haber alınan düıünülmemiştir. ~ 
eervet .ahiplerinden buna ne su• Barolar, devlet mües-"~ 
retle aahi9 olduklarnu arattırmak den maduttur. Baroya ~ 
tır. l•bat eıclemiyen{erin elinden bü avukatlar bu müesaeıenİJl 
tün aenetleri millet namına mü.a- dırlar. . f 
dere olunmak ve kendi-lerine de Bilfarz bunlar da vasif• 
çok ağır ceza vermektir. dükleri esnada veya ıörd 

Bu hal ıahsi hürriyet ve mül • vaizfeden dolayı her kiııı 
kiyet esasına mqayir delildir. dan olursa olsun~ fi 
Esasen zimmet, irtiklp ve irtat bırakılırsa muhakeme rell 
ve ibtilla suçlarının vaziyeti için larma yapılan taarruz .,e 
mevkii tatbikte olan (1609) nu • ıibi cezalandmlmalıdırlal'• 
maralı kanunun bir maddesinde l'tlllDf kisvesini llbis •• ~ 

--- halinde bir avukatın •• ~ 

Klaalk laerler 1 hikiminki aynidir. lkis_i~ 
_ y EN I ÇIKTI nun hakkiyle tatbik edı ~ 

adaletin hakkiyle tevsi., 

Değişiş le R t:·ine hizmet eylelO ;ıe 
Hasılı, bunlar birdeııb ~ 

rıma gelen ,eyler .. KaDUJI d Eski çağların en mqhur 
tairlerinden Ovid'in Meta· 
moc!.:ız ismindeki bu ehedt e-
geri §aİr Salih Zeki Aktay ta· 
.:{~1'an ··· irnize büyük bir 
muvaffak.iyetle çevrilmiıtir. 
Bu Türk edebiyat ilemine 
'Tlülıim bir hizmettir. Tebn~ 

de ayn ayn fasıllar 'fle _.et; 
tetkik edilecek olursa yer 1170ıl' 
aanhklar veya f azlahklar 'bİ ti.. 
bilir. Fakat; söylediğiııı. ~i,-~ 
lar ana hatlarda bir dei•t ,ti' 

. . i" den be>' .-d cap ettırmıyece ın ., dlln. 
mumiyesini, bat~ af&~ J~ 

ve tavsiye ederiz. 18 forma, tirmeğe bugün içın ka~ı 
75 kuruıtur.. ~lmadıiı kanaatindeY1~ ı,fl. 

KaJri Ke,,_ 

i 



lstanbut Kumandanlığı ~E 
Sabnalrna Komiıyonu llinları ____ ...;. ___ .. , 

. Gülhane hastanesinde yangın 
;,:ra~ tesisatı yapılacaktır. Keıif 

elı 916 lira 50 kuruftur. Mu -
".akkat teminatı 69 liradır. ihale • 
11 14/nıart/935 pe11emhe günü 
s~at 14 tedir. Keıif ve ıartnamesi-
111. gör:rnek isteyenler her gün ko • 
:::•~o~~a görebilirler. ls.teklilerin 

Ilı gundt: teminat ve tıcareıt o -
da Vesikalarile birlikte komisyon· 
da. hazır bulunmalan. (1211) 

"" .. 
Y eşilköyde Hava hangarı kapı

ları Yeniden yaptırrlacağmdan a • 
~ık eksiltmeye konmU§tur. Ketif 

edeli 876 lira 44 kurUftur. Mu • 
Va.kkat teminatı 66 liradır. ihalesi 
141ınart/935 perşembe günü ıaat 
16 dadır. Her vakit istekliler keıif 
Ve §artnamesini görebilirler. Te • 
rn· . •natları ve ticaret odasının ve • 
•ıkalarile birlikte belli günde ko • 
llıisyonda hazir bulunmaları. 1212 .. "" 
Keıif bedeli 761 lira 57 kuruş 

ola.ıı harp akademisine ait tami • 
;at açık eksiltmeye konmuıtur. 
haleai 20/ Mart/ 935 çarıamba 

f:iinij saat14tedir.İstekliler keşif ve 
fartnarnesini her gün öğleden ev • 
"el Fındıklıda Satınalma komis • 
Y?nunda görebilirler. Eksiltmeye 
~ırebiJecek!erin 57 lira 12 kurut -
uk teminatı muvakkete makbuz • 
la.rı ve Ticaret odasına kayıtlı ol· 
duJciarına dair varakalarile hirlik
~e l'aktinden evvel komisyonda 
alır bulunmaları. (1114) . "' "' 

.
1 
'tapı nıalzemeıi açık eksiltme 

~::atın alınacaktır. Ke§if bedeli 
te _lira 43 kuru§ olup muvakkat 
1 '?1nat1 48 lira 50 kuruıtur. lha · 
eıı 20YMart/ 935 çarıamba günü 
~ltt 15 tedir. Şartname ve ketfi 
s~ iün öğleden evvel Fındıklıda 

l\111 l d .. ··ı biJ• il ına komisyonun a goru e · 
ın· ır, tkailtmeye gireceklerin te • 
rı 'llat tnakbuzu ve Ticaret odaın • 
ait d . . 

kal ~Yıllı olduklarına aır vesı · 
k iltıle birlikte vaktinden evvel 

0
lniayonda hazır bulunmaları. 

(1115) 

,,. ,,. . 
\> l<urna.ndanlığa bağlı kıtaat hay 
'natı ihtiyacı olan beher kilosu· 

nun h d . l e eli 4 kurut 25 santım o • 
atı ıas,ooo kilo kuru ot kapalı 
~~fla eksiltmeye konmuıtur. 1ha 
e&ı 11 mart 935 pazartesi günü 

•tat 1 
•i . 6 dadır. istekliler §artname 
d ~ı hergün öğleden evvel Fın · 
•ltlıd k" . n da. .. a ı Satınalma komısyon~ · 

Rorehilir-ler Eksiltmeye gıre-tekJ . · 
\t erın 590 lira teminat makbuz 
el'a 3 .. 
~ lllektubu ve kanunun 2, cu 
likddelerindeki vesikalarile bir • 
at· te teklif mektuplarını ;hale sa-

•nd k trı• en en az bir aaat evvel 0 -

1'Yona vermeleri. ( 425) ( 943) . ,,. ,,. 

İstanbul Kumandanlığı Satınal -
ma komisyonunda görebilirler.Ek 
siltmeye gireceklerin 622 lira 13 
kuruşluk teminat makbuz veya 
mektup ve kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yazılı olan vesikalariy
le birlikte teklif mektuplarını i · 
hale saatinden en az bir saat ev • 
vel komisyona vermeleri. 

(418) (896) 

.y. .y. .y. 

lO adet Dorvol kitabı açık ek
siltmeye konmuıtur. Tahmin he. 

deli 160 liradır. İhalesi 12 mart 
935 salı günü saat 16,30 dadır. 
istekliler ıartnamesini Fındıklıda 
İstanbul Kumandanlığı Satınal • 
ma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 12 lira • 
hk teminat makbuz ve Ticaret 

dasına kayıtlı bulunduklarına 
o k' dair vesikalarile birlikte va tın • 
den evvel komisyonda hazır bu-
lunmaları. (420) (897) 

,,. .. 
aiJ~OOo kilo Hint yağı açık ek • 
dt,:J• eye konmuıtur. Tahmin be -
93~ lSQo liradır. ihalesi 12 mart 
lekı·~alı günü saat 16 dadır. ls -
l,ta 1 ~r fartnamesini Fındıklıda 
llla. 

11 
ul ~unıandanhğı Satmal • 

tk .
1
korruayonunda görebilirler. 

lık ~etr~eye gireceklerin SA lira -
ad tnınat nıakhuz veya Ticaret 
it' :'

1
?da kayıtJı olduklarına da

deıı eaıkalariyle birlikte vaktin • 
lttn e\T\rel komisyonda hazır bu • 

Kıt'at Hayvanatı ihtiyacı için 
21 O ton yulaf veya arpa kapalı 

fi ekeiltmeye konmu~tur. Yu· 

tnaiarı. (419) (895) . ~ . •il: ka.lenı ilaç kapalı zarfla ek
deı· ;Ye konmu§tur. Tahmin be 
93~ 291 liradır. ihalesi 12 mart 

salı .. .. 5 J d. 1 le'->·' r.-unu saat 1 e tr· s • 
~her ~"' t . . k' d ;\' .... r ııomcsını Fındı .ı a 

zar a h . . d h 
laf ve arpadan her angısı a a 

kl'f edilirse ucuz olanı ter-
ucuz te ı k' 
cih edilecektir. Yulafın beher .1 -
1 tahmin edilen bedelı 5 
osunun b h 

kuru§ 75 santim ve arp8:"ın e er 

k·ı tahmin bedelı 5 kurut· 
ı osunun b 

tur. İhalesi 14 Mart 935 per§eI!l. ~ 
.. .. 11 dedir Şartnameıını gunu saat · . 

F mdıklıdaki ıatınalma. komııyo. • 
d .. bilirler. Eksıltmeye gı-

nun a gore f . . 906 liralık 
receklerin yula ıçın 

Tl!!J Q , K iVE 

i:f RA_AT 
BANK.ASI 

• 

• 
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Dün ve Yarın 
1 ercüme Külliyatı 

1 SAFO 
Alfons Do de - Haydar Rif at 

100 Krt 

Aile Çenıberi 
A. Ma.urois - J. H. Aliıan 

100 Kr, 

·---------:;~==----------·· Ticaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Muhıis Etem 

?15 kıt 

Devlet ve ıhtilô.l 
Lenin - Haydar Rifat 

?15 krt 
g g 

Sosyalizm 
r... !<ants • bi a Zekeriya 

7 krş 

j. Rasın Külliyatı l 
Ahnıet Reft - H.Na:tım 

15 krş 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - 1 nydar Rifot 

60 k f'3 

Ruhi lıayatta lô.şuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

~o kf'3 

Ali 
lsfehana doğru 

Piyer Loti - 1. H. Aliıan 
100 l{J'f 

). Rasin J\.ülligatı il 
Ahmet Reşit - H. Nazım 

'715 kl'I 

Gorio Baba 
Balzak - Haydar Rifat 

100 Kra 

Deliliğin piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

00 km 

ilkbahar SeUeri 
Türgenyef - Sami z. Süreyya 

115 krt 

Engerek düğümü 
F. Moryak- Peyami Sefa 

60 kıl 

lb 
/. Rasin Külliyatı 111 

I~ Ahmet Reşit - H. Nazım 

X Atatürkün Nutku ,'~ __ : ... ,:===::==:m:;:kre====--
~g ,,. Samimi saadet 
E~ Türk harflerile basıldı ~§ ) Tolatoy-;; ~ H. AHıan 

ii 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur \:============::: 
E g 
~~ Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır- ~ Andreleı - Suphi Nuri 

so krt ~ kası büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa- f 
~l aı tarafındanTürk harflerile zarif bir ıekilde yeniden baıılmıt. 1 Çocuk düll:ürtenle7 
S~ tır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav :. r 
lfi · ku · · · k 1 k ~ H. G. Menuıier l. F. Raıim ~a vRdan bır tu ıçerısıne onu ara satııa çıkarılmıthr. E 60 krt 

ıJ Üç cildin değeri (600) kuru§lur. )1•-------:ıı==:;;3ı:::r.·-----• 
€~ VAKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayi?erinden !: ilim ve Felsefe 
~~de bu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. j Moriı Şilk - Hilmi Ziya 
== ı : SO kuruş 
\~ Müracaat yeri - "VAK T,, lstanbul - Ankara cadd~ai 1 •-------::ııµ;ı;µ;m;;;o------·• 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Cemiyetin Asılları 
Frederik Engels - Muhiddin 

100 kuru§ 

_'.Y._e_n_i_il_m_'ri·-i-h_n_ıy_e_t--,• 

Bacherlard - H. Ziya 

Tahmini bedeli 85,400 lira olan yukarıda yazılı kasnak kayıtları ,.,·-~~~___;~• 
\ .. ----------·· 12 mart 935 tarihinde Salı günü saat on be§te Askeri Fabrikalar Satın 

alma komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Tediye şartlarınd8 
l Ş ku b 50 kuruı 

deği§iklik yapı mrıtır. artname 427 ruf muka ilinde komisyondan '-----"""ll:::;;a;;r-----
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün ve ıaatte ko 

misyona müracaatları. (1160) 

ve arpa için 788 liralık teminat 
mektup veya makbuzları ve kanu
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla birlikte teklif mektupla • 
rını belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar ko -
misyona vermeleri. (430) (1010) 

DIŞ TABiBi 

Mehmed Nuri 

Beyoğlu Ağacami karımnda 

Bursa sokak No. 1 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat .. 
50 kuruı 

Günüll iktı adi işleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

J'.'j atı fiO Kr. 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 



~ i2 - KURUN 9 MART 1935 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
1 - idaremiz ihtiyacı için 8970 lira muhammen bedeli 130 adet 

portatif yazı makinesi ıartnamesi mucibince kapalı zarfla ekailtmeye 
konulmuıtur. 

2 - Şartnameler Cibalide levazım ve mübayaat komisyonundan 
bedelsiz alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11/ 3/ 935 pazartesi günü saat 14 te Cibalide levazım 
ve mübayaat komisyonunda icra edilecektir. 

4-Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yukarıda ta • 
yin edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisine mak 
buz mukabilinde verilmelidir. 

· 5-Eksiltme tartnamesinin mahsus maddesinde yazılı numara ve 
markaları yazılı makineleri satan müesseseler arasında yapılacakttT. 

6 -Talip olanlann % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 675 Ji. 
ra ile birlikte müracaatları. (913) 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salalugetli bilginler; elite 
güzel dilimize çev1 ilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve 4)0k dejerli bir kU· 
tUphaneye sahip olmak lstiyorsan.z 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

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

yuculanmıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları: Onar kitaplık 1 inci aerinin fiati 
"636" .k. . • .nk. "504 kuru , ı ıncı ıerını ı ., ıtur. 

ödeme şartları: Birinci aeri için "236", ikinci seri 
için "204,, kurut pefin almtT. Kalan kuımlar her ay bir lira ve
rilmek tizere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, peıin alınacak pa· 
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taf· 
radaki okuyuculanmızm adlarına yollanır. Posta parası alın· 
maz.-

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd meklu· 
bu göndermeleri . lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri • Vakıt Matbaası • Ankara caddeıi. - lıtanbul 

~' ·~ •. 

-

·----------KLASiK ESERL~ 
Yeni Çıktı ...... 

Değişişler , 
O VID 

S. Z • . AKTA~ 
Ovld eski Romantn en bUyUk kUlsik 'alrldlr. D 
şişler bUll. n orta 4)a§lara kaphvan talrin en Unlll 

en özlil eseridir. 18 Forma - 75 kurut 

Da$?ıtma Yeri - Vakıt Matbaası - lstanb~ 

Oeuıet DemirJolları ue linıon ;orı i~l~tnıe Umum i~oresı illıf 
Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda ~zıh elbise, paJ, 

serpuflar 24/ 3/ 1935 Pazar günü aaat 16 da kapalı zarf usulile JJ 
------------- rada idare binumda ıabn alınacaktır. 

r Bu ite girmek iıtiyenlerin 4498.72 liralık muvakkat tenıi,..t• 
Y.a p urcu l u k meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe ginneğe maniİ ~ 

bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat JI 1 

Türk Anonfm Şirketi 

1 
b A 

. dar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. > 
lstan ul centalığı Bu ite ait şartnameler325 kurut mukabilinde Haydarpllf'· 1 

Liman ban, T elefoa : 22925 kara merkez ve lzmir veznelerinde ıatılmaktadır. (l. 
___ A ______ J __ k---Y---,----·• Muhammen be" 

yva ı oıu ı. 
Lacivert serj elbise 1300 Takım 26650 S ey yar vaparu ·9 Mart 

CUMAR fESi saat 19 da 
h:mire kadar. 

Mersin Yolu 
İn Ön Ü vapuru 10 Mart 

PAZAR saat 10 da Mer• 
aine kadar. 

{ 

Lacivert Şayak elbise 414 Takım 5382 
Gri §ayak elbise 624 Takım 9328 
Siyah kastor palto 488 Adet t3054 
Grip.yak palto 640 Adet g.180 
Lacivert çuha ppka 

Gri p.yak fapka 
sıs Adet 

462 Adet 
. Lacivert ıayak f&pka 240 Adet 

Kırmızı çuha p.pka 26 Adet 

t~ 
1J9 , 
288 
48 I 

Trabzon yolu Muhammen bedeli ile cins ve mikdan apğıda yazılı ~~ 
Sakarya vapuru 10 Mart 17/ 4/ 935 çarıamba günü .aat 15ı30 da kapalı zarf usulile AtiJ'' 
p AZAR saat 20 de Rizeye idare binaımda aabn alınacaktır. f 
kadar . Bu ite girmek istiyenlerin yerli mal için (1856) ve Cif - C· 

.. -••11111!1•-•-••••mıii Jim için (784) liralık muvakkat tem1nat vermeleri ve kanunun t•1/ 
y • k · t l tiği vesikalar ve kanunun 4 <"Ü maddesi mucibince ife girmeğe 

m:m::m eDl J ap ar ::::n::::i: kammİ bulunmadığına dair beyanname Vf' teklifler ile ayni~ 
!J Bay ~ıv~eddinin (Farabi- i! 14,30 a kadar komisyon reiıliğinevermeleri lazımdır. .J 
!l den Seçılmıt Parçalar) adlı i! Bu ite ait !arlnameler panuız oluak Ankarada malzeme 6'.. 
g kitabı DEVLET matbaası b\ • li de ve Haydarpafada tesellüm veıevk müdürlüğünde dağıtıl~ 
~i rafından basılmıt ve satııa çı· ii dır. (1~ 
n kanlmıttır. Değeri yirmi bet i~ Cinai Miktan Muhammen bedeli f 

----------------------- il kuru§tur. H Yerli Cif veC. 

Nafıa Bakanııgv ından• U Satıf yeri: VAKiT matba ·fi . Lira Lir' 
• H ası - Ankara caddesi - lı • ii Üstüpü 55 ton 24750 ı()460 

A k B h 0 k d k ·ı k O · H tanbul I~ M h b d ı· ·ı 0 kd " d l I f ; muya azaaınm a çecı ormanın an esı me ve smanıye :: VAKiT'. T'" k. . b !S u ammen e e ı 1 e mı arıatagı ayazı ı ıeyyar te gr~ 

'

:: ın ur ıyenın er :: l · 17/ 4/ 935 b ·· ·· IS k l f l"l istasyonunda vagon içinde teslime dilmek fartile muhammen bedeli :: f d b l b .1 • d :: ne en çarıam a gunu saat te apa ı zar usu ı e 
:: tara m a u unan ayı P.rın en H d ·d b. d tın ( k .J 

2400 lira olan 400 adet meşe köprü traversi kapalı zarf usulHe eksiltme ii de tedarik edilebilir. U a 1 ar~ ın~ıın a. s~ e. .ınaca tır. • • ,,-~ 
:! H Bu ıte gırmek ıstıyenle) ın 866, 25 lırahk muvakkat temınat ,i 

ye konulmuftur. fö::::m:::::::=:::::::::::::::::::::m:::::-.mm:: leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kat'ov~ 
Eksiltme 25 mart 935 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 te D t ı d d Y ' ave unma. ığma air beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 t 

Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin lıtanbul Türk dağcılık klübün- komisyon reisliğine vermeleri laztmdır. .utı~ 
tekliflerini ticaret odası v~ikaıı ve 180 liralık muvakkat teminatları· den: Bu ite ait şartnameler parasız olarak Haydarpapda tesell~ 
nm malsandığına yatırıldığına dai r olan makbuz veya nümuneıine uy lstanbul Türk dağcılık klübü sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme daire.inde dağıtıl~) 
gun banka kefalet mektubu ile 25/ 3 / 935 pazartesi günü saat 14 e ka· nün kaya.kcılarından mürekkep dır. · • - (1 · 
dar malzeme müdürlüğüne tevdi et melen lazımdır. iki kafile önümüzdeki kurban Cinsi Miktan Muhammen bed,Jt 

Bu husustaki ıartnameler para sız olarak Ankarada Bakanlık mal- bayramı tatilinden iıtifade ede • 
zeme müdürlüğünden alınabilir. (1218) rek Ulu dağma gideceklerdir. Seyyar telgraf makines~ 35 

............................. 
Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip S. ci Çekiş 11. hlart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye .. 

/er ve 20,000 liralık mükafat vardır. 
. . ; , .\ · ·: 

Posta T. T. binalar levazım 
müdürlüğünden: 

8000 kilo boru ve levhıı halinde hurda kurıun 28/ 2/ 935 larihin -
den itibaren 15 gün müddetle açık ekıiltmeğe konulmu,tur. F:kıiltme 
14 mart 935 gününe rasthyan per§embe günü saat 14 te Ankarada Po•· 
ta T. T. alım ve sahm komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 1520 li 
ra muhammen bedelin % 7:5 ğu ol an 114 lirayı vezneye yatırdıkları • 
na dair makbuz ve kanunun tarif atı dahilindeki vesaiki hamilen komiı 
yon riyasetine müracaatları, tartna me parasız olarak her gün binalar 
ve 1evaznn müdüriyetinden alınır. (1086) 

Birinci kafile 12 mart ıalı, ikin 
ci kafile 14 mart per~embe hare .. 
ket edecektir. 

lttirak etmek istiyen klüp ü -
yelerinin en kısa bir zamanda 
birer fotoğrafla klübe müracaat 
etmeleri rica olunur. 

Yeoiçıkb =-' 

Günün F otogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günüu badiselu ne ait f~ 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor h~ı1 
ketleri ne ait f o' ogratlar yalnı:r lstanbulda VA 
kütilphanesinde satılmaktadır. 

L:ısedtmonyahların ve Atinalılınn 

Cümhuriyet Eskişehir belediye reisliğinde~.;.,,;i 
• leri • Eskişehire takriben 40 kilometre mesafede ve Kaplanlı d,.lı.,. f 

Ksenefon tJtr 
Havdar Rifat balarından şehre yapılacak depoya kadar suyun isalesi font rte~ 

lik boru olmak üzere 24 Şubat 935 tarihinden 11 nisan 935 pel• eJ~ 
50 Kuruş d ·ha " .'1 

•------------ günü ıaat on bqte bedeller haddi layik görüldüğü takdir e.~ -"~, 
mek üzere kırk be§ gün müddetle ve kapalı zarf uıulile r:ıı~ıl f~ 

DIŞ DOKTORU konmuştur. Mezkur tesisat VE' inşaattan Font boru ile keşıf. tJ. ~ 
ilbeyt Salt 238182 lira 12 kuru! ve çelık boru ile ketif yekUnu 221ıs2 tır:1111I 

fatih Karagümrük tramvay nıştur. Münakasa 2490 No. lu arthrma ve eksiltme ve ihal~. k~ ritse~ 
d w N 4 tevfikan icra kılınacağından teklifler mezkur kanunun hiikii.111L~ ... , ti 
ura~. ~ ~ı· ~ 

------ ---- mamen uygun bulunacaktır Font veya çelik borulardan gayrı ·ııııaljt 
Sahibi: ASIM US lifleri kabul edilmiyecektir. Talipler münakasaya konulan 1 -~: 
Nefriyat Müdürü: inıaatın · projelerile muLnveleyemerbut şartnamesi fenni ~t di~fl 

REFiK Ahmed SEVENGlL kasa şartnamlerini iki buçuk liramukabilinde Eski9ehir be (1010) 
V AKIT Matbaası - lıtanbul den tedarik edecekleri ilin olunur. 


