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Italya-Yugoslavya yakınlığı reni. Oümrük te~kilat 
Herşeqden önce davalı \General Ludendorf lô.qı~Q$l!f.da neler var 
mesele/erin Jıal/i [ô.zzm/ Alman kumandanının Uzak ve. \j~r~ .. Y.erler.de Çalışalı ·me 

· · ';:r,.~f 'i,~';::ı":!~u!~i morların · · maa~na. za~ y~pdaCak 
it ly•nın yeai Belrrad elçiai bir daz• &erlin, a CA.A.> - B. Hitler, A ka 8 CK > y ..... 1 1 1· k. b.. ·. tt.: · · • n ra, urun - - aza b aca . , u sur~ e. yapıla 

teye beyanatta bulundu qaplaki emirnameyi netretmit • gümrük tetkilab kanunu-liy.ihaaı ta~ar"1flar_la ~e~rİara -~ila 
tir: General Ludendorf, yar•n - 9 Kamulaya sevkedilmittir. Layiha· at verilmesi temin ·edilec : 

Belarat, 8 (A.A.) - ltalyuım 
yeni Belgrat sefiri Kont Viola di 
Campalto, Pravda gazetesine va
ki beyanatında, ezcüm1e demit . 
tir ki: 

"- M,:.MUNC>lini Yugoslavyaya 
kartı en iyi neticeler bealemekte 
ve deTamlı bir uzlqmanaı hulU 
lüpü arzu eylemektedir. Ve eier 
arada davalı meaeleler varsa, bun .. 
lann laalli lizGDCID". AJd iktiza e
den, timdiye kadar akdolunmut 
ve hidiıatın ilcaıile tatbik okma· 
mıyan mualıedeterin ahkamını ta
hakkuk ettirmektir. Soma, bir de 
yeni ticaret muahedesi aktetmek 
ve her iki memleket arumda bir 
dollluk muahedesi hazırlamak. 

yahut ki yenilemek lizllDClır .,, 
Sefir, ltalya ile YuloılayYa ara· 

ınıda bir yakınlık husulünün kral 
Aleksandr ile M. Bartu'nun cüm • 
lei imalinden ln\)undutumı lıa • 
tırJattrktan tonra, fU sözleri ilive 
etmiıtir: 

- ltalya Küçük ltilifı, hayati· 
yet ve .. iyual fQUNftU iıut etmit, 
uluslararası tüzel bir teıekkül ad
deder. Revizyonizme plince, u · 
lualar kurumu bi~, ululararuı 
muahedelerin hakkaniyet daİl'e ~ 

ıinde tadili ihtimalini derpİf ey • 
lemiftir. Diler taraftan, ltalya he, 
bu tadilin zoria yapılmuma dai
ma aleybtar · bulunmuıtur.,, 

Niaan - dolumunun yetmiıinci da, yeni muhafaza umum kuman~ Uzak ve ücra yerlerde çalı.-n 
yıldanümünü tesit edecektir. Bu danlığiyle. hükmi ıahıiyeti haiz murların maaılarina um ya 
münasebetle Alman millet! büyük . bulunan inhisarlar umum müdür- caktır. 
kumandanının harp esnasındaki 1 üğu teıkilatımn yeni tetkilattan Bu muayene .mer;unı, meal 
unutulmaz hizmetlerini derin min h i~ ariç tutulacaklan ta•rih ~iline&• deiit tirmeden, ikinci •mıf bir 
netdarbk hiıleriyle hatırlıyacatır. tedir. dürliik dmeceune..nnadil.55 _ 
Şükran borcq olan bu lıi11in tesiri Yeni layihaya ıöre, iş ıahiple- maq alabilecektir. .. 
ile 9 Nisanda bütün binalara bay- · 1 ·· nL • ..:...1 • f rJy e gumraK memunannHı I! e· · l•tanbiıl Gaiitriik· lılat.. 
r.k çekilmesini emrederim rini kolayla!bnlıak ~in ~erllezde • · 

B 
bir neıir bürosu kuntlM:aktır. Ay- lıtan'bül . nmrük itlerin~ . taA 

ulgaristanda rıca kontenjan, klerinı anlatma .. ıim etmek üzere yeni \ir tarrn,t 
yakalanan larını daha -Wı surette ,s&ül. name himlanmtftir. · Bii Jelli 
komÜDİSller mesi için merkezde y~i. Ml"Vi•ler limatnameye gümriik1erde .O 

kurulacak ve gümriiklerumum-m·· fe~to, İnullyene, ambar. muh 
Sofya, 8 (A.A.) - Maliye m~- dürlüfüne bağlı bir .ökonomik it.. sebe, muıtfiyet, "muamel~. · tt!~ 

murlarından komüm"ıt Rade-Lo • "ıukuk ve ı·cra levaznn _ .... , .,_ ler ıubesi vücuda·getirilecektir. ' _, 3
-• 

fıJn ihtiliıiyle alakadar olarak, makiızere on bir·serva buluna Layiha snucibiqce kadrolarda 
poliı komünist hareketine menıup · · tır l d .. · ·krkı ı kt · bqka birçok tevkifat yapmıftır. esası egıfı ı er yapı &ça JT. ·. 

de sittiktea ıonra, oraya bdar divanıharbe YerihPitlerdir. ExGm.le Mopr ismindeki uluslara- Bu arada itleri $Ok. olan ,~irler ~ l~tanbul gümrüklerinde t 
ıitmit olan Piıtotakiı tarafından "VenizelOIUll Alılın",.Jıi deki servi.tere, itleri az olan ıe.. çaliımakta -olan memurlar ka 

ruı kurumun Bulgar merkez ko - · · · • l b ı 
U-·- mu"'ddettenberı" h 1 B--L1-L/ hı·rlerdeki servı"ılerden -..:..1-1°ller yet eri iti ariy e bu servislere - az'IJ' anan VMUallll ••• ,, • miteli azaamın hepsini tevkif et • Dil& 

ba :-11 barektinin L--ma ı-- - Atina, 8 (Kurun) - Harlıi1e yapılacaktır. Merkez . tet~itı» • . sim qlutJ~Mlardır .. _ Ywıtni • -J- _, _. mittir• Bu komitenin Paristeki 
mele ikna edildiibıi aöylemit, Bıkan• General KondiU. din •· merbzl büro iJe olan muhabera • da bilha11a teftiı heyeti, il)tiyaç • . alınt1'1fıia ihtiyaç bud olm?ja 
battl Giritten Atinava dönen...... bitan mahfelinde bir konf_..... ]ara cevap· ve~bilecek .U~tte kuY tır. BtJ .tAliJNlMme De. a .. 

.1 --s tı müudere edilmittir. Bu mu • · 
lUDUD, iayaıu hazırlamak için öte- vermit ve aob ilyan harketbıde baherattan anlatıldığına göre, vetlendirilecektir: · B~n~~u , .. ~ · muanıelele~nin azalbbm.aı, 
kine berikine bol bol paralar da- milletinin hulmkmıu müdafaa i . Bulpr komitetinin pek fazla ma- il<i türlü bet müdürlüli:1~ . usul{\ yqn-._Melenn unn nruamel 
iıtmala batladıiuu, ıeçenlerde çin ıa.terdildtİri ferapt ft f .. a • b veeaiti vardı ve son sen~ler zar· . kaldmlara~ te'· ba,mud~lü~ ~ : ." tibi. ~~~ .aüratle Y 
~P .ıt~n,.IMJ6 -a.1.ln.ı kt.ııvt- ~w._.._._.__ .... ..._,.._~-~..;._;;.~::,::.,;~~..;;~~;;;~~~··u.,~~~·~··~~-~ ... ~~~~..,_.l'!'~~-*!~::alıı~~~ 
mdltltlll"~tltllıiı miralay Zarafiıi, kür ettikten '8iD'a ••IUtli kh 
ı-.ral Sbndaliai, ıeneral Me- - Venueloırın tlimafır.ialıi bo. 

r~~d~~~ .. •ık ·~ yazıbanesinc:I~ zuklu_k, .•on Jahili htuH ıeh6iyet Demiryol sıyasası
ıorduiunu, ıon 11yan hareketi} verml§far. °'"•· rniUeıin ...,..... 
YUkuundan birkaç saat evvel hü • veçlaile, aTtılı normal oailelerine DID yeni bir zaferi 
ldbnete haber veren adamın da o dönecektir. ~ (Başmakalden devam) 

Harbiye Bakanının bu konf e- ki ikinci parti ortaya çıktıiı ııra· 
ran11, bütün kıt'alara tamim edil- larda ülkemizi büyük bir mali 
mittir• afatdan kurtarmak için timendi-

Y eni intihabat 19 Mayuta fer plinmm bir yana bırakılma· 
~ Atina, 8 (Kurun) - Yeni İn· ıını açıktan açığa iıtiyenler bile 

tihabat, salahiyettar makıamların rörülmütti&ı 
teblijine alre, muhakkak 1aret • lıte bugün ıimendif ercilik ala
te 19 May11ta yapılacaktır. Orfl nında ıCSrdülUmüz muvaffakı
idare intihabattan bir ay enel, yetler hep hükUmetin bu türlü id
yani 19 Nianda kaldırdacaktu. dialara kulak vermiyerek doiru 
Baıbaltanlık vekilet müttepn bilclili yolda ~e Jiirümüt ol
Harbiye BalWıiyle beraber, müt • mumdandır.Aaı1 anemle (ehemmi 
terek namretler liıtaini hazırla • ~) kartılanacak nokta 1te bu· 
•ıa bqlamııtır. silD dnlet demiryollamun plitj 

V enizcli.tler Yeni Seçime ken•i itletmeaini kartd&dıktan 
iftiralı E"ecelıl..- batka aabn alrnan demiryoll&nn 

Ati·,,, 8 (Kurun) - V..U.· yıllık taksitlerini de ödeyecek ka. 
liatler, yeni intihabata eaki devlet dar artmıı bulunmuıdır. Bunun 
tGraıı reiıi Rattivan'ın baıkanlı • içindir ki. aeçen yıl içinde lzmir • 
iı altında ittirak etmeii dütünü • Kuaba hattını satın alan hiildi
yorlar. met 1N ,,.ı Aydın demiryollarını 

Bunqala beraber bu busuıta da almak ~areaini bulmuılur. Bu· 
verilmiı lat'I bir karar yoktur. sün dünJUllD hemen her bucalm-

B. Çal"ari. da ikonomik lnatran yüzünden 
Atina, 8 (Kurun) - Batbakan bütün ıimendiferler zarar edip 

Bay· Çaldaria biı'.bç pn \ıtinhat duruyor. Birçok ıirketler ve dev
etmek için KifİIJ&J& aitm:.tir. Jetler hu 7ararları nasıl karıılıya. 

Gaylnabeti birliaf aünden fasla caldannı bilemiyor. Bizim ülke· 
ıürmiyecelrtiİ-. mizde ücret tarifelerinin. indiril· 

Atina, 8 (Kunm) - Bqhabn mit olmuiyle beraber demiryol 
B. Çaldariı dairaini yalanda mül- ıelirinin yüzde otuz der~eıinde 
ra ayan binaıı daireaine naklede' artmq olmuı ıerçekten övütıüle-
cektir. eek bir 19ydir. Ve öyle tanıyoru 

Üniversite Prolaörlai ki vaktile "Türkiyede ıimendifer 
ArdnllJa da Taliye yapmak uluaal müdafaa için lizım 

Atina, 8 (Kurun) - HülcUmet olabilir. Fakat hiç bir vakit öko
Atina ve Selinı1' üniYertiteleri nomik bir tetebbüa deiildir." di. 
profeaörleTİ aruında bu tufiye yenler bugünkü sonuç (netice) 
yapmaili: lıarar Yermİf, tufiye lia- ve durum ka11111nda u~ann· 
tesin~ de hazır~qtır. daa Mtlannı önlerine eğseler ıe-

lhr banbu direktö ·· Çutle:. ekt" . aç tu l r ır. 
roı da deiiıtirilecektir. ASIM ·u~ 

işten el çektirilen ziraat bankası 
. Jstanbul Şubesi -,rıüdüru 

Ankara, 8 (Kuru~) --;. Bir ~
f&Dl ıazeteıinin yazdıiı. ıib1 j§ten 
el çektirilen Ziraat Bankası litan· 
bul tubesi' müdürü Bay Ahseniıi 
tekrar vazifesine iadeıi ll~iıhz ka .. 
rarlatmıt değildir. Bu it1e~1e ui-

iNHiSARLAR :KORUMA 1 ANKARADA BiR ODACI M 
SANDIQI · DEIUMUMILl(';E VERiLDi 

Ankara, 8 (A.A.) - inhisar· Ank~ra, 8 (K11ı11A) - Pul 
lal' memurları İçin "lnhisarlllT ko- t•irpıe iatejİm yertne ıet" 
ruma .ıandıiı,, namiyle bir' aandak yep A.Pkar• ~U. mca· ı.mllarımd.Jll 
kurulacaktır. ; · · ·Bay Mahire ıvazif~ bqm.da 

Bunun için hazttlüah kanun r~ eden ye "E•~k -~illetl,, 
layilia11 Kamulaya sevkedilmit .. küfreden it ~anku~ .. ~lana 
tir. · dan Hanettin, bakkıqda l1 . .ıtllllll 

GAZETECiLERiN ALMAN -· bir zabıt ·var&kuiJle mİiddei• 
YAYI ZiYARETi mumiliie verilmİ.ftir. 
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Neler konuşulacak 

KacbnlarWrJiti kongresi Bel d• ı• d k• J t 
atetli olacak e ıye, e ın e 1 arsa arı sa ıyor mu 

~--aekisincl•~· -- . 
r:-:kkoC::-;.~:Şehir meclisinin dünkü toplantısı: Beş yıllık programdaki 
~ 11rnti ~--~~ işlerden hangisi yapıldı, hangisi yapılmadı ? 
rak eid.,..ıc muhtelıf meml~ 
......, marahhulardan bır kıtmı letanlmıt Şehir mec&i dün Bay hakkakbr.,, demit. töyle devam eline ıeçen anaları h...;n ifraz 
d.ı.a,.ımiftir. Necip Ser.tlenpçtinin nisliti al · etmiftir: edip satkamtır; adliye enkazı he-

flıirıPljs murahbal Jaetetblden tnan toplanm'fbr. lstiml&k ha· - O ybıda "belediyenin ma • nüz kaldmlm&llllf, fakat katclm -
.,.JllıPterecle pelrtaDDW'llf birf• kemleri seçildikten sonra Anado- ımn bir hutahjı TUdır, bu da br, kaldmlmu belediyenin hara-
mi ı'et olan la>- AlilOD NeJlaıit hi ajamı ile belediye aıumda ya· Z •• h--·:--h·-·-·· 1 kJ • 11nı da ıatacaindan ·ıüphe etme • 
il911in•u1iitririmiz ltiriifm~ pılan afitai -:nukaveleaine dair U reVJ asta 1 81 meli ... Sürpagop mezarlığı da böy· 

layan Neylam, ı..,uı.r. içti • daimi encümen mubataaı ile tak· O" H bi k le olacak.,, deniliyor. Belediyenitı 
.,.ı ve ablikt kadm t•~Uerin· ma motörlil sandülarla motörlü un alkev.ndC: r on- filviki masum bir hutabiı var 
~ bulunmutbar.,. ve motoöniiz kotralardan ~· fer an 5 verddı dır; fakat bu denildiğinin aksine-

" JqUIZ
• •

1 
.: _ _. _ aLlikl --L. -·mi alınmasına dair hesap ıtle· Hueki lıaataneli doktorlann 1 _ ~ 1 .. umma..,... n un •- dir; beıeuiye e ine ıeçen anayı 

• ·~ • 2 rinden plen nrak okunmuı, en- dan Bay Nuri Oıman, dün Hatke- tatmıyor, billkiı muhtelif •erlerin 
laatı ~ cem~,~ n•n__ .. 1: eümenlere havale edilmittir. Eı • vincle zührevi hytalıklardan bel· 1 

aedenberi, kreterlılini ya..,...--· ki M . f binumm kırk bin lira . ıoiukluiu ve fr~nıi hakkında ta· ve kim.elerin satmala kalktıktan 
drr. Ayni zamanda içtimai ~IAld ,. '"-:.itle sabn almmaaına da· Je&eye bir konf~rans vermif, ayn- arsaları, ıırf tehrin pselliii bo • 
ııhhati k~'ThyolunSdb~ lndetnJ& ir bltfe encümeni mazbatalı o ca ayni mevJUU canlandrran bir zulmuın ve halkın ihtiıacma UJ· 
bnda bulanan -L~~~- •• mec · Jnmmaı,huımünakqal•dan10n film röıterilmittir. Bay Nuri O.· IUD olmıyan vaziyetler hiul ol-
lllUUDUD "-t 111U11aTın1..-1T· ra kabul edilmiftir. man uzun konferanıında frengi maam diye aatın a!ıyoT!. Beledi • 

Jqilterecle, kadm 1iarek4li na· Andan HJ' Mutafa Faik bir ve belıoğukluiunun tarihini an ye IOD senelerde iki buçuk üç 
mma bet une ~ emette takrir ,.....q, tahlilatı Yiliy~ labnıf, bu iki haıtalıtın bugün milyon liralık ana aatm almqtır; 
nataklar lii'I~ .~ ı .. ı... nrilea Ameli Hayat mektebinin yeryüzünü her zamankind~n fazla tek bir ana sabnMmftr. Bebek 
lamit, ilk t4İcriiMIİnı lRı yolda . e · ftSirlti baklmula müeuİI olarak aamııt olduiunu aöyliyerek heı bahçesi Emlak Bankası, tarafın. 
.Jiimütdr· • • • .,nlan iiJelerin izahat vermesini yerde olduiu ıibi Türkiyede de dan mahalle haline getirilmek u. 

lJlaelararul Kadınlar Bbfiii · Utemittir· Baadan bafka evvelce propaıanda ve gençleri irpt yol- zere ıatıbia çıkarılmıtb; halk 
1'iD "'MGA9i ahllk miyarı.. 1co. kabul edilmit olan bet .enelik fa· lan tutulduiunu anlatmıftn-. böyle bir bahçeden mahrum kal. 
lllİ8 onu reia 'Nldlidir dd 1 Doktor. her iki haatalıjın hanıi mum diye satın aldık,· Keresteci-

' • • • • .. aliyet proırammdaki· ma e er · yollardan vücude ıirdilini, bun • 
fflaharririmae ...ıuı •:rle den b-..silerinin yapıldıtmı, han· lann tedavi, ve bunlardan kaçm - ler yanım yeri, Yenibabçedeki ar 

1Diftir: siJerinin kaldıimı .,. aynca elelG- ma çarelerini anlatarak, timdiye ıalar, Cihangir yanıın yerlerinde-
_.. "1• ... ,. fUı tlflltı ~ • .._ Wi,-e itleri. çabtmalan kadar ayıp bir hutalık olarak ta· ki bazı arıalar hep muhtelif halk 

..._ Ganlif611• ,..,. ffqMrHr. _. • ..amm bahat yerme- nınan Her iki hastalığın da ayıpla ihtiyaçlarma cevap verilmek üze. 
lilılen ~ •tiki ff •• • • .mi iltlfen 1nr takrir okunmut, bir ali.kası olmadılım, buna ka • re belediyece aabn almmıp. 

r;JiiıMfllfl"811t,~ • makama haftle edilmiftir. Sonra dmlardan almdıjı için ayıp den Beledi-enin saJAlai•eti.,. tüa-
__... ... 41 • • , __ .._,. L---L-- etk" ı ı 

l.tlı9 leoWlııle ,.,.-ıre ,.,.,. Di ~ leDell ~ ı ~ t 1 • diğini, halbuki gene kadmlardan ti mahduttur. Kimsenin tasarnıf 
;er arkaJaılanmızın ~ofrı ayın kine ıeçitdı. Tetkı~ı hesapta ~e- temasla verem gibi ayıp telakki hakkına mani olmamıza. da imkan 
~--~"4!tl;, ..... oit'6ud• W1" kr.m'!_ mu • edilmiyen lıaatahklarm da &im • Y~ E•llk ••••• E-..ı 

r"~llllt:tc:~·:·:·:·:ı. makta olduiunu t15Jlemifth-. dar•t_ wnra ......... k,..ıi mal. Bay Nuri Osman, hir millet i ~ •. '"'!,O!,... 

,Jı:•, in '-'--eti" - lanm eatıtOdai't Mrilla.Pclan \ası. ..,.. ~.......v- ••ı·•httı .-.. ç • -ıw ı .. mye • •• 
~--· ""-·-:--.- ·-r--""' -- old lan hallan ihti,-.çlarmı a.bdaT ı.-... tasoillinl• .-.nt•d 9.. • T.JQtr ..WW, ,._ • nin iman uıu- P5re 
llllllMI"' • ti_.;.-...L. • • L- eai-t. Hepıini almamıza im .. n 
~,. Jflfinr nnaın4tı,,.,,.,,,.... , ................ bir m.aJra • ıman ~;:::111-oa ıçın na • ı-

""' ~ 1-h ~ ....._. enka ,atta her ,mttatın mwl hareket yoktur. 
tipler ıöz alabJlıl ır. -... ~ • etmeai lbım aeldiiini anlatarak 
rtin bitmuinJen .wrrtı lo ili dit ~ ..... ~~~·..::: • denine 10n vermif, göıterilmek Ü· 
bur. la lıalacofd ... ,, '°"7• camus • zere hazırlanmıt olan film pte-

4 d:ı.. bdmlık ten ..... -- etrafmm beledi- '-!..:.. . J..pt.rede ve uuJ& . tem• letilmel. mtiz • ri ... ~.;... Filmde, zülınM hasta • 
ihminde pek tanP""'I o1an Bayan ,_fi'- ıs ltir 

1 We 0 
_.;ri:m bklann hangi yollardan ıeçtili ve 

erek lnpterede, P · ten • U'JIU •w- e- ne ıibi facialar dofurduiu röıte-
Neylau, 1 fU1mt d11r9tf 1iu . ıi JQhmda mütalea ft tiklJetlerin riliyordu. 
~~~~~da,_. dele•:.W..n»k· ine ıirilldfiiüali, belediyenin ten- --G-------
uuuuar .. muca u_ fii· ... _, _ _ı ... eçit köprüsü 
•---da • · !Ltilu alu"bl olmr.,. kit eclilcliiini "1 ror, DWCGİye 
IWI en •f' J11 ta- teialiii k ba hut1llfa • Hatd&rpafa pçidinde yapıla . 
itlilpretmi~r. ........ --L-a mLe~ ... ord~. 1

• eak k6primün projesi hazırlan -
..!-.~- ek •~...:n ... --'•-.ntaMa ~ Tel'lll'81Dl ı ... ı kt ....... ser &AllJaf ... .....,-.--·_ ma atlrr. Belediyenin bu köprü 
~lann- ......... ..... Mecl-.ıe ham w~ beledi- için Belecliyel• ·~·•ından Y•· 
Ye 1Pec..,.larcla Ç4k üraW _. • J• reia muaYini laJ = O. • pacafı istilau iti tamamlanınca 
1M • . -.-.tw. kaJ, makun na- t ""· köprünün Nafia Bakanbiı ile 

~·~_,_..,. ~~- mittir.. • . mGttereJcen inp1ına 1-tlu.cak . 
tnmıararaaı KadıDl&r Birlıli· Hamit OilraJ, ıpetecileria ~ br. 

ilin Mirotu erküı da ıelm•ie bar- lediJeJi teıtıkit ecHlkea menu tt· Belediyede yeni memurlaı ••'ltu· Matbf*t bürolU tefi ._ tilm eWkleri. MditeJi ~~t Belediyeye alınc:ak otuz bet me· "11_. .............. Bayan Fast olaNk mltal• ettiklerini, e · munuı çabıma tarzları ve yol pa· 

• .... llft ıll1 ~ ~ cliyenia içinde buhmdulUdiklra•-aır!ıv:: r~b.ı toptal~ tekli etrafıncla ye • 
din .-.ıı111--.~ .,u: •• ~ nuan-- · nı ır uu.tname yapılmakta • 

.......... • ftl• ıf!li • tarım ılJlemif, "EP. ba ~ • dır. Memurlar ancak bu &JID yir. 
79;uw. 6anmı!Lıi ..,...,.,. T•lıi1e• lan. ela dikkat _., beled~1e1e milinden sonra çıalı9maya bqb • 

_ .... _" .,...,... 19Gıc:ekleri 1811· Jacaldardll'. 
( :.ı - ,.: r " dl lltuDtaıda"> ~-

•ı ... M11ılt ..,_ ..... • •lmu - • •• ,._ ,.,, in :;;... r-...,,.. ,.,,.,. .. ,..,..... ..,.. 
.,. ..... ,.._ .,. ,... ,...,., Al ,. ..,,.... ,... • 

ftr.· 

.•• HalUa Wtiia tHin:ra biç -.... 
dan ..,,_. yapl'IW· Bu :rant ......,. 
......... 1 

Bu yaııda lıtanbul belediyesi • 
nin bütçesinde bir açık olduiun • 
dan da babaedrliyor; yüksek mec
liıiniz peki.li bilir ki bütçe mü · 
tevazindir; bütçeyi Luruı yapar, 

tetkik eder; kabul eder. Açık büt-
çe, bütçe olmaz, kabul edilmez; 

o yazıdaki bütçe açılı .azile bu 
___ ,. • • • im '--

sene llPSQUUUZm JIPI umı ... 
but ettili istilcrua temas edilmek 
İltenlliyoraa bu Para ile bilcllliniz 
aibi mutat bütçe ile bqılanamı· 
yan itler yapdacaktır; ba para Ye 

kartıhlı fevbllcle bltgededir. 
Belediyenin l>uı lbmllla maa • 
raflarqldan da llahaetliliror. Ltı • 
ZWDlllZ 111&1r&fmm J!>ktul'; ıa.te
riline memnan olmaz.,, 

Hamit o.kayın Mizleri dinlenU. 
dikten IODr&, takrir aahibl Ye mec.. 
liı bu iahab kili llrmlttlr· 

Meclis, çutamba süntl toplana· 
caktır. 

Gezintiler ! 
Beş yeni silah! 
Dünkii •aeıelerin ../a•JMİ, _,... 

•u: yılru:ı, öl4ibiieii, ,,...., ,,..,,,,.. 
lara bet ~ni .Ualun 4alto lıafılflı. 
fanı yaddar. B., .Uala i•7İP tle 
gepaeyin, 6unlara beı yeni _,_.. 
nem aılı 'flolta uypn ılilferli. 

Saniyetle on lıere patlınn, iız. 
pı an aiirüm halin4• hrpm •· 
varan tü/elJer, en W.n çelilı tla· 
VGTlan, bit' a.ara lıafı4ı lıatlar 
amuracunaycm lıorlırm~ life/ıl•, 
azalılılılan laİf• imliren foJJlar 1"
pılmıf, üç yü kilometrelik 6ir 
çemberin iıtenUen bir yerine, bir 
ıolakta erifen gülleler Jölıiilmiif .. 
Bunların lıimi Hh mikroba, itimi 
gaz, 1ıimi zeMr dola imif. Bir "Z., 
.,.,. 6alrırtmllf lıi lıöpriil~ , .... 
yor, ,un.nt1iler yollarım"' Bibi r 
riılyor, cehennemler ~ 
maf• Ba qık 1taoaya ~, 
lilit .Wrnq bir ttlOtllfflan ~ 

.,.,,., tliif••· •lJlılerden "• ,,,. 
tqyareler JBlıliliiyo,.,,.,,,. 

Londra ,.,inden o,...,or111111, 
PtırWn ~lan Jilıen Jilıen olmrıı· 
maf· Boma, MotleoıHı derin tleain 
difiiniyor oe yalım Betlin GCC 

bir ltahlıahG Ue riliiyor,,,,.,. 
Olradam ve ben de fildim. Ftı· 

/ıat 6a ıiiliit hylimden llefllii. 
Çıldıran inaaıilık lıafpmtlct 7Gf#J· 
calı bafluı l•Y balamalıfun İfİn 
giilüyorclam. 

"Seyl1111,, a tliiftüfii tiiylenen 
Ulı dedemiz de, 6ana öJle ıeliyor 
lıi elincle bir topaz ue belinde "'1c· 
mak IClflndan ,ontalmrıt bir balta 
ile hrCQ'G .,.. 6-nnftı. • 

1918 "• 1Nırfı1"""""1ıll..-l -· 
uuranlar, f eı azil erini ıa.ane )olms 
kdıclarını loymamlfl:~·, 
mn aprl..,,,. 4,,.,. m 

1811 tle "Biamar1',, an mttulo 
701. ilıi ..,_ (llllM) .,. (V ... 
donJ da ,.,,,,,,.,.,.,, •• FrtlllSG Mfi. 
nelılıitleri 6arolanltı 461dilen h· 
nm '"'8na, hep "....,.lı,, 117'J,/t
leliıla. Almanlara cep cliretnol· 
lan 7t1ptaan. 661'• celaennemler 
halclaran alıqıınncı.nlcı oca1Hı 
"KlflllttllUO., oe tırlıotlaıltınn111 .. 
yı nedir? Efa yama dinyoıla Wr 
t~in barınabileeeli hl• 
fllfapnantlf 6ir yer luıl""' lıor
hnon 1ıi laiilriiın dejİfrnİ~ A· 
eumın topralc tl.n.ini lıaplqon 6· 
lii 71fmlan iatiinde Biaınarl.ı. 
KlemtllUO elele 1Briineceltlenlir. 

Bir lıere dw .a,ı..u,ıun. ı . 
,.,,,..,..,. sitıilıge ~.,.,_.. A· 
,,.,,. ollıı.,.,. 6arı,a .önil ... 
lifi, oiccltın bii)'iilıliifii oe hl• 
ftrinlifi71• defli. tlöliifınqi Un• 
w.... 7"flllll ..,.,,,,,,, ...... 
ailt.. ....... 

28 Nisan Çocuk haftasmnı bat
langıcıdır . 



!!!!!!!W!!!! 4 - KURUN 9 NiSAN 1935 

SPOR il 
Bir Viyana takımı 

bu hafta şehrimizde 
Liberta.s maçları etrtip hevetin • 

den: 
A Yusturya profesyonel birlnd li· 

kine dahil Viyana'ın "Libertas" takı • 
mı 12 - Nisan - 1935 Cuma ıünü 
sabahı lstanbula gelecektir. 

1 - llk maç 12 - Nisan - 1935 
tarihinde Taksiın stadında Galatasa
ray takımı ile saat 16 .. 10 dadır. 

2 - İkinci maç Gün~ klübü ile 
U - Nisvı - 193S tarihinde saat 17 
de yine Taksim stadmdadır. 

3 - Üçüncü maç da 19 - Ni.-ıan 
-1935 tarihinde saat 16 da Fenerbah
~e stadında Fenerbahçe kulübü ile 
yapıJacaktır. 

4 - Fiyatlar herkes için: 
Balkon veya. hqsasi mevki 200, 

tribün 100, duhuliye 50 kuruştur. 
5 - Gişeler saat 12 den itibaren 

ve kapılar da saat ta den itibaren a· 
çıktır. 

6 - MaU ~raitin alırlığı dolay· 
siyle, serbest duhuliye varaka.lan kal
dmlmıştrr. Bu hususta kulüp "·e ıtf.d
yom idarelerine beyhude yere müra
caatedilmemesi bildirilir. 

7 - Muhalefeti hava >eya diğer 
her hnngi bir sebeb doJaysiyle maçlar 
kat'iyen tehir edllmiyecek, UA.n tıdflen 
83atlerde oyunlara başla.naaı.ktır. Bü· 
yük maçlardan evvel ka{>rlarda irdiha· 
ma mani olmak içi14 gene ehemmi .. 
yetli başka maslar hazrrlannuştır. 

Mektepliler 
• 

şampıyonası 

M<>.klcpliler §ampiyorıuı idme ko· 
mi.lesinden: 

11 Nisan Pel'ıembe günü oynanaeek 
futbol maçları: 

Müsabaka komiseri: Bay Hamdi. 
Saat tam (14) de Boiui~ - lnkı • 

lip. Hakemi Ali Rıdvan. 
Saat {15,15); Kabataı - Pertevni. 

yal. Hakemi: Halit lbrabim. • 
.. ..,.. ;....,. /st~-20) • D-ug~ldm - Y"'~ 

•... fü~ fUı.l~i: Halit Galip Eqii 
NOT: "Eı:velce ilan edilmi§ oUın 

/ilt.stiirde bu tarihte iki nuı~ g&tnil· 
miş ı·e ikinci maç atl.arı.nıqtır. Hal • 
buhi ogün Ü~ maç vwdır. 

Gelecek haf t.tıdan itibaren het 
Pcr~embc dört moç ·yapılnuısına ka. • 
rnr verildiğinden 25 NiMm Tarihin • 
deki ille ma~ olan Y cnifüe - Boğ~i 
nıa~ı 18 Ni3rnı Perıenıbe günY, ıon 
maç o/rırak saat tam 17,4S ıe oynana~ 
cal.-tır. 

• * • 
Mektepliler §ampiyonası idare ko

mitesinden: 
10 N!.ıan ~artamba günü ,..pdacak 

voleybol maçlan •lınlardrr: 
I\abaıa.~ saluunulo: 
Saat 16- da: Kabatq - Yenilise. 

Darüwıfaka sahasında: 
Sflat 16 d•: Darünafaka - Ameli 

Ha,, :ıt. 

Hakem: Talat Özıfık. 

NOT: Vefa takımı vnlcybol filrs • 
tı~riinden çckilmi.§ olduğundan. §im • 
diden sonra Vefa ile ma~ olan. ta • 
hcmlar sahaya gelmeye lüzum kal • 
rnaılan. Tıükmen galip geleceklerdir· 
Onun İf:in bu haftaA-i Haydarpq§a -
Vefa maçı ~·apılmıyacaktır. 

f'ilcstürde 12 Nisan Pazar olmak 
ilôn edilen mQ!:lo.rırı tariki yarılt.j 
çıkmıştır. 12 Nismı değil, 14 Ni~mı 
Pazardır. 

Matbaamıza gelen eserler: 

HoJivud 
Holivut'un 17 numaralı saygı Suat 

Derviıin, Münir Siileymanm ve Elif 
Nacinin yazıları ile inti~ar etmiıtir. 

- - - -
8ugece nöbetçi eczaneler 

Samatyada: Teoiıloş, fenerde; A -
rif, Şehzadeba§mda: Asaf, Şehremin, 
inde: N&zrm Karagümrükte; A. Ke • 
mal, Aksarayda: Şeref, Çcroberlitaıta~ 
Sırrı Ruim, Sirkecide; Setir Kemal, 
Cibalide: Necati, Ge~da: Aa • 
doryan, Be§iktaıta; Süleyman Recep, 
Galatada; Hidayet, Beyoilanda: Gü • 
"e' ve Kanzuk, Pangaltıdat KaraJPn. 
Kürkçiyan, Kurtulu!ta: N~det Ek • 
rem, Kasımpaşada; Merkez, Hasköy • 

dk 

Ford otomobilleri ! 
Gümrük kaçakçılığı mu
hakemesine başlanıyor 

Okutanlar 
Dünkü toplantının yeni 

idare heyeti seçildi 

"F ord rnotör kompani Ekiepord 
inkor Poreytie,, müessesesinde j 
rapılan gümrük resmi kaçakçılı - f":-i.c~.~~ 
fından ıuçlu görülenlerin cumar 
teai ıünü ıckizinei ihtiaa.a mah . 
kemeainde dunıımalan yııpılaca • 
ğını yazmııt1k. 

Yapılan gÜmrük kaçakçılığın • 
dan F ord müeaaeaeıi teknik ıu -
boai tefi Ülerey L. Molosi nakli . 
yat ıubeai tefi Artür vüıt~r. baı -
ki.tip ve ıııuhaaebe şefi Güıtav 
Fredrih ve ayni müe11esenin güm. 
rük itlOl"ini yapan Efdal suçlu tu· 
tulmaktadırlar. Bundan ba~ka 
gümrük ambar memurlarından 

izzet ve İbrahim Etem de bir ci· 
betten ıuçlu aörülmektedirJer. 

Gümrük müfetti9lerinin verdi
ii araıtırma evrakına göre, F ord 
rnüeaaeseaine hariçten ge!en kam· 
yon, otomobil, şasi ve yedek par· 

çala.rm aikletleri aaır gösterilmiş, 
bazı makbuzlar tahrip edilmittir. 
138 bin liralık maim gümrük res
~inden 26 bin lira 14 bin liraı
Iık maldan da 3 bin lira gümrük 
kaçakçıhiı yapmışlardll". 

Sek~inci ihtisas mahkemesi • 
ne verilen evrak 800 ıayıfa tut . 
maktadır. Gümrük müfetti9leri 
bu nıi.iddetten evvel bir gumrük 
kaçakçıbfr olup olmadığmı ar §· 

tmnaktadn·lar. 

Et fiatlerinde lliti
kir yapılıyor 

Birkaç ıündenberi et fiatleri 

yeniden yükıelmeie baılamııtır. 
Bazı yerlerde bu yükseliş on kuru-
§U bulmaktadır. Kaıaplar bu yük
ıelite ıebeµ olarak şimdivt> kadaı 

Dünkü kongrede raporlar 
okunurken. 

lıtanbul Okutanlar Birliğinin 
geçen haftadan yarım kalan kon
gresi dün ıaat on altıda Halkevi 
salonunda ıekiz yüzden fazla Ü· 

yenin ittirakiyle tamamlanmııtır. 
Kongr~ başkanlığına Beyoğlu 

krrk beşinci okul bag okutanı Bay 
Sabri seçilınit, muvakat idare he 
yeti raporu okunmuftqr. 

Raporda, geçen kongrede veri· 
len karar üzerine yasamn üç mad· 
desinin tadil edildiği, makam tah. 
sisatlarının vo kıdem haklarının 
verilmesi için kültür bakanlığına 
yapılan teşebbüıle.-in iyi '"leticeler 

.-,...el~ ı..... --'-"- M-,.. -

yında toplanacak fırka kongresin-
de konu§ulacağı bildiriliyordu. 

Bundan sonra kongre münase· 
betiyle Atatürke, Karnutav Başka· 
nma, Batbakana sunulan sevgi ve 
ıaygı telgraflarına gelen &fağıda
ki cevaplar okunmu§tur: 

lst. Okutanlar kongere başkanı 
Şevkı, 

Bildirilen aQygulara. tqekkiir 
ederim 

Yürekler acısı 
Bir biletçı ıkı araba ara
sında parçalanarak öldü 

Dün sabah Gala.tada bir tram
vay biletçisinin ölümiyle netice -
lenen bir kaza olmu§tur: 

Galatada Sakızlar sokağında 
oturan tramvay biletçileriııden o· 
tuz yatında Eaat dün sabah yedi .. ? 
de evinden çıkmıı, tramvaya bin· 
mek üzere tramvay yoluna inmiı· 
tir. 

Esat, Doğnıyolda Kap1\çi ha · 
ınamı yanındaki sokaktan henüz 
çıktığı bh· 11rada Eminöni.i .. Be • 
bek hattında işliyen bir tramvay 
ıırabaarnm duraktan k'5.iktığın1 
!?Örmüştür. 

Esa.t, tramvaya. binmek için koş. 
mu§, fakat bu sırada tramv.1&y kalk· 
mı,tır. Esat işine gecikmemek i · 
çin kotmasma biraz c:laha hız ver • 
miı, nihayet gidi, istikametine 
ıöre ıol tardtaki kapalı buJunan 
basamağa ayaitnr koyınuıtur. 

Esat, burada parmakhğ, açma· 
ya uiratırken Tophane c:hetin • 
den gelen Ortaköy • Akı~ray tram 
vayı iri vüe.;utlu olan Eesada çarp· 
mı§ ve zavallı biletçi yere düterek 
iki tramvay arasında ezihnittir .• 

Esadın feryadı üzerine tram · 
vaylar durmu§, muhtelif yerlerin · 
den ve bJLtından yaralana\1 bilet. 
çi bir otomobile konmu~, hasta • 
neye götürülürken ölmüştür. Ka • 
za hakkında tahkikata devam e • 
dllmektedir. 

Türk-101( · ticaret 
konuşmaları 

Türk - İngiliz yeni ticaret an· 
!aşması hakkında Ankarada ko
nu§malarda bulunan lngiliz elçili· 
ği ticaret ata§eai Kolonel Vuds 
§ehrimize gelmiştir. 

Dün elçilik binasında m&!Uına
tına müracaat eden bir muharriri· 
mize demiştir ki: 

"Müzakereler devam ediyor. 
Yalanda. iki taraf için menınuni· 

hayvan başına alınmakta olan 
mezbaha reşminin artmasını, et -

lerin kilosu üzerinden 9 kuruş a -
hnmasın.a baılandmış o)ma~mı Rflisiciimlmr yeti mucip bir netice elde edece -

Kı1.l!Jr, ATAT0RK ğinıizi umuyonmı.,, 

1 Kısa 
--•Şehir 

----• Haberleri 
TİCARET ODASINDA - Ti"" 

odaları kanunu od..ıa..a umumi -"' 
zalar kurmak hakkı da vernıi~ti. 

lstanbul Ticaret odası da bu hakl" 
istifade etmeği evvelce dütünnıüf fi 
bazı tqebbü&lerde buhınmu,tu. T~ ' 
carlarca ohemrniyetf i ohm bu iıı. ~· 
raşan heyet dün Ticaret odaımcla ~it 
toplantı yapmıfhr. 

Hazırlanan ra.1:>or idare heyetine tf' 
ri]miştir. Yakında oda meclisinde JlO' 
nuşulacaktır. 

YÜKSEK TiCARET MEKTEBi .1 

Şehrimizde bulunan EkonoJıJi Ba]ılll ' 
l ı jp iç ticarQt genel müdürii Bay 1_, 
il Hakkı. Yük tlmaat mektebinin ~ 
ğı son ~ekil ve bunun tedrisat üzeriııd' 
olan tedrlerini gö?:dea geçirmektedir· 

KONFERANS - Sorbon Oniverti' 
ai profeıörlerinaen tehrimiııe gt!/I 
Blly Leon Brqnschbee&' on yedi ffİ' 
sanda Edebiyat fakültesinde (Akıl ' 
tecrübe) mevzuu üzerinde bir koııf• 
rans verecelttir. 

ONlVERSITEDE - Oniversitc' 
!ebesine ata binmesini öğretmek fi 
Si.,.Jıi Oc•ğrrada J<ursleır açdnu~~· • 
~rslara bütün Onivenite talebesi f' 
ğınlmııtlt'. 

Dersler her ak!!am beJten al~ ~ 
dar verilecektir. 

Askerlik J 
K<ıdıl-·öy Affkerlik §ubesinden: 
l - Kadıköy Atker1ik ıubeain• f' 

zılı yerli ve yabanctlardan timdiy• *' 
dar ask~rliğini yapmaJ11Jt 316 darı 'Jİ 
ze kadar (328 dahil) doiumlul~ 
piyade ve deniz ımıfına aynlnut o"1 
lar bu Niaanda ıevkedileceklerdir· .~ 

2 - Bu erlerin ıubede içtima P' 
24 Ni .. n 935 tir. 

3 - Bedel verecekJerin be~ 
nihayet 23 Nisan 935 aktamma pil 
kabul edilecektil'. 

~~~~~~da~ •. =!'!-:1 
22 N İsan 935 giinü ~ye ge • 
ve yoklamalamu yaptırınalan 
dır. 

Eminönü Asl.erlih §u.be.fin.de_. , 
1 - Muzika deniz amıfmdu 3tf ~ 

327 doğumlular yoklama ka~ ..aı 
bakayasiyle 328 doğumlulann -""" 
ve 329 doğumlular. ~ 

2 - Piyade smıfından 316 f'J 
328 dahil doiumlulan 24 NisaO,.J 
günü sevk edilmek üzere ıiıah JJV 
alınacaklardır. 

3 - Yukanda yazıh sınıf ve do~ 
lulardan bedel vel'ecek olanlarm b""". göatermektedirler. Halhuki di • 

ğer taraftan yaptığımız 5onı~tur • 
Okutanlar Birliği kongre baş~ 

kanlığına, Kapanma saatleri leri nihayet 23 Niıan 935 günü a'l>f' 
nıalara aöre belediyenin kilo üze -

rinden reılın alınması hakkındaki 
kararı benüı tatbik ıafhasmdadır 

lıtanhul 
Y dl ık toplantı münatebetiyle 

göıterilen duygulara teıelıkür e• 
elerim. 

Dünkü gazetelerden biri dük- mma kadar kabul olunur. 
kanların akpınları kapanma sa . 4 - Vaktiyle bedel vermiı ..,,/ 

atlerinin yeniden değiştirildiğini kıtaya gitmemiı olan eder de 1 ~ 
yazıyordu. Bu haber doğnı değil- 935 de kıtada bulunmak üzere 28 

dir. Daimi encümen kapanma aanm 935 inde ıubeye müracaat .ti 
' ve tatbik sahasına girmemiştir. 

Bazı kasapların bu bahaneyle 

et fiatlerini yükseltmeleri ihtikar 
telakki edilmektedir belediye 

tahkikata ba§lamııtır. Et fiatle -
rini aebepsiz yere yükselter.ler ce ~ 

B. M. M. Reisi 
M. A. Rencla 

l&tanbul Okutanlar Birllii kon· 
gre ba~kanı Şevkı, 

)eri. saatleri hakkında yeni hiç bir ka- ____________ .,./ 

zalandırıla.caktIJ'. Diğer taraf tan 

kuaplar 9irketi de dün öğleden 
~onra bir toplanh yapıntı ve bu 

toplantıda et fiatlerinin yüksel -

me meseleıi göriifülmüıtür. 

Kongrenin duygularına tqek· 
kür eder. r.tuuaffakiyetl~ dilerim. 

tır. 

Bat bakan 
· lımet lnönü 

Cevaplar şiddetle alkıılanmq~ 

rar vermemiştir. 

Aiatürk köprüsü 
Atatürk köprüsünün §artname 

ve ke~ifnamesinin belediye daimi 
encümenince tetkiki bitmi§, bele
diye reisliğine verilmiştir. Köprü
nün peşin para ~le iki milyon lira· 

Muvakkat .idare heyetinden ya çıkacağı tahmin edilmiştir. 
•ııııuhıt,...rt11-.rn1Mtınuııuuıı11•Mıı111nııutnıa.tR11n•ı11111ut111ııı••1tHt1.ntı••n""""' 

Şirketle alakadar birisi bu ıon Bay Şevkı yeni tetkil edilecek o· için toplantılar ve yaz tatilinde se-
yükselitin bir ihtikar olmayıp pi- lan idare heyetine bir çall§ma yahatler tetip edilmesi, ölen oku • 

ya.sanın yükselişinden ibaret oldu· 
ğunu söylemittir. Bundan 'başka 
balık tutumunun azalmasının da 
et fiatlerine tesir ettiği söylenil

mektedir. 

Bay Muhittin Üstündağ 
Avrupaya mı gidiyor? 

Dün gaı.etelerden biri vali ve 

belediye reiıi Bay Muhiddin Oı· 
tündağ'm A vrupaya otomobille 

programı hazırlanmasını istemiş, tanların ailelerİ:ı)e yardım için bir 
bu istek kabul edilerek konuşul- sandık yapılması. haksızlığa uğrı. 
maya başlanmıttır. Birçok üyeler yan okutanların işleriyle birliğin 
kongreye yani tekliflerde bulun· alakadar olması ve lazım gelen 
mutlardır. Bunlar araıın.-la, oku· makamlarda teıebbüsatta bulun • 
tanlara bir yardım ve kooperatif ması iıteniyordu. Bu istekler ye • 
te!kilatr yapılmaıı, okutanların te- ni seçilecek idare heyetine havale 
kaütlük itinin halledilmesı, oku · edilmesine karar verilmiş ve ye. 
tanlar birliği mecmuasının yeni • ni idare heyeti ıeçimine gtıçilmİ§· 
den zengin münderacat1a çıkarıl • tir. Yeni heyete de ilk tedrisat 
maıı ve hu mecmuada yalmz ede müfettiılerinden Bay Şevkı, birin· 
bi ve mesleki yazılar değil, ayni ci okul okutanı Bay Adil. betinci 
zamanda Türkiyenin her tarafın - okUl bat okutanı Bay Selahattin, 

seyahate çıkacağmı yazıyordu. daki okutanlan alakadar edecek kız okutanı okulu okutanlarnıdan 
Yaptrf=rz tahkikata. göre. bu hu- kültür haberlerinin muntuama.n Bayan Hüviyet Bekir, Hav-iarpa.şa 
susta henüz verilmit kat'{ bir ka- verilmesi, okutanların biribirile • lisesi okutanlarından Bay Kenan 
rar yoktur. riyle tanıımalannı temin etmek Saner seçilmitlerdir. 

Dün Istanbul iki kere 
sallandı 

Dün aabah ıehrimizde iki J 
zele olmuıtur. Bunlardan '1-
dördü elli üç geçe, diğeri ise ,,1 
yirmi dört geçedir. Bunlar çolc 1" 
fif olduğundan duyulmamııtır· 

__ E_r_dekten gelen haberlere 1 
dün ıabah beti sekiz ııeçe or 
da bir zelzele olmuştur. ~ 

Rasathane müdürü Bay f 1 

bir muharririmize bu zelzel/ 
hakkında demittir ki: rll 

"- Bu ıabah iki zelzele '.ıı 
Faka/. pek hali/ g~en bu zel" 
ehemmiyetli ve telôtı mucip ,l' 
cak §eyler değildir.,, 

Bay Ştaynberg 
Moıkova sanat heyeti rei•İ .~ 

Ştaynberg~in dün sabah eeh~ 
ze gelmesi bekleniyordu. H~ 
namına bir heyet kendisini ~ 
lamıya gitmitse de Bay ŞtsY1' I 
trenden çıkmamıttır. Bugiiıı 

mesi muhtemeldir. 
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Tarih tekerrürden 
ibarettir? 

• 
mı 

Almanların silahlanması bazı 
Fransızları nasıl düşündürür; 
şu tarihi misallere bakın ! 

Almanların silahlanması üze - Ayandan Nitel Şövalye şunu 
rine Avrupada hasıl olan telaş söyliyordu: 
mahimdıur. Bunun en büyük his - -Tehdit edilmediğimizi söy
sesi Fransaya düşüyor. Fakat leme'kten korkmam· (Sonkinun 
Fransada bazı kimseler Almanla- 1868). 
rm silahlanması bir ihtiyaç neti - Mareşal Niyel'in projesi redde· 
cesi olduğunu, Almanlaıın har - dildi ve 1870 muharebesi hu ko • 
be~me~~ fi~~inde bulunmadıklaı:z-, . nuımalara nihayet veren. 
nr ılerıye surerek bu kadar tazyık * * * · 
etmenin doğru olaımyacağım z d'l" k' F _ .. 1. .. anne ı ıyor mu 1, ransız 
soy ıyorlar. Bmıa karşı Lo Jur ga· c·· h · t" b d t · t'f d "' . · . . ~ um unye ı u ers en ıs ı a e 
zetesınde Leon Bebı bazı ta11hı tm' 1 ? H ·· k" 19l3 · 11 · 'k w . e ış o sun. ayır, çun u 
mısa erı dı kate deger bır tarzda t Et" Al t hd"tl · · ·h · d' d. k. e nazır ıyen man e ı .en · 
ıza e ıyor, 1yor ·ı: 

ne cevap vermek için üç senelik 
"Pariste, sokaklarda gezenler 

talime dair bir kanun projesi tek -
bugünkü kadar çok olmadıgw ı za -

lif etti. Bunun üzerine ayni itiraz-
manlarda Madelen meydanında lar yükseldi. Sosyalist Edvar Ya -
redingotlu bir mösyüye tesadüf e-
diliyordu. 

Bu redingot mermerdendi. 
Bu mermer bir heykeldi. 
Bu heykel de Jül Simon'undu. 
Jül Simon imparatorluk zama-

aımda ilerlemiş bir cümhuriyetçi 
olmakla tanılıyor ve Mareşal Niel· 
in Prüsya silahlanmasına muka -
bele etmek için hazırladığı askeri 
ıılahat ile mücadele ediyordu. Da
ha o zamanlarda biler 

Kuvvetli ve daimi 'bir ordu isti
yen Niele 1karşı Jül Simon 'bu ta · 
ı·ihi mukabelede bulunmu~tu: 

yan: 

- Üç yıllik askel'i talim kanu
nu Fransa için bir cinayettir. 

Jan Jores - Fransayı bu mis
kin ve cani ellerden kurtaı·mak 
gün geçtikçe daha müstacel bir 
mesele oluyor· (22 Mayıs 1913) 

Gene ayni adam - Alman 
milleti ve Almanya hükumeti sulh 
istiyor. 

Soıyalist Brizon - Bütün Al • 
manya sulh istiyoı· (8 Temmuz 
1913). 

Aristid Briyan - Ben Alman • 
ları tanırım. Onlar hiç bir vakit 
bizimle harbetmiyeceklerdir. (31 
Temmuz 1914). 

Samsunda 
E1ektrik ne zaman 

ucuzlayacak ? 
Samsun, (Hususi) - Samıunda 

elektrik pahalılığından dert yan-

mıyan yok gibidir. Saat kirası, rü
sumu hesap edilince kilovat başr· 
na 30 kuruştan aşağı düşınüyor. 

Arasıra tarıfenin değişeceğinden 
bahsedilir, kışa ucuzlıyacak, ya . 
za ucuzlıyacak diye srk srk yem 
borusu çalmır, fakat yine orta hal-

li bir aile ayda üç lira vermekten 
kurtulamaz. Elektriğin sıhhi ol • 
duğu kadar ökonomik de olması 
lazım değil mi? Halbuki lamba 

yakan evler bir teneke gazla üç 
aydan fazla ida~e ettikleri halde 

on kilovat sarf eden evler bir le -
neke gazın bedelini bir ayda ve· 
riyor. Bu pahalılıktan usanan halk 

nihayet vaziyeti içeri işleri Ba · 
kanhğına şikayet etmiıtir. Bakan
lığın, hu haklı müracaatı gözönün· 
de tutarak, daha ucuz bir tarife 

tatbikini emredeceği umuluyor. 
Evlerinin yüzde doksanında te -
sisat bulunan Samsunun elektrik 

kazancı masrafını her zaman ko
layca kapatabilir. lsatnbulda ve· 
ya birçok komşu vilayetlerde on, 
on beş kuruşa idare ederken bele~ 
diyenin varidatı azalacak endişe · 

sile bu yükü halka yüklemek doğ
ru değildir. "Ben bir ordumuz bulunmasını is

tiyorum, fakat bir tek değil.,, {23 
Birincikanun 1867). · 

Jül Fov: .f~nretinj · gnd.•rmek -
len çekinmiyerek: " - Siz Fran
sayı bir kışla haline sokmak mı is· 

P.o lf. ~ ''Habeş askeri tedbirlerine karşı,~ 
-~~~- "müdafaa: lıcr.ı:ll'lık,an tedb ri,, 

Böyle dedUer. fakat sonra barp 
oldu. yapmak yolundaki tekitlerini şid-

t' ? _, . . 
ıyoraunuz.,, (,lemıştı. 

Tiger de ilave ediyordu: 
" - Baylar, Prüsya ordusu o ka -
daı· mü':bi~ değildir.,, 

İşte hunları mümkün olduğu 
kadar bütün Fransızlara öğrete · 
lim. Biz bu §aşkın hareketleri pek 
çok kan dökmek ile ödedik! 

Habeş hükllmetinin 
Uluslarbirliğinemektubu 
Habeş hüku'm.~ti . vaziyetin vahametini işaret ederek 
bu işin hakem vasıtasile halledilebileceğini söylüyor 

Habeı hükumetinin Uluılar Bir l yeni askeri seferberlikte bulun • 
liği umumi katipliğine gönderdiği masr, Afrikaya bir çok kuvvetler 
yeni 1bir melmıp netl"edilmiıtir. Bu ve mühimmiktarda harp malze
mektupta Adis-Ababa hükUm.eti mesi sevketmesi, bu askerlere ku
~nları anlatıyor: · manda etmek için büyük bir .aske-

"Bu defa Habeşistan hükfune· ti reis tayin eylemesi, Afrikaya 
tinin Uluslar Birliğine yeniden asker gönderirken resmi beyana. 

müracaat etmesi misakın 15 inci tın yapılmasr yüzünden yeni bir 
madesine uygun düŞmektedir. Zi- safhaya girmiş bulunuyor.,, 
ra İtalya ile ihtilaf, bu 11ükumetin Habe,istanı hükumeti İtalyanın 

detli protesto ediyor. Bunu tevsik 
etmek için Adis-Ababada bulunan 
ltalyan elçisine verdiği birçok res· 

mi notaları izah ediyor. Hatta biı: 
bitaraf mıntaka tesisi için yaptı· 
ğr müteaddit tekliflerin cevapsız 

kaldığını da hatırlatıyor. işte bu· 
nun içindir ki Cenevrede Fransa 
ve İngiltere murahaslarının tavsİ· 

ye ettikleri bitaraf mmtakanm 
tesisi geçikmiştiı-. 

ltalyaya verilen hir çok notalar, 
yapılan teklifler taarruz; niyetin • 

den çok uzaktır. Bilakis 19 Sonka· 
nun 1935 de Cenevrede yapılan 
anla§mamn sözlerine ~e fikirleri · 

ne tamamile uygun olarak dostluk 
ve itidal arzularının delilleridir. 

Habeş hükUmeti,. bugünkü va. 
ziyetin göıterdiği vehaınete dik • 
kati celbediyor ve bu işe ancak ha· 
kem vasrtasile nihayet verilebile . 
ceğini söylüyor. 

Alaşehirli gençler 
Uşakta nasıl karşılandılar ? 

Alaşehir Cien~ler i>irliği Uşakta Turan kulübünün 
verdiği Cjay toplantısında 

Uşak, (Hususi) - İlkbahar gel- ( iyiden iyiye ellerine aldılar. 
di, Uşakta özlü ve canlı spor kar· devrede de bir sayı yaparak of 
şılaşınaları başladı. Bayramda ya- nu 4-0 kazandılar. Misafir)et1 

pılan komşu şehir karşılaşmaları mizin yenilmeleı·i sebeplerini ' 
devam ettirHiyoı·. Alaşehir genç .

1 

raştınrsak, Uşak gençler birliği 
ler birliği sporcuları 20 kişilik bir nin daha kuvvetli olmau ve nttl-' 
kafile ile şehrimize geldiler. mış b~lunması, Alaşehirli kardel 

Değerli konuklarımızın gelme ~ terimizin de bize nazaran dslı' 
leri ani oldu ise de istasyon yine gene ve tecrübesiz olmalarıdır· 
sporcularla dolu idi. Kardeş Ala- Alaşehirde yakın bir zamaı1d' 
şehirin değerli sporcuları iyi duy· parlıyan sporun her gün bir ~ 
gularla karşılanddar, Uşak genç · ça claha ileriye doğru gitmekte 01 

ler birliğinin konuğu oldular. duğunu görmekle sevinç duyılf 
Uşak alanında Uşak gençler bir

liği - Alaşehir gençler birliği fut
bol takımları karşılaştılar. 

Stadyomumuz binlerce seyirci 
il... el ol~ 
bu kadar çok alaka ve sevgi top• , 
laması çalı,ma heves ve arzusu · 
nun çoğalmasını doğurmaktadır. 

Maç başlamadan evvel iki kar
deş takım bayrak aldı; verdi. U • 
şak gençler birliğinin bayrağını 

Turan idman yurdu ve futhöl he· 
yeti başkanı bay Yusuf Aysal kı • 
sa bir söylevle Alaşehirli kardeş· 
lerimize sundu. 

Konuklarımız da buna karşılık 
olarak güzel bayraklarını sundu -
lar. Konuklarımız kuvvetli bir 

kadro ile gelmişlerdi. llk dakika· 
Jarrn bıraktığı duygular her iki ta· 
rafın güçlerinin denk olduğu yo · 
lunda idi. Oyun bu şekilde biraz 
devam etti. u,ağın akm'ları sık . 
laşıyor, oyun tarzlarında bir açıl
ma göze çarpıyordu; birinci dev· 
r~yi Uşaklılar 0-3 kazandılar. 

Konuklarımız ikinci devrede 
daha enerjik ve daha düzgün oy· 
naddar. Yapılan aknılar hep bo • 
şuna gidiyordu. u,aklılar bu dev· 
renin sonlarına doğru hakimiyeti 

ruz. ·fl' 
Kardeş Ala§ehirliler serefı.d 

mıntakamız şampiyonu Turcıı1 ~ 
man yurdu klübümüz taraf ırJ 
uı 

Ziyafette sporcular, id(Uj ~ . 
hazır bulundular. Karşılıklı~ ~ıf 
gmın ıyı duygunun örneğinı 
defa daha gördük. 

Çift sürerken altın 
bulmuş! ~ 

Tarsusta Nemir oğlu köyii11 

çift sürülürken bir çömlek do~, 
su altın bulunmuştur. Bu altı 
rın Üzerlerinde iskemlede o~ıJI'~ 
makta olan bir adam ile önll11.sı1 
duran birkaç kişinin resmi b11l ~ 
maktadır. Kaymakamlık bu kiİÇI' 
define hakkında tahkikata bst ,!' 
mış, kaymakam bay Hıfzı Egeı ir 
tmları bulanı çağırarak dinleıl1Jı" 
tir. Bulunan altınların mikdarJ 
nüz tesbit edilmemi§tir. 

Muğla şehrinin plaıı•.1' 
Muğla, 8 (A.A.) - Beled1 

•• 

meclisi şehrin yeni planım tetlı' 
için 5 kişilik bir komisyon aY1

' 

mıştıı-. Komisyon çalı§mağa b,f 

lamıştır. ~ 

~--------------------~-----------------------..--------------·-----------------------------------------------------~ yahut maaş bordrosu. Onun için - Layıktır öyle sersemlere·· ~ t'O~UN'un edebi tefrikası: 22 

Kaptanı da onun aleyhine kış • 
krrtmak istiyordum. Fakat o mü • 
barek karıncayı incitmekten kor · 
kar gibi üstüne alınmıyor: 

- Nilüfer melaike gibi bir k!z
dır. Sen onu daha iyi tanısan hiç 
de böyle söylemezsin. Diyor. 
Ayaklarrmı biraz evvel Nilüfe · 

rİll eturduğu koltuğa dayadım. ıi· 
garımı derin derin çektim. oh, mr 
rrfdan.rr gibi: 

insanın i'liklerini yumşatıyor. Şu 
denize bak Kaptan. Siz denizci • 
ler böyle havadan pek hoşlanmaz· 
ıınız değil mi? 

- Öyledir. iyi denizciler dur· 
gun sudan zevk almaz. Deniz oy
namalr, köpürmeli, insana heye • 
can vermeli. 

Gü1düm: 

- Şu budala şairlerin bir saç • 
mahklan da kadım denize benzet· 

- O kadar iyi tanrmağa niye • meleri değil mi Kaptan? Sözde 
tim yok ... Lakin bugün hava da kadın d~ oynak, fıkırdak olur. 

Bir kararda durmaz, şimdi dalga
sız sa.kin görünür, şimdi köpürür, 
azarmış. Halbuki denizin zevki 
ner·ede, kadının zevki nerede. Ben· 
ce; kadını denize benzetmek deni
ze hakarettir. 

Eski denizcinin keyfi geldi: 
- Deniz tabiatin en temiz par 

çasıdır dostum. Ha1buki kadın, 
mahlukların ... 

- Anladım Kaptan. Fakat ka
dını göklere çııkaran biz erkekler 
olduğumuz için .. 

- Öyl~dir. Hani bir şairin de • 
diği gibi, insanlar için ne diyor • 
du. Putunu kendi yapar, kendi ta· 
par ... işte o kaıbilden. Halbuki 
'imdi artık (put) far değişti. Şim
di mabetler banka, putlar da pa -
ra tomarları oldu. Herkesin kita . 
hı adamına göre ya çek defteri, 

kadının mabut sayıldığı devirler kin on!arın intikamını da bizler. 
çoktan geçti, fakat ben bazı er · lırız işte. Bak şu senin terbi)'~ 
keklere şaşıyorum. Bir kadına gö- komşun bizden yüz bulamaY1 

nül verdiler mi paralarını, mal- nasıl tıpış tıpış çekti, gitti. .. jj( 

larım hatta canlarını veriyorlar. Bilmem neden lakrrdı d~11o' 

- Sersemlik ... Amma, dünya- dolaşıp yine (Nilüfer) e gelı>' 
da herkes bizim gibi olsa kadın · Amma Kaptan da hala onu l'l'iJ 
lara da pek yazık olur canım. On-- dafaada inat ediyor. Benim il 
lara da öyle saf, budala erkekler kırdım üzerine baş mı beyaz 1'ôf 
lazım ki biraz yüzleri gülsün, ke çevirdi: O 

- Zalimler. Böylesini buldulaı· - Şu kızı hırpalama canıJtlÔf. 
mı paçavra gibi, didik didik et_ bizden iltifat beklemiyor ya. 
mekten zevk alıyorlar. Benim bir le ağırbaşlıdır ki, o ... 
tanıdığım vardı. Bir kadın sevdi. Kana kana güldüm: ı 

Evlendiler ... Zavallı §İmdi kadının - Kadın değil mi, dişi d~J 
elinde oyuncak. Maymun giıbi oy• mi, erkekten bir güler yüz gö~. 
natıyor. Herif ~arısından izinsiz için canım verir. Bunu, yapt~ 
bir ahbabına merhaba diyemiyor. mazsa hırsından kendini yer~ 1'' 
Hotantolar aldıkları esirlere bu j rir. Bak şimdi hatırıma geld•· b 
kadar kötülük etmezler. za.man frenk gazetelerinden 
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TA K v • M 1 
SALI Çarşamba 

~ 9 Nisan ıo Nisan 
6 M ıhaarcm 7 Muharr'rn 

Cun do:nşu :-.&I 5.'-'9 

Güo hamı 18.4~ 18.43 
S:ıbah ııamaz. 447 4 46 

Dünyaqz dolaşan 
"Sonbahar şarkısı,, 

Oğle ,oamn• 
lkındl namıız 
Alı;~ım namazı 

Yat" nım11.ı 
lmsa · 
Yılın ı.:rçcn günlm 
Yılın kılan ıı!lnlerl 
' 

12.16 lı!.16 

($.·6 ı~.~7 

18.4l 18.4 ~ 

20.16 ı:!O 18 

~.47 3.44 
9.ı 94 

21\fl 258 

Yazan : Iskender F ahrettin 
RADYO _ ! (Başı dünhii sayımızaadır.) 

(Jak Simon) o gece, konser -
den ıonra Lord Dikensin masasına 
gitmit ve Lordun israrı üzerine 
hakikati anlatmıştı. 

(Jak Simon) ertesi sabah göz -
lerini açtığı zaman, oda kapısının 
önünde biT ses ititti: 

- Jak Simon burada mı oturu • 
yor?. 

Jak yatağından fırladı .. Kapıyı 
açtı: 

- Kimi arıyorsunuz? .. 
- Jak Simonu ... 
- Buyurunuz.. Aradığınız a· 

dam benim! .• 
- lc;eriye girmiyeceğim .. Sizi 

çok aradım .. Ben Lord Dikensin 
uıaiıyım .. Lord hazretlerinin se · -
limı var ... 

Utak cebinden bir zarf çıkardı: 
- Lord Dikens size hu mektubu 

gönderdi!.. 
Jak mektubu tereddütle aldı: 

- Biraz istirahat etmez misi-
niz?. Mektubu okuyayım.. Belki 
bir cevap vermek icap eder. 

Utak gülümsedi: 
- Hayır .. Cevap istemiyor .. 

Sonra ok"Ursunuz ! AJJahaısnıarla -
dık.. 

Jak dudağını bükerek usağm 
arkasından lcendi kendine söylen -
,.:ı;,ın ... vı u~ q,.-. 

,. .... ~ ir ..... :..rı-ı. h d 
- ~mma ıu af a am !.. Buraya 

kadar çıktığı halde b~ tlakika bi
le dinlenmeden dönüp gitti. 

Ve içeriye girerek zarfı açtı .• 
l!k önce bir çek. .. 

Elleri titreyerek rakama dikkat 
etit: 

Beş yüz sterlin ...• 
Çekin arlcasından şu kısa mek • 

tubu okudu: 
"Büyük san'atkar! .. 
''Dün gece sizinle. tanıştığıınaan 

çok memnunum.. Eseriniz hak
kmda arkada,.ırmla bahse girişmiş
tik. Davayı kazandım .. Kendisin
den aldığım beş yüz lirayı hediye 
olarak size göndeıiyormn. Kabul 
ederseniz, pek memnun olw'tlm. ,, 

Lord Dikens 
(Ja:k Simon) gözlerine inana -

mıyordu. Piyanonun üstüne bı
raktığı çeki tekrar eline oldı .. Ra

kama bir daha baktı .. 
- Tamam .. Beş yüz lira .. Aman 

yarabbi! Çıldıracağım.. Eserim 
demek ki bana beş yüz lira kazan
dır.dı ha!... 

Yatame\dı.. K lkt G" · d. a ı.. ıyın ı .. 

' 

man yirmiden fazla gazete mu • 
harririy le karşılaştı .. 

(Jak Simon) gaztecilere büyük 
bir tevazu ile hakikati anlatmağa 
mecbur olmuştu. 

işte (Jak Simon) bu esedle çok 
kısa zaman içinde yalnız Londra
da değil> bütün lngilterede tanın
mıştı. 

Aradan on gün bile geçmemişti 
Bir gece Japon prenslerinden 

( Chi. Ka) karıaile beraber, (Jak 
Simon) u dinlemek üzere gazino-
Yü geldi. Paris on beş gündenberi 

Londrada bulunuyordu. Avrupayı 
gezmişti. Ertesi günü hususi yatile 
memleketine dönecekti. 

(Jak Simon) eserini çalarken 
Japon prensinin karı11, bu cofkun 
sanatkarı herkesten fazla alkışla
mıştı. 

Prenses, kocasına nasıl evlen -
diklerini hatırlattı: 

- Biliyor musunuz? Bir gün a
ğaçların kurumu! yaprakları dö -
külürken, siz Mikoda ile birlikte 
benim köıkümün bahçesi önünden 
geçiyordunuz!. Uzaktan bir piya • 
no sesi duymuıtunuz.. Arabanızı 

durduttunuz .. Piyanomu dinledi • 
niz ! .. Ben, o vakit ağaçların üstün. 
de kuruyup yerlere dökülen sarı 
uentzlt yapralaarın ıniltilennt te -
rennüm ediyordum.. Fakat, bu 
san'atkar o yapraklara can verdi .. 
Onları bizim ayaklarımızın altın .. 
dan kurtardı .. Onu memleketimize 
davet etsek.. Gdir mi acaba?. 

(Chi. Ka) karısını çok seviyor. 
du. 

Prensesin anlattığı macera gö ~ 
zünün önünde canlandı .. 

- Umarım ki gelir .. Fakat, onu 
Japonyılr_a ne maksatla götüre • 
ceğiz? ... 

- Eu ~arkıyı, bir sonbahar gü -
nü ,köşkümüzün bahçesinde çal • 
mak için .... 

Prens !karının teklifini kabul 

BugUn 
lSA'l'NBUL: 
17,30: ünivcristcden nakil - lnkı

Iap dersi - Manisa saylavı Hikmet. 
18.~0: Jimnastik Bayan Azade •rar -
can. ls,;;o: ı~a, cst operası ( Kı=--altıl -
mışı) 19.:)0: Ha herler. rn, lO: Piyano 
Solo plak. 20: l\faliye Bakanlığı na -
mına konferans. 20,30: Demircazı 21, 
1:i: Son haberler, borsalar. 21,30: 
Radyo caz \'C Tango orkestraları. 

175 Khz. l\tOSKOVA, 1724 m. 
l'i,SO: Parti yayımı, 1 ,30: Kızılor· 

du yn) mu. 19,30: J{olhozlar için ) a • 
yım. 22: .Muhtelif dillerde konferans· 
la r. 22: A 1 manca 2:J,O.'.'i: F ransızça. 2.ı, 
05: ~~c lemenkçe. 

83:? l{hz. l\to kova, (Stali) 361 m. 
181.JO: Moskoya operasmdan nakil. 

Volf Ferrarinin "Quatre Despotcs,, 
adlı opera temsili. 22, ı:;: Dans musi • 
kisi, 2.ı: Jngilizce. 

22.3 fü1z. YAR~OVA, l:l4:> m. 
ıs,ı:;: Kuartet oda musiki~i. ıs,:ıo: 

Sözleı·. 19: Hafif hamlar 'e .. arkılar. 
19,l:l: Tiyatro bahisleri. 19,30: Rek -
tamlar. 19,4:>: Plak. 20,0.: Aktüalite. 
21: Pcde,·erskinin eserlerinden kon -
!"~r. 2.3: Hafif musiki. 23130: Sözler. 
:!.M5: Hafif mu iki. 24,0:i: Hafif mu
~iki. 

:i!;) .Khz. UUDAPEŞTE, :;:;o ın. 
18,3;): Pale trina korosunun kon· 

~eri. 19,3:i: Ders. 20,0S: Düo - armo -
nik konseri. 20,40: (Konscnatu,·ar • 
..... ~-a:lil ~ ........ :ı=aiııı.-E:'C-~~ 
ke~trası. 23,10: Duyumlar. 
Ders. 2·1ı10: Çingene musikisi. 

PARJS (Kısa dalga) 1916 ) m 
14: Duyumlar, horsa. 14,30: Jfon • 

ser nakli. l:i,30: İngilizce duyumlar. 
l;),45: Denizcilik duyumları. l:i,50: 
Paris hayatı Ye saire. 17,55: Hend 
'l'omasinin idare inde rad\·o orkestra-. . 
sr. 

• .. _.. .. ""'""'"'"'""""""'U•ı•i"'""M"'''"""muı HIUUI..._....._ 
DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 .................... _ ... -·-· .. -· .. -···-····· 
prensi bekledi ..• 

· · Dördüncii günü akşama dog~ru, etmıştı ... 
(Jak Simon) u masasına davet güneı ufukta can çekişirken, u-

etti. Ve san'atkara karısırun arzu • • zaktan bir araba görünmüştü. 
sunu söyledi: · (Jak) arabadakileri tanıdı .. Piya

- Bir kaç ay seyahat etmiş 0 • nonun başına geçti .. Ve Taymis 
lursunuz ! Yarın hareket ediyoruz. kıyılarında bir pansiyonun tav~n 
istediğiniz zaman dönersiniz .. Sizi arasında bestelediği şarkısını, bu 

memnun edeceğimizden emin ola· muhte~em Japon sarayının göz ka. 

bilirsiniz.. maştırıcı salonlarında çalnıağa 
(Jak Simon) bu teklifi derhal b I d aşa ı ..• 

ve tereddütsüz kabul etmişti .. Er-
tesi sabah prensin yanına gitti ..• 
Ve prensle birlikte Londradan ay
rıldı ...• 

Araba, kapının öniinde, kuru 
yaprakların üzerinde duruyordu .. 
Jak gözünün uciyle pencereden 
bahçeye baktı. 

Prens (Chi _ Ka) ·çok misafir Yerdeki ölü yapraklara can ver-
sever bir adamdı .. (Jak Simon) a meğe çalıııyordu .. 

Pansiyon civarındaki gazinolar • 
dan birine gitti. Gazeteleri gözden 
aeçirmeğe başladı... Londranın 
hütün musiki muharrirleri kendi • 
21inden bahsediyorlardı .. Hiç bir 
eseri kusursuz bu,lmıyan musiki sarayında bir daire vermişti. Genç 
münekkidi Nelson bile Jak Simo . san'atkara sayısız oda hizmetçile
mı bu muvaffakıyetinden dolayı ri bakıyor, sarayda her türlü isti ·. 

Arabanın içinde prensesle ka . 
rısmın öpüştüklerini görd Ü: 

Bu hadise (Jak Simon) un da
marlarını tutuşturmuştu .. tebrik ediyordu. rahatini temine çalı!ıyorlardı. 

... . . 
Umu~i Haırpte 

Kafkas cep_hesi tıa_tıraları 
9 - Yazan :-Erzincan Saylavı Aziz Samih .... 

15 bin kişi zayi~t : vardı .. Ordu y_enide 
gelen efratla tama~lanıyordu 

Muhacir akını Erzuruma. doğ·
ru gidiyordu. · Malul, ihtiyar, ana
sını, sırtına almış erkekler, çocuk·. 
lar, çocuklarını yorgana sarmiş, 

omuzlamı~, kucaklam~ş'kadınlar, · 
kağnılarrn arkasından yürümeğe 

çalışan yavrular. Sorarsanı7 ne · 
reye gittiklerini, onlar aa bllmi • 
yor. Rus askerinden, Ermen. taar · 
ruzundan canını. namusun~ kaçı -
rıyor. Bu ı;ürü, sürü zavallıla · 
rın kim bilir her gün ne ka farı boş i 
köylerin yıkık damları altmda cani 
veriyor. Doğrusu sayısıııı yara . 
dan bilir. Erıurum valisi .şimdi · 
ye kadar ölenleri (15,000) tahmin 
ediyor. 

AZAP HATTINDA • · 
Ordunun yeniden teşkil~tı, tak

vıyesı. 

Enver paşa karargahın Hasan
kaleye kadar çeki1inesini iyi bul -
muyor, daha ileride olmastm isti -
yordu. Fakat ordu kum~ndanı 
mülayim hır cevapla geçiştirdi. 

Rusların. bu hattı zorlamuı ihti -
mali düşünülerek Höyükler mev -
zii de görüldü. 

Sarıkamış taarruzu sonunda ve 

Azap hattına kadar Çekilirken or· 
du pek peritan·olmuştü. 9 kolor :. 
du bütün bütün esir ve mahvol' -
muş, ortadan kalkmıştı. :Kolol' ~ · 

dular top, ~üfek;· mitralyöı · gibi 
s ~ . . 

8 "~ •"I ~ y *",.,..,.,,,.,L''" ·~ ...Z-4..!!n .ık 
unıarı aa yenıaen ouıup verme 

lazımdı. Hassaten nefer, zabit; 
silah, elbise, hayvan bulup yeni· 
den orduyu diriltecek üç kolor • 

ge bey müfrezesi vardı. · Sekizinci 

BOR SA ·~ 
l 

11ı,,,•;,ırınd~ \tldı~ t~aröll <ılanlar·-~e
rindc 8 4 • q35 de n uaıı .clc 1!._Örc:nler 
dir. 1 Hakamlar k 411;ınış , tia! l~ın ı ırösterır 

12•. -
160. ,_ ,+ Brrlfn 4~. --

,,09 - • \'ar•ovı !4, -
s.ı - •. fludap~~tt' .:;, -

4 -- • l!ukrc~ 16 -
ı; 14 • • • fıcl .. rar ->ı -
•J4. - · * Yokoha11ııı :~·.-: 
114 - * Altın , !'4,6, -
ıo•.- .~ıc .ı<lıvc ·4•.~oı 

-~;;..:.:.;.;...;;.;..:--!'·_•. _··---· .. Hpnli:noı • <'l.tO .=_ 

Çekler (kap. sa. 18) · 

• Lon tr.ı 00~. • Sroı.:hı •· 
• "c• 'or~ o.7Q.,h • \'n nna 

alaydan ik. tabur, mızraklı ıii 

ri alayında~ bir takım v~ bir 
ri cebel bataryasından mtiıekk 
olan bu müfreze i.ki seri cebel t 
punu düşmana kaptırmiş ofduğ 
da?1 iki topu kalmış~ı. 

Bahattin Şakir bey müfrez• 
sine .gelince, bu müfreze Siliv hd 
dut taburiyle gönüllülerden nıiİ 
rekkep olup 1330 senesi şubatın 

Artvinde bulunmaktaydı. Teş ' 
latı · ;ı;,ahsusa, gönüllü gibi \ea• 
zuvlarm ordumuzda hiç bir 
bulamaması iktiza ederken Bal 
kan muharebesinde olduğu ıi 
bu harpte de bunlara kıymet 
ehemmiyet verilmek isteniJmif · 
Milletin silah ,altına çağırdığı e 
latlarıı}da11 ibaret o~au böyie 111· 
rezeler içap ederae ordudan aY 

labilir. Bunlar ordu dahilinde · 
tiı~mlı ·bir sınıf. gibi görülmüt 
lup, ~~har~bed«::ı;ı. k~çan .v~ or 
ya girmek istemiyenlere sığınac 

bir yer olmuş ve orduda zararlı 
sirler yapmıştır. Hiç bir fayd 
rı olmad1 ve Qlamazdı. Ordu b 

Jarı ilga ve yenilerinin teşkil e 
memesine cok çalıştı. Ve mu 
fak da oldu, fakat evvelce yap 
muzı.r tesirler kahnaclı. 

RlZA BEY MÜFREZESi 

Sarıkamış felaketinden ku 
lan ordu perakendesi :Aras "I• 
sinde (Aızap • Kalender) ha 
Mağlup · olan ve ricat eden or 
nun kuvvei ·manev~yesini y:iiıcsel 
cek ~n t~sirli tedbir de rnuvaf 
kiyetli bi&: muharebedir. O • 
muvaffakiyetli bir taarru-ı:~ ka 
olmamakla beraber, bit-kaç güJI 
istirallat onuncu kolordunun c 
hesindeki düşman ileri karakol 
rma taarruz ederek (30) nefer . 
alacak kadar hüsnü tesir etııı~ 
Ruslar da liuna mukabil, 15 ıca 
nunu sani gecesi Korniı köyü 
bulunan 30 fırka:karargahına 

celeyin girerek uykuda ı>uluıt 
fırka kumantlammn ve miliyeti 

• 1 r • • 2.4'3 .. ~;ıJrl• ı esir- ettiler. 

Fakat bu hal,. Rusların mah• • 
,. '\ ı o,. o. 4•11 • Rerlln 
* l'rül.:~c 4 ti'I • \'ıır on 

• Aııl\~ • .1 ~ 5 • llul aııe '' 
• Ctnl'• re 7 4 ·!' • 1 ııl.:rc· 

• '\oly.ı • ı 5 !\ ı 
• Anısıcrdııı ı li7· 

51)0 ı; 

l,Q6 -

4.20 ';' 
4 4'( 4 ret .ve cesaretinden ziyade" f 

karargahının kayitsizliğini ve t~ 
birsizliğini gösterir. Orduca rııer 

_•_
1'_rn_· ___ ı _:_:ı_;·"'"-'" ......... _ ....... :--.......,:--·ıı hul bit maksatla kaynı~kam Be~ 

Sami Bey 'lrumandasmda lrsJP'.! 
I• K0 nta' ••. 1 ı r.ım' .1,. doğru yürüyüşte bulunan ve --be 

f:c•' • ~7 l'nvt'ln ııc~ . d'J. 
lıin garip tarafı şu idi: Dört boş Nihayet sonbl\har erişti .. 

geceden·beri (Şopen) in (Sonba - Bir gün prenses (Jak Simon) u 

•.4.n:ıdol ~ 5 ., ı · 1 fmcnw ıı' ı2.:'0 şinci kuvvci · $eferiye denil 

.:ır llavrıv• ,, •o •arı.: ııcı .... - fırka üçüncü orduya' ilhak olun 
(Sonbahar şarkısı) mn bir ku. •r-.1crımra k~<ı ı:ıt•ı l'aly• . · • Fırka beheri (1050) mevc\I~ 

ı . 'i~oıı -.no. - -- d k b b b ı·•l'rilı 
har şarkısı) nın (Jak Simon) tara- Şanghay civarında bir sayfiyeye 
frndan yaratıldığını Lord Dikens gönderdi: 
gazetelere ifıa etmişti. - Bizim, araba ile kapıya yak • 

Londra gazeteleri bu hadisenin ; )aştığımızı görünce, hu ıarkıyı çal
dedikodusiyle meıgul olurken, ga- ' mağa başlarsın! Dedi.. 
zete muhabirleri harıl harıl Jak Yapraklar dökülüyordu. Ağaç • 
Sfmonu aramağa başlamışlardı . larn1 iskeleti meydana çıkmıth .. 

(Jak Simon) ak§am üstü (Be - (Jak. Si~on) bu sayfiyede üç gün 
yaz kapılı gazino) ya gitigi za - yalnız başına kaldı.. Prenseıle 

suru vardı: Bütün bu coşkunluk - ıı. 0 1 . o uz ta ur, ir süvari ö U.-
lar arasında (3.1k nağmeleri) nde . iki seri cebel ve bir adi cebel 
eıer yoktu .. (Jak Si on), dünya- taryası ve altı mitralyöz böJii"' 
yı _dolatan şarkısının bu eksiğini 1 .bir istihkam, bir sıhhiye böl~ 
de tamamladı.. 1 bir seyyar hastahane, bir ekme 

Genç sana'tkar 0 gün, eserini, . -':c:ı'"1ı takımından müteşekkildi. "-

biraz da aık ve kndın ve ihtiras u . .;n :ı Piyade taburlarında yüzde 
ıc2~ \ \1 nadl)!u ili ~6-

ifade eden nağmelerle süslemeğe l'-"----~-......-..~"""".....ı.ETı;;;i;;;;•TGEİİİiôöii~~;;.o-~ ... ·.~ .r silahsız fazla efradı vardı. 
muvaffak olmuştu! .• rsouu ,rı,.ın) 
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LT&REYL! FRANSA ARA· 
SINDA coaotıttrıLAF· 

LldU MI? 

1 

Dançig Almandır! 

dan · ""''" naaıonal 
~0$goliatle1e taraftar 
oldııklar1111 göstertlıJer 
Dantsiı, 8 (A.A.) - Dün ya· 

pıJu 19Cimlerin 10D reiml mıtice-
1-ine ıire, parli.....,,..aki aza. 
hklar f6yle &Jl'ılmaktacbrı 

NuJOnal ao1aliatler: 1933 deki 
38 ualıia mukabil 44, SoeJ&I de
mokratlar; 1933 deki 13 ualıia 
mulraWI 12, Komünilller; 1933 
cleki 5 uallia mukabil 2. MS • 
baciler; 1933 deki 10 ualıia 
mukaWI 9, Alman MitliJetper•er 
leri; 1933 c:Wd 4 uabb. maka • 
bil 3, Lebliler; 1933 deki 2 azalı. 
p mukabil 2. 

Danbis, 8 (A.A.) - Nuyonal 
tMJ&liltlerin mmtaka reisi bay 
F oenter kıaa bir nutuk aöylemit 
ve ~mie ti1le demiftir: 

"MuJoal IOJ&liatlerİD plibi • 
yeti ezici.tir. 230 bin arilntehip- • 
t• ,140 bini reylerini Nu1onal 
ao7aliatlelw ftl'lnqlerdir. Bu da 
Dantziı ahaliıi elueriyetinin Naı· 
yonal aoıyaliatlere taraftar olduk· 
larmm Ye binnetice Danbiı tehri
nin tamamen bir Alman tehri ol· 
dujunun bir delilidir.,, 

Bertin, 8 (A.A.) - Almanya 
lçitleri Bakanı Dr. Frik, Dantziı'· 
teki Nuyonal aoıyalİlt tefi Bay 
F Gl'lter' e apiıdaki telpafı gön 
dermittir: 

Danmı'in Almanya fikri lehin· 

derki yeni tezahürü bütün AJman. 
yada cotlam akİller tnlit edecek· 
tir. .......... .....,,...,. • 

lenlen dola11 athk Dubiı'e Ye 
.... ise ..... , ......... 

(2qtaraf& ı '.ncl •ydada > "1 bir ıueınlekett.e lmllanan al • 
cantiain ..... i baklanda 11 bi- rlkliyen veya ayartan ldniaeİerin, 
rincit-.rin 1133 de Ceaevtede im- euçun unsurlarını teşkil eden fiil 
alaun mubYelenia tasdiki hak- ler muhtelif nıemlek~e ~ 

kmclaki kanuncla Wanmaktayclı. mış olsa bile cezaland'ırı.laClıit, bu 
Dıt Bakaalıtmca haıarlaDaD maksatla teşebbüs •e lhz8d fftle. 

bu kanun IAJihunun .. ı.a!.ı muci· rln dahi cezalanömlacatı ve bu 
beaincle f6yle denilmekte1clh aıçlan cezalandmnafa kanuni 

Kadın ve çocuk ticaretinin mevzuatı hşlen kifi gelmiYen & .. 
men1i için evelce muhtelif tarih kitlenn bu bapta icap eaen ted • 
lerde aktedilmi.ş ol&n beynelmilel birleri almağı taahüt edeceği mu 
konf eranalarca kabul edilip Lô • sarra.htır. 
an muahedenamesinin 100 üncü 3 üncü madde, kadın ve çocuk 
maddesi mucibince iltihakını mü. ticaretinin men'i hakkındaki mu
tea1ıhit bulundujdmUI ve jtikaek kavelelen:le münderiç suç unmr 
vekiller heyetinin 27 nisan 1982 larmtn başka başka memleketler· 
tariliU ve 12717 numaralı karan· de işlenmesi halinde alakadar deY
na kan iMfbak etmi§ oldqltı- Jetler arasmda bir mesai iftlrakt 
muz ıs mayıa 1904 ve 4 m&Jld derplf edilmektedir. 
1910 t#ihli Parii ve 80 eyltU 112! • ıc.cba" ~ ticar.ıioia 
tarihli Cenevre mukavelelerini lk· .,.. b& f81dlde 6Dllne ceçmeli 
malen ICadm ve çoc:.uk ~ temine cal•tan Ululararu1 mu • 
tam bir lllfette men'ini temin et lcaYelmmenln birinci macldahi • 
mek üzere 9-11 tefl'inieVYel 1988 ele ,Mr batlrumm ihtiru1arim 
tarihinde Cenevrede toplanan lillD etmek 1ure Ntit liiMlfta 
beynelmilel konferans tarafmdan ..,. Wr lem, lleacH nH ble .a.. 
kabul edilen reşit kadın ticareti- Wle. hatks bir .....ı-.... ım... 
nin men'i hatkmdaki beynelmile! ~ ••k•di• lmlla••· 
moka.eleye iltihaka hük6meü airilldi7en ftJ'• Mttan a1a1..
Cümhuriye, IWetler Cıemiyeti u. ldmaeleria. RÇ ........ 1am.ı ttilki1 
mumi kAtiblifi tarafından, davet eden fiWeıia herbiri a,n 
edilmişti. 'Mezktlr mukavele yu • memleketlerde J&Pibmt bula!M. 
kanda mevzuubahis diğer ilf mu· bile, cezalandmlacaklan b,._ 
kaveleden başlıca şu farklan ar.. clilmektedir. 
zetmekt.edir: KamutaJ, kanun llJibaımı ım.. 

Lozan muahedesinin 100 üncü 1:lal etmİflİJ'. 
maddesinde ınemıubahis iıç mu • Bundan ı..-, ,;t1aek m1ı... 
kaveleden 1910 tailıli Paris mu. dil mektebi 1935 ,.la Mitpai de 
kavelesinin nihai mazbataamm Kamntana kaW .Umittb. • 
(B) ~ mukavele hüküm· bütçe ka.., U. ,ullHk ...._ • 
lerioin yinpiclea.aplı )'&ltald ka· dla ........ 11'31 ,... • 
dm Ye .. IWcqıda tatbiki p. 
bul edlidifi halde 1921 tarihli Ce
nevre mukavelesinde bu memnui· 

•İlat ..-ilmiftir. 

~RG~~ .. mJ 
gönderiyorum. 

yet 2l~811Dıl ikmal eden~ ~e 
lradlitlara c1a tepıill edlhnltf lT • 

Gene bu toplantıda S:1riyede 
Türklere v~ Tü,.kiyede Sariyelil~ _,... ~ 

................ .,. ...... 
...... , Abe 

_ ......... M•rr•1*·1 .... ..-11_._.1ım11• Alina,a ıidecelı· 

. .. 
--.... lletilmelcailin alt~ ka4'D. •••;•1111 ... 1111111.--..-ı Jara PIQ.il bulunmaktadır. 

llukavelenamenin 1 - z incl 
maddelerinde ~11 fuhQf maka· 
dile reoit bir pdm veya km bat-

.......... olmat-.e 
.lapc111 trenine 1-ilı .. miihim • 
miat Jlld& hir n.-la infil&k 9::--~------------~-..... -... 
Talmbalmuftur. Otuz kac1U nefer M larya ılmilftür. Birçok da yaralı var. ya 
dır. 

Bu de baıka •.• 
'°'•Plill•ı·• (A.A.) F • 

w .ı., cı ...... clün.a1mn •tr tren kaauı olmiuttur. Bir ma • 
Pıiat ilmiif ye Jirmi kadar yol • 
cu alır surette yaralamnıttll'. 

Muğlada yol çahşmalan 
Mutia, 8 (A..A.) - Bu 111 ill· 

laabar çabtmumcla mükelef a • 
mele ile Datça- Marmaria JOlan· 
da 9 lrilometreHk top1'&k teniJW • 
• 1apı1mqtır. Dutça •ıntaqam • 
.. çalqma bitmittir. Daou ,-.. 
a. p.lıflll• dnam ediror. Bu 701· 

.. ~ 30 mca ldlametnJe 
-....m. Fethiye ile Dalıman &· 

raunda Ektilik OftllDID ıeçif Je· 
ri deiiftiriliyor. Dal•maıa hü;rik 
lllpriieiaün a,.ldan 1..,.ı..1r . 
tadır. MBkellef -•lenin çalıt1tı 
... &J IODUDda bitecektir. 

1 partada J 1 ~b .... UU'I 

........ 1 (A.A.) - Wl)9tla 
... lif,. ....... ı•t.IMır ~ 
...... daldl olan •mtablanlaça 

.................. la JOllanla ça-

(.....,...1 • ..,....) 

Kaflcuta pek fasit. pnitle6cek
tir. 

KutaJla - Meetip.
KrUDoifank (3SO Mm.) 
nacla anmtuam ,... ft ... 

eeferleri açdacaktır 

T.iflie - AJıehih (180 K.m.), 
... - Leakoran, (aP Km.) Ye 

ÜY&Sl - Garil (19 ) hatları 
ii&erincle tanwe seferlerine tek
rar baılaucaktır. 

Tanare •ferleriyle tanare • 
cilildea siraatte İltifade ciheti de 
millim bir derecede ıenitletil • 
mifth . 

MayeraJi Kafkuta, ilk defa o
larak, 1930 11Dıaiade, çe1drple
ria Ye pamak tarlalarma .... o
lan aararlı ...,....._ ilclitil • 
meli Ye Malarraıa ...,. .11.-.. 
le içia ~ iatifUe ..... .......... ~,. ..... . 

ıeaı ıeM.-....... , 
~,.,....,.. 77 

ar 



___________ ... ___________ ... _____ lıııııİll't ______ ıiııııiiiı _____________ ._ ....... to - ICUltUN 9 Nl!AN ım 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirket 
lstanbul Acentatığı 

Liman baa. r elefoa ıı2925 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

Dün ve Ya 
1 ercilme Külliyatı 

Salo 
Alfonı Dode - Haydar Rifal 

100 K11-

1RABZON YOLU 4141 1935 vaziyeti A.ilc ç.m6eri 
GONE\'SU vapuru 7 saiaan 

PAZAR saat 20 de Rizeye ka. 
dar. 

Ka-ı 

AKTiF 

Ahın . Mfl kiloar~m 15.809 055 L 22i36.747 63 
.. ___________ Bankı ot .•. .................................. .. ı ı.527.7i2 -

Hali taliyeJe lnılunan lstan- Ufaklıı. ....................................... , .. 640.115!1. !4 

bul Eınal Banlran tailiye memur- Dahll-ekl Muhab'rlw • 
lGnnclan: 

lıtanbul Eınaf Ba.akaıı Türk tür lirası ........................... t 5H7.~JI 82 

Anonim tir ketinin tufiJ•İne ve t' arlçtekl ll.11Mblrler 1 

apfıda yazılı bi.Jerin tlahi tufi- .\lurı Sırı kilowam 3.806 986 ı' ~-354.842 ıo 
ye memuru tayinimi•e karar Yeril· \lnnı tah,·ili kabil Seıbetıı dfüızır ı~ S&? ı it> 02 

mittir. Haalne Tahvlll•l ı 

h L--'L-d IJeruhte ~dilt-n f"\Tlk• na ·tiye: ~ 
Binaner.aley mezkGt DUUUi • K arşılı~ , Ll58.748.503 -

alacak iddiaııncla bulunanlattn Kınunur o ~' 8 ıncı Mtd· 

ellerindeki vesikalarla birlikte cu :.~~;!;f' v~~~fi~:dh~azinr rara-~ • 10~0- 136. -
ma ve pazardan maada her ıüa ! enedat CUzdenı . 

t 14 ti 16 kad 1 t bul- f ~alin" bonoları .. · · · 8 L ~ 54.647 60 
M& en ya ar 1 an f !<:art Rn~tln .. , · J. .. ı 064798~7 
ela Yenllk>ftane oaddesinde k&in flitıım ve T•hvllat Cll•llanı · 
lluka merkezine lniirK&at ._.. { Oeruhıt f'\lılrn t'Vrtkı 1ıak· ~ 
lerl lü2uıı111 ticaret kamnıanun .\ tiyt ain ka"lllı~ tMıım vt 30 382 407 ı 9 
4411 mel maddetine te"ftlba ilin t&hvitat 1 itit.ıi kıvmede l 
oluma. B Su b~ Es hım """TıhvilAı - 4.8n3.234 l 5 

Lira 
1 PA:5tF 

Sermaye .......................................................... . 
lhcivar 11ıçe" .......................................................... . 

3440S~2487 
T edawUld•kl Benknotlar: 

Deruhte edilen evra ı. ı na" tiye 1. 158 7 48.56.~ -

"•nuntın 6 ve 8 ind madde 
erlııt revtl an hnine tara 

58:' 231 82 

fından va<i ıedivaı 10230.186.-

1 >erubte edilen evtı \ ı nıı. lly~ 

1.lr• 

15.000.000. 
663.91430 

A. Mauroia - 1. H. All.-
100 Krt-

Ticarcı, Banluı, Bor• 
lkt. Dr. Muhlis Etem 

75 IC1'fo 
o.vlet oe ilatilôl 

Lenin - Haydar Rifat 
75 Krt-

----~ s-ya1mr. 

1823695812 La'uyesı . . .................. ... . .. 148518427 -

K. Kataky - Sabiha Zelıaarift 
30 Krı. 

J. Raim Klilli.,m l 
AJu.:;t Refit - H. Nmm 

75 Krt-

148 518427-

4.650445 97 

karşılı~ı lamımcn ılbn olarııc 
lltvetcn 'fdavült vuedill"n 1. 10 000.000 158 518 427 

TUrk Lirası twlevduaıı · lı~ anılı ihtilali 
Vıdec;İz .............................. ıı 16 338 459.l Lenin _ Ha,.clu R1fat 
Vadeli .............................. 163384S.t'l 50 Krt-

OBvlz Mevduah : 
Vıde!b ............................. i 1 I.179 127.48 Rahi hayatta lôpan 
Vıdelı ... _ ........................ 11 821.:;974~ 12000725~ ! Dr. Yuna M ~a,...ıwı 

Auhtelll ......................................................... 5542447346 •---~"""!"""~-~~--., 
IJalrtına dofnı 

Piyer Lod - 1 H. Allpm 
ıoo ltf1. 

Hali tall.yetle brılrınan lııanbal Alan~• ~,·j,. Uzerine nans " ... 25.S78.64 

E ~~ B L ı r ahvll&t uur ne avını .• 49.426 80 mw an1eaaı memat an: 
Hl•••d•rlar .................................. . 

J. Ruin Kllllb«fı il 
Ahmet R .. it - H. Nbnn 

775 005 44 75 Kflo 

Yatul Ziya, Oaman Nuri, Ha- muhteUf 4 500 000 - Gorfo Sah 
mit Nazım. (6251) YekOn 

1 

llalıak - H.,,._ Rlfat 
•====!1 Yekin S7.945.99917 •---~~ıo_o~KJ'le~~~-

2 Mart ll3S tarihinden itibaren. Delillfin P.ıw.Jiıll KAY 1 P 
Yükaek iktisat ve ticaret mek· 

tebinin liae loımmm .- atmfm
dan almıt oldafum 14 - 8-A1 
tarih ve 844 mımarah twtUra..,._ 
yl kaybettim. Y enlalDI alacatma • 
dan eeldainin hGkmtl yoktur. 

l•konto hadtll vUzde 5 1·2 - Altın Uzerlne avana vU.de 4 14 Dr • .......,. IWtl - ı..-

ldlııalJrıl 7 nci icra meıımrlu
lrawl1111: 

Ht11tdan Cemal 181. (8217) 

Bir borçtan dola:rı mahçuz hu. 
lünu'p paraya teVtilmeaine karar 
\"erilen kary0la, çini soba, betik 

Be,oflu 4 iincii Salle Hrılnılı VM&ir bryolacı diikklnı eıyalan 
ıu · · MGlalremeıilliMf! 

w pmba ıünü ıaat 12 ili 14 de ka· 
BeyoflvTıda Kulotlu mahalle-

ılnde OHva ıobfrnda Beyoflu dar Galatada Habip banda açık 
hutaneainin kartı ınumda (7) arttırma ile 1&tılacağından talip. 
No. lu Y ern19 apartmanmm (3) lerin sin n eaatinde mezkGr ma
No. la dairesinde oturmakta iken halele bahınaeak memuruna mü· 
a-t 1-933 de ilen Mihal km racat etlemeleri illn olunur. 
Katerina Hacı Koatlnin terekesine (6253) 

mahkemece el komDuttmı l1&n -----------• gününden bqlamak üzere alacak· AC!LB !A.TILIK AKAR Kiralık Daireler 

60 x,. 

Ahmet Retit - H ..... ._. 
u Kq. 

·---~s.~,,.-... .,.,., 
Tolttoy - 1. H. Alll-

50 Krto ,.,,.,,.,,,, 
A.Dlhl11 - SaplU Nwl 

30 Xrt-

lı •• verec:eklilerin bir aJ Ye mbu- Samatyada tren ve tramvay Potta ve Aclliye bin,. ~·na en 1akın yerde Ankara cacldeain· 
çıla~n üç ay içinde S.,oilu dör- clurald&rma birer dakika dör · de Orhan bey banmda Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda lllnt oe ,. .a.h 
düncü ıulh hukuk malakıeme1bae eler oclalı lld bilik n altından oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara. bekim· Moria fille - Hilmi zıı-
müracaatları ve vaktinde alacak· cUdgk•m bulunan havadar ve ıu·g lere, gazete, meanua idarelerine mükemmel daireler... 75 Kq. 
lamu kayit ettirmiyenler h-kkm · yu v..Ur mtlftemll&b havi evı· C.,,.q.ıiıa A.ılan 
da medeni kanunun 561 ve 181tm· eatılılmr. Her ıün 16,5 dan aon- .. VAKiT idare evine müracaat •• F'*'-ik ı... _ Mahftlİlt 
cu macldelf'ri hükmü tatllik eclile- ra Akavay kemalpqa caddesi !••••••••••••••••••••••• 1._ __ ""!l'l!""_ıo_o_Kq.~~---
celi ilb olun1D'. (6254) No: 113 e müracaat. (6109) ~---------.. -----· Yeni İlnli zilutİ.Y9f 

Hali taJiyet/e balanan ,...,._ ıaı 11 K U R U N llrıc?a:.·=:;.: x.r."· Zba 
.., Üttlll ....... wq.-- Jııııuılxıl ikinci iera memurlu - °"""""' - Oo'nto yeni Çıkh ffülfiim4«r millcl 
Lınnılflll: ğundan: latanbul AU&ra eaddeml, (VAlllT> 1UJ'du 1 Ruael - ~-•:- Kemali 

'l'IJLEl'01' ~ı Din .a Tatlll --.. 
Ticaret kanunun 458 acı mad· Mahcuz •e paraya çevrilmesi Yaa illeri telefona: Mla 'l'9toGme lrtUlf1att 50 Krt-

makarrer kara .... -~ •·· fdaıe tıe1e1ona ı 1&110 29 IComiJnizm d•i mucibince bankanm lılwda· _," ......... _, - 'ftlrraı adresi: btubal - (Kl1atnc) Sayı: a 
ran heyeti umumiyeel rt Nisan lan 9 ,4 93S tarihine milaadif ABONE n:oı:LLDt Lenin - Sta11a - ahlrill 

1135 cumarteei tonu eaat 14 lle salı silnU saat ondan itibaren A • Poıta kutusu No. •t5 Pr. Gaetan Pirov Ha:-~ 
lstaalaalda YenipostaM cacl ... ba- nadolu kavağında tq ocaklann • Türkiye Ecnebi A. HAMDİ BAŞAR Gildn iJd..n ifl.,ı 
cle lclln banka ... kesine clawt • ela Ddnd •,.ık artttrma suretile ıa· ...ws " 00 ar. ""' &r • ..__ ff!---...1--- -L-..ı..s ~ 6 aylık 730 1450., PNf, Dr • ...._.., N'llri 
ıuaqr. ~ 7-.-ııaı ta- ,,_ -;;..ı d tal•p1 • &ali" 1 ....... .., : "" .. 60 g;;-
..!I..&- u_ hafta .....-.._ı -L.

1
• ol.ı...'-- tı~. ın an ı erın ma ın · -,,-

.-...._ ıınr SYYWI .... p --- io hazır bulunacak memuruna 1 
.pk ıao • .. SOi - Kapitalizmin ~"-

lan hlue Hnedattm knb maha- müracaatlan ilin olunur. (6260) ,!:. :==Din •)'!f&larmda... Kwaefoa- H. Rifat 
....... irae ile vesika ahnalan ri· ----------- Um1 IO kuraftaD ....... tuc 8Q'lfeda 230 Buhranı 50 Krt-
ca ohmur. KlRALIK SATIİ.IK KOŞK kunıp kadar ~ar. Terciimcnİn rolü 

hat 8QyG1c. tula d8vamb tlb nmıler• 
H~ ıa.liyef/e balanan ünal Eralr6Jiade Suadi1e bo- ud qn tensU&t vardır. H. Ziya 0.-

Baı:altac taliye me1t1arltırı: JQDcla ftlİ bahçeli ft derununda ~esimli ilinlann bir eatın 10 kuru1t1u lOO Ktt-
Raaamei mbakerat: iki kuyuau " elektrik tuisab Kletlk D&lduı Defififler 

111' cWa IO, Ud cWuı 80, ~ cWuı 16 "-!d S. •-•-! .a.KT' .a.y t - Blinçonun tudki, lll4ITCUt nezareti klmileye haia do- dört cWaaı 7a " oa detUı 100 kUl'uftw VTI -

75 
'g;;.,.. "' 

2 _ Şekli tasfiyenin tayini, kuz oclalı45 numrolu kö,k kiralık Uç aylık uan verenıerm bir defası beda· ~ Laolıon 
vadrr. Dört a&tm geç9D lJ&n1al'm fUJı ~ 

3 - Şirket merkainitı nakli, .-e l&blıkbr. Tal ip olanlann İtti· aatırıan tıM kurultan hesap edilir. 

4 _Tasfiye memurlamun ,.. alindeki 47 numroya miiracaat· l~iııııı .. •.•.•.-.,•:ı•Eıııiııs•sll!lllNll!Gıil•••••••••••_.ıııı.. 
llhiyetlerinin tevıii, lan .•• 

5 - Tasfiye memurlarmm ,..,.ı .. --~G·o-•z-H~e•k•im_i __ •i 
tıklan maamelltm tutiki. ( 82115) 

Dr. Sükrü Ertan 
Dit tahibi a.wn, Aabn cadcleli No. 18 

NURi MEHMET TeWoaı 221181 
Be10ila Alaaımi ICarpamda W. ılalwl ............. 

Buna M>kıak: No. ı 

LAOKON 
Çe.iren: 

SUUT KEMAL YETKiN 
Fiab: 30 Kunıt 

VAKIT Matbaası İstanbul 

~,. ........ 
mn 

ts~:Uiul · - ı 935 

Satıldığı yer: 
VAKiT Matbaau - latanbul 

s.hiblı ASIM US 
VAKiT Medlua - lıtmRI 

Nep;,.t Midirih 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

VAKiT Matb 





Kadıköl}lüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

• 1 . 

Kadıköglüler yakında 

.., e •""" 

- ---
----· 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

YananiıtanJaki mulıdemelae ait re.imler: 1-"Atinailaki Jiııanı1iarplen birinin rein ve müJJeiumumi.i. 2 - Umumi emniyet müJiirü Miralay Zela.ı fa1u:iaef etli 
3-Atina Harbiye mektebindeki O.üeri muhakeme eden divanıharp içtima halinde .• 

General Lüdendorf yetmiş yaşında 

,.,,. 
• ~1an1 XalierieMJe o1iııyacak'nnız: Vmumi lıarbin me§liur sima- ı 

lannJan Alman Generali Lüdenclorlun doğumunun yetmİ§inci yıldönü
mü müna•ebetiyle bugün 4/manyaJa mera•im yapılıyor. Bu müna•e· 
betle umumi harpte çekilm:ı, yukarıdaki re•mi ba•ıyonız: Hinden

burg (•olaa) Alman İmparatoru, LüdenJorl (•ağJa) vaziyeti tetkik 
ediyorlar. 

ES 

Örnek: 1 - Ortada gayri rıwl iı n 
bir §<?.)' laalmamı~tır. = Ortada bi/irı. 
mcdil.- bir §"Y hnh:ıamı;:ttr. 

2 - Ru İ§İn frJ.:ıbr.ti nr.re:yc rnra . · 
cağı ı;nyri maltimdur =-= Bu i~in ~0111• 
rıcrt')C varacağı. bilirımcz. . 

Gayri mamur - Şenliksiz, yadba • 
ymdır 

Gayri ınem~l - Umuıniadık. 

Örnek: E1ı gayri mamul bir .<ırada 
f;ar§una n]llt'erdi -- En • ıwıul1;ıadıl. 
bir sırad~ /."ar~rnuı ~·ıhın~rdi. 

Gayri menus - Alr§ılmamı§, J$ınrl -
rnarruı. 

Gayri meskün ::: Boş, İuız 

Örnek: G<n-ri mc.<hıirı bir ad~ -
Is r: bi ı (l(/rı· • · 

Ga:yri mcskıin bir ev = Bo:: bir cı•. 
Gayri mesul = Yükümsüz 

.. Örnek: Ga:yri 111f>~rıl nwkar ılırııı I 
mudahalc.~i = }' iihümsii.: · onmlaruı 
ltmı§ma:;ı. 

Gayri muhtemel = Olama:r., olaaız 
. Örnek: Ga)ı·i mulıtcmcldir - U • 

lama::, olası:::clır. 
ihtimal - Olabilirlik, olaııklık, o • 

lanJ, iktimal (T.) 

Örn~k: Brı i~to kazanma/: ula.~ılı ' . 
ğı (ihtmali) . giircmiyor11m. - //.-ti • 
maltlir - Olabilir, oltı.~ıdtr. 

İhtimali = Olaaık, iktimaliğ 

Örnek: Bu lcadar ilıtimali bir ~C)' 
ii:m·inc lıarc/,·ctc gcc;mek doğru mu • 
dur? Bu hadur iktimaliğ bir §ı>J iizc. 
ıİrıf'. ltal'(•/.:ctc gcı;md.: doğru mudur? 

Ademiihtirnal - Olamazlık, olasız -
Jrlr 

Gayri mutabık ::: Uymaz, uyuıma:z. 

Örnek: Kanuna gayri mutabık bir 
hareket = Kmıuna u:ymaz bir hare • 
!.et = Kmwnlrı rı:yu.~maz bir hareket 

Gayri muti ~ · Dikba!! 
Gayri mümkün ~ imkansız 

Mümkün - imkanlı 
lmkin - imkan (T. Kö.) 
Ademiimkan - lmkinsrzlık 

Gayri münasip = Uygunsuz 

· Ürrwk: G11rri 111iit111.~İfJ lwrcl.-rt -
/11rdı> b11lı1111111/;ır <"<•:.11 gifriirif-r - l 'y. 
grın•u:: lwr<>hctfrrdc bulunmı/n,. cc:::.fl 
giirii rl <·r. 

Gayri münbit Çora!t 

· Ürru·k: f:11yıi miinbit ara::İ - Ço. 
1111.- toıırnldm·. 

Gayri müımir - Verimsiz 

Örıırh:: G"wi ırıii~mir 1111>.~ai 
l'ı>rİm.~İ;:; ı;nlt~nıı;/n,.. 

Gayri müstakaı· Dursuz 

Üı ll<'k: Siy,,si nı:.İ) ı•t lırtıii:. gf1)' • 

ri mii.(ıalmr siirii11iiyur - ~iyrmıl 

ılumm lınıii::. dunu:. giirii11İiyor. 
Gayri tabii - Dı,nomal - (Fr.) A

normal. 
("Dışnoınal., deki s6n .. 1., ince oku

nacaktır.) 

Ürnı•k: IJu ~·ocuğım 1111 ya~ta im 
l.·adnr boylnrımrm gayri tabiidir 
Bu !:0<:11ğ1111 bu JO§lıt bu hadar boy · 
lanması tlı;:11011rnldir. 

Gayritabii -- Yanıç - (Fr.) Con • 
trc-nature 

Örnek: r.ayri tabii ;.·olfordmı gi . 
dilcrd.· ü::lii biri.~ yapılama.:.· - l'a • 
mi: yullıırdatı gidii<'rı•h ü::.lii bir i~ 
:yapılama:. 

Gayz = Hınç 

Örnek: Gayz ile lıar<'krt <•df'ufor 
<·h~r.riyeıfo luıJ.,1::::l1ğa doğru yiiriimii~ 
olurlar 11111<; ilf' lınrrl.-rı ı·derılı•ı 

çok l«'ıc lwl.-!ôı:.lığu doğru yiiriimii5 
olurlar. 

Gazab = Ku:gmlık 
Örnek.: Gazaba uğradı = Kızgın . 

lığn 11ğrndı. 
Gazab etmek Kızmak 

Hiddet - Öfke 

Elbiseye uygun saç 
nasıl yapılır ? 

Sovyet Rusyada kuş günü 

~ . Rusyaaa her ıenenin illıb'ahartnaa mektep çocukları bir. ~. 
Loi A.n.jeloı ıehrinin §tk ka"dın· ' _ ~ nü,, yaparlar. Bugün kut yuvalarını bozanlaıa JidJetli ceza .:P~ 

/arından Doloreı Kal saçlarını el- Yukarıdaki reaim, TC1§kend'Je yapılan böyle bir bayramın ni1ffflr. 

bisesinin rengine boyudıktan •on· ni gÖ•teriyor.- Çocukların çllerinde ki b'°;;y~kla-;.da-ve levhalarda''~ 
ra üzerine beyaz renkte yuvarlak. lar İn•anlann doıtudur,, ''Kahrol ıun kuılara tO§ atanlar,, ibat 
lar yapıftırarak tam bilseıine uy- ya~ılıdır 
gun bir hale getiriyor! 

Örnek: .. lfit~tletfo kalka~ı ::i ·anlaı Ürıwk: Gu/u ... ı:; t•iicut. yumş yrı • 
ot11n11· = O/im ılc lwlhatı ::.ıyanla o • ı'aJ )lprmıır - 8f'..<ıİn5İ:: bctlC'n, ya · 

t:~ mi yoru ııı. 
C. ·:ye · = Ağlama 

1111'111". 

Hiddet etmek -: Öfkelenmek 

Ürıwl..: O laulur lıiddf'tlrrıdi 111 ld. 
hı·ntli mi ı ııtrıııyıımk lwluı lmba söy • 
lı •wlim = U !.-adar ;;/ ludı•ndim J.·i. 
/iı 11ılimi tuf<ll111Jarak haba habn süy
lcndim. 

Cazub - Kızgan, kızgın 

Ürnı k: <;a:.11 ıı t;"lıınıin nclf'r nrı
lattığmı brn l1iliri111 -- l\ı::gm çı•/11·1·· 
si11i11 11rfrr anlattığını ben bilirim. 

Gazal - Ceylan 

Gazanfer - - Aslan 
Geda - Dilenci, yokıuJ 

Gchvarc Beşik 

Gencine = Gömü, hazne (T. Kö.) 

Gerdan - Borun 
Gerdunc - Araba 

Germ .Sıcak, ıssı 

Germi - Hız 

Ürnck: 1 mlamıdrıhi do. ıluğn /,ir 
kat daha gremi vermek için Arala. 

ı 111ıl11hi d11 ... tl11i11 bir /;nt dnlıu 111: 
ı·1 1r111eh İ!:İll. 

Ge§lÜ güzar - - Gidip dola!ma, ge -
zip tozma . 

Gıbta - 1 mren 
Ürıwk: İmrl'lı (gıbtn) bir n/ı/(ı/,· 

fl··~iif,i rlı•ğil<lir .. wılmıılucal.- olan .~ı·y 
gii11ii (/w.wd) diir. 

Gıbta etmek = imrenmek 
Ürnel..: Oyfo ~ii:.d bir ,,,,,,. ya: 

mış /,.;, olıll)llflı·a tİ<if•tn gıbıa f'llİm =
Üyh• giı::."1 bir c.<cr yazım.~ hi ulm • 
yunca bayağı imren<lim. 

Haaed = Kıskançlık, günü 
Haaed etmek ::: Kıskanmak, günü -

leme. 
Hasud - Kıskanç, günücü, 
Gıda Besin 

ra-; yara.~ yı pmm r. 
Mugaddi == Besinli, besleyici 

Gayri mugaddi - Besinsiz 

Ürıwk: lla:;;1 y,.mrkl<•r rnrılı r hi. 
wı .. l<·::.zı•ılidir, fnkot gayri m11gm/tli. 
dir ~ Uir talwu Y""wldl'I· l"ar<lır /,i. 

prl~ tntlıılır. wu·"I~ bc.~i11.~i::.dir· 
Gilaf - Kın, kılıf 

Gina, istigna - Doysalık, bıkkınlık, 

naz (T. Kö.) 

Ürıwk ,t nıi yı•m,.kf,,,.j w•mf'ht<'ıı . . 
gm<ı f!.''lıli . fJrıİ yr11l<'hlı• ri yı•n11•h 
ırn lnli/mılıl.· gı•ltli. - Hu adnm is • 
ıi~na rwdiı· bilmr::. - !J11 adnm duy. 

Cru::ı C'"''P - (T. Kö.) 

Gubar = Toz 

Gudde = Bez 

Kudruf - Kıkırdak 

Gulgule ~ Çığıltı 

Ünı~k: Verlac11 bir gıılgulc l;ttl 
tu -- /)<'rh<'11 bir t;ığıltı l.·optu. 

Gulüv O,üntü 

Gulüv (kıyam anlamına) - ',,..,.,> 
lanma. 

Gurab - · Karga, kuzgun 

Gurbet = Y adel aJİ 

Ürnek: GurbNtc 1"11/dım - r 
.lı• lwldım. 

.~alı/.: rıc•tlir' bilm<>:. ' ~ 
~---------------------.--'· mak. 

Gına getirmek - Doysamak, 
Müstağni Doyuk 
Giriv - Çığlık 

Gr§B - Zar 

Gıybet - Ceki§tİrim. 

Giran Ağır 

Giranbaha Deceri çok 
Giran gelmek - Ağırsınmak 

bık • Ü~ERGELER 

K1laru::: sii:.fori ii::::cri11c, Tıcr f 
11irı (UT .. US) ta çıhıığı~ılcm bo§ltı 
ii.:.crc bir av if'irıd<'. isıiy<'nlcr ., .. B 
11i bir Ün<'rgc ileri iircbilirlcr. 
far T. D. '/'. C. Genel Kaıipliğirı8 

~c/~il Clltrnda göndcrifocckıir: 

Ürııd ... : Unrm bu nı:.iyl'fi bn11ıı 
<.:ol.· girau ı:,ı·lıli - Unıın bu d11r111111ı.l•-•••••••••••••-·~rm 

u.~ıııanlrca • •••••. hclimcsıııe 
laııu::clu • •••••• . karşı/ığmı u)S 
(yalı ut: reler) görmüyorum. 

1111 ı:ok ağtrs(l(/wı. 

Girdab - Çevrinti 

Girdibad - Kaarrga 
Girift = Girinç . 

Örıwk: Üııiiıııii::.drlai mc.~f'fo ço1. 
.. ;,.,·ıı bir i~ı:r - 011iimii:.c/d,·i sorum 
ı,;ol.- l)İrİ11~· bir i.~tir. 

Gir:ftar c!mak (musab ve duçar .l 1• 

mak) = Tutunmak, yakalanmak. 
Girive = Çıkmaz 

Sebebi: (kısaca) ••••••• • • 
............... 
............... 

Üncrgcm ~udur: • • • '(J) 
/m::.O 

( 1) Burada bir önerge gösteril., 
miyen yazılar üzerine bir şey yaP1 
mıyacaktır. 

Ürıwk: 01111rı bu ~iriıiru/<>11 111ml 1.-ı•••m••••••lllll"" 
lmrt11lacağı1111 bilmiyorum - 011111• 
bu <:ı: •. , .. ,,:;dmı 110.;ıf h11rtulacağ111• ı 


