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Nota ristan Aldı 1 

A..ti Jonannta yolJtİ - Alilere laıtı gdndirilen 'bir 'tndindi ~ tilelı hazırlanırken .... 

s()rn 9 C • 
ı1 hild· : A.AS - Bulgar a1an· 

1t"lJor: 

tfr,~ulaaristanm iki sınıf ihtiyat 
d~it tııı seferber etmif olduUtıncı 
()tta. olarak ecnebi memleketlerde 
"'ekif' çıkan !ayia dolayısHe baş· 
ııatt!'eneral Zlatef, aşağıdaki be· 

b bulunmuştur: 
'ka ll !ayiale.r hiç bir veçhile ha· 
ı ,tef lllutab1k değildir. "Biz, yal· 
lldı~ erberlik yapmamakla kal

htı · ' seferberlik yapmıva niye· 
tı da.h' 

ftad 1 Yoktur. Zira bizde kura 
tf" 1 

Yoktur. Bir de, ahkimınc.\ 
1Yen • ~ı rıayet etmekte olduğu-

tıı ~:~~ nıuahedesinin te~lihatt· 
1 tutmuş olduğu ıahdidat 

f.>tv .... -•u 10 
ııcu euyıtanın J ıncı ıUtunuoda 

,.-

6· u' gari stan nota-
sını geri aldı 
Cenevre, 9 (A.A.) - B.ay An· 
f B:ıy Avenol vasılasıyle bu 

tono , T·· k .. .1 
h _1• Bulırar ,.e ur muınessı • 

sa aıı ı:ı 1 b .. . 
!erinin aldckları .. ıa er uze~ıne 
Bulgar teşcbbüsünun ~ muar~; ?e 
konulmıyııcağmı m:ı_ı uata kı c ır; 

. . Alakadar ikı memle et ı 
mı§Lır. b.. .. 1 .. 1 .. Mart tarihli te~eb usun ıu ~~ ... ~ • 
.. Icledilrncsi Jazrm gelclıgıne 

suz ac <l B Antonof 
kani olrnu~lar ır. ay 

h .. ..:YJeden sonra Bay A veno· 
ugun Oı:ı k l ··ı·· 

ı h
. ktup rönderere. ıu .. u • 

a ır me ı:ı • • • d 
metinin ,·e kcndLınuı ıcapl e en 
. I 1 ak Bul,,.ar mu ıtır:ııo.ı· 
ıza ıatı a ar • ".... · 

Uı -J Dt"rnt"'l Kon5eyıne nm u~ ar " ., 1 • . 
t 

' ,..... . f:wda~ıı ~dıfotıı..;: crını 
C.> li)llll •. 

bilılirecekt ir. 

Asilerin mıntakasında 18 
sınıf seferber edildi 

HükUmet kuvvetlerinin umumi 
taarruzu bugün başlıyor 

lır~Ôt -;uı7tr. •eıı. 01,,...T"' (i::-g-~~ 
" A$ilerin etrnch l ı ı il 

Gelen son haberlere g~re ~1cılc:donya ve Tralı:ya~la/;i vcız.~ycti göstermeh iç;n çizdirdiğimiz harita: (Amudi ~izgilcr 
a..•ılerın elınde bu lu1ımı, ııfhılcr lıenuz vaziyeti belli olm ıymı yerlerdir) ... 

Sofya, 9 (A.A.)- Yunan - göre Yunan hükumetinin bir tay- Asi General seferberlik 
Bulgar hududundan bildirildiğine yare filosu bu sabah saat 8,30 da 

Bay 7 itüleskonun 
beyanatı 

Bükre§, 9 (A.A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Balkan antantı ba~kanı Bay 
Titülesko Rador ajansına a§ağı • 
daki beyanatta bulunmuttur: 

'
1Hali hazırdaki hadiseler, 

Balkan misakının müessir oldu
ğunu hiçbir itiraz götürmeksizin 
ishal etmektedir. Cir memleket, 
Y unanistanın bugün geçirdiği 
dahili çetin imtihanı, toprak bü
tünlüğünün komıularından biri 
taraf mdan tehdit edilebilmesi 
için raantıki e ... ~·:<: .. k bir endişe 

(Denmı JO DCU 6a,}'dUlllll ı inci şUtunuodıı 

Demirhisar kasabasını bombardt· ilan etti 
man etmiştir. Bombardıman ıes- Ee'grad, 9 (A.A.)- Pravda 
leri huduttaki halk tarafından da gazeteı:ne bildirildiğine göre, 
İ§itilmiıtir. Makedonya asileri 27 bin gönüllü 

Gene huduttan bildirildiğine toplamıılar ve Atina ile Selanik 
göre i.ıi!erin kontrölü altında bu- arasındaki muhabere ve muvaıa· 
ı layı kesmek için Seliniğe hücu-
unan mıntakalarda yirmi ve otuz d . 

1 • l ma hazırlanmakta ırlar. Asi Ge-
se.Kız ya§ arı arasında bulunan 18 al K , i f ner anemos un umum ae er• 
sınıf ıeferher edilmi•tir Bunlar 1 be lik u~ tt' ... b'ld' ·ı kt d' 
.. • ':l' • l r an e ıgı ı ırı me e ır. 
ası kuvvetleı-i takviye edecekler-
dir. ' ıctvanu 8 uncu u..fdaDJD 1 lncl ııütunwıda) 

• 

IsombarJıman edilen Sel&niklen bir manura 
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Atina mektubu 

Hük" metin vaziyeti git
tikç kuvvetleniyor 

Amiral Kondoryotisin 
de. Amiral niçin 

oğlu asi gemi
müteessir 

anlatıyor olduğunu 

Atina, (Husu i muhabirimi • 
zin mektubu} - Birçok §ayialaru 
rağrneıı Çnldaris Jıiikfımcti vaziyeti· 
ni gittikçe tak\ iye etmektedir. Eski 
Yunanistnnın her tnraf mda isyan ha· 
rekctini hastmoak üzere yola çıkım 
gönüllüler Atinaya gelmekte ve bun· 
lar teslih olunarak liiznn gelen yer
lere sevkolunmaktndır. Halen Ati • 
nada me' cut a kere ila\'eten l 2 biu 
ki!ilik ayrıca hir km vet toplanmış· 
tır. 

A ilerin, denizdeki vaziyetleri 

yiiziindcn öteye herjye teca' üz et . 
tikleri anlaşılmakta \'e bunun ge • 

ni~lcınesinc meydan vennemek için 

tedbirler almma!;:ta<lır. Dün, Bahri

ye. Harbiye ve hava nazırlan ve er
kfimı lıarpJerinin iştirakiyle a keri 
bir meclis yapılmış ve mü§tereken 

takip olunacak hattı hareket tesbit 
edilıni~tir. 

Hiikfımetin elinde bulunan harp 
gemileri hazırlanmakta, harp edebi

lecek hale getirilenler, ceplıanc1eri • 
ni alarak denize açılmaktadırlar. 

Ilunlar:ı, a i donanmaya e,ı,·ela 
itııat emri vermeleri, kabul olunma

dığı takdirde ate~ etmeleri bildiril
miştir. Denizaltı gemilerinin Averof 

ve Elli kruvazörlerini bulup hüku

metin emrini yerine getirmek iizere 
Salnminden yola çıktıkları eöyleni • 
yor. 

~ 1 n ha er0 zerine Katimerini ga

zete!lı ir mu ıarririni Balkan har • 

binde Yunan donann'ıasma ve Ave· 

rofn kumanda eden Amiral Kondor· 

yotise gündennı~ \•e kendisinden ge· 
miJerin batmasına meydan kalma • 

mak için, asi donanma zabitan ,.e ef

radına hitaben bir beyanname neş • 
retmcsi hususunda vatani hislerine 
müracantta bulunmuştur. 

. Muharrir, Selanikteki ihtilal hü
kfımetinde Venizelos ile çalı§an ve 
bir miid<let Reisicümlnır naibi olan 
amirah; e'lf inde ağırca bir surette 
hasta hulmuştur. Iadam Kondoryo· 
ti mulıarrirle g{iriişmü§, gemilerin 

asi telakki olunması \'e hntırılmaln· 
rı haberi üzerine oğlunun da Ave 
rofta bulunduğunu söyliyerek hü • 
yük bir teessüre kapılmıştır. İhtiyar 
amiral Komloryotis muharrire bil . 
vasıta ~u s(izlcri söylemi§tir: 

- Sizi kabul edecek var.iyette de· 
ğilim. Cereyan etmekte olnn vekayie 
karşı mUteessirim. Hadiselerin bir 
an evvel biterek harp sefineleri • 
nin avdet etmesini, ve vntan1nrının 
lıizmetine amade hulunınn"nıt te • 
menni e<liyonım.,, 

Amiral Kondoryotis ve ai]csi, hii· 
kfmıctin batırma emri ve gemiler a· 
si tl'liikki ohmıluklnrı için ba~ka bir 
devlet harp sefinesi taraf mdan tcca· 

vlizo duçar olııuı)nrı ilıtinınli knrfı • 
smcla iki türlü tcessUr içinclcdirlcr, 
birisi Avcrofun batırılması ihtimali, 
diğeri de batırılncak seınidc oğulla
rının da bulunmasıdır. 

• * • 
Hük1imetc rnu1ınlit fırkıılnr rUc11ıı· 

smm ihtiyaten le' kif edildikleri ve 
bunlardan ihtilal hareketini ıal.hih 
edenlerin serbest hırakılchğı mn!Om· 
dur. Iute<lil hir muhalif tanınan 
1\lösyö Papana~tnsyonun tevkifi ev • 
vem hayretle kar§ılnnmı~tı. Sonra 
öğrenildi ki, mumnilcylıin mcmlcke· 
ti olan l.c\idoda ~tinacln ilıtilfil lın· 
rekctinin hn§lndığı giin öğleye <loğ· 
ru hir i yan emare i görUhnüş ve hu 
hare!ı.eti teşvik edenlerin Pnpnnas • 
tosyoya mensup oldukları anlaşıldı· 
ğı için hem tnrnftnrllın, hem kendi· 
si tevkif olunmuştur. 

Tevkif edilenler arasında yalnıı 
iyasi fırkalar reisleri yoktur, Veni· 

zelos fırkasının tıınmmış mebus \ 'e 
uyan azalan ile tekaüde sevkedilen 
bazı Venizeli t genernl1er, miralay • 
lar, zabitler, komiserler ve ivi1ler 
de vardır. 

Uükfımet, vatandaşların sebep • 

siz mevkuf kalmalanm arm etme • 
diği için son ilıtillil hareketi ile ala

ka ı olmryanlan derhal tahliye et • 

mckt~ diğerlerini de divnnlıarbc 
sevkeyJemektedir. 

.Meşhur diktatör Gene • 
ral Pangalos ta mevkuflar ara:'mcla

dır, fakat henüz kendicıi hakkında 
bir karar verilmemi~tir. 

Ru general Elg•dnada oturuyor. 

ihtilal günü otomobil ile Atinaya 

gelirken tutulmuştur. İfadesine gö . 

re kendi i ihtilale yardrm fikriyle 

cle-~il, hükumete yardmı mnbadiyle 

Atinaya inmek istemi~tir. Bu gene . 
ral <laima fırtınalı havalarda e ki 
me\kiini elde etmek gayretini giit . 
tiiğii için tahliyesi lıakkmdaki karar 
hiraz gecikmektedir. 

• * • 
Atinacla her tarafta asker nr .. 

Deniyeler, tanklar, zırhlı otomo • 
hiller mütemadiyen dolaşmaktadır. 
Nezaretler ve postahane ile milli 
banka kuvvetli müfrezelerin muha
faza ı altındadır. İcabında hu müf. 
r~cıcre y .. roınıoca •·-•<ITlnnaı: Uz<ın'C 
meydanlarda daha kuvvetli a kert 
kıt'alar da görülmektedir. 

Venizelist gazetelerin kapanını~ 
olmasına rağmen burada halen ı;a • 

halıları ve akşamları intiear eunek· 
te olan gazetelerin adedi on tliirclü 
lmlmaktadır. Halk, Makcclonya, ''e 
elen izdeki vnkayi i takip için hemen 
her saatte bir çıkmakta olan gazete· 
lcri kapı~tnakıadır. 

• * • 
Bir müddet için Suda Jimanmcla 

hulunnn ve Adalar denizine çıkan 

asi donanmaya mensup küçük gemi

lerin hazı ~üphcli hareketleri gö • 
riildiiğii için hükumet hütün liman 

rei;;]erine müteyakkiz olmaları em · 
rini vermiş ,.e donanmanın, Pire ,·e 
Atinnya kar§ı her hnngi bir hareket· 

te hulunma;;ma meydan vermemek 

için de sahillerde mühim askeri ted· 
birler alınıitır. 

Ilımdan iki gün evvel, a i torpİ· 

to1arclan biri Kitno önünıle dire • 

{;inde bir heyaz hayrnk olduğu hal • 

de glirülmliş ve teslim olrnak tizeı·e 

geldiği 7.annedilmi~tir. Fakat torpi· 

to, tebizle böyle bir arzuda hulun • 
duğnnu ve hu mak~atla gddi~ini 

biltlirnıediği için )iman Jcisinin fi · 
lama ile sıkı ıullerine maruz kalnu~ 
ve ateş lıozırlıkltırma haş1anmnsı ü · 
zerine lorpito son ıUratle Kiııtodan 

MVU§mak mecburiyetinde kıılmıg · 
lır. 

Pireclc kara ve deniz a kcrleri 
tarnf ın<l~n alman iddetli tedbirler 
iizerinc taın bir Uk\ınet vardır. 

Hilkumet vaziyetin karı§ık ol · 
mo•ma rağmen V enizilos ııleylıiue 
ynpı1mı~ ölan eıki tmika~t tnti.lıak.c· 
mcftinin Pire<le rliyethıe c)4Wam edil
miı ve birçok §nlıitJcr dinlenmiştir. 
Bu Jındi e, Ça1daris hüktımetinin 

evvelce verilmiş olan kararlan, ilıti· 
lôl llolnyısiyle tebdile Hizum giirmi· 
yecck katlar burada lıııl ve mevki~ 
lıukim olduğunu gö termekte ,.e hu 
haltı hareket ecnebilerin de takdir • 
lerine mazhar olmaktadır. 

lngiliz 
parlamantarizmi 

BQ§mahalcdetı deı·am 
3 - İııgilterede devlet bütçesi 

denk olur. Çlinkü bakanlardan ha~· 
ka hiç bir ki§İ lıer hangi bir i§ için 
kendi başına para sarf mı ileriye sü· 
remez. Bir İngiliz meb "usu açıktan 
bütçeye tahsi ut koyduramaz. 

4 - İngiliz Parlıimentosu eski si· 
yasal göreneklere çok özenle (dil•· 
kat) bağ1ıclırlar. İngilizler hu göre· 
neklerin dışına çıkmazlar. 

Sir Jolın Saymon konferansında 
İngiliz Parlfimantarizminin önenli 
( elıcrnmiyctli) yerlerini böylece he· 
Jirttikten sonra en çok dördüncU 
nokta üzerinde dunnuş ve şöyle de· 
mi ,.r: "lngilizlerin idnre vönıbm· 
leri tıpkı çayırları gibidir; hıışka ili· 
kelcrde onları bütiin güzellikleri ile 
yeti:ı.:tinnek zor bir şey değildir; yal· 
mz üç yıl sulamak gerektir.,, 

İngiliz Dı§ Bakanının hu sözleri 
ülkelerinin siyasal kununlan (siya· 
si miiesscscleri) hakkında ne kerte· 
)erde yülesek bir güveııi olduğunn 
gö teriyor. Bu konu (mevzu) üzeri· 
ne yazı yazan Fransız gazeteleri J..
en çok İngiliz de,·Iet adamının lıu 
sözleri üzerinde dnnıyor. 

Gerçekten bir kanun, yahut ni· 
zam ile hükumetin istikrarını yap 
mak, biitı;enin denkliğini tutmak 
için saylavlara kendi ba~larma yeni 
masraf aç.ınak yolunu kapatmak ko· 
laydır. Fakııt İngilterede olduğu 
gil>i siyasal görenekleri biitün halk 
yığınlarmm derinliklerine kadaL· 
yalmzca kanun ve nizam giieü ile 
yeı-le§tirehilmek çok zor hir şeydir. 
Onun için Fran~ız bilginleri ne ya· 
pıp yapıp İngilterede olıluğu gibi 
kc.., H li11 !eı i;:.~" <le srycsııl di sipli· 
ni kurmak çarelerini aramakta ve 
hu dileilin nasıl olohilece~ini birihir· 
)erine sormnktndrr. 

ASIM US 

araJ, 

Hariciye encümeni dün toplanar~!:~ 
harici vaziyeti görüştü :::·ı, 

Ankara, 9 (Kurun) - Harici- 1 da iştirak etti. Harici uın~:r~ 
ye encümeni bugün toplandı. Dıı ı ziyet etrafında konuşuldu. ~Zr 
Bakanı Bay Tevfik Rüıtü Araı izahat verdi. Pind: 

Dtelk i 

Encümenler bugün neler konuşaccık~iirıe « 
11tahlı 

Ankara, 9 (Kurun) - Yarın 

T eŞkilatı esasiye encümeni topla· 
nacak ve Bay Tarrk Us'un dahili 
nizamnamenin tadili teklifini ko· 
nuşacaktır. Nafia encümeni de 
toplanarak uluslararası kadınlar 

birliği toplantısı için bastırılacak 

Yüksek tedrisat 
müdürlüğü 

Ankara 9 (Kunın) - Yüksek 
muallim mektebi müdürü Bay Ma· 
cidin Yükısek tedrisat umum mü -
dürlüğüne tayini yüksek tasdike 
iktiran etti. 

KöprUler reisliği 

Ankara, 9 (Kurun) - Nafia 
Bakanlığı köprüler, binalar reis • 
liğine reia muavini Bay Ali Talip, 
bunun yerine de baımühendisler· 
den Bay Emin tayin edildi. 

E•ki telgraf i!leri müdürü Bay 
Bekir Vefa Seyhan posta ve tel -
graf işleri ba§müdürlüğüne tayin 
olundu. 

"erd· · 
pul layihasını konuıacaktır· 10 • '

1 

M·ıı· M00 d f ·· ·, bılr tsh ı ı u a aa encume~- ı..l>'lctkl 

General Şükrü Nailinin ~- k' c 
ğında toplanarak yeni gelıoJİf ~e 1 ~ 
zı evrakı tetkik etmiştir. Di~e~~ 
cümenlerin birkaçı da top darıb 
aza1ar biribirlerile tanı§tnıttıt• 0 z < 

ara. 
lincle· 

Teşkilatı esasiye 1nuaı; 
encümeninde •eugi; 

:Ankara, 9 (Kurun) - 1~lttr be 
. .. . . ı· .. ·rıe v 191 

tı sasıye encumenı reıı ıgı lıt 
haf Q'rı 

Refet (Bursa), mazbata mu )Qfro 

liğine Bay Kenan (Manisa),~ lcıQft, 
tipliğe Bay Edip Ergin ıeçild~ tii11d 

Gümrük encümeni katipfı rti11 s 
Bay lıtimat Ozdamar (Eski~ ~rr.~ 

"ld" loı Seçi 1, D .. 
~OriiJ 

Dresden konsolo!lh.ıf' değe 
kaldırlldı lQ.lılc 

Ankara, 9 (Kurun)-Alrl l'~tc 
nın Dresden şehrindeki f ahif lQ11,,. 
aolosluğumuz inğvedildi. olctrc 

l'ttet 

Yunanistan hakkında Roma, Londt1 
lt%c:c 
Uodı 
~" 
'o rt 
lıll'l'ı 
~~ 
)et 

Yari te dUşünuıuyor r 
ltalya, tamamen bitaral 

kalmaktadır .• 

Roma, 9 (.A.) - Buradaki 

telakkilere göre, Yunanistandaki 

dahili harbin feci mahiyeti, Yu -

nanlılarni umumiyetle müfrit va

tanperver olmalarından ve bu 

mücadelede ayni milletin iki ya • 

rısı karşılaşmakta bulunrnasın -

dan ileri geliyor. 
ltalya, tamamen bitaraf kal • 

maktadır ve iki taraftan birini 

tercih etmesine sebep yoktur. 

Şiındilik Habeıistanla hali müza· 

kerede bulunan ltalyanın yegane 

dileği, Yunanistanda bir an ev -

vel nizam ve intizamın iad~ olun· 

duğunu görmektir. 

Roma, 9 (A.A.) - Selabiyet· 

tar mehafil, ltalyanın Yunan ha

diseleri tnu"\facchesindeki mut!ak 

bitaraflığını teyit etmekte ve Yu

nanistamn, İtalya ve Avrupanın 

nef ine olarak hali hazırdaki ihti

lafın süratle hnlli tayam temenni 

olduğunu bildirmektedirler. 
Roma, 9 (A.A.) - Rodos, 

Yunanistan ve türkiyeye gide · 

cek hava postaları, muharebe ve 

mün~kalat bahanlığı tarafından, 
ikinci emre kadar durdurulmut · 
tur. 

Timeı, Venİ%<!los halaskarltk ille· 
tine tutulmu§, diyor •• 

Londra, 9 (A.A.) - Yunanis 
tandaki fes at hareketi ile Bal -
kanlardaki kaynaşma, lngiliz 
matbuatı tarafından endi~~li bir 
surette tefsir edilmektedir. 

Times, M. Venizelos hakkın -
da diyor ki: "Bu eski demokra • 

tın, nihayet, bütün diktatörlerin 

hükumeti ele geçirmek için ileri 

sürdükleri halaskarlık illetine 

tutulmu§ olduğuna hükmetmemek 
elden gelmiyor,, ve bu Venizelist 

isyanının daha ciddi akisler yap· 

masından korkan Times, ilave e

diyor: "En çok istenilen fey Yu

nan dahili bir harbin patlak ver

mesi, bir takım fena politikacı • 

larm kaç defa avlanmak t~~ebbü

ıünde bulundukları Balkun sula

rını bulandırmıştır.,, 

Newı Chronicle de bugünkü 

"aziyete karşı şu çareyi tttklif e· 
diyor: "Uluslar kurumunun, ıul • 
hün istikrarını temin için serian 
müdahale ve tavassutu geıektir.,, 

Times, Venizelo• haldskarlık 
iki taraf .:ırasında tavtJS$ulu 

Lo11drtı nasıl karıılıyacok? 

Londra, 9 (A.A.) - Siyasal 
ımııımnıımmnıııotuıııımı11111111m111t1fnnuııii#MıitWU•Hı11mm"uıı:11?-rmttt ımw 

General Kenan 
ödü 

1 Ordunun gen<;. 
'r~erJi kıünan • 
ımlanndnn Ge • 
ıeral Kcn:mın Di· 
arJhekirde, bir 
ıtzfi d iınaı;t ııe • 
icesinde ev,•clki 
~Un öldiiğünü i · 
~imiz sızlıynral. 
'iğrcnılik. Hiç 
•eklcnmiyen ncı 
,ıytıhktaıı <loln} ı 
orılnmuzıı ve 

mcrhurıımı uilc..,in~ arknda§larnıa 

yürekten taziyetlerimizi hildiririz. 

General Kmantn cc.naze.!li 1 tnn· 

hula getirilerek aile i mcr.arhğına 
gömülecektir. 

mahafil, iki taraftan bir tal~ /, 
ki olduğu taltdirde, hükQmt'r reti 
Venizelosçu Yunanlılar arJ 1'111 

devletlerin tavassutunu L/ bii;v 
nm mlisait surette karşrlaY• f"n 

kt d. l llr, 
nr zannetme e ır er. le 

/ngilterenin Atina Elfi•İ B:ıj' .lıQ~' 
dariıle ne göriittü?·· ?ill 

. 11 ıse, 
Londra, 9 (A.A.) - DıP d Ve 

4 

simaho.filinde beyan olunoıl»: l'Q§< 

göre, lngilterenin Atina Elç.ifl "e ı 
Sindey Vaterlo, Başvekil~~!~' 
ile ınülakatı esnasında, hü~. 1

1 

asilere karşı hattı hareketiııe ile l 

hiç bir mütalaada bulun~J1Jıf ""~ 
'/ ''·''e: ltalya ipleri çekiyor 111ıt• 
t "Qk 

Paris, 9 (A.A.) - Gaı". l'Q ,, ~ 

Y unanistandaki dahili "' ıJ' CttQ. 

böylece uzayıp gidecek ol ,j ~ 
•'tJI' .}ı 

Baqkanlarda uluslararası ırı0 '•• 

latı bais olup olmıyacağını to 
turuyorlar. .j ıı· 

Eko de Pari'nin LondrA ttı 
biri diyor ki: 

- Londra, mahafili1 vaıif'lt 
.. 1ot 

müstesna bir vehamet görU ~ 

Yunan hükfuneti Bulgarlartı' p 
lere müzaheretinden korkuY

0
'' J 

ı · Jeti ç 
ğer taraftan, ıtalyanın ıp ~ 

m~kte oldluliu hakkında u ı 
bi~ kanaat v:rdır.,, . 'Ol ~ 

Pöti Jumal'ın da fikrıne g il """" 
tedricen sükuna kavuşınakta ~ 
bir mıntakada, Venizelosun ~ 

ıımca hareketi yüıünden e f:tJ la 
h" ak6"' ııyasal, ionra da, va un r ,,, 

meller husule gelmek ihtiıno 1 

drr. 
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ibnirrefik öl-dü 
A.nkaradan gelen kua bir tel

~~~cıl, lbnirrelik Ahmet Nuri'nin 
Turniini.i büdiriyor. Tiyatromuza 
~.tun Yıllar emek vermiı alan ih· 

Bin yurttaşa daha iş çıkıyor 
• Yar, son günlerini Ankara Hal.
evi temsil §Ubesindeki gençler 

l~~ında geçiriyorcla. Böyl1:ce, ıa
~1 ''ki, Pnden güne ıoğumağa 

Nazilli fabrikası yakında 
fabrika basma ve 

yapı.maya başlanacak, bu 
pazen çıkaracaktır 

~lı:van maddi varlığını Halke • Mütehassıs1ar he) eti bugün şehı m·zde Annkaraya gidiyorlar 
Dl.nele Yanan gençlik atqile ısıt - dan yapılacak olan yeni fabrika 1 
~~ İatiyorclu; uzun ydlar gön· • ı ~ f d • s !I t Nazillide Sümer Bank tarafm. 

lllte eğlence edindiği tiyatrodan 1 R e u r 1 u için Turkstroyun hazırladığı ilk 
lızQklQ§ma vaziyetinde kalmanın projeler üzerinde konutmalar bit. 

"er.eliği acıyı, clenüebilir ki, tiyat- Hoca 1 ar .K Ü .tür ha- mİ§, bazı tadilatla bu projt"ler ü'0 ••teklileri arasında dütiiP kalk- zerinde ve esas itibarile mutabık 
<lkla avutuyordu. Tanıdıkları, kanfığına mÜracaaf kalınmıştır. 

f ltıki titrile "hudut ı..ıe sahil sihhi- edecekler Ankaradan gelen Sümer Bank 
ı)ıe Tniicl .. l "'"' ı b • ' Ah ur ugii muııase ecıst,, • umum müdürü Bay Nurutlah E -

~HYYD~ akını 
Tanınmış lngiliz 

şahs!yetleri 
ge 1 di 

det Nuriyi ük gençlik çağların· rlualJim.er b rliği de sat Sümer buradaki konuıma)a .. 
' l<lltberi tiyatro seı..ıer bir adam d 1 ' ra riyaset etmittir. Bugün hep bir 
0 Qr k b • yakın a top anaca.c 
f
• a ilirler. 1908 meıratıye - likte Ankaraya oradan Kayseri 
lnd İlk tedrisat okullarının ıslahı i · 

. Bir Ingiliz muhat riri mem 
Ieketimizi nasıl görüyor? 

en sonra çıkan gazete ve mec- ve Nazilliye gideceklerdir. Dün 250 İngiliz seyyahivle lima· 
ftttıcd çin yakında Kültür Bakanlığında " 

ar, bu aclın üstünde tiyatro . ilk proJ'elere göre teforrüatlı nımıza gelen ve bugiin öğle üzeri •ev · bir lıeyet toplanacaktır. 
l gıaini yaymağa çalııan yazı - İlk tedrisat müfettişi ve baş ho • kat'i proje hazırlanacaktır. l ayrılacak olan "Lititya,, adlı vapur· 
Q)' bcııtılar • calarınm makam maaşlarmın kaldı- Yine bu sırada, Sümer Bank la tanınmış İngiliz şahsiyetlerinden 

1908 • • • ilk ·-'ları nlması ''e aynı· zamanda otomatik h 1 k l • birçokları gelmiştir. I meırutıyetının Y" ' • tarafından azır anaca o an m- Bunlar arasında Üni\'ersite pro-
''<rnb ... ld d b d bı'r ıı· kıdem kısmı yerine kıdem zamları- I.. ·· • d • t b .. a a ım CJ§ın a • şaat p anı uzerın e ınşaa a &J• f esörleri, tanınmış doktorlar, seç • 

3"Qtr0 krımpany-·ının kurulduğu, nm derecelere ayrılması dolayısiylc l 1_..._ 1 . ki .. 1 . IQ .... ilk tedrisat hocalarmm terfileri şe- anacan.ur. men erm çocu an \'e mu um mu • 
.~tte bir piyes yazıldığı ve üç Jnutat, batladıg"' ı tarihten itiba harrirlcr vardır. 

rii d killeşmiştir. 'J'- D k 1 1 
• 11 e bir yeni bir sahne {öhreti- tık tedrisat baş hocalan dün Kül- ren bir buçuk yıl içinde faaliye- ün ü vapur a ge en seyya'1lar 

~~il ~ıkıp battıg" ı bir deıJirdir; lb- d h · ı l kt' arasında seçmen İngiliz muharrirle· 
••u,. /"L el d tür çevirgenliğin e ır top anlı yap· te geçi ece ır. rin<len ve bilhassa "Dai]y Herald,, 
~ e 11f Ahmet Nuri bu ara a a mışlar, Kültür Bakanlığına ve fr~ka Bu fabrika memleketimizin ih- adlı İngiliz gazetesindeki tarihi tet. 

tö,. " • h • • olarak merke7ı'ne müracaate karar vemuş • · ba .. ...e pıyea mu arrırı .. tiyacına gore sma ve pazen çı· kik ve bir çok diğer mevzularda ya· 
~0"İİliir, Ak

0

to""rlu"k yönünden bir lerdir. d 1 1 k k k "'e'" l\1ua11imler birliği de yirmi be§ karacaklar ır. zı ariy e ço o uyucu azanmış o • 
l geri olmadığı az zamanda an- .i\Jartta fe"kalıide bir toplantı yapa· Fabrikanın bir müddet sonra ]an Bay H. V. MORTON'la bir mu-
"Q.lt/dı, hıtunamaclı, çekücli Piye• rak bu mesele etrafında görüşecek • bir misli büyütülmesi tasar.lanmış harririmiz g<i1rüşmüştür. "<lıtetat aJ.k Tanmmı~ ngiliz muharriri, önü· 
lcrnrn olarak uzun ::ama~ "'k" ıf Lir. tır. Fabrikada 27,000 iğ buluna- müzdeki yaz mevsiminde TürkiyeyP. 
ol 'f, •evilmi§, aahneye a ım Olaun'uk imtihan,arı cak 800 tezgah olacaktır.. yapacağı bir diğer seyahatten de 
rrt Qtak, >'Q§amı§tıT. lbniTre,ik Ah- Ye:i lise ,.e orta okullar talimat· Jimnaalik yeri, memurın ve İt· bahsederek demi§tir ki: 

et Nurirıin büyük şöhreti Fran • namesi mucibince bu yıldan itiha • çi için oturacak yerler fabrika • "Kiiçük Asyayı da ihata eden bir 
lt~odq ..... k el" "'e k k' I l B' k"k · uodv'fl rt aclapte ettıgı ome l "' ren Üniversite veya yüksek okullara nın müştemilatından olac:ı lır. ·ıtap ıazır ıyorrım. ır ıet ·ı esen 
"'ati"a:, ~ 'rirt temsilinde kazandan devam edecek lise mezunları aynca Burada bütün basma Çf'fİtleri olarak lıazırlaclığım diğer kiıaııları-
"o rt1 ........ ., •• _ !1 - ! _,.J:- 'r!.,,.f 1.' 1~-1 . .2 • •'L~-- c~o:.,.,.,.1-l A• yapılacaktır. 1 am ihtiyaca göre i n<& bir :,e]l OkıcaJ, bu kitabım tçin 
h, ... Uvo//cı/liyeti kollektil bir ça· dir. ıetlı:ilıat yapacağım. Bu yüzden ya • 
~'.~'Un eaeridir; hem piyeı, hem İmtilıanlara lise mezuniyet imti- mal çıkarılma.ama çah9da.;aktır. zın tekrar gelme/, istiyorum. Önce • 

0r i)'i ol ilah" hanında mm·affak olan talebeler Diğer taraftan yeniden müte • den Adana ve Tarsustan seçmiştim. 
Jıet el acaktır ki, muva ı- girebilecektir. hassıs İfçİ yetİftİrmek için tedbir lstanbula ille defa geliyorum. Ata • 

lb ~e edüıin! Yoklama talimatnamesinin 74 Jer a.lmdığını öğrendik. türlcün memleketinize getirdiği ye • 
"eti ~•l')oelik Ahmet Narinin şölr- üncü maddesine göre olgunluk imli· Yeni Nazilli fabrikasın-la 1000 nililder cidden harilwl/uledir. ikin • 
f'in ;eı .}'~P.an komedi ve v"'1ıJ0il~e hanları Haziran ~·e Eyliil aylarında iıçi çalıfacaktrr. Bu itibarla. bu ka ci gelişimde, An/;ara)·a da gideceğim. 
b 'n~l ş d olmak üzere iki defa yapılacaktır. Ve o seyahatim şimdil;inden uzun O• 

iil'ii.4 ınde sanatkar a :;ıın Olgunluk imtihanları fen ye ede- dar yurtta,a yeniden it çıkıyor laco/;.tır, t'C bir miiddeı halacağım..,. • 
~11ıt h ll.atalığının da payı ol " • hiyat olmak ilzere iki kısma ayrıla- demektir. Tanınmış İngiliz muharriri hera· 
lqr, IJ Qtırlamamak haksızlık tr caktır. Şimdiki halde Sümer Bankın berinde rcf ikaSJ ve kit:mlarmı bas . 
le'>ıel,.ll.~ll.tılQ beraber hemend•Öb·~. Kütüphaneler ~m. zin 1s'ah1 yapılmakta olan üç fahri1-ası var· ;ak\( olan mf'ekşhur İngiliz naşiri 
.lıQt,... Clztmdır ki, tiyatro e e ı • B dır. Bunlar Kayseri, Ereğli, İzmit ~Y. arr ve re 1 ası ile hir1ikte geJ-

"'l"r/ Üniversite profesörlerinden ay t 
ili ... ilk .. Q '•adaptaıyon,, hüneri· fahrikalaridır. mı~ ır. .. Ritter Aehrimizde bulunan kütüpha- Dü ··"'t .... · T k 1 ia... tııtası Ahmet Velik pn1ta :.: h l D'... f .. ... d. ,,. • . n og e yemegını o at iyanda 
" •on tı .-ııd. nelerde totkikat yaparak un arın ıger tara tan ogren ıg1mıze yedıkten sonra bütün şehri hususi 

ile ıtcuı da Ahmet Narı ır ıslahı için Kültiir Bakanlığına bir göre, nisan sonunda Sümer Bank bir par.ti halinde dolaşmış • 
l'Ql":rııun kalemiyle dilimize qe rapor verecektir. umumi heyeti Ankarada lop?an - lar ve hılhassa müzelerle alaka . 
ile :ıvYı~rrnrza uyclurulan komedi Prefesör Rittere yardnncı olarak masmı yapacak ve bankaya te. dar ohnuş1ardrr. Ayasofyanrn yeni 
..J odvilı • • . Kül' tu"'r "evı'rgenı· memurlarından şekl' İ ·ı· 1 "'e ..ıil. er lrenk eıerlen ıçın • 1' mas eden müeHeselerin bilanço- · ı, ngı ız mu ıarririni çok müte· 
• " ll)ı" Bay Nedim tayin edilmiştir. lıa!'isİs etm' · '.lıi •ze ve ytıfaytştm!ıa en 'd• larmı gözden geçirecektir.. ' ı~tır. 

lllydtıru.l-. l l d r Eay Cemil ge. 1 ............................................. Son iki gün içinde §ehrimize se,.·-b , ... uf o an ar ı • h k J 
'tiJ'J' I' h Bazı tetkik.atta bulunma_k .üzer.e tarafından oku] hocalarmrn Dil i~ • ya a ını pek fazla olacaktır. Bugün 

rıe'niıe :eı~~~met 1Nurin~~ ıa • Cenevrcye giden İstanbul Ünıversı- }erinde dalıa verimli çalışmaları is • s1ah3aJ0ı0leynA ':Saınarya,, isimli vapur 
'trı f r ıgı eser ere gore, 0 • lesi Rektöri.i Bay Cemil Bilge dün lenmiştir. a merikaJı seyyah limanımı· 
':'cı~·?~tro telakki.ini ıöyle an· sahalı şehrimize gelmişti~. Bay Re~· Bunlar için Kliltür Bakanlığı ta- za gelecek \'e öğle üzeri gene bir o 
Q~i: rtız: •'Tiyatro sadecP. hoşça tör kendisiyle görüşen hır mulıarrı- rafından dil İ§lerinde çalışan hoca· kadar seyyaJ11a '"Staclendarn adlı 

S - KURUN 10 MART 1935 ~ 

1 Şaf kat alanında 
bayramlaşmak 

Çocuk uirgeme kurumunun; 
yurt yavruları için kıymeti· neti • 
celer vereceği bayramlll§ma usu
lünü ve bu umlün kalplerde yer 
tulmcuı için yazılan kıymeıli ya

zıları gazetelerde okudum. Son 
gelen {Kurun) gazete.inde mü • 
lôkat ıeklincle yazılan yazı ela ce
miyet itlerinin hüliisası da ıJaTdt. 
Ben cemiyelin i§lerini yakından 
gören biri ıılctile bu bapta bir • 
kaç ıatır yazmayı muvalık bul -
dum. 

Çocuk uirgeme kuramunan; 
üzerine aldığı çok mühim vazile· 
yi ba§armak için nekaclar ağra§
tığını, para bula bilmek içln ne • 
lere ba§vurduğunu hergün gör • 
mekteyim. Ba§ka memleltetlerde 
kurumlar para bnlmak için de .. 
ğil, mevcut para ile neler vapıla
bileceğini tesbit eder ve o yolda 
çall§ırlar. Çünkü yalnız azanın 

ıJeTdikleri taahhüclat mühim bir 
yekun tutar. Bizde umumiyetle 
kurumların tlayandığı para kay -
nahlarının geliri malum değildir. 
Malum olmıyan bir gelire belbağ
lıyarak yapılacak ifler de ıağlam 
ve eıaslı olamaz. Bunun!a bera· 
ber halkımızın ıoy•al ve ökontr 
mik seviyesi yiik•elclikçe kurum· 
larımızın clayanacakları gelirler 
ve görecekleri ifler Je umuldırğu 
kadar olacağına ıüphe yoktur. 
Çocuk E.irgeme Kurumunun ge
l 

l 

iri belli olmamasına roğmen gör 
düğü i§ler az cleğilclir. Fakat yurt 
çocuklarının ihtiyaçlarına niabet 
e (Kurum başkanının da eledi. 
ği gibi) denizde bir damladır. E .. 
oel böyledir. 

l 

l 
§ 

Eıki devirler çocuklar için, 
mektep çağına gelmemİf çocuk • 
ar için biu teA bir müe•aeıe ile 
deı11etmetlila. Yarının meauli • 
yetini üzerine alacak yurt yavru• 
arının dimağını, bünyeıinı inki • 
al ettirecek, sağlığını koruyacak 

bir tek müeıseıe yoktur. Yurda 
yavru yetif tirmek için bütün kuv
vetiyle çalqan Türk kadınının ge 
beliği esnasında ona mua.vene e
decek, doğum zamanınclo vukuu 
umulan korkuların önüne geçe • 
cek, doğumdan ıonra yat.1ruaiyle 
bir müddet korunabilecek. sütü 
yoksa sütünü verebilecek bir yer 

yoktu. Cümhuriyetimizin l§lkla • 
n altında bunlar para gelirimiz 
nisbetinde doğdu oe büyümeye 
çal.ı~ıyorlar. Bu itlerden mühim 
bir kısmını btıfarmağa çalııan 

Cocuk Esirgeme /( unrmunun yurt 
dileklerini yakından benimser ve 

Turhan Tun~ 
Q ,..,,1~e~irme ve göbeği çalkala. riuıize demiştir ki: lar için yeniden bazı tedbirler alma· ' bir diğer seyyah vapunı gelec;ktir. 

1°'c i'(Ql " _ Ür gün siiren bir yolcululc • cakt.ır. 8 eled iye taz1a seyyah aetlr:• ~ (L/itf Pn ~auılam Çl'ririniz) 
t~.,.1 ".Va gülüp eg"lenme va. ı;- ld ÜNİVERSİTEDE BİR T Y1 ;: ~ır/,, tan sonra Cenevre)'B vasıl o um~ . . ' . ' . . A N - mek h;in tedbirler ahyor .................. -. ... --. ............ . 
Cl"ell t' ftal,·adan ge<;er/;cn J>avadaya uğra. • Ünıversıte tcdrısat ışlerı miidürlü • Belediye b ah . il riyeye gönderilecektir. Geçen sene 

'Ytıt l r.. J O d ..... C 11 k k fak"' . , u sene sayy getır • eairıcfe l" royı, yığın arın tervı - )·arah Pavada niversitesini gez mı ı;une eneHe, n n ultesı me- mesi işine dalıa · 1 ı . bin lira olan Turizm masrafı bu sc-
tızuml I dal b ·r I l b ld Seya zunlarmdan Bay Cemal Halkı tayin verecektı"r. l\1ul t zlı!fa<d~ll edıemınıyet lt~f u ve ay ı ı ve çok mii wmme u um. • d'I . . y . ..d.. d"' d ı e 1 1 er e propa· ne üç bin liraya çıkarılmıştır. 

aıu, • ik Ahmet SEVErtG "L haıim hususi malıiyettedir.,, .., he 1 mıştır .. f ~nı mhu )ur un en iti· ganda broşürleri basılacak, bunlar Seyyahin şubesine iki füan bilen 
nn<'o DİL İŞLERİ - Kültür Bakanlıgı aren ''azı esıne aş anııştır. Balkan ıneınlek ti . 1\1 S bı'r de daktı"lo alınacaktır. 

-~~an=m~~ı~ı:nr:•~•:Uıu::nu:n~da:>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~e~r;ın;e~,~ı;sı;r;a,~u~·~~~~::~~~::~~!S!!!!!!!!!i!!~!iii!! 

•- .... ''lngij · 
~tisti:;e h ızlerin yaptıklan bir 

" akdacak olursa: E k. ..z boyalan İngiltere· ... nço yu 
de harcanıyorrnU§·· 

•.. Yalnız Londrada üç bin gü • 
zellik müessesesi varmış ... 

• 1 

Bay GGlüm - Uu rııi:ı.Ütr, Mr 
mulıarehenin barut sarfiyatını hile 

• • • 93 ı senesinde bu müessese • geride btrakıyor. Galiba Londra ka· 
lerd,e 5.000.000 kilo podra harcan • dmlan hep fütuhat pe§inde ko§u • 
mış ... yorlar r,, 



• 
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ibnirrefik öldü 
(Baş tarafı 8 üncü sayıfada) 

kültür vantası bilirim; onun ifin
dir ki, •ağlığında piyeJeri oyna • 
nırken Ü.tadın bu anlayqı aley • 
hinde yazılar yazdım. 

"Adaptasyon,, u, teli/ der«:e • 
ıinde uıtalıkla yaptığı. is;in mi ne
dir, pek sevmif, tutmuı, yaymq -

tı. Ben uydurmanın aleyhinde -
yim; terceme, garbııtanıttığı ~in 
değerlidir, lüzumluclur. Bir tiyat • 
ro edebiyatımız olabilmui için de 
telif eserlerimiz olmalıdır, diye 
düşünürüm. Ahmet Nurinin aai· 
lığında ve ıahnemize henii~ ha
kim olduğu yıllarda - tahtına 
ve uıtalığına daima mygı bule • 
mekle beraber - bu "culaptcu -
yonculuğıı yaymak,, yolundaki ça 
lı§meutnı hiç bir ~an iyi gör
medim. 

Nihayet, ıahnemizden bozuk 
düzen F ranıiz komedi ve vodvil
i erinin moda1ı ge,mif ve artılı 

YCJ§l yetmife yakltl§mt.§ olan ti -
yatro muharriri kenarda kalml§tı. 

1 

Ahmet Nuri, vaziluini bitir • 
mİf olduğıı bir ıırada öldü. 

DüıüncelerinJe belki de yand• 
mi§ olabilir? Bu, nihayet bir gö -
rüı meıeluidir. 

Sö:z:i.in kıuuı, lbnirrelik Ahmet 
Nuri u:z:ıın yıllar Türk tiyatrom 
için çalı§mı§ bir ıahne göniilliisii
dür; emeğinin ve hatıraıının ö .. 
nünde eğilmek borcumuzdur. 

Refik Ahmed Sevengll 

Yugoslav ataşesi \lstanbul adliyesin-r Filmlerin kıymeti 
Y d ge!dig~ i için de tayin ve terfiler Gümrük resmi asıl kıy-ur umuza .. · d 1 k 

Çok memnundur met uzerın en a ınaca 
Dün bir liste geldi Dün gümrüklere bildirilen bir 

Yugoşlavya Türkiye elçiliği askc· 
ri ataşeliğine getirilen Yugoslavyn 
ordusu seçme zabitlerinden kaynıa· 
kam Rakoceviç ile refikasx diin An· 
karaya gitmiştir. 

Gitmeden önce kendisiyle Tokat· 
liyan otelinde konu~an mulıaı riri · 
mize clemi~tir ki: 

"Dost memleketin §anlı ordusu • 
nu yakından tanımak ~ere/ine nail 
olduğrımdan son derece miitehassi • 
sim. Ank.arada. kendimi, kendi mem
lehctimdc gibi duyacağıma şüplıP. 

,·oktur. /ki milleti biribirine bağlı • 
yan. samimi. do!!tluk bağlarını elim· 
den geldiği hodar .~ağlaml~tırmağa 

çalı~acağun... Bu alt~am Ankaraya 
gidiyorum. Memleketimde her §CY 

yolundadır ... ,, 

Diğer taraf tan öğrendiğimize gö· 
re, Yugoslavya elçiliği matbuat ata· 

~eliğine Hıfzı Biyeloviç eeçilmi~tir. 
Yeni Yugoslav matbuatı ataşesi bir 
iki güne kadar ~ehrimize gelecektir. 

Kauçuktan alına
cak istihlak 

• • 
vergısı 

Kauçuktan alınacak i5tihlik 
vergisi hakkında dün lıtanbul ma· 

liyeaine Ankaradan yeni bir emir 

Bay Muhliı Bay Ferhad 
Tümay Dümeke 

lstanbul müddeiumumi mua. 
vinlerinden· Bay Ahmet Muhlis 
Tümay, Bay Ferhat Dümeke, sulh 
hakimlerinden Bay Sabri, Bay 
Selahaddin ve Bay Cevdet birer 
derece terfi etmiılerdir. 

İstanbul müddeiumumi mua -
vinlerinden Bay Salim Salgara 
Muş ağır ceza mahkemesi azalı
ğına, Silivri müddeiumumisi Bay 
Hikmet Gürel lstanhul müddei 
umumi muavinliğine terfian ta· 
yin olunmuılaTdır. 

emir üzerine bundan aonra fiilm • 
lerden asli kıymet üzerine gümrük 
reami almacaktu. Şimdiye kadar 
bir filmin yalnız gösterilen fatu • 
rasma göre gümrük remıi alını • 
yordu. Fak.at sinemacılar bu film
leri yalnız faturada gösterilen ra
kamla değil ayni zamanda bir 
gösterme hakkı vererek alıyorlar· 
dı ki bu iki rakamm toplanması o 
filmin, asıl değerini yapıyordu. 

Tabii bu suretle alınacak gümrük 
resmi eskisinden bir hayli fazla 
olacaktır. 

Duyduğumuza göre ıinemacılar 
film1erden alınan güm.Tüle "resim • 
lerinin indirilm~si için yeniden 
bir çok itirazlar yapacaklardır. 

Bu itirazlar kabul olunmadığı 
takdirde, •inemala.rda bilet fiat • 
larmm yükseleceği talmıin edili • 
yor. 

Telefon şirketi· 
nin hesplarıoa 

bakılıyor 

__ , ....... _ ....... __ ,....,,_ .......... ----· ıelmiftir. 

Münhal bulunan lstanbu) müd 
deiumumiliğine daha kimse ta -
yin olunmamıştır. Yeni İstanbul 
müddeiumumisinin ay sonuna 
kadar beUi olacağı kuvvetle muh
temel görülüyor. 

Aldığımız malUnıata göre, Ma
liye müfeLtiı1eri tarafmdan tele • 
fon şirketinin hesapları gözden 
geçirilmektedir. Bu yüzden tele
fon tirketi müdürü Bay Ander -
sonun Ankaraya gitmesi hir müd 
det geçikmiştir. 

elimiztlen gelen yardımı yapar • 
ıak birçok yavrulann ölümden 
kurtulduğunu, lakir annelerin ti.o 

"- ğtımunda, emzikli zam1U1ı-rula bu 
-,): §elkat c!liriin kendileııine ruandı 

ğını, göz: ya§larının dindirildiği -
ni görürüz. 

Kurum bizden; din bayramının 
yakla§maaı hasebiyle ne ilfiyor? 

Bayra.mlaımak i,in yadığı • 
mız kart, mektup, telgraf ve ziya 
retler için yaptığımız maaralların 
bir ktımını yurt yavruları ~~in 
vermek. 

Bu iyilik ıetıen inıanların i.un 
leri gazetelerle neıredileceğin • 
Jen bu zevatın bayram tebrikini 
ve ziyaretlerini yapmlf oe tebrik
! eri iatle etmİ§ ıaydmak. 

l ıtiyerek yahut nezaket icabı 
yaptığımız ziyaretler, yorgunluk
lar, yerine ne güzel ve yerincle, 
bundan ba§ka yurt yavruları için 
nekadar gelirli ve yararlı bir tek· 
lif. k 

Birçok yurt severler taralın -
dan kabul edüeceği çok umulan 
bu teklile uygun hareket ıoyıal 
yardımdaki ihmallerimizi lu• .. 
men önliyecektir. 

Dııarı memleketlerde kurum 
azalarının ve onların yardımları
nın milyonlar tuttuğu mairimJur. 
Biz milli kurumlarımıza ne veri· 
yoru:? Vicdanımıza danışarak, 

Çocuh Esirğcme [(urumu Genel 
merkezinin bu güzel ve )lainde 
teklif ini hemen' kabul etmek ka· 
rarını vermekte tereddüt etme· 
yiz. 

Bayramda kapı kapı dolaımak, 
bulam2mak, b'llunamamak, gidi· 
lemiyenleri gücendirmek yerine 
bizden, hepimizden yardım bek
liyen yoksul yavrucuklara Kurum 
vaaıtcuiyle yardım yapmak neka
tlar zevkli oe gülilmui •P-oinçli 
bir yol. 

Turhan Tunç 

Bundan evvel bilindiği gibi bir 

kilo kauçuktan gümrük resmi ola· 
rak bir lira, ayakkabı yapıldd«an 
aoırra da btr ~uk11ra taLUılak 

vergisi almıyordu. 

Liatikçiler bu vaziyetten ıiki
yet etmitler ve lastik ayakkabı İ• 

maline devam edemiyeceklerini 

b)ldinnişlerdi. 

Yeni gelen emre göre, gümrük 
ve iıtihlak vergilerinden bir lira 

·lca.dar tenzilat yapılacaktır. Bir 
kilo kauçuktan üç ayakkabı çrktı
ğına göre laatik ayakıka;bılarda 25 

kuruı ltadaı· bir indirm.e olacak • 

ftır. 

. Dün kendiıile görü§tüğümüz 
bir laatik ayakkabı fabrikatörü bi
ıce demi§lir ki: 

"- Kauçuk imalatından olan 
ham kauçuktan alman istihlak ver
gisi ağırdı. Şikayet ettik, dün ma
liyeye bu hususta. yeni bir emir 
geldiğini biz de haber aldık. Fa • 
kat duyduğumuza göre emrin u • 
fak bir yeri anlaşılmadığından 
tekrar Ankaradan sorulmuştur. Bu 
emrin lehimizde olduğunu zanne
diyoruz. Tabii bu da bizi meın -
nun etmektedir.,, 

Istanbu!un temiz 
tutulması yolunda 

Belediye lstanbulun temiz tu -
tulmuına ehemmiyet vermekte· 
dir. Temizlik İ§lerinin baiına ye· 
ni bir müdür getirileceği gibi ye
niden bazı vesait alınacak, eaki 
kamyonlar tamir edilecektir. 
Kamyonların lamiri için veni büt 
çeye bet bin lira fazla U!hıisat 

konmuıtur. Bütün lstanbulun te· 
mizleme i§İ için 935 senc;si büt· 
çesine 470.000 lira konmuıtur. 

Bu sene, çöplerden gübre ya • 
pıhnak teıebbüsünde de bulunula
Cak, bu münasebetle münasip bir 
yerde çöp fınnları yapılacaktır. 

Diğer taraftan adliye müste • 
§arhğına adliye Ba§müf etti§İ Bay 
Ahmet Esadın tayini ihtimalin • 
den bflhsedilmektedir. 

Polis haberlerl : 

Cinayet 
En·elki gece Çemberlitaşta bir ci

nayet o]ınu~htr. 
Sabıkalılardan Nadir, Çemberli· 

taştan geçmekte iken e\:velce arala· 
n acı olan berber Osrnanla karşıla • 
şıyo;. Berber Osman sabıkalıdan 
korktuğu için sabıkalıdan evvel ya· 
nmda bulunan makasm? tekmiş ise 
de sabıkalı bunu görür görmez on • 
dan evvel davranarak bı~nğmı çekip 
berber Oımanm üzerine atılmış ,.~ 

tam karnına eaplamı~tır. Osman kan· 
lar için<le yere yuvarlanınca sabıka· 
lı Nadir kaçmak istemi~, fakat zaht· 
ta yeli!erek Nadiri yakalamıştır. A· 
ğır yaralı olnn Osman da Sıhhi im· 
dat otomohi1iyle Cerrahpa~a ha5ta • 
nesine kaldmlnu~ttr. Hayatı tehli • 
kedeclir. 

Bodruma düştü 
Tahtakalccle Telefon t!okağmda 

Jozef biraderlere ait on yedi numa· 
ralr mağazada çalışan Siileyman 
bodruma cliişerek muhtelif yerlerin
den yaralanmış, Cerrahpa§a hasta • 
neeine kaldırıhm~tır. 

Bir ~ocuk yandı 

Galatada Şair Nigar ııokağmda 
65 numaralı e,·de oturan Madam 

Lunanm dört ya~ın<la Sultana adın· 
daki ı:ocuğu ateş dolu mangalla oy· 
narkcn üz~rinc dii~mii~, YÜcudiinün 
muhtelif yerleri tehlikeli surette 

yanmıştır. 

ÖRDEK ÇALMŞLAR - Pangal· 
tıda Bulgar !;ar~ısmda bakkal Vasi • 
lin halıçcsiııden, sabıkalılardan Eli. 
fe iJe Emincnin ördek çaldığı görül
mü~, yaknlanmı~lıırıhr. 

IlAŞi~A DE~fİU DÜŞTÜ - Va· 
nik<iyünclc çukulata fabrikasında a • 
mele olan Yusufun. enclki gün ha· 
~ma İstim demirleri dü~müş yara • 
landığından hastahaneye kaldırıl • 
mı~tır. 

KALP DURMASI - Pangaltıda 
altmış ya~lnrında bahk~ı Dikran a • 
dmda biri, Siirp .Agop hastahane8İ 
önünden geçerken bir<len bire dü§· 

Şirketin satın alma~ğı 2ecen 
haziranaa tırKete tebhg eaDnlıt-

ti. Bu hazirandan itibaren tirke
tin hükfunete geçmeıi icap et • 
mektedir. Önümüzdeki ay zar • 

f mda Ankara da. müzakerelere 
başlanacağı ümit edilmektedir. 

Kanalizasyon işleri 
Kanalizasyon inşaatı havala • 

rm bozuk gibneıine rağmen do-

vam etmektedir. Jstanbul cihe • 

tinde noksan kalan mahalie ara• 

ları ile Aksarayda ana hat ya • 
pılmaktadu. Beyoğlu cihetinde 

de Tophane ve F mdıkh civan ya-

pılmaktadır. Belediye, va.ridatı 
azaldığı için firkete müracaat et

mif, her sene verilmekte olan 
yedi yüz elli bin lira yerine bu ıe· 
ne daha az mikdarda taksit ve • 
receğini bildirmiştir. Şirket, bele
diyenin bu müracaatını iyi karıı· 
lam ıştır. Bu yüzden 935 bütçesi • 
ne beş yüz elli bin lira konmuı .. 
tur. Bununla beraber ka.nalizu • 
yon İn§aatma çizilen progtam da.. 
bilinde devam edilecektir. 

Macarlar sUnger istiyor 
Türk - Macar ticaret odası 

Macaristanın sünger ihtiyacım te .. 
min etmek ma.ksadile sünger tir
ketine müracaat etmiftir. Bu hu • 
ımta konuşmalar yapılmaktadır. 

Okugucularımıza 
hizmet 

KUPONU 
En ~ upo11 D k• alp ask •JUU• 

'fffnıı11.1nıt1uııru1ıırtnın•rıta'!lftt11u••nW1~-.. .,...,..,.nrunııawm•u ... _ 

ınüş ve ölmüştür, yapılan tahkikatta 
kalp durmasından öldüğü anlaşıl • 
mıştır. 

GÜLHANE MÜSAMERELE • 
Rİ - Gülhane ·hastahanesinin mu • 
lat müııameresi bugün saat 16.30 • 
18,30 arasında yapı1acaktır. İstiyen 
doktorların gelmeleri rica ediliyor. 

Mahkemelerde 

Rençber 
öldüren ~::a 

l(aracaah_m __ e_t_d-avaJ 
Kır baş Osman berael 6 

Bir ~~ ay e;vel Ka:aJ uırı 
me2Jarhgında. Gırman oghı 
isminde bir rençber, başı ~ 
bir halde bulunmuştu. Bu.dl 
ten dolayı suçlu olduğu 1 J 

İstanbul ağır ceza ınahkeP A, 

verilen fınncı Kırbaı . ~ leclii 
muhakemesi, dün bmnı~~ır ~ de il 

Mahkeme, bu cinayetı göz~ 

Oamanm iılediğini sabit ı' -. 
mi§, hakkında beraet karat' gün 
mittir. Osman, derhal .serb' gitti 
rakılmııtır. duyı 

Deniz kazası 
'Sonbaharda bir gece f an\ 

Heybeli. ile Kartal arasın~ gö 
ruzan., vapuru ile bir ınot;;t 
pqnuf, motöre bağlı bYJkl' ıne 
lunan Yalova köylülerind~v rib 

bit' lar çok kişi, denize düşmüş, -"" 
boiulmu1lar, bir kısmı kuı· ler 
nuılardır. mı 

Bu deniz kaza.sının ııı~ l'l1 

meaine lıtanbul ağır ce~o ~ 8 
meainde dün devam edıl~~ 

Muhakeme edilenler, ~ 
zan,, vapurunun kaptanı ..J 

ile motör kaptanı Faik vo ı· 
ti Şevkidir. 

Dünkü muhakemede d~ ltt 
cek olan bir kaç şahit ıeJJP; 
lerdir. Bunların getiril-i ~ 
aynca ıuçlular tarafmdaO ~ n 
riJen müdafaa tahitlerinio.; 
iuılmuı kararile, mulı' 1 
bqka güne bırakılmııtır. 

ölümle tehdit. 

ri~d;n- H;İii-LCitfi,i öİJ\6 1 
dit ebnekten ıuçlu Şevk9' 
hakemeaine lstanhul ajıf 
mahkemesinde dün devad' 

mu§tur. . f 
Dün bir ke.ç ıahıt dab• 

nilmi§tİr. 

Para davası ~ 
1'ürk parumı koruma /.. 

nuna muhalif hareket ıaı• ,f 
den Hayim isminde biri. I~ 
üçüncü ceza mahkemeş1J1 f 
hakeme ediliyor. lddiayt; 
Hayim, Türk parası vere 
~ili F ranaız frangı almıttıf ~ 

Dünkü celsede bir kaÇ ~ 
ba.rat memuru tahit olar~ 
lenildikten sonra, müdde a~ 
muavini Ekrem, dosyafl ~ 
ya istemiıtir. Geleeek eel ; 
diasmı bildirecek, 6Uçlu ~ 
Nuri tarafından müdaf••ıısit• 
cak, sonra karar verilece bl' 
Zerzevatçının 1111.1 

kemesi ,,er1ı 
Evvelce Büyükdered" jl..tf! 

vatçıbk eden ve timdi seı ... , 
ta Uzunca ovada otur.ıt ttJ,,b' 
din, ölçüler kanunun• UJJ'i\ ef. 
hareketten İstanbul ÜÇ eti ~ 
mahkemesinde muba1'e!O ,1: 
rülmektedir. c0iif' 

Ahmedin, belediyeye ,sı V 
atla terazisini damğal•~,uıs' 
zımgeldiği halde da.Dl~~: el 
ğı ileri ıürülüyol'. JCeıı 15

:,' el~r 
ğUJI .. , tJ~· 

ce damgalatmıı old~ ıcaPJ 
deki makbuzu, dükkanı r ,1, 

zaman artrk lüzuıııu yoktJJ terY 
k ~ e"aseJl 1-J ra yırtıp atbgını, " dı P 

nin kaç zamandır ~Ja'1ı~' 
madığıw, tarafından ~ 
dığını söylüyor. ] de" ti l 

Mahkeme, bu cihet eriş§~ 
kikat yapılmasını karar ı.,r~ 

··ne" 
muhakemeyi ba~ka gu 

mıttır. 
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a~~ l sovoK DENiZ ROMANil reni mezarlık yapılırken 

illl. Endülüste Kemal Reis 
V~ ~ ( T elrika No: 44 1 J Yazan: l•lıAlı FERDi J 

Eski mezarlıklara bakış! 
~~~.~~--------~~~~~~ 

ra~ .................................................. _.. 

;:1~urnaın~n kıtlık başlamıştı. Halk eşek etini 
Eski mezarlıklar, mesire mi, mera mı, kahvemi, stad-

yum mu, bostan mı, panayır yeri mi, belli değildi 

~~ ~ile ıü~lükle elde ede~iliyordu ı 
ti 

btanbulun eaki mezarlıkları di
yoruz; halbuki onlar, hi.Ji da öy
ledir. E.ki iÖrünü~lerine nisbetle 
bunların çoğundan henüz bir şey 
değİf!Demittir. 'OJ ) Ayte, uzun kirpiklerinin gölge 

ııtit d:c.l~ği Pembe yanaklarının üstün 

şey görmiyordu. Sevgilisiyle kar 
şılatınca - dizlerine değil - a
yaklarına kapandı ve: (seni can 
dan seviyorum .. Beni kapından 
kovma!) diye yalvardı. Atkın gö 
zü yoktur. O, ne taçtan, ne de Ö· 

lümden korkar!,, 

i .. •nce parmaklarını gezdırerek, 
j go .... 

Bunlar hala duvaraız, kapısız, 
parmaklıksız, ağaçsız, yolsuz, iç
leri kırık dökük tatlar, 11ırgan -
lar, dikenler, süprüntülerle dolu 
birer harabedir. Fakat, ıözün doğ
ruıusnu iıterıcniz bu harabelerin 
pek çoğu baharda, yazda, güzde 
yemyeıil bir mesire, zümrüt gib · 
birer meradır. Mart, nisan mayıs 
aylarında mahalle çocukları uçurt· 
malarım buralarda uçurur; birdir. 
birlerini. futbollerini buralarda 
oynar; haziran, temmuz afuatos 
aylarında bir çok 2evk ehli! Dol
malarını, kebaplarını buralarda 
yer; çaylarm.ı hakvelerini buralar
da içer; memedeki çocuklarını bu
ralarda serviden aerviye, ya.hut 
mezartaıından mezartaıına kur -
dukları aalıncaklarda ninnilerle 

t l'1 zunun uciyle Sinana baktı: 
.. - Sizi bir gün görmesem, o 

~ g~n Yemek yememiş gibi, içimde 
~ittikçe derinleşen bir enginlik 

Uyuyorum. 

- Ben de öyle ... Tıpkı ıenin 
a~lattığın gibi.. Her dakika seni 
ıonnek istiyorum ! 

Bahsi daha fazla derinleştir -
~ekten çekiniyorlardı. Çünkü bi
~ıbirlerinin dilinden anlamıyor -
I ar .. Birihirlerine hakiki düşünce 
erini ve gizli duygularını aça -
lllıyorlardı. Ev sahibi aşağıdan 
Yukarıya çıktıkça ikiıi arasında 
ll~en sözleri biribirlerine anlatı
l-'Ordu. 

ikisi de içlerini çekerek biribir 
ferine bakııtılar .. 

Sonra tekrar gözlerini yere in-
direrek gülüttüler. 

Sinanın içindeki ateş o gece bü 
tün damarlarını sarmıftı. Aneyi 
Melik Abdürahmandan çok da • 
ha derin ve riyasız bir aıkla ıev 
diğini hissediyordu. O, timdi an 
lıyordu ki, Garnatada onu bağlı
yan bu ate~ti .. Ayşenin sevgisiy-

di. 
Sinan rehbere ıordu: 
- Yemek hazır mı? 

Eılıi mezarlıklarda bir yaz alemi 

zanmıı, tatlı tatlı geviı getirirken 
ötede tavlansın diye, Hıdrellezden 
sonra, batıboş yefile ıalıverilnıi! 
lbir sürü çingene eıeği biribirleri -

l Onların gözleri, dillerinden .d~ 
''- kuvvetli bir anlatma zemını 
~~ırlamıyor değildi. Fakat, bi -
rıbirlerinin dilinden anlamı! olıa 
~r ne iyi olacaktı. 

Sinan Rumca biliyordu. (Na
~lrin) deki Venedik dilberlerile 

ile tiiı:el anla§mıttı. 
b· A>'!e arapçadan batka bir dil 
~11tl•di~i için Sinan dan fazla ü 

"&ut·· • ' 
l \l)'ar, aamimi duygularını an -
a.tarrı. ..:ı d 

~JlJ aaQ'iına canı sıkılıyor u. 

-Evet .. 
- Anenin bu gece yemeği bi 

zimle birlikte yemesini ıatiyo -

rum. 
Ane: • 
- Ben gideceğim ... 
Diyerek kalkmak iste di. 
Sinan genç kızın elinden 

tu: 

tut-

- Beraber yiyelim, na olur? E 
vinize bir saat sonra gidersiniz l 

uyutur; hatta akıaıncıların ileri 
srnıf kalenderleri pırnalnrmı bu -
ralarda çeker; yanık gazelleri ile 
ikikavrulmUJ farkılarım buralar -
da okurlar; kenar semtlerin gra -
mofon meraklıları bütün yaz cu
ma i'eceleri gramofonlarını bura -
larda çalarlar. Simitçi, helvacı, 

mahallebici, dondurmacı, kiraz -
cı, marulcu, leblebici, macuncu, 
mısırcı, niyet şekercisi, ketenhel -

Neden sonra mezarcılar falan 
gelip bir de o ses gelen mezarın 
üzerindeki iğreti taşı kaldırınca ne 
görseler içeride beğenininiz? E -
linde koca bir rakı §İ eai ile kör • 
kütük bir serseri oturmuyor mu? 

ne çifte atarak §akala§ır; beride 
tasma kaçkını yarım dü2ine me • 
lez ıköpeık taşların arasındaki ek-
mek, kemik kırıntılarını temizler, Bizim eski mezaYlıklara dair 
daha ileı·ide, yeşilliğin daha gür- böyle daha nice tuhaf hikayeler 
büz o1duğu yerde, sırtları küfeleri, var ki bunlar yazılsa koskoca bir 

cilt tutar . 
elleri sepetli kadınlar merhnnele- l 

re, atçılara salatalık labada, hin- E&l<i m ... 2ArhUarın bir de çit • 
dibağı, ebegömeci toplar! lenbik faslı vardır ki bu, aonba • 

Daha hangi birini sayayım bil- hard~ ba.ılar ve bu yüzden araııra 
mcm ki? bir kaç çocuk lrurhan da gider. 

Akhmdn. kaldığına göre vaktile E.-ı~~ _ıeıı b ı' · 
.. •Kl vı tepelerin • 

§Öyle bir iki mezarlık hikayesi din- deki yuval 
l 

. ...: yl k, atmaca, lllı A le · ' • ,..., -- • • .. .,. ' ' F" ':t .... 1._,.... 

t.ıın e)' d k' k' ba ·· 1 b' aö ın e ı ıta ıoy e ır 

il~ attı. Genç kız ıair (Gnssani) 
Rehber atıldı: 

v ... .-, , .... hetci gih; l''l'J': avlarının 

bütün gezgin satıcıları !Kalburla • 
rını, tablalarını, küfelerini, İ§por
talarını, yaka1ayınca soluğu hep 
bu mezarlıklarda alırlar; oraları 
birer alacn panıayır yerine dön
dürürler. 

e:rn•:~,m: k ... T-... ,,..., _ı 
"a. , • , ua w~rdı 

K rlr, fırtınalı bir havada ce - ki l larr nar tnahallelerin.,göz-- Ben aizi evinize kadar rötü 
rilrüm. 

Ayte gülümsedi: 
- Pek ali. Fakat, yem~finiz 

yetecek mi? 

maat, Karacahmet mezarJığına ı ..ı 
b erini d;ı.Iaan bu kti\n esirgemi-

ir cenaıe gÖ iirür. Fakat hava • 
yen en haşar çoc Harı yaparlar, 

nın dehşetinden zavaJJrlar mezarın 
baıında duramaz, daha ölünün en yüksek ~er i l ' en ince lepc-
f lerine çrkıp o adnn yeni doğmu!ll 

< uası yapılmadan cemaatin çoğu :s-

.\ di\'anını karıştırıyordu. 
t,b)fe sağ elinin bat parmaiını ki 
>'ll 

111 lrasına sıkıttımııttı. Rehber 
ç~~ kitabi ıenç kızın elinden 

tı \' .. • " k y clu ... e uzerıne parmagını o - Sinan: Sonra civar mahalleforin inek - oradan kaçmaya başlar. Nihayet çaylak, atmaca :araa yavrularını 
ortada yalnız telkin verecek imam aşırarı k bunları Kurt, böcek, iş _ 
kalır. Kalır amma, adamcağızın keınbe ile "Je_ . P kendilerine a
da soğuktan donmasına bir par • Jı~tıı ır, sonra b3caklarma çıngı- • 
mak kalır. Nihayet, im:'\ cık ya- :rak, mavi boncuk takıp omuzların
rım yamalak telkinini verip: da gezdirirleı ; atmacaları serçe 

~ trltJ fU sayfayı Sinana yarım ya 
a ak t·· k . ur çesiyle tercüme ettı: 

kı; <Gassani) afk hakkında ha 

- Hüseyinin hiaaesini ıhı: yer 
siniz! dedi. O bu vakit aç gel -

mez. 

Jeri, koyunları, :keçileri, tavukla -
rı, itleri, köpekleri için bu mezar
lıklar bedava tarafından birer 

Ayşe hayretle !ordu: meradır. ,, ileler söylüyor: 
En t • • · aö}'] ernız, en rıyasız sevgı, - Dıtarıda ona kim yemek ve Bakarsınız, mezarlığın yağlı, 

-- Ay dondum, aman dondum! gibi kUçük kuşlar pe~ine saldırıp 
Diye söylenerek geriye döner • bir çe§İt avcılr1< yaparlardı. 

iid· entneden - hissedilen - sev rebilir? gürbüz otları, rsırganları, ballıba-
it. 8 • J k 

ti}' en seni sevıyorum eme , 
lcnı~~ukahilinde kasaptan ~t is

gc benzer' 
Cuı·· .,, 

Slt , U§tÜler .. Önlerine b"J.khfar .. · 

- (Selman) ın evine uğramış- . baları ile kumlarını güzelce ~o .. 
tır. Bu ailenin Hüseyine fazla yurmu§ olan bir ıürü koyun, kara 
teveccühü var. Hrvilerin Joı, alaca gölgelerine u

Ayşe kondi kendine mırıldan - ... , -·--------

ken m zarın yanındaki ha{ka bir Zincirlikuyuda yapılacak yeni 
mezarın içinden bir ses gelir: mezarilıktan sonra balcalım, eskiler 

- Dondunsa be herif, gel yanı- ne olacak, yoksa onlar yine yıllar-
&,ular. / 

~~hh 1 

dı: ği koparcasına çarpıyordu. 

- O halde zavallının eceli yak - Bu gece batımda bir kıya • na do" er, ayni sayfanın sonları -
~a b gru, fu şartları da okuma • 

~ıladı : 

lte.d (Cassani) ne duygulu bir 
,,~nrnı! ! diyor ki: 

~ı1eı·ıctne\'İye hükümdarlarından 
kib·

1

ı· Ahdürrahman mağrur ve 

l met kopacak., Beynimin İ'"İ de aşmış... Y 

Ev sahibi hayretini gizliyeme - kalbim gibi yanıyor.. Allahım, 
di: sen bana acı! 

- Bir tehlike mi vaı-, yav- Diye söylenerek sofranın başı 
rum? na oturdu. 

Diye sordu. Ev sahibi o gün bir mikdar bul 

it l hı b' clefa • r erkekti. Hayatında ır 
ba!ı bıl:, anasının elini öperken 1 
t. nı cg..... • • F k .... llJtind •ucınıf tı. a at, gunuıı 

On, e ~urtubada bir kız sevdi. 
ajtli e~alık olamıyordu. Sevgili -
lerin· dı etmek için bütün hazine 
di .. ~ ona terk edeceAini bildir -
ta.n h evgf Uainin gözünü kamaştı
hi11i t u ~azineler, genç kızın kal 
du. l( eshır etmeğe kafi gelroiyor-

Ayşe, kulağı delik bir kızdı. O ıurla bir eıek budu ele geçirmiş· 
saraydaki biraderinden memle - ti. 
kette olup biten gizli itleri her • Garnatada koyun ve Sığır kal 
kesten iyi öğreniyordu. mamıştı. Yerliler ev,·ela at eti ye 

"'rdı .llrtubn dilberinin bir tarh 
eitl .: (Alnını dizime değdirdi -
.ı 2Un s · 
~u. M . enın olacağım!) c!iyor -
ta, Ya elık Abdürrahman bu ıar
i\ıtıı tıa!rnak istemedi. Kibir ve 
'ittıe~' onu, bir genç kıza boyun 
ll)tflt ten .ınenediyordu. Aradan 
~· 1_8'eçtı, Abdürrahmamn is:n 
t 1 lllyıJ '(l...,. -.. cnn, volkanlar kadar 
\-.QQa1.11r s· 1f.ct. 1.1. ır ı«e yatajından 

•e._.tiJ• ·•• ~tyafetfnl clef iştireffk 
,... ısının • • • 
"ldı .. I evıne gıttı .. K•pıtını 

~•tiye girdi.. Gözleri bir 

.-- O evin etraf mda gece gün meğe başlamıştı. At bitince sıra 
düz hafiyeler dolaııyot. Hüseyin eşeğe gelmişti. Garnatada çok e
oraya gittiyse, hayatı tehlikede - tek vardı. Fakirler bu hayvanla 

d . yük taşırlardı. Kıtlık baılayınca 
ır. 

Dedi. etek eti de koyun ve kuzu eti gi-
Merdivenden aıağıyl\ lmyor - bi, yemesi herkese nasip olmıyan 

lardı. etler sırasına geçmişti. 
-Ev sahibi yerde kurduğu sofra Sinan sofraya tiksinerek otu • 
nın batında durdu: ruyordu. 

_ Hüseyin gelince tenbih ede- Henüz yemeğe elleri:ıi uzatma 
riıE .. Bir daha oraya uğramaz. mıılardr. 

Sinanın enditesi bUtbütan art- Birdenbire sokak kapuı önün-

mıştı. 

Hüıeyinin batın• da bir feli -
ket gelirse, Sinan Garnatada çok 
yalnız kalacaktı. Vaktiyle canına 
kıymak istiyen çolak HUıeyin 
§İmdi onun i~in ıal elinden çok 
daha dejerli bir aticaclafU. Yüre 

de bir hırıltı itidildi. Bu hırıltıyı 
hafif bir ayak sesi takip etti. 

Sofrada biribirlerine bakııtı-

lar. ı 
- Kapıda hafiyeler mi dola,ı-

yor acaba?.. ' 

(Arkaıı var) 

ma, gir koynuma, burası sıcak, ca böyle kalcaklar mı? 
tandır gibi r o c 

• .... • • • .... • • • • • • • •• .. • • • .. • • • • .... • .. ~ .. • • • ıman emal Ka)'gııı• ............•........................ , ....... . 

EmlnönU kaza•1nda: 

Bıt) Ha :ın ilı> Bayan Lfıtfİ\ e-
'ilayet iımlı:ı~elie 111eıııurlıırın<İaı; 
Bıı) an Melek ile Ha) Zeki. Bnı arı 

) şe lle<lİ) n ile Bay Melınıet F't'lı • 
nıi, Bnyan r eridc ile Bay Abdüllın • 
liın, Bayan Şefikn ile Ba\ Öııırr 
H T • " ' 

1 Gelenler, gld•nler 1 
.. B \Y VA~U' ÇINAR -1ki giin 
once foqko\'adaıı mezuneıı gden 
fockorn elçimiz Bny Va ıf Çınar 

diiıı nk§nrııld ek presle nkat-ın n 
gitmi tir. Bay Va•ıf Çınar on onh.e!! 
giiıı kadar Anknradrı knldıktnn tıoıı
ra tekrar Mo-km aya dönecektir. 

Çağırı1an futbolcular R) :ın eı·mıy c ile Buy Ha) ri. Ha . 
yan Fatııın ile Hny luznffer. Bn) Futbol f'edc>ra:()onwıdarı t<'bliğ 
~Tclımet Şernfottin ile lla\ an Kiimi· eclilmi tir: 
ı .. m Jcıırni§lerd ir. · 1 

iml ~ri n~ağHln ) nzılr O) ımcnla-
Beyo§f u kazasında: rııı l O - 3 - 935 Pazar gürıii saat 
\raııı s oğlu sohncı mm ile Li . l 8'.30 da Ueyoğlu Halke' ine gelme· 

gor kııı Hayan Dcspiııa, Mustnfn l crı liizunm tehliğ olunur: 
?ğlu r<rn~emce! Uny lırııet Kcınnl Gnlata ara) <lan: mi, T~tııfi, Fa. 
ıl c Kalıtmı "ı orgi kızı Baynn zıJ. , 
Salih oğlu tüccar H neı II" . ~la, 1• enerbnlıçecleıı : y R§nr, Ecınt. Fik-

•• ıı cym ı c i 
• iil e)'ınan kızı Hayan Ad .. iye O . ret. yaıd. 
o~]ıı Ba'' Sinaon ile ,~ . k ' B cp İstanbul potdan: Ha an, ... abih 

J ... ' ı orgı ızı n • S 1 • ı . ' 
van Lnmlrnruııi "'' ,.1 ... 1 n u ınttııı. 
• ' UU\ ı og U llııv Oı· G'' R f 
lıankirny ile tüccar H , , ' · yuııe~tcnı e~at. ııınil. Hehii, 
k J> 3 ) 1 ana\ ot Ha·ilı 1;-arıık 

17.l JU\' 311 At;. • v 1 • 
• J .ına y:ı. AlıiJe,·a J' 'k t I' . 

oğlu tiiccnr Ba ' n· . . ! JC~I tnş nıı : . 1' )7.1. felınıel Ali, 
C . k ) ıınıtrı ıle Şeref 

anu JZJ Hayan Toodtır 'it x· k , . 
oğlu J1r1ıyir ile n )J ' n or 'efndau: luhte em. J.,fıtfi. 

l\r og~ ~ızı Be • fil~' :rrn~•rc 4- ~u 
yan eliınt", O"ınnn oğlu tiiccar Ray/-....::...:.....:,"," • .. : • • 
Nazmi ile Şük ·· k J w.- - 1 •ııu-... 
P I l ~l ru ızı Bnyan Fatmn, bralıiın oğlu Bay \lunct Hrwri ile 
anı ıa ı og u ı;oharı Ba) Ag f t p A C k • ' 

pan il ll'k k I op s ~· ıa an sn ızı Ha) an Fatma e\ len-
e 1 ran tzı ln) an Zanıhı, nıİşlerdir. 
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MIZD 

Halk bilgisi derlemeleri 
• 
ıçın 

• çalışılıyor 

Gediz köprüsü 
Sellerden sakatlanan 

kısım yapıhyor 

lzmir valisi General Dirik vilayeti içindeki bütün 
l<azalara bir bildirim gönderdi 

Vali General Kazım Diril< Ge
diz köprüsüne gitmiş, Menemen 
havalisinde sular altında kalan o· 
vada tetkikler yapmıştrr. 

İzmirde halk bilgilerinin top -
)anması hakkında vaayetteıı bü -
tün kaza kaymakamlrklarına ve 

müstakil nahiye müdürlüklerine bir 
tebliğ gönderilmiştir. Vilayetçe; 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti baJ'kan· 
lığının evvelce gönderilen bildiri
minden bahisle ha~k bilgilerinin 
top!anmasına layık olan ehemmi • 
yetin verilmediği bildirilmi, ve bu
nun için ne ~ide çaiı,ılmaıı la -
znn geldiği izah edilmiftir. Bildi
rime göre lbüyük dil itini batar -
ma:k için kazalarda kurulan der -
neklerin halk bilgilerini derleme 
itinde özlü bir ~tekle çalııılma 
sı beklenirken istenilen şekilde 

çalıtılmadığı §İmdiye kadar gelen 
derlemelerin azlığından anlaşıl -
mıftır. 

Gelen aöz derleme fişleri vila
yette süzülerek mükerrerleri ay -
nlmakta ve f~ler Türk Dili tetkik 
cemiyetine gönderilmektedir. 

Şimdi baı~nan söz ve folklor 
derlemesine (söz der1eme kılavu
zu) nun 4 üncü sahifesinde B fıR
raaile gösterilen halk bilgisi fiıle
rinin doldurulması hakkındaki ta· 
limat esas olacaktrr. ., 

IePılanacak halk bilgileri bu 
talimata göre büyük bir tabaka 
kağıt dörde bölünerek her parça -
nm yalnız bir taraf ma yazılacak
tır. Bu fitlt:re derleme kılavuzu -
nun 27 nci sahif eainde başlıyan 

izahat dairesinde: 

Doğum ve çocuk, ukere git -
me, evlenme, aile bayatı, yemek, 
içmek, giyinme, ev bal"k ölüm, fal 
ve büyü, ruhlar ve cinnilerle ili -
ıikli halk inan ve adetlerile des -
tani eser, masallar latifeler, hika
yeler ölçülü ve kafiyeli mektuplar 
gı"'bi halk arumda yaJıyan halk 
an'at ve edebiyatına ait bilgileri 
doldurulacaktır. Derlenecek 'halk 
edebiyatı mahsulleri, adetler ve 
inanlar öz tür'kçe sözler de derle
me kılavuzunun 4 üncü sahifenin 
2 nci maddesme göre ayrıca fişle-
lere geçiriJecektir. 

Bu halle bilgileri toplanırken en 
çok çıkacak güçlük halkımızın bu 
gibi arathrmalara alıımamış ol -

mumdan ileri gelecek tabii utanç 
ve çekingenlik olacaktır. Bu yüz -
den pek güzel halk bilg~i malze
mesi oldukları yerlerde gizli ka -
larak dil var1ığımızm malı olmı -
ya bilir. Bunun önüne geçmek için 
halle bilgisi derlemesinin değerini 
anlatacak propagandalara baş vu
rulacaktır. Bu gibi bilgileri olan -
lar arattırılan bilgilerini gizleme-
meğe teıvik edileceklerdir. 

Söz derlemesinde yüksek çahf
ma gayretini gösteren bütün va -
tandaılann halk bilgisi işinde de 
ayni istek ve gayretle çahtacakları
na güvendiğini f zmir valisi bildi
riminde ilave etmektedir. Derle • 
necek halle bHgisi fi!lerinin her 
hafta vilayete gönderlimesi bildi
rilmiıtir. 

Peynircıliği ıslah 
Trakyada peynircilikle uğrqan 

bazı kimselerin, dq pazarlara gön
derdikleri peynirlere hile •kanttır· 
dıkları, böylelikle Trakya ve Edir-

Vilayetten Menemen, Foça, Ber· 
gama ve Dikili kazaları kayma • 
kamlık1arma talimat verilmiftir. 
Gediz nehri üzerinden yeni köp
rüden geçirilmek suretile yolcula
rın akatrma yapılarak seyahatle -
rine devam etmeleri temin olun -
muştur. 

Küçük Menderes mmta:kasmda 
su ba.smıt olan arazinin yağmur 
kesildiği için sularının çekildiği 
görülmü§tür. Su basmış olan köy
lerde normal hayat tekrar balşa • 
mıştır. Germencik civarında Ay· 
cim demir yolunun bozulmUf olan 
·hatlarmm tamirine devam edil -
mektedir. Aktanna auretile tren
ler itleınektedir. 

Gediz köprüsünün fazla yağ· 
mur haaebile sa.katlanan kısmı ya
pılmağa hiltlanmıttır. lki taraf 
kamyonJ.an, köprü başlarında biri
birlerine yük ve yolcu vermekle 
Jimdilik münakalat temin edilmek 
tedir. Bu itle bizzat vali Genera1 
Kazım Dirik meıgul olmaktadır. 

ne peynirlerinin, iç ve dıt pazar - Altın yerine bakır 
larda satıttan düştüğü anlaşdmış-
ttt. satmışlar 

Bu vaziyeti hemen gözönüne a.. Karamanda sarraflrk eden Bay 
'an Tra!kymL 1.Jmum 'miifettitlili, ~, IJU'l.P V'kJ·•.»o ..aoıan.cma 

mandrralarnnızı ıslahetmekvepey mı§tır. Bay Yusufa iki yabancı a· 
nirlerimize eşki §Öhreti verdirmek dam gelmiı ve külçe altmlan 
için bir talimatname hazrrlBmı§, olduğunu, satmak istediklerini söy 
bu işle alakadar kimselere gönder- lemittir. Bay Yusuf derhal pazar-
mi-§tİr. lığa girişmiş, külceyi muayene et· 

P • ·ı • miş, mihenge vurmuş, ayarlamıı 
eynır işçı erı ve nihayet 800 liraya satın almış -

Uzunköprüde "Beyaz peynir ttr. 
i§Çileri,, adile bir birlik kurulmuş- Ucuz bir mal aldığına sevinen 
tur. Birliğin maksadı mandıra1a- Bay Yusuf külçeyi parçalayıp e -
nmız için, usta ve kalfa yetiştir - ritmeye hazırlandığı zaman hay -
mek, ayni zamanda işsiz kalan rettten donakalmqtır. Çünkü kül
mandıra işçilerine iş bulmak, iısiz çenin üıtünüQ bir tabaka altınla 
kalanlara yardım etmektir. kaplandığım, fakat ortasmm halis 

Seçilen idare heyeti İşe baş.la- ·bakır olduğunu görmüş, soluğu ka 
mış.trr. rakolda almıştır. Şimdi zabıta al-

Ça m ucu köyün Ü basan 1 ar =tı=n=sa:::t:::ıc:::ıl=a==rı:::n=:ı :::ar~am=ak=ta=d=ll'=. == 
Balyanın Çamucu köyünde bir 

vak'a olmut, sekiz ıahıs tarafın• 
dan üç ev basılarak para. ve eıya 
gaıpedilmi1tir. 

Kaymakam Bay Rifat Yenal 
vak'a.dan sonra derha1 tahkikata 
girişmiş ve gece gündüz yaptığı 

tahkikatı neticesi olarak vak'a fa
iHeri yakalanmıştır. Vak'ayı ya -
pan!ar sekiz kişi ve bunların dör· 
dü laz diğerlerinin yakın köyler
den oldu anlatılmaktadır. 

Şakiler kaza merkezine getirU
m:şlerdir. 

KURUrt'un Millf Romanı: 53 • olsun! ... Bunu yaptığın için sana 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 
Kabahat itlemİ§ gibi ·bir saniye ı mancınm annesini ziyaretetmişler. 

için öylece kaldı.. Akşama .doğru Turhan, daha zi .. 
Ona bakan göz1erimde, korku - yade Solmaza bakarak bir müjde 

tan parıltılar mı vardı?. getirdi .. 
Bu genç kız benim kalbimi bili • - Adnan Beyle tanııtım .. 

yor. Hislerimi, düıünıcelerimi an· - Adnan Bey kim, keman ça .. 
layor, fakat... lan delikanlı mı?. 

"' "' "" - Evet ya ... Bu akıam için ye. 
Artrk her aktam yemekten son

ra keman dinliyorduk. 
Artık minimini köfkte oturan 

n ana oiu1 bizimkiler için mühim 
hir mevzu oJmu,tu. Onların yafa• 
J'ltlanm az zamanda öğrenmittik.. 

Behice Hammla J.engml, lce • 

meğe çağırdım.. Acaba kabahat 
mi yaptım?. 

Buzdan ıöylerıken de bana balrr 
tr .... 

Ben austum ..• 
Dayım cevap verdi: 

...... 
\ 

- ;'Yok~ ne diye kabahat 

teıekkür etmeliyiz .• 
- Evet, evet ... 
- Fakat, gelecek mi?. 

- Gelecek ... 
Sofra her zamandan daha süslü, 

daha güzel olmuştu.. Masanın or
tasına renk renk güllerden iri bir 
büket konmuştu .. En ortada büyü
cek bir manulya vardı. 

Yemekler de daha çeşitli ve 
boldu .. O zamana kadar bu işler -
le hiç uğraşmayan Solmaz bile her 
feyİn eskisinden daha iyi olması 
için elinden geleni yapıyordu. 

Adnan Bey, annesiyle beraber 
geldi .. 

Bildiğimizden daha yakıtrklı, 
nazik, ince bir genç... Bir kadın 
ruhunu kendine bağlaması için ne 
lazımsa, hepsine aahip olan bir de· 
likanb ... 

Uzunköprüde belediye 
işleri himmet istiyor 

Göçemenler - Varidat niçin az? - Genç1er çaM 
mah -! Kıptiler - Dedikodu - YolJar 

besinden sonra YunanistaJl_.I, 
Bulgaristandan gelerek b ~ 
yerleşmişlerdir. Bu kıptilet 
saplık, hamallık, demircilik, -
petiçilik ve ziraat ameleliği J 
parlar. Evvelce bunlardan dl 
ları hırsızlığı adet edinmiş ol I 
larmdan bunların bir yer~eJ 
ğer bir yere gitmeleri yua)C 
miştir! 

Uzunköprü, (Hususi) - Üç 
dört yıldanberi her sene uğra -
makta olduğum bu şehirde bu 
yıl da bir değişiklik göreme -
dim.. Henüz elektrik yapılma •

1 
mış; hükfunet daireleri sokak 
içinde ve pek sapa bir yerdeki 
eski ve küçük bir binada, sokak
lar çamur içindedir. istasyon ci -
varı çok çamurlu olduğu gibi 
Kent kadar olan şose de berbat 
bir hale gelmiı; (1300) metre u
zunluğundaki Uzunköprünün ü
zeri de kannakarıtık olmuttur. 

Ergene irmağı tatmış, ortalı -
ğa yayılmıt olduğundan her yer
de bataklık vardır. Buralarda 

Halkevi tV 
Geçen yıl kurulmuf olan . . 

kevinin üç ıubesi açılab!I~ 
Köycülük, gece dersleri v~ de 
la meşgul oluyor açıldığı tİ l'İl\ 
bir faaliyet baJlamıt ise de 
durgunluk gelmiştir. dil 

çok yağmurlar yağmıf, son gün
lerde çokça kar dütmüttür. 

A '-'Ak & • o ma oe aMıYlf 

Halk pek temizdir. Uu~ 
luk yoktur. Kazanın düzeni~ 
yolundadır. Bir senede iki f' 

vakası olmu§tur ki, ikisi d~ .' ~ 
lanmak yüzündendir. Bi'!"~· 
domuz avında muallimin ~ 
ğmdaki tüfek patlıyarak b•r ,.

11
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lüyü öldürmüf, diğeri de af~ 
makta olan iki kişi ile iki i~ 
ma arasrndaki kavgada j....,.. 
ma vurulmuttur. 

Bu kez kazaya göçmüşler yer
leştirilmemİf ise de buran onlar 
için bir geçit yeri olmuı ve etraf· 
tan ekrn eden göçemenler bura • 
dan geçmişlerdir. ilkbaharda bu
raya da göçemenlerin yerleştiri • 
leceği söylenmektedir. 

Belediye 
Buranın belediyesi timdiye ka

dar göze görünür bir it göreme -
JQİftir. Büt enin darlıimdan ne • 
elektrik, ne ıtfaiye ve ne .de~mez· 
baha yapılamamıthr. On iki se -
nedenberi burada belediye reisi 
bulunan zat bu kez istifaya mec
bur olmuş ve kaymakamlık tara -
fından belediye işleri vekaleten 
görülmeğe başlanmıştır. Beledi • 
yenin bütçesi yirmi bin lira üze -
rine yapılmıştrr. Uzunköprü gi -
bi (12) bin nüfuslu ve ticareti 
çok yüksek olan bir tarda beledi
ye varidatının bu kadar az olma· 
sı dikkate ıayan bir meseledir. 

Nüfuı ııe taksimatı 

Burad~-Ün ~:;~~ ~ 
diye ve umumt meclis inti~"'' 
da iş başına geçmek için b~ ~il· 
raf biribirlerile uğratm~Jatl 
Burada kıptiler bu partilr,. 
hangisinin taraf ma geçerte ~ 
raf ağrr basar ve kazanıJ11119 

Yollar ~; 
istasyondan şehire kadar f.'' 

lometrelik yol bozulmuf tuf~' 
şan ve Kavaklı yollan da ~ 
dır. Yalnız Kavaklıya do~ f 
kilometrelik tesviyei turab•~~ 
pılmıştır. Kavaklı istika~' 

Kazanın 41000 nüfusundan şimdiye kadar bir şöse açJ~ 
11600 ü merkezde oturmakta - mışbr. Bu yaz ameliyata d(fl'4 
dır. 43 nahiyesi ve 59 köy:.i var· d'I km. U k.. ·· •Je e ı ece ış. zun opru ' --"" 
drr. Ve 89 köye telefon yapılmıt· ) d hAIA t d~~tt" • sa arasın a a a at 
tır. Yalnız bir köy 15 haneli oldu- miştir. Burası yapılrrsa Ed" ~· 
ğundan oraya telefon yapılma - kolayca gidilmek kabil alt ~ 
ml•tır v•ıA .. ı····~"" s • ttr. ı ayet umumı mec ı , 

Kıptiler ların bu sene içinde yapı 
Kentin bir köşesinde 3000 krp- için uğrasmaktadrr. ~ 

ti vardır. Bunlar 93 Rus muhare- Ragıo Kemal C~ 
- = -;_dP 

O akşam, benden başka herkes ı Çok iyi biliyorum ki 5_..,.-
şendi.. gülümsedi .• 

Yemekten son.ra, bize güzel Kapıyı hızla çektim .• 
parçalar çaldı.. Gürültü ile kapandı.. od' 
Kemanını omuzuna dayayarak Dışarı çıkarken So~ 

yayını çekerken •başını sola doğru kapısmm açıldığını duydıt' 
' eğiyor, gözleri yarı kapanıyordu. Dönüp bakmadım- c;sJ' 

Hu yan kapah göz kapaklarının Ondan sonra So?.masdl 
1 

arasından sık sık Solmaza bak - henden kaçtı.. ı,erab" 
tığını belki baıkalan da sezdiler.. Akşama doğru bel' 
Fakat bu onların her halde ~oşla- bahçede gezmeğe çııktılat• ,Jff' 
rma gitti. Bense, hayatımın en - Ben çok yorgundıJlll, 
acı saatlerinden bir kaçını yaşa - din! .. 
dım... • Dedim .•• 

Ertesi gün So!mazın oda kapısı- Gittiler.. ...ti!~ 
m araladım ve baktım .. Genç kız Çamlığın kenarından, u j;.dıt'' 
dirseğini peneereye dayamış, yü • c!akh uzun yola saparkel'~ld~ 
zunu avuçlarının içine almış, nın da onların arasına k~~ 
minimini kö•ke bakıyordu. ·· d.. rh--.l-~ ~-fitti S gçr Wll,. V"wauUl!S- f V- _ 

Y eıil pancurlar açıldı.. Adnan kenarlarını e!lerinıle •:.110~ 
göründü.. , den latan hıncı böylel e 

Solmaz doğru!du.. biliyordum.. c-ar .,ı'J 
Adnan gülüımedi.. '(Ar-.--



Yazan: Niyaz; Ahmed Okan 
Tefrika No. - 80- 1 ec.rübe iyi neticeler verdi, arabaya atlamak 

isteyenler tutunacak yer bulamadılar 

1ersane ne va kıt kuruldu? 

~ 
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j 1813 te leraanede yapılmı§ olan Mukaddemei hayır 1893 te yapılmı§ olan Kilidülba hir. 

J tiklşte Kasrmpaşa şehri böyle git- on üç mil ıür'atli ilk zırhlı da Ertuğrul kalyonu için aölen-
ra~e nıa?1ur olarak sonralan Mu- (1289 - 1873) de yapıldı . mit tarihten: 
ıa Rabı devrindeki tahrire na- İkinci zırhlı (1301 - 1885) de Dürrü meknun gibi tarihi celal 

~ haran sekenesi on bir bin altmış on dürt buçuk mil sür'atli Hami - indi Ertuğrul adında kalyon. 

if ~:Ye vasıl olmuştur. diye firkateyni yapıldı. Bu, 6700 ZiNDAN 
,yl de iileYnıanı Han asrrnda camiler- tonluktu.. Terıane zindanı, teraaof! tari . 

!i.n;e ın~c:;çit1erde, tersan~ gözle - 11 Mayıs 1311 de birinci sayısı hinde baıh batına bir mevki İ§Bal 
~ la 7! ~ukkanlarda evlerın kapı • çrkan malumat mecnı'.lası, Hami- etmektedir. Teraane zimJanma J. 0nund: gece vakti bire~~~· diyenin resmini basarak ıu malu • "Banyol,, denmektedir. 

O 
ikat edılmek dahi kanunı ıdı. matı veriyordu: tı Banyol, uzun kuronlar, söylen-

,.,_ illa.halle Rumu ve bir mahalle " Nami namii hazreti hilafet • ..... ,, dikçe içi titreten bir ad ofaı ak ya-
l\... enısi vard ·v·ahtıdisi yoktur penahiye mensup o!an Hamidiye uijı.1... ır. ı . • • ıamr~tır. "Banyol,, kelimes:ni 
L ~ncı y h d'ler' hanelen bı zırhlı firJmteyni hümayunu kuvvei ~ h..'_ a u ı ın · duyanfart.ı ya yüreği yanar, ya 
~ka mahalde bulunduğundan bahriyei Osmaniyemizi tc' · · ı eden ~f leri mahallerine giderler. Et - sefaini bahriyemizin en c .. ~ ınlerin <4izlerinin bağı çözülürdü <!eniyor. 
llld k · kt rk· den:lir. "Banyol,, adının ne surette veril - ı 
~ a Ireç kalcsı yo ur, a nn diği kat'i suı ette bilinmiyona da, 
t., l Ziyade mahfuz ve masundur. 1301 senei hicriyesinde inşaatı 1 ~e bunun çapkın ağzı bir söz olduğu 

. ı._d eden Piyalep!lcı:ı mahallesine kam.ilen pez~rayı hüsnü hitam ol -4'ij, ar "".ı""' haınam anlamına gelen "Banyo,,· 
>ı-.ı_ 8ekiz bin adım, Okmeyda - maama mebni bilyümn velikbal ""'1~ H d dan bozma olduğu ileri ıürülmek .. 
)ol ~alata hududunda dört ha.bre tenzil kılınmıftır. ami i- tedir. 
~ -a ... llla kadar dokuz bin adnn- ye zrrhlı firkatyni hümayununun 

ıiiiu; maimah~ tGDA1r 6700 olup tulü Her memlekette liulunan zin • 
f ~.1ıı 1>u btlgilere lıtanbul 292 kadem ve arzı 55 kadem ve danlar arasında İstanbul tenane -t\' 1 diği kurun timdiki terifl. dokuz pus zırh tabyeai yedi ve ku- ıinin zindanı "Cennet,, diye a -
t;r..~~l'lln:luğu yerde Ceneviz ıağı dokuz pusdur. Çektiği su yir· nılmaktadrr. ispanya, Fransa, 
f·'at~ınin bulunduğu rivayeti, mi dört kadem on putur. Malta, Ceneve, Napoli vesair yer-
ıe,;t '" ~rada tersane kurduğunu Makinesi 6800 beygir kuvvetin- lerin zindanlan battı\n bata it . 

l( 'lllıektedir. dediT. Pervanesi bir tane olup kence ile idare edilen yerlerdi. 

ı\fb~t:denizde Sinop, Trabzon, sür'ati on üç mildir. Avrupada dolatan birçok pa • 
~it, ı/"ada Ge'ibolu, Geml:ık, iz- Teçhizatına gelince: Eslihai pular, paralar tophyuak bu zin
!tltrı· ~ı:lf'oizde lzmir f cça Mar- nariye olarak 24,10 sant'metrelik danlarda eriyen zavallı eıirleri 
" 1 ' ' • lik ~ı •:s·t~r..derun Trahlusgarp, 13 tonluk krop 17,2 santımetre kurtanrlarm•t· Bazı pıutauııp 
~"&it , • Umman deniz!nde Mısır 6 tonluk Krop 6 K. 1 , · · · 1 ihtiyar papular, arbk öbür dün· t C\~:r· ' · N 1 R 
l'tıa;~· eri, Türkler'.n himmetlerile Heybetnüma iiçn de ıu malu • yaya merdiven dayamıt oldukla
di, a.n Ve "iş veren;, tersaneler • ı mat verilmektedir: "Bütün levazı· rmdan kendilerini bir esirin ye· 

İ< mı tersane sandık~arı tarafmdan rine zindana koyarai onları kur~ 
dt~r~'1lllPa.§a teraan.esinin ahşap 1 yapılmışbr. 1305 de bitirilerek de- tarırlarm•t· 
.ı •nde 1_ • • ·ı · · s·· t" 14 mil B. B 1 · d 1 ~'rı ~era!esi gene 

0 
civar - nize ındırı mıştır. ura 1 • ızim anyo zın an an ise, in-

• 11\ttenıin edilm~kte idi. dir. Uzunluğu 226,0,. genişliği sanı çürüten Avrupa zindanlarma 
fihJ keı-eıteler ıu ile dönen tez· ı 37,0 kademdir. Kuvveti 2 785 bey- hiç benzememektedir. 

ft:lrda. biçilirdi gir kuvvetindedir. iki torpito ko· T enane banyolunu anlatan bir 
ı. ·!t~h . ~ )l 

1 
a.nede mükemmel halat • ~anı vardır.,, kitap fUD.ları yazıyor: 

i.- h ~r ırdı. Ehırası başlı başına 4 ,,. 11- "Camili, hamamlı, iki kat, ka-
,,' ~t hnaHthanesi idi. Biraz Şuracıkta bu vapurlar için söy· le yavrusu gibi bir yapı idi. lçin· 
"l)o:n atacağnnızhapse mahkfun lenmiş tarihlerden blrkaçmı da ya- dekilere gelince bunlar ;ki takım 
~~i .c

1
u!ar ,burada ça!ışır!o.rdı. idi. Biri "Üserayı Miri,, dedikleri 

~ 1! er· zalım: ..., l'\i•rırı ın~e. kullanılan nebati Heybetnüma için söylenmit ta- Beylik tuteaklar, ki cenklerde ele 
lı. '<le •n ıyı ve dayanr!dısı ter· rihten bir beyi: geçen esirlerden devlet payına ay· 
it ~İllc•Yaptlırdı. Bun'ard~ baş- l§te ez.cümle fU kC§tİi metine nlan, öyle satıya, pazara pek ya-
# ı .,,.,1ır, çivi gibi demir kısıınlar· kıl mezar, rarnıyan iri yan çarmıhlıtardı. ı. 
,,, ar .,.hl c(tika.sy~d •ı.a a.r da tersane Kim heman olmakta çat hı aleme kinci takım ise, kanlı, yol kesen, 
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a Yapılmıştır. Heybetnüma. ev basan, kalbazan, hırsızlar olur> 
~~ttu~1861) de Kosva ka'yo • Mukaddemi Hayir'in denize İn· hemen Bağdattan Boınaya koda~ 
d t hl l '. tersanede yapıldı.. d. ·ırnesinde söylenmiş tarihten: ülkelerde tutulan bu gibiler doğru. 
'\>~·tli ~ıt tersanesinde de Hü- ır~lbruz gııh ı1e kal ifa eyler I ca tersaneye gönderilirdi. Bu 

I ~ >ta.f!a.r Yapılmı~tı. mııkaveme iki takımın ikisi de bu dünyada 
llır:ıt.. l>ur!ar, (1280 .. ıscA) de f' ·ı b 1 h k 'b" d h kk I ·- .h --reye .. d ~ r· dur 011 altı se ıne f e ef 1 er es gı 1 ya~ama a a ı o • 
~ iı ed') gon erilerek buhar ile ımur duba , mıyan yürür, gezer olurlardı. 

'te.. 1 :liler. dk l h d "'' •sa.ncd ''k Dehııet ı1erfr dııruşları bak ı ca Bun arm epsi onanma kolu-
~ai (12t

2 
e l j makineli harp ge· :ı ademe. nada iken tersanede çalışlr, sefere 

, l Se!')a : ~826) da yapılmış • k' ulu""" himmet oe ik- 1 kalktığında bir bölüğü kürek çek· 
~ 820) d rı ahri, Sinopta (1241 Çıın ım dami etti meğe ayrı!ırdı. Garp ocaklan her 
.a 43 to ,e Yapılnıı•tır. 1842 de · d 1 l b' · f · d 1 b 1 b \{•... n.uk v 'S' • de r.ırhlılar ıca ey· yı ır esır se erı e er er, u a jJ. 
~.l apu '_ı B T ersanesın l ı diki . k d d 1 . if F '<>nra Ese "h r yapı.ar. un • eme 1 erı a arını er eyıp toplarlar: 

~' ey
2
i B ~ı ayr, BiTinci Ta • . f b 'k ytıpıldı ki imali ahe-ı zengin, rütbeli, yalutıklı gençleri· 

'
~ s· ahrı, Utarid, Ziveri • Bır a rı a · k d'l • • · •· 1 J ' no b me. nı en ı erı ıçın aymr, h.a an ar· 

'1c· • P aakınından kurtu • ı ~tf 1"cı ia·f d apıIJı ba ahen ge· dan bir böH;ğünit tersaneye v"llar· 
) ' ~i 'ko 1 ' Heybetniima sı • T erıane e y mi bu yıl lf'.rdı. Bu h-:?m b1r vers( idi, ve 
~,}''Prldrl'\'. et, 13C8 de Şahinider- · H • h l b d b ki • d' ı Oldu Celi Mııkaddemeı ,. ayırj er yı ura a e enır 1

.,, 

'ha aleme. ( Arkası var ). 
l'1' adlı 2806 tonluk ve ... 

Sayuı ayda yirmiyi geçen tram 
vay kazalarının önü alınmak için 
tramvay kapılarında değ" tiklik ya
"Ç>r1acağını ve tecrübe için şimdilik 
iki araba kapışmın tadil edildiği
ni yazmııtık. 

Nafia Ba§ komiseri Bay ibra • 
hinı, belediye §irketler komiseri 
Bay İsmail Hakkı ve tirket mühen· 
disleri dün saat on beşte tramvay 
tirketinin Şiıli deposuna giderek 
kapılan deği§tirilen arabaların tec
rübelerini yapmıtlar.dır. Kapıları 

değiştirilen arabalardan biTi mot· 
ris, diğeri remorktur. Arabalarm 
basamaklan yeni parmaklıklı ka· 
pılarla tamamen örtülmektedir •• 

mıttır. Tramvaya yolcular tama• 
men bindikten sonra kapılar ka • 
panmıı, araba istasyondan kalk • 
mıştır. Bu arabanın yeni kapıların
dan haberdar olmıyan bir yolcu a• 
rabaya doğru ko§muş, atlamak iı
temit&e de hemen kapıları görmüş, 
fikrinden cayarak tramvay durak 
yerine doğru yürümüttür. 

Araba Beyazıda kadar muhte • 
lif istasyonlarda yolcu almtf, in • 
d:rm'§tİr. Bu sahada yirmiden faz• 
la kimse tramvay yürürken basa• 
maklara atlayıp binmek tetebbü· 
sünde bulundukları gibi bir çok 
çocuk da basamaklara asılmaya 
teıebbüs ebnitlerdir. ~aklar· 

Dün tecrübe edilen otomatik baamdlar 

Bu tekilde buama1clara ayak ko- da ayak koyacak ve tutunacak yer 
yup tubmlnak, tramvaylar yürür- ohnadığından bu işe muvaffak er 
ken atlamak kabil oJamıyacağı Jamamıılardır. Kaptlar kapandıiı 
gıôi hariçten kapdan açacak man · için içeride bulunan yolcular da 
dal da olmadığından açmak da ka- qağıya athyamamtflardır. 
bil olamryacaktır. Kapılar ön Tramvay ara..ba11 Beyazıda ge
t~rafta vatman, arka tarafta bilet- lince tabeli.smı değittirmif, yerine 
çı ve yolcular t~raf ında.n kapana- Y edikule - Sirkeci tabeli11 kon• 
caktır. Kapılar ancak içerideki muştur. Arabaya Beyazıttan b. 
mandal çevirildikten aonra açıl • çok yolcu binmit ve bu surede y; 
maktadır. Araba'la.r, yolcu bindik· dikuleye kadar gitmiş, aonra yine 
ten ve kapılar kapandıktan aonra Sirkeciye dönmüttür. Bu hat üze • 
hareket edecek, aneak istasyonlar- rinde de basamaklara bir çok ço
da açıl.acaktır. cuklar asılmak teıebbüıünde bu .. 

Yem parmaklıklı kapılann orta lunmutlardrr. Dünkü tecrübe iyi 
~ınnlanna kadar, yağışlı ve ao - netice vermiştir. Bu aabahtan iti. 
guk havaJarda vatmanlann bacak- baren ikinci mevki olan motriıin 
1~rmı muhafaza için yelken be • arkaama kapılan değiıtirilmit i • 
zınden yapı!mış perdeler çekilmiş- kinci mevki römork bağlanacak 
tır. ~unlar ıcabmda çıkanlabile - ve bu çift araba Sirkeci- Yedi. 
cektır · kul h ttmd ""- ·· kad • .. . . e a a on ,~ gun ar ıt· 

Dun ~~r ~kı araba depoda göz· tiyecektir. iki arabada daha ayni 
d~~ ~eçmldikten sonra bunlardan ıekilde tadilat yapılmaktadır. Bun 
hırı ılk tecrübe ıef erine çıkarılmıt lar da bir haftaya kadar ayn, ayrı 
tır. Arabaya tecrübeyi yapan he - hatlarda tecrübe seferlerine çıka -
yet ve gazeteciler binmi.ştir. Şitli caktır . 
-:- Beya~ıt tabelasını taşıyan ikin. On beş günün tonunda tecrii~ 
cı mevkı araba depodan çrktıktan ler istenen netic.e elde ediline bü
ıonra Şişli durak yerine gelmiş, tün tramvay kapılannda bu tekil· 
burada arabaya yolcular da alın - de tadilat yaprlacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amba' aj nü muneleri 1 istimlak için çok 
tık defa Türkofis lstanbul ıu- para )azım 

besinde gösterilen modern anıba- y eniden açılmuı icap eden 
laj sergisi, Ankara, İzmir ve Mer- yollarla eskiden kalan istimlak 
sine de gönderi!m:ştir. Fakat mo- borçlarını ödemek için belediye -
dern ambalaj nümuneleri Ankara- nin istimli..k tahsisatına çok fazla 
dan lzmire gönderilirken yumurta- ihtiyacı vardır. Mecburi istimlak .. 

1 bo ld 
leri karıılamak ve eski borçlan 

ar zu uğundan, lstanbu!a gön- kısmen ödeyebilmek için 935 büt 
der:lecektir. Bot ambalaı· sanclık- · 'k' · · · b' ı k çesıne ı ı yiız yırmı ın ira on-
ları burada tekrar isteyenlere gös- muştur. Bu mikdar 934 b~itçesine 
terilecektir. göre yüz sekseO: bin lira fazla • 

Şehir meclisi bugün saat on 
dörtte topl:-n:ırak belediyenin 
935 biıtçesinin müzakeresine ba, 
hyacaktır. 

dır. 

Kuıbağalı dere 
Kadıköyünde Kurbağalı dere • 

nin temizlenmesi ve mecra ya .. 

pılması tahsisatsızhk yüzüncılen 

bu ıene de ıeri kahmJbr· 
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Bir kuşun mezarı 
Japon edebiyatından Yazan: lskender Fahreddin 

gün ceşaret ve nişan-cılığımdan 

TAKViM 

+ 
Gllo doğuşu 
Gün bıtısı 

Sabıh oamaı:ı 

Oğle oamızı 
ikindi oamaıı 
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1 Adananın Kurtulu 
~ Mücadelesi Hatırata 
\:nıınıııwoo:mıımmınıHllli Yazan: Kars Saylavı Esad umnıııınıııııu~ 

-14 -
yi düşü9ül'1}esi icap edeceğini i1' 
ten söylediğini beyan eyledi .. 

Onun~a evlenmeden önce, biri -
birim:~i tartmağa, den~eğe ka -
rar vermiş.tik 

dolayı beni eskiainden daha çok 
1
.,. _______ .,.. __ -ıııııılll[ll!llllımıııı ___ _. 

sevecekıin ... Değil mi?. İSTANBUL: 

Yılın talın ızilolerı ~na 297 

Bunu yaptım. Başka türlü hare - , 
ket edemezdim. Kendi~ri böyle bir 
teklif ve taz)ik karşısında kalsalardı 
ne yaparlardı? Diye cevap verdiğim
de bir gayz ve asabiyetle bana baktı, 
ayağa kalkarak hiddetle gezinmeğe 

başladı. "Siz memleketiniz için iyi bir 
adamsınız. Fakat bize yaramazsınız. 
Artık sizinle çalışmak mümkün de -
ğildir. Tebliğim veçhile hemen hare
ket etmeniz lazımdır,, diye söyleyin
ce "Burası benim asıl vatanımdır. 
Bundan başka Türk hükumetini de 
temsil ediyrum. Bu sözlerinizi, mua • 
melelerinizl aslA kabul etmiyor, ta -
mamiyle reddediyorum,, dedim ve 
yanından ayrılarak vilayet makamı -
na geldim. 

Bu müraraat üzerine Fra 
trende ihtiyaten bir sivil JI 
bulunduracaklarını ve AIP~ 
Bozantiye kadarki ista.syonlar41 
nim dışarıya çıkmamaldığım Ui 

O, bcııw cesaretj.mi, vefamı, sa
dak~timi ö!çüyordu. 

Een de onun vefasını, sadaka-
tini, kalbini yokhyordum. 

Bir gj.in l:ana: 
- Kıra gi;!eJ:m .. Ağaçlar ve çi-
k• _] '. çe- er arasın.~a geze.ım .• 
D~tli .• 
- Pp-ki ... 
DerJim .. 
O ince bir fistan giydi .. 
Ben de beyaz Mr ~e~ctle sev. 

g:'imin ho~una girdim.. Şehirden 
uzaklaştık ... 

Epeyce yorulmuştuk. 
YüklS'k bir kayanın üıtünde diz 

dize oturuyorduk. 
San1 mavi çiçekli uzun yollar· 

dan, dıtllan biribirine ıirmif, a • 
ğa~larm altından geçerek, isti-k • 
bale ait hayli ıeyler konuşmu§tuık. 

O, benim fa~la maddi bir adam 
oldı.ğumdan tikayet etmek iıti • 
yor: 

- Benim parada, ıervette gö • 
züm yok .• 

Diyordu •• 
Be.,, ~ fazlf' h•saa ve nıüte • 

vaı& o'duğunu iJeri sürerek: 
- Bu asırda hesapsız, ve ölçü -

si.ız i~lerin sonu aelmea., 
"Dlyorr'um. 
Ônv da kendbne uydUmıaı-. 

çai! tycıtc'Rıfk.1! 
Onun da benim filfrlerwi ko· 

lay'ı!da hazmedeceğini ~annedi • 
yor:!um .• 

Karsımız~a'd a~aclardan biri -. . 
nin üstüne kilçücek bir kuş kon • 
mt:~tu .. 

Kırmızı kanatlı ve seyimli bir 
lru~cağız ... 

Yere eği!dim .. 

E1~me ucu aiv,-i pir t!H a!:dpn .. 

St!rgi1im ıordu: 
- N~ yapacaikıın bu ™ı? 
- .Şimdj gt>rünün 7. 
Diyerek hafifçe kolumu ıatla • 

dmı .• 

Ve elimdeki ta§ı karşıdaki dal· 
da cıvıl cıvıl öten kırmızı kanatlı 
kufa fırlattun .. 

Bir ıığlık .•• 
O ne?. 
Ben de amma n=,ancı imitim 

ha!.. 
Attığım Ulf bu küçücek kutca • 

ğızm göğsünü yaralamı§ .• 
Sevgilim: 
- Ne yaptın? • dedi .• • Biiy1e 

sevimli bir mahluku öldürmek 
sana yaraşu.· mı?. 

Ve §İddetle yanımdan fırlaya -
ı·~.'k ağacın dibine koşhJ .. Seslen -

Cevap vermedi.. 13: Dans musikisi - Plak. 18,30 
Ağacın dibinden ayrddrk.. Jimnastik - Bayan Azade. 18,50: 
O gün bu ge~intiden bir zevk Kar:ı§ık plaklar. - 19,30; Haberler 

duymadan dönmüttük.. 19,40: Ha\'ayen kitar - Zekeriya \ 'e 

~ ~ ~ arkadaş lan. 20: Ziraat Bakanlığı 
namına konferans. 20,20: Koro -

Üç gün &<>nra ıevgjlimcJen. §Öy • Sayintro Göldenberg idaresinde. 21: 
~e bir· mektup aldım: Sitar solo - Şrayhar. 21,20: Son ha· 

"-'-Geçen gün birlikte oturdu. herler. 21,30: Radyo orkestrası. 23: 
ğumuz yüksek kayaya kadar g~ • Radyo caz ve Tango orkestraları. 

. . . d . ' menızı rıca e erun . . ,, 
Garip bir mektup! •• 
Derhal yola çıktım.. Ko~o1a 

yürüdüğümüz yollardan, biribiri • 
ne dolanmıı ağt.Çlarm altından 
ıeçtinı .. 

Yükaek Qyaya v..-dJllP.. •• 
Sevıilim ~a beni fNraya ni -

çin ıönderiyorcJu?. 
Bunun sebebi ancalt fU o!ıa 

gerektir, diyordgnı: O rün belki, 
kaya dibinde mendiliJıi, yahut 
minicik hatıra ,defterini t.Jrakmıt • 
tır. 

.. 
Kay~ d;bhıft ıeldijim ıa '!! 

nıan ıünet br'1ki d&JID Nbfına 
devrilnaifti. 

Arada ... 
~ •radm,. 

Otwd11iYJ11u, 1ndii"-'d~1 ~ 
tuğumuz yerleri ·baştan bata ara· 
dun •• , 

Ne bir mendil vardı.,. Ne de o
mAn hatll'a defı.ri ... ı 

Bu ıırada gözüm bir ağacın 

dibine ilişti ... 
• Bir küçük mezar! .• 

Ve üstünde §Öyle bir taı dikil -
mit idi: 

"Zavallı kuıcağızım ! Seni bura
ya gömer~{en toprağını göz yaf -
Janmla suladım .. l'a§ yürekli bir 
insan o~lu, bana cesaretini göster· 
mek için, ıeni öldürdü... Fakat, 
ben de ondan intikam a'lıyoruın •. 
Bugün, onun hiç sevmediği bir er
kekle eVlenmeğe karar verdim!.,, 

ıtıG111nNt•ım11r.t11HMnfmtt~"'""""'en"'nıı11ruıı•ıırmııı•ıtmtıın111111ifıt• 

KURUN 
Gllndellk Slyut Gazete 

İstanbul Ankıırıı. caddeş!, (V~IUT) ~du 

TELEFON NUMARALARI: 

Yazı işleri telefona: 248'79 

idare telefona : 14S10 

Telgral adresi: htıuıbaJ - (KUBUN) 

ABONE BEDEI.ı.EJlt 

Poıta kutusu No. 46 

Türkiye 
lilenellk HOO K.r. 

6 aylık 7 30 ,, 
8 aylık fOO • 
1 aylık 150 ,. 

mn Ocretlert: 

Ecnebi 
1180 llr. 

1450,, 
800 ,. 

800 " 

Ticari ua.nıarın utn ııayıf alarmda aan -
timi IJQ kul"µftaıı bqlar. l1k aay!fa.d& 2aO 
kuruşa kadar çıkar. 

BUytık, fazla devamlı Ulu verenlere? 
aid ayn teıızilA.t vardır. 

~esimli ilanların bir satın 10 kuruştuı 
KUçllk UAnlar: 

1 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TlYATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu gece saat 20 de 

M •• f • '~''"'ul ld .. illfti u ettış ŞehirTiyatıeosu 

111111ııııın11 

IUll 
KQmedi 
Ş perde 

Yazan: 
rt. Gogol 

111111111 

Eski Franaız Tiya1rosunda 
Bu gece saat 20 de 

Üç Saat 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Reıit 

Beıteffyen: Cemal 
Retit 

Wfi4: --

Şehremininde dil kurslar1 
Şehremini Halkevi /JQ§kanlığın • 

dan: 
l - Evimizde Türkçe ve Fran · 

sızça lisan kursları açılmıştır. 
il - Bu dilleri öğrenmek istiyen· 

lerin, her gün saat ( 18 • 20) arasın· 
da J!;v yaz~anl1ğma müracaatları. 

BORSA 
1 I Jizılannda ~dız işareti 'llanlar üze· 
rinde 9 3 -Je muamele görenler· 
dir. I Rakamlar k ap:ı nış fiatlarmı gösterir 

rtukut (Satı9) 

* Vi)ıına ~f ı 
* l\Tarirl ı ıs'. = 
* Berlla 47. -· 
• Varşovı j?.J, -
• Budapeşte ~s. -

* Londra !-94. -
* Nevyorlı 120 -
f Pırls 169 
• l\lllloo 2i0, -

t Brükseı 1(8, -

* AtlDI ~3, - • Bükreş 15. -
• Ceoene 8t!'i, ·- • Relgraı s4, -
• sorya 24, - * Yokohıma 34. -

*Altın 951, -
* Mecidiye 44, - ı 
... R~nlcnot 240,-=-

ı • Anısterdım sıç, -
• Prıg 100. -
• ~tnkhn' m ='~ •• • 

Çekler (kap. sa. 16)-. 1 

• Loodra ~g ı.!IU • Stokblm 
.. Nev) nrk 0.80?0 • Viyana 
• Pııls 12.06 • Ahdrlı 

3 ~.ö L8 l 
4.27;\8 1 

tl.8~20 

* 'lllAno 9.ı<JR~ • Bertin l,9i4 ı 
r • Brlikseı 3.401l6 • Varşova 4.!!Hi" 

+ Atin~ E4.0(>25 • Budapeşte 4.4640 
1 * Cenevre 2.447ll • Bükres 78.7:i~O 

* Sofya 640l•Q • J1el"rat :1:5.1241 
• Amsterdım 1.1737 * Yokohamı <l.861'\ 
• PraJ? 19.0 •P • l\Toskova ıoı;:ı. 

d İ : Bir dcta 30, iki def8.llI !50, Oç def8.llI 615, 
ES H A M 1 

~9.- 1 G ı B k f C ek" • dört defaııı 715 ve on defası 100 kU?'!!§tUr. - e ... :ı ... an ç ış:yor, 
üç aylık nan verenlerin bir defası beda· 

vur .. 1uğun hayvan!.. vağır. Dört satm geçen UA.nlarm tu.ıa 

Ko~tum.. Sevgilim~n yanma liilsa•tı•rl•a"n•be•§ •k•u•nı•ş•ta•n•h•e•sa•p-•dlllr-•. ••• 
gittim: 

- Bep Zl\ten elimdeki tatı onu , 
vurmak ve yere dfü;ümıek kastiyle , 

Yeni çıktı ___ _.., .. 

Hayali Sosyalizm 
ilmi Sosyalizm atmıştım .. Nasıl. Bu nişancılığım· 

dan memnun o!madın mı?. 
Sevgilim önüne baktı •• 
Ben devam ettim: 
...,... Elimde bir ıi1ah oJaaydı, 

füphetiz ki daha büyük bir hay .. 
van vurabili-ntim. UJJ1Anm k;. bu· 

Bu bahse dair en miikemmel eserdir 
Engelı 

Ha1dar Rif at 
!)O kuruş 

iş Banhs• (0. - 1 ramvay 
t Anadolu 2!'.flO • Çimento as 130i 

Rell 'l 27 Üoyoo Oe~. -.-~ 

Ştr. Havrıve 14.- ~ark Oe?. -.-
•Merkeı Rankast fı4,- Ralyı . 

l'. sıııorta -,00 Şark m. ecu -.-
Aomontl ıı,;3n Telefon -.-
istikrazlar tahvil,er 1 

'• ı93JTilr~ Bor. 1 , Q.32" El~~trllı: 
'! . . . il 27.10 rramvav 

1 lf • .. - ili 78.~0 Rıhıım 
! lstlkrlııDahlll 1 96,- * Aaaıhılo ı 
1 • P,:rı111t istikrazı 99.- ıt Arıad9111 ıı 

191'1 A 1\1 - .iYi Anadnru ili 
Aa&dı• - .no ot !\1ü'"c~dJ " 

1 

~:~ ı 
17,30 ' 
47 U> 1 

47,bO 1 
46-
"2 ;o 

Bundan haberdar olanlar derhal 
yanıma geldiler, çok müteessir olduk· 
larını, Adanadan müfarakatime hiç 
razı olmııdıklarını şayet gidilmezse 
- emsali olduğu üzere - cebren çı
karılırsa akibetin ne olacağını, zaten 
galeyan içinde bulunan halkın heye
canının daha artacağını söyliyorlar, 
hareketini zaruri görüyorlardı. Fil • 
hakika muhteltf vakitlerde eski me -
bus ~rkadaş1§rımdan - eski Maarif 
vekili - İsmail Safa ve Mu~tar Bey
lerle Maarif müdürü Fuat, istinaf 
müddeiumumisi Murtaza, jandarma 
kumandanı Haşim Beylerle daha i -
simlerini hatırlıyamadığım bazı kim
seleri de Adanadan uzaklaştırmışlar
dı. Hatta hareketimden iki gün ev -
vel Adana mebusu Damar Bey de 
tazyika uğramış ve tevkif edilmişti. 
Bunun tahJiyesi için müracaat etti -
ğimde Bremon Damar Beyde bazı 
isimler yazılı liste çıktığından tahkik 
etmekte olduğunu, tahkikat bitince • 
Yf k§dar bırakamıyacalbnı :vilayet 
terJ:ilıp{l~ CeJPaJ B~:rk? hıı~r ıtön • 
.ı--ı9tfr 

Son vakitlerde vilayet tercümanı 
Cemal, eski ıpebuslardan Adanalı Ke
mal, jandarma mülazımı İzzet ve ec
zacı Basri Beylerle Müftü Mehmet 
Zahir Efendi \ili.yet hududundan çı
karılmışlardı. ı 

Adanadan çıktığım günü memle -
ketin mütehayyizanı evime gelmişler
di. Hasbihallerde bulunduk. Adanalı
ların, memleketin yüksek menfaatle • 
ri uğurunda büyük alaka gösterdikle
rine gene fedakarane hareketlerinde 
ıievam edeceklerine, zillet ve esaret 
altında kalmağa katiyen razı olmıya-
rak millet ve memleketin her türlü 
hukukunu rnüdafaıaya çalı~cakları • 
na emin bulunduğumu söyledim. Ge -
rek bu alakalarından ve gerek şahsım 
hakkında göstermiş olduktan samimi 
muhabbetlerinden dolayı teşekkür et
tim. Prot.estoyu mutazammin vesaiki 
bir zarf içine koyarak üzerini mühür
ledim. Maarif muhasebe memuru O -
mer Fevzi Beye teslim eyledim. İşgal 
mıntakasını geçinceye kadar ihtiyatlı 
hareket icap ediyordu. Yollarda ü • 
zerimi ararlar belki bir tecavüzde 
bulunurlardı. 

Beni seven, vaziyet ve sıfatı resmi
yesi icabı Bremonla görüşebilen bir 
zat yanıma geldi. Adanadan ayrılır· 
ken istasyonda yahut trenle giderken 
yolda ,ahsınıa karşı bir tecavüz vuku
a ge}eceğjne dair bir şayia işittiğini, 
bunu salahiyettar Fransız memurla -
nndan birine lüzum hissedip sordu -
ğunu, Esat Beye karşı bir tecavüz 
vaki olursa Türklerin, Müsliimanla • 
rın efkan üzerinde büyük akisler ya
pacağını ve bu sözleriyle nazan dik
katlerini celbeylediğini bana ifade ey· 
ledi. 

Fransız memuru bana karşı "Evet 
öyle ~ir ~yiayı biz de işittik. Fakat 
aslı olmıyacaktır. Esat Bey yollarda, 
istasyonlarda dışarıya ihtiyaten çık -
mamalıdır,. diye eevap vermiş ve dos
tum olan zat tekrar: Türk hükume -
tini temsil eden bir memurun ,·nzife~ 
~i inkıtaa uğratıldı. Adanadan çıkma .. 
ğa icbar edildi. Bir de yolda ı::ahsına 
bir ta{ı.rruz vaki olursa heyecanda 
bulunan Türklerin ne vaziyet alacak~ 
lannın, bunun müsebbip ve mesulle • 
fİRİlt kfm olması lazım geleceğinin f~ 

nu söylemişlerdi. 
Her ne hal ise bu malônı•tf 

dıktan, i§leriıni de bitirdikteQ 
Adana istıısyonuna indim. Eski 
na mebusu Kadri Bey, İran § 
deri İsmail Asaf Han, o vakit 
diye reisi bulunan Diplan 
Fuat, kadı Nazif, Vilayet tere 
Cemal, Kadri Beyin oğlJJ 1'. 
Beylerle daha i;;imlerini haW: 
madığım haıı kimseler de gel 
di. Biraz g()rüştiikten sonra ,.ed• 
dip ihzar olunan kompar 
doğru yürüdiim. O ıstrada Ad 
bulunan bir İngiliz irtibat zab~ 
nrma gelerek beni bir nz'ı ibl d 
la e:clamladı. Ben de mukabele 
tikten sonra trene bindim. 

Adan11da çıkan Ferda gaze 
23 TC§rinievı.:el 395 tarihli "' 
numaralı niislıasından: _..l: 

"Vali nkaletini ifa eden Jllfill 
tupçu Esat Beyin her iki vaıif 
alakası inkitaa uğramasına . 

11 vali ,·ekaleti Kadı Nazif Efendi 
rafından demhte edilmiştir.,, ~ 

Trene bndikten sonraki b~ 
vaziyetleri izaha girişmeden . -_i 

bu irtibat zabitinden biraz ha~ 
yim. İngiliz generallerinden , 
ve Maç kumandasında Adana ~ J 
valisnde epey asker vardı. JI/'!. 
Hint ac;kerleri idi. fngiliz]erjJJ 
kümet işlerine zahiren müdpl! ;/: 
ri yoktu. Y nlnız silah ara§tırıll4 ...ı' 
selelerinde tazyiklerde buluıır) 
}ardı. \,el 

Bremonun lngilizlerle ar ,, 
iyi görünmüyordu. Hatta buıd 
mop da lıatırlltmda işaret e;;;,1 
dir. • L'J 

İngilizlerin kuvvrtli is~· 
teşkilatı vardı. Herşeyi haher ~· 
]ardı. Fransızlann lıükumetiıı ~ 
tün İ§lerine mUdalıalelerini, t ·~ 
lerini bu sebeple aramız açddt'" 
işitmi~lercli. ~ 

Bremonla şiddetli mulı 
1
J 

ve münaka§nlarımız cereyan ece. 
bir ,·akitte vilftyet tercümanı ;r' 
mal Bey yannna geldyi. "İngi~,ai' 
tibat zahiti sizi ziyaret etm~ ~f 
yor~, cletli. Acaha hir işleri hır ~r 
cekleri mi vardır? Vilayete. ~ff 
zahmet etmesinler. Bir i§letJ y•· 
bir diyecekleri varsa yazsınlar~ 
hut size s<-;ylesin!er. dedim: ,ıt! i · 
Bey, zannedersem mahza zıy ~ 
çin olmadılar, eledi. Fransızl~· 
ku]anacaldarı, başka mana 11 ~ 
leri için böyle haber gön~' JJf1: 
lüzum glirmüştüm. Anla§ılan ·dd~lı 
nıona karşı protestolarnn, l~eriı11 

münakaşalarını nazarı dik1'11 Je }it' 
celhetmiş idi. İhtimal hu sebeP 
ni gönnbek istiyordu . 

Adanadan aynldığım daJdlrt' 
lardahi duygulanm.· l ,ı• 

. dost• 
Tren avnhrken oradakı ,ol 

k • 11 • • k ,,ı, . 
mm te rar e rrını sı tıDl· . #' . 
veda idi. \rtık hareket el~i~!' 
den kayboluncaya kadar bı eııs~" 
ze bakıyorduk; bakışlar 
çok manalı idi. ~llkd ' 

l\f illet ''e memle~etin, ~u dtlel'1 

nu müdafaa uğnmdaki ııtfif'"rıt~ıll' 
neticesinde hövle cehri •Ygütill'' 
henden ziyade Adanalıl~ tere ~r 
gitmişti. Fakat ergeç iyi. ~ın 
vuşa<:ağımıza hep kani ıdık· _ _,.;,f>' 

.. Jer IP..-d. • Bu ta11aıısür ve teessur ~1 ıJ• 

<la ilk lıatırnna gele~ şe~J:ı ~etli 
Aclanalılann akibetı ne ~ ııe ~,. 
olacak, zn}jınnne idare da 18 

llar sürecek? r) 
(Arkaıı .,. 

DIŞ DOKTORU 

iibeyt Salt 
·· k trafllfd Fatih Karagümru 

~ ....... , NP• 4 
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Asilerin mıntakasında 18 sınıf seferber edildi 
ş Ji~ (Baı taralı ı lnd oay>fada) 

(J Uk urnet kuvvetleri yeni 
J taaı ı uza geçtiler 

de hava kuvveti teıkil etmitler • Makedonyada fena havalar ni-

d. hayet bulur bulmaz, asiler kendi· ır.,, 

Matin nıuhabi rinin de haber J:kleriniden dağılmadrklan tak • 
verdiğine göre asiler yeniden dirde - ki hen dağılacaklanna 

lllllllffe Sofya 9 (A A ) H d tt 
arı ' ··- uuan 

.. , k~ en haberlere göre, Yunan hü-
tayyare ve mühimmat edinmi§tir. pek kuvvetle ihHmal veriyonım
Asilerin itrali albnda bulunan isyan hareketinin tenkiline remen 
yerlerdeki bankaların, yabancı , b~ı

1

anacaktır. Millete ~°.ğukka~lı
memleketler üzerine tediyatta lıgını muhafaza etmesını tavsıye 
bulunmamaları için, mühim mali eden Bay Çaldariı bu sözlerine ila-

ni J}a Unıet kuvvetleri yeni bir taarru-

•. ıı•ıf~.!~rişınişlerdir. Tayyareler Se
r;e~fb ~t~ın 45 mil ş:mali §arkisindeki 
daM eıınırhisar şehr~ne taarruz et -
rdı blek Üzeredirler. 

ıuzıı As · ıer bombardıman 
atı ediliyor 
o E j ~tina, 9 {A.A.) - Havas a • 

ııki / ı:n.~•nıo hususi muhabirinden: Se. 
§eh n.·kte n d'I b' '-1'... .. }Jelı t<> e.§re ı en ır te:ı;, ıge gore, 
Me' be~ kıtaatı ve tayyareler a.sneri 
cüııı• d 0iltdrnıan ebneğe ba.şlamrşlar
'f.e' l> 

1~: l\ıtakedonyada umumi taarruz 
tırlı"' e!t l'a.kzndır. 

i;l li .. 
~,ıs S. Ukfimet müfrezeleri 
unı' hurrıa nehr;ni geçtiler 
•
8? (ı-in ~1grat 9 (A.A.) - Gazetele
;~.1 t\a, llllanistandaki muhabirlerine 
e el ğe ~aran, Stn.-ma nehrini geçme -

rı:ı··nır lll'~ffak olan Yunan hükfunet 
·ııı ll teı 1 . d .. esı le.d e er,Ie iailer arasın a mu-

t'e li kae-tnefer olmuştur. Asi.Ierden el· 
~ dar ölü ve yaralı vardır. 

JJ]f-' lJ~ " b .. 
c~J" ·••Urnı taarruz u :?Un 
~e;, l'İs Atina, 9 (A.A.) - Bay Çalda· 
1 "11.k 8'aıetec~iere beyanatta bu!una· 
ı ı ,;ıciiınle demiıtir ki: 

:,1~ tafy Bu sa.hah 'başlıyan topçu ve 
Eed ~ i\re taarruzu umumi taarruzu 
~iti la ~)~ağa matuftur. Eğer hava
~ le r. 1l'ile~tnekte devam eder, ve iç· 

16 k:ı~d; baş gös.teren kaçma hare
ıl ~tak~ ~olayısile, pek muhtemel o
ııır das ~1ler mukavemet!erinin fay. 
ı ' ~>rı:a tz ~ld.l.l~nıu anlayıp da teslim 

t lil2.ar 

e~ 1>11.~h aa, ıtıuumi taarruz ya.rın 
Y-acaJq 

r' l)i... il'.,, 
§11.l't, ~r ~ihetten, harbiye müste • 
l,ı- he g~n öğleden sonra Bakan· 
t~ ba.g~ttıne isyanın tam bir şuret
iatih l ltıllnaısına doğru seri bir 

. ae ild' ~i~r lrı~cut olduğunu b ır -
h :t -t' 
w~., .. 
.... ·~~lo k0 I• 

tedbirler almmııtır. Atinada ıü- veten demiştir ki: 
kWı vardır. HükUmet mümkün olduğu ka-

Havas Ajansımn Atina mu • dar az telefat olmasına dikkat et
meık suretile intizam ve sükUnu habiri, Bay Venizelosun yara • 

!andığına ve bir torpito ile isken- tamamen ve bu defa kat'i olarak 
t~is edecektir. O suretle ki, istikd eriyeye sevkolunduğuna dair o-

. ba!de milletin sükun ve huzuru ta-.lan şayiaların teeyyüt etmediğini 
mamen temin edilmiş olacaktır. bildiriyor. 

Hüklİmetin iftihar ettiği bir 
Bay kondil's cepheye g"ttl şey varsa o da, bütün milletin iti -

Selanilk 9 {A.A.) Bay Kon·dilis, ma:lı ve akı'Jsızcasma yapılmıı o-
taarruza hazrrlanmak üzere Strum- lan isvan hareketinin umumen 
ca cephesine gitmiştir. HükUnıet takbih edilmesidir. Bu isyan hare
tayyareler 8.$i1eri bombardnnan keti bqlarmda diğerlerinden da -
ediyorlar. ha beter bir deli bulunan birtakım 
Serez kışraf arı ve istasyon beyinsizlerin eseridir. HükUmet, 

Sel.inik, 9 (A.A.) _Bir teb1iğ, Ymıanistanm her tarafından mü· 
Makedonyada faaliyetin, havala. temadiyen isyanı, nefret ve istik· 
rm fenalığından dolayı yapr!ama • ret o!acak §ekilde ceza1andmlma
dığmı bildirmektedir. Bununla be- larmı istiyen birtakım telgraflar 
raber, hükUmet tayyareleri, Serez almaktadır. 
kıtlalan ile istasyonunu bombar • Beynelmilel efkarı umumiye de 
dıman etmiı1erdir. ayni veç.hife isyan hareketini tak· 

bi'h etmektedir. Ve ecnebi hüku • Asi gemiler Atf nayı bombar• 
dıman etti mi? metler bu fırsattan istifade ederek 

lskenderiye, 9 (A.A.) - Röy -
ter ajanaı bildiriyor: Teeyyüt et
miyen şayialara göre, asi harp ge
mileri Atinayı bombardıman et • 
mitler ve Çaldaria kabinesi istifa 
etmiıtir. 

Kabinenin lst"fası yalan 

Atina, 9 (A.A.) - Atina ajan
sı Ça!dariı ka1bineainiın . istifasını 
ve Seli.niğin bombardımanını tek
zip etmeıktedir. 

Resmi teb1f ğ 

Asi kuvvetleri itici 
vaziyet:edir 

hükiimetin milli kalkınmayı ve 
dahilde sükUnu ve Balkan yarıma
dasında teessüs etmiş olan nizamı 
temine matuf o'an icraatına kartı 
tam bir teveccüh göstermi§lerdir. 

Giritfe halk v~rgl vermiye 
mecbur tu'uldu 

Atina, 9 (A.A.) - Reuter mu• 

hahirinden: 

Atinanm asHer tarafından bom· 
bardıman edildiğine de.ir ıayia
lar saçmadır. Havanın fenalığın
dan dolayı Makedonyada dün hiç 
bir harekat yapılmamıştrr. 

ulus'arm göstemıit oldukları mu
habbet eserleri, maksadı Balkan
larda sulhü takviye olan meşru 
Yunan hükumetinin haricde de 
en iyi bir tekilde telakki edildiği
ni göstermektedir. 

General Plastras, Dedeağaç 
civarında asilerin tazyikine mu• 
kavemet etmektedir. 

Struma mmtakasında hava o 
kadar fena dIT ki, ağır topçu ve kr· 
taat, kaim bir kar tabakasiyle ör
tülü olan yegane geçitten geçe
memektedirler. 

Asi gemi:er Kav3Jada 
topfanddar 

Asi harp gemilerinden Helli ile 
Pasara, Kava1aya gelmitler ve o
rada Eğe denizinde yaptıkları bir 
sefer neticesinde adaların çoğunu 
ellerine geçirmit olan asi donan
ınanm diğer kısmı ile birleşmit
lerdir. 

Bütün sanayi merkezi olan Ka· 
vala i'e Serezde iıçilerin bir Sov· 
yet letkilatı yaptıkları ıöylenmek
tedir. 

Haber verildiğine göre, Yunan 
Komünistleri, isyan taraftarıdır
lar. 

. tin emri altına konulmaaı için e
mir verilmittir. Vapurlar. ancak 
hükfunetin emir ve müsaAdesiyle 
aeferlerini yapabileceklerdir. 

Atina., 8 - Nim resmi \iradi· 
ni gazetesi, tahriri Trakvadaki 
vaziyet hakkında ıu malUnıatı 
veriyor: 

"Gelen haberlere göre İsyan 
ba9lar baılamaz, lskeçedeki 41 
inci alay kumandanı miTa!ay 
Venitris emri altındaki kuvvet • 
lerle gömülcine üzerine vıirümüt 
ve orada hükUınete ıadı~ kalan 

General Pa 'istrasrn kumandasın
daki on ikinci fırka aksamiyle 
muharebeye tutuımuf, ıora mer
kezi Kavala olan asi dördüncü 
kolorduya iltihak eylemittir. 

Atina, 8 - isyan güniınden -
beri ortadan kaybolan ve bir da
ha vazifesi ba§ma gelmiven A. 
tina temyiz mahkemesi müddei• 

umumisi Y orgiadia zabitaca a. 
ranmaktadIT. 

Pliatircu Bulgaristana gelmek 
i•tiyor .. 

Pariı, 9 (A.A.) - Reuter a. 
jansının Pariı muhabirinden: 

At. d b" k b' 1 Milanodan gelen bir telgraf-ına a ır ço me uı ar ve .. A • 

ayan azalar:yle eski nazırlardan I nameye gore, Plaatıraa, Yugos-
G l Z · · t 1 'f d'l lavyadan geçerek Bulgaristana enera avıçıanos e\'.-1 e ı · ı . 

· ı d' B ı b b · gıtmek üzere Yugoslav hükuıne. mış er ır. ununa era er, ısyan . • . . • 
h ek t. h l'f ldukJ tinden vıze ıatemııtır. ar e ıne mu a ı o armı 

bildirdiklerinden tekrar serbeat 
brrakılımılardır. 

Bayan Çaldaris, iki kırmızı haç 
sahra hastahanesi tertip etmekte· 
dir. Bu, teşkilat hemen Makedon
yaya gönderilecektir. Bir çok ba
yanlar ve genç kızlar hastaba.ktcı
lığa gönüllü olarak yazılmakta· 
dır~ar. 

HUkUmet tayyarelerl 

Atina, 9 - HükU.met tayyare
leri, eski ılıca mevlriinde toplan
mıf olan asi topçu kuvvetlerini 

• bombardıman etmiıler ve otuz 
bomba almıtlardır. 

Girit sularında deniz harbi 
hazırlanıyor .. 

Bükreş, 9 (A.A.) - Kara de-

niz limanlarında, bilhassa Kös -

tencede birçok Yunan gemileri 

hareketsiz kalmı§lardır. Bunun 

sebebi, asilerin eline geçmek kor

kusudur. Yunaniıtandan gelen 
yolculann bildirdiklerine göre 

hükümet !İddetli tedbirler almış 
ve bütün telıiz makinelerini mü
aadere elmittir. 

' 
· Pravda gazeteaine göre hüku-

···~~, s, Çaldaris çe ı 
~ ~tlnayı bom,ard.man 

.ı\t~d eceö ini bildirdi 
~il.biri ın~, 9 (A.A.) - Havas nıu· 

Atin.a, 9 (A.A.) - Dün akşam 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

"Havalar fena gitmektedir. Lo
dos yüzünden sürekJi bir yaığmur 
ba~!amıştır. Tayyareler kahraman
caoaına ·hareıketlerilerine devam e
derek Serezde asilerin bir tahaş • 
şüt merkezini bom·bardrman etmiş. 
Ierdir. Diğer taraftan 20 tayyare 
Serezin ş!mendifer istasyonuna 
bomıbalar atmıştır. Tayyareler ay
ni zamanda büyük bir kısmı sular 
a!tın.da kalmış o!an Serez ovasın
da istikşaf:ar yapmışlardrr. 

Struma ovasını şu basm19br. Bu 
harekita mani olmaktadır. Girid
den gelen haberlere göre, vatan
daşlar vergi ve reaim vermeğe 

mecbur edilmektedirler. 

B. Venizelosun B. Plitis'e tel· 
graf çekerek asilerin hukukunu 
haricc!e üzerine almağa davet etti
ği söylenmektedir. 

Hükiimet tayyareleri eski Cu
mada ve Demirkapı kı9lalarında 
hiç bir faaliyet görmemişlerdir. 

metin uilerden fazla kuvvete sa· 

bip olduğu Girit sularında bir de

niz harbi harbi• hazırlanmakta • 
dır. 

, 'İiterı ~=·en: Üç gün,denlberi hüküm 
ı~ tan~~ havalar, hava keşifleri
tıı~dae.r:n ınevk:lerini bonııbardı· 
ltıalli ~ ha§l!ca her türlü harekata 

l\ 0 tnaktadır. 
~ l~:Janhğın raporuna göre, 
~ l\a\' ~fta ailkUnet vardır. 
~i q a ada temerküz etıniş olan 
~ cnah~ 1 ' . erini V~~a, Başıbakan Ça r.:arıs, 
deth l. en:ızelosa bırakmak üzere 
~ ~ l t'f 
''llah ~ 1 a e~ediği takdirde, A· 
tbhcliı honıbardıman edeceğini 

.ı. Sc:ıf trıakanunıda bildirmektedir. 
lllı.t l l'adaıı 1 .. ... ~tt ge en habel'lere gore, 
~~·h" .. ~ 20 nıil ötede geçen gece-
~ "'•I g:d 

llkti\d •· detii bir mU'.ı'ıarebe ol • 
" ır. 
'''~r· b'-lrtıı:~ kuvveti yUz bini 

dş, Sera .ı iği bombar· 
h llat· '"' ln ediyorlar 

Y ağmurlarm devamı tal<di • 
rinde suların yükse!eceği ve ova -
daJki feyezanılann gen'.şliyeceği 
tahmin edilmektedir. 

Asi kuvvetler pek feci bir va • 
ziyette bu!unmaktadıriar. Struma. 
üzerin:le köprü kurarak bu nehrı 
geşmernize mani olan fena hava
lar değil, kar ve feyezanlardIT. Or· 
dunıu% gayet iyi bir haldedir. Or
dunun kendisini din!endireceık bir 

1 vemıesi için icap eden ted • mo.a 
b. 1 lınmıfttır. Piyade kıtaatı rr er a :r • • 

B. Politis'in cevabı meçhuldür. 

Londrada, yunanlstan hl· 
diselerinin uzayacağı 

za nned liyor 
Londra, 9 ( A.A.) - lngiltere

n'.n yakın tarktaki menfaatleri 
dolayıs:y]e Yunanistan badise!eri 
oltlukça ciddi dütüncelere sebep 
olmaktadrr. Asi kuvvetlerle hükU
met kuvvetleri arasmdaki nisbi 
müvazenenin mücadeleyi oldukca 
uzun sürdüreceği görühnektedir. 
Bu ise, ticari mübade1e1ere zarar 
vereceldir. Asiler tarafından ec
nebi gemilerin mi!saderesi lngiİ· 
tere tarafmdan tiddetle takbih e

dlimektedir. 

Her halde taarruz hazırlan • 
mıştır. Taarruz, piyade, süvari. 
topçu ve tayyare kuvvetleri tara
f mdan ayni zamanda yapılacak
tır. 

Aolleri Mısır hU~Ometi 
kabul etmiyecek 

Atina, 9 - Atina gazeteleri 
taraf mdan ne§redilen bir royter 
tebliğine göre, Mısır hükfuneti, 
Yunan asileri kaçarlars'1 Mısır 
topraklanna iltica eylemelerine 
müsaade etin iyecektir. 

Atina, 9 - Mısır hükilmeti, 
Venizelos tarafından Vartovada
ki Yunan sefiri hariçte asilerin 
mümessilliğini kabul etmesi için 
çektiği telsizi tevkif etmiş ve 
beynelmilel muamelat mucibin • 
ce mürselileyhine göndermiştir. 

Ven•ze Hat zab th r Mora1a 
gönnerildi 

Selinikte, §ehre muhtemel bir 

taarruza kartı tedbirler almmıt • 

tır. Pravda gazetesine göre Sela· 

nik, evvelki gece asi tayyareler 
· tarafından bombardıman edil -

mittir. 

Makedonya asilerini:ı reisi 
General Kamenos'un Bulgarista
na kaçtığı ıayiası vardrr. 

Foı kruvazörü Yunan mlarında •• 

Atina, 9 (A.A.) - Havas A • 
\ 

jansımn hususi muhabiri bildiri-

yor: F Of kruvazörü buray11 gel • 
miştir. 

Yunan kolonisi isyanı trı.kb:h 
ediyor .. 

Ecnebi memleketlerd~ki bü • 
tün Yunan kolonilerinden Baş'·a-

kan Çaldariae gelen telgraflaı da 
vatan aleyhindeki isyan ha..reke -

lq\ıai 18
' 
9 (A.A.) - Gazetelerin 

~İi hak~uha.hirleri, Yunan vaka
·~Filirı '?da hazan da resmi ına· 
ltıahil' nıkbinliğini tekzip eder 
~ ette tafsilat veriyorlar. 

~I İl>ot'e~la, Journal muhabiri, 

takdire şayan bir vazıyettedır. 
Struma nehrini ve sular a'lıJııda 

bu~unan ovayı ne suretle geçmek 

IA lecegvi araştmlmaıktadır. 
azım ge . 

D'ğer taraftan, Paristeki Yu
nan Sefareti taraf mdan neşredi
len bir tebliğde, hususi kaynak· 
lardan gelen haberlerin büyük bir 
ihf yat kaydiyle telakki edilmesi
ni bildirmekte, Larisa'nm asiler 
tarafın.lan zaptı haberini tekz:p 
e'.'me~ctedir. 

Atina 9 - Selanikte hiiku _ ti takbih ve isyanın bastmlması 
metçe tevkif edibn ve Venizelist için aldığı tedbirlerden do!ayı 

sivil ve zabitler, Mora krt'asmda hükUınet tebrik edilmektt:'1ir. 
ıq. ''V 

~l':rlld · a.ziyet Strumna kıyı-
~İt-, ~;tahanıet kespediyor gibi
;~ıi\t-ı~~r, Kavala ve Serez mm· 
it, a ku'\'Vetle tutunınuşlar-

Bi _ILiat unsurlarına ve hallerı z, taıı;ı • k .. 
adkh olan rakip1eri:ınıze artı mu-

cadele ediyonız.,, 
KONDILIS 

~tt~\ıt-alarda 100 000 akın MIUetln sUkOnu bu sefer 
to etleri • e Y kal'l olarak tesis edılecek 
~'~l tehı-~ar~ır ve hu rakam, bak 
~~ll b'· ıglerın ifadesine rağ • At'na 9 {A.A.) - Baş an 
fı) ı::ı.lln "'" _r,. gazete • ~t S I" l)\lnden artmaktadır. A- Bay Çaldariı, dün ~anı.. d . 
tf)... e anig"'i - t ·ı "ki beyanatında ıoyle e -"'!\ tutu ~un azam surette cı ere va 

YorJar. Hali hazırda bir miştir: 

Bu tebliğ, Selinik tehrinin 
şimal kısmmm tayyare1er tarafm
dan bombardrman edildiğini ve 
General Kondilisin emrindeki hü· / 
kfunet krtaatmm isi mevzilerini 
tarassut ett:ğini ilave etmekte-lir. 
General KondiJisin arzusu. müm
kün olduğu kadar kan dökülme
sinden kaçınmaktır. Bir çok dost 

Fripoli tehrine gönderilmişler • Kahire kolonisi asileri ~ahma 
dir. gayri layik olarak tavsif ttmck • 
Garbi Trakyada vaziyet tedir. lskenderiyedeki Yunan ko-

Atina, 8 - Vradini gaz~tesi- lonis1 nefret ve infialini b ldire • 
ne göre asilerin elinde bulunan İ· rek isyanın siiratle bastırılmasını 
ki tahtelbahir, faaliyet aahaları beklemektedir. 

pek dar olduğundan Giridin Su - Nevvorkta ikamet eden Yu -
da li~anından uz:ıkla1maaıı§tır. , nan ihtiyat zab:ti ve ~fradı: 

Atma, 8 - Biltün liml'ln reis- "Merhametsizce vurunuz B!z!er 
Iiklerine bütün deniz nakil vasr- j · hükUınetin yanında mevki alıyo. 
talarmın ve vapurların hükUme - ruz,, diyorlar. 



Bulgar Başvekili General Zlatef Sulhü Bozmıyacağız Diy o 
Düı 

) ~ Ba.§ tarafı birinci 34yıf' · 
bizim sulh ve bütün komşularımız
la samimi ve ihlaski.r dostluk ve 
anlaşma halinde yaıamak tarafta

rı olduğumuz ve her hangi bir 
memleketin arazisinde her ne vu
kua gelirse gelsin sulbü ihlal etmi
yeceğiz suretindeki resmt ve aleni 

beyanatımız hilafına hareket et
meyi etmeyi dÜ§Ünmemize bile 
mü3aid değildir. Bu, yalnız Bulaar 
hükumetinin değil bilaistisna bü. 
tün Bulaar milletinin kat'i azmi ve 
arzusudur. Onun, statülerini asla 
ihlal etmiyeceğiz, ona ~amile 
bel bağlıyacağız. 

Her sene eonbaharda ve kqda 
muahedelerin bize bulundurmak 

müaaadeıini vermit olduğu aske
rin mühim bir kısmını - tasarruf 
maksadiyle- mezuniyetle se'9'ke
deriz. Şimdi mezuniyet halinde 
bulunan bu askerlerden bir kır.ını· 
nı huduttaki zayıf mevzileri tak-

viye için ıevkedilmit olan efrat 
yerine vazife baıına çağırdık. 

Bunda mevzilerimizin dört, beş, 
sekiz ve on kilometre aralıkla hu· 

dut boyunda bulunan dört ili bet 
neh!rden milrekkep dağmrk kuv

vetlerdir. Karlar eridikten sonra 
bu zayıf kuvvetler vazifelerini f 
çok müşkülatla yapabileceklerdir. 1 

Roma endişeli 
Paris, 9 (A.A.) - Havas ajan· 

sının Roma muhabirinden: 
Bura siyasi mahafili Yunanis

tan vaziyetini biraz endişe ile ta
kip eb:iıekte ve bu vakayiin hakiki 
bir \'ehamet keabetmiş olduiu mü· 
taleasında bulunmaktadır. 

Ankaradan gelen ve Balkan 
devletleri anlqmuının Balkanlar 
~tatüıkosunu değittirmek için yapı· 
lacak her türlü tetebbüse mini ol· 

maya karar vermiı olduğunu bildi
ren bazı haberlerden endite ile 
bahıolunmaktadır. Bu haberler 
Bulgariatana kartı bir ihtar mahi
yetinde telakki ve böyle tefsir e· 
dilmekte ise de ihtarın ·~hepleri 
vazıh surette malUın değildir. Bul
gar hududundaki Türk mevzileri
nin takviye edilmesinin münhası· 
ran bir ihtiyat tedbiri olduğu ka
naati mevcuttur. 

Anadolu ajansının notu: 
.................... ... ................... . 
Bay Titüleskonun 

beyanatı 
~ Baş tarafı birinci sa:.:· fada 

'dahi olmaksızın, geçirebilir. Kar
tılıklı müzaheret esuına nıüste
nit muahedelerle tesis ediien em
niyet sisteminden da.ha beliğ 
hangi delil vardır? Balkıt.n mi
sakını imza edenlerin emelleri 
çok sulhperverdir. Bulgar hükU • 
metinin de komıu memleketlerin 
ayni ıulbperver emelleri besledi
ğine inanmak lazımdır. 

Bu vaziyet içinde. hiç bir ae -
hep yokken uluslar derneği nez • 
dindeki Bulgar teşebbüsünden 

dolayı müteessifim ve hükUmet • 
ten hükWııete açık bir izahın her 
feyi yoluna koymasını temenni e· 
derim. Hepimiz kalben Yunanis. 
tanla beraberiz ve geçirdiği buh
ranın bir an evvel nihayet bulma
sını samimi surette temenni edi -
yoruz. Her ne olursa olsun Bal • 
kanlarda sulhün muhafaza edi1e
ceğine kanaat mevcut olunca Yu
nnistanm uluslar arası bakımın
dan vaziyeti önceden göriiktü • 
~ünden daha az vahim o1arak 
mütalea edebiliriz.,. 

Ankaradan bu ,gibi haberler git
tiğine dair hiçbir malfunat mevcut 
değildir. 

Şikayet etmemişler 
malumat vermişler 

Paris, 9 (A.A.) - Havu ajan-

Zİ)•aret eden Yunan delegesi Bay 
Rafı.il, Yunan hududuna Bulgar 
askeri tahşidatının hem lüzum.suz, 
hem de tehlikeli olduğ-Jnu söyle • 
mekle iktifa etmiştir. 

BuJgar kabinesi? 

sının Sof ya muhabirinden: Siya· Sof ya Bulgar habines.inin istifa 
si mahafilde Bulgariıtanın uhalar f&yialan asılıızdır. 
kurumuna vermiş olduğu muhtıra· Londra, 9 (A.A.) - Taymis 
nın tamamen bazı malUm.at itası gazetesi baımakalesinde, Türki
kabilinden verilmit bir muhbra yenin Trakyada ittihaz etıniı ol-
mahiyetinde olup katiyen bir tiki- , · ' 
yetname olmadığı ehetttmiyetJe J k d 
kaydedilmektedir. l syan arşısın a 

Uluslar kurumundaki Türk mu- d l t ı 
rahhasımn beyanatı müsaici bir su ev e ~er 
rette karşılanmııtır. Bulgaristan ~ (Baş tarafr ı inci sayrfada) 

tarafından Yunan hududunda a· Yunanistandaki karıtıklık Ü· 

lınmıt olan tedbirlerin alelade bir 1 zerine ilk hatıra gelen ıey, 1) 
takım ihtiyat tedbirleri olduğu 1 Balkan anlaşmalarının t!ı§ında 
beyan edilmektedir. · kalan Bulgaryanın vaziyeti, 2) 

Uluslar Derneği vaziyeti karıııklık sürer giderse i~lerin 

nasıl görüyor? ne olacağı idi. 
Konıtuda çıkan bir yangı • 

Pariı, 9 (A.A.) - Anadolu ajan· nm kendine geçmesi tehlike • 
ıınm hususi muhabiri bildiriyor: 

sini önliyecek yerde komıu 
Fransız matbuatı Bulg:).ristanın 

hükümetimiz hakkında uluslar 
demeiine verdiği notasile uluslar 
derneğindeki murahhasımız Bay 
Cemal Hüsnünün beyanatı hiç bir 
mütalea ve tefıirde bulunulmadan 
sadece bu husUA aid malUınatı 
kaydediyorlar. 

Pariı gazetelerinin Cenevre mu
habirlerine göre, uluslar derneği 
mahafilinde, Türkiye hükiimeti· 
nin hududa asker göndermesi Tür 
kiyenin Balkan miaakile giriımiş 

olduğu teabhüdlerini yerine getir
mek makaadile yapılmıt bir hare
ket telikki edilmektedir. Bulga-
riıtarun ulualar derneğine verdiği 
nota ise, Yunanistandaki karışık· 
lığı vesile ittihaz ederek mahdud 
olan askeri kuvvetlerini artırmak 
yolunda bir teşebbüs diye tahmin 
olunmaktadır. 

Pari Midi gazetesi, Bulgarların 
evvelsi gün ve dün Türk hudutJa. 
rına mühim asker kuvvetleri gön·\ 
derdiğini ve Bulgar hükUınetinin 

te§rini evvelde terhis edilmiş olan 
askerlerini tekrar ıilah altına 
çağırdığını haber veriyor. 

Marsilya sui kastini ve onuıt 
bütün dünyada uyandırdığı endi
!e ve heyecanları kaydeden Nev
york Herald gazetesi, ltalya ile 
Bulgaristamn ve B. Venizelosun 
Balkan misakma kartı olan vazi· 
yellerini ve Habe§İstan için yapıl· 
Dllf olan ltalyan ıeferberliğini 
hatırlatarak diyor ki: 

"Cenevre mahafili telişaız gö~ 

rünüyor amma devlet ve ordu a
damlarının fazla cesaretinden kor 
kuluyor.,, 

Kim Yunan toprağina . 
gırerse 

Belgrad - Za.grebde çıkan Je
urn.al de Zaıreb "Bu·lgariatan ne 
1hazırlıyor?,, başlıklı bir ma;kaJe 
nC!retmittir. Gazete makalesinde 
Bulgart&tanın son zamanlarda al
dıiı askeri tedbirleri sayıyor. As
keri tayinlerden ve Bulgar şurası· 
nın toplanmasından bahsettikten 
sonra diyor ki: 

"Ba1kan antantı Ea!ıka., dev • 
Jetlerinin hudutlarını karşılıklı 
tekeffül etnıiıtir. Binaenaleyh kim 
bugünkü vaziyet karıısında Yu -
nan toprağına girerse kaqısmda 
Yugoslavya, Türl<iye ve Romanya
yı bulacaktır.,, 

Bulgar tahtldatı hem IUzum· 
auz hem de tehlikelidir 

Cenevre 9 (A.A.) - Uluslar 
Kunnnu genel katibi Bay Avenol'u 

malının yağmuma kotan bir 
adam olmaktan Bulgaristanı 

dünkü resmi beyan kurtarmıt· 
tır. Bulgar Baıbakanı ıulhü bo
zacak herbir hareketten uzak 
olduğunu söylüyor. 

Barut fıçısının Bulgaristan 
tarafından ateılenmeai ihtima
li kalmamıı sayılırsa, timdi de 
Yunan hükUmetine kart! çı • 
kan iç isyan nekadar sürmeli
dir ki, kendi haline bırakıla

bilsin? Sorgusuna kar11lık a
raıtıracaksınız. 

Çaldarisin oturduğu iktidar 
mevkiini zapt için silah kulla
nan muarızlar tarih alanına 

ilk çıkmıt politikacılar değil • 
dir. Venizelosçuların, ayaklan
masını dünya efkarına kartı 
haklı gösterecek ne olduğunu 
da daha bilmiyoru:z. Ancak, 
bugünkü Yunan isyanının ben
zerlerinden farkı, Averof gibi 
bellibaşlı bir uzvu iJe birlikte 
hemen bütün bir hükumet do
nanmasının isyan taraftna geç· 
mit olmuıdır. 

Bir hükWııet, kendi ülkesin -
de meçhul ellere müthit ıilih
lar vermekten kaçınır. Ulus -
lararası münasebetlerde Ave • 
rof gibi keskin silah kullanan
ların, Adalardenizi gibi her 
devletin ilitiği olan yol uğra
ğı bir dünya meydanında böy
le ne idiğü belirsizler elinde 
kalmaıma çokluk göz yuma • 
maz. Averofun sahibi Yunan 
devletidir; bu devletin ka.nuni 
mümessilin iktidarı eline ver
diği yetiıkin adamı Yunan ka
nunları bir seçimle ayırdedi-
yor. 

Memleketlerin, siyasi hudut
larını, siyui muvazene!er seç
mektedir. Bunlardan bir par • 
çasmm o memlekette hükfune· 
ti elde etmek için iç politikada 
her türlü harekette serbest ol
duğu kabul olunabilir; ancak, 
sanıyoruz ki, bir mıntakada a
hı verit iliıiği ve emniyetle it 
görme ihtiyacı olan bu devlet
ler o parçanın bütün silah kuv
vetlerini kanuni, beynelmilel 
kaidelere bağlı mahrekinden 
kurtulmuş bir cisim halinde, 
böyle ba§ıboı, hiçbir makul se
bebe dayanmıyan ve sadece 
iktidar için silah kullanır biı

kuvvet olarak bırakamazlar. 

• • 

duğu tedbirlerin Yunanistanm himaye etmeaini bilece 
vaziyeti icabile çok münasebet - Sofya ve fa.şist İtalya z' 
siz olduğunu ve Türkiyenin ale- lil• J·"JD ve müsalemetpervd 
iade bir himayeden başka bir ta· kanlarda kar•§ıklıklar Ç 

kım gayeler takip etmekte oldu- arzu eden herkesin bunu 
ğu hissini vermekte bulunduğunu si lazımdır .• , 

yazmaktadır· F ranaz ~az:eteleri Türk ~ 
Morning Post gazetesi, ayni 1 aleyhinde .. 

enditeyi izhar etmekte ve korku- p . 9 (AA) _Bul~ 
lan ihtilalin, Türkiyenin hudutla- T~ıks.. · · h . ~ 

· • . bo nrn ur ıye muvaee esın 
rmı takvıye etmek zaruretinı, • h 1_ • b'' .. t ı · 
v • • tı are4etı utun gaze e 
gazlar mukavelenameıını feshet- k . . 1_ k d' G tel 

k . . b' .1 . 'h . atını çe.ı:wıe te ır. aze 
me ıcın ır vesı e ıttı az etmeıı , y . . t'ıle - n-a.r..-a unanıstan vazıye 
olacağını yazmaktadır. 

alaka t~is edeı-ek, Yunan 
Anadolu Ajansının notu: vaziyetinin Balkanlarda tJJ" 

Taymis ve Morningpostun bu ı lat çıkarıp çıkarmıyacağ111ı 
mütalealanna en güzel cevap Tür- yorlar. ~ 
kiye Dış işleri Bakanmm Ulus baş. Pöti Jurnal gazetesi, Tür 
muharririne vaki olan beyanatr-
dı ihtiyati hareketini tasvip J 

r. §Öyle dursun, bilakis bunu. J 
Bu beyanatında B. Tevfik Rüş. kan misakmm hayatiyeti" 

dü Aras vaziyeti etrafı ile anlat- delil oJarak telakki etme~el,j 
mış, Trakyada sulh kadroları hari- Lö Jurnal gazetesi, sarih 
ğıru, hiçbir srnıfın silat altına a • rette Türk davası lehinde Dl' 
ğmr, hiç bir sınıfın silah altına a- larak diyor ki: ~ 
lmmadığını tasrih etmiş ve bilhas-
sa Türkiyenin altına imza. koymuş "Kim yeni Türkiyeyi 
olduğu muahedelere ne kadar ria- maksatlarla itham edilmit j 
yetkar olduğunu meydana çıkar- ie intizar edebilir? TürkiY"~ 
mıştır. yetler birliğinden sonra ell 

Yirı 

l Diğer taraftan İngiltere muha- perver millettir ve itbaıll 
fazakar partisinin başlıca organ- Bulgaristandır ki DcdeağaÇ 
larrndan biri olan Mancester Gar- nmm Petindedir ve mu•~ 
dian gazetesinin neşriyatına dair mugayir olarak silahlannı la 

olan aşağıdaki telgraf aynca şa. mıftır. Yunanlrlar, Bulgarl,ıt'J 
tekrar silahlanmasından b~ 

yam dikkattir: ~-
Bulgar, muhtıran Lontlracla hay- düfDlütlerdi. Şimdi Yu t 

ret uyandırtlı.. mütküli.tta olduğu fU ura~ 
Londra, 9 (A.A.) _ Mancea- tefikerinin teyakkuzlannı bir~ 

ter Gardian gazetesi uluslar der- daha arttrrmalan tabii deiİ1 
neğinin Londra bürosund~ Bul • dir? D!ğer cihetten, Türk 
gar muhtırasının ne büyük bir b, bazı nutuklar ltalyannı 
haYJ'.et uyandırdıima itaret et • faal bir siyaset gütmek 
--W.dir. olduiu intibaınr v-.diSi "" 

Bu gazete Türkiye tarafından başlamıştır. Bu intiba, , J 
ittihaz edilen tedbirlerin Yuna • olan merbutiyeti şayam kJ1" ~ 

Venizelo:;un tekrar sahneff 
nistam Türkiyeye bağhyan pek masiyle azatmı' değildir .. ~ 
sıkı dostluğa atfedilmekte oldu • f' 
ğunu söylemektedir. aıırı heyecana düımek içi111' 

yoktur, fakat Yunan ihtilİ~,.ı 
Bulgaristanın Türk gazeteleri nın uluslararası akislerini d~ 

tarafından Bulgaristan aleyhine le takip etmek için sebep~ 
yapılan hücumlardan ıikayetine 
gelince, bu tiki.yet büsbütün hay- dır.,, ;;il. 
reti mucip olmuıtur. Çünkü böy- Romanya matbuatının J" '-
le bir hal Türkiye tarafından son Bükreı 9 (A.A.) - rd~ 
seneler zarf mda takip edilmek • Bulgar hattı hareketi kart ~ 
te olan hattı hareketin altüst ol- Balkan antantının icnbınd" / 
ması demektir. kete geçmeği bileceğini h" 

(A maktadır. Belgrad, 9 .A.) - Novos . 
ti gazetesi, "Bulgaristan ne ha • Üniversal gazetesi: ~r 
zırlıyor?,, başlıklı bir makalesin- "Balkan misakmm ilk ~' 
de diyor ki: maresinde derhal ve ken~t~ 

"Sofya Balkan barıt ve niza - den tatbike geçeceğini 
mına bir tecavüz hazırladığı ve bilmesi Jazrmdır diyor · • Jd'" 
harp yüksek divanının içtimada Antonol muhtırayı ger' d• 

Cenevre, 9 (A.A.) - So~.ı.:J bulunduğu ıu srrnda, Yugoslavya- ~,,gv : 
nın birlikçi kralının mesut teıeb- kikada Uluslar derneği ~~ 
büsiyle aktedilmit ve Baıbakan göre, Bay Antonof' Dl ~J 
Yevtiç tarafından imza edilmit geri aldığına dair olan !O • ete f 

da, (tamamen •ahsi uıab11 1., O 
olan Balkan antanb muahedeain- ~ . _AJ) s.Jd 

n~ıredilmek üzere veriJıll""" ..,el"'i 
de yazılı sarih hükümlerle tam ve ı~ı 1 

lan bu muhtıranın,, keeıı .... i bİ 
aağlam bir Balkan ittifakı mev • ti ... 
cut olduğunu unutmamak lazım- addedilmesi lazmı geJdı 

dimıektedir. l)f1Jflt 

dırBalkan antantı Balkan devlet- Cenevre, 9 (A.A . .,,... ''14".I 
Derneğinin bir tebliğiııd~:..ıısl. 

leri içinde tam bir istikli.l, hudut ;ıµ- er 
bütünlüğü ve nizam temin etmek- len Sofya ile Ankarıt. 11~t tel l 

devam eden dostane i.- .,.0(d'· 
tedir. A.~tO•· Jt 

si sebebiyle,. Bay ,_ 
1
; ,Iv 

Misakı imza etmi• olanlar, ya· 
hancı bir askeri kuvvet taraf m -
dan tehdit edildikleri takdirde 
biribirlerine aakerce de vardıma 
mecbur tutulmuglardır. 

Şu veya bu Balkan devletinin 
hudutlarını geçecek olan herkes 
Balkan ulusu ve ordularının müt
terek cephesiyle karııl&Jacaktır. 
Yugoslavya, Türkiye ve Roman. 
ya, her hangi bir kimse fütuhat 
maksadiyle Yunanistana geçmek 
teıebbüsünde bulunursa, Yuna • 
nistanın bütünlük ve hürriyetini 

7,3 tarihli muhtıruııı• ıe 
ğı teyit edilmektedir·~~ 
-------~ çs11' Bir lngıhz vapuru · dıl 

kelede karaya otıır s.~ 
·ıdeJJ • v 

Romanyadan thraı }.ıı'e ( 
ton buğday yüklü olartba~ ;:<' 
giderken ÇanakkııJecle1 VerbO· ~ 
kiinde İngiliz bandırıı 1 dall ı.ıtf ~ 
vapuru bu eabnh {ırtınıı . ~11ı?"ff 
otunnu~tur. Tür~ G~ıı~,ıeıJ~ ~ 
Anonim Şirketinin Çan rJ111l fJ~ 
tasyoner Alemdar k~rtS. , ·e 1'11 
hemen kaza yerine gılJlll~ 
ma İ§ine ba§lamıştır· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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lstanbul 4 ilncft icra Memurluğundan : 
llt bul Kumaııdanbğı E ......... _ ... _~ __ .... ---.ill, mniyet Sandığı namına 

DünyanJn eq çok taıtııJm•t ve l>eJenilmiş eserleri 
Yurdıımızıın en salihig•tli btlginl•ri elile 

JCqif bedeli 5144 lira 95 1500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekti olup paraya 
kurut olan iki No.h dikim evinin yemlaJi a, elalinkuf tanfındaa tama••• 2000 lira ~•J•tt t•kdir 

ıtuel dilimize çevrilmektetlir. twlri pazarlıkla yaptınlacaktır. edilen Çarfıyıket.iı MaluDulpafa M, Çuhacahaa S. E. 6, 8 Y. 6, 
n..J-.i 13/mart/935 çarf&JD • 8 No.b bir klfir dlkkla •çık arttarmaya waıedilmiı oldup 15 4-35 

Yirmi kltalH IJl•~•n e:iıf,.;ı'•k ve wlc de§erll bir kU· 
tUphaneye ••hlp olmak latlyor•anız 

ita fÜDÜ saat 16 dadır. tarihine mlıadif Paaart .. ı rünft .. ,, 14 tın 161• kaıdtr dair..te 
lttoldlltr ketif ve prtnsmeaini ltlrlaei 1rthrma11 icra edilHektir • Arttmaa bedeli ~•Y••ti WtU· 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na f nıdıldıdalri Satma ima komiıyo • hammiaenin " 75 ini buldµju takdirde mtlfltri•i 6ıuwe bma· 
auada ılrebilirler. Pazarlığa ıi - kalacakhr. Akıi takdirde en son arthr•anlD taabhllcHi baki kıl· 

Abone olunuz • ~erin 386 liralık teminat mak Oze•• arthrma 15 fi• daha te•dit edilerek 3().4.935 tiribine 
PiMi.uz veya Ticaret Odaıına ka- mOaadif Sala gtınll Nal 14 tea 16 1• k•d•r keH cl~trtmizde 

Bu külliyv.ta abone olmak için müracaat e~-.. •la. Mu· 
1'1culanmıza bir kolaylık olmak üzere abone"""-""' ,...,.,.:J. f1llı old\lktWJN dair vesikalariyle yapıl•cak iki11el açık artbrmauacla ar\hr•• "•4•li "''meti 

birl~e vaktinden evvel komiı • muham11tiaenln % 75 ai bal•adaja takdiıcfe Altı ~~80 Ne. la 

Abone şartları: onar kitaplık 1 iMi aer1m11 fiati 
1 yoncla hazır llahuPnalan. kanan ahklmına tevfikan ,eri lnnlnlır. Sabf peıiadir. Arttırmaya 

(427) (946) iıtlrak etmek iıteyenlerin lr11meti •uha••._ .. '6 7. 
''636••, ikinci ıerininki "504,, kuruttur. • • • 
•• d ti H•JUrpap huı.haneai ıçm 
~ eme şa 1 3 rı : BirPN;I uri iti" 'W" ~ ik~nci • . beher ldlwwımı tahatin bedeli 34 
•çin "204,, kurut pefİn alınır, K•l•n ı...snal•r h., IJ bır hra v• kwı4f 01-n 715 kilo hpzin ve be-
ribnek üzere taksite bağlanır. hll' ldlefuqwı ı.hmia '*leli 45 ku-

- Hanıi seriye abeııo ollll'IUMt olwau1, P'tla ıllWtk olu 14 Jdlo 500 ..-. Vakum 
l'&Jı ıönderir gönde,.,. M ld-. ... MrM 41mı'"" "111,.., llf• W.. ldlotuba ta._. bedeli 
l'adaki okuyucul&rm""9 .... ,... ,.ıa..m-. ,.. ...... 41 .... ao kilo '"'IÇık ek-

lllaz. - .u .... ••uttur· ..... i 21 
Abonelerin - ıaktldtrt fllltllld• "'''~ dair - IP&l1 935 ~be ıüntl ... t 14 

llleınuna daire •l•irtilll I•• ~ 1J1r tuldtll4 11141du· tedir. Şa~ .. eJİ her sün ltleden 
bu ıöndermta.ri ,......,, ......., .....,..., •• k IHldullq Wr ....ı Fm4'rklıd• •t .... lma "-iı· 

tinde pey alrçeel veya miUI bir bankanın teminat atektubuu hamil 
bulun•ılvı 1111•.ı.r. Halslın tıpu ıictUi ile ı iti\ ol ... ran ipo· 
tekli alacaklarda diğer allkadaranın ve irtifak bakin 1ahfplerinin 
bu baki rıaı ve huıuıile faiz •• IDHırife dair olan iddialarını 
evrakı mllaltitel•ri ile ltfrlikte ilb tadhiatıl• itllt•r• aihvet 20 glin 
zarfında d•ifemize bildir111el,ri Jlumdır. Akıi takdirde haklan tapu 
ıfcilJl ile fabit olmayanlar ıaht bedeUain pı1lqmaııadan hariç 
kabrlar. Mnterakl• •erıt, tenYlriye, taıziflr••e• mlte•elllt Hle· 
diye rlıumu Ye Yaluf borçları borçluya aittir. Daha fula mal6-
mat almak iıteyealer 2 • 4 • 955 tarilaia4ea itibarn herkesin 
g6rebilmeıi için dairede açık huluatlaralacak arlbr•a prt· 
nemeli ile 9S4 • 2770 No. la d•1aya •lracatla ••zlc6r ••1ada 
me•cut ve1aiki r&rebilece~leri illa •hım•· (1226) etnaf veya tlcMFa ı .. ın119bUlr, J"•D flreWllrt.. Elmlkaw,. 

Bu çols ...... U ldllllrt ...... olmüta ..... Millll- p.IJlhN;elderin 22 liralık teminat ~~~-r-.,..---------~~------

Pttiiracaat rwl • VPıt .W- '4ıılılrs ...-ı. lıtulıal :ı:ı=:!i-=r od== ( ~~-... R llalll • lfl• lirli ila.111 1 
lıtanbal °"'""" ,.,. f • HIWNl•(jl • da laa.Pr bul1J11maları (1116) M"b'DJllllll bedeli ile dPJ vemikd&fı apfıda yuıh palzeme 

M , 
,_.. __ .. ul lldnol tm )f emurlu tt .. llokıt1 va1rnnden evvel komiıyon- o:: a u a u: a u ı 3 

'tlurluğunlflJll turulu. • • • 24/4/1ft35 ~ ıi.ilıü sqı lS~ kapalı zarf uaulile Anbrada ida 
Yeminli ehlı.uut tenfındq HaQIP IPP"J• Çtrfi~IM re binaaında satın ah~w. 
~ıa (1014) "'9 en dört 11. ..,., .-rilM Yf ~ 'it l>P.t • qlpı t.qıir ve talim mal.. Bıa iıe ıinnek iıtiyenleriıı 1275 lirahk muvakkat teminat vermele-
"-~ ......... •tma Toqnk IMıt Jüa tlli in ~r-t' llWif ~ ''1'"''i ..-k e"'i'ltme ile satın ah.. ri ve qlQfpup ıayin ettiii ve,U..J. rl• kaquqqn 4 i!Pçü maddesi muci· 
'- L..--.i adk Ali,... malalll"la hMu ......... Y -~ f.lpiq p~. MalıMıelerin tahmin e- bi-. i.- ıirm.;if: ...-ıii IAıaqni b\I lımJRtdıi'~ d~ir J,epn._ame ve 

.....,,lllq ... Y--' yani v-ı- ... HOR --.L-"-lnde To-L-•• -ı... •n. 1'ttlelleri 38S lira 80 kurut· te1cı·n . . .. 14 kad k • . ı· &; 1 .... " .,.,.. ~ _.,,. ~- .-- ~ J ı erını a:ynı ıun aaat e ar om11yop reıı ı •• ne YerllJe wı a • 
• :. il yeni 19 Ne. la tu ....,_. • .-ı 13 mükerrer ye- tur. hahlei 31 3/13Ş pertembe ,q 

.._.",.....__ Wuaıı htMııin ta"91• ili il_... ile murakbm ve lcu- •i ~t lıl,30 dadır. Şartnameıi ZIAld=~ ite ait prtnameler parasız olarak Ankarad~ nıalzmqe daire • 
lal a.. .. ı_ •---·lm\lf O. "° Y• ha~ miiftemil bir kıt'' 1.- fh fileden evvel Fmdıklıda d H d d e11·· k .. dü 1··~: d d x...ı ,... ""'1mlr• ~ f.. .&..! • • arttır ki artırma epiltme komi.yonun • ıiıı en ve ay arpfta il te, um ve ~f QIU r u ... n en ..... • 
..... \ ·.-.. ld bottanm YU1 ....... aç - ~d..-. _.... (1189) lt..~ -l/3/tll 11111•,ct • koqulıwı hıp 13141935 e» da ıörülebllir. Ekıiltmeye girecek Clnıl Miktan Muhammen BedeU 
~ .._..._ .... Dfyanbane1e •· maya Uf 0 

lerin ;ı6 I~r.JJk teminat makhuziy. 
•ı14r4Jc- tw,.a/111 minlemecine marteti. fODO. -.t 14 den 16 yaka- Adet Lira 

.,.,... •- d 1' l~ ye Ti~ ocı..ına kayıtlı ol • 
~.,_pazar pnü ~· dq,e. dar ~ e aç ~ MJama dair yeaibJarile biri•· Fna hava .,,ı, l»qnuu ~ 
~ 011 altıya kadar ~ •llP.*M 8• aldr lat•r. ArMııma Meleli te ftktinclen enel komisyonda Soman -MOO 
-~-.. _ • talr.dir olman ~ mawr L.....1 1 (1117) Manton 900 17.008 
--'!"IA'C~ Arla: ·''" ... = .. ...,.. ......... lu)metin ~ hazır DUIUllllla &ne ..... ., .. _.,.. .. .. ~:4' % 7,ltem•~ .... ~ .Je,.... ...... Wduiu takdir. • • • ----------------. ...... ------
te .. • Blrilait Yll'Jl ~··d• • ~,.,,. mtP'mf hiueai ah lıtanbul Kumandanlıiı emrin- Jllıpltul 4 üneii ior• Mcnnurlupnda11: 
leti~ .,. ~f iAr• ~f Cilt ClltQue ihaM o~caktır. Abi deki kıt'at için beher kiloıunun E , s d 
fı te aittir. ihale için takdir edı- haki• ... uttıraam a11tı ,.n.1e talamiaeılil .. Mtleli lOkuNfelan mnıyet an ıgv) namına 
\; in % 7& ini bulmık ..,ı W-alı BBN arttmna on &et Na 200 t• - kapalı wfla ..... 
d.~ . ı takdirde vttırwıa 11 gün -=~..1-1- ··--•·'--'- 28/4/935 .,... ye PRtut"'9'· • ...,..i il r.t-..1 931 700 lira mukabilinde birinci derece de ipoteki olup yelJlinli üç eblma . 
~ S ~""" ..,........-.... pe-be •ilmi saat 16 dadır. ı,. 
lh':- t..ıit tdilll'fk 8 'f/93 -:ı..1& ••• at• .ı_ 16 ya kad•• •s- kJlf JAr•fından iJt.IMM!ıuı& 9()() Jira kıymet t-L..Jİr edilen ••pu L-ydmda: 
•'«ille • ., •--- _. ..,. teklilep fU'lMIDelİBİ her ıün öl- ..,.., .. ,. ..-
.ıı_ llıeeine -·tl--n Pazarteıı • d • · ..Je yapılacak olan L Büyijk carııd~ 1-f-.•·p Emini h•nw ı ,,.ı._iın..Ja d•vin Jeaedinde Bii-=~ı. •'«llii • .., ·.1- · Y~ 'trem~y "" 1-..I-- fvvel Pmdtldıdaki sabnal ,. .-....- ,., ... ,.._ """* ~ .,~ "'!J-
..:_ •Ynı •Ntıe t.tllrar edıloq"=' u __ • lk aıttmnuında mez.klr ~ ÇMll Ha~p Eıniaj ~, Alt l<at S. E;. ve Y. 17, lB, 19 No, hı kMair iki ...... 8 ,_ · ııuuı:;ı aç ı. ma komityonuncla ıBrebUirler. E:IE d ._,_ 
'\i:_d ta •ere de biçilen kıymetin lıi19e e11 çok arttnan Qatünde v' - -.11&-- ·----'·leri ı~ il I ._ \İ'tAM ~ MUJr~ va"4iP.Ait ol cl\Jiıı lJ,41935 tarihine mUaadif pa· 
"'Q.: e f & ... ı· ı....ı ~Y• ı•~ n aııuu ra '~ ......... .. .. 14 lt::. ı.-.ı .ı • d b" . • ~d .. e\lqjf l»tfi'" ~lif r.t'IP• ,.kılac#ır, ~,. İftirak fi t • l ..... Y4'JI Pf?& mq. 7~t iHJftU 4Pt ffD .. Ja Nll!IJ •r Ha.lre e lf ncİ f.f\ın...NI ~ e-
~ ~ laWlru 2218 No. lu lia • mek isteyenlerin takdir edilen lgr la~~= : kaPPlt'Nl S, ~ Pi 11tad • dıl~Iitif. A,ıtına~ ~deli lunıtf:ıi na-.bamaıiıı~qin 75 mi t;.ıldviu 
'-ıe "~ürnlerine çör' ıatıf btt metin yiisde yedi buçuiu nisbeti9- •• ~elfi ,eaiJRJ.rı.. birlikıf, talJdarde PJiiııt:ri•i \iJe,p,, \,ırPıl•~· ,Akıi tAkdircle eq ıoıı aıu.ır
tı,. 1 ıaıuddetle geri bırakılacak - ele Pff ••İ •~Y• "-.ı Wr b-.... t.wff mektuplarını belli ~ıJe.p ep manı taahlıüdü ~ kalmak üzere arttırma J ıii• tlM& W.dlt ttdi
tif~•oteıc sahibi alacaklılarla .. ir- "~ -ipat mektubunu h&DJll az bir saat enel komiaıona ver • lere)ı S0,4,9S5 tarihine müsadif Salı IÜllÜ aat 14 MR UI )'2' kff" J.za 
tllJta lıakJcı sahiplerinin ve dlger 1JNltRHMl4rı JiJJmdır. Haklan ta· mel.-i. (l ı ti) dairemizde yapılacak ·kinci açılı aPtlmna11nda arttı - btdıll lsıJMeti 
tinde d~rların ıaJFl menkul Ü~•- pqTa kantlı olnuyan ipotekli aı.- • • • mubamminenin ~ 76 ini bulmadıi ı takdirde atıf 2280 No. lu kamm 
t.. ki haklarııµ ltı1"'4Jfl• f•IJ c-1-Jılarla diler alakadarların, Jr- ahkinaq1a lttvfiıc.n J•ri t.P1lkıltr. Saha p-ıiqdif arttırlll"'" it"rak et· .. ıııa aa 14 ten kNait ~ık sk•Utm..:t-= ..,..... 
~1 sra.!a ~air olaıı iddi.!1•~?1 tifak hakkı 8'hiplııtrinin bu ~akli.- koiun1Jftur. 1baleıi 14 _ Ma.n _ mek iıtiyenlerin kıymeti muhammi nenin % 7,S ni tinde pey akçesi 
el, icra bluıbıteleriyle 20 •\lll ıçın mu ~e huweile fıaiz ve muarıfe • 811 Perıem .. rfintl saat il tetliP.. "f'YP. IPUll Wr l>JPAOIJI ~nat PltkıııbtJQV hkail bııhı m.l•rı lbpp
~d dairesine bildirmeleri J;- ir ekn iddtlarnu ilin tarihinden i- lıteldiler prtaamuin[ fındıklıda dır. Hakları tapu ıicilli ile ıabit olmıyan ipotekli al klarda dll• all
"ic:Uı n-: Aksi halde hakları Tapu ı;a...reın yirmi gijp içinde. evr~ Sabaal•a kemlıy .. a4a her gün kadaranm Ye i"ifak hakkı aahipletiaıin .. hülarım v• hwtllfilf faiz ve 
~Yle ıabit olmadıkç:ı sabş mii•?>"ıı•'•ilış birJikı" tl•ırMll•P. ille.ten lffel ılrebilll'ler. EkaUt- muarife dair olan iddialarım enala 1aiiJ9it.1-ri il'I l»irHkt• Uin twi· 
..... ~·· pa7lqmas111dan h~r;c; liJ~irJNlitiirllf· 4kti ..Wirtle •• ,. ıiruelıleria 181 u .. ı. mu- hinden itibaren nihayet m ııün arfnıtla d"iruıiu ltiltlirmıltri """' -
-~dlF. Daha fa•la malt· ha:~'arı tapuya kayıtlı olmıyan • vakkat taaiut naalrbu ••ya tica- ~O:· Akıl takdirde hald4n tapu ti.illi ile saltit obımNılN" Mhl ""'= 
'J~ek iıtiy,ııJerQı 34 ~~ J~r Jtt 1 l}etfefir.ilf .,.,ı..-.ma ret o.taama ka)'ltlı oldalduıpa da- ham paylafqıumclan hariç kalırlar müterakba YJral, l'ftl'i""'9 &uli· 

~~aınlftiıe Ptürşcaııl et.Jne gJr"11f~l•r· PJha ,.ıc DMl~~ı.~ı- ir " .. iW&riyle birlikte "llktiaden fiyallen mütevellit heledire riituın v• vakıf borçl-.rı bortlv~ Utir 
- ->laqpr, (1730) m;ık Mteyen~rin 19 ~ 935 gunun- enel kamiqonda ...... bulunma- Daha f la wlümat almak iıtirenler 8,4,93& tarihh"''" itllwtA htr· 

11...,..llllllllliiıı....~ ..1-p ftJlfl 4,ir-de "* Yt Mit bu· ları. (482) (911) kain ıörebilmeıi için dairede açık bulundunılMak ...,._ YMiEİ 
G.. pıı;; fUlna ile 994 2616 No. lu dosyaya müracaatla mezkUr dosyada mevctd wıaa-

D oz Hekimi IunduF11lacak ,ıan arttmaa l•tgnlnıl D9rJWri lçra ltfe - liri 16Peltilecekleri ilin elunur. n•>. 
a...!.~ ~ükrü Er lap 1 meaiı. P~ 7aoş Ntt, lM .t.~yuıll-! mqrlrı;unJflll: 

"Ankara cadcleıi No 80 da lnıkmMJ ve ~~r.Jafr! DM~ Bir luır,ı.p d1>!.7ı btÇz~diJıııit 111••••••••• 
a..._ 1'.W...: 11866 kuJün ev.af veatıre,mı ıa.tel'}r olııp Ptıfmt Mrfl' veriloıı l JO ..... •••••••••ı•• 

....._..,-..-: JiiPltri RMINllcndir.. vaziyet ve takdiri kıymet raporµnq 5 K • 1 k D 1 
----~ı.-lllllill 16riip okuyup anlryabilecelderi ı, ~ı,. tütün 12/3/93 ıünlem~ - ] ra 1 aıre er 

OSftJA.NLI BAltKASI cine rastlayan Salı ıünü saat 9,5 
lla olu••· (l7Sl) tan 10,5 kab.r (lalatada salon 

o.__ _ IUN · · ZA Yt ır..tumdaki Hacı Hasan aade lb 
~ı aa..uım11 <;.ı.ı... · · hl lmı rahimin tütün depoaunda açık ~. i ve 8e7ojlu dairfltri, Stn 1ka11va lıı~ıpdtn ı" 'd~ artırma ıuretlle sablacalmdan la 

~ bapNDJ qaü~betil~ j 10 eyi~ 929 JO 
657 ;!:ı:ı:r a~ teldilerln sabf günü adı ıeçen •· 

~ ~~· 17 ve 18 inci ,anlen °7an8::"kl~·hülanü ofma., atte mahalllndeld memunına mil 
111111unacaktır. ca es ••P .. ı ••- •-- , 

llıfl (ifa) •-""• f'rırM ıracaauuı I ... •--ur. (5732, 

Po4ta ve Adli1~ bin ... na en yakm yerde Ankara caddesin
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
pda dahi kiraya ••rileeektlr, CeaUJetl ... , awkatlara, t.t._. 
teıw, razete, ...... ,..,. .. rlu ........ daireı. ••• 

•. VAKiT idare evine müracaat .. 
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.-------Bayramda __ , ___ ~ 

Hililiahmer GaZetesi 
Birinci gün akıam.·, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sabah 

olmak üzere ( 4) nauha çıkacaktır. 
Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine "yalnız 

Hilaliahmer gazetesi çıkacağından, Hilaliahmer gazetesine ilan 
verecek ticarethane ve müesseseler, azami istifade görecekler ve 
ayni zamanda Hilaliahmer Cemiyetine yardımda bulunmuş 
olacaklardır. 

ilan ücreti: Son sayfalarda santimi 30 knru~tur. 
:Müracaat yeri: lstanbulda, Yeni postahane karşınsmda, 
Hilaliahmer Satış Bürosuna. Telefon (22653) veyahut 

Ankara caddesinde Kahramanzade hanında llancrlrk Şirketi. 
Telefon 2009·1 - 5 -

Askeri mekteplere 
muallim aranıyor 

1 - Askeri liselerle Kmkkaledeki San'at mektebine Ye askeri 
orta mekteple aıağıdaki yaz:ıh dersler için muallim ahnacakbr • 

a) Kuleli lis~si için: Felsefe, riyaziye, fizik, kimya, ingiJizce. 

b ) Maltepe As. Jisesi için: (Topkapı) Fizik, riyaıiye. 
c ) Bursa As. lisesi için : Fiıik, riyaziye. 

d ) Kırıkkale San'at Mp. : Edebiyat, felsefe, musiki, riyaziye. 

i ) Erzincan As. orta Mp . : Riyaziye. 

2 - Bu muaJlimliklere Maarif Jisderiade •e orta mekte~ 
)erinde 926 senesinden sonra muallimlik yapmış olan, yahud 
branılarına göre okutmak aal•hiyetini •e kanuni vasıflan haiz: 
bulunan muallimler alınacaktır. 

3 - lsteldiJcrden başka yerde i'i o!mıyanlara mektebin 
bu'u lduğ'u yerin uzaklığına ve istekli olduiu derse göre ayda 
84 liradan 126 liraya kadar ficret Ycrilecektir. Maarif mektep· 
f eriode dersi olan muallimlere gene mektebin bu'unduğu yere 
n istediği derse göre ojutacağı her ders saati için bir liradan 
d6rt Hrayı kadar ücret verilecektir. Ucret miktannı askeri liseler 
müfettitliği tayin eder. 

4 - Ayl.k Ocretle tayin edilen muallimler haftada 15: 20 
aaıt ders o:<utmağa mecburdur • 

5 - lıtekliler istidılarına aşağıdaki klğıdları iliıtirerek 
Ankarada Milli MGdafaa Veklletinde aıkeri liseler mlifeltifliğiae 
göadcrirler • 

•) Fotojraflı Te resmi makamca tasdikli fit (hal terdmeli). 
b ) Polis tahkikatı ıonunda alacığı bliınühıl klğıdı •e yıbıncı 

kadınla evli olmadıj'ıaı gösteren kAğıd • 

c) Sıhhi heyeti tam olan bir askeri hastaneden alacığı tasdikli 
s1'1!ıat ıaporu. 

d) Eh iyet dereceıiai g6ıteren ıabadetname, ehliyetname, 
tasdı!<name ve başka vesikalarının tasdikli Ye fotoğraflı 
suretleri . 

e ) No~crden tasdikli taahhüd senedi bu ıenede şunlar ya
ıı!acaktır. 

( Tayin edileceiim mektebin dersi 

• 

TC!J O. KiVE 

ZiRAAT 
BANKASI 

~~··-~.-fj AQA 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KaraltOy - Köprülta~ı 
l"el.423b2 .:::.. Sirlı:ecı MühürJ:ı.ııad~ 

BiRiKTiREN 
RAl-4AT-1; Ot;Q ./. 

Bara Gölge 
DördüncCı kltab muallimliğioden herhangi ders ıenesi içinde çekilmemeyi, ıayet 

teli! zaa.ıanında çekilecek olursam en az iki ay önce bildireceğımi, 
böyle yiıpmusam alacağım ücretin iki aylığını tazminat olarak bir 
defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin olunduğnm halde ka· 
nunun gösterdiği zaman içinde nzifeme başlamazsam gene avni 
tazminatı ödeyeceğimi ve ne suretle o 'ursa olsuıı aakert liseler 
müfettişliğinin göreceği lüzum üzerine herhangi bir zamanda bu 
Tazifeden çıkarıldığım takdirde hiçbir bak iddia etmiyeceğimi 

I:••- Han Telefon 22740 •-•I Mavi Portakal 

taahbüd ederim ). (1043) 

2830 kilo sarı sabunlu kösele 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 

Tahmini bedeli 5660 iira olan yukanda miktarı yazılı sarı sabun
lu kösele askeri fabrikalar ıatmalma. komisyonunca 23 mart 935 tari 
hinde Cumartesi günü saat 15 te kapalı zarfla sabn alınacaktır. Şartna 
me bedelsiz olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

·olan 424 lira 50 kuru§u havi kapalı zarflarını mezkur gün saat 14 te 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikleaynı günde ve muayyen saatte ko· 

· misyona müracaatları. (1194) 

.............. KLASiK ESERLERDE" 

Yeni Çıktı 

Değişişler 
OV l D 

S. Z.AKTAY . 
Ovld eski Romanın en bUyUk kllsik ,airldlr. Değl· 
tlfl• bUtun orta ~ağları kapllyan şairin en UnlU ve 

en özlU eaeridlr. 18 Forma - 75 kurut 

Dağıtma Yeri - Va kıt Matbaas1 - lstanbul . 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 Mart 

SALI günü saat 20 de Rize'ye 
kadar. (1259) 

IskendeTiye Yolu 
ANKARA vapuru 12 Mart 

SALI günü saat 11 de İ•kende • 
riye'ye kadar. (1260) 

Befikta§ icra Daire.inden: 1 

Fiyatı 5 /(UT aşt UT 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar ıerisioden her on btf 
günde bir kitap neşro uour. 

Tevzi 

Her kitab baıh başına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 

,, 

" ,, 

1 Bir Mühim Cinayet 
2 Sara Saçlı Adam 

3 A11lmış Kadın 
4 Mavi Portakal 

1 

"" Yeri: Vakıt Matbaası - An•~ara Cad. ~ lst•" 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

ne karar verilen bir sahibınin se- 1 

si markalı maateferrüat otu~ plak '-••••••••••••••••••••·---~: 

::s~;l:e~:;;:~;::i!aı:ı:~~~~~· :~ o e n ı· z ı ı· t e s ı· s ~ t 1 e ı e ~ t r ,. " 1 y e rn r ~ 
ihale pul resimleri müşterilerine U ft ft 
ait olmak üzere 12/ 3/ 935 tarihi • • • it t • d 
ne müsadif Salı günü saat 13 ten !I n o n 1 nı f 1 r ft e f n U e n ·. . •; .. '" 
15 e kadar Beyoğlunda Abanoz U 'I ..,., 
sokağında 26 No. lu hane önünde Denizlide yapılacak idro elektrik tesisatı 10/mart/93Stıflb~ 
satıl~cağmdan talip olanlarm itibaren otuz bir gün müddetle münakasaya konulmuttur· ~11..,.ıt o gün ve ıaatte hazIT butunacak 1 ak h k'I f d k. G k yu""" ' 
memuruna müracaattan ilan olu kuvvet o ar §e re üç ı ometre m esa e e 1 ö pınar ıu ~ 

5 ) caktır. Buna ait bütün proj~ ve izahatnameler Denizli ikt~t-" ~ 
nur. ( 724 · tır.,. _Mi 

sından 25 lira mukabilinde satın al mabilir. Münakasaya ıt A ,.,- • 

Dbeyl Salt istiyen müesseseler ... eksiltme ve a'ttırma kanunundaki ahkaaı-~ 
Fatih Karagümrük tramvay vesaikini ve ilk teminat olarak 2500 lira muteber bir ba~a ;9"' f 

durağı, No. 4 mektubunu vermeleri lazımdır. Bu teklif mektupları 11 / rns&Jl ~ 
Sahibi: ASIM US ____ §embegünü saat 14 te Denizli iktisat bankasında elektrik Türk • .,.iJf'~ 
Neıriyat Müdürü: şirketi heyeti idaresince açılarak üç gün müddetle tetkik v~ ~ ;ıı-1' 

REFiK Ahmed SEVENGIL ~:.utlar teklif eden müesseseye had Ji layik görüldüğü takdır • 
.VAKiT Matbaan - lıtanbul edilecektir. 


