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Bakanlar Heyeti 
:Aııkara 10 (A.A.) - icra Vekil· 

J~ri Heyeti bugün Başvekil f mıet İn· 
önünUn reisliği a1tmda toplanarak 
ınulıtelif işler üzerinde görüşmeler· 
de bulunmuş ve bu işlere ait karar· 
lar vermiştir. 

Bulgar ordusun
da değişiklik 
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O Sayısı 5 Kuru$ 

.. V enizelosun Kellesini Getirene Mükafat ! 
l Girit'te ltalya 
--------~~~~~~~~~~~, 

himayesinde bir Cumhuriyet 
Ruz vel t'in 

ikinci yıh 
HükUmet kuvvetleri asilere karşı 

Amerika Cumurluk Başkam 
nuZ\·eh Akeve gireli artık üçündi 

'11a ha111yor. Böylelikle dört yd sii· 
t'ecek olan ulu al öde,·inin yarısını b". 
•lirmiş oluyor. 

nllZ\ eh ı 933 l\lartınm ilk ya· 
tısnıda Birl~ik Cunmrluklarm ha • 
l~a g~erken koca Amerika ökono· 
~ bir felaket içinde san-ılıyordu. 
Oılerce banka hir günde kapıları· 

Ilı kapatıyordu. En hiiyük iş evleri 
ite Yapacaklarım faşımuş, yeni Cu· 
llıurtn)c Başkanından kurtuluş yolu 
'1tyordu. 

taarruza geçti; ilerliyorlar 
.. 

Du öyle bir dunun idi ki, o güne 
ladar Amerikada en tanmmı~ öko· 
!totnik. otoriteler bir ~are göstere • 
hıiyordu. Yeni Cumurluk Başkam 
01111 RuZ\ elt ise ilk bakışta ancak 
bir yamn adamdan ba~ka bir fey 
~idi. Bir ağır hastalık yü~iindeıı 
~CUdü Celce uğramı§ oldugundan 
?~ belinden aşağısı tutm~yordu. 
&\~disinin bir kötürümden lııç ayn· 
dını. yokta. Ancak özel (hulltsi) hi· 
~e yapılım§ bir ilet ile. yürüy~· 
frili~rdu. Onun için bu yem Amerı· 

A•üerden aıınan köylerd1; halk hükUmet kuvvetlerine dert yanıyor ; - Selanik ıokaklannaa alınan 
inzibat tedbirlerinden .•. 

\t Cumurluk ·Başkanmın pek kor· 
~ç hir ökonomik afat önünde ıı e 
''Pthiteceğini lıer ki§i biribirine 1" 

'1l)ordu. 

o-~~!- .. günlerdenberi wn iki y~1 
~tıd ~.. ..Et!.kat h!f~en kumn ı· 
11 e bn kotüriim §el yatmz -Xiilu•I· 

: giİcQ ile pek ~ok itler gö"?"~I· 
te' \re her nekadar son aylar ıçınt 
~ lenatoda kararlarına ' 'e tekJiflo 
~ ~·'11 gelmeler ba~1~ıt ise d~ I 
.)'eJ (~an geneluoyu (e/karıu'!!.umı· Hükumet elintleki geınileı-den 91 iıaretli kruv:aör 

.\ Çındeki yeri sal'!ılm~ degıl~ır. kadroya alınan KJkıı %1rhlın .• 
eld c.ha RuZ\·elt §imdiye ka ar 
~ettiği mu\'BCfakiyetleri . nasıl Atina 10 (A.A.) - General 
'lhilmi§tir? Bu muvaffakıyet • Kondili~ Selanikten cepheye git· 

la..._ &lnı nerededir? ASIM US mittir. Doğu Makedonyasında i· 
• ._... ıilere karıı taarruz bu sabah sa· j 
...., ' -.. eıayılıanın • tınM> ıdttununda al 6 da otuz tayyarenin asilere 1 
--.... .__._ ______ ..._'\ ait mevzileri bombardıman et· 

Unutmayınız: mesile batlaml§tır. Hükfunet kı .. 
Q 1 ta!an evveli Virotnia mıntaka -

Ut han Cahit, en güzel j aında taarruza geçmiılerdır. A~i· 

11e yenülen 

tina: 10 (A.A.) Atina ajansı 
bildiriyor: 

Bay Çaldariı, günün iyi baıla
dığmı ve uluıun zaferden emin o

labileceğini ıöylemiftir. 

Taarruz hakkında muha· 
birim zln telgrafı 

Atina, (Huıuıi) - General 
Komenoıun kumanduında -
ki dördüncü kolordu a
ıileri tc im olmakttln i!tinltif 
ettikleri için ha\'aların aldığı 
müaait vaziyet üzerine hukWnet 
kuvvetlerine kumanda t!rlen Ce· 
neral Kondiliı taarruz hareketi· 
ne ıeçmittir. Gelen haberlerle 
harekatı askeriyenin tıükUmet 
kuvvetleri lehinde inki~af et· 
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Garbi Trakyada bulu.üan Ce. 
nera1 Y alistraı da ihtili. lcilerı 
takibe batlamııtır. HükUınet 
kuvvetleri asileri tedip icin müı
terek bir plan dahilind«: lıareket 
eylemektedirler. 

__. Devamı ,, uncu ıavılatla 

kurulu or 
Son dakika 

Paris, 10 (A.A.) - Atina
dan Jurnal gazetesine yazıldı· 
ğına göre, Bay Venizeloı Girit 
Cümhuriyetinin istiklalini rad • 
yo ile ilan etmiıtir. 

Müteakiben Bay Venizelos, 
Trakya ve Makedonya ahalisi· 
ni mukavemete teıvik ite bera· 
her, kendi ıaflanna gönüllü 
yazılacak olanların her birine 
elliter drahmi gündelik vadet· 
miıtir. 

Londra, 10 (A.A.) - Sun. 
day Ekspres gazetesi, Venize • 
losun, Cümhuriyet ilin eder • 
ken, İtalyanın himayesine mü· 
racaat ettiğini yazıyor. 

Londradaki Yunan resmi 
mehafili, uilerin Cirit adasına 
hakim olduğunu ve bineana • 
leyh adanın istiklalini ilanda 
serbest bulunduklarını inkar 
etmemekte ve fakat asıler bir 
haftadan beri buna benzer f&· 
yialar çıkardıkları için, bunla. 
nn ihtiyatla kartılanma11 la -
zmı geleceğini bildirmektedir. 

Resmi f e b!l§ler 
Atina, 10 (A.A. - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Umumi kararıihm hu aa . 

bahtanberi ne,redilen resmi 
tebliğleri ıunlardır: 

Saat 8 tebliği: 
General Kondilis, erkanı 

harbiyesi ve üçüncü kolordu 
erkanı harbiyesiyle birlikte sa
bahın be§İnde Selanikten ay • 
nlmııtır. Bir saat ıonra tayya. 
reler Filotilla kumandanı Rep· 
pas kumandasına uçmuılardır. 
Hükumet askerleri, ortasında 
dikenli teller müstesna olarak, 
üzerinde hiç bir deği9iklik ol • 

Devamı 9 unc·ı aayıuuıı> ıs UncO llOtununlP 

eserini gazetemiz için )er baılangıçta mukabele etnııı· 

h d ler~e de fazla telef at vermiıler-
------------------.................. ________ ;.:.::===~---

azn la ı 
ba TU dir. 
Q "'I. 8 A O O S HükUmet kuvvetlerinin başın. 

Ad da bulunan General Kondilis, ku-
b .. 1~1 taşıyan bu roma~ mandası altındaki kuvvetlerin i· 
lltun genç kızları af a· silerin tenkiline kifayet ettiğini 

kadar edecektir ve artık kendisine baıka kuvvet 
b gönderilmemesini bildinniştir. 

f: akında : HükUınet, Makedonyaya asker 
1 göndermeği durdurmuıtur. 

'Q::::---------~~ 

Yeni sayla vlarımız 

., say.avı /Juuılı 
SM.ır,,. 

Bu de kadın 
mı? 



• 

Bulgar ordusunda değişiklik 
Bazı generaller tekaüde\ 

sevkedildi 
Sof ya, 10 (A.A.) - Başbakan , .P. 

Harbiye Bakanı General Zlatef, ga · 
z~telere beyanatta bulunarak bir kr· 
~nn Hasmın i~tiraki) Ic ve Kralın rİ· 
ya~eli altında toplanmı~ olan yüksek 
ask.eri meclisin General Taniçef, Fi· 
lipof, Geririkof, Panof. Dragiyef•i 

lekaiide sevkf!tmeye karar vermiş 1 

ol<lu~nnu siiyleıni~tir. 

Bu generallerden birincisi top . 
"U miif etti•i. ikinrisi Ple••np ve i.i • 

çüncfüü Varna garnizonu kumanda
nıdırlar. 

Day Zlatef. şimdiki halele orduda 
lıa~l a bir clı>~işH .. Iik yapılmasına ka· 
rar vnilmeınİj olıfofonu iHve Pt • 
miştjr. 

Mumaileyh, yük.sek meclisin -
l>ütHn uzasmm i~tirakiyle - yapa • 
oa~ı bir toplantıda başka değişiklik· 
lore karar verileceğini ve fakat hali 
hazırcla biiyle bir toplantının mev· 
rnn hnh!!olı•ınılr~ını söylemi~tir. 

Yugoslav ıç akanının ' Nevyorta kumar ve 
nutku fuhu~la mücadele 

Belgrad, 10 (A.A.) - Dün Nevyork, 10 (A.A.) - Hafta. 
akıam Dahiliye nazırı Bay Popo- nın batmdanberi, zabıta 300 e ya· 
viç, Yugoslav ulusal birHğı üze - ! kın adam tevkif etmiftir. Zabıta· 
rinde, radyo ile bir nuhık söyle· run maksadı, kumar ve fuhutla İt· 
mittir. tigal eden ve bazı şerefsiz avukat· 

Mumaileyh, ulusun büti'u kısım- ların yardımı ile de meşhur fakat 
larının menfaati ile Yugoslavya· paralı canileri muvakkaten tahli· 
nm uluslar arası camia~mdaki ye ettirmeğe muvaffak olan hay • 
vaziyetinin, bu memleketin kuv • 
vetli ve müttehit olmasını iktiza 
ettirdiğini ıöylemi§tir. 

dut kumpanyalanndan tehri büs
bütün temizlemektir. 

200 e yakın polia memurunun 
ita yan • Yugoslav yerleri değiıtirilmittir. Eir çokları 

münasebeti aleyhinde kanuni takibat yapıl -
Belırad, 10 (A.A.) - ltal • maktadır. Ancak timdiye kadar e

yan • Yugoslav münasebatıpda le geçen haydutlar, ehemmiyetsiz 
Bay Musaolini tarafından Teşri· takımdandır. 

nievvel nutku~da temenni edilen 1 Esrarengiz surette vukubulan 
ve Romad~ı Fransız • ltalyan bazı cinayetlere bakılırsa. çet. ala. 

anlatmasından sonra ilerliyen 
1 batıları, bo!boğazlık etmeleri mel· 

salah gün geç.tikçe bir kat daha . huz olan ıuç ortaklarını ortadan 
artmaktadır. 1 k ld w k d·kı . l 

Y 
. l ) 1 .• B a ırmaga arar ver ı erı an a-

enı tn yan orta e ç111 ay l 
G . d v· 11 B l d ' 1 ıyor. uı o ıo anın e gra a muva-
salitı bu istikamette yeni bir a . Altı günlük yarış 
dım olarak telakki edilmektedir. Ne~ork, 10 (A.A.) - Lötür· 
Elçinin itimatnamesini takdim nör - Cıyorcetti, Fransız - hal • 
münasebetiyle, mukarenet yolun- yan muhtelit ekipi Debaeta • Pi • 
da mühim bir nutuk ıöyliyeceği ıel' e kartı altı günlük yarııı ka -
bildirilmektedir. 1 zanmııtır. 

Ruz ve 1 t'i n 
ikinci yılı 
~ Bmımakaleden devam 

Ruz,·elt herşeyden önce Ameri
kahlarm gönlünü kazanmı~tır. Bir 
§ef olarak kendine inandrmuştır. 
A'ınerikan ulusunun yüreğine yeni 

bir un.ut 'eı ıui~tir. Ondan ı;onra 

kongrcclcn aldığı diktatörlük sal~ihi· 
yeti ile geniş ölçüde ökonomik 
degişiın tedbirleri ahnağa haşlamış· 
tır. Ve hu tedbirleri alırken eskiden 
kalma ha!\makalrp yöndemlerin çer· 
çeYeleri içerisinde sıkıııp kalma
mı~tır. Hadiselerin icaplarını göz • 
önüne getirerek gerekli gördüğü ted· 
birleri - ne baha~ma olursa olsun -
almaktan çekinmemiştir. 

Bunun için Amerikada uzun bir 
tetkik gezintisi yaproıt olan (Cotlege 
de France) Profesörü (Bemard 
Fay) .Ruz,·eltin iki yıllık Cumur • 

luk Başkanlığı hakkında düşüncele· 
rini ııoran bir gaıeteciye §öyle de· 
mi~tir: 

- Ruzvcltin en bil.yük muvaf • 
falriyPti, Anıerilıalıların ahlôklan. Ü· 
zerine dcrirı bir tesir yapmış olma· 
sındadır. Run·eltin yaptığı §ey ye
ni bir Amerika değildir. 0, yeni bQ§· 
ıaıı daha mutlu, daha genç ve daha 
cesur bir A merilıa yapıyor.,, 

Demi~tir. 

Gerçekten Amerika Cumurluk 
Başkanı it haşma· geçerken ulusuna 
ka111 verdiği bütün ıözleri yerine 
getiremiyecektir. Şu kadar var ki, 
iki yıl önce Akeve girerken Birleıik 
Cunıurluklarm göze çarpan görünU· 
•" '-t- ..-r .ı.9;_..;. oloocak!!W. 

Amerikan ulusu dört yıl önce i A· 
merika ulusuna bakınca yarma kar· 
gr daha korkusuz ve daha cesur o· 

lacaktrr. 
ASIM US 

Bay Voroşilof is
met İnönü'nü teb

rik ediyor 
Ankara, 1 O ( A. A.) - ismet 

...... ····················································································· . ı .. .. .. b k ı u D " - k . . . . nonunun aş an ıgının onuncu 
ogrusunu soyleıne Jfiznnsa dalıa sey ımzasıyle V cnızclosa daır yazı • •. .. .. .. b . l B 

iptidacla ayan intihabı için yapılan lan mahalcclc de deniliyor Jii: yıl donumu munase etıy e ay 
propagandalar hu ayın kötü tesirl e- fhtiyarl:tyıp ta mazideki sevgile· Vorotilof'un gönderdiği telyazı-
rini göstereli. Yunan ayanı yüz yir- rinin halırnsiyle gençle~mek hayali- siyle Batbakanımızm cevabı ata· 
mi azadan mürekkeptir ki, bunlar . ni ta~ımıyan bir adam var mıdır? ğıdadır: 
dan k.ırkı yeniden seçilir. Bu kırk l Elefter Venizelos siyasal hayala G al 1 t 1 ·· ·· 
k. . . d il t ·ı .. V . ı· . ·ı ·ı·ı ·1 d ... G ih ·ı·ı ener ıme nonu ışının e ç e ı '-ısı enıze ısttır. ı ıtı a ı e ogmu~tur. ene tı a 
Bundan hhıl olan helecan tam kı . iledir ki, günler.ini bitirecek, yahut BCJ.§bakan 
"·amma gelmi~ bir halde bulunuyor- kısaltacaktır. Ankara 

du. Bu i~lerin siyasal cephesinin ar· Dalıa henüz pek genç, anc~k otuz Türkiye Cümhuriyeti Batba • 
kasında bir de insanlık cephesi ''ar- üç yaşında iken 1897 yılında doğ · kanlığı yüksek vazifesinin tara .. 

duğu yer olan Giritte Osmanlı hü • l 
drr ki, tabiatleri deği,tiriyor. Bay fınızdan ifasının onuncu yı dö-

v klımetine kar~ı yapılan isyanm ru · 
Venizelosun yanında bir J3.eyan e· 1 nu"mu" mu··nasebetı·y)e •ı'zi samimt 

d d hu ve reiAi o muştu. .. nizelos, Bay ÇaldariEin yanrn a a 
bir Bayan \:aldnris bulunuyor. O zamandanberi parlak bir mev . bir surette tebrik ederim. Size, 

kü olan ve bir .-.nk defa devletin en f h b k d k b k d Dayan V cnizelos yansı Rum, ya- r re a ı u a ar ço \l a ar 
rısl ıngı'lı'z, gu··ru··ıtu"ct·ı· bı'r ilıtı·rasa yüksek yerlerini işgal eden Venize· 

Ios hiç hir zaman taliini rey ile ta . müessir mesainize mevzu teıkil 
malik zengin bir kadındır, kocasını yin edememiıtir. eden yeni Türkiyenin iyiliği için 
kavgalara sevkeder. Esasen hu o ka· 
dar güç bir ıey değildir. Bu eski Önce genç ihtilalci idi, bugiin ilı· uzun ve velut bir faaliyet lemen-
kurtta hiç hozulmamıı bir hoğuıma tiyar ihtilalcidir. Hayatı böylece ih· ni ederim. 
ve harp zevki vardır. tilalden ihtilBle yuYarlanrn:ıkta ge • Voroıüol 

Bay V oroıilol 
Bayan Çaldaris zeki, ince, tef • çecektir; dalgadan <lalgaya giden 

katli bir kadındır ki, kocasında gö· bir gemi gibi .•• 
ti.ilen sullıseverlik §iiplıcaiz bunun Bundan otuz beş sene ewel kcn· Harbiye CJe Bahriye komiseri 
tesiri neticesidir. · disini iktidar me,·kiine get~ren, lıü- Moıkova 

Hlikfımet oyunu masasmda ehem· kumeti devirmek için te:ekkül et • 1 f d 
t Nazik tebrik te ara ınız an 

miyeıli bir kağıt ta, General Kondi· mi§ bir askeri cemiyet idi. ~te o ıa· 
li&tir. Azuıatik olan bu asker daima mandanberi metlıur Giritlinin lıa • ve Baıbakanlığımm onuncu yıl 
heyecan sesleri çıkaracak bir nefeıs yatı dahili lı(lrplh tarihine karıı • dönümünü hatırlatan çok ıami • 
bulmak.tan Aciz değildir. mıt, bu lıarpler çok defa had bir ha- mi ifadelerden nihayetsiz bir ıu-

Temin edildiğine göre Kondilis le girerek Yunan milletini ikiye böl· rette mütehauiı olarak Aize ha • 
Fransız muhibbi, fakir bir adamdır. milştilr. raretle tefekkür ve hararetli 
Fransada tahsilini yaparken bir ta· Bu ihtiyar devlet adamının son h 

:ı h ı · dostluk hiasiyatımla birlikte ta • van arasmcla ikamet ediyordu. Fr:ın· ha<liselerue gerçekten ir ateş_ eyıci 
ıd w l .. } k .. i aaadetiniz ve dost Sovyetler sız hüyl.ik ihtilalinin. omm için, giz- o ugun< a ~up ıe yo tur. .. 

li bir nokta~ı yoktur. Şimdi Trakya· Son isyana te~ehbüs edenlerin, Birliğinin refahı için olan en ıa-
nm §imal taraf mda toplanmış olan reis tanıdıkları hu adamın rizasmı mimi temennilerimin kllbulünü 
lıilkumet askerlerine kumanda et . almadan en kiiçük bir harekete kal- rica ederim. 
mektedir. kacaklarmı ta.sa\~'W' etmek pek güç· 

Lö umal ece.inde Eduar Bel- tür. 
lanet I nönii 

Pamuklarımızın ıslahı için proje v a r. 
Sanıatyc 

Ankara, 10 (Kurun) - Ziraat 
Bakanlığı, pamuklarnnızm ıslahı i· 
çin yeni bir proje hazırladL Bakan
lık bu proje ile pamuk tohumu ye • 
tiştiren evlerin açılma, kapatılma 
i~lerini, tohumların ıslahı için hal • 

kın muayyen tip tohum kull ...... eaindeı 
smı, alını şekillerini, mmıak~asıp av 
sıkı bir euretle kontrol ve eu .,},: 
yrl içerisinde f abrikalanmızın ~ - y <ln' 
diği kalitede pamuk yetiştirnteii llt ı ' 

. d k. ara 
ııun e ece tır. r h , rna Q 

Hizmet kartıh§ı ver(len lzmlr demlryollarl Uzetl~ •onra 
tazminat tenzlllth tarlfe:J;llada YQ 

en oln 
Ankara 10 (Kurun) - Hbmet Ankara, 10 (Kurun) - B 

kar~ıhğı verilen tazminattan buhran demiryolları bir Nisandan · · .~ q (yQ 
vcrgı~ı ke~ilmeıne.-i kararlaştı ve İzmir hatlarında taımacılk plll"'r~~· ku 
Maliyece iliıikli dairelere tamim e • ceviz kurusu, arpa, haşha§ toh ır. K..oı 
dildi. pamuk, mamul, gayri mamul - Y aı 

Moskova e l~imlz teker gibi maddeleri tenıiIAtlı "°'j(ff Of, 
Ankara, 10 (Kunın) - Moskon leye tabi tutacaktır. ViiyorZ 

elçimiz Bay Vasıf Bathakan İsmet Fllmlerln muamele ver• Kayn 
İnönilnü ziyaret etti. ıı,J 
Mazbatalar1 tetkik edllen Ankara, 10 (Kurun) - tı nan 

•aylavlar dilecek sinema filmlerinin kir•~ - Y 
delleri üıerinden değil, kıyıll~..ıl eve 

Ankara, 10 (Kurun) - Kasta • üzerinden muamele vergisi ~ - y 
monu müstakil say)avı Bay Nuri il'3 BaP"' 
Kütahyn eaylavı Bay Ömerin mu . kuk ettirilıneti Gümrükler Cami 
batalarmr tetkik eden muhtelit en . ğmca tamim edildi. ~ - y 
cümen toplandı. Mazbataların kabul Dahllf ticaret beyannalll 1(0 

edildiği söyleniliyor. Yarınki Ka • Ankara. 10 (Kurun) - G~-,nttiL:, ~ 
mutay toplantısında bu mesele ·de ]erce \'erilen dahili ticaret b;;:--~ ... :_ y 
görü~ülecektir. melerinin müdafaa puluna t~ı. '!f Evin 
Kadın kongre•I pullar1 tulmaması lazım geleceği ıhf1Ylter. 
Ankara, 10 (Kurun) - Nafia eu· makamlara bildirildi. \ .' 

cümeni, İstanhulda toplanacak U • Kına da tahlile tl~bl ;. 
Iuslar Arası kadın kongresi münase- Ankara, 10 (Kurun) - Şin1dif 11 

betiyle çıkarılacak pullar hakkında· kadar talılile tabi tutulın 
ki layilıasmın, Dış Bakanının huztı· yit. -
riyle müzakeresini tasvip etti. gümrüklerden geçirilen toz ve , J. 8 

rak kmakmanm bundan eonra 1' ı....~ 11 

Tuz llylha•ı r08kopia tahlile tabi tutulması ~ rtta! 
Ankara, 10 (Kurun) - Hayvanı rarlaıtı. \1 

olan köylülerin ihtiyaçlarını iinle • Takip, teftlf mUdUrlU§f . ~e.l' 
mek için ucuz t1lll teminini istihdaf ub"!'. 
eden tuz IAyihuı bitiriliniıtir. Ya • Ankara, 10 (Kurun) - M ~ 
kında Bakanlar Heyetince görilttll· bat umum müdürlüğü takip ..;I 

· dükten sonra Kamutay• verilecek • müdürlüğüne gümrükler mu . •. 
tir. Kanunun ıtlratle gıkanlmuı müdilr muavini Bay Reıat tayı• 
muhtemeldir. dildi. 

.................................................................................. ı 
Y.r .. nn"~ Daf"A&fllU ~reguuc Olr V8p\I 

Liyonda karaya düştü . 
Pariı, 10 (.A.A.) - Bapekil Ereili, 10 (A.A.) - L•_.d 

Flindin, dün öğleden sonra Li • mızda k6milr alm~ ü~ere. ı:: 
yona hareket etmittir. Buaün de nan Ordu adb kömür ıılebı ·ı1f' 
orada 5 Mayııta yapılacak bele- ıiddetli batı rüzgirmm teaı . 
diye seçiminin yakınlığından ö - ıürüklenerek limana bititik 1", 
türil hususi bir ehemmiyet alacak buakal ku:mluiu mevkiinde 1 
olan bir nutuk irad edecektir. Bu raya ohırmu9tur. Şimdilik hi 
nutuk, radyo ile tamim olunacak· zayiat yoktur. 

tır. Cezayir Yahudilerinİll 
Havanadaki ihtilaller Fransaya bağlılığı " 
Havana, 10 (A.A.) - A•kert Koatantin, 10 (A.A.) - ~:.., 

kuvvetlerden ıüratle istifade et : ajanıı bildiriyor. Cezairdeki ,JI 
meaini bilmekle Bay Mendieta, ziyeti tahkike giden Fra~~ d,b" 
neticeıi vahim olabilecek ibtilll liye nazın Bay Renye, dun Y , t> 

hareketini baıtırmafa muvaffak dilerden mürekkep bir heyeti ~~ 
olmuştur. bul ebnit ve bu heyet Fr•"';· 

Şehrin ortasında vukubulan so- kartı yahudilerin bağlılığını ~ o 
kak muharebelerinde, 2 kiti te • yan eylemi!tir. Müteaki~n _f.'"aai 
lef olmuş, 60 kiti de yaralanmıı • Cezairlilerin bqı Dr. Buı~ 
tır. Grevcilerin Babana tabyesi da dahiliye nazmnı ziyaret edt fr 
ile poliı karakolları gibi muhte1it Franıa hakkındalfi sadıkane 'il il' 
sevkülceyt noktalrma ayni zaman- dak&rane duyıu!arını teyit tt'l" 
da taarnız etmek teıebbü•ünde 
bulundukları, fakat tqkili.tsı:ahk 
yüzünden bunu beceremedikleri, 
anlaşılıyor. Bay Mendieta, ıece 

yarısında, kabineyi f evka1ade su • 
rette içtimaa davet etmittir. Mu· 
maileyh, buhranın önüne ıeçmek 
için bütün fırkalardan mürekkep 
bir blok te,kiline çahtlJOr. 

Yabancı tüccarlar, müettetele • 
rini kapamadıkları takdirde, ken
dilerinin bomba ile idıa edile • 
ceklerini bildiren mektuP1ar al .. 
mıtlardır. 

Titülesko Moskovaya 
gitmiyecek • 

Bükret, 10 (A.A.) - BAY Ti· 
tüleskonun yakında Moı\tovaya 
g~f"leceği h8kkmda haber ~e!i.hi-

yett~r bir memba tarafmde.n tek• 
zip edilmittir. 

fu. ~ ·de .. Paris borsas1n1n vaı1, ;ı,ıi l' 
art ı-r Pari•, 10 (A.A.) - 9 m bOr 

!'ariı borsa vaziyeti: Eıhadl ı;ıt 
uıı, haftayı hemen heme~i' 
atalet içinde bitirilmittir. tıttJIW 
çolu, bUtUD hafta sarfnıcl• • 
tebeddül ,aatermemiıtir· ~~ 
la beraber, piyuada .al~ 
yok delildir. Fiatlann • ~1" 
1biınclan enelki ka.p&Jl11111 
ıi etra.fmda oynunaktadlf• 

1
, 

Isviçrenin mali sı:Y•5• 0 • 

Bern, 10 (A.A.) - la.i:. • 
luaal t,.nkaımın hg.edar l~ 
ti umumiye içtinıanıda ~ 
mecliti reiıi lıviçre için . dil" 
mali ıiyau albn paranın ' 1111 

l • 
ekt• o 

kıymetini muhafaza etlll 
dujunu söylemiftir. 
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l 1 
Gezintiler 

Jçinden çıkana 
aşko'sun ! 

Bamatyada, geceyan.ı, bir kız 
un.-..eılnden dayak yerken pencere- -------------- R h kt 
ak~Q~ıp avazı çıktığı kadar bağır· Okutanlar u satsız me ep en 1' : 

Marikanın yaramazlar! 
Şehir Meclisinde 

Son tely~ıları, öyle çetrefil 
bir dille konu§uyorlar ki, içinden 
çıkmak zorla;tı. Hele bütün bu
duy-Jmları birle§tirerek yoğur· 

mak ve o hamurdan hir drişünce 
zinciri yapmak ist:yenlerin vay 
başına gelene! Ben, yalnıı "Ave
rol,. için gelenlerdeki karı§ılığı 

anlatayım. Siz., kend; gör~~ünüz.
le öl~üp b:çin! Ve dillerJl! dola
ıanlara neltadar ina11mak gerek
tidiğini kestirin. 

ızmfl-y rsnın ve açmak davasında: imıeli <Utgın vaaaarrrr! Makam maaşıa 
llt taralı belli: Bekçller, polir kıdem zamlar1nın tekrar 

Vil3yet Ve b" 1 cdiye bUt~e
lerlnin varidat kısmı 

lcabuı edildi r '1tahalleli ayağa kalkml§, bi· verilm sini istiyorlar 
zerll" •onra itfaiye yeti§mİ.f ... Fakat tık tedrisat müfettiı ve bqho • 

•cıcla Yangın değil, kıvılcım bile calarının makam maa,Iarının kal-

Çocuklaua anne.eri, ba
baları ve polısier şahıt 

olarak dinlenildi! 
Şehir mecliıi dün saat on dört

te birinci re:a vekiti &y Necip 
Serdençekt · nin reisliıği altında 
top!andı. Fatih azasından saylav 
aeçilen Dotkor Galip Hakkııun is
tifasile botalan bir azalığa yedek 
aza!armdan sırası gelen Bay Ba -
ha gelmitti, meclise takdim edil • 
di. Şileye yeniden bir elektrik ma
kineıi alınması, yo!larınn tamiri 
için verilen bir takrir makama ha
vale edildi. Belediye reisliğinin 

- nJ.'.en olmamq! dırılması üzerine evvelki gün Kül-
irlıJ.811 <Yangın var) lery!llları biz- tür çevirgenliğinde tehrimiz ilk 
P"'1, ,01 kuruycuı uki adetlerden bi- tedrisat hathoçalrı toplanarak ma-
toh~lr, Koca, karı$tnı döver: kam maaşlarının tekrar verilmesi 

u1 -:- Yangın var! iç:n Kültür Bakanlığına ve fırka 
tlı ,(~Of. fimdi karılar kocalarını merkez:ne müracaata karar ver • 

Vüyorlar ya ) mi•!erdi. 
/( ••• • S' 

eri aynana gelini, yahut gelın Dün de ilk tedrisat müfettişle • 
f thJI Ynanayı hQ§lar: ri çevirgenliğ!nde top~anarak Ba • · •; t Yangın var/ kanlığa verilmek üzere bütün mü_-
nı._,.. ve hırıı:ı girer: fettit~erin imzalarını tqıyan hır 
ı.Jlll"'. - y ı ' ' ~ C angın var! takrir hazır amıt arc.tr. 

G"1/ar tCJ§lanır: Takrir Kültür Bakanlığına gön-
.ılı ;; Yangın var/ derilmittir. 

••-•--
0
"1funun ar6tz kecli•i tel dol~ Yirmi beı martta f ıtanhul Hal-

,;. '~ıp köfte çalar: kevinde Muallimler birliği azaaı 
it' l .Yangın var/ .. fevkali:le bir top!antı yaparak 

iJit'a.._: Vın nazlı Sarmanı kuyuya du- makam maatlarının kaldmlma • 
rr il ve kıdem kraımlarmm derece • 

1 - Yangın var I 
,,,difl l(il"1eateki tavuklara geceyarı

)ere göre ayrılmaıı mevzuu etra • 

k...-r ~r gelir: 
~ -Yangın var! 
"ı....a.1111tın en hOfU hanginJir bilir 
"' ,...lll!11~, 

'\f .,,L • • ,,. • d I "41tfile mahallelerın ırın e, 
• ~e.}ICb'ıaı pencereleri açıp böyle 

e ~· ,, tr, vara, yoga: 
': }' Cbıgın vaaaarrrr I . 
l>t~e ~ırıp bütün mahalleliyı 
~:.~Q ltQlclıran bir kadın varmtJ ... 

.... ..,l 

cf«Qo 614 • ~ .. 1.nlleli. bundon ~ ~'!'
~e 1Jl'§lar ki, nihayet. ~~~n 
&,, ~una, clemiıler, elbırlıgı Ue 

fında kon,,•a .. al .. Jardrr. 

Talebe bir li~inin 
teşebiüsleri 

Milli Türk Talebe Birliği tara
fın dan önümüzdeki sah t!Ünü 
ha'kcvi ıalonunda bir kouf~rans 
tertip edilmittir. 

Konferanıı konservatuvar Mü· 
' . dürü Bay Yusuf Ziya vereceKtır. 

Ayni zamanda Milli Tü.-k Ta
lebe Birliği on altı martta yapıla
cak büyük ihtifale iıtirak etmek 
üzere büyük bir program hazırla-telai .. 

1 
oynıyalım da aklı lxıfına 

·• mııtır. • 
IJ;,. "- Yı'rmı· alh martta da Talebe to11,.Q "'4fl'li clii§iinüp tatı,,Jıktan 

tı,..... lo,.Cbıın tulumbacı rciıini ça· Birliği üyelkleri Eddimeye bir seya. 
"flf ctr: hat yapaca ar ır. 

• '~~"1et rei•, demi§ler, bizJen "";;;;;;Wu_. .............. -·---·--, -
&;,. d 

1

~111••• Bu kadın gecf'yaruı Tam bu aralık pencereye kO§att 
QhQ. tul ba I 

......._ }' • kadının kocaaı, um cı ara: 
b;.}le Q

11
Krn var I _ Aman çocuklar, demrf, bah· 

ı>t)Q, btığırırsa daya sandığı kcr e tarafına geçin de, tu~umbayı 
Ver SU • • f Ç z• 'k'd b' .ıt,.Qd YU ıçerıye. • arka odaya sıkın/ ıra ı ı e ır, 

l'Q ,...,. c:ın bir iki gün ya gfçmış, bu yangını litilliyen aaıl omda! 
l. -:ı"1eın • b • eyaruı 
~~ı11 'f' gene ır gec Ahmet rei• sormuf: 
,,.__. Pencereyi açıp lery&ıdı bas· K' ? 
"f, - rm o 

'>'et• • _Kim olacak, bizim kaynana/ 
"Qq 'fın a do•tlar, yangm • • d 

QClrı-rr / Onun gibi, belediyenın }'enn e 
~~e 1· ben olsam timJi böyle geceyan-

.}ıtrı llf~ reis, zaten alesta 1;~ ,. ları pencereyi açıp da vara, yoğa: 
°'ıı arın aırtlarına surt ıg1., I 
3' QJ-ı11a hor "kletince - Yangın vaaaarrrr • 
Qıı<lf"' • tumu yu Di e bağıranların pencerelenne 

;'1~ere~r;u1 ~apı~ına, bQfla:;: itla!:enin hortumlannı da)atır ev-
~--11 etl)ı ~n ' ıçerıye .uyu lerin içini terkos gölüne döndür-

C\ '1 eee. 
Q '" ftı§ırmı • türüm! 

.1 'Ne §. Bakın 0 zaman bir daha: "llııı Yapıyoraunuz ayol, çıldır· ' , 
,,..? _ yangın vaaaarrrr. 

Fenerde ruhsatsız mekt~p açtı· 
ğı iddiasiyle lıtanbul Uçüncü Ce
za mahkemesinde bir Rum kadı
nın muhakemeıine hatlanmııtır. 

iddiaya göre, Marika, evinde 
para mukabilinde konu komıu
nun çocuklarını okutuyormuf. 
Kendisi, bu iddiaya karıı §Öyle 
diyor: 

- Bunu aalı yoktur. Ben, ço
cuk okutmuyorum. Konu, komıu, 

• evde yaramazlık eden çocukları
nı bana gönderiyorlar. Ben de 
onlara bakıyorum. Evimde oyun 
oynuyarak akıama kadar vakit 
geçiriyor, ondan ıonra evlerine 
dönüyorlar. 

Mahkemede çocuklar, bunların 
anneleri, babaları, konu komşu. 
tahkikatı yaparak polialPr tahit 
olarak dinlendiler. Çocukların 

anneleri, babaları, Marikanın e
vinde dera verdiği doğru o1madı
ğmı, yalnız gündüzleri çocuklara 
baktığını, bir çocuk için ayda yel· 
mit be§ kurut aldığını söylediler. 

Polisler de, ihbar üzerine içeri
ye girdikleri vakit, be§, altı çocu
ğu kendi kendilerine kitap okur 
vaziyette bulduklarını anlattılar. 
Marika, polislere de bu çocukla
ra dera vermediğini, onların a
rada kendi kendilerine okuduk
larını, daha ziyade oyun oyna
dıklarını anlatmıf. Bu yolda za. 
bıt tutulmuf ...• 

Dinlenilen çocuklar da, o evde 
Marikadan ders almadıklan ce
vabını verdiler. Bunlardan yedi 
yqındaki Hiriıto, fÖyJe tahitlik 
etti: 

- Biz, evde yaramazlık yapı
yoruz. Ondan bizi Kirya Marika
ya gönderiyorlar. Bizim evde ya
pacak yerde, onun evinde yapı
yoruz yaramazlık! 

Mahkeme, gelmiyen birkaç !&· 
hidin getirilmeıi karariyle muha
kemeyi batka güne bırakb. 

ilkin okuduk, ki Yunan donan
ması kaz.an kaldırmıı. Bacaların
dan duman püsküre püskiire Gi
rit aularına yollanmıf. .4vercl, 
korsan amiral gemisi olmuf. 

Ertesi gün bir gaz.ete, bütün 
öteki arhadQ§larını a!:lanmıı 

bir tezkeresi okundu.Bu tezkerede göstererek : 
Evkafla belediye arasındaki ihti· - Averolun korsanlığı gülün~ 
lafları mahkeme game:len halli bir yalandır, bu gemi kızağa çe
için dört ıay!avın hakemliğ.ne mü- kilmiı ve onarılmcuı daha bitme
racaat edilmeıine karar verildi • d'ği için h:ıvuzclan çıllmamı§tır • 
ği bildiriliyor, bu it için makama Diyordu. Ne yaz.ıh,ki bu •un-
sa!ihiyet verilmesi isteniyordu. turlu a!ın karı§layıı bira:. gccik-

Tezkere okun.unca bazı azalar mif ve dün "Averol,,u Ciride yol
söz aldılar. Makama salahiyet ve- layanlar, bugün onun hükumet 
rilmeden evvel bu İ§~n evveli ka- tayyatelerinden atılan bombalar
vanin encümenine gitmesi lazım la yaralandığını bile yaznuılardı. 
geleceğini ıöy!edi. Belediye re - Nitekim ertesi gün kendi Je Ave
is muavini Bay Nuri bu hususta i- rola bombalar sap:andığını yaz
zahat verdi. Evkafla belediye ara· maktan çekinmedi. 
ıında mezarlıklar ve sular yüzün • Okuyucular: 
den ihtilaf bulunduğu, kararın - Eh, dediler; belki zoru gö-
müstacel olarak verilmeıini iste- rünce gemiyi indirmi§lerdır. 
di. Bir müddet müzakereden ıon- O günkü akıam gazetelerinde 
ra bu iıin tetkiki kavanin encüme· ba§ka bir balon uçtu: "IJillerJe 
nine havale edildi. clolaıan kuvvetli bir dekihodırya 

Mahmut Şevket:ııata ve Ali göre "Averof,, batmr§tır., . B.ir 
Bahadır köylerinin Ömerli nah\ • gün sonrakiler gene bu J"m·mn 
yesinden alınarak Beykoza bağ • bilmem hangr limanı topa rutt JYu· 
)anması hakkındaki vilayet idare na, Limni, Midilli, Sakız aclc':ı
heyetinin teklifi mülkiye encüme- rına asker çıkardığını yazdılar. 
nirıe gönderlidi. Herbiri bir tel yazısına daya:ıa· 

Mahalle mümeasillerinin yol rak basılan bu haberler lıf'p:mi::.i 
parasi verecek mükeJJeflerin liste. §aşırttı. Averol, krrıvazbr mü, 
!erini iyi hazırlayama:lıklarının istediği valıit batıp Jile~iğ :ıa-. . . ., anlaıılmaıı üzerine yeniden otuz man çıkan bir maltı gemm mı. 
beş memur a1ınması hakkındaki diye dü§ündük. Sonra bir gü~ İ· 
makamın teklifi bütçe encümeni. çincle onu hem Selan;hte, lıem Gi· 
ne verilmişti. Bütçe encümeni tet- ritte hem ltlısır kıyı!arıncla gö
kikatını yapmış, yo!parasını ve. rünce: 
recek mükelleflerin listelerinin yİ· - Yahu, •akın fil Averol, 
ne ea!<isi gibi maha!le mümessille- "Julvern,,in "Albanzos,,u gibi bir 
rile bunlara yardımcı olarak alı- §ey olmasın? 
nacak memur!ar tarafından hazır- Sorgusuyla bakııtık durduk. 
]anmamın kanuna daha uygun ola. Yunan karı§ıklı1ı, telsi:derı de A· 
cağına karar vermittir. Bu memur- rap saçına döndiirdü. "Olimp,,. 
lar nisan batından itibaren işe den a§tığı için mi nedir, gelen 

Oku 1 ta ebes n 1 n j ş . eri batlıyacakları İçin 934 bütçesinde duyumlarda gerçekten çoh esatir 
Şehrimizdeki okuJJarda oku. münakale ıuretile üç hin bet yüz c:;. Ciezg n 

yan talebelerin ditleri dit doktcır- lira tahsisat temin edilmiştir. (1, ·itu•ıı ,w . ıtmıı ('el'irrniz) 
lan tarafından muayene edile- Bundan sonra vilayet ve beledi- _6'_:..:_,., ................. _'"_,__ .. ..,., .. .. 
cektir. ye bütçesi eababı mudbe bazbata- lis dün varidat bütçesin'n yekunu-

Muayene neticesinde bozuk gö. sı okunmu9, aynen kabul edilmiş • nu karara bağlamamış, ye!dinların 
rülen diılerin tedavisi için icabe- : tir. Gerek vilayetin, gerek beledi- kabulünü bütçenin diğer kısım!a
den tedbirler alınacaktır. AyTti yenin varidat bütçeleri de müza- rınm müzakeres:nin sonuna bırak-

......._ }' ctn D' kainatı ayağa kaldınrlar, '1..,, lll111 aö11Jürüyoruz lıanım, mı? •Y• 1 

' "'" l Osnıan Crmal Kaygısız ,o , burada yangın man-

zamanda bütün okullardaki ta- , kere edilip kabul olunmuıtur. mıttır. 
~ebelerin .di~leri~i~ vaziyetini, .935 sen:si vilayet ve belediye Meclis yarın s~~t on ~örtte tek • 
gösteren hır ıstatıstık haı:ırlamı- , varıdat yekunu (9474010) lira 0 • rar toplanarak butçelerın masraf 

cakbr. lara~< tahmin edi:mektedir. Mec • l kısmını müzakere edecektir. 

,.,,;:-_,"Ş., Siyaınlı!ar çok tuhaf in • ı 

-..,--

~\ 
~ \ . 

- " Dünyanın her ıaraEında alım 1 
para kalktı. 

- " Onun yerine gümüş, nikel ı 
,.e kağıt para kullanılıyor. 

- "IJ:ılhuki Siyan•lılnr tjıııikten ı 
para imaline lla~lnımşlnr .. 

f 
1 

ı 

Day Gillnm - Aman lm ""güzel 
fikir! Ayın sonunda para suyunu 
Oçcktiği zaman i te<liğin ka<lnr çe • 
kip uzatabilirsin!,, 
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Kısa 
tıii!i:~• Şehir 

Haberleri 
§ NUMARA TABELALARI -

Nwncrotnj i;leri hitmi~ir. Numara 
koyma neticesinde 1rlç Jıir sokak ta
hel.i ız kalmıyacaktır. Şimdiye ka . 
dar hiç i im tnkılnuyan 'e yahut 
geçen munerotajdıml>eri yeniden a • 
çılan yliz kndar isimsiz so'knk var • 
dır. Bun1nı•m toi';u Erenköyii tara -
fmd:ıdır. Beledi}c ısokak.iara yeni 
i imler takacal'"'tır. İsimler yeni 
Türkçe olac:?k, semtlerine ,.e mu -
hiıleriııe uyğun ,.e o semtle hir mü· 
ııao::eheti olan ke.limelcrdcn seçiJe • 
cel\tir. 

§ !\lÜHENDfSLER BİRLlGl -
1\lülıcndis1er birliği, yı:lhk kongre İ· 
ni yopımştır. Toplantı 'erilen karar· 
Jnra söre, Anknrada yapılactık mü -
hendi Ier lıirJiği binasının Türk.iyc
nin ali~er ) erlerinden gelecek mü . 
lıendis1ere bir yurt olabilmesi temiıı 
olunacak, znman znmnn konfernmı · 
br Yerilecektir. 

§ DUL, YETİM AYLIKLAR f -
Dul, Yetim ve mütekeitlerin avlık· 
Jnrmın bağlanmasında ıhcrhaııb.i' lıir 
geri kalınnnm bu aylık sahiplerini 
darbğ::ı soktu6'U görillmü;, aylık h~
Janması i~inin en kısa hir zamanda 
bitirilmesi alaknlı claire1cre hiJdril-

Tayyare piyangosu 
bugün çel<iliyor 

T ayya1·e piyango:ru tu sabab 
saat onda T~eb:ışında Asri sine· 
mada çekilecektir. Bu ke§idenin 

en büyük ıikramiyeıi otuz bin li · 
radır. Çekilen numaraları yarınki 

sayrmızda sıraya konmu§ bir hal • 
de bulacak&mız. 

Sinema ve ~iyahalarda 
yangın çıkmaması için 

İtfaiye tarafından sinema ve 
tiyatrolarda yapılan bir teftiı ne

ticesinde yangın talimatnamesine 
riayet edilmediği görülmüştür. Bu 

gibi yerler tesbit olunmuf, beledi
yeye bildirilmiştir. 

Belediye fen heyeti yakında u • 
mwni bir teftiı yaparak bu nok • 
sanları tamamlamayanlar hak -
kında zabıt tutturacaktır. 

nıştr. Sinema ve tiyatro bina1arında 
yapılacak yangın tertibatı talimat

Şehi r tiyatrosunun ve kon- namesi çok masrafı mucip olacak 

serva\ uvarın bütçeleri maddeleri tatıdığı için belediye 

Belediye 935 ~enesinde Darüli.- reisliği tarafından tatbik edilme • 
ceze, tehir tiyatrosu, konservatu· sinden iki sene müddetle vaz ge -
varına muavnctte buluna.:aktır. çilmişti. 

Konservatuvara gcç~n seneye Belediye fen heyeti tiyatrolar-
nazaran 19977 lira fazlasile ela yangına kartı alınacak az mas-
71779 lira, ıehir tiyatrosuna raflı tedbirleri yeniden tetkik et • 
10486 lira fazlasile 52836 lira mek--tedir. Hazırlanacak muvak -
yardım teklif edilmektedir. Da- kat bir talimatnamenin tatbiki 
rüliicezeye ~7595 lira verilecek- yoluna gidilecektir. 
tir. 

inkılap müzesi 
Belediyenin kurduğu inkılap 

müzesinin düzeltilmesi bitmittir. 
Bu sene zarfında halka açılacak· 
tır. 

Kalp lira sürmek 
Kalp lira sürmek meselesinden 

suçlu Ahmet Mclımet, Hamdi, l\fus· 
lafa, Ccl.11, H::ıcı l\lehmet, Hakkı İ.;. 
t::ınhul Ağıroczn mahkemesinde mu
hnl eme cdilmi;lerdir. 

Ilunl::ır, hu İile ::ıliıknları olma -
dı~ını söyli} orlnr. Bir kn~ !ulıit din· 
lenilnriş, Hıııncli eerhCEt bırakılmış, 
ha.,ka §alıitleriu çnğmlması knrariy
Je mulıakeıne kalmıştır. 

Tıbbiyeliler bayramı 
Tıp Talebe Cemiyeti tarafın· 

dan tertip edilen T ıbbıyeliler 
bayı amı önümüzdeki peı-§embe 
günü Üniversitenin konfenms sa· 
!onunda yapılacaktır. Cemiyet ta
raf mdan büyük bir progrt.ın ha· 
2ırlanmıştır. Gece de bir balo ve. 
rilecektir. 

artıklarını andıran bir §i§kinlik 
seziliyor. 

Kalp ziynet altını 
Kalp zi~et: albnı meselesinden 

Vasil İ&minde birisinin btanbul 
ağır ceza mahkemesinde muhake
mesi görülmü§tür. 

Vasil, böyle bir İ§le alakası ol
madığını söylüyor. Bir kaç şahit 

dinlenilmi~, muhakeme b~ka şa· 
hit çağm?masına bırakı1mış!ır. 

Halkevi temsilleri 
İstanbul Halkevinden: 11/ 3/ 

1935 pazarteıi günü saat (20,30) 
da Gülhane parkı içindeki Alay -

köıkünde temsil §Ubemiz tarafın. 
dan (Tırtıllar, Mürebbiye) piyes· 
leri temsil edilecektir. 

Gelmek istiyenler davetiyeleri· 
ni her gün (17) den sonra Alay • 

kö§kü çevirgenliğinden alabilir -
ler. 

Bar cinayeti 
Beyoğlunda "Kutu" barında 

içki para.mcan dolayı kavga sı· 
rasında çalgıcı Samiyi öldiir'.mek· 
ten suçlu Adilin muhakemesine 
lstanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmittir. 

Adli tıp işleri müdürlüğünden 
gelme.si beklenen bir rapor daha 
gönderilmediğinden, muhakeme -

ye ba1ka bir gün devam edilmesi 
knrarlaştmlmıştır . 

Filmciler 
Gümrük resmi için ne 

diyorlar ? 
İstanbul gümrükleri başmüdürü 

Bay Seyfi Ay<lm, filmlerden alma· 
cak gümrük resmiııin ne suretle a • 
Jmması lıakkmdaki tetkikatına de
vam etmektedir. Tetkiknt oldukça 
ilcrlemi_ştir. 

Gümrüğün bu hu~ustaki ~orgusu· 
na, Ticaret odası tarafından dün cc· 
vap Yerilmiştir. Sinemacılar da ce· 
vaplnnm bugiin1erde baş müdürlü • 
ğe bildireceklerdir. 

Dün de yazdığımız gibi §İmdiye 
kadar filmlerden yalnız metre değe
ri üzerinden gümrük resmi alınmak
ta idi ,·c film getirten müesseEeler, 
hu resmin fazl:ılığından şikayet et • 
mckte jdiler. 

.Ilu ;~le yılkından alakadar o1an 
gümrük haş müclürii Bay Seyfi bu 
giimrü.k resminin, kanunun emretti· 
ğinden az olduğunu ve film getiren 
şirketlerin dt_iarrya film kumpanya· 
larma ayrıca bir de gösterme hakkı 
'erdiklerini, hundan dolayı filmler
den asıl kıymet üzerinden gümrük 
resmi almmaımn Gümrükler Bakan
lığına bilclirmi~ti. 

Hakanlık ta hu meı;ele ile yakın • 
dan alakadar olmu§ ve Bay Seyfiye 
bu işle nıoşğnl olmasını ernretm.İ§ • 
tir. 

Ticaret Odası gümrük mehafili • 
nin hu fikrine iitirak etmemekte ve 
film getiren ~irketlerin verdikleri 
gü:>tcmıc hakkının nazarı aikkate a
lmmnmaır;mı istemektedirler. Sine • 
nıacılar da hu düfÜlıcededirler. 

Sinemacılar diyorlar ki: 
'" - Bizim gösterme lıaklu ola • 

rak \'erdiğimiz paralar tok değişik • 
tir. Göstermek lıakkı olarak bir film 
için cJJi Jirndan bin liraya kadar ve
rl'~ onn:. Bundan bn a ya bu 

gösterme hnkk.mı toptan veriyoruz. 
Tabii hu şekilde bir film için ne ka· 
dar verildiği belli olamaz. Bundan 
başka hazı fiJmlcri Türkiyede değil, 
cliğer Balkan memleketlerinde gös • 
teriyonız ki, hu da giimrük resimle
rinde birçok karga§alıkları mucip o-
lacaktır.,, 

Dün kendisiyle görüştiiğümüz İs
tanbul gümrükleri ha§ müdürü Bay 
Seyfi Ayclm, bize ;;unları ı;öyledi: 

" - Filmlerden a}ın3c:ık giimrük 
re minin ne §ckilde alınması lnzmt· 
geldiğini tetkik etmekteyim; sinema· 
cılarm, ~rduğum sorgulara verecek· 
lcri C'C\ apları bekliyomm.,. 

Belediye memurları 
cemiyeti 

Belediye memurlarına }'ardım 
cemiyeti bu sabah onda belediye. 
de tehir mecliıi salonunda ıon top
lantısını yapacaktır. Geçen defa 
memurların maa,larmdan her ay 
yüz kun:!ta bir kuruş kesılmesi
ne karar verilmişti. Bugün ölen 
memurların ailelerine ne kadar 
yardım yapılacağı kararlaştırıla

caktır. 

Spor klüplerine yardım 
Belediye spor kulüplerine bu 

sen yardım edecektir. Bunun için 
935 bütçesine beş bin liTa tahsi
sat konulmuştur. 

J .Heroin kullanan
ların muhakemesi 

Eroin koJlanmaktan suçlu Bay 
Ferdi Tayfurla Leon, Nilıa4 .Remzi, 
Şükrü, Artin ve Nurullnhın dnruı • 
malarma dün Eekizinci ilıtisas mah
keınesinue devam edilmi~tir. 

Düıikii danışmada ~it olarak, 
.koınİM!r Bay Hikmet, Cemal, ' iya • 
zi, Mu taf n dinlenmiflerdir. 

Duru .. ma, müddeiiımuminin iddi
mı Ye mtlularm da müdafaa ynp • 
malan için on iki Mart Sah gününe 
kalmJ§lır. 

Polis haber•eri ; 

Yetmiş yaşında bir kadın 
mangala düştü l 

Şişlide Etfal hastahanesi civa
rında oturan yetmiı yatlarında 

Ay§e, ate§ bulunan bir mangala 
düşmüt birçok yerinden yaralan· 
mıştır. 

§ Mahmutpafada on numaralı 
sütçü Limboya ait bir dükkan
da, hava.gizinden bir yangın çık
mı§, büyümesine meydan veril· 
meden bekçiler tarafından sön· 
dürülmü§tü'f. 
Hem kumQJları almıı lıem ıle .•• 

Taksimde fırm sokağında 25 
numarada oturan Nadire, Süley
man Nazif sokağında 58 numa· 
rah evde oturan Selimiye üç 
metre kumaı bıraktığını ve ara· 
dan birçok zaman geçtifi halde 
Seliminin ne kuma§ları ne de pa. 

rasını vermediğini iddia ederek po
lise fikiyette bulunmuıtur. Zabı· 
ta tahkikata batlamıttır. 

Dövmiif mii? 
buyuaadaaa oaıran A1imet, 

Ayvansaray caddesinde ahçı 
Hamdi tarafından dövüldüğünü 
iddia .etmiftİr. Hamdi yakalan· 
mııtır. 

Otomobil çcapmcuı: 
Kurtulufta oturan altmıt bq 

ya,mda Dimitri, Okçu caddesin
den geçtiği sırada ıoför Cemalin 
idare ettiği 733 numaralı otomo
bilin altında kalmıt batından 

yaralanmıştll'. Yaralı hutahane· 
ye kaldırılmı~tır. 

iki kifi bir kifiden dayak yemi§! 

Rasimpaşa mahallesinde Muh
tar Bey sokağında oturan kun
duracı Ali ve arkadaıı Saim. Mo· 
da caddesinde kunduracı lsh~k 
!arafından dövüldüklerini iddia 
etrnitlerdir, Suçlu yakalanmıştır. 

Gözünden ve burnundan .. 
Fener caddesinde 22 numara-

lı kereste fabrika.sında çalııan 
nı~hbatı Abdurrahman, amele 
Hakkıyı aa~ gözünden ve :,Ut• 

nunclan yaraladığından yakalan
mıştır. 

Sarhoıluk 

Subaşı mahallesinde yelmi~ clo. 
kıu numaralı evde C'turan Hay
dar, sarho~ bir halde sokaklarda 
bağırıp çağırark herkesi r .ıl-~atsız 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Kalyoncuda oturan lstirati de, 

Doğrusu §u,ki anaçizgi!eri be
lirmi§ olmakla beraber, Yunan 
ellerinde çalkanan •Ürüşün ren
gi ve akl§ı hôla bulutlu ve karan
lıktır. Orunçlu kaynaklardan sav
rulan balonlara bakarak ke3tir
me sözlere kalkı§mak, bize yarın 
kendi yazdığı.mızı bozcfurmaktan 
başka ıcye yaramaz. 

lUlr- Perşembe 

ipek 
matinelerinden itibaren 

Sinemasında 

evvelki gün Margirit tokagın.da 

--·--· saı hoş bir halde görUldüğül'rlen 
yaka 1,. nmııtır. 

Bu telgraf Fırtınasında ben, en 
çok kendimize acıyorum. Oku. 
yucuların yüzde doksan beıi, bu 
biribirini tutmazlığın yükünü he
men gazetecilere yükletmektn çe
kinmezler. Zavallılar, bilmezler 
ki gazte, olup bitenlere kartı tu· 
tulmuş bir aynadır ve içinde gö
riilcn körle topalın suçunu çok 
kere tek başına o çeker. ı 

S. Gezgin ~ 

Şarkın ş i mdiye k•dar sinema perdesinde görüomiyen 
yeııi bir dıyarı ... 

Sihirli bir s ~ ma Rltında bir aşk macerası 

Bosna Sevdaları 
türkçe sözlü ve şarkılı şiir ve musiki ile 

yoiru!n;u~ bir Her 

Bu film Perşembe gününden itibaren lzmir EL H A M R A 
sinemasında da S?"Ö,\erilecektir. 

. ': ... : ,· ' ... ...:~· ··~~ ·:,_'~. 

Kauçuktan ı stıhlak vergisi 
nasıl alınacak ? 

Lastik ayakkabı yapmakta 
kullanılan kauçuktan alınacak iı
tthlak verıiainin ne suretle ah • 
nacağı dün alakadarlara bildiril
mittir. 

Bu emre göre; bir lastik ayak
kabı tartılarak, kauçuk miktarı 

fi tesbit edilecek ve o kauçuktan 

SiYASA .J 
l::!!ı~~ t.na~:~'E r 

:§1 birdenbire aldı yürüıliİ· 
tere, harbiye bütçesine ınilı 
artırdı. Almanyamn duruP 
lenmeden silahlandığı, ardı 
.sı kesilmeden söyleniyor· 
hergün sevkiyat yapıyor. 

~oli 
• 

F l'anaada askeri hizJnetf \Si 
tdmaaı, Fransız ordusunUO 

ket kabiliyetini yenilem~i ~hbeı 
lesi mevzuu b&hsOluyor • l bir s, 

Fransanın sabık harbiye~ Ça\ 
nı ve meşhur Verdun müdafi}) u seı 
reşal Petain Fransaı:la b~ erha 
son cereyanın en kuvvetli 5;t kapı 
d. M l" f'k" 1 . . &11 fl>ının 

ır. areşa ın ı ır erını '"; .. )ord 
de hu1.asa etmek mümkün<S1" 5. u .. 

ınan 

1914- 1918 tenelerin~~~layan 
vel veya seneleri içinde ıili>'lnçerh 
milleti bir tek darbe ile ~ı'kat, 
imkansızdı. Haftalarca h,,.ııı-eır1,1 
mak lazımdı. Düıman da, fı!\şurnı 
tan istifade ederek bazılaıılf' - K 
Bugün vaziyet değiımittit• ıcriye 
harp anıızın kopabilir ve d~ler l 
nın askeri kuvvetleri, t.lf. Sina 
merkezleri, kuvvet istasyoııı.ı1:ce Ç 
ha olunur. Kimya, elektrik, -rdı. · 
teriyolojiye dayanarak ke )e ç.e 

bertaraf, motörlü nakil v~ liüe 
zrrhh otomdbitler, tanklar, tclu. 
reler bu çeşit, beklenilaıif"' ~{alı~ 
arnızları kolaylaıtınnıştJT. ~ ?ot 
aa tayyare, korkunç bir tehlİI" tii 1nı 
hiyetini alıyor. Bu vasıtalarıf ~~ 
lanılmaaı yüzünden sef erb' \l. 

yapmak güçleşiyor. Çünkü ti ~IJ.
reler, tahaHüt merkez1eriıı'ı ~İ&t~ .. 
miryolu n&kliyatma, tayy..., ~ilı~~ 
n.rgahlarma hücum edere'kı: ~~ı 
yi merkezlerini bombardlJSI"' ~~; 
derele, öteye beri-va il--.' ~ 'k, 
Tak ortaııgı te ce uğratıyor• t,\, 

Almanya ise siyasi, askt1 S 
ht birtakım sebepler yüzünd1 b, 
çeıit harbe taraftardır· ~ .... 
Seeckt. rle halefleri hep bU Yiın 
muharebeyi teşvik etmi!Ierd~~ ~ 

Fransanm bugünkü askeri lerc: 
veti iıe, bugünkü Almanya1'..k del 
re hazırlanmamıştır. Gele'j ... 
Fransa ile Almanya aratJJ'" littı 

müvazene büıbütün bozula~ ~t 
feci bir mahiyet alacaktll'. t~ 
için Fransa daha kuvvetli ~ 1 ~t 
bir orduya muhtaçbr. J~ .İ k, 1 

aef erberlik bu ordunun h~J t\t 
a~tında yapılmalıdır. Onul';! ~~ 
ukeri hizmeti iki yıla çılc ~,4' '1) 

ve hiç olmazıa 1940 yılına ~ ttt, 
bu tedbiri tatbik etmek IA~if ~t 
( 1940) a kadar belki de ~I / 
değiıir ve bu tedbire lüzuııı ~i 
maz. J ~ 

A&keri hizmetin iki yıla ~f d, 
masife orduyu ıslah etııııl'' ibı: ~ 
hizmet meıeleıini hallellllel'ı ti la 
yallan düzelbnek, terbiye ~ttİ' l'~ 
lim işini mükemmelletl

1 
) 

mümkün olur.,, ıl k 
··~ Mareşal Petain'in bu ıııu ti ~ 

Iarı F ranaa ile Almanyaıı~ ~ ' 
bir teslihat yarışı yaptıkl ,.ışl ) 
iki tarafın biribirine kart~ .

1 
şp 

.l" "'ıI1 
korku ve ıüpheyi besleu1g 

açık gösteriyor. terV 
··pbe ~ 

Bu çeıit korku ve fll • bff 
artması ise büyük hadiselcr•Jl 

langıcı dagelmİ§tİr. ,. .,ı 

R. po:!l 6. 

Okuyucularımıza 
hizmet 

KUPONU~ • ;,.,.ırııı·· 
.... • • • J(ı--.; 1 nu mıponıı ıwsıp s(l ...- Jıe~ 

h 1 k 
.. ··)den geÇtr .. ~ 

am o ara gumru ]~' 
• ıkarı 

alınan gümrük resmı ç 
ı caktır. 

istihlak vergisi a ına 
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dlll'lll' 
ğı, arch 
~niyor. 

ıyor. 

izm~ 
sunUll 

~ola~ Hüseyin uizlı yol~an ui~er~en 
isı on yollu rı o ~öiü~ere~ yaralan mı ~tı 

ileme1i tt~hb -
3 

h· er kapıya koşarken, sokak· - Hüseyin, senin Türk olduğu· 
or • ır ses işitti: nu anladılar?. 

ar~iye )l Ça~uk açın yaralıyım! .. 
mud;!t> u sesı Sinan da i§itmişti.. 
a . fJ/t ~thal sofradan kalktı.. Reh -
etlı <ıpıyı açtığı zaman Hüseyin 

• • aı ;ı>1nın .. ·· ını;.dll,.- onunde kanlar içinde ya · 
k.. ~ Otdu u .. 

Sina b" d rind"ıı n ır cnbire ne olduğunu 
e siJ~d.: a.y~amııtı ... Birden belindeki 

Çerı · le 

2
k nı çekerek sokağa fırladı .. 
at 1-1 ·· • . k I h ti ' useyının te rar acı ses e 

da hAı._~.rlfı, hepsini hayretten hayrete 

1
. ~:J'"trnü§tü: 

1 aıw· - iÇ 
sııiftİ"· ftt• ırnseden §Üphelenmeyin ... 

e d~):Ye girin .. Beni yer altındaki 

Diye soruyordu .. 
Hüseyin biraz su içlıkten sonra 

geniş bir nefes aldı: 
- Hançer sallayışımdan şüphe· 

lendiler .. Zaten Kemal Reisin do· 
nanma ·ile Endülüse geldiğini hep 
si biliyordu. Be§ini birden yara 
yınca, benim Türk olduğwna hük· 
metmitlerdi. lspanyolar Türk · 
lerin bu gizli yoldan girdiğini tah· 
min ediyorlar. 

- Şimdi bu yoldan onlar mı ge-
lecekler? .. 

- Kolay kolay gelemezler ... 

Koca otomo 
bağlay p 

ili bir tayya ·eye 
uçuruyorlar ! 

Otomobil tayyarenin altına yaklaşıyor, makaralarla 
ve tayyare havalanınca ..• yukarıya çekir yor 

lj .. .. , .. 

t_.; S· t Yara1adı! 
~'ilan etrafta kimseyi göreme· 

on ; ce "'-lak H.. · · k 1 "k d yu useyının o una sa • 

Ben dönerken yolları kapadım .. 
Fakat, kazarak, \'e düzelterek iler-
liyecek olurlarsa, bir ik gün sonra Yukarıda re$mini gördüğünüz 1 re onu bir şehırden diğer "-ehre b"k I O - --:ı- 1 0 unmuıtur. timobil tayya • 
Gam.ataya girmeleri muhtemeldir. tayyare, pençelerine taktığı şika- naldediyor. Bu icat tabii bir Ame-rı ' t. V hb . l . k ke }' e re erin yardrmıy e ıçe-

.,ıf' :ı.~ektiler .. Kapıyı kapadılar. N 

v ? ı·enin altına yaklaştırılıyor, ma • 
- e yapcgız.. rını yuvasına taşıyan bir kartal rikah icadıdır. Otomobillerin tay-
- Ypılacak bir iş var: Garna- yare vnsıtasile nakledilmesi ve karalarla yukarıya çeki1iyor ve on-

v ~tel llııeyinin boynundan kan akı • 
• ' ~ .. t ~· Kolları ve bacaklan da 
11"'8~1 a.,Ydı .. Gözlerinden at~ler sa· 

kuşuna benziyor. Tayyarenin ön d tadaki milliyetperverleri gizlice tayyareden çılctıktan sonra. otomo· an sonra tayyare hvalanınca o -

b l 
tekerlekleri üzerinde gördüğünüz b"ll 1 d kışkırtarak u yo un ağzına göd - ı e yo a evam olunması bir A- tomobili de beraber uçurup gitti • 

dermek ve yolun ağzını bir gece §ey büyük bir otomobildir. Tayya- merikalr tarafından ilk defa tat- ği yere götürüyor. • l)ord\l 
blill Sin • 
l~~~ilne.n §afkrn §atkın arkada§ımn içinde taıla ördürüp kapatmak... ı -----------:-'"--------~----------------------

Rehber hayretle göilerini açtı: E h t otomobil yapılıyor! rJ,I li .. e bakıyordu. 
l&&eyin başım sedire dayadı: .. ., -y 

- Güzel bir fikir .. Yarın ilk i§i- 0 r a a 
ıniz bu olmalı! .• . '*1~ er altındaki gizli yolu bul· 

1°" ~•tiy ... Oradan ilerisini keıfetınek 
afi ~Uruor~rtı. Yolun ortasına kadar Sofrada konuşuyorlardı: 

~~ğe~\l•tiirn ... Bir de ne görsem - Hüseyin, e!ek budu yer mi~ 
a ltain• d ki f • ., l'ıYo( a , 1ı? Kale dıtın a a - sın •• 

t\ '- '·<er, • • . • .. • w.. • " , • k , . .. 1 ~ ıt~fetzn· ı .... ,_ .................. - ~" - ~ ..... yn• .v1>no1 ennıne sov en -
'lt ~ 1§ •• Yerin altmdan top - d i: 
Sibı.~rak ilerliyordu. Ayşe gülerek: 
h,~~ ha.Yretle Ayfenin yüzüne - Yarın bunu da arayacaksı --...... :it ha.§ını salladı: nrz ! dedi - Sıra köpeklere gelirse 

, Yiıtı, ,. e korkulu bir rüya içinde . ne yapacaksınız?. 
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Münihli mühendis Dreksel va
purlarda muvaff ak1yetle tatbik • ,.._. ... 

edilen bir usulü otomobilde de 

tatbik ede:-ek dünyanın en rahat 

otomobi\lni piya.ayll çıkarmak 

üzeredir. Bu usul, otomobil karü
serisinin ön taı-afına bir topaç 

koymaktadır. Bu topaç süratle 
dönmeğe başlayınca otomobil 

kaviılerde muvazenesini muha

faza ederek içindekileri sağa ve 

sola doğru atmayacaktır. Topaç 

otomobilin ziyasını temin ~den e

lektrikle tahrik edilebilecektir. 12

1 
kilo ağırlığında bir topacm daki

kada 8000 devir yapması araba-

nm m~vazenesı.m temıne kafi ge• 
lecektır. Onun için topaç usulü 
nün tatbiki fazla bir mabrafı mu-

cıp olmayacaktır. Resmimiz bu 
tarzda top çlı bir otomobili gös· 
teriyor. " fi ~~el& ~~·ta geri dönemezdim.. ya bizim gibi yüz tane Türk gön • 
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Hayvan ihracatı 
Mu "la, 10 (A.A.) - 93.t sene· 

8 • K··ıı··k B . . . de Marmarıs, u u ' oz
sı ıçın 

h Go .. kova mıntakaların-
urun ve ~ 

dan dış memleketlere 6,220 sıgı.r 
914 koyun ve kuzu, S,OtO keçı, 
8 179 kümes hayvanı, 2361500 

kilo gübre ve 330 kilo ıünıer ih· 

raç o)unmuıtur. 

Çinde bir çifçinin elli ynşında 
karısı bir batında beş çocuk do -
ğurmuıtur. 

Fakat bundan önce Kanadada 
Dion isimli bir familyanın da beş 
çocuğu birden olduğu için Çinli - ı 

nin harikası pek heyecan uyandır 
mamıtlır. 

Çinlinin çocuklarından üçü oğ 
lan ikisi kızdır. 

Kaybolan para 
Kanadanın bir tehrinde bir ka 

dm on lira kaybetmif ve kaybet 
tiği yeri tayin ederek gazeteye 
bir ilin venniı adresini de yaz -
dırmııtır. 

Ertesi günü kadının adresine 
üç kiti onar lira getirmitlerdir. 
Bunlardan bir tanesinin kadına 

ait olduğu anlaıılmı§tır. Ayni 
yerde bulunan diğer iki onlukla
rın hala sahibi çıkmamaktadır. 

Bir boks maçı 
Paris, 10 (A.A.) - BoksörAl 

Brown, geçenlerde Yung Perez'e 
kartı aalip gelmif olan ltalyalı 
Ansini .ile yaptığı maçta berabe- J 

re kalmıttır. j 

Bugünlerde Berlinde bir ''Ha
yat mucizesi, sergisi açılacaktır. 

Hayata taallük eden heı· ne var

sa bu sergide teşhir olunacakt ır. 
Yukarıda gördüğünüz resim şef-
faf bir insan hattıdır Bu ha 

:ı- • ş cam-
dandır. Baktığınız '-!ama .. d . n ıçın e 
ınsan başının nasıl teşekkül etti· 

ğini en ince teferruatına varınca· 

ya kadar görüyorsunuz. Berlin 
sergisinde bunun gibi daha birçok 

dikkate §ayan eserler gi:isterile· 
cektir. 

fikridir/ 
Ameril ad"' on 2amanlarda gn 

yet garip bir hadise oldu. Bir a • 

dam kıırısile rcımen ayrılmış ol

duğu halde hiç akla gelmiyecek 

bir ihtiyaçla yeniden onu aldı ve 

gül gibi yaşıyorlar .• 

Nevyork şchrind~n Alvin ismin 

de biri, karı mdnn l } rılmııtı. Ke 

yif İç n oyn n n dô\ t kişilik is • 

kamb ·ı oyun rına pek dütkün 

olo.n Alvin aradan bir müddet 

geçtikl 11 onr k rısım yeniden 

arzulamağa b tlamııtır. Sebebi • 

ni mi soruyorcunuz? Alvin dört 

kişilik is <ambil oyunlarında eaki 

den daima k n~.ti karısını ortak 

edinirmİ§. Karısını boşadığı gün 

den itibaren dört yıl durmaksızın 

sadık bir ortak aramış bulamamıı 

br. Nihayet en iyi oyuncu ve ıa • 

dık ortak olarak yine kendi karı 

sını bulmuş ve uzlapnalarını tek 

lif ederek, \lk evlendiklerinin se 

kizinci yıldönümünde tekrar ev

lenmit lerdir. 



Salihlide • 
seçım 

Beledige başkanlığı için yoklama yapıldı -Şiddetli 
yağmurların yaptığı tahribat - At koşu.sa 

• 
MI 

1 ekirdağında 

Yeni belediye ve 
fırka başkanı 

-

Adanoda 

Bir örnek elbise 
mecburiyeti 

Konqada 

Bakılan ve giyJ 
len çocuklaJ 

Salihli, (Hususi) - Salihli Bele
diye hqkanhğı için, belediye üye · 
lerinin verdiği bir takrirle fırkada 
belediye başkanlık yoklaması yapıl· 
mJ§ltr. 

2 - Kurtuluş koşusu: 
Umumi mecus toplanıyor Irmakların taşması durdu Fakir ta ebeye ya 

Konya, (Hunsusi) -~~ 
Himayei Etf al Cemiyeti ilk . 
!erdeki fakir çocukların v 

Yoklamada kaza kaymakamı Bay 
Kamil ile jandarma kumandanı Bay 
l\Iitat ve belediye üyeleri, fırka kaza 
idare heyeti bulunuyordu. 

Evvela fırka başkan vekili Bay 
Galip belediye üyelerine: Verilen 
takrir üzerine çağrrıldıklarmı ve 
belediye başkanhğma namzet gös . 
terilmesi için yoklama yapılacağım 
söylemiş, ve hundan ı;onra yoklama 
yapılmıştır. Neticede belediye ha~ · 
kanlığı namzetliğine ittifakla Bay 
Kini seçilmiştir. 

Ma~ 

Bu Cuma Salihli gençler birliği 
ayak topu takımı ile, .Alaşehir spor 
klübü takımı arasında ve Salihlide 
bir maç yapılmıştır. 

40 -45 kişilik bir kafile halinde 
gelen Alaşehirliler, istasyonda Sa • 
lihli gençleri tarafından karşılan • 
mı§lardrr. 

Maç., Gürbüzler başkanı Bay Rid
vanm hakemliği altında icra edilmi~ 
ve ikinci devrede gençler Gürbüz -
lerden üç oyuncu ile taknnlarmı 
takviye ettikleri halde Alaşehir takı
mına sıfıra iki golle mağlup olmuş
lardır. Oyun çok samimi olmu~, ve 
her iki takını da zaman zaman, gü· 
zel akınlar yapmışlardır. 

Gece, Gürbüzler klübü salonun
ı.l~ misafirler, kaymakam, jandanna 
kumandanı, müddeiumumi, ve diğer 
büyükler: huır olduğu halde, güzel 
bir eğlenti yapılmı§, misafirler, Gür· 
büzler yurdu bandosu ı.-e Salihli 
Gençliği taraf mdan hararetle ui;ur· 
Ianrnı§lır. 

Gediz ta,ınca 
Buraya son günlerde çok fazla 

yağmur yab'lllı§tır. Yağan yağmur • 
Iardan Gediz nehri ta§mış, ·ve etraf
taki köyleri su basmı§tır. 

Gediz nehrinde kayık i~Iememek· 
te ve köylüler kasabaya geçmemek • 
tedirler. canca zayiat yoktur. 

At kotulara 
Salihlide 22 Martta büyük bir 

at ko§USU yapılacaktır. Yapılacak at 
ko§usunu; kaza kaymakamımız ile 
jandarma kumandanımız, sarf ettik· 
]eri çok fazla emekle ve hiç paı-a -
nz meydana getirmektedirler. 

Ko~unun programı §udur: 
1 - Tay deneme koşusu .. 
Hiç ko~u kazanmamış 3 ya~mda 

yerli ve Arap taylarına mahsustur. 
1000 metre ve siklet 54 · 55 kilo o
lup ikramiyesi ( 50) liracln-. Birin· 
ciye 40, ikinciye 7 hu~uk, üçüncü . 
ye 2 buçuk lira mükafat, verilecek
tir. Duhuliye 2 hnçuk liradır. 

KURUft'un Millt Romanı: 54 

Halis kan Arap at ve kısrakları· 
na malı sustur. l\Ieı;af e ( 1600) metre 
olup ikramiyesi (80) liradır. Birin
ciye ( 6'1) ikinciye J 2 iiçünciiye 4 Ji. 
ra mükfil'at verilecektir. 

Duhuliye ( 4) liradn·. Kı::ırakla • 
rm taşıyacakları sikfot 58 atlarda 
( 60) kilodur. 

~ - Salihli koşusu: 
Dört ve dalıa yukarı yaşlarda yer· 

li yarını kan arap hayYanlarma malı
ı-ustur. Mesafe (1800) metre olup 
ikramiye (80) Jiradır. Birinciye 
(64) ikinciye (12) üçüncüye (4) 
lira müküfat Yerilccektir. Dört ya · 
şmdakiler de taşıyacaklan siklet 
(58) yukarı ya§larda 60 dır. Duhu· 
liyesi ( 4) Jira<lır. 

Mardinde Arapça konu
şanlardan ceza 

Mardin belediye meclisi beledi
ye başkanı Aziz Oras Mardinin 
ekski bir Türk ıehri ve Mardin
lilerin Öz Türk olduklarını eski· 
den Bağdada merbut olan bu 
Türk tehrine oradan gelen bazı 
kimseler arapçayı aşıladıklan

ni söyliyerek meclisten vatan
daılan tiddet ve tazyika müste
nit olmayan telkini ve terbiyevi 
bir müeyyede ile türkçeden baş
ka dil konuşulmaması hakkında 

bir karar verilmesini istemiştir. 
Meclis kısa bir müzakereden son
ra, bir zaruret olmayınca arap· 
ça ve bq'ka yabancı hir dU lle ko-
nuşacaklardan birinci defa elli 
kuruş tekerrüründe yüz kurut 
nakdi ceza alınmasına karaı ver· 
mittir. 

Çanakkalede yeni bir 
ilk oku' 

ÇANAKKALE, (Hususi) -
Özek Kirazlı köyü ile alay garni
zonundaki zabitlerin çocuklannı 
okutabilmek üzere yapılması dü
şünülen okul yapısını yerinde 
kestirmek üzere vali ve kEltür çe
virgeni ve Başmühendis Kirazlı 
köyüne gitmişler; birer saat ve 
20 dakika çağrında olan Dedeler, 
Karacalar,Kirazlı köylülerinin de 
yardimiyle güzel bir okul yapı
sı kurulması kestirilmif, bahar
da ite batlamak üzere tedbir a
lınmııtır. Yeni sene bütçesine o
kutan parası da konulara!! önü
müzdeki ders yılında burada da 
en az 60 çocuğun okutulması te
min olunmuştur. 

YAZAN : Kadircan Koflı 
Dayım1a beraberindekiler yalı -

ya dönerken Solmaz da gibnek is
tedi: 

- Artrk bir teYim kalmadı ... 
Burada sıkılırım .. 

Dedi ...• 
Yenıem razi olmadı ..• 

- Sen kalmalısın yavrum: 
Bak Vedat Bey daha izin vermi • 
yor, öyle değil mi?. Senin yalıya 
d8nüp dönemiyeceğini o söyler .. 
Dayım ı5ze kanttı: 
- Acelai yok •.• Daha yaz bit • 

medi .... insan burada sıkrlır mı 
yahu! ... Şu güzelliğe bakın? Her 
akşam da nefis bir konser dinli • 
yorsunuz !. Daha ne istiyorsun?. 
Biraz daha ... Bir ay sonra Mısıra 

gitmek için ayrılrrımız burııdan .. 
Gittiler ... 
Evde, gene yalnız kaldık. 
ikimiz de bitibirimize dargın 

gibiydik ... Konuşmalarımız kesile 
ti. Uzun zaman karşılıklı otura. 
mıyoruz, otursak ta hep susuyor· 1 

duk. 

TEKlRDAG, (Huıusi) Sene- Adana, 10 (A.A.) - tieledi· 
lerdenbiri Cümhuriyet Halk Fır- yemiz, ıoför ve arabacıların düz. 
kası, halkevi ve belediye batkan- gün ve bir biçim elbist- giymeleri· 
lıklarında çalıtan ve memlekete ni karar altına almıt ve bu kara. 
kendini sevdirmit olan Bay Eıt- nnı alakadarlara bildirmiıtir. 
rem Pekelin Yozgat saylavlığına Bunu için mart sonuna kadar bir 
seçilmesi üzerine belediye baı- zaman verilmit olduğundl\n tim· 
kanlığına da Bay Ratit seçilmiş- diden birçoklan yeni elbiselerini 
ler, her ikisi de yeni itlerine bat· giymeye batlamqlardır. 
lamıılardır. Fırka bqkanbğı ve
killiğini idare heyetinden Bay 
Cevdet yapmaktadır. Bay Elae
min fırka haşkanlığında bırakı

lacağı umulmaktadır. 
§ Vilayet Umumi MecHsi he

nüz toplanmamıştır. Dairelerden 
verilen masraf bütçelerinin tetki
ki ile meşgul olunmaktadır. Bir 
haftaya kadar her türlü hazırlık
lar bitirilerek meclisin toplanma
sı beklenmektedir. Bu sene mec· 
liste iki kadın aza bulunacaktır. 
Bütçenin 350 bin lira olacağı ıa· 
nılmaktadır. 

§ Şehrimiz Kırmızıay kuru
munca tubat ayı içinde verile
cek iken geriye bırakılan balo 
martın yedinci peTfembe günü 
akşamı verilecektir. Yapılan ha
zırlıklar bitmiştir. Son zamanlar
da vilayete gelen göçmenlere çok 
yardımı dokunan Kırmızıay ku· 
rumunun balosu yardım ve rai
het sıörmektedir* 

Takdir ediJen nahyie 
müdürü 

ÇANAKKALE, (Hususi) 
Ayvacık kazumın Küçükuyu 
nahiyesiyle Edremit arasındaki 

(Ilıca) çayı üzerine iki batı ka
gir lambalı ahpp bir köprlı kur
mak ve köye çok derlitoplu ve 
temiz bir köy odası yapmak yö
nile köyün baymdırıldığmı ko
ruyan Nahlye Müdürü ve muhta
rına valHikçe takdirname yazıl
mıştır. 

Erkek kılıklı kadın 
Tosyada Çakırlar köyünden Fa· 

di~ adlı bir kadın, kocasına kızarak 
köyden lıalıersizce kaçını§, erkek 
kıhğma girmiş, Mehmet adını takm· 
mış 'e kasabaya giderek zenginler • 
den birinin yanma da,·ar tohanı o • 
larak girmiştir. 

Kocası bunu duymuş, hükfımete 
sikyct etmiştir. Bunun üzerine jan
ı.larma Bayan Fadi~i tutmuş, köyüne 
~()nderıni~tir. 

O akşam gene keman çaundı. 
Solmaz başını - portatif sandal 

yenin arkalığına dayamış, can • 
dan dinliyordu. 

Bu akşamki parça pek hazin -
di. 

Solmazın kirpikleri islanmıf, 

göz yaşları yanaklarından aşağı
ya yuvarlanıyordu. 

Başını ba!ka tarafa çevirdiği 

halde bunlar benim gözümden 
kaçmamıştı. 

Birdenbire ayağa kalkbm: 
- Artık çok oluyor!.. Bıktık 

aı tık bu kemandan ... 
Diye söylendim. 

O kızgınlıkla, Adnan Bey deni 
fon bu sersem dalikanlının üzeri
ne saldıracak ve bağıracaktım: 

- Sus! .. Eğer ağlama~ İ•tiyor-
san odana kapan ve kemansız ağ 

§ Halkevi dershanelerine de· 
vam eden muvaffak olanlara ya
nn merasimle tehadebıameleri 
verilecektir. 

§ Seyhan ve Ceyhan ırmaklan
nm tatması dunnuıtur. Seyhan 
hemen tabii halini almıf, Ceyhan 
ise bugün 50 santim kadar düt· 
müştür. Birkaç köyü hasarı sular· 
dan insan ve hayvanca hiçbir ka· 
yıp olmamııtır. 

§ Gezici aıiretlerin iski.nlan i
ti, devam ediyor. Sayılan dört 
bini atan bu 8.§İretler, Seyhan, 
Ayas ve Kirmit mıntakalanna 
yerleıtirilecelderdir. 

Sinopta çocuk kurumuna 
yardım edenler 

Sinop, 10 (A.A.) - Çocuk E
sirgeme Kurumu genel merkezi
nin kurban bayramında şefkat a· 
!anında bayramlaımayı dilediği 

isimlerinin bayramdan evvel ga. 
zetelerle netrolunarak bu suret· 
le bu iyilik seven insanların dost· 
lannı tebrik ve ziyaretlerini ka
bul etmit sayıldıklan hakkında· 
ki teklif ve teıebbüıü Sinopça 
takdir ve memnuniyetle karıılan· 
mıttır. Vilayet merkezi ile kaza· 
lanmızdan lttirak eden iyi yü· 
rekli halkımıza ve memurlanmı· 
za ait listeler ilin edilmek üzere 
dünkü posta ile Ankaraya kuru
mun umumi merkezine gönderil· 
mittir. 

Grip salgını var 
Denizli, 10 (A.A.) Grip hasta

lığı salgın halinde devam etmek
tedir. Bu yüzden ilkmekteplerle 
lise, bir hafta müddetle kapatıl
mııtır. 

Bafra, 10 (A.A.) Grip tıaıtah
ğmdan mektepler on gü:ı müd
detle kapatılmıttır. Havalar ya· 
iıth ve 10ğuk gitmektedir. 

la!.. Bu sesler iyileımeğe batlı • 
yan bir hastamı öldürecek!.. 

Solmaz, ıaşkın gözlerle bana 
bakıyordu. 

- Ne var Vedat Bey, ne oldu?. 
Diye, titriyerek sordu. 
Oturdum. Ellerimi uğuıtura • 

rnk, insafsız, kuru bir sesle ıun • 
lan söyledim: 

- Daha ne olacak! •• itte ağlı
yorsun ve ağlamak bizim bu ka
dar güçlükle yendiğimiz hastalı
ğı tazeliyebilir ... Şen olmalısın, 

üzülmemelisin !.. Eğer çalacaksa 
gitsin baıka yerde çalsın!.. Her
kesi rahatsız etmesin! •• Zaten bu 
çalgıcılar dünvanm en bot adamla 
ndır. Bütün hünerleri pannakla
nndadır. Bn~ka serm y .. 'eri yek 
ki ... Bu da neye yarar? .. Faydasızı 
bir if ... Maskarahk. insanların ıi 

ni tetkik ederek ilıtiyaç181:1°' } •c 
koymak yohmda büyük hır f 
çalışmaktadır. 

Cemiyetin An.karada bu~ 
munıi merkezi tarafından f~ 
cuklann Şubat ayı iaşeleri ~ 
derilen iki yüz liraya, şehriOI' 
fayei Etfal Cemiyeti tarafnıcl' 
ramm UçüncU gecesi haeıl# 
fakir talebenin iafelerini ~ 
mevcudu göz önüne alarak ~ 
en fazla 23 lira arasında takSİ" 
ği parayı mekteplerin hioıaJ' 
yetlerine vermiştir. _j 

Bundan başka cemiyet ~ 
sarfiyle on sekiz ilk mektep~tel' 
fakir ~ocuğa ayakkabı yap 
takım elbise, 98 takım iç _.ı 

ve 47 taknn önlük temin edeJV 
den fazla talebeyi giydinniıdt• 

Cemiyet, ilk mekteplerd~ 
talebelerden başka orta m~ 
lehelerinden iki kişiye dalı' 
vennİ§lİr. ::) 

Himayei Etfal cemiyetiniıl 
karadaki Umumi merkezi, 
giydirme hususunda şelıriıJJitf J 
cuk esirğeme kurumu idare ff 
nin gösterdiği yüksek gayret 
kir ç-0cuklara kaT§ı yapılan. 
i~lerden dolayı takdir ve il 
m bilıiirmi~tir. 

lnebo,uda....l>l• ___ ,,,. 
lıiliOlu, 10, (A.A.) - h 

dil, edebiyat, tarih ko111itfJ 
isi hukuk hikimi B. Ragıp1 
vas, halkevinde Atatür"'!'J 
rattığı Türk kanunu mel'J 
Türk kadmma temin ediJfıl,J 
sek haklara dair bir ka' 

vermittir. /. 

Konf eranscı, inkıliptaO 
ki cılız zamandaki aile l 
yatı ile cümhuriyet id"':' ~ 
kabul ettiği sağlam tel~ 

rasında bir mukayese ~ 
imparatorluk devrinde 1".J 
adli tetkilibmızdaki bo~ 
ve yolsuzluklarla kanu~d /, 
niyi doğuran tariht ve 111~ 
retleri birer birer izah ~ 
Salonu dolduran yüzlere•~; 
ve erkek dinliyiciler 111~ 
cehalet ve taassuptan ~jf 
millte nur, irfan ve rtJ,-~ 
yollarını gösteren Atatiiflr:ii' 1 
dan gelen minnet ve ıasiı' 
gulan izhar etmiılerdir. ~ 

nirlerini germek, onları ~ ~ 
mek, miskin ve _.......-~ 
mekten batka ne. ofl 
yorlar.. Muıi~i.. lçİ ~ 
ne yapıyorlar .• Musiki·· ~lef~ 
mut bir tahta parçaa~ ~k ~ 
mişler, at kıllannı ıiiJ'P'f ~ 
çıkartıyorlar. Neye ,arar ~ 
yon yutmak, içki içınek. ı.Ja Y 
çekmek gibi bir ıeY··· j\I 
retıir. icat edeni!... --'' 

l 'zun uzun ve ıüpbetİS • 
bllk söylendim. • f ~ / 

Dahet söylenecektilll• 
maz ayağa kalktı: bit/ 

- Ozülmeyini~ d?kt~r ~ 
bk duymamak içın ·~~hidO:! 
rum. Göz YB.§lanmı da eti wı 
melt!erin"zin bota gitıııelll 

ne. ister1eniz yaparllll··· .,,> 
(Ar-



ye 

'p 

--
Yuan: Niyui Ahıned Okan 

1ersane 
T eraanenin iplikhanesıni de ı 

burada yazalım: Burası da şöyle 
tarif edilmektedir: 

"I · b pıız, sapsız, Of gezen, ça, 
lıp Çırpmak, ötekini, berikini do· 
laııdrnnakla gününü geçirenlerin 
erıeç dütecekleri yer buraaı idi. 
''" d b' • l\.&Vu,, ''tebdil,, bunlar an ırı-

llİ Önüne kahp iplikhane yolunu 
tuttu mu ipe çekilmeğe gider dön· 
lllezdi. 

Evet, buraya girip çıkanların, 
~ele üç ayciğini geçiren1erin ço - / 
ili iki ucundan gerilmiı ;pHk gibi 
dohuJurlar, bir dahasını göze 
&ldıra.n pek az görürlerdi. 

Tefrika No. -81-

nasıl bir verdi? 

1887 de tersanede yapılan Heybetnüma kruvazörü lfele iht:sap emini Hilseyin bey 
deııilen zabn günlerinde buranın 
-dı bir kat daha yayıldı. Yük • eden donanmanın sayısı ile ölçü • , beş gemi ile Akden:.zde dalgalan • 
teldi. Bozuk kantar, terazi. eksik leb:lir. Bu düıünce ile hem kı • dı. 
dirhemler burada düzelir. teraziye sa::a Türklerin denizdeki hakimi· (982 • 1574) de iki yüz doksan 
llarb tutmak dersi burada verilir, yet:n;, hem de teraanenin rolünü sekiz gemi Afrika sahillerine aş
cli. Burada ne'var idi, ki halk bu an'atmış olmak gayesiyle bu bah- tı. Tur..us zapte:lildi. Üçüncü 
!re.dar yılmıştı derseniz, "jş., var- si kısaca bu satırlar arasında top- Murad kurununda, İngiltere kra • 
ek Ahlaksızlık. terbivesizlik bu- lamağı yerinde bulduk.. !içesi Elizabetin yardım istemesi 
tada az çok silinirdi. Bir deo edeb- Yukarılarda da işaret etm:~ ol· üzerine lspanyol1arın (Mağlup ol. 
•iıin İçine iyice korku ıinmeyince duğumuz gibi Karamürsel kayık- maz armadaaı) müthiş surette ye-
do'" d Jariyle başlayan Türk denizciE ği, nildi. gru unnaz .• 

Buranm gardi:vanlarmın yürek- açık d_en!.zler:n en büyü•!< donan· (Arkası var) 

len nasırlaşmış olduğundan günde ma'ariyle boy ö'çüşecek dereceye. 
'elriz on saat sHren iş arasında "ah, Türk tersaneleri sayesinde gelmiş- Kimler kaz andı? 
)ol"Uldum vah bittim,, çığlıklan ti ••• 
L ' • 
"Unların yüreğini kaldrracağına B'rinci Murad kurununda GeJi • 
ltolllnu kaldırtır, katranlıca halat- boluda gemi yapmağa baş!andığın
~ ~ramsı k"~cmm bir ınri ~al: dan 763 hicri yılı deniz gemileri 
& '"lllesi yf"n1ı!en can ver1rd1 yapma ba~!angıcı olarak kabul e· 

llia<f,, ~u kabadayı yumuşar .. dülOiştir. 
~· Cil'en ba~ka girennİf, bam· 

ita" çıkannıf.,, 
TERSANEDE STIM 

l'eraane, Oçüncü Selim kuru· 
~da Yeni usulde düzeltilip ha· 
~~l~r kazıldıktan sonra ~ersane 
ti ~hınde en mühim rolü Stım dev~ 

Fatihin Gelibo1u da hazırlaya. 
rak Ha~ice indirdiği gem:lerden 
aonra kadirga limanı, büyük gemi
Jer için Y aJrköt kü, daha aonra 
da tersane gemi yapma yeri olarak 
hazırlanmıştır. 

Çocu>c esir gem~ ve Milll 
iktisat vtltasarruf kurum· 

larrnrn eşya p iyangcısu 

Çocuk ezds-eme ve Milli lkb. 
ıal ve tasarruf kurum~arının eşya 
piyangosu. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ile 
MilJi lktısat ve Tasarruf kurum""' 
nun ortaklığa yaptrklan e§ya pi • 
yangosu çekiJm:,tir, bu piyango • 
da 10 liradan yukan kıymette ef
ya kazanan numaralar şunlardır: 
5000 lira kazanan numara: 96853 
2300 ı:ra kazanan numara: 10013 1fRa.I eder. . . 

l" llıun kurunlar yelkenleri Şİ§İ· 
erelc T·· k 

Karadeniz sah:Ji. Kırını yarıma
dası, Azak denizi sahilleri bu do
nıonmaJarJa ele geçirilmişti. 

İkinci Beya.zıd kurununda Türk Biner lira kazanan No. lar: 
97732 -117473 -143567 d açık denizlerde dolaıan ur 

orıa.nınaamın rüzgardan buhara 
teç • ' tıle.aı bir dönüm noktasıdır. 
ta !•~bulda ilk buharlı ge~; 
•i ttilunce halk buna "Buğu gemr· 

,, •dın • . 
ı vermıftı. 

ftlil "Y elkenaiz, gürebiz giden ge · 
ı-ı.;r, törenlerde, bilhasn kadın -
() il hayli hayret uyandınmıtı. 

llıı- •• ....,. ıçın: 
,,, tho!~ • ı ·ı· J -·"etli sarh gemiıı ngı ız en 

donanmasınm Kemal Re:sin 
kumandasi!e İspanya sula • Beşer yüz lira kazanan No. lar: 
rına dayandığını herkes bi- 27411-89314-116586-142038 
lir. • • Fakat ( 892 - 1383 ) 
böyle bir vak'a o sularda görül • 
memit §eydi ... Bu kurunlardaki 
donanmaya 2500 tonalık kalyon
lar da iştirak ediyorlardı. 

(905. 1499) de İspanyol ve 

Yüzer lira kazanan N o. ]ar: 
3035, 36760, 51565, 58463, 61939 
B02S6, 112099, 137235, 138601, 
71819. 

Ellişer lira kazanan N o. lar: 
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Komisyoncular 
Her yıl hava fi~omuza yeni bir 

tayyare hediye edecekler 
Üç ay evvel seçilen gümrük ko • 

~isyo~cular birliği yeni idare lıeye
tı faalıyet salıasmı genişJetmiş hu • 
1unınakta<lır. Yeni çalışına progra • 
ını arasmcla göz önünde tutulan i~ . 
ler<len en ıniilıiınmini gümrüklerflc 
uıuvazaıılı bir ~ekilde ~alı«an §nhı~
lı.ır iJe larnamcn takip ve konroldan 
uzak kaalbilerek yolsuz ve kanun • 
ımz i;:ler üzerinde yürüyen eşlıaımı 
ı~uzir faaliyetlerine 411 ilıayet vermek· 
tır. 

Bu lıusnsta yapılan tetkikler ne • 
ticesi ve alman te<lbirler Gümrük 
fnlıhmrlar Bakanlığına uzun bir TR· 

porla l>ihlirilecektir. Gümrük ko • 
misyoncul ar birliği idare heyeti re
isi Bny Ce, at Korur, diin bir mu • 
harririmize s" beyanatta lm1unnms· 
tur: 

- Günırlik Yaridntr devletin çok 
esa::.lr gelir kaynaklarından biridir. 
Gerek gümrük memurlarının Ye ı;e· 
rek -e gümrük komisyoncularmm ü
zerine <lü~en \'azife lm nridatm ko· 
mnmasıdrr. Bunun için de giiınrük 
komisyoncularmm ulusal hir gaye i· 
Jc deYlct mevzuuat ve hakkına ria
ret ederek çalışmaları laznndır. 
Gümrük komi yonculuğu hir taraf • 
tan bilgi, diğer taraftan devlet geli· 
ri ile bitişiktir. 

Bu itibarla me lek erbabına de
ğerli bir mevki ayırmak icap ediyor. 
Bugün kendi hak Ye vecihelerintle 
endişeli olan ınetö1lektaş1arm bo ga • 
yelerde ıuuvaff akiyetle yürüyebil • 
mcsi için de bu haklarının dalıa e • 

ittifak etınİ§tİr. Gümrük inhisarlar 
Vekleti bugünkü gümrük komisyon• 
cular konununun tadiline karar ver· 
miş bulunmaktadır. Vekaleti hu ye· 
ni teşchhiisü bütün komisyoncu1an 
ı<on derece ı>C\ indirmiştir. Bu kanun 
19 Haziran 927 tarilıinde çıkan 
1093 nmııarnlı kanun olup bugün· 
kü ihtiyaç ve icaplara göre deği~ti .. 
rilmesi murnf ık görülen kanundur. 
Bu lıu,usta Giinırük ve İnhisarlar 
YcknlcLi mliste~:m Ilay .Adil Okul • 
daş nezdinde İzmir mnralıhası tfa 
hazır olduğu halde yaptıgunız te~eh· 
bii teıı ve dileklerimizin elıemıni ~ 
yelle nazarı dikkate alın<"ağı rndm
cla çok memnunuz. Ilu dileklerimiz 
hakkında ve kanununun tadili etra· 
f m<laki projemizin hazırlığı birkaç 
güne kadar .biterek \'C Vekalete hil
<litilecektir. 

YEN/ BiR KARAR 

- Ilirliğimizin dalım nizamna • 
mesinin birinci ,.e on yedinci mad· 
delerin tatil ettik. Bu tadilata göre 
enelce kurumumuz haricinde hıra· 
kılmış komisyoncu maiyet memur • 
Jarı, Anonim , .e Kooperatif şirket 
mutemet ve müstahdemleri birliği • 
miğe girebileceklerdir. Bunun fay • 
dası da gümrük sahasında tah~an 
her şaht'm birlikte tescil edilip 
kontroldan geçmeleridir. Bu nokta 
ötedenheri gümrüklerce her zaman 
istenmi~, fakat yapılamamı~tır. 

NÜ.11UNE llANE AÇIUYOR 

saslı şekilde bahşcdilmi§ ve korun • - Gümrük komisyoncular birli-
muş olmasını icahettiriyur. ği halen giimrük idaresi dahilinde 

Gümrük lıariminde her nru:ılea tek bir odada c;alı§rnaktadır. İlıtiya-
f aaliyet salıa:.ı hulmu~ muzir e~lıa • ca kafi gelmediği için hu ayın iı;in-
sı yok etmek ve dağıtmak için ala • de rrlıtnn hanında üç oda, bir aalo • 
kadar menmrlarJa elhirliği ile yürü· no hu)unan yeni hir daireye geçe • 
mek icahetti~ini hirli~in gözöniinde ceklir. Burada büyük hir kütüpha • 
tuttuğu en birinci nokt:ulır. Bu yü· ne açacağız. Her komİAyoncunun "e 
rüyü~te gayeye varmak için alınması l1atta gümrük memurlarmlu ihtiyaç• 
lazım gelen teclbirlcr arasında baş· larma ce,ap \'erebilecek ve bilgileri .. 
hen elıeımniyetli noktalar vekulele ni arttıracak eserler, emirler, kanuıı 
hilclirilmek üzere t~hit edilmi~ıfr. ve kararnameler ve sair bulunduru• 
Geçen hafta HaJkevi konferan<1 sa· lacaktır. Bundan başka da e~yanm 
lonunda topladrğnnız ilk kongreden la::ınifi noktasından gümrük tarife8i• 
çok mü~bet neticeler alındı. ne sureti tatbik ve resimJendiriJme-

Ilu kongremize İzmir komisyon· sini gösterir etiketli her cins eşyayı 
cularmı temsilden gden İzmir mu • ilıli\ a edecek bir de nümunelıane te-
ralıhası Bay Fahri Berker İstanbullu sis edeceğiz. 
mesJektaşJarmm faaliyet sahalarını KOMISYONCUIJA R TAYY ARESI 
benimsemiş ve temsil ettiği İzmir - Memleketimizin hava kun·et-
komisyonculnrmın İstanbullu mcs · ]erine yardım ve tayyare filomuza 
lekta§larr ile hirJikte çalı§acaklarını lıer sene birer gümrük komisyoncu-
hilclinniştir. lar tayyaresi he<liye etmeği kararla~· 

Öyle ünıit ediyorum ki, hu toplu- tırdık. Tayyare cemiyeti İstanbul 
1uk heyeti idaresinin aJdığl tedbir • ~uhesi nezdin<le hu hususta teşehbü· 
ler sayesinde gümrük suiistimalJerİ · sata giri~tinı. Bugünlerde muvafa ~ 
nin önüne ge~ileceğine, kaçakçılık kat cernbı alacağımı ümit etmekte ., 
vakalarmsı teı-aclüf olunmıvaca~cfa yim. 

Yeni sayla vlarımız 
I>" gelir iyisi 

\ıı, •Ye bir de prkı uydurulmu§' 

Vene~ik donanma~armı mafup e- 3474 12003 12265 17764 14802 
den Türk donanması, (909 - 1503) 13067 18800 10079 20842 22032 
de müsaleha:lan sonra denizc:li. 24595 27336 27918 30957 30979. 
ğe verilen ehemmiyet nedem~e a - 53816 41138 41141 42248 44050 

IUc L--L zaldı. Bu hal, birinci Selim kuru - 44334 57329 61932 65797 77323 
ftt vunar gemisinden sonra 78037 79418 85141 93213 98440 
~ lıırd~ padiıaha "Humayı Per· nuna kadar ıürdü. ·•a dl d .. ltm 104087 62876 104803 121:::98 
ti. •• 1. ı bir genii hediye edilmit· Bu kurun tersane e yuz a ıf ' 126108 127702 141364 146680 

Niğde Saylavı Bay C. Asaf A-ı ma giderek (Hadikatülahrar)' 
d~na~ı~rr. 01uz ~ir yaıındadır. isimli bir gazete çıkarmıştır. Er • 
Ç.ftçıdır. Adana ılk defa itidal zincan ik:nci polis komiserliğine 
gazetesini çıkaran ve Ermeni iğti· tay:n edilmif, Erzurum polis mü
şaşı~ın müsebbibi denerek Abdili- düriük vekaleti yapmı§tır. Sonra 
~amıd zamanında sürgüne gönde · lstanbul polis mektebinin ikinci 
rılerek orada ölen Ihsan Fikrinin . • . 

·~d~u remi Napir fabrikası ~~pı· parça b'na ile tersane yeni hatt.an 149332 
it- .. Vapurun sancağı çekıhr • yaptırıldı ve korsanlık mcne::lıl • 
·~ Rond F k b :l'lıne korsan Yinni bese .. r lira kazanan No. lar: 'l eri mi kırılmıf, ne olmuş· di. a -at u mene ı , · 

ltı~adif&hı kızdıracak bir şey ol- lan hu1ud haric:nde gene iş!erini 8164 9035 19714 20129 23377 
tlftt Saray halkının da vapuru yapma~dan a!akoyamadı. 25342 35233 37229 41684 5'!809 

du~~ ~~ası, vapuru gözden (g28 • 1521) de Rodos üzerine 62)75 66205 68565 68605 72759 
~ llftii ve halka verildi. Bu va a 1,an sefere yedi yüz para do - ı 79SS4 80737 81131 84083 85104 
1-.~ Uıtın ınüddet Kadıköv ile Ga- Y P crkarıldı. ''Türk der..izci • 87712 90659 92279 93052 97946 
1"ıtt araarrıda itliyerek yolcu taıı· ~~~ma ğhip edi'mez,, kanaati, 10932 110309 112736 113553 

}fil'. ;:~;.:_ 1571) den aonra sar - 1141)90 119021 119566 129286 

'->.~tna:n Pervaz'dan sonra Türk d Müezz'n Zade Ali Pa • 129318 130039 132401 140581 
İti b,.~ .ta~ıyan ikinci vapur, "Ta- sır ı. nlıc. ve düşüncesiz bir ha· 141418 144403 147259 

o ... q şanın ya :s- 1 
S I 1'1., olmuştur. reketi ile büyük emeklerle meycta- Bu nuınaralarc!an baş!ca 250 

•i lll la.n Mahmudun "Taht gemi· t'-ilen donanmayı Lepanb. numarya 10 nar lirahk, 500 nı.:ma· '' o an b na ge 1ı • .... • 
~I u tekne odunu için bo- .. t • ::le düemana çıgnettı. raya 5 ıter Hra1ık, 1500 numaraya 

llluı d . . oruerın .. :s-

l'e~ ' eınırı aatılmıı.. ·811 harpte yüz el~ ~ç 
0

gemi ~a~ - birer I:ralık, 4000 ~umaraya ~il~ -
AIVEDE KALYON DEVRi b ,,.1 ~şti. fu ma3'1ubıyet, ıntı • şer kuruşluk eıya ıaabet etmış·ır. 

d 
l'et'~fttı•ni k' ke. 

1 ~ t. ··c""İ 'en l"llvve~Jen - 811 nu;:rrra'ar d:l a'-.n·1a ''.,te ha· 
et}' h - n, eo ı lmrunlarda ·"~ e -a •• · • il· · ı· d -''l ' h ~ 8.tJ>!en d .... . 1 1 nr ölclüremem ştı.. tın-:ı m e neşre;ıı eceıı:: ve er tcuafa 

tQ bu1iilc: den~ he oynlea.chg~ ı:°!ı.:k·, 1 m)e.{T~~rkı. <!onanması, iki yüz kırk 1 dağrulacaktır. 
1'Z arp nne ıttıra ' yı , ur 

"l d B A f Al .. z· devresıne ııtırak ederek aliyülala og u ur. ay sa ı ıraat d . • . 
kt b. d ku Ul 

1 
erece ıle mezun olmuştur. Bıtlu, 

me e ın e o mu§tur. usa Ank 
ıtı ti ld 

• h l ara, Adana polis müdürlük .. 
savaıa ona yaşın a o ugu a • . 
de Adana cehca'nde iştirak etmİ§- lennde bulunmuştur. Umumi 
tir. Bay Asaf Seyhan vilayeti harp içerisin:le Bitliste polis mü • 
Cümhuriyet Halk Fırkası idare dürü iken orduca görülen lüzum 
Heyeti azalığı, Adana Çiftçiler üzerine bir milia taburu te,kil et • 
Bir:iği Başkanlığı, Be!e:liye ı- .. a _ m'ş, ıonra bu tab\lr bir a!aya tah • 
lığı, Adana pamuk müstahs:lleri vil edilerek kendisi kumandan ta
salı! kooperatifi müdürlüğü yin edilmiştir. Mütarekeden son -
Ha 'kevi Nefriyat komitesi ha.ıkan: ra Erzurumda harekatı milliye-
lığmı yapmı,tır. ye ittirak etmİ§, Büyük Millet 

• lf. 11- Meclisinde meb'u• seçilmiştir. 

Gümüşhane Say~avı Bay Durak Milli hareketlerde ilk emniyeti 
Sakarya Erzurumludur. Elli dokuz umumiye müdürlüğünde, Kan 
yaıındadır. Hukuk mektebine vali vekalet:nde bulunmuf, üçse
muadil pclia me!rtebi mezunudur. ne evvel de Erzurum belediye reiai 
Sa! .. a-..nt devr 'n...Je si··asi cürümle 1 ser'Jm'ş!İr. Pay Durak Sakarya 

Sinop ~ap'~h .. anes:n:'e bu1unmuş, J lst'klfrl mada!yaaiyle taltif edil .. 
meşrutıyet ılan olununıca Erzuru • miıtir. 
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Ana ve 

"- Yöru, atı kızağa koş!.,, 
Yörü, atı kızağa koştu. Ana i~ine 
oturdu. Battaniyelere aarılı olan 
çocuğunu ırm 11kı be.ağında tut • 
tu, ıefkatle onu bağrına buarak: 

"- Kani-kc yalnnda gene güle· 
cek, Kanike gene ayakla.Tiyle te • 
pinecek, değil mi Kanike? Doktor 
ona bir toz verecek, köye kadar 
gelmek iıtemiyen o fena doktor, 
seni iyi edecek olan o iyi doktor .. ,, 
diye yavrunun kulağına. fısıldıyor. 
du •• 

Yöru kamçıyı ~kudatmca hay • 
van kızağı ç~!mJeğe başladı .• Kı • 
zak köyün sokaklarından geçer • 
ken çıngırak seaini i~tenler yüzle
rini pencere car.ılanna ya.pıftmı • 
rak ~zak gözden kayboluncıya 

kadar arkasından baktılar Bu ara· 
hk f iddetli bir f ırtma ağaçlarm 

dallannı koparacak kadar ıiddetle 
esiyor ve ağaçları inletiyordu. Do· 
nan karlann üzerine ekili gibi du
ran kargalar ktz.ak ıcsini duyun -
ca havalanıyor!ar ve bir müddet 
kara istavrozlar gibi 1-.ö.-ada kal -
dık'an ıonra kur~unla vurulmut 
gibi tekrar yere iniyor!ardı. 

Ana, çocuğunu boyun Ubsı -
mn altında tutuyordu. Arada sı • 
rada ona: 

"- Kal)ike Uşümeain, obnaz 
mı? Yavrum yüzün mosmor .• Sı • 
cak atkı altında §İmdi ıımırsm •• 
Mayıs a~da imişiz gibi oluyor • 
•un,, blraz aabr~t, Kanlke.,, 

Diyor ve sıcak nefeıini çocuğun 
yüzüne hohl~yordu •• 

Kızak yavaı yavat yokuıtan 
yu! an çıkı:rordu. Artık yolun ya -
rısı geride knlmqtı. At nefee ne • 
feıe fer İyordu. Yöru nef'e için
de c' i'ini c~an;ıc.~ına götüre;:ek çat
laAıyordu. Ş'ımdi Y<':::uş bitmiş ve 
J.."J ... alt ormanın içeria·ne girmi~ti •• 
Sağ ve sol çam acaçlan, hep çam 
a:aç 1arı ile mul..~ttı. 

Her tarafta derin bir 11S1zlıık hü
küm sürüyordu. Çam dalları karın 
y .. kü a'tında yerlere kadar iğili • 
yor u. 

Ortalık kararma~a bqlamıı -
tı. Ana Yöru'n'!.ln uznthğı i;ki ti
ıes:nden bir yudum içti. Sonra, a
yağın 'a!d bo çizrnenin içinden 
sa.mana sarılı hir şi~e çıkararak 
ço~uğun a~zına sıcak çay dam!at • 
tı.~·· 

"- Kanike, sen de ısm, c'!edi .... 
r:aSil Kan'ı1:ec.iğ·m, benim biricik 
yavrum, çay ıaıtıyor değil mi?.,, 

Dedi •• 

O an :~a at birdenbire pha kalk
tı ve ayaklarını yere basar basmaz 
var kuvvet'yle k~mağa bıqladı .. 
Ana bu sarsmtı üzerine oturd~ğu 
yerden frtladı ve kanapenin a!tı • 
na ymrarhındı.. Tekrar &!'ağa 
ka 1k1:ı ve gülmek istedi.. Fakat o 
anda lcaran 'ıkta iki sarımtITa.k zi • 
ya ve b'raz ıonra o iki panltı al • 
tın a sivri bir hayvan çenesi gör
dü. Ka 1ın hemenı 

"-Aman yarabbi kurd!,, 
Diye baf!ırdı ve haç çıkardı •• 
Kurd kayholdu ve at daha müs • 

terihane yürümete ba9ladı.. Fa -
kat az 1H>nra çam!arın arumdan 
bir hııılt it 'til:H: 

Tap, tap, tap... Ve bu aefer bir 
~ok ıarımtITak ziyaiar ! . 

At gene eon ısür'at!e i~riye atıl -
dı, amma çamltklar arumdaki 

kurtlar 
Çev,ren: Arif Cemil 
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4.~ı duğum halde sık sık güzel Adanamı· kurtarmak, şeref ve iftiharlar dol• 
san ziyalar kaybolmıyor, kızakla 69 za, gümüı gibi akan Seyhan ırma • Jıaferleri elde etmek üzere kfikre • 

297 .., 1 • LI• beraber yürüyoralrdı. gına, geni§ a tm ovaya İ§tiyakla ba • miı arslanlar gibi pek sabırsıs~" 
Yöru feryadı bas.tı, kamçıyı şa· _--,f JI kıyordum. Yenice, Hacılar mevkilc- beklemektedider. 

kırdattı, ormana küfürler ıavurdu, / R AA YO rine gelince; heybetli duran Toros İtte, bu itibarla ey anayurt nıeeu& 
şarkılar .öyledi, nihayet o~lık §alıikalarmı daha iyi görebiliyor • günler çok yakındır. Derin sükiltll • 

El UQU n dum, heptinin hal ve vaziyetlerin • _...:lo. 
gene sükunet buldu, sarı ziyalar d 1 nuz, endişeniz tamamiyle kalkacP 
k bold • İSTANBUL: en anıyordum ki, saf akqlariyle lir. Her 8Uretle bana emin, müste • 

ay u.. 18: Fransızça dere. 18,30: Dans geçtiği bütün yerleri §enlendiren, rilı olmanız lizımdır, zemininde b,. 
Kızak i-çinde kaçanların sevinç. musikisi_ Plnk 19,lO: Opera Fri • mevsiminde karlann erimesiyle - l I .1 ten nefeslerı· tutuldu.. ta kavnag"mdan itibaren - yatakla • sı 0 an vicdani hitaplar, samimi 1 

• 
chatz - Haber plak. 19,50: Haber •• J h 1 • • d · l' '--•~ rma uğamıyarak öğüt ve ön verici am ar ıçın e I§ga m ıon merııaa 

Ana gen~ bir nefes aldı Yöru ile Jer. 20: Keman Solo - Mehmet Sar· ~ 1 1 . 1 f ıi olan Bozantiye gelmiı bulunuyor 
b b . k . bo can, 20,30: Kitar solo - Maryo 21, ugu tu arıy e etra ma ta§an ve co • d 

era er ıç i fişesıni şalttılar. §an Seyhan ırmağında ne eskisi ... :ı .. i um. Biraz durduktan sonra hare· 
O d kurt 1 I k l 15: Son haberler. 21,30: Bayan Bed· IY"' k t ttik Çift Iı dan d Ulu· rman an u ma arına az a - tatlı akıı var ne de ugu"' ltu !.. e e • e ana, ora a 

ı riye Yazm - Radyo ce ve Tango or· k 1 ld"k t ı tak enli 
mııtr. ki ıaat ıonra da şehre vasıl kestralıırı. Yurtta§lanm.m her istedikleri ış aya ge ı . şga mm a 
olacaklardı. Kızak kolaylıkla vakitte bir zevk ve sevgi içinde ar· geçinceye kadar trenden çıkmıy• ' 
karların ··ze · d k 'd' kada• ve can yoldaslariyle gezip e,,.0~. mryarak ilk defa burada çıkUll" 

u rın e ayıp gı ıyor • Eakl Fransız Tlyatrosund• :ı • İstasyon çok kalabalık ı'di. Son '}.· d lendikleri ,·eya hayvanlan, çift ,.e 
u. Bu gece saat 20 de çuhuklariyle serbest dola§ıp çalış • dana vakaııı çok alika uyandır• 
Kızak ormandan çıktıktan ve a· l\f~'-bUI Brlt4iııni tıkları o güzel sahalarda ~imdi ne o mıı ki: derhal etralmu ıardıl.at• 

çık tarlalar araıındaki yoldan iler- Üç Saat ~ h 'r. + ~clarct, ne de 0 faaliyet ,.e emniyet Adananm ahvalini sordular. fçer· 
lemeğe baılatlığı zaman ana tek _ .,e İr Uİjaıl'OSU var. lerinde iki genç zabit vardL Nes•· 
rar ar\)asına dönere!t baktı .• Or • Operet: 3 perde lJl.1111'11111111'111 Göklere doğru haşmetle yükse . ketle beni sellmladıktan hal ve hr 
ma.run içinde kara kara noktalar len Torosun eteklerinden engin de· trrnnı sorduktan sonra Adanaya dı· 
çıktığını ve kızağa doğru ilerledi- Yazan: 111 ... lı'I relerine kadar yaz mevsimlerinde ir malümat verilirse pek meınrhnd~ 

ana bahaları, masum yavruları ile kalacaklarını, bunu Sıvasada de 1 

ğini gördü. Ekrem Reıit ki • d"l Milli t..-.4 • beraber yaylalarda hep bir arada yaza<-3 arımı söyıe ı er. · • ..... 
O küçük noktalar aıittikçe kızağa Beateliyen: Cemal f billur gibi saf ve berrak kaynak • vetlerimize mensup bulunduklat' 

yaklafryor ve yald~trkça onların Re,it jf fllflll larm haşlarmda devamlı bir sevinç anl:ı~dan zabit hevlere memnuniyet• 
birer iri lmrd olduMaı-ı görülüyor- içinde dola§an, eğlenen yurtta§lan • le istedikleri r:: _lftmatı verdim. 
du. Ana deh§et içinde: Diş Tabibi mı pek o kadar göremiyordum. He- rurada halkın, gösterdikleri cid· 
"- Yöru tabancaları ver!.,, de· NURl MEHMET le hayvan sürüleri yanlarında oldu· di, samimt d.1kadan milli kuntetle • 

d' Beyoğlu Ağacami karşısında Bur· ğu halde derin, serin nefesler ala· rimizin mqkür faaliyetlerinden tiiP' 
ı.. sa Sokak N o. 1 rak, ellerindeki kanllarını çalarak hesiz - ·· ·.:: ·-~ir • ~ l'11r.1. ~renin b•· 
Silahları hayvanların üzerine 1 b"' '"k t · · d b ....... __ .. _______ ... _.. ora arını uyu ~etare ıçın e ıra- reketi yaklaşınca bularla vedal•r 

bo~altmağa batladı •. Kurtlar da • yapmak İşlerim ... Hasat zamanın- kan sığırlma~larla çobanların ne tnn. 
ğıldılar ve biraz gerilediler •• Fa. kendilerinin ,.e kanllarmm sesle • 

da orakçılarla beraber toprak des- K ldi"' d "AI" B y • • kat sonra gene, tap, tap, tap ayak rini, ne de o eehhar yaylalara başka onyaya ge gım e ı e 

1 
tiden ıarap içmek isterim •• Sen öl, Lir letafet veren kuzuların meleyi•· dmda bir alıbabm delaleti ile ınüıa'' 

aea eri yakından iıidildi. Ana bu b 11 _..ı, 
en kalaYID;l !.,, dedi ve battaniye· lerini, U§ların da ötüşlerini artık Asaf Beye misafir oldum. KonY"' 

ıea'leri ta kalbine kadar duyuyor• lere sarılı olan çocUğunu kurtların işitemiyordum. kaldrğnn mUddetçe vilayet ~1 

du. Yöru kamçıyı ata mütemadi • o u fırlattı.. yalnız Adanadan haılıyarali - memleket halkı ile görü~töm. Ref~ 
,.en vuruyor Te at da olanca ittl'°"C-~"Yp~ar:;JEa:y-:as:n~s~a~r'::ım:::r'.tı;:'ra:,";k~g~Ö;:z~Je~r~l:)'!"1.-•+..,m•:::...~~~,:111e:.:a5:u~=~tı~a~1!:;i12e':r==c~IJ:..ü~' • D.7' ...,,,.,, si ,ıa.a ... ~ uıdJutıU - go 
tiyle ko,uyordu. tün Jıat ho,·lannda mütekasif bir ril~tüğüm zatlar aramda idiler, 

raz geriledi.. J • ~-.J•ftl 
Tap, tap, tap ... Kurtlar sa.hırlı halde mağrur dolaıan ve hırçın na· dana hakkmda mal6mat ~ 

bir hızla ı'ttikçe 'uzağa yaklqı • "-Yöru, ıür kızağı, sür!.,, zarlarla bakan komiteci adanılan ve Konya muhiti pek hauu görü::-; 
yorlarch. Şimdi kulaklannı kal _ Yöru kamçınm tersiyle hayvana yabancı askcrleti görüyordum. yordu. Gördüklerimi, bildikle 
dırmı§lar, kızağın etrafmı kapla. vuruyordu •• Kızağqı önünde zi • Bununla beraber demir yolları anlattım. Oraya uğramaktan m-1-

yalar görünmeğe bafladı.. kenarlarında, duraklarmda hizinı dım, Adaııada bıraktığım evrakı J# maya bq!amıt1ardı. O sarmıb. d ecli L .ı ... _ beL' L b"r,,., 
bazı Toros aslanlarına rastlıyordum. e nceyı ••uar JUeme., 1 

rak gözler ve çig"'neyecek insan eti "-Şehir, tehir, kurtulduk, ne -..!' t 1>11ok. ld ~ ~~ Kendilerine büyük bir sevinç ,.e YuCU ça ,.- yorgun o uguJI""."" • 
arayan sivri çeneler.. Tap, tap, saadet! •• " dikkatle bakıyordum. mümkün olabildiği kadar d~ 1 
tap... • Fakat kızağın arka.11nda gene G d 1 b k h 1 mek içindi. Bir kaç gün katdıi"' 

en~., inç o an u a raman a· ad•" 
Ana tekrar sili.ha sarılarak ate§ sarımtırak ziyalar meydana çıktı.. rm düşmanlarına karıı pek muannİ· halde beklediğim vesaik Adaıı iJ%I 

etti. Bir kurdu vurdu. Fakat ıürü Tap, tap, tap kurtlar yaklqmağa dane bir hissi intikam besledikleri· gönderilemedi. İltanhula hareket 
kaldı .• Tap, tap, tap diye ta.kip e- batladı. Uzun tüx_lü bir kuyruık a· ni, yeisle karııık şiddet ve hiddetli zaruri göründü. 
diyor, içlerinden bir taneıi topal • nanm eline çarptı.. çehrelerindeki iz ve çizgilerinden İstanbula vanr varmaz ilk l)~~ 
lıyor ve kar üzerinde kırmızı izler "-Yöru, çabuk, çabuk ol! Ri<:a ve ülkelerinin mutlaka işgalden kur· Dahiliye Nazın damat Şerif, ffat•~, 

tulaca~ma kun·etle iman ettiklerini ye nuın Meninli Cemal Pa~al-' . 
bırakıyordu. ederı' k rt b · 1 " _ı. .. p m, u ar em, ya varının aa· de, çatık kaılan alımda yıldımn gi· diğer kahine asalarını görer~ ':....ti 

Kurtlardan birisi de yere yu • na!.,, bi parlıyan gözlerinden, hele çok nanın unımni ahvalini. itgaldelll""" 
varlan:lı ve ayaklarını havaya Şehrin ziyaları gittikçe büyü • aert, çelik halindeki duruılarmdan vukua gelen hidiıeleri mal~ 
kaldırarak girdi.. Fakat ananın dü ve sarımtırak kurt gözlerinin anlıyordum. derecesinde izah ettim. D~-
bunu [JÖnneğe vakti yoldu .. Çünkü ziyasiyle mücadeleye başladı.. Ben Lütün me"cudat, mahlüka • Harbiye Nazırları benden uzun~ 
kurt1ann gittikçe çevirme hareketi Kurt diıleri birer keıkin bıçak gi· tın bu derin sükutundan, bilhaısa rer rapor utediler, "Buna ait 'felrd. 
darla~ıyordu .• AğızJarmdan çrkan bi her taraftan ananın vücuduna gu nınf ve nziyet1erinden türlü il· kaları Adanada bıraktım, yo11• • 
aç ~fes, buzlu havaya yükseli • saplandı •• Kadın kurtların sıcak hamlar alarak, sanki Tabiat dahi maluur gördüğümden yanıınd• ~· 
Yordu. 

yurtta~larmım azap ve ıstıraplarma tirmeği mU\'af ık bulmadnn. 8nJl •• 
nefeılerini duydu .• Daracık kızak akl · -•-=-= ld --"iO susm a iştirıuWıi göstennit o U· la beraber celhine çare ve i~ y1J 4 

Her hırf kapkaranlııktı, tek bir irinde tepindi. Biraz evvel ço • "' l "'-- d -L. • "hti" " ak B. d L·• . .,. guna ıwuue eroar., gayrı ı yarı O· ram tayım. ıru müua e """L...ı· 

yıldız bile görünmiyordu. Yöru cuiunu muhafaza etmit olan omu- larak diyordum ki: nınuı" dedim lee de "Meeele ~. 
kamçılıyo, kamburunu çıkararak zundaki atkı ııyrılıp düttü .• Kurt· "Ey gümüı ırmaklar, altın ova· miyetlidir, belki veaikalanıı I~ 
atı daha ıür'atle ıünneğe çalışyor, lar kadını bir hamiede devirdiler. lar, ulu dağlar, lıazin meleıen ve Ö· ıi uzayabilir. Vadyet, hldid' .s e-
arkasına hiç bakmıyor, korkusun- Kuyruı~<lar yüzünü kamçılamağa tüşen kuzular, kuılar! malftm \fe bunlan raporla bilditPl 
dan hazan ıtfk şarkıları, meyıhane baı!adı... Kadın elleriyle kızak Bu güzel yurtta yaşıyan asil, t"· niz mümkündür,, dediler. 
şarkı arı, kilise şarıkıla.n söyleyip kapısını smı aıkı tuttu. Fakat kurt miz, insanlara karşı düpnanlar ta • ( Arkam var ) 
duruyordu. diıleri bileklerine de saplandı • raf mdan hakınz, insafsızca reva gö· ___________ _____---: 

riilen f acialarm üzerlerinde yaptığı 
Biraz sonra taban~alarda, artı:k Kızak, önde iki büıklüm duran ~iddetli tesir ve teessürlerden nıi -•••• Bu gece 

kurşun ka'madı. Kadın yarı mec. Yöru olduğu h~tde son sür'atle böyle susmaktasmız? Nöbetçi eczaneler 
mın bir halde silahları ıım sıkı e· tehirden içeri girdi. Batı bot ko- E\'et bir ana ve haha, çok sevdi· erde: 
linde tutuyor, b•r iki, üç diye sayı- tan kızak ve onu ıüri!!kliyen at ği evladının bir felakete uğramaaın· Samatyada: Rıd"VaDt Feıı-Ooi • 
yor ve yüze geldiği zaman kurt fdırin ancak pazar meydanında dan nasıl ki, pek tahü olarak acı dn· Emilyadi, Şeh1adeba§lllda:Ni1JJl1t 
diılerinin etlerine ıaplanmıı ola. devrilebilirdi. Yöru olup biten yarsa, siz de gördüğünüz bu fecaat· venite, Şehreminiude: d•= 
Ca"ını tahmı'n edı'yordu. 1 . k k 1 k ha'ka nl lerle elbette muztarip olacakıımız. Karagilmrüktfl: Arif, Aba11r•! .... o 

u tey erı e e eyere , a attı. d u.,... Fakat, kan, atet içinde kalan, 1 Z. Nuri, EminönUn e: • galltı 
Fakat üç yüze ge!diği ha1de Derhal jandarmalar çıkarıldı bunca ıııulümlere çelik göğ(lalerini Haydar, Bqikta§ta: ~aıl arda: 

kurtlar tap, tap, tap diye yakın. Şehrin Hk evlerinin biraz ilerisin. geren yurtıaglar gerçekten sonundan LUelide: Sıtkı, Kftç .. ~unda= 
dan kovalamakta hali. devam edi- de kanlı kemikler ve bez parçalan emindirler. Hüseyin Bileni, .. Caiallda· )lef: 

yor!ardı. görüldü •. Bir kilometre geride de Bir de İ§galin dıımda, yani Toto· • Ahid, Galatada f}oğnl~ Ltiktil 
Ö,.. k l kal '"bil .. :ı ünd b ı k d kes, Tünelde: .Mankovı~ ş!-1• • .umüne anca saniye er • kurtların dişleriyle parçalamağa sun o r yuz e u unan ar eg • al Rebol, iP" 

d 1 k d t_ d k )erinin kendı'len· •• MD rok .. aJ...,LJ.. caddesinde: Kem ... ~~dt 
ığmı an ayan a ın Ken i en • l t kJ b · 1 1 :.-· "" ı. ·~··" d ş-_._ .lJJ.~ ça ıt ı an attanıye ere sarı ı rma da kanidirler. de, Oımaıabey e: Uaak~e: 

dine: çocuk bulundu. Yavruya bir feY • K.uımpaıada: Mttkes, 
" h B Bu f edakir kardeşlerinin hare • Halk · 

- Çocuk asta.. clı1.i ale::ek.. olmamıftı. Y aııyor ve yerden ken- kete geçtikleri dakikalarda zaten de· IL~~~e:cz:an:.;es:ı·İİI· ------~. 
Ben ise bu yaz gene derede banyo diıini kaldıranlara gülüyordu. ima hali euaıta olan Toroe kahra 

3 
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V enizelosun kellesini • 
getırene mükafat 

b9°"' Baş tarafı birinci sa-;.;"fada taarnıza hazırlanmaktadırlar. A • etmi§tir. AsHerm kumandanı hal-/ Ekse!s:or gazetesine şu beyanatta flı:giin de Vapurculuk §İrketinin 
İnfüıii rnpuru Paya:;a kadar gitmek 
üzere fı:ırcket edecektir. 

ScJanikten kalkan nükU.met si fi!o Eegedenizindeki adalara 
~a1Yareleıi bu sabah Drama ve hakimdir. Selaniğe 50 kilometre 
~llvalay1 yeniden ve şiddetli bir mesafedeki Çayağzı köyü bir isi 
surette bombardıman eunişler·· gemi tarafından bombardıman e • 
dir. Havadan ve karaoan ya· dilmiştir. Aai filonun obüs ve ya
i>dan taarruzlar ihtilalcilerin kacak ihtiyacım ecnebi bir mem· 
illan • hadan temin ettiği teyit edilmek-. evıyatı üzerindf'! çok mües 

kı silah altına toplamakta devam bulunmuştur: 
ediyor. Kuyi karakolundaki Yu • 
nan askerleri de asılerle l:irleş • 
mişlerdir. 

Paris, 10 (A.A.) - Londradan 
Jurnal gazetesine bildirildiğine 
göre, Yunan deniz altı g~milerin
den altı tanesi daha asilere i1tihak 

''V enizelos dostlarını çok elim 
h:r surette hayret içinde bırakmış· 
tır, zira dahili bir harp çıkarmak 
içhı ciddi hiç bir sebep görülme • 
mektedir. Ven:zelos delice hare • 
ket etmişt:r. Hükumet denize hi· 
kim olduğu zaman, isyan nihayet 
bulmuş olacaktır, B~ acıklı tecrü

Deniz yollurmıla yapılan sefer • 
!erde hiç hir aksaklık yoktur. 

fstanhul glirnriik muhafaza ba~
ınüdii rl ii~ii <le İmroz adası ,.e cha· 
rmda Jiizım gelen LedbirJeri alınış • 
tır. 

sır olınad:tadır. tedir. Şimendiferlerde 

k Atinaya yakın olan Tato1 KURUN - Kılkış kruvazörü, 
arargahından kalkan bir hükU- 13000 ton, 17 mil sür'atindedir. 

~;~ hava filosu da dün tekrar Çift makine, 4 tane 305 lik, 8 ta· 
ı/rıde gitmi§, Suda limanında- ne 203 lük, 8 tane 178 lik, 12 ta
d 1 askeri barakaları ve Hanya ne 76 lık topu, 2 tane 76 lık tay • 

etmiştir. 

. Jurnal g~ze~e~i,diğer ta~aftan be, hiç o!mazaa, ciddi bir barış 
Şiınendi f crlercle yolcuların pa~a

portları vize edilmektedir. Ancak, 
Yunan ha.>ra~mı ta~T)'nn \'apurlarm 
e\ rakr vize edilmemektedir. 

ası harp gemılerının Kesendıre ve 
1 
zımam teş!<il eden Balkan antan

lstavroza asker çıkardıklarını ve tının sagvlamlırrını go"st ,. kt' .. ... .. ... ere~e ır.,, Şark Şimendiferleri de yaJmıı 

~ki kışlayı bombardıman et· yare topu, 4 tane 57 ve 4 _tan~ ~.7 
tnıştir. Filo avdet edeı·ken Su. lik kilçük ton, 8 tane makınelı tu
d~ya doğru seyretmekte olan 1 fek, 2 tane 518 lük torpido kova: 
hır Yunan gaz vapurunu da m ile mücehhezdir. Bu gemı 
horrıbalaını~la d r 1905 - 1908 tarihinde yapılmış 

hukU~etç~ d~v~~ralara mufreze • Ec n ehi gaz~ tefe rin vaz yet 
ler gonderıldıgını yazıyor. halı kında mlitaleaları 

f!..ve•oUa fa·ran 1 AT l NA, ( A. A.) -
Atina, 10 - Çıkan rivayetlere "Jurnal de Deha,, g.:ı.7..:.tcsinde 

göre Averofta l:ir isyan neticesin- "Alb::r Musi,, Yunan ihtilalinde 
de ao!ler V enizelist zahitlerden Venizelosun ne g~bi saikler bh . 

Dcıle:ığaca kadar hilct ,·ermektedir. 
Yuııanİl'llana yoku, her ne kadar 

azahnr--sa da ~ene girlen ler ,·ardır. 
.=;;...;;;;;;;.::::=;=..;'-=-..:;..;;;.....;;;:;.=:=;;;;......;;;;;;;..====ı 

B~hriye N r Aı • · I o olup mürettebatı 47 zabit ve 755 
tıi h azırı nura osma- . . a· B 8 iikuınet· · d b 1 neferdi. 1927 de tamır edıl ı. u-

Molya~taisi denize atmış!ardır. tında hareket ett:ğini araştırırken Fat h kazasında: 
&'e • ın emrm e u unan . . I l ·· 

lllıleri har k t t' k . · gu·· n mel•tep geınısı o ma { uzere ge .. . e e e ge 1rme ıçın 
c~Jı gündu·· I" ı kt d k"Ullamlmaktadır. 

Bir gemi di ha almak Venizelosun Balkan antlaşmasına 
isliyorli: r vaktile yaptığı şiddetli t~nkitleri 

Atina, 10 - Yunan hük"llnıeti, hatırlatıyor. Ne o!ursa olsun Yu
asilerin elin:!e bulunan Averofa nanistamn Balkan antlaşnıasmdan 
karşı koymak için ecnebi devlet- ayrılmasına imkan görmüyor. 

.Mustafa kızı Bayan Hatice ile 
mezbaha amel esinden Bay Şe\ ki, 

z u ça ışma a ır. 

Gıparis yakayı ele verdi 80 rnba yaildıuyorlar 
ha~t~na, 10 (A.A.) - Havas mu
ki~rı?den: Averof zırhlısını ta -
~ll 8'•den bir tayyare, gemiyi bul-

' l'e ·· • k llld u.zerıne bomıba atara ye-
en h v 

At!na, 10 - Venizelosun mu· 

haf ızlarrndan Giıparis, Pire ıeh • 

rin :le sak!andığı bir ev içinde ya
ka!anmrştır. 

(erden büyük bir harp gemisi satın "Tan,, gazetesi ise, Yunanistan 
almak niyetindedir. da başlıyan mücadeleye teessüf 

Faler'de E crı ebi gemiler etmekte ve neticede bir ltilıifa i . 
Atrna, 10 - Fraıuanın Mare- nanmaktadır. 

Hüseyin kızı Bayan .Nigar ile boyacı 
llay Salilı, Kostantin kızı Bayan l\fa. 
rika ile ı>araç Bay Di\'eç, Kahil kızt 
Bayan Gül ile Bay Dimitoklu, Ali 
kızı Dayan Şe\ kiye ile müfettiş Bay 
Nurettin, Yusuf kızı Bayan Bakiye 
iJe llay Valıidih, Ömer kızı Bayan 
Naciye ile muallim Bay Emin, Ba
liJ kızı Buyan Cemile ile clektrikr:i 
Ilay 1\Jdımct, Andoıı krzı Bayan E· 
leni ile Bay Baisis, Pelro kızı Ba • 
yan Marya ile balıkhane müstalıdenı
lerin<lcn İııtilıyanus. Hayri kıu Ba • 
yan .:\lnlıınure ile askeri doktorların· 
dan Bay Hakkı Salınan, O:mıan kızı 
Kevserle U;nk fahrikaı;ı ıinıir!erin • 
den Bav Ynı;ııf ~' l"nmi 'n<lir. 

f.f asara ugratmı§hr. 
tU a~a ve topçu kuvvetleri, bü -
h~~clitin aaHer;n mevziler.ini bom-

l(1.?1a.~ etmişlerdir. . 
dil ,0 Pruler, dün akşam tamır e· 
trr.~t ve manialar kaldırılmıf -
~ k ukuınet kuvvetleri yakında 
le~ edonya ve Trakyayı isi çete· ;n. temizleyecektir. 
l'e sabahtan itibaren, 24 tayya -

' tri 
d~ bo llıon mmtakasını durma • 

8 ntba.rdmıan etmişlerdir. 
lllaııı:ıı t.aYyareJer de, Kavala Ji. 
bitoYu 

1·~•nt,nda bulunan bir tor
' ' ranıa timendif er 1stasyo. 
,.,~ve buradaki kıtlaları, bomba 
l\)) uru allına almışları:lır. Bu 
ita}> 'teler, üzerinden g~çtikleri 

~~ k '~1 l asabalara beyannameler 

1}.'rdır. 
~idetıUtı akşam Makedonvada ye · 
~lttlrtı bazı sınıflar silah ahına ça 
~~ 1§tır. 

ltıbardıman f ayyareleri 
~ geldi 
lti, l 

t~el : O (Hususi) - Maten 
~ 'egı~· 
ll'llat ın Yunanis!ana yoUadığı 

•e ~() bıuhabir:n verdiği bir habe
~'tı ~ he~ tayyare ile bombardı -
S~ı~ıı· ... a!ıeınes i Yugoslavyadan 
r lge ı 
~1 ·t~ted ge miştir. Ayrıca 1n • 

lJ e~ı~i en de on tayyare gelmesi 
~l'li Yor. 

~~. 
Osun başını getirenr 

..\t· rnUk8fat 

KURUN - Giparis alaydan 
yetişme bir mfralaydrr. Harbi u
mumide Atinadaki mavi takkeli 
Venizelist muhafız alayına ku • 
manda etmiş, kral taraftarları, 

darp, hapis ve nefyile tazip ve taz. 
yik ederek uzun zamanlar Veni • 
zelos sayesinde Atinada hüküm -
ran olmuştu. 

At!na, 10- E5ki Se!anik kolor
dus.u kumandanı General Klados, 
Agrin:on şehrinde tutulmuştur. 
Fırkz relsltri menfa yolunda 

Atina, 10 -Tevkü edilmiş o
lan muhaJ:f fırkalar reislerinden 
Papanas~aayo ile Milonas, Isparta 
hapisanesine nak!e:lilmişlerdir. 

Paralan yaktırı~orlar 
Atlna, - Hükumet, asilerin e· 

line para geçmemek için işgal e -
decek~eri a:!aların han~ta ve mal 
sandıkları veznelerinde bulunan 
kağıt paraların derhal yakılması • 
na karar vermiştfr. 

Başbakanın tam~mı 

Atina 10 - Başbakan B. Çalda
. b'"t•• hu"'ktlınet dairelerine rıs, u un 
gönderdiği bir tamim~e, ':unan 
miUefni vazifesini takdır ve ıdrak 
ettiğinden dolayı tebrik etmekte 
ve hükUmet:n isyanı bastırmak 
azm:nde bulunduğunu temin eyle

mektedir. 

Yunanistan da Kr alhk 
ihya ~dilemez ~ld,1~'l, l O - Ba~bakan Bay 

~~~e tll~~ Venizelosu öldürecek -
~ıtı 

0 
afat verileceğ :nin ilanı 

lld, ttaya atılan fikir hak -
!u b ......._ )' eyanatta bulunmuştur: 

Atina, 10 (A.A.) - Kondilis 
gazeteci~ere krallığın hiç bir veç. • 
hile ihya edi~miyeceğini ıöylemış, 
ve şu sözleri ilave etmittir. 

~i~~lo, Unan milletinin dileği, Ve
l ~~ıJ, un orta ~an kalkmasıdır. 
;llJtıı i ~§eyler, bu arzunun tahak· 

etl ~h Çın ortaya atdmış mir fikir· 
\> Cltettir. 

li tıııarı Adı· ~tq. ıye Bakanı Bay Ta-
l'~ -.,k~~, ~~nizelosu öldürecekle -
~ fiJtti 1 ~iikafat verileceğinin ila
'4lt,ta ~iitn~vafık görüyor ve bu 'k ... kurnete teklifte bulun • qlYet: d it I .n e bulunuyor. 

..\ .ıcı, faaı fUoya ahndı 
lih. t ita ıo ( 
~~a'.' A.A.) - Havas, A-

k lii~ ~uhabirinden almıştır: 
~ 'i ıtrh, e~ten çılQırılmıı o!an Kil
S ~f~ ·••ı tekrar hizmete konul· 

"Benim maksadım bir takım 
mücbir sebep!erden dolayı kanunu 
esasi ahkamının bir kısmını tecil 
etmiş olan kanun rejimini iade et· 
mekt:r. M~l~etin hiç bir surette 
esir olmasına meydan vermiyece-

Tehdit 
Paı-is, 10 (A.A.) -. ~~in~~an 1 

Jurnal gazetesine bıl:lırıldığıne 
göre, asiler kumandanı General 
Kamenos, bahriye nazırı General I 
Kon:lil:se gönderdiği bir haberde 
hü~tiimetce kurşuna dizilecek her 

bir aı:ye ~karşılık hükumet taraf. -
tar]arın::?an i·ki kişinin kurıuna dı· 

şal Foı kruvazörü, dün Falere Bir d·ğer lngi)'z gazetesi Girid. 
gelm:ştir. te Venizelos aleyhin.de bir ayak • 

Bugün de üç ltalyan harp gemi- lanma hareketi çıktığı haberini 
si Fa!ere ge?eceklerdir. teyit etmektedir. 

Ajaksiyo, 10 (A.A.) - Fransız Venizelist ve hükumete sadrk 
kruvazörü "TourvilJe,, Fransız va- asker!er arasındaki bir çarpışma· 
tandaşlarınm muhafazasını temin da epey zayiat o~muştur. 
için Ciride gitmek emrini aJmışhr. ş·md"ye kadar isyan yüzünden 

Bir ha,ka kruvazörle bu de dıs- ziyan 2,400,000 İngiliz lirasını 
troyer, Pirede bulunmaktadır. geçm:ştir. 

Bayram aşma ıç.n yeni 
bir usul hVenizt:tos del ce hareket Fakat bunun sonradan as:Jerin 

liderlerinin emlakini müsa ~ere su· Çocu!< Esirgeme Kurumu (Hi
mayei etfaJ) genel merkezi tara • 
fıntlan gön:leramiştin Din bay -
ramlarında yapılan telirik ve zi -
yaret mnsraf:arını "Çocuk Ec~r • 
ge:r.e Kurumu" na vermenizi rica 

etm·şt r ! ,, 
Pariı, 10 (A.A.) _ Yunanis • retivie tazmin edileceği tahmin o· 

\unmaktadır. tanın Paris orta elç' si Bay Politis, 
Kara Ku~ klmdrr? 

Son dakjka 
.,,..- (Baş tarafı l inci sayıfada) 

mıyan Orliak köprüsünü geç -
mitlerdir. Kuvvetlerimiz önün
de tesadüf ettiği asiler~ lemi.z
liyerek tayyarelerimi zın de 
muavenetiyle taarnıza başla -
mıtlardır. Liva Generali Y o • 
vanidis kumandası altmda di
ğer bir kuvvet Kumaryani köp· 
rüsüne, bir üçüncü kol da Niğ
rida köprüsüne doğru ilerle • 
mektedir. Asi kuvvetler muka · 
vemet göstermeden kaçmak -
tadırlar. 

Saat l 0,25 tebliği: 
Orliako'nun dört kilometre 

şarkındaki Provataa köyü hü . 
kfunet kıtaatı tarafından işgal 
edilmiştir. 

Saat 11 tebliği: 
Asilerin piyade ve topçu kı

taatı Serezin 15 kilometre gar
binden Serez üzerine çekil
mektedir. Kuvvet1erim\z Ku • 
maryani köprüsünü geçmişler
dir. Karşılarında hiç bir muka
vemet yoktur. General 'Y ova -
nidisin süvari kıtaatı da Ku . 
maryani köprüsü istikametin • 
de ilerlemektedir. 

İngiliz ve Fransız ataşemili
terlerinin cepheye hareketleri
ne müsaade edilmiştir. 

Hükumet reisi ÇaJdaris al· 
dığı iyi havadislerden pek 
memnun olduğunu ve ha1:ii':ne
te bu kadar soğukkantılılda i
timat gösteren halkın n:hai za~ 
f~rden emin olması lazım g--J . 
d~~;,.,; ~nvledikten sonra de -

Gene Jurnal gazetesinae uSer 
Bris,, Venizelosa şiddetle hücum 
ediyor. Venizelosun senelerden 
beri Yunanistana ihtilal fırtınala 

n getiren bir kara kuş olduğunu 
ilave e~iyor. 

Venize)osun daima Yımani:ta 
na hakim olmak istemesinin bir 
çok felaketler tevlit ettiğıni d~ 
kaydediyor. 

Bir Yunan vapnru daha 
1utu du 

Kömür ve mazot taşıyan Yunan 
vapurJarmm durdurulması lıa!{km . 
da İstanbul Liman Ilaskanlı;;ma \'e· 

·ı . :; o 
rı en eınır iizcrine diin de KaracJe-
nizden gelen kiiınür yiildü hir Yu . 
nan şilebi daha yakalanmı~tır. Ya • 
kr ~•nan hu hr~inci vapu; altı hiıı 
tonluktur. Diin ak.sam üzeri Be!'>ik • .. :ı; 

taş öniine getirilmiş ve laznn gelcıı 
kanuni muameleler yapılmrştrr. 

llu vapur da hu sahalı Haliçır. 
duran üç vapurun yanma götüriile
ceklir. 

1 • 
e;.erız. 

Ricamızı kabul edenlerin isir.J • 
lerini l:ayramdan evvel genel n:cr. 
kez tarafın::lan gazetelerle ne~ro -
luna:::ak bu suretle bu iyilik s::,.·en 
insarJar c!ost'armı kut~u'amış ve 
dos~larınrn tebr:k ve ziyaret~erini 
ka~rnl etmit sayı!aca!dardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü çe· 
lenkbri, düğün he~iye masraffo.rı 
bile çocu!c'ar ve ychsul!ar kurum
larına verHmel:tet~ir. 

Yurdumuz·'a adet'eri sayıs1z o
lan yoksul yavrucu!•!ar için çok 
değ?rli o'acak bu usulün benim -
senmes'ni ve yayılmasmı di~er!z. 

ArJmrada bu,unan genel mer. 
kez tarafın·1an para aimmıya 1:-t"Ş· 
lanmıştır. Kurban bayramı 15 
marta ras·Jıyor. 

Yakalanan vapnnın ka">tanı rlüu 
yapılan Borğusnnda rnpurda hulu . 
nan kömürleri Rusy:ıilan nldı~ını \'l" btanbul Anl<~ra caddesi, (\'MUT) yurdu 

Fr ısa,·a götürınc~c iizere ol<lu~m:u TELEFON NUl\ıAnALAr.ı: 

GUndcllk Siyasi Gazete 

söylemi~tir. Yaı.ı l.frrl tdcfoıııı : 2~::;9 

Ilnnunla hernher bu vapurun Pi 
reye gidecek olduğu zannedilmek . 
tedir. Liman idaresi taraf mdan la . 
zm1 gelen araştırmalar yapılmakta . 

f:l:ıre U-1:.>fonu : 2::na 
Telı;raf udr~I: fst.:ınbul - (l\URU~ > 

dır. 

Ilizim Konya \'C İzmir \'apurla . 
rmm Kandilli Unlerinde asi A\'erof Sıın:.-!llc 
laraf md:ın ~e\•rildi3i ha!~kmd:ı söy. 6 aylık 
lcnen sözler iizerinde bir ar~rntlaı:ı1• 8 a:;·lk 

1 1 > 1 Rl'lılf 

ADO:"JE B~D.:::Lumı 

Posta kutusu No . .46 

Türkiye 
llO? f\r. 

730 .. 
40.l " 
ı,;o ., 

Ecnebi 
27C3 Ur. 

1450. 
a;o .. 
sco .. mız 8 akm a.r kimselerle konu~muş 

b 1 1 1 ll~n llrrl'tl rl: ''e u ıa' 3( ıs erin tanrnmiyle uydur. 
ma oldu~u an Jn~ıJmı~tır. Tic:ırl llıl.nların lln.n sıı.yıf:ılarında 8a!1 

1 ~ timi 30 lıuruçtan ı:a,ıar tık s:ıyıfada 2511 
.stanhul. liman ha5!rnnı Bay Hay. kuruşa kadar çıkar. 

rettın, denız yolları idaresi uıııum Bilytık, t:ızıa dcvıımlı ııa.n verenler~ 
mii<lüri.i Bay Saadettin, Vapurculuk aid ayn tenzilat vardır. 

~t~,i tku.nduryot:s, Hidra ve 
~di~i I 0 11>ido mu·hripleri tamir 

zileceğini beyan etmittir. 
mişt;r kl: 

Acaba do~ru mu? "Ne k~dar yazık ki. vatf' ... a 

bu haherlerı kun·etle tekzip t>lnı<"k· KllçUJı ıııınınr: 
meclisi idar? haşkanı Bay nu~en dı ·"llıi ilanların bir satın ıo kuruştı •. , 

tedirler. Blr detn 30, ilci defası 110. u~ defası s:;, 
~h ' erdı"r Bu .. . .. . ··~r· . nr gemı ası ge -l btft: -T 

~ r 'e . ·'.P edeceklerdir. Sereze 
:füt, ~•.bir bombardıman yapıl· 

sıler Selaniğe kartı bir 

Sofya, 10 (A.A.) - Havu mu- lcnr,., sH~J.~ ~~vranmış c.lanlar 

habirinden: • da Yunanlıdır .•. , Orliyaka'ta bulunan Yunan hı· _, ___________ _ 

rinci süvari alayı aailere iltihak 

Dün gelen telgraf lıaherlcriıH' 

1 
dört defası 711 ve on defası ıoo kuruştur 

1 göre Konya vapuru, fzmir<len kalk· ı üç aylık un.n ~·erenlerin bir defası beda-
nuş, Antalyava \'c rı ak .• 1. vadrr. Dört satırı geçen lldnlıırm fazla 

t . / ad n f uzerer ~r. satrrları beş kuruştan hesnp edilir. 
zmır vapuru a skenderıyeyc 

varmıştır. 
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Habeş imparatorluğu nasıl kuruldu? 

~inıal~e Finlandiya Cenuota Haleşistan ! 
Japonya ltalyanların Habeşistana 

mukabele edecek meferine 
-2-

Ha be~ ekalliyette kalan bu mil- Aba,ba.da ilk Japon &janlan görün. 
leller, §İmdiye kadar esub teşki. meğe başlayıverdi. 

li.tları ve tesiihatluı &ay~ind~ ~un~ar, para getirdiler, hoıa 
mevcudiyetlerini korumağa mu • 1 gidecok sözler söylediler, memle
vaffak o!du:ar .. Amharanın dahili ketin refahını yükseltecek geniş 
rlüşmanıları lngiliz.lerden yalnız ve ~ümuHü planlardan bahsettiler, 
isted:!deri kadar silah ve mühim· Habeşistanın iktııadi ve siyasi in· 
mat terlar.Jc etmekle kalmıyorlar. kişafına yardım edeceklerini söy
ayni zamanda f.11gilizler Kaffiço, Iediler, halta Habeş isHklalini te. 
Jt..gan, GaH milletlerine her türlü min ve Ha:be~istanın kuvvetini 
fenni terakitileri de öğretiyorlar, tezyit edeceklerini bile çıtlattılar . 
Halbuki Amhara'yı tamamiyle ih- Japonlar kanaatkardırlar,s<:.ssiz ça· 
mal ediyorlar. lı~ır!ar, i.tgüza.rdn~:ar, Habe~Iileri 

Amhara menrupları ltalyan1ara end!şeye düıüren vaziyelleri anla.. 
müracaat ederek 1928 sanezinde ma..kta ve duynmkta geçikme:lile.r. 
ltalyaya Adis Ababa da ha.kimi · Çoktanberi beyaz ll"kın ta.zy:ka • 
yet mevkiini temin eden bir aost · tın:!an bıknutı, usanmış olan Am· 
luk mukavelesi imzaladılar. harah~ar, san ırk mensuplarının 

Fakat Amhara mahafilinin kurnazca ortaya attıkları fikirleri 
yüksek J&haiyetlerinin fikirlerini kabul ve taavibte geçilanediler • 
bilen Adiı Ababada ltalyanlara 
kar§r dostluk hisleri beslenmediği
ni de bilirler. Ewılar derler ki İtal
yanlar istemekte çok faal, fakat, 
vermekte ~ok batidirler. Habe,t • 
liler, yeni İtalyanın Habeti&tana 
büyük sermayeler dökeceklerini 
ve mem•eketin medenileşmesine 
çalı§acağınr zannediyorlardı. 

Habeılilerde fevkalade denile· 
cek derecede teref hırsı vardır . 
Avrupa medeniyetini tamamiyle 
kapmağa atırı derecede hazır • 
dırlar. Onun için İtalyanların 
kendi!erini ihmal etmelerinden 
dolayı inkisarı hayale uğramıılar
dır. 

Amhara mensuplarım en ziyade 
sıkan §eY Muaolininin Papalık ile 
ittifak etmiş olmasıdır. Çünkü 
Habe§ hıriıtiyanları müstakil bir 
kiliseye malik olduklarınclan do -
layı çok iftihar ederler. Bundan 
üç yüz sene evvel i!k defa Ha be • 
şiatanda Cezvit papaalan zühur 
ettiği zaman memleket dahilinde 
büyük karıtıkhklar çıkmıştı. 

O vakit Habe~iıtan İmparatoru 
oaln F a.ailadas Habeıistanda ya • 
f&Y&n bütün ecnebilere mülhit 
düşman kesilmi,ti. 

Habetliler kendilerinin Papalrk 
makamına tabi olmalarını tiddetle 
reddetmekte:Hrler. 

Daha evvel onları ortodola kili· 
sesine bağlamak için Ruslar tara • 
fmdan ıarfolunan me.ai de tama • 
miyle bota çıkmıştı. 

Habeşistanm en yüksek dini 
makamları, bin senedenheri, yani 
Mısırın fethinden sonra Ambara • 
nm Yunan kilisesinden ayrılma· 
aındanberi Koptların elindedir. 
imparator T eodoroı da tacını, 
tahtını bir rahibe medyundu .. Ha· 
beş kilisesinin başı olan Ahuma 
bugün memleket dahilinde ehem • 
miyetli bir nüfuza malik olma· 
makla beraber Habeşistanda tek 
bir Kopt peskoposu kalmasa bile 
Habeşlilerin Vatiıkana kartı his • 
settikleri nefretin gene devam ey
leyeceğine şüphe görülmiyor. 

Japonlaun meydana ~ıkması 
Fransızlar tarafından ihm&I edi

len, İtalyanlar tarafından in.ki.en 
hayale uğratılan, lngilizlerin siya· 
si faaliyeti sayesinde en kıymetli 
bir mıntaka olan Kaffa'yı kaybet
mek ve cahili bir haraba sürük • 
enmek üzere bulunan Ambara 
mensupları kendileri için büyük 
bir iştiyakla yeni dostlar ararlar • 
ken bundan dört sene evvel Adis 

Japonlar o zamana kadar Ha· 
beşistana ucuz sanayi mamulatı 
gönderiyorlardı, timdi ise memle • 
ketin Hık ırıadde iatihaallerini yük
seltmek ve onları aanayileştinnek 
istiyorlardı. Bu iş zaten her Habef
linin gece, gündüz rüyasını gördü
iü §iddetli bir arzu idi. 

Onun için Japon!ar Adisababa
da pamuk zeriyatı için vasi arazi 
temin eden büyük mu!taveleler im. 
zaladılar. lktısadi imtiyazları • 
mm hududunu gittikçe t.evaie mu· 
vaffak oldular. 

Habetliler, İngilizler ve ltal
yanlar tarafından talaL..d"•
istila makaatlarına Japonların İ§ -
tirak etmiyeceklerine kanidirler • 
Adia Ababaldar budala değildir -
ler, Japonya ile yapılacak bir itti· 
fakın mükemmel bir koz ki.ğıaı o
la.cağım lııiyıkiyle takdir ediyorlar
dı. 

Japonlar Habe§istana yardım e· 
d~eklerdi. İngilizler ve ltaiyan • 
lar Habefistan için hiç bir §eY yap. 
mış mıdırlar?. Onlar yalnız ken • 
d~ierini düşünmütlerdi. 

Adis A'babada binaenaleyh 
yeni doatlara kar:tı o kadar büyük 
bir it.:mat gö&terilmeğe ıbqlamnıt· 
tı ki Japonlar kendiliklerinden 
biraz Fren'i arlanağa mecbur kal· 
dı!ar. Çünkü Avrupayı vakti gel. 
meden evvel kuşkulandırmak iste
miyorlardı. Evveli Bahrialı • 
merde iyice yerleşmek niyetinde 
idiler. 

Japonlar bunu bugün temine 
muvaffak oldular, çünkü oradaki 
mevkileı·i Avrupanm hatır ve ha· 
yaline gelmiyecek kadar kuVTetli
dir. Japon!ar Haheıiata:ıüa pa • 
mUk yetiştirmek istiyorlar. Habe
şistandan başka ner.ede pamuk 
yeti~tirebilirler?. Orada yet;:}tir • 
dikleri pamu"~tan gene mem~eket 
dahilinde ipl:k yapmak istiyorlar. 
Bundan ba§ka Habeşistan.da bir 
demir aan.ayii, bir silah sanayii ya· 
rnta.caklardır. Nihayet Habeşiı • 
tan Avrupanm tahakköınünden 

kurtuluak ve artık ltalya.n dostlu· 
ğuna da ( ! ) muhtaç olmıyacak • 
tır. Bundan başka lngiiizlere 
kartı mukavemet ~bilecek ve ln. 
gilizlCT tarafmdan tahnlc edilen 
yerli gayrimemnunları da itaat 
altında bulundurabilecektir. Hat
ta be~ki iştiyak ile göz diktiği de· 
niz kenarıl?ıll kadar bile inecek • 
tir! 

Uzak Şarktaki büyük deV!etin 
diplomatları Avrupa politikacıla • 

asker gönder
midir? 

rmdan büsbütün batka bir metod 
takip ediyorlar, ipliklerini hiç ıü · 
rültü ç&:karmadan örerler. Onlar 
hiç belli etmeden Finlandiyalılar· 
la ela uzlaımağa muvaffak ol<lu • 
lar. Ş~malde Finlandiya, Cenup • 
ta Habeıistan ! 
Habeş imparatorunun yeğenle • 

rinden biri Deca5maç Mangaşa 
tlma Tokyoda imparatorun sara· 
ymda davet o\µndu. 

Bu Habeş prensi orada Baron 
Hiroşi Kuroda'nın ikinci kızı olan 
Ma~aka Kuroda ile geçen aene ni • 
şan!am.!ı. 

Habeş iınparatorh?k hanedanına 
men:ıup olan bır prem bundan 
kıtk sene evvel bir Rl!S prensesi 
ile evlenmek istediği zaman Ha • 
beşli prena Ruıyad~n kovulmuş • 
tu. Bu yara bugün de Adis A • 
baba'da unutulmamıştır. 

Habeşliler İngilizlerden dolayı 
en:li~e içindedirler. Japonlar iae 
bu endişeye karşı omuz kaldrrı • 
yorlar. Bundan takriben iki .ene 
evvel Japonlar gene Çine bir kol -
ordu göndermek üzere olduk.lan 
bir zamanda Peçili körfezinde ln
~liz harp ıemileri göründü. 

Körfezdeki Japon gemilerinin 
a.1Diralı, İngiliz amiralına bir İ§a • 
ret vererek, Japon ba.rb gemiain • 
de bir bardak ıampanya içmek 
istiyorsa hltfen tetrifini rica etti. 
Şayet o sularda batka maksatlar 
..... ~ d.rı-1 ... ..Jarclan 
uzaklafD18.ğI, yoksa İngiliz gemi-
lerinin bir daha kendi limanlannı 
görememelerini icap ettirecek ba
disele1'İn zühuru ihtimal dahilinde 
olduğunu anlattı. lngiliz amiralı 
bunun üzerine sesini çıkarmadan 
o sulardan uzaklafb. . 

Lord Salisburi, &hriahmerin 
lngiliz devletinin en hassas noktası 
olduğunu söylemişti. Japonlar 
timdi İngilizlerin bu en hassa& 

nokta.sına yerle~iı oluyorlar. 
Şayet bir gün akıllarına esip de 
Babülmendeb boğazını kapabve • 
recek olurlarsa İngilizler ne ya • 
parlar.? 

İngilizler Hayfadan Bağdada 
-kadar uzayacak olan demiryolu • 
nun intasını beyhu~ zorlamıyor· 
lar. Cölden geçirdiği için çok 
pahalıy~ mal olan bu hat icabında 
Hindistana gitmek için Süveyş 
kanalının yerini tutacaktır. Yerini 
tutamazaa b:ie her halde mümkün 
mertebe lnıilizlerin itlerini gör • 
meğe yarayacaktır. 

ln.gikere ha.ric.iye nazırı bun • 
dan bir tene evvel Palan.o Vene
ziada Musoliniyi ziyaret ettiği za • 
man bu vaziyetlerden de bahtedil
di. Bunun üzerine İtalyan par • 
limentosuna tevdi edilen bütçe 
müna.aebetiyle ltalya, Japonların 
Habe§i.ta.ııd&ki faaliyetlerinden 
ve Afrikaclaki ltalyan müatemle • 
kelerine kartı aldığı vaziyetten 
dolayı Japonya hakkında gayet 
ti~detli bir li.ıan kul!endı. Bütçe 
hakkm:laki bu rapor İngiliz ha.ri • 
ciye r..a.zırı Simon'un Romayı ziya· 
rt:ti1den bir kaç ıün sonra okun· 
bul). 

du. lngi'liz gazeteleri de o rapor
dan tı~un uzadıya bahsettiler . 

B!iti;n bu ahval göz önünde ta· 
tulduğu takdirde kgünkü Habeı 
• ltalvan ihtilafının bir lngiliz 

ltaJyada otel garsonları
nın kılığı 

Roma, 10 (A.A.) - Lüka ve 
birinci muf oteller müstesna ol-

1 mak üzere ltalyada diger otel 
garsonlarının İ! elbisesi olarak 
frak geymemeleri ali.kadar sen
dikala1" arasında kararlaşmııtrr. 

Ayni kararm kahve ve lokan-
talar hakkında da tatbiki için 
müzakereler devam etmektedir. 

Milano panayırı ve 
Romanya 

Milano, 10 (A.A.) - Roman
ya, Miliııo panayırına resmen İt· 
tirak edeceğini bildirmittiı. 

Büyük Britanyada doğum 
Londra, 10 (A.A.) - Bir iata· 

tiıtikte, Büyük Britanyada doğum 
adedinin gayri kifi olduğu ve böy-

1 

le devam ederse doğuın ve ölüm 
adetleri müsavi olacağı bildiril • 
mektedir. 

E ursa do dağ sporları 

Yeni çıktı 
KÜLTÜR 

SER1Sl 
No.: 16 

Stalin 
llaydar Rifa.1, 

Nazari ve Ameli 

LENİN I\IEZHEBf 

İSTAI\.BUL 
Ş. Mürettihiye M. Y. '1. 

1935 

Fıatı 15 Kuruş 
Dağıtma )eri: VAKiT Mat 

Vakıt matbaasında ve her ki 
ela satılır. 

Görtn~ evlenıyor 

Bı:rsa, 10 (A.A.) - C. t-1. F. 
tarafından korunan ve &rsd 
Dağ sporuna ait hazırlıklar bit • 
mi~ gibidir. Takımca vera fer -
den derece alanlara C. H. Fırka
aı tarafından bu hatırayı tespit 
eden armağanlar veri~eıcektir. 

Y antlar tim diden alika toplaClı
ğından gelenlerin istirahat;ni te
min yolunda otelde yeni yeni 
tedbirler alınmaktadrr. 

Berlin, 10 (A.A.) - Hal'at: 
Göring, nisanın 11 inde del'lel 
yatrosu aktrislerinden BayaJl , 
my Sonnemann ile evleneee 

Alamn aı• Dakanı . . 
Berlin, 10 (A.A.) -

Almanyada işs~zler 
Berlin, 10 (A.A.) - Şubat so

nunda Almanyada itsfz:lerin a • 
dedi 2 milyon 765 bine baiiğ ol • 

Bakanı Bay Nöyrat dün İni' 
büyük eJçiıi Sir Erik Filips'i 
etmittir. 

makta idi. Bunda Kanun 
niabetle 209 bin f azlahk " 

~~~--:~.,._.____& o ı a e 
Dördüncü kltab 

Mavi Portakal 
Fiyatı 5 /(uraşiur 

Bu merakla ve heyecanlı romanlar serisinden her on btl 
günde bir kitap neşro unur. 

Her 1'itab baıb başına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 

Nu illara 1 Bir Mübim Cinayet 
,, 2 Sarı Saçb Adam 

,, 3 Ası' mış Kadın 

,. 4 Mavi Portakal ~ 

Tevzi Yeri: Vakit Matbaası - Ankara Cad.: lstanls 

Nafıa Bakanlığından: 
Ahıap traversleri ilaçlamak için muhammen bedeli '2,00,<f/J 

ra olan 500 ton Kreozot kapalı zarf usulile ebiltmeye ko•~..a 
tur. Eksiltme 25 • Nisan 935 tarihine rastlayan perıembe ıw-.J' 
at 15 te Ankarada Bakanlrk Malzeme Müdürlüğünde yapıl 

tır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 11250 ~~d' 
muvakkat teminatlannın Merkez muhasebeciliğine ya.tJtl b' 
na dair makbuz veya numunesine uygun banka mektubu ıl" .. diıtl' 
de 25. 4. 935 perıembe ıünü saat 14 de kadar Malzeme ft'lil 
ğüne tevdi etmeleri lizmıctır. 

istekliler bu husustaki tart.nameleri 10 lira mukabilinde (t 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

1 ıstanbul Beledtyesı Uanıarı 

Betiktatta tramvay cad:ıeainde büyük Türk denizcisi ~ ,. 
Hayreddinin Türbesi etrafı oda fuzuli olarak gömülmüt . oı~;111 
mezarlar kaldınlacaktır. Bvbarosl a veya ünlü Türk denızcıl i,ı,JI 
!akuı olmıyan mezarlarm tabipleri tarafından bir ay zarfıııt;ı,O) 
rılmak üzere mezarlıklar m:idürlüi üne müracaatlan. 

--'arın ~ muvatfakıyeti olduğunu, Bahriah- vardır. Acaba halyauı . 
merde Japonlardan doıayı tehli • beıiıbtna kufı asker te ed~~!IUl'...-
1. ~ ve düşen lngilizler yazjyetin rine Japonya mukabele . ? 
ltalyan müdahalesiyle kurtanlma· dir?. Ederse nuıl eclecektil' ' 
ıma ~talıtıldıimı iddia edenler 

( 



~ıım Deıni~oııarı ue limanınn isletme umum i~ıresi ilHnlırı 
Muhammen bedelleri ile mikd arları atağıda yazılı elbise, palto ve 

~u!Ia.r 24/ 3/ 1935 Pazar günü sa at 16 da kapalı zarf uıulile Anka . 
a ıdare binasında satın alınacaktır. 

el ~u ite girmek iıtiyenlerin 449 8. 72 liralık muvakkat teminat ver . 
) erı ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni 
arU~a~ıiına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat l 5 e ka-

ornısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
a Bu İte ait fartnameler325 kur Uf mukabilinde Haydarpaşa, An . 

ra. ınerkez ve lzmir veznelerinde satılmaktadır. (1187) 

L". acıvert serj elbise 
l". acıvert Şayak elbise 
c.· tı şayak elbise 
s· ıyah kastor palto 
C.ri şayak palto 
l" . acıvert çuha şapka c.. 

rı §ayak §apka 
l" . 
acıvert ıayak ıapka 

kıttnızı çuha fapka 

1300 Takını 

414 Takım 

624 Takım 

488 Adet 

640 Adet 

515 Adet 

462 Adet 

240 Adet 

26 Adet 

Muhammen bedeli 
L. K. 

26650 
5382 
9328 

13054 

8480 

1004 
739 
288 
48 

80 

25 

20 

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

Yeni Çıktı 

Değişişler 
OV I D 

S. Z. AKTAY 
O"ld eski Romanın en bUyük kll•ik ,airldlr. De§i· 

'''''' bUU n orta ~aAlar1 kaphyan talrln en UnlU ve 
en özlU eaerldir. 18 Forma - 75 kurut 

tp Dağıtma Yeri - Vakıt Matbaası - lstanbul 

Pazarlıkla gübre satışı 
~tndik bakteriyoloji enstitüsü 

müdürlüğünden : 
Tutarı Ar•ba miktarı Beher arabası Teminatı Nevi 
~~ L~ 
lOO JOO 100 kurut 7, 50 Gübre 

l>\~~lbart 935 pazar günü saat 14 te Pendikte ~akteriyolojih~~~~~ 
)e~ kla. gübre satılacaktır Almak istiyenler o gun ve saatte mudun 
~caat eylemeleri. . (1159) 

l~sarlar U. Müdürlü~ünd~n:/ 'li's~:.~ı:: ~.::::~::,ğ:ı 
' P&fabahçe Fabrikan için şatın alınacak 1 ~" !ır• mu· '- J 
aı~ ~en bedeli Dizel gnıbu arttırma ve eksiltıne ve ıhalat kanu- Kolordu ihtiyacı olan evrakı 
~oaı "~ 31 inci maddesine tevfikan kapalı zarf ususlile eksiltmeye matbua tabettirileceğinden açık 
~" l:ll'Uftur. . .. eksiltmeye konmuştur. fahmin 

~)' ..._ l<ırdırma §artnameleri bili.bedel Cibalide Levazım ve Mu· bedeli 440 liradır. Muvakkat te-
3 "-t !Ubesinden alınacaktır. .. .. minatı 33 liradır. ihalesi 27 mart 

(18)..._ kırdırma 14 . 3 . 935 tarihine müsadif pertembe gunu saat 935 çartamba günü saat 14 tedir. 

4 
da Cibalide Alım Satım komisyonunda icra kılınacaktır. lıteklilerin tartname ve numune-

!'tcia-. l eklif mektu~ları kanunundaki hükümlere göre :"ka- sini komisyonda hergün görebi
l'tei . t-Yin olunan gün ve saatten bir saat evveline kadar Komısyon lirler. İhaleye ittirak etmek iste-

'llıe k d ·1 ı·d' 1 · ' · S lria buz mukabilin e ven me ı ır. yen erın temınat ve tıcaret odası-
'..._ kll'dıtma fenni şartname& inin birinci maddesi yazıl~ olduğll na kayıtlı olduklarına dair vesi
~tll~ llıa:ruf ve birinci arnıf mal veren fabrikalar arasında ıcra olu· kalarile birlikte vaktinde komis-

6 ır. . yonda bulunmaları. ( 1275) 

liı-, .-..
1 

Talip olanların % 7,5 mu vakakt güvenme parası olan (750) " • ,,. 
ı e 1:> • ırhkte müracaatlMı ( 406) 

Büyükada Halk Spor Kulübünden: 
lıl! llt\hii-u.. .. l'k k e · ı' ?'> :Mart 935 Cuma günü saat 14 te 
~"~ '41'1 zun sene ı ongr :- -- ı ı · 

hinasnıda alelade olarak yapılacağından azanın ge me erı .. 

111111111111001100~1~1111111 ıııwııı 

Selinik Bankası 
l Tesis tarihi: 188R 
dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

TOrkJyedeki ~ubeleri : 
lstanbul, (Galata· Yeni Cami) 

lzmir, Mersin 
Yunaoistandakl Şubeleri : 

SelAnlk. Atfna. Pire 1 
Her nevi Banka muamelatı. ı 

11111~111ııı•~ııooıııımmı11m~ıooıı1111w~111111~11ı ~ 

Afyon dekovil deposu için Ka
ğrthanede bulunan nümunesine gö 
re mab:eme ve kok kömürü pazar
lıkla satın alınacaktır. Malzeme -
lerin tahmin bedeli 2400 lira ve 
kok kömürünün 600 ijra olup mal
zemelerin muvakkat teminatı 178 
ve kok kömürünün 45 liradır. Pa

zarlığı 13/ Marat/ 935 çarı~b~ 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi 

her gün Fındıklıda Satmalma ko
misyonunda görülebilir. Isteklile -
rin teminat makbuzu ve ticaret o
dasına kayrt'lı olduklarına dair 
vesikalarile birlikte vaktinden ev
vel komisyonda hazır hulunmala
n. (1149) 

DIŞ DOKTORU 

ftbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

11 - tnrRUN 11 MART 1935 -

Tc.:J Q KiVS 

Z: 1 RA. 
BANKA5l 

lstanbul Asliye Üçüncü Hu- ı•P-------••••• 
kuk Mahkemesinden: O • 11 Ha ticenin Uskumru köyünde 9n1 Z Y Q 8 rl 
harmancı Hikmet çavu, nezdin- i Ş L E T M E S 1 
de Hüsamettin aleyhine açtığı '.4ıccntderı Karal&Oy • K6prabaşı 
935 - 235 numaraya mukayyet 1 el.423MI - Sirl&ec Mühürduzade 

boşanma davasına ait arzuhali on ı lan relelorı :t274-0 --•I 
günde cevap verilmek üzere gön- 1 rabzon Yolu 
derilmiş ise de mumaileyhin ha- KARADENiZ vapuru 12 Mart 
len ikametgahının meçhul hulu- SALI günü saat 20 de Rize'ye 

duğu beyanile bilatebH!r iade kı- kadar. (1259) 

lmmış ve bittalep ilanen tebligat /skenderiye Yolu 
if asma karar verilmiş olduğun. 
dan davayı vakiaya kartı on 

günde cevap vermesi ve aksi tak

dirde gıyabında mahkemeye de
vam olunacRğı ilan olunur. 

(5741) 

ZAYi 

1925 - 1926 ders senesinde Di

yanbekir lisesi ilk kısmından al

mış olduğum §ahadetnameyi za
yi eyledim. 

Y enisı·nı· al w d k. acagım an es ısi~ 

nin hükmü kalmadığını ilan ey-
lerim. (5742) 

116 Mehmed ENVER. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(ı,S dan 6) ya kadar lstanbul Di· 
vanyolundaki (118) numaralı hu
susi kabinesinde hastalarım kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 Kıtlık telefonu 21044. 

ANKARA vapuru 12 Mart 
SALI günü saat 11 de İakende • 
riye'y. kadar. (1260) 

Fatih Sulh O~üncü Hukuk hii
kimliğind en: 

Alcsarayda Guraba Hüseyin ağa 
mahallesinde kahraman sokağın· 
da 1 numaralı evde oturan 15 ya
şında Kadri oğlu ihsana ayni ha-

nede oturan üvey valde11i Ane 
Nimetin 25 - 2 • 935 tarihinden i
tibaren vasi tayin olunduğu ilin 
olunur. 

ZAYl 

Galata köprüsü altında Haliç 
cihetinde 59 No. lı dükkanın ki· 
ra müzayecleaine iıtirak etmek ü
zere teminat olarak 4 • 3 • 934 ta• 
rih ve 9611 hesap numarah mak
buz mucibince lş bankasına ya. 
tırılan 65 liı a elli .ruruıa ait zayi 
olan makbuz bulunduğu ZAJDa8 

hu mü oımıyacağı ilin olunur. 
(5745 mezkur dükkan kiracr

!11 AH. 



~ ı2 - XURUN 11 MART 1935 

Beyoğlu mıntakası varidat 
tahakkuk müdürlüğünden: . 

Sıra fto. bmi 
1 Yakup Yqar 
2 Fetvacı zade Fehmi ve Sab

ri tirketi 
3 Baruh Salamon 
4 Jorj Kollena 

5 Yani Garanapulos 
6 H. Sadi 
7 Vaginak Acemyan 
8 Hacı lbrahim zade Cemal 

N111ret 
9 Triyan N. Tiriyandafilidi 

1 O Cemal Nusret ve genç Ali oi· 
lu Ali Şefik 

11 Mümtaz 
12 Antuvan Sakin 
13 Fuat Tevfik 
14 Veli zade lbsaıı 
15 Brader Raclliç. 
16 Yurdan Lizaridis ve 9fJl'llri 
17 Dimirti Yani 
18 Prodoromos topal oilu Ef .. 

tim Yorgiyadiı 
19 Mehmet ve Süreyya 
20 Hüseyin Hamit Serdarko 
21 Robert 
22 Mığırdıç Mardlkyan 
23 DaTit Dulıman 
24 Peon Karqyan 
25 Ariatidi Minyakoli 
26 Y muf Şe1man ve Halim za-

de lban 

San' atı 
Komiıyonc.u 

Ticaretgah adresi Muamele ıenesi 
Ömer Ahit han 21 No. il kat 930 

Galata Karaköypalaı 67 No. I kat ., 

Emlak tellalı 
Komisyoncu 

Tühafiyeci 
Otel müsteciri 
TeJllAt 
Komisyoncu 

Komiıyoncu 
Kollektif tirketi 

Komisyoncu 
Kırtasiyeci 

Mübayaacı 

Siaorta acentesi 
lntaat tirketi 

Komiıyoncu 

Spor mecmuası 

Kollektif Şr. 
Türk 1&Dayi ticarethaneıi 
Şifeci 
Tütün deposu 
MOteatlhtt 

Vapur acentesi 
Kollektif Şr. 

Vapur simaan 

Karabq han ,, 
Galata eski gümrük sokak Mader 
han 13 No. ,, 
Topçular Cad. 9 No • ,, 
Kara Mustafa paf& 42 No. ,, 
Karabq han 7 No. ,, 
Karamuıtafa pqa Mearuriye han,, 

Talu han 11 No. .I' 

Kara Mustafa pqa Mesruriye 
lhan 6 No. ,, 
M.Rıhbm ban 1 inci kat 16-32 N.,, 
Galata gümrük sokak 2 No. .. 
Ömer Abit han 1 inci kat 2 No. ,, 
Halil pqa 3 No • ,, 
Sigorta han kat 6 
Fermeneciler Sarakidia han 18-19,, 
Gümrük sokak 57 No. ,, 
Havyar han 16 No. 

Havyar han 16 No. 
Voyvoda han 18 • H 
Tünel cad. 57 No. 
Demin:iler 13 No. 
~·..ui!iiftıtnııattnn1'111'~• 

M. Rıhtım han 10 No. 
Ali Ekber han 1 No. 
Omer Abit han 1 inci kat 17 

,, 

,, 

" ,, 

" 
" 

,, 

Algopan - Grip 

Algopan - Baş 

Algopan - Diş 

Ağnları için 
faydalıdır 

Lotfen iımiae ye 1akallı 
mulcaıına dıld,atl 

Her ecıaoedea 
iıteyi•iz. 

ALGOPAN'ı 
__ S_iz __ dı_e __ t_e_cr_ü_b_e __ e_d_in_ı_z_. __________________ --1 

Istanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
320 lira mukabilinde bir:aci derecede ipotekli o!ap par 

~Yrılmesiae karar verilen Ye tamamıaa 1550 lira luymet ~:.1 
edilen Bofaziçiade BDyllkdere maballeaiade C.mıiıerıf 10kı" 
eaki 13 7rni 17 numaralarla maral& kam bir ahıap e•in ta••
açık artbrmaya vazedilmiftir. Artbrma peıiadir. Arttır••~ 
iıtirak edecek mDıterilerin kıJ•eti mubımmeaeoin ~ 1~ 
niıbetinde Ye pey akçeai Yeya milli bır bankanın tem.,.. 
mektubunu blmil olmalın ıcıb eder. MDterakim Yerfi tıa~ 
tenYiri1e Ye Yakıf borçları borçluya aittir • Arttırma ıarlaalllf; 
1 NiHn 935 tarihine mllaadıf Paurteıi g&aO dairede mıb lj 
mabıaauaa talik edilecektir. Birinci arttırma• 17 Niua 9 
taribiae m11Adif Çarıamba ,eaı dairemiıde aaat 14 ten J6 f' 
kadar icra edilecek, birinci arthrmıda bedel, kı1meti mabl" 
meaeain '4 7Siai balc!aja takdirde Datte baralnbr. Akli takdi~ 
IOD arttırmaaıa taahbDdl baki kal•ak Dzere arttırma 15 ı" 
daba temdit edilerek 2 May• 935 tarihine mlıadif Perf•lll" 
rDal uat 14 ten 16 ya kadar dairede 1apalacak ikinci arttlf~ 
neticesinde en çok artbranın &atinde ltırakı acakhr. 2004 Not 
icra Ye ifllı kanananaa 126 ıaci mad.Jeaiae teYfikan haklan ,,,. 
ıicilferile ubit o mıyan ipotekli alacaklarla difer allkadaraoıa (1 

irtifak hakkı aah;pJeriaia b11 ba1danm we basaıile faiz Ye 
aarife dair olan iddiılannı illa taribiad111 ıtibareD 20 rDa HrfıaM 
enakı mliabite'erıle lıtirlik d · · .. ~ 

a r e a an ıpa sıcı lerile sabit olmıyaalar ıa 

bedelinin paylıımaaıadan hariç kalırlar • Dau faıta maıtJ, 
almak iateJealeria 934/22l9 aamarab dotrada mevcat e~~ 
mahallen haciz Ye takJiri kıymet raporaaa flrDp u1a1a 
illa olanar. (1266) 

-------------------------------------------,,,,,/ 27 D. Derkana~yan 
28 Ponoa Sklis 
29 lıpino Metahalopu1o 
30 Sinatk kuyumcuyan 
31 Mehmet Rifat 

Komisyoncu, vapur acentesi 
Komisyoncu 

Maritim han altında l O No. 
Ali Ekber han No. 2 kat 2 
Yıldız han 9 No. :: /1 Bayramda-----~ 

32 lamail Hakla 
33 Yorgi 
34 Jozef Astiraa 

35 " ,, 
36 Ahmet Ziya ve Mois Pen -

ıiyon 

37 Hoca zade Zühtü Sabit 
38 M. Stoyamoviç 
39 Şinork Kuyumcuyar~ 

Vapur bilet acentesi 
Kollektif §irket 
Kollektif ıir,ket 

Komisyoncu 
Vapur acentesi 
Vapur acentesi 

Komisyoncu 
Tamirat ve imalat fabrikası 
Vapur bilet acentesi 

Rıhtım cad. Kalero han 15 
Ömer Abit han 2/ 1 
M. Rıhtım han 5/ 26 
Küçük Millet han 29 No. 
Rıhtım ıokak 71 No. 

,, ,., 44 
Kara Mustafa pa§a 1 No. 

,, 
,, 
" 
" 931 

932 
930 

Ayni ıokak 13 No. ,, 
Demirciler 10 No. ,, 
Rıhtım cad. ( Ortahan) Kalori 
han 15 No. ., 

40 T eodora latelyono Komisyoncu Kara Mustafa pap 107 No. ,, 
41 Salihattin ve Ziya Harp malulleri eıirgeme tirketi M. Rıhtım ban 1/ 10 ,, 
42 Mehmet Sım Makine mühendiıi Ada han 17 No. ,, 
43 Ihsan Avukat Bucak han 7 No. ,, 
44 Ahmet Reıat Komisyoncu Ömer Abit han 2 No. ,, 
45 Mehmet ve Habip Avukat Rrlıtım Cad. Kalero han 73/1 ,, 
46 Ahmet Remzi Avukat M. Rıhtım han 5/13 - 14 ,, 
47 Donopulo Avukat Melek han 15 No. ,, 
48 Niıir Avukat Karaköy pa1aa 3/ 12 ,, 

Hililiahmer Gazetesi 
Birinci ıün akpm,, ikinci, üçüncü Ye dardüncü ıünleri _._. 

olmak üzere ( 4) naüba çıkacaktır. 
Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine ~ 

Hilaliahmer gazetesi çıkacağından, Hilaliahmer gazetesine ill' 
verecek ticarethane ve müesseseler, azami istifade görecekler : 
ayni zamanda Hilaliahmer Cemiyetine yardımda bulundl 
olacaklardır. 

llln ücreti: Son sayfalarda eantimi 30 lrmıqtur. 
Müracaat yeri: lstanbulda, Yeni postahane karşııısmda, 
Hilaliahmer Satış Bürosuna. Telefon (22653) veyahut 

Ankara caddesinde Kahramanzade hanında llAncıbk ŞirketL 
Telefon 20094 - 5 - _,.,.,, 

Beyoğlu tahsil müdürlüğün elan: 
Tophanede Kılınç Ali pqa mahallesinin 

da eski 28 • 36, yeni 4Q. 42 numaralı 190 lira kıymetli maa ocl9...., 
kinm üçte iki hiueai verıi borcu nclan dolayı hilmüzayede ,apr" 
caktır. lıteklilerin 30 - 3. 935 tarihine müsadif cumarteli pol 
15 ten 16 ya kadar Beyo~lu kaymakamlıtmda mütefekkil 
heyetine müracaatlan. (1264) 

Adlan ve itleri yukanCla yazt lı kazanç vergiıi mükellefl~ri Galata Maliye ıubeaine 931 senesi 
martında verdikleri 930 yılma ait beyennameleri deftelrerile karıılaıtırılmuı için Map mütehaua
lan kendilerini göstermit olduklan tüccan ve zatı yuvalarında aranılnuısa da , bulunamadddan vel 
kendilerinden saflık verenler olmadıiı için 'beyennamelerinin aıhha tlarını tevıik ebnek kahil olma· ----------------------= 
llUfbr. Kazanç kanununun 82 inci maddesinin delaletile hukuku usulü mahkemeleri kanunu muci· ••••• 
hince kendilerini 11 gün içinde hesap vermek için Galata Maliye tahakkuk dairesine müracaatlan ak. 
si halde kendilerine re' sen tar hiyat yapılacağı ilan olunur. (1271) 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde Ye ecnebi memleketlerinde bQtOn spor Ye 

gençlik hareketlerini •e sporcu gençliğe verilme.si llzım g.elen 
yeni ıekiller hakkındaki yaıı1an muntazaman takıp etmek ıste· 

yealer mOnbasıran S P O R P O S T A S 1 nı okamabdırlar. 
Her yerde fiah S kuruştur. mutfatc okuyunuz. 

DIŞ TABiBi 

Mehmed Nuri 
Beyoilu Ağacami k&rfıımda 

Burıa sokak No. l 

Sahibi: ASIM US 
Nqriyat Müdürih 

REFiK Ahmed SEVENGJL 

VAKiT Matbaan - htanbal 

BCıyOk 

Tayyare Piyangosu 
,,,.,, 

18. ci 7 ertip 5. ci Çekiı 11. ltfart 193.5 Jeot 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradı~ 
Ayrıca 10.000, 4.000. 3 000 liralık iluamıt' 

/er ve 20,000 /;raı1k m~ktıfaf rJard r. 


