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.\ıııcara: 11 (A.A.) - Kamu- ı verilm:t olan~.' . ıeç:m .. m~z-
) bugün H Saka Trab- hatalarının tetkikinın benuz bıt· 

ıo asan 1 'ld' . h 
t...._ llun baıkanbğmda topJanmıt· memit oldufun~ bı ırmıf, ~e e-
...... nüz and içmemıt olan aaylavlar-

a.... 8-tJc.n toplanbyı açtıktan ıon-
~"' ııı J Uenmı ı lDef •yllıuua • wıcO IOtunundli ua le} görülerek encümene 

Bütün Genç Kızları 
Alakadar edecek 

bir ıoman: 

BABA 
DOSTU 

YAZAN 
Burhan Cahit 

Pr. Yusuf Akçora 
"'d" o. u 

Merhum Yaml Akçora J 

Kan aaylavı ve Türk tarihi tet· 
kik cemiyeti i.zaımdan profesör 
Yusuf Akçora teessürle ;;ğrendi
ğimize göre dün akıam ölmüttür. 
Yuıuf Akçora dün saat on do

kuzda Ankaraya gitmek üzere 
Haydarpqaya gelmit, bir müd -

det tanıdık!arile göri' fmüttür. Sa
at on do1ruz hv·11 "' a iki dakika ka-~okurda Gazelem;zde 

O" uqacolaınız I J Jft'ama & lacl tlM.)WMwaUDd IOtuoımdl J 

SON DAKiKA . 
Atina, 12 (Gece yarıımdan di. General Kamenoaun erkim 

ıonra, hususi muhabirimiz bildiri- harbiye reiıi intihar etti. 
yor) - General Joanidiı kuman- HükUmet kuvvetlerinin bqm • 
da11ndaki hükümet kuvvetleri da bulunan General y aliatru 
Dramaya girdiler. Kavala hüku • Trakya.daki vaziyete hakim oldu-. 

1 mele teılim oldu. General Kondi - ğunu bildirdi. Kavala ve Drama. 
1
1 
liı Drama ve Kavalaya gitti. Hü - nın hükumet ku tl · · · 
k" t ku 1 • .... d vvc erıne geçıım-

1 ~me. vvet erı onl!n en kaçan den ıonra bu hava'ideki harekata 
aıılerın batkumandanı General b:tm: .. · ı bakı .. 
K . ı · ·f gozıy e ı maktadır. Hu-amenoı, Y alıstraı tarafından 

Kavalaya varmadan tevkif edil • ~ (Lıllfen •agılagı ('evirini: , 





c=İMLER ~· 

Asayiş 

Cinayet , ~~.~;,~::~?.~~ yad.,. lole~e nın'a~e:ui 
t;::;;:,:~~;~::,:::!,;ı~:::, Almanların teklifi Dün gece bir Ya
ıeloaun elbirliği ederek bu iti or· 
fct)'Q attıklarını •Öylüyor. Zahra-

bakanh~a bildirildi hudi arkadaşını 
'olun, geçen yüz; yılın orto.lanna lleri süı uıen esaslar 
do;,., lıtanbulda dayı11nın öten· nelerdir 
ni beri.ini çalarak ıoluğu Lon• d 
d kl Almanya ile Türk~ye arasm. a. , rQcf Q alan o zamanki yakııı 1 d t 
d-1·ı. .. tatil zamanlarında talebe eğıf ır• 
~.u"anlının Venizeloıla muncue- d k" Al 

beti eakiclir. Büyu"k savafla Za- meai yapmak hususun a ı • 
L d man'.arın tekHfi Kültür &kanlığı••of Petrol tictıreti yapıyor u. 
P t • F na bildiTilmiştir. e rol itcareti yapmak içın ran- h 

Bu i• ile uğratmak üzere te • 
IQ)'Q 3 rnüyon ıterlinden fazla 3' G 

rimize gelen Alman bayanı ynz 
Para borç verdi petrollannı ıattı. d"' .. t"r 
/( ol ald Almanyaya onmuf u • 
"~rtdrğr ile tekrar petr ' y 1 t kliflerin Kültür Ba· 
ı n..! F • ~. k.. • aldı apı an e f 
-·• ranıadan ett :gı ar.a • ~ alakadar eden tara ı 

tr Petrollan bu defa Almanlara kanlıg~nı 
lcrttı. Almanlar.Jan kazandı. • §Öyledır •. : b 1 d" • k 1 
F cı Ber .ın e e ıyesı me tep er 
/ttn.sızl.ara mal •attı, Frcın11zlar· b" ta!ebe değittirmeai yap • 
btlrt kazandı. Almanlaro ıath. urkosu. t'ndedrr" Bundan önce 
o .. l J• ma nıye · • 

oy ece Büyük ıaoaf •ona er ı. d"- emleketlerle yapılan tec· 
8·· . ._ M l ıger m T 
"Yıi" ıavaftan •onra u~ .. beden iyi netice alınmııtrr. a· 

~tr.ollannı lngiliz grupları ~le ~be grup 'arı biribirlerin:n menı • 
•rlıkte utumar davaaına dar 1 , t"ne gitmekte ve buna bocala· itti:.. • .• e.:<e ı 

·::4'ti.i. Petrol politikaaınıra ıçyu· d iştirak etme!<tedir. 
~nii tanıyanlara göre hele bu i- n Ba 1. belediyesi ınt-ktepler 
ft • er ın k y·· k 11 r~ini dııınr pek maharetle or· b"' A'manyaya gidece ur 
fQ)'Q 6Ürmüf olan petrol için giz· url obsu,_ · ' buraya gelecek Al • l' ta e esının . . 1 

lcavcq müellifi V enizeloııın kü- l Türkçe öğretmesını ve 
~it • man ara 1 b • 
l Asya harplerini aırl B.azil_ buraya gelecek Alman ta e .. e;:: 
tÜuırolun hesabına açtığını ılerı d T" k talebeye Almanca oğ tii e ur . 
rer. Bıuil Zaharof Loi.d Corc "ni ileri ıürmektedır. 

\I~ · el - • '. b'" l b" meıı • · apılan tekli· • -nız o• muıelle .. nın oy e ır Bun'arın ıatesı, Y 
lf ÜZerinde kurulduğunu iddia e- fe göre her iki memlekette d~ ya· 
der. tı ınektepleri tarafından temın e-

• Bttzil Zaharol kah petrol, kôh di!ecektir. . • 
tilcUı 6atarak bir acaip hay"at .Ü· D"ğer taraf'an aile de~ıtl.ı~e
"er. r ıi yapmak düıüncesi de ılerı ıu -
Yakın bi,. %tlmanda Venizelo- rülmektedir. 

'"- -;;.,,.ı.:ı ı.:. ,.,_ .. , _. /,Twwı,.Jı ıvıeı.ela yıı.ım ıe> abate çlkn'l&l< 

~clcııına rlüımai Je ilıhmal !· istiyen bu Alman a1e çocuğu. bu. 
~e değildir. Çü:'lrü ai~alı labrı- rada bir Türk aileıi y~run.~ gel~· 
fi~ iııizclir. lııulere lf bulmak cek ve ayni ıekade bır T~r~ aı~e 

öldürdü 
Ô!Jürenın aoı Yasef, 
öJdürülenin üavitt.r 
Dün gece, Çemberlitaıta birci 

nayet olmuı, Davil adında bir Ya 
hudi arkadaıı ve ortağı g~ne Ya 
hudi Yasef tarafından feci bir ıu 
rette öldürülmüttür. 

Hadise, yanan eski F eyziati 
mektebi binasının biraz ıJ.,risin • 
de, tramva) durak yerinın arka· 
ıındaki arsada olmuttur. 

Yaptığımız tahkikata göre ha
dise saat yedide geçmİf, ağır ıu· 
rette kunduracı biçağı ile kolun· 
dan, boğazından yaralanan Da • 
vit, az sonra ölmüttür. 

Hadisenin ıebebi, katil yaka • 
lanmı§ olduğundan tahkikat ıo • 
nunda anlaıılacaktır. 

Söylendiğine göre Davil ile Ya 
ıef, arkadat ve ayni 7.amanda or 
tak bir kundura dükkanında ça· 

lıımakta idiler. Dün gcc:e aral~ • 
nnda l!:' ıürültü olmuf, Davıt. 
çekiç ile y aser e vurmuı. kavga bü 
yümüttür. Cinayetin vuku buldu 

ğu karanlık arsaya ne suretle gel· 
dikleri de henüz kat'i suretle an· 
la•ılamamış olmakla braber, ıöy-

~ • k" lendiğine göre Davıt, çe ıc1 vura· 

rak ka~arken Yasef arkasından 
, kundure.cı l)\çağı i\e y~l\!m\ş k'.en 

disini yaralıyarak öldürmüştür. 
Cinayetin mahiyeti bugün an!a 

tılmıt olacaktır. 

Q .... kt• - d Almanyaya gıdıp bır 
~e ı. çocugu a 1 k B 1 d u la az 

"'llizeloa bir Jeolet kurmaya Alınan ailesi yanında bu uAnaıca • U yı ışan yum 1 
,,_,ı. IT dü ünen ınan • decek l'tı....lffedir olurıa ona ordu lazım, trr. Bu tek 1 1 ht . • . J den gı 
·-.q, • • L • • tetkilitı arıcı ıt er ı b 1-' h rice el ıerınden gaz mcukeııne Ra· gerKının kk"lleri • Bu hafla ıtan u :ıan a 
~ ~ fiirlü türlü .t.lala ıerektir. biridir. Bun~ar ıpor t: . u .. le çok yumurta gönderilemiyecektir. 

illtlQr ıatın alınır. Bugünkü Yu- nin de Almanyaya ge eıını ıs . Buna sebep le hariçteki yumurta 
"Cbt laiihumeti de gemi lalan ıa· mektedir. fiatleri i!e memleketim"zdeki yu • 

~" tıl"1aya mecbur olur. Böylece p. O k O murta fiyat!erinin hemen hemen 
r he•Qpfa Venizeloıun harekete J Y 3 ayni olmaaıdrr. 

tel,,. • U! .J.. Yal z; • ngosu dün aaat b" 1 \t . tai de rnümmcncıur. nı Tayyare pıya • . 1 ya A!manya gi ı meme· 
llı:ıeı d "' b d Asrı ıınema ıpan • · "tı O• böyle düıünmez, o og- I on ik'.de Tepe atın a "k "kr ketlern piyaıa!arında yumurta 

Pli riQ., doğruya Yunan hükumeti· • binasına çekilrnittir. Büy~ ~ d a • sandıklarının değeri yirmi bir li · 
t ~e ge~irmek uter .• Ger•r•e de miye bugüne ka'mıttır: e:~•e e;: ra kadardır. Halbuki dahilde iıe 
~1'"1eae de ayn devlt:I kar· bu sabah dokuzda aynı Y. • • l'radır Aradaki fark yol 

tQ d • · D" ekılen nu • yırmı 1 • 
f Q kurma.a Ja o iıinı )•apmı§- vam edilecektır. un ç b" h l.J masrafını ve gümrük resmini ka· 
tr S•l b" k Uf IJ' a <1e ~ 1 dh fabrikaları ifin epey ır maraları ırraya onm ka patamıyacak kadar azdır. 
. ~ arJ t ı'ç ıayıfa 'arımrzda bulaca ınız. • .................................. . 

~ mı§ ır. • ••••••••••••••••••••••••••••• . . . . ........................ . 
~ S11 aralattıfım u.Ul bir hihaye 
b" '0"1cın mevzuu değilJir. Sa
• 'tttClrl •onran acununun ıilôh 
fiftfl'taQ, imtiyaz; koparma metodu-

""· 
Pli 
8ca4traız •ilah labrikalarını ay-

~:ltd~~ bealiyen daha nekadar 
I hoıeleri vardır: 
t~"Yada ihtüôl durmuyor. 

)o,. tıba ihtilal ateı i ile ıavrulu-

fctı~ :"~ay ile Bolivya leala bo
tilt ogttza cengediyorlar. Mek
~ Qcla han dalga, dalga coıu-

"· 

ı Matom ta~sisotı 
Rapor bakan!ığa 

~itti 
L;selerde u~ tahs' satının 
kaldırılacağı söyleniyor 

Uk tedrisat müf ettiti ve bat 1 
hocalarının makam lahs:ıat~arı • 1 
nın kaldırılması münasebet:yle 

1 ıehrimiz ilk tedrisat müf ettiı!eri 
Kültür Bakanhğına veı ilmek üze· 
re bir rapor haznlamışlardır. 

Rapor evvelki gün bütün mü • 
fe'.titler atrafınJan imza!anarak 
Bakanlığa gönderilmi,tir. 

Dün de ilk okul bat hoca!arı 
htanbul va!iıi Bay Muhittin Oı • 
tündağa müracaat ederek vazi • 
yellerinin vilayet tarafından da 
Bakanlığa ve fırka merkezine bil-
dir: lmeıini iıtemit!erclir. 

Biihaua ilk tedrisat hocaları 

için yeni derecelere göre terfi u • 
ıulü hocaların vaziyetlerini pelc 
mütkü 'lettirmiştir. 

Bu hocalar da Kü1tür Bakan • 
lıiına müracAat edecek!erdir. 

• • • 
Duyduğumuza ıöre I' ıe Ye or· 

ta okul müdürlerinin de makam 
tahıisat~erının kaldırılmaıı dütü • 
nülmektedir. 

Son yapılan kanuna göre bir Ji. 
ae müdürü yüz elti liraya kadar 
makam tahsisatı almaktadır. Bu 
müdürlerin de ID3.kam tahsiıatla
n ka'dmlırsa Bakanlık bütçesin· 
de mühim tasarruf yapılmıt ola • 
caktll'. 

Kadır~ac!al< i yurt bina~ı 
gen ş!~lilecek 

Kadırra:laki talebe yurdu bi
naıı ıehrimizde okuyan ,.e yurtta 
yatmağa mecbur olen talebeyi al • 
mağa yetmemektedir. 

Yurt bahçeıin:le bulunan iki 
pavyonun da tamir edilerek açıl • 
maı·na karar ver:lmiş'ir. 

Bu pavyonlarda altmıı kişi ya• 
tabilece!•tir. Yapı için ke§İf rar:or
ları cemiyet merkezine gönderil -

---- - -------.· 

l Gezirıtiler 

Ecel 
yağmuru . 

Ab:lüıuahi, Ali Rilat, Ali r.'a:ı 
ma, llmirrelik Ahmet Nuı •Y• bir 
lıaf ta içinde gömclµk.. Bıınio.ıın 

her biri, kendi yolunda emek ver 
miı ve büyük ki:.çük birer tepeye 
çıl:mıı a:lanJardı. 

Abdülbaki, •.>n Hortuan ~mirlerl 
nin sunduğu divan ve taıavıtul La 
deh "yle ergin b:r can olmuf, Ali 
RUat içindeki gergin telli tanbu
runa içli parmak!arile vurarak, 
ıeıi atq yapml§tı. Ali flazima,yay 
gibi bükülmüı 11ı-tı, iııcelmiı o • 
muzları, yorgun y:i:zile )'Urdun ço 
çuklan uğurunda damla damla 
"~'' ölündüğünü rö•ter;yorclu. 
Bin ıavtı§ta bin yara a!mlf barut 
dumanlarile amerlemif bir bay • 
rak, orduları naaıl COfdurar, kof• 
turur•a, o Ja bi:z:m aramı:zda öy
le kutlu oe büyük bir örnek gibi 
dola1ır, kanımızı köpürtü.·dü. Cu 
elli yrJlık hocayı .aaatlıar!GTla bir 
likte anı;ım, ona da canlı eaerler 
veren bir .anathcir .ayqımtlandır. 
Mermeri ifliyen, fQfr güzellik ya
panla, bir çocuktan bir ülkiı kala 
ramanı çıkaran adamı niçin ayır 
ma!ı? .• 

Bu Jcferli oarlılılar o kaJtır nk 
bir ya~ınlclıla ıöçtüler ki, her bi· 
rine ayn ayrı yanamaclılı bile. 

Dünlıa gautelerrle "/bnırrefilı 
Ahmet fluri" nin Je bunlma katıl 
tlığım okuyunca, bafım tlöndü. O. 
lüm, fU ıon ıünlerde bir kuyum
cu tilizlif :le hep en Jeferlt sönül 
leri arıyor. En çok qık .açan ze
ka yıldızlarını topluyor. Rilment 
lıi ömür mii nankör, ölüm mü lıur 
naz? .. Dün)'anrn bulıluflı inciyi 
arpa ile Jefiıtiren çılgın laorouı 
benze.J:ğini çoktan uzenlerde • 
nim. Fakat ba uzif, lıaybolan Je
ierli oarlıklann ya•ınrlan beni 
kurtaramıyor. Yüz elli yıllık ya • 
faYlf, geniı bir botluktan baf ka 
bir ıey olmryan Zaro ağa ile ne 
/ıauınclığınr ıu budala ömüre bir 
•orıalıl •• 

1 

Bilmem .izJe ycqama yıflannın 
doğılııındaki ltaknzlığa benim gİ 
bi mi Jüıünürsünüz. Gül~ yalnız 

mi§!İr. bir günlük ömür oeren yaradı!ıı, 
Yurtta t;mdiki halde yüz bet çirkin kara çayıra yıllan bağızla

talebe yalmakta·'ır. Bu talebenin mııtır. Durgun, Jık gecelerde a • 
altmı' beti paruız, d ' ğerleri de ğaçlıklan inleten bülbülün günle 
paralıdır. ri ıayılıdır; lakat çirkin lıarga, 
(icar et ve ikhsat mekle· bir asır yCJ§ar. içinde ta:lın en ıü
b miı hakkında bir takd 'r zeli oe kolıunun en cana yakını• 

Şehrimıze gelen Nevyork tica· nı ttı§ıyan ıeltali yirmi bq yafin
ret mektebi müdürü Bay J. Her • da kuruyup ölür, amma bir ıölıe 
bert dün Yüksek Ökonomi ve ti • kuluçkaaından bafka bir 'ey ol • 
caret mektebini gezmitlir. mıyan azgın ~ınar ıövclell'ıri yıkı-

Bay J. Herbert mektebin sınıf· lır ıünlerini ayakta karıdamaia 
larını, laboratuvarım dolatmış ve andifmiflertlir. 
bazı talebelerle lngilizce konuı- ı s;.;ıü, yünü, tüyü, boynuzu, hr
muıtur. Bay J. Herbet kendiıiyle nağı her feyİ ayn bir verim olan 
konutan bir muharririmize dem f- koyunu, y:rm"lnde göçtüren öl
tir ki: füıiizlük .. Ôlede o'uklu elitlerin• 

" - Melctebin her tarafı beni rlen zehir sı:an yalanlan yüzler • 
pek fazla alakadar etti. Fal<at en ce yıl ıüründürerek korkur.ç birer 
z'yade dikkatimi çeken ıey inli • ejderha yapar. Yoba bunlar, dün 
zamdı. Bazı talebe'erle de temaı yanın iç yüzünü göıteren birer İ· 
et' im ve kendilerinin çok iyi ye • ıaret micli.r? Gözümüzün onünde 
ti1mit olduğunu gördi:m. Şimdi a.'up giden bu laahnzlıklaıa baka 
müdürü bu!unduğum Nevyork ti· r'ah yaşama/dan iğrenmemiz için 

~ "•3'Qrun farkı aleo alev yangın 
itele. 

"' •ı. 

caret mektebi açılalı kırk ıene ol- mi bütün bu ltabu!ıklar önümü 
du; mektebi gezerken ı'zin, bi • ze •eriliyor? Eğer böyle :ıe, eğer 

I el b müncuebetile lo.kir ço • zimle bir seviyede o'duğunuzu his · fU benim düıünü~ümde perçeği 
C •yeti tara ın an ayram . . • d b 'k 

Hilaliahmer emr b l ı1:tır Dm otu:z çocuk ıe ıettım. Sızı can an te rı etmek •ezen bir yalzrnlıh oaua. ey •eo-
'li:;ı rı"Qnrn farkı ılık inıan ka-

ıı. e 3'thanıyor. 
ore il 

İı;y ~ 3'ada bomba yağmura ya. 

°"· sa<ih ı b "k ·ı · · ~it Q rı alan rnii§terı en ı-

~I ~cd•ııyorlar. Ve müıterilerini 
"l'orl-. " -.. ~ ~rt11ra Ü•tünde beUibQJlı ıe -
IQuClf ve ihtilal günü meıelui 

l k elb·ıe damtılmcu ına a§ anm 1' • • • • • b" bo r • / 
cuklara bayram ı · • r.· k' elbiıelik kumQf, a1akkabı benım ıçın ır rçtur.,, gili ölüler, ne rnut.a ı:ze 
vindirilmiıtir. Bugün de ~ır ~rm ç ocu L/,ara .. .. yorııınuz. DEVAMSIZ TALEBE iÇiN - S Gı zq·n 

R · d JeoınJırilen ç OCUR arı goru O · · -1 t b d'll ' --·-verilecektir. aım e .. 0 ....................... n.verı teae açı an ya ancı ı er ·--------·- ---
................................................... SÜaİ:İ~b;ikalanl okullarına tlevam eden talebenin dilerek kendil.erine ihtarda bulu • 
olmuftur. ıon günlerde Rektörlük tarafın· nu'ncaktll'. 

Biribirinin alhnda il_ti~apl~n.~n Maamalilı bal(Ün de acunda a- dan yapılan yoklamalarda devam· Uzun zaml'\n devam f'tmi~t-n 
ve gizlenen bir yara gıbı buyuk ıayif berkemaldir. ıızhkları görülmüıtür. talebe de imfhana ı:rmek hakkı. 
yüp giden bu cerahatlen~.e ~e Sadri Erte.m Bu talebelerin iıimleri teJbit e- Dl kaylıedecektir.,, 
bir müe11eaenin ka:zancı ''andır: 



- 4 - KURUN 12 MRAT 193S 

BüYO~ ~;r ~oyıp 
oııır Ba§ tarafı birinci .sa:, fada 

la hareket kampanası çalınca Yu
suf Akçora kompartimana. gir -
mek üzere ayağını trenin baaa. 
mağına koymuf, bu sırada bir -
den bire f enalaıarak yere dütmii• 
tür. 

Yusuf Akçora bir kaç aaniye 
sonra ölmüıtür. Maltepede otu -
ran bir doktor kendiaini muaye • 
ne ctmif, kalp durmasından öldü
ğünü tesbit etmittir. Yusuf Akço• 
ra Haydarpqa poliı mevkiine 
nakledilmi§, oradan haıtaneye 
kaldırılmıttır. 

Profesörün ölümile Türklük a-
lemi değerli bir bilgicini kaybet
mİ§ oluyor. Merhum, Varşova bü
yük els:isi Bay Ahmet Ferit ile 

Yüksek Ticaret mektebi, iktııat 
profesörlerinden Bay M. Zühtü • 
nün bacanağı idi. Merhumun aile

sine, dostlarına, arkadaılarma iç • 
ten duyduğumuz acılan bildiririz. 

Cenaze meraaiml 
Yusuf Akçora, kaldrnldıfı Hay 

darp&§&daki emrazı entaniye bu 
tanesinden çarıamba günü saat 

11 de kaldırılarak bir motörle 
Haydarpaşadan Sirkeciye getiri
lecek, öğle vakti cenaze namazı 

Sultanahmet camiinde kılındık • 
tan sonra Edimekapı §Üheda me-
zarlığına gömülecektir. "' 

Hal tercUmesl 

Yusuf Akçora oğlu Şimal Türlile· 
rinip en eski ailelerinden birisine 
men uptur. 1879 senesi birinci ka
nununun ikinci günü, bugün Olya· 
nof ski ismini almı~ ol:ın knı:ab:ıda 
doğmtı§ttı. Henüz iki ~n~ında iken 
baba mı kayhetmift:r. Yedi sene 
onrn annesile beraber İetanbula 

geleD. ~uıu{ 1897 ıe.neainde Harbi· 
·e ınektcbiı,clen erkanı harbiye ııı· 
nıflarma nyrıldı. 

Yusuf Akçora oğlunun daha m~k· 
"teı> sıralarında iken muharrirliğe he· 
\ 'C5 ettiğini görürüz: Şehnhettiıı 
1\lcreaninin tercümei haline ait yu· 
dığı eser, bu 6enelerin mahsulü ol· 
duğu gibi, Türklük yolunda çalı~an 
Jarın en helliha!hlarmdan hirieini 
gü termck itiharil~, genç mulıarri· 
rin ilerlemek istediği yolu da iıaret 
eder. Dunula beraber, Yumf Akço· 
ranın çnlı§tığı salın, o zamanlar için 
en tehlikı"li çalıfma sahalarından hi· 
ris.ipli. Nitekim, dalıa Harbiyenin İ· 
kinci ımıf m<la, yeni Türklük fikirle· 
rine iltihak ve hizmettinden dolayı 
kırk beş ene prangabendliğe malı· 
kfım oldu. Ve Erkinı harbiye lllll• 

f mdnn a} rıldıktan birkaç ay eonra 
da tekrar te\'kif edilerek Trablus• 
garoo &C\ keclildi. Fnkat, ilk zaman· 
larda arkaclaı:ı, daha eonralan en 
yakın nkrahası olan bugünkü VUl~· 
va elçisi Bay Feritle beraber, hır 
fallız kayığı i\;iııde, Trahluadan 

Parise kaçtı. 
Yusuf Akçoranm, Pariete, eerbeat 

UHimü Siyasiye mektebine girdi
i;ini göriiriiz. Surel \'C Levi Briil gi· 
hi tannıım~ ilim nclnmlarmm ders 
, erdikleri siyasi ilimler mektebin· 
de de, hu hocalardan telkin ettiği 
fikirler ciddi milliyetpen·erlik fi· 
kirleri}di. Onun iç.indir ki burada 
llay Yusufun Türkçülük fikirlerinin 
dalın sarahatle meydana _çıktığı mii· 
§ahcclc olunur. "Şürayi Umme~, \'C 

'' ıc . ."\ cret., gazetderinde çıkan ya· 
zılan hu zamanda kaleme almmı§· 
lardır. 

Yu ur Akç-0ra oğlu, 1902 de il· 
çüncii mükiifotla Paristeki mekt~b~· 
ni bitirdikten sonra Rusyaya gıttı; 
, e ilk zıımanlar İ!;in bizzat kendisine 
fc\ 1 aHitle bir ehemmiyet vererek, 
oıırnları n~relliği Türk yılında u· 

zun uzadıya te rih }·e izah ettiği ( iiç 
tarzı siyaset) i imli makalesini yaz· 
<lı. 1905 deki Rus ihtilali zamanında 
tRueya mii Himanları ittifakı) ün· 
\·anlı bü)ük fırkanın te~ekkül ''ete· 
('S iisüne çalı~tı; J 908 senesine ka· 
<lar Dnhçesarayda çıkan (tercüman) 
ı;nıetcsinde İsmail Gaspriskinin ya· 
nına kaldı. 1908 mqrutiyet, Y116Uf 

Bayram tatili J 
Üniversitede ve bütün okullar 

da Kurban Bayramı tatilirıe önü
müzdeki perıembe ıününden iti
baren 

Derslere de gelecek Salı günü 
ba§lanacaktır. 

.Kur ban deruerı 
Kurban Bayramı münasebeti • 

1e keıilecek kurban deTlieri vo 
baraaklar Tayyare cemiyeti tara • 
fından toplanacak, huılatı Hilali 
Ahmer, Çocukları Eairgeme kuru
mu ve Tayyare Cemiyeti gibi üç 
hayır cemiyeti araıında paylaııla· 
caktır. 

Tayyare cemiyeti bu derilerin 
cemiyetle a!i.kaıı olmıyan kimse • 
ler tarafmdan elde edilmesinin 
önüne geçmek üzere tedbiı'ler al • 
mıfln'. Bu arada deri batma bet, 
barN.k batına yüz para ikramiye 
verilecek, kurban derilerini ve 
barıaklarmı cemiyete veren halk 
yeniden aynca bir de ikramiye 
makbuzu istiyecektir. 

Diğer taraftan da zabıta bu 
İ§ etrafında yolsuzluk yapan eıha-
11 takip edecektir. 

Sebze hali 
Kerestecilerde inpatı devam e

den aebze halinde tatbik edilecek 
talimatnamenin hazırlığı bitmiı • 
tir. Şehir meclisinin Nisan devresi 
toplantısında göriiıülecektir. Be • 
lediye iktisat müdürlüğünc.e, müa
tahıiJlere malt müesseselerden bi· 
rinden kredi temini meselesi tet • 
kik e·li!mektedir. 

Polfs ha'"'berlitrJ : 

Bulunan çocuk 
Evvelki ıün Şehremininde Ör

dek kuap mahallesinde oturan 
kasap Alinin Bayanı Feride, yan
ım yerinde henüz hüviyeti belli 
olnuyan bir aylık bir erkek çocuk 
bularak karakola götürmüttür. 
Çocuk Darülıicezeye verilmittir. 

KUMAR OYNARLARKEN -
Akaarayda Küçük L!ngada boa • 
tan içinde, yerleri, yurtları belirsiz 
Ali ile SalAhattin adlarında iki ki· 
ıi zar i'le kumar oynadıkları gö • 
ı"Ülmü§ yakalanmışlardı!'. 

DÖ(iOl..DOöONO iDDiA ET· 
Ti - Vefa caddesinde T af çeıme 
ıokağmda küfeci Cafer, Fettah ve 
arkadqları taraf mdan döğüldü • 
ğünü iddia etmiıtir. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

da Ziyagök Alp etraf mda toplanan 
kıymetli ve §UUrlu çahtmalarda Yu· 
euf Akçora, Türklüğün daha :siyade 
tarihi cephesinclen araştırmalar yap· 
rnrtt.ır. Un m~cmunda çıkardığı m:ı· 
kaleler Şimal Türkleri arasında 
mevcut Tiirkçüleri tanıtma!da kal· 
maını:, Umwni harbe takaddüm e· 
den eenelerin kültür ihtiyacını tak· 
viye etmitlir. 

Yusuf Akçora oğlu Umumi harp· 
ten sonra Büyük Millet Meclisine 
iltihak etmi§ \C son secimde Kan vi
Uyetinclen saylav se~ilmitti. Eserleri 
arnsmdn bulunan ve maatee!flüf an· 
cak birinci cildi elim.izde olan (Türk 
yılı) isimli kitap, bu hüyiik Türk a· 
damının. bize hediye ettiği kitapla· 
rm en kıymetlilcrindend.ir. 
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Akçora oğlunu, yeni ,.e daha büyük 
bir nzi!e ile İstanbula çağırıyordu.' 

Ywuf Akç.ora oğlunun sarih ,.e 
kafi fikirlerinin İet.anhula geldik· 
ten ıonra teeuüıe bat ladığmı görü· 
riiz. İlk zamanlarda ne§redilcn 
(Türk yurdu) isimli mecmuada~ bu 
fikirler, bir ıietem dahilinde ortaya 
atdruı§tır. Türk yurdu mecmuum· 

Mahkemelerde 

Kayıkçı Kamil, 
Palto, Pantalon 

Kamil, Çaımaktan sor
guya çekildi, serbest 

bırakıldı 
Sultanahmet ikinci ıulh ceza 

mahkemesine dün alqam üzeri 
Ki.mil isminde bir kayıkçı jandar· 
ma refakatinde getirtilm1~, sorgu 
ya çekilmiıtir. 

iddiaya göre, Kamil, Mahmut 
isminde birisinin mavnaımda ge 
celemiş. Ertesi sabah bir palto ile 
bir pantalon alarak çıkıp gitmif 
biraz sonra pantalonu getirmif, 
Paltoyu da sonradan getiteceğini 
söylemi§. Mahmut, karakola ha
ber vermit. Malının çalındığı id • 
dia,rnda bulunmuı. 

Kamil, kendisinin ne palto, ne 
de panta1on aldığını söyliyerek, 
almadığı için geriye götürdüğü 

ve getireceğini aöylediği de tabii 
doğru olmadığını ileri ıürmÜ! • 
tür. 

Hakim Selahaddin Demirelli, 
kayıkçıyı ıerbeat bırakmıt ve da
vacı Maluuutla tahit Ahmedin 
mahkemeye çağırılmaıma karar 
vermiıtir. 

. Karşı hkh davalar 
Dilberin Tkuhi ve Zaruhi, Ta

kuhinin Dilber aleyhine açtığı 

aövme davalarına Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemesinde 
dün bakıldı. 

Dilberin eöıterdiği şahitler, 
~ dinlanih:niw.ti.. Talcuh.inin 
tahitlerinin de dinlenilmesi için, 
muhakeme kaldı. 

Elimden kurtulamazsın! 
Mardik iaminde biri, Abraham 

isminde birini dava etmİf, döv • 
me, sövme, korkutma idd:asmda 
bulunmuı. iddiasına göre, tehdit, 
"aen, benim elimden kurtulamaz 
am !,, teklinde söz söylenilerek 
yapılmıf. 

Sultanahmet .. ikinci ıulh ceza 
mahkemesindeki ilk celsede, da
vacı Mardik, suçlu Abrahamın 
adresini öğrenip bildireceğini söy 
lemiı. Fakat, dünkü celseye ael • 
memitti. Suçlunun adresini de 
bildirmemiıti. 

Davacı gelmediği için, dava or 
tadan kaldırıldı. 
ltalyan vapuru kamarotu 

hapse mahkOm oldu 
Kurdeli. kaçakçılığı auçıle seki 

zinci ihtiaaa mahkemesine veri • 
len, ltalyan bandırafı Plisma va
puru kamarotu Pertori Salvatora 
bet ay hapis cezaıına mahkUm ol 
muttur. 

Başıboş arabalar iske
lelere bağlanmalı 

Arabacılar cemiyeti esnaf müra· 
kabe bürosu müdürü Bay Galip 
Bahtiyara müracaat etmit ve hiç
bir iıkeleye yazılı olmıyan batı • 
bot arabaların, iskelelerde nöbet 
bekliyen diler arabaların itlerine 
mani olduklarını ve bu meselenin 
bir an evvel halledilmesini iste • 
mittir. 

Filmlerin kıymeti . 
Filmlerden aııl kıymet üzerine 

gümrük resmi alınacağı emri üze· 
rine, sinemacıların buna itiraz et· 
tiklerini yazmı!bk. Gümrük baş 
müdürü Bay Seyfi Aydın bu mese
le ile meıiul olmaktadır. 

16 Mart ihtifali 
16 Mart ıehitlitlikleri ihtifali 

Bayrama tesadüf etmesine rağ • 
men yapılacaktır. Merasime mek • 
t~pliler, hususi te§ekküller ve as • 
ker İftirak edecektir. ihtifal pro • 
rcramı hazırlanmı§br. 

1 alebe gecesi 
1 7 - 3 - 935 Pazar gecesi 

Milli Türk Talebe Birliği Türk ta· 
lehe gecesi hazırlamııtır. 
Her sene gençliği bir araya topla
mak ve miJJi ruhu yafatmak için 
yapılan bu eğlencenin bu ıene de 
çok kuvvetli olması için çalıtıl • 
maktadır. 

Programda: Zeybek Sepetçi 
oğlu, Kırım Azerbaycan oyunlan 
ayrıca sabah gazetesi, nükteler, 
zeka oyunlan vardır. 

Tal ebe ve tatebe aileleTinden, 
profesörlerden meydana gelecek 
olan _bu topluluk Türk gençliğinin 
nıe§eli ve temiz ruhunu sabaha ka· 
dar yaıatacaktır. lli veten yerli 
mallardan mürekkep bir piyango 
çekilecektir. 

Büyük bir Briç müsa
bakası yapılıyor 

Öğrendiğimize göre Turing 
klübü ilerde uluslar arası bir ma· 
hiyet alabilecek bir Briç oyunu 
müsabakası açacaktır. 

P~rapalaıta yapılacak olan ilk 
müsabakada altı kiıiye üç çift 
madalya veri!ecektir. 

Arkasından Balkan Briç ,am -
piyonluğu, sonra uluslar arası Briç 
§ampiycnluğu yapılacaktır. 

RQ.y_let..,.. ıılu.s1ar arau _h;~ • Lılr. 
uyandırıp seyyah getirmek te 
mümkün olacaktır. 

Türkiye Türing Klübü 28 Mart· 
ta Dağcılık klübünde bir balo ve
recektir. 

Çocuk fılmleri gösteril
mesine başlanıyor 

Belediye haftada iki gün ço • 
cuklara, çocuk filmi göıterilmeıi 
etraf ın::la tetkikat yapıyordu. 

Fransız tiyatrosunda Pazartesi ve 
Pertembe günleri öğleden sonra 
bu gibi filmler göıterilmesi karar
laımı9tır. 

lçerenl<öyüne tramvay 
yapılıyor 

Nisandan itibaren Kadıköyün
de Gazhanıeye ve iç Erenköyüne 
kadar tramvay yolu döıenmesine 
batlanacaktır. 

Buralarda lıatlann geçeceii 
yollann projeleri hazn\anmıttır. 
Taıdi-k edilmek üzere Nafia Ba • 
kanhğma gönderilecektir. 

Belediyeye alınacak 
memurlar 

Yol paralarını top!amak için 
be]t,diyenin otuz bet memur ala • 
cağım yazmııtık. Belediyeden a • 
çıkta bulunan memurlar tercihan 
bu vazifelere alınacaktır. Hariç • 
ten alınacak memurlar da müaa • 
baka imtihanına tabi tutulacak -
lardır. 

1 Gelenler, gidenler 1 
ÖKONOMI MÜFETTiŞLE • 

RI - Ökonomi Bakanlığı müf et· 
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Balomuz 21 Martta veriJiYol f 
Biriktirilen kuponların daveti ~ 
yelerle değİ§tirilmesine bat1' 
drk. Davetiyeler iki kişiliklİ1 
Yanında ba§ka arkadaş getir 
mek istiyenler için de bir k0 

)aylık temin ettik. lstiyeııl~ lü 
150 kuruı mukabilinde ayrı b 
davetiye alabileceklerdir. 
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Cumadan maada her ~ 
öğleden sonra idaremize ıııu 
racaat edilebilir. 
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Para ve kültür 
Kahve ve Jokanta)arııı 

ıslahı etrafında 
içi§ Bakanlığı eınal mü: 

bürOR1nun kahve, lokanta "' 
tellerin ulahı ifile mqgul oltffl 
ıını i•temifti. 

Bu hum.ta mürakabe biit 
müdürü Bay Galip Bahtiyar 
konuıtuk bize ıunları ıöyletli: 

"Bu mühim itle yakındıuı 
kadar oluyorum. Lokanta. otıl 
kahvecilerle bu huıuıta kon1't 
tum. Bizdeki kahve ve lokan 
hakikaten ıslaha mühtaçdır~ 
Bu ıılah iti ilk defa para ~ti~ 
Bundan sonra kültür iti. Hıç ~ 
mazaa orta derecede kahve 
lokantalar açabilmeliyiz. ~ti 
tarzda kahve ve lokantaları ii' 
re edecek kimselerin hiç ol~ 
Budapeıteye kadar 1ridip ıkitl 
tene ora kahve ve lok.an , 
nnda pratik bir şekilde yetit,.,, 
leri lazımdır. . 

Bwril.ILA.v1tn-A.. ka.h1(el0~Y. 
rer aile <>Cağı haline gı~e 
Bir çok aileler kayıtlı günlerir ı 
misafirlerini kahvelerde kili' 
etmektedirler. Bizde ise kahJ~ 
re ıidenler dinlenmit değil -rJ 
b olarak çıkmaktadırlar. Jıi 

Fakat öyle zannediyoruJll ~ 
kahve ve lokantalann ıslahı 
yıl içerisinde kabil olacakt~ 

Ha~k ev'nde konfera"' 
İSTANnUL HALKEVİNDE~:' 
14 • 3 935 Peflemhe giinil j t~ 

{l 7) de evimiz merkez salonu el e, 
Onh ersite Tıp Fakültesi çocuk ı;' te 
ralıisi ve Ortopedi Doçenti Dr. ,i ~·· 
Münir tarafından (Kamhurl~~ ~ b 
pisikolojisi) hnkJ..,nda proJ~-ıit il 
yonlu hir konferans '"erileceJ-
Bu toplantı herkese açıktır. ...../ bil 

di 

Ç ık.. . kZelA\: ~ 4 t··ıiitıcı ta 
enge oy JS. e~ı o. ll u·" 

Hasan nnınwa alını~ olduğmn kdi? 
diye ru' ·.:ıt tezkeresini zayi eyle. i' 

· • • k "' 1 • skisıll b'ıl \'Cn ısını tı ara<::ıJ?tmC.-11 C! 

hükmii olmıyacağı ilfin olunu!" .. 
1
) ı 

Hasan ( <> 7:t f 1 
§ 1329 • 1330 ders senesinde "'ııı' 

tih Niinmne rü§ti} es.inden ald~iı" d~ 
şelıacletnamem yanmı§tır. Y ~11ı!~· 
alacnğımdnn eskisinin hfıkntU Y 
tur. 

IaariF Vekaleti 
Mehmet Recep. 

İLA :r 

ŞARK DEMİROLLARI .~e j 

Kurhan Bayramı münascbctJiıt' ~ I 
46 ve 51 No. Jı katlnr 15 • 16 ~~,S b\tl 
1935 gecesinden 18 · 18 nıa;t iJkli1 tli 
gecesine kadar İstanbul 1 ~ eı' 
arasında ve miitekabilen scyril 
Ier edecektir. ıoP )~ 

lstanbul, 10 mart \>t 

Miidiriyct ltı 

titlerinden Bay Ml!hmut, Ekrem Okuyucularımıza 
ve Hüsnü ıehr~mize gelmitlerdir. hizmet 

~; 

il, 
h\t 
~ı 
di3 

Bu müfetti~ler, ıehrimizdeki K lJ p O N U 
Anonim ve Kooperatif tirketlerin 
yı Hık toplantıların da bulunacak • I !,._.;,;R;,;u~kı~ı p~o~n;,;;u;;...f. -~~i P;...5.ol • .r.a •• ''1 ... n .. ı: __ .. 
lardır. 
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fı~Olüs ~oltanı, Jorklere yataklık e~enleriı 
i~am e~ileceüini ilin eıınislil 

Otuz Gün Prenses!- Prens Voronzefin 
Esrarı - Sevda Gecesi - Böyle Bir 

Kız Unutulur .Mu? - Yavrum! 

rJJI 

r .. 
U~kl~~ içimize ğirmişler!,, 
ş ~. r~n ıonra. • 
~ ~-~r ıçinde tiddetli bir araftır· 

8 
-tlamıftı .. 

'i u IÖz zengin ve fakir herkesin 
;rııda dolaııyordu . 

dü er altındaki dövütten sonra, 
,~::::nın ın~haaara kumand.anı~ 

y en Yenı haber çok mühımdı • 
ftr

1 
a~al~nan lapanyollar, kazdık· 

1-tt :1ılı yolda Türklerle kartı • 

1
1 larını ıöylemitlerdi • 

l'iit~anyoJlar İatanbuldan gelen 
'it donanmasının Gamataya el 
bir lllde.n yardmı ettiğine inanarak 
~•raftan muhasara kuvetlerini 
~bd l!lıt, diier atraftan da Melik 
dere:llaha gizlice bir haber gön • 
~·ek, buıün ıulh yapmadıkları 
t\itl ırde, yann çok daha ağır te· 
ti .• e karıdatacaklannı bi1dirmit· 

"1 "elik Abdulah bu itin takibine 
~ ay muhafızı Abdülvehabı me • 

tir etıni§ti. 
Se · v ~ ~ ahap çok sert ve merha • 
etaız b' d dile . ır a amdı. Gamataya gir· 
~ lerı faYİ olan Türkleri elde 
ttı~çin, evveli. fakir evlerini a· 

O .. ağa bqlamııtı .• 

tır. 

Diyerek ailamağa bqladı .• 
Rehber fena yürekli bir adam 

değildi. iki Türk gencine Gar • 
natada onun kadar himaye ve ali
ka gösteren olmamıfb .• O, cidden 
vatanperver ve milliyet sever bir 
adamdı. Fakat, böyle bir tiddet 
ve ölüm tehlikeıi karfııında ne ya
pabilirdi?. 

- Bu gece ıizi evimden arkada
ki bahçelere kaçıracainn .. Bir kaç 
gün oralarda, iz bıralmıadan, mey· 
va yiyerek yataramız ! .. Bu tiddet 
geçene belki gene ıizi nime ah -
nm •• Fakat bu rece mutlaka •İt • 
meliıiniz ! .• 

Diye yalvarıyordu .. 
Sinan bu felaket kartıımda 

mütemadiyen Çolak Hüseyine ba· 
ğ11rıyor: 

- Şurada rahatça otunıyorduk, 
diyordu .• Yer albna indin, cinler· 

le boiuıtun ! Yakamızı ele vere -
cekıin ! Bu kadar çocukça hareket 
edilir ıni?. 

Sokaktan atlı ıaray muhafızları 
geçiyordu .• 

Sih·iya Sidney ! Hususiyetli cazi· 
be!i olan, hassasiyetle oynıyan hu 
sevimli, tatlı, canayakm yr1dız, bu 
mevsimde ikinri defa o]arak yeni 
bir fi1mde görüyonız. Bu hafta 
".Melek sinemasında onun bir fil. 
mi nr. Mariyon Geringin ortaya 
koyduğu "Otuz gün Prenses,, fil. 
minde, Karı Grantla birlikte oynu· 
yor. Geçen mevsimde gösterilen 
''l\ladam Baterflay,, filmindeki eşi
le ... 

"Otuz gün Prenses,, filmine me\'• 
zu \'eren, Klarens Badington Kel· 
landan lıir eseridir. l\fc,·zuda Taron 
yıl hükümdarı ondokuzuncu Anato· 
liin kızı Prenses Zizi. Memlckf't 
köylerinin asrileştirilehilmesi ı~ın 
bir istikraz temini maksaclile, Amc· 
rikaya gönderiliyor. Fakat, tam bu 
propaganda seyahatinin ba§langı· 
cmda, rahatsızlanıyor. Difteriye tu
tulmu§tur. Otuz gün tedaviye muh· 
taçtır. 

İstikraz işine delalet eden Ame· 
rikalı banker, propaganda seyahati· 
nin yarıda kalmasının is· 
tikrazı suya düşüreceğini dü~üne· 
rek, bir çare araştırıyor. Prensesin 
benzerini bulabilse!... Çok geçme· 
den buluyor. Prenses, otuz gün bir 
yerde kapalı kalıyor \'C aktris Lcyn, 
onun yerine seyahate de\'am ediyor. 
Amerikanın başhra şelıirlcrini do· 
lışıyor. Bu aralık. hu istikraz a)e,·· 
hinde neşriyat yapan bir gazete s~
hihini de cazibesile avucu i!;İnc alı· ~ J;,n tehrin her tarafmda Suf· 

" dullahm f~anı okunu • 
ıordu: 

"G 

Sular kararmaia baılmıtb .. 
Rehberin evinde aaklanmak ka

bil olsaydı, Sinan rehbere yalva • 
racak onu iknaa çahpcaktı .. 
Halbuki rehberin evi iki odalı ve 
bodrum katı olmıyan küçük bir 

yor. Onunla se"i~iyorlar. 
Birçok eğlenceli sahnelerden ,·e 

karışıklıklardan sonra, nihayet otuz 
~inün somıncu giinii ~el\p ~.!ltıyor. 
Prenses lıesabma istikraz temin e
den aktrisjn gözleri, miikalat ola· 
rak eline geten parayı görmü· 
yor. Onun gözleri, se,·diği erkekte
dir. Prenses rolünü bıraktıktan son
ra da, se\'diği erkeği elden kaçır 

lü "aBp=n~~':,;gteÖ•Hterlile~ 'b'~ıenı Vo ronzelin eararı,, lilminJe metrea ro-
,, ., • e mrn ır pozu. --1\ n.ı!~ataYa İstanbul dan gelen 

f ıu ~u·aıgı uuşma.11 cı~hvwl 
ından görülnıüştür. Mem • 
tirn dahilinde, haberim olma-

h. .. \~\,-...lçn ~\.~~\.\.~. l l\11»<:>7;n~ 

- Gece bizi çevirmezler mi?. 
Diye aordu •• 

la lıer hangi bir kimsenin sak • 
haı~ affedilmez bir suç olduğu 
llıe, e, kırk sekiz saat zarfında 
llıi~ dana_ çıkarsa hiç bir ceza gör -
a0~ektır. Bu müddet bittikten 
dile ele geçerse, derhal idam e
deıı Ceği .gibi, b~lara yataklık e,: 
tıı~e hımaye gosterenler de bila-

Rehber ,ehirde dolaımak ıece 
yarııından ıonra yasaktır. Şimdi 
çıkabiliriz.. Herkes sokaktadır •. 
Ortalık kalabalık iken daha kolay mamasını biliyor! 

Bu eğlenceli nk'ada iki rolli 
birden canlandır:ın Sih-iya Sidney, 
pek mm·af faktır. Prenses ,.e aktria 
rollerinin verileceği yı1drzı seı,:işte 
tam bir isabet gösterilmiştir. Bu ci
hetten bir isabetsizlik yapılmı§ ol
saydı, ortada kalan film, hiçbir kıy· 
met ifac.Je eunezdi. Bu film, hiizüıı 
\'erici me\·zularda oynıyarı \ e çok 
mu\'8ff ak olan bu yıldızın, ayni 
zamanda eğlendirici rolleri de pek 
mu\'8ff akıyet1e ha~arahildiğini giiıı· 

S· keme asılacaktir !..,, 
le L:;rı bu ilanı duyunca titreme
'laınııtı.. Sinan Garnataya 
feJıaı. ~ultanla görüımek üzere 
l~ lftı... Fakat, Sultan bu,ün 
LırJ erin yardımından müıtağni 

lllıuyordu. 
bit tndülüı milliyetperverlerinin 
di~· lehirli hançerlerle imha edil
tı b·· 1 l\l' oy e bir zamanda Sinan ıa· 
~ ~d gidebilirdi?. 
~O'tlk H·· . d useyın e: 

bijd:'° Sen iıteraen git.. Kendini 
~~Fakat ben yerin dibinde 
l>i ır, gene teslim olmam .. 

1ordu s· .. d' ~ arkadqının fikrini red
edi •• 

~-:.. 8erı de senin gibi ıaklana -
~dii..üi!ar~y~ ~i~eraem, derhal 

'>i eiımı bılıyonım.: 
'.İlcri~e~~k, bir defa da rehberin 
ti.. • ogrenmeğe karar vermit -

o 'd '-bab Endülüılü rehber er • 
b.. u:ll Çartıya çılmııfb.. Sokakta 
di: 111 duyunca koıarak eve ıel· 

's· . . 
)~a:ı •rtık muhafaza edemi -
"~ ıok.k &rkadat lar ! Mahalleleri 
' bqlarını kestiler .. Fakir
~- · e•Ieri · 1 s· · 

kaçılır ,demitti ... 
Bu sözler Sinanın cesaretini art· 

tırmııtı. .Hazırlandılar .. 
Jkiıi de yerJi kıyafetiyle tokaia 

çıkıyordu .. 
Şehrin doğu cihetindeki bahçe -

Jere dofru ilerlediler. 
Sinan yolda Ayteden batka bir 

ıey dütünmiyordu. 
Meyva bahçelerindeki hendek • 

ler içinde uzun zaman kalmaia 
mecbur olurlarsa, Sinan, Ayıeyi 
görmeden nasıl duracaktı?. 

Rehber yavaıça Hüıeyinin ku • 
}ağına i.ji'ldi : 

- Hiç korlmıayın! ·dedi. - Gi • 
deceğ:miz bahçeler arasında öyle 
girintili, çıkıntılı yerler, öyle de • 
rin hendekler ve uçurumlar var 
ki..... Oralarda insan bir gün, iki 
gün, iki ıün değil, aylarca sakla -
nabilir. Gündüzleri meydana çık· 
maz, aktama kadar birer oyukta 
yatarsınız! Gece olunca yavaı ya • 
va~ meydana çıkarak bahçelere 
doğru süzülür, ağaçlardan meyva 
toplarımız! .• 

H üaeyin gözlerini açarak mırıl-
dandı: 

- Haydi be, alay etme inun 
meyva ile kaç gün yqayabilir?. 

termeğe yarayan hir eserdir! 
Burada gösterilen, franı;ızca fiÖ7.· 

Jüdür. Taronyalı Prensesin \ 'C onun 
yerine oyıııyan aktrisin değişik ak
sanla fransızca söyliyen hir emelıi 
şi\'esiyle konu§ması, filınee ayrım 
ho§ bir ı.:eşni katmışt?r. ! 

Söziin özü, "Otuz gün Prense~ .. 
liJıni, bu hafta gösterilen yeni film
ler arasında en iyisidir. Bu, göriil
meğe değer bir filmdir. Bilhassa. 
filmin yıldızı ... Sih iy a Sidney ! 

·~ "Türk,, sinemasında lıaftaııırı fil. 
mi, '·Prens Voronzefin e rarı,, fil. 
midir. l\largot fon Simpsonmı hir e· 
serinin mevzuundaıı istifade oluna
rak Artur Rubison taraf ındaıı orta
ya konulan im fransrua siizJii filnt· 
de l\Iadlen Ozeray, Jan Müra , e 
Brigite Helm bulunuyorlar. 

,·crıı~: t. haklmıı tanıtacaktır. Lfikiıı, 
k~ndı~a lıast:ılıklr hir adamdır. Di
dışm~6e talı~mrnfilü yoktur. DoL:
torlar, ovna b~hranlı \ aziyetlerden 
k~çınmagr kat i surette tavsiye et· 
mı~le~dir. Prens, aman 'enn~ ak
rabası le mücadele irin k d' . ... , en ı ye· 
rıne arkada~larından Prants f 

uray .la ufak roHinrle mıwaUak! 
Gelelim Brigite Helme!... Son 

tiJmleriııde ya küçük roller verilen. 
yalıut da başka bir kadm yıldızla 
Mrlikte ortaya sürülen Brigite 
HeJm, oldukça yüklü olan hu filn • 
deki rolünd~ her zamankine ni~
betle biraz daha lıarcketli ... hunun· 
1~ beraber, o ınalfmı pozlarına, 88• 

lııt hakı~lı pozlarına kendini kapıp 
koyuvermekten bir türlü kurtula· 
1111) or ! 

N _ıek. ·ı . on 
J ayu ı ı crı silrü,·or. Rıı d 
k d. . h " a am, 

«-n ısme ~men tıpkı t k 
1 

. ıp ısına 

Jen~ıy~r. Prens. işte im henzeyiş· 
ten ıstıfadc ediyor. 
Arkadaşı, nıücadelccle ruu,·aff ak 

oluyor. Fakat, bir taraftan da kıza 
tutkunluk duyu,·or JJ k . " · er esın naza· 
rmda halHısı oldugv u Jı:ılde ı B 
J k V · u ara· 
~ . oronz~.fin ~lmesi, 'aziyeıi hir· 

nt daha guçleııtıri,·or Ç" k"' \T . ~ ı · un u o· 
roıı~cf ın hcnzerinin ortadan ~:ekil· 
ınesı, \'aziycıi alJakbullak ~decck r 
l're~ıs roliinü oynaınağa de\8m ;.t: 
m;~ı . arkadaşına 'erdiği sözü tanı:ı· 
ıııı le )'C'rİne 1;ctir111csi, lıabanın mi· 
rasını kı.zına temin etmesi lazım! .. 
H~ı takdırde de kızla e,·Jennıeııi im· 
kanQı?. ! 

Derken kendisinin knrcleşi geli· 
Y~~· I~~ens tHmüş, fakat Naydek gii· 
ınulınu5tiir. Kardeş karcJc~le kar· 
~Jl:ı~ırnr. Biri di;;erirıı' \'o.... r • , r- • ı.orızc 

F'anarak .... gelen kardeı;;le kız 
1 

.. ara· 
ı;ııH a. se' işıne haşlıyor.Ilunun iizeri· 
ne. \ oronzef roliinii O) nı,·nn Na,. 
dek, kcnJisine çılgıncasın~ tutk~n 
olan 'e işin içyiizünii ke~fe<Jen Di
y:ın ::\lorelle, Voronzefin eski met· 
re.sile bir kotra kazasında orta·· 
dan kapbolarak, ikisi birlikte Aın,-. 
r~kaya kaçıyorlar. Prensin salıiei
sınden sonra, yalancısı <la Y<'ryÜ· 
ziind~n ~ekiliyor. Iliiy le hilinh vr. 
\ e Nny<lek yaşıyor! ' 

Bir lıayJi karı~ık deg"'il ını'? \ . 
• •• ' ... J )• 

nı zamanda pek manılır hir "t'\' J • ... ·ı ·ı )' ~ . f e 
g.ı • •• '•'et, fakat muhakkak kı . 

k .. 1 ' 111'" 
rn ,·encı >ir film me,·zuudur Bu 
nıe\ zuclan gijstcrilen fiJmtlc nı:-ta· 
hkh olarak istif adc olunahı ı , · . 
1
• ? ı.• u ı.; mı-

< ır. rJlı, şöyle höyle fen l ... ·ı 
S fi 1 

• . . . a < egı . 
a ıa arın hırıhırıni takibi , e bil-

. 
"İpek · 1 . . . " sıııernasıııc a "Se, da gece-

sı., ısını ahınc]a gö terilen fiJnı Al· 
manra siizlü 'e şarkılı bir o~eret 
filıniclir. Dalın uygun siiyle) i§le, O· 

pcret çe::rıisiıııle bir film! 
Ge~rg Y akohinin rejisörlüğüııii 

yaptıgr 'e Grotenin musiki kısmı· 
mu lıazı;,la<lığı ~u filmde Li)an 
llaytl, \! ıkor ıJe Kou, J<'rittı Şuhs, 
Olli GehaH~r, Otto Valhurg, P8\'J 
Otto oynıyorlar. 
. Tam ka~a' :ıl me\ .. iminde göste· 

ralen hu f ılındl'ki , aka, bir karna· 
v~I mevsimimJe geçiyor. Bir gen· 
cm halocla karşılaştığı maskeli bir 
~~d~n~ı lutkunlıık duyması, onun 
ızını kaybetmetoi ,e nihayet hul· 
ması ..... Esat1 'ala. hu taı'Zda film. 
Jcrde ne ilk, ne tle son def .. Ü· 
l 1 .. 1 l a gor 
en >0y e ıir 'aka<lır. Bu arada eğ-
lendiriC'İ tef ernıat el , ans ve 
şarkı lla eksik ıJeğil ! 
. ~Jm?ııy~da "l\ladonna, nerede· 

810 "." 1"1111 altında giislt>rilen filnı
iJckı hu ~arkı Ye diğer bazı şarkı· 
arla heste. lıo~tur. Umumi \'&Zİ· 

yeti itibarile. km'\·etli bir film sarı· 
laııınzsa tla, oldukça ahenkli bir 
temsil Ye lıo~a gidici §&rkıJarla orta· 
ya konulan bu film, can sıkmadan 
seyredilebilir. Tam me\sİminJe 
göstt•rilen bu karnanl filmi! 

•• "S . uıııer.. ı;ınemasmın hu hafta 

ll~~d b nı arqtırıyor ar... ızı 
~~.: Ulurlaraa, beni asarlar •• 
l....'ırı Ç&reaine bakın!.. Sizi 
~tdeıı ~dar himaye ettim. Din 
dıte eı· ern.ıe bir fenalık gelmesin 

- Kaç gün mü dedin? Bizim 
memlekette meyva ile senelerce 
yqayan adamlar vardır .. Bunlar· 
dan biri de benim... Medresede 
gençiliğimde derı görürken nef • 
ıimi körletmek için, hocam bana 
yalnız yemİıf yedirirdi .. 

Prens Voronzef, Bolşc' ik ilıtila1i 
koptuğu sırada Rusyadaıı uzakla~· 
mış 'e Fran:;ada yerle§ıniştir. flıti. 
lal karga12alığı arasında küçük yaş· 
la olan kızını kaybetmiş. Gii· 
nün birinde kızının sağ o1duğunu 
öğreniyor. Prens, se\ iniyor, fakat 
akrabasından olanlar, hu haber 
karşısınıla yeriniyorlar. Prensin hir 
an enci mmesini heklin•n ve 
külliyetli mirasına konmas~ göze· 
tenler, kızın onun kızı olduğuna j. 

nanmamı§ görünüyorlar. 

lıa:s~u hiti~ kı:smı da1ıa İ) i tertip cdi· 
lebilirdi. Ancak <ledı'"'u'ımı' ·ı · 

gii:ılertliği film. 'Röyle hir kız unu· 
tul ur mu?,, ismi ta,ıyor. Bu da "f. 
pe~., s.inc~ıasımlaki ''Se, da gcc~· 
lerı., fılnıı tarzında bir film. I .. ikin 
topluca bir gözden geçirişle, "~e,·
da gece i .. hu filmden bir gömlek 
dalın ayalatıcır ! 

.. llllden ıeleni yaptım. Fakat, 

- Böyle yemiı yiyerek kaç gün 
yatadm? .. 

- Tamam ~ ,.ı .... Prens, hunlarla mücadeleye giri· 
-~--~--~....J...1..1ı...ır-mıttıt-_L...,Mı1'J±·.:...· ~1 ·.:u:lli"~u~ 1carak kızının 

,.... z gı ll 

şiiylc höyJe fena <lc~il ! r- ' 

Temsilde .Tan Müra. iki rol hir· 
den yapıyor. Voronzef roliinde, o· 
nun benzerinde oynayı§mdan daha 
munffak, daha artist! ... l\ladlen O-

Almanl',a sözlii olan hu filmde 

W'" (Lut/en ıayıfayı çeviriniz) 





1- JtURUN 12 l\ffiAT 1935 ~ 

Hauptmanı mahkum eden celseler 

Yuaıı: Niyai Altmecl Okan 
Tefrika No. -8;.t-

7 ersanede kalqon devri 

Müdafaa avukatı bi:tün 
meharetini gösteriyor 

~1iralay Lindbergin ıztırabına iştirak 
ediyorum. Fakat çocuğu kaçırdığı 

gece Hauptman orada değildi kılıç Ali Pqanın kaptanlriı • 
llnı &on yrllarmda Türk donan • 
lllaanıda iki ambarlı kalyonlar hu· 
hınuyordu. Bundan sonra kalyon• 
la, öteberi nakletmekte kullanıla
rak harp için provalannda üçer 
top )'erl91tirlimit, hafif kadirgalar 
hpıldr. Bu, denizcilikteki kuv • 
•eti dütürmek iç!n hayli tesir göı· 
lerınit ti. Maamaf ih ( 1055-1645) de 
Cirjd üzerine yüründüğü vakit do
bannıa, üç yüz kırk ıekiz kıt'a 
h-.,, ve nakliye remiıi oluvermit • 
ti.. 

( 1060. 1650) de Venediklile • 
ritı Akdeniz boğazını kapamalan, 
1'ürJc tersanesine Vened ik kuvvet • 
lerini yenecek derecede otuz bü • 
YUlc_kaJyon yapbrdı .• Fakat yapı· 
lan kalyonlarda göıterilen acemi
lik!er donanmadan ümit edilen 
1leticeyi vermemitti .•. Bunun için 
( 1069 • 1658) den sonra deniz 
ku'Vl'etleri hayli zayıfladı. 

(1073 - 1662) de Sadrazam 
J:' llZıl Ahmet Pap don.anmanın 
tek.en kadirgat!an ibaret kalması
~ karar vererek deniz kuvvetleri 
Y0nünden hükUnıetin büsbütün za· 
Yıf kalmaıına ıebep oldu. 

(1093 _ 1682) de Kara Musta· 
fa Pata, Venedik hüklimetinin te
C:.'riiz etmek fikrinde olduğunu 
lahınin ederek ikiıi elli ikiter, ae • 
ıc· . k d 121 ırk beter zıra uzunluğun a 
0~ kalyon yaptırdı. Kalyonlardan 
dord·· .. k k u \açer anbarh olar& se se • 
ner, a1baı ilıiter arrl»arlı altmışar 
tunç top l&fnnakta id:Jer. 

(1095- 1984) ten sonra Mııır
\'ade İbrahim Pata, amca zade 
:'-eyin Pata Orsa boca lbrahim 
'talar ter•anede kalyon yaptır • 

--ia hayli ehemmiyet verdiler. 
(1110 - 1698) yılından .anra 

~yıl bir kalyon yapı'arak donan 
'ın kuvvetlendirilmesi karar 
'1tına a!ındı. 
t· (1118-1706) de elli üçer ve el· 
1 heıer zıra uzun!uğun:la a!tı kal· 

)on daha yapılarak donanm&Y6 

'1t1endi. 

kalyonlar için yetm=ıer, sekse • 
;~ kantar ağırlığındaki demirler 

11iiltereden alınmakta idi. (1120-
17v8) de humbaracı ocağında Ali 
'adında biri, bun'an yapmaia 
"1\l\taf fak oldu .BUndan sonra da 
lttlanede bir fabrika kuruldu. 
d .. (1121, 22-1709, 10) yılt~da 
, 0rt kalyon daha yapılarak denıze 
~~İrildi. (1123- ı 711) de Rusya 
1~ &çılan harpte yirmi yedili kal • 
~il olmak üzere üç yüz altmı! 
hl'tp aemiıi denize çıkmı,b. Aynı 
~•ekiz kalyon da Akdenize çı • 

1hnı,tı. 
"·-(1~26. 1714) yılmda Venediğe 
~ ılin edildiği vakit yüz kıta • 
~·· hq. donanma Mora ıularme 

0
1lderildi .• Bu donanma, hir çok 

--U~af fakiyetler göıterdi. 
~ l' noı aduı, Anadolu, Koron, 
d ~ron, Na var :n kaleleri, bazı a • 
~,ar alındı, iki yıl aonra yirmi üç 
~alık btr Venedik donanması 

ilup edildi. 
d (I 129 • 1716) da lmroz adum
ı:..; e~dikliler Avusturyaldara 
~1 uç ıün deniz harbi yapılar~ 
d tııldı .. Bir yıl sonra Venedık 
.ı onarınıaaı Mataban bumu önün • 

e fena .ha' de ıra<7luo o'du. 
$e l t 33 • 1720) d'e ilk önce Bah· 

feneri, sonra Kız kulesi ve 

~--

Eski kurunlann kalyo~ nümm~le· 
. l • Yulmrdarı a§ag& sıra ıle: 

rırn en. .. '·ü b. 
Yunan C'!nk kalyonu, çift kurelL ır 
/uJyon, gene Yunan kal~orJaI:ın_dan 
biri, Fırat ile Dicle rn:hrırı;J-~ ı§lıy;n 
iptidai bir /.alyon, Nılde ı§lıJeB ıp· 
ıUlai kal yon. 

(ll70 1756) da Ahrrkıapı deniz 
fenerleri yapıldı. (1134. 1721)
de üç ambarlı kalyon:ar yap;lma • 

ğa batlandı. 
(Bahriahmer) için de Süveyt 

tersanesinde bir.ince donanma ha· 
zırlan.mağa bat'anıldı. 

1148den1152 ye kadar ıüren 
Rusya ve Avıuturya muharebeıin
de ve ondan sonra donanmaya ve· 
rilen ehemmiyet arttırıldı. T ersa • 
nede fenni kalnoy!ar yapıldı. 

Oçüncü Ahmet kurumında üç 
kantar yani 132 eski okka ağır • 
lığında mermi atan toplar kalyon. 
lara konuldu- Üç ambarlı ka!· 

yonlar dok.andan fazla top bulun
duruyorlardı. ftte, bu kalyonlar • 

d ·· ·· ·· Ahmet kurumıDıde ya • a uçuncu 
pılmaya baılanıldı. 

Devlet her ıaha da o'duğu gibi 
deniz kuvveeerin·!e de bir baro. 
metre ıibiydi. Sazan kuvvetle • 

nir, her tarafı titretir, hazan en 
zayif düf1Danlara ~ukab~le .. ede
miyecek ha!e gelirdı. Oçuncu Os· 
manın tahtma geç'.9!nden soma 
barometre inmeğe baıladı •• 

(1l82 • 1758) de başlayan ve 
altı yıl süren Ruıya harbi de hayli 

ar verdi. Bu harpte muvaf -
zar d ·ı . ·1 f akryetaizliiin ıb:ri e ı tunu . ı e 
kaptanlığa getirilen bir çok ~ım • 
selerin donanma bqına geçmıt ol· 

malan idi. ' . 
Bu harp~en bahseder~en, bır 
Kalyon kaptanı iken ~aptanı 

Derya,, olan Cezayirli ~· ~·. • 
ıan Beyi an!atmamak b:T ekli.Idık 
ohır. 

On iki kalyon ve on iki firka • 
teyn ile Mora rumlannı ayaklan -

d k • · D•'tık ~enizinc!en 
ırma ıçın ~· · 

R -d nanması Akdenize gelen uı 0 

hiç zorluk çekmeden Morayı ayak 

Jandırmıflı. Rus donanmaıında 
lnriHz, Danimarkalı ve Rum mil • 
let:erinden de askerler bulunuyor· 
du. 

. Yirmi kıt'adan faz1a bir dcnan
ma ile Akdenize kaJ'fı çıkan Hüaa· 
meddin Pa,a, muvaffak olamıyor-

Bir buçuk aydan beri ara ver- mecburiyetinde kaldı. Eier iddia 
meksizin ıürüp giden muhakeme edildiği gibi fidye paruı almıı ol• 
artık aonuna yaklaımıt bulunu • saydı böyle bir müracaate lüzum 
yor. Şahitlerin geçit reımi bitmek kalmryacakb. 

du. koyun adalan civarında tu· 
tutulan bir muharebede Cezayirli 
Hasan Bey, kalyonu ile Rus ami • 
ıalı Spridof'un kalyonuna yürü· 
dü, çarptı ve askerini Rus kalyo • 
nuna geçirerek hançerle kanlı bir 
boğufmnğa baılanch. Huan Bey, 
en bat~• kotuyor, önüne geleni 
yere seriyordu. Yedi yüz Rus ne
feri doğranmıtb •• 

üzeredir. iddia makamının dinle· Arbk hu ,ahitler kafileıi bit
necek daha bir kaç phidi kaldı mitti. Sonu gelmiyecek ribi gö • 
ki, bunlar da çok olmıyacağı tah- 1 rünen bu uzun muhakeme niha • 
min ediliyor. Artık gelecek hafta 1 yet bitmek üzere bulunuyor. Şim• 
için müddeiumumi ile müdafaa di sıra ithamın Ye müdafaanın • 
•vukatlarının fasahat düelloları- dır. En çok alaka uyandıran da 
nı dinlemek kabil olacak, ondan ,üphesiz bunlar olacaktır. 
ıonra jüri heyetine karar vermek- Ertesi günü muhakeme salonu
ten bqka bir teY kalmıyacaktır. na getirilen Hauptmanın çehre• 
Fakat jüri azasından kalp huta • ıinde bir ölüm aanlıiı vardı. Alnı 
lığı iJe muztarip olanın bu zama· çizgilerle dolmuıtu. Müddeiumu • 

Diğer kalyon'ar, Türklerin ga • 
lip gelmekte olduğunu gorunce, 
el kumbara!arı atarak gemiyi tu • 
tutturdular. Amiral Spridof ile 
Aleksi Orlof bir fiHka ile kaçb • 
Jar. 

Kahraman Hasan Bey yaralı ol-
duğu halde alet üzel'ine yağıncaya 

ka:'ar raıtladığı Ruılan denize 
fırlattı .• Ve en ıommd• hançerini 
ağzına alarak denize abldı, yüze 
yüze sahile çıktı. 

Bu harpten ıonra kurtulan do
nanmayı Dar çeıme limanına ao • 
kan Hüsamettin Paıa, erteai gün 
bütün donanmayı Rusların kuv • 
vet:erine azdırdı. Ruslar, bundan 

sonra Limni adasını da aldılar. 
Fakat o vakte kadar yaralı iyile • 
en Ha,an Bey, tcp!adığı dört bin 

rönüllü il~ burayı da f ethetmef e 
munffak olarak hakkı olan kap
tan deryalıja yükseldi. 

Pats o'an Hasan Bey, lstan'bu
la geldikten ıonra donanma için 
ıekiz büyük kalyon yapbrmağa 

başladı. 

Huan Paşa, (1774 - 1188) 
de aktedilen Kaynarca muahede· 
ıin:!en sonra tersaneye getirttiği 
bir İngiliz mühend:se mükemmel 
bir donanma getirtti. Bu donan • 
ma, ,ekl:ni deiitmi,ti. Kalyonla
rın yükıek olan kıçları rüzel bir 
tekil alnııf, top lombarlan açıl • 
mı§, bordalarına iki ııra top!ar 
konmu;tu. 

Huan Pap, hu yeni donanma· 
ya, ıeç:lmit denizcileri buldu. 
Kuım.patada gemileri denize 
çekmek iç"n tertibatt aldırdı. De
niz aıkerler:nin hazır bulunmuı 
için Kasımpaıa kıt~asmı yaptrrdı. 
Bun'ar!a beraber, donanmaya 
muallim zabit yetiıt:rmek için de 
"Hendesehane,, adı ile bir bahri· 
ye mektebi de (1775 - 1189) da 
kurduran Hasan Pa,a, mektebin 
programını da mefhur Baron T o
te yaptD'dı. 

Bütün bunhr yapı'ırken geri 
dütünceli bir takım cahiller: 

- Hesap ve hendesenin ne 
lüzumu var 1 

- Kıraat ve kitabet!e muha • 
rebe mi olurmuı? 

Diye mektebe itirazlar yağdır
dılar. O ııralarda çıkan Rus har
bi mektebi tamamiyle öldürdü. 

Bundan sonra (1788 - 1203) 
de K•radenizde büyük, küçük, 
yüz elli kıtadan mürekkep bir do
nanma çıkarılmııtı .. ikinci yıl do
nan.na miktarı iki yüze çıkarıldı. 

(Arkcuı 11ar >. 

na kadar tahammül etmesi lazım- mi muavini Antony Hank ithamı· 
dır. nı yapmak için ayaia kalktığı za• 

Buıünkü muhakemede gene man mamunun vaziyeti daha a • 
mahut merdiven meydana çıktı. ğrrlaıtı. Artık tahammülü bitmit 
Müddeiumuminin iddia ettiği gi- gibi görünüyordu. Muavin itham 
bi, gerçekten Hauptmanın evinin tezinin bir hüli.auım yaptı. Kıaa• 
tavan arasından çıkardmıt bir ca ıöyledi ve kuvvetli bir aeale de
tahtadan mı yapılmıttı? Baaa • diki: 
makların birinde görülen çivi de- - Hauptman ıuç1udur, Lind • 
tikleri bu tahtanın tavan aruın • herı!n yavruaunu çalmıf, onu öl• 
daki kn-:ıler üzerinden çıkanldı- dürmüt ve fidye parumı almıt • 
jınr iıbat eder mi? tır. 

Şarl dö Bitop adında hir phit Muavin en ziyade yazı Te tah-
bunun akıini söyledi. Merdivenin ta mütehua11lamım sözlerine da• 
üzerinde hiç bir iz mevcut olma • yanıyordu. Son olarak tunlan 
dığını ve mevcut olmıyan izlerin aöyledi: 
mamuna ait olll'\adığı iddiumın - Jüri heyeti, arbk bu iJi bi • 
nud varit olabi1eceğini sordu. tiımek lazımdır. Vazifen"zi yapı
Bundan ıonra Lindbergin evi nız ve merhamet göstermeyiniz. 
civarında. bulun n bir garajın ıa- Bundan ıonra mahkeme reisi 
bibi dinlendi. Bu tabit 1932 MIU'- Trentar müdafaa avukab l .. eillye 
tının birinci ıünü yani çocujun ıöz verdi. Muhakemenin hat!an • 
kaçırıldıfından bir gün evvel ye- gıcından beri rardüğümüz bu a • 
~il renkli bİl' otomobilde bulunan vukat Amerikanm en methur mü
zayif çehreli bir adama benzin dafaacılanndan biridir. Bu dava• 
sattığını ıöyledi ve tunu da ili.ve ya gelinceye kadar iki bin suçlu • 
etti: yu müdafaa etmit ve hepı"ne de 

- Bu otomobilin arkasma bir beract kazandırmıttır. Fakat hu 
merdivenin bağlanmıı olduğunu defaki dava, ötekilerden pek lca
gördüm. rıf ıık. itte bunun için bütün kud· 

Bunun üzerine kendisine göı • 
terilen merdiveni tanıdı ve dedi 
ki: 

- Evet, itte bu merdivendi. 
Martm birinde benden benzin a • 
lan adam, lzdor Fiı değildi. Hat
ta burada gördüğüm Hauplman 
da değildi. 

:Bunu takip eden celsede müd
deiumuminin ketirttiği yeni phit· 
lerin dinlen.mea;ne batlandı. 

Bronks mahallesinde gayri men -
kuller tellalı olan Josef Levenston 
lri!çük Lindbergin kaçırıldığı ge -
ce Fiı'i dost!arınm ev!nde gördü
ğünü söyledi. Halbuki müdafaa 
avukatı çocuğun Fit tarafından 
kaçırıldığını iddia etmitti. Bu ta· 
bitlerin dostlarım dediği kimseler 
de getmi,~erdi. Onlar da ayni söz
leri tekrar ettiler. 

Bundan sonra lzidor Fitin kız 
kardeıi Helma Fi, şahit!ik yerine 
geldi. Bu gen~ kadın kardetini 
müdafaa etmek için Almanyadan 
gelmiıti. İngilizce bilmiyordu. 
Princeton Oniven"teai profesörle
rin~en biri tercüman tayin edildi. 
Bu kadın Fiı'in Amerikadan ay· 
rılırken ya 1nız beş yüz dcları ol
duğunu an~atarak dedi ki: 

- lt!eri gün~en güne fena gİ· 
diyordu. fptidada Almanyadaki 
ailes'r.ıe ~e1 on dolar f!'nnrlerivoır
du. Sonra hıt rla keıil.Ji. 1932 de 
ai:eı:ne ICıtfuna müracaat etmek 

retini sarfediyor, ne bahaaına o • 
luna o!.un muvaffak olmak isti • 
yordu. 

Müdafaaya ha,!adığı zaman 
ilk ıündenberi geçenleri çok çok 
bir tarzda taınif etti. Sözlerinde 
heyecan ıöıterirken birdenbire 
tidJete ıeçiyor, ıonra aeaini ya• 
vaı!atarak tatlı bir ifade yapıyor
du. Cürmün neticelerini anlabr • 
ken fidyeye ıeçti ve ıözlerini bu
nunla noktaladı. 

- Fidye verilirken Hauptman 
orada değildi. 

Banu söylerken önündeki ma • 
saya kuvvetli bir yumruk indir • 
mittir. Lindbergten söz açarak: 

- Ben Miralay Lindberıe 
kartı en hararetli takdirle müte • 
ha11isim. lst!raplarına iftirak edi
yorum. Hele hizmetçilerini müda· 
faa ederken gösterdiii nezakete 
hayranım. Fakat tunu da eöyle • 
me 'iyim ki, çocuiu kaçırddığı ıe
ce Hauptman orada bulunmıyor • 
du. 

Ölüm 
Emniyet işleri Umum Müdürü B. 

Şükrünün kainbabası Bay Cemil 
eV\elki gün Gülhane hastahanesin· 
de ölmüştür. Cenazesi Kuzguncuk· 
ra aile kabristanına gömülmilıtür.Ce· 
nazede ,·iJiiyet erkanı, Emniyet mü· 
cliirü ,.e memurlar hulnnmuşlardır. 
Merhumun ai1P.t1ine ve dostlanna 
tee88ilrlerimW bildiririz. 
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Beqaz eldivenler 
Göo batısı 18.ll 18, 13 
Sıabab namuı l!.50 5.')0 
Oğle namuı 12,lC4 l 't.24 
ikindi namazı •~.4( lll.4ıl 

Pariı ıokaklannda mutat olan 
bir sabah gezintisi esnasında cen • 
tilmen Fred, melon §&pkalı iki za
tın kendisini yakından takip ettik
lerini ve kendisiyle pek ziyade a
lakadar olduklarını gördü. Onun 
için hemen yan GOkaklardan birine 
sapmakta ve çok iyi tanıdığı bir 
lokatnaya doğru gitmekte geçik -
medi .. 

Lokanta ıabibi Grinyo baba 
bardaklarını kurutmak için büfe • 
nin arkaııncla duruyordu. Kurıu
ni f&pkasiyle, kravat iğnesiyle ve 

beyaz eldivenleriyle gayet tık bir 
tarzda giyimnit o!an Fred'in ki -
barlara mahıuı olmıyan o lokan • 
taya hiç yakıımadığı halde kapı -
dan içeri girdiğini gören Grinyo 
baba kat'iyen hayrete düşmedi. 

Fred hemen e!diven!erini çıkara • 
rak de:li kiı 

" -Baba, iki kiti tarafından ta· 
kip ediliyorum .. Lokantanın ar -
kasındaki tavan arasından istifa • 
de edebilir miyim?. 

Grinyo baba başını eierek ka
bul ettiğini anlath, biraz sırıttı, 

büfenin arkasındaki kapıyı açarak 
dedi ki: 

"-Çabuk, yolu biliyorsun, ace
le et!.,, 

Fred'in o kapı arkasında kay· 
bolması ile melon şapkalı iki zatın 
lokantadan içeriye girmesi araım
da 1Af aa-k11l bile geçmedi .. Baba 
Gr:nto Mtra'3ane bir tavır takına
rak: 

" - O! Bay komiıer teşrif ett:
ler ! .,, 

De:li .. Halbuki tecrübeli bir po· 
liı kom' ıeri o likaydana tavrın 

• 
bir kabahati örtmek için takınıl -

Çeviren : Arif Cemil 
Akşam namazı 18.11 IS.il' 
Yatsı namazı 19.41 19.4! 
imsak 4.!i9 4,37 
Yılın gtçcn gllnlert 69 70 

1 
Tıhn kalın eOolcrt 2Q7 296 

dünya f&Dlpİyo • 
18: Almanca den. 18,30: Jim· Almanyalı 

nas tik • Dayan Azade. 18,50: Muh· nu 
telif ges ve saz musikisi parçalan . Şimellinı'in do • 
plak, 19.30: Haberler. 19,40: Piya- kuzuncu ravnt • 
no ve Viyolonsel !!olo, Cemal Reşit ta müıaraayı bı
Mesut Cemil. 20: .Maliye hakanlı· 
ğı namma konferang. 20,30: Demir 
caz. 21,20: Son haberler • Borea
Jar. 21 ,30: Radyo orkestrası. 22: 

Eldivenlerin mtsa üzerinde dur
duğunun pek farkma varmıyan M. 
Mulen lakaydane batını eğdi ve 
kadınlardaki ıüı merakına dair 
bir kaç söz söyledi .. 

"- Bu menhus bataklığın Al -
lah be!a11m versin! •. ,, 

Diye küfürler ıavuruyordu • 
Grinyo baba bu eınad~ hiç sesi· 

ni çıkarmıyordu. Poliı memurla
rının lokantadan çıkmak için ha • 
zırlandıklarını seyrederek mem • 
nwı olu7ordu. 

Fakat bu aralık Brikar eldiven • 
lerin bulunduğu masaya doğru git.. 
ti, eldivenleri aldı ve elerine geçir· 

Bayan Scnıilıa (fan) radyo caz ve 
tango orkcetrası. 

BORSA 

* L..o ndra !-90, - • Vı~anı j" -· 
* :'\cvyor• ııo - * t\1at1r1ı 18, -
• Paris 165 * Berllo 47, --
• l\lllho 2i 0, - • \'ar~ova 24, -
flrük~c 118. - • llııdıpcste ~5. -

,. Arina ~3. • Bükreş 16, -
• Ceocvrr 81!1, · - • llelgrar ~·. -

ı · Sorva 24, - • Yo~ohama ~·. -
ı l * Arr.stcrdı ııı 8!i, - *Altın 9M.-

• Pra~ 100. - *Mecidiye 44, - ı 
• C:tnkho1m ll! .. .. Rpnknnr '40. -

- . 
1 1 Çekler (k~P· aa. 18) 

• l.ondra :!H 00 • Stokhl n 

ı ı • ~CV)Ori 0.EO 15 • Vluna 
P • Paıls 12.«'6 • i\ladrlı 

• :\111Ano 9.~~40 • llcrlla 
* flrlikse 3.-4075 • Vırşo•a 
• Atin. H 06SU • Rudapqu 
* f'enure 'l,447~ , Rlllı:rcş 

• Sofya (4 oı•o • Bclgraı 
• Amsıtrdam 1.1737 • Yokohama 

3llb• 8 

1,974.i 
4,t:H7 
44640 

78.7550 

:ıS . 1241 ·· 
'l.86H] 

: • Praıı 19.0 4 • • ~loskova ı~ll. 

meğe batladı. Brikarın hiç bir fev- .1_ E S _ _tt A M 
kalıidelik ifade etmiyen bu hare - .:;..:=,ş=R""a;;;;;nk;;:;ı=s,=::;:;,;;.;;o.:.=:=;;..ı r=ı=m;;.;va=y==,9=,-=: 

M ı 'l ıı11 ~ •nadolu c (0 rı t •s 1•9• keti üzerine komiser u en ı e " il.· • ' men ° • ... " 
~· Reji 'l <n C'nynn De?. 

Grinyo baba müvazenelerini kay· ~ır. ııavrıv• 14 - •ıırk ne?. 
bettiler. Mulen tereddüt içinde • Merkez Rnnkası tı3."!i Ralya 

-.-· -.--. 

rakmıya mecbur 

olan Amerikalı 

Hamas'ı mağlup 

ettiğini haber ve 

rıyor. 

• 

dığmı derhal anlar .• Komiıer, ber
mutad kumandayı deruhte etmit 
o!an poliı hafiyesi Brikar'a bak • 
tı. 

arkadatı Brikar'a aordu: l'. SIJ!oıtıı -.oo ~ark m. ecza 
Poırontl 11.311 T'eldon -.--.-

"- Ay bu eldivenler sizin mi?., - ·- - -
" T b•t b · , j ' istikr;;r;.r tahviller 1 - a ı enım .. ,, 

Atletizm antrenörü geldi 
Brikar lokanta 

ki: 
sahi.bine dedi 

"-Bot laflarla bizi beyhude iş
gal etmeğe yeltenmeyiniz .. Fred'i 

burada bulmak arıyoruz ve onu 
makıadiyle içeri girdi.,, 

Grinyo baba tam bir teslimiyet 

ifade eden ve el hareketi yaptı ve 
poliı hafiyesi lokantanın arka ta -

rafına g'den kapıyı açarak içeriye 
girerken: 

"- Her emrinizi yapmağa ha
zırım .. lıte.liğiniz gibi araştırı • 
DiZ !.,, dedi. 

Ondan ıonra lakaydane bir ta • 
vırla iç'ni çekti.. Polis komiseri 
Möıyö Mu!en iıe masalardan biri
ne oturarak arkadatını beldemeğe 
batladı. 

Grinyo baba, bardaklarını ku • 
ru'amakta devam ederken Mösyö 
Bri':ar'in dükkan arkasındaki kö • 

§eYİ bucağı araştıracağını, bot 
ıandık arı alt üst edeceğini, fakat 
tavan uasını kat'iyen hatıra geti -

remiyeceğini düşünerek hafifçe 
gülümıiyordu. Ancak bu gizli 
gülümıemeıi çok devam etmedi ... 
Çünkü masalardan birinin üstüne 
bir çift beyaz eldiven bırakılmıt 

olduğunu gCSrdü ve kendi kendine: 

''- Eyvah mahvo!duk, Fred el
divenlerini unutmuf !.,, 

Dedi. 

F red'in bu kadar ihtiyatsızca 

1

1!• f93Jl'1irk Bor. 1 ~9.2~ ~:lcktrlt - - ı 
"- Fakat Grniyo baba onların 1 • • • ıı H.70 rramvav sı'.1s 

karısına ait olduğunu timdi bana ı 11• • .. - 111 78 so Rıhrım 17,30 i 
,, lstftrtııDıhlll 1 96,- • Anadnı11 ı 47 70 , 

anlatıyordu.,, • trgıol istikrazı 99. - • Anado'o 11 47,70 1 

Brikar hemen lakaydane tavrı· il g13 A M -.oo Anadolu 111 46,-

nı deiittirerek l rinyo babaya 1 Pıııt.• -.oo • \10mmı• A ~9 1\~ 
baktı ve sert bir ıesle ona sordu: 

"- N~en böy!e ıöylediniz?.,, 
ihtiyar adam kekelemeğe batla

dı: 

"- Ben ... Ben zannediyordum 
ki ... ,, 

"-Evet ıiz eldivenlerin Fred 
tarafından masa üzerinde unutul • 
duğunu zannediyordunuz , öyle 
değil mi?. Eldivenlerin Fred'i ifta 
edece_ğini bi1<liğiniz için onu kur· 
tarmağa çalıfıyordunuz.. Grinyo 
baba kurnazlık yapmak iıtedi .. 
Fakat kurnazlık yapayım derken 
faka bastı .• Hem kendini, hem de 
Fredi ele verdi!.,, 

Grinyo baba el:ndeki bardağı 

hohlarken: 

"- Öyle oldu!.,, dedi.. Çünkü 
Grinyo baba elindeki kozların kıy
meti kalmadığını her zaman anla -
yan ve ona göre hareket eden bir 
adamdı •. Brikar güldü ve arkada -
tına dönerek eddi ki: 

"- Haydi Mu1en, bu sefer sıra 
sizin, elinizden geldiği kadar a • 
raştırınız, her tarafı alt üst ediniz. 
Fred'in burada olduğunu artık 
biliyoruz.,, 

insan , vaziyetinden ve yaptı~ı 

:!lftH:mum: Bu gece m:r.nm::::i 

Ü Nöbetçi eczaneler ~ 
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ii Kemal, Galtada: Hidayet, Be· i 
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itten emin oluna arattırmak da 

o nisbette kolaylaşır.. Onun için 
Mulen biraz sonra önünde 

Fred olduğu halde geri geldi. 

Fred'in beyaz eldivenlerinin 

ucu paltosunun yan cebinden dı -
tarı çıkıyordu. F red olup biten 

feyleri haber alınca büyük bir iti
dal eseri gösterdi. Ağzından tek 

bir kelime çıktı .. Grinyo babaya 
bakarak: 

- f.tek! .. dedi. 

Atletizm için Amerikadan bir l 
antrenör ıetirilmesi kararlatlırıl· 

mı§ ve teıebbüse geçilmişti. Öğ • 
rendiğimize göre bu antrenör şeh 
rimize gelmittir. Herbert Levis a· 
dında bulunan bu antrenör henüz 
yirmi bet yapnda bir atlettir. A
merikada Rük üniversitesinde ho 
calık etmit, sahası olan 800 ve 
1500 metre koşularda iyi derece
ler yapılmıttır. Kendisi önümüz
deki haftadan itibaren atletleri • 
mizi çalıtbrmaya ba,Iıyacaktır. 

Diğer tal'aftan lngiltereden ge 
tirtilen ve bir kaç haf tadır futbol 
maçlarında bulunarak oyuncu se· 
çen futbol antrenörü de bugün • 
lerde faaliyete geçmek üzeredir. 
Seçilecek milli takım ihtiyatlarile 
beraber baharda Yugoslavlarla 
yapılacak maç için hazırlanacak 
tır . 

Koıucu Besim tavzih 
' ediyor 

Marul kO§Ucumuz Omer Buim 
den dün fU mektubu altlık: 

13 kanunuevvel 1934 te Anka· 
rada bir atletizm klübü kurulmuı 
tu. 

Birçok yüksek tah:siyetleri top 
lıyan bu klüb benide tertip ettik 
leri bir ıokak bayrak kotuauııa en 
eıki atlet olarak davet ettiler. 1 

Maksat ve ıayelerini bildiren 

nizamnamlerini memleketin dörC 

köteıine, bütün ıpor teıekkülletİ 
ne gönderdiler. Ankarada her ti 

raf tan gördükleri yardımla ordd 
evinde balo bile tertip ettiler. 

Yataklı vagona namıma yolll' 
dıkları bileti alarak Ankara1' 

benden istedil<leri bir koıuyu 1" 
pabilmek için büyük bir hüsnil,,r 
yetle gittim .. 

Yarııı kazandım. Ertesi güaıO 
uıl maksatlarını bütün menıl• • 

ketten gizliyenler klübü de, ~ 
de ortada bırakarak girit tikler' 
iti yüz üıtü bırakıverdiler. 

Ankarada kurulan bu atletisıl' 
klübile hiç bir suretle ali.k&Jll ol• 
madığını ortaya çıkan minal11 

ıayiaları tekzip maksadile yas • 
mağa mecbur kaldım! .• 

400, 800, 1500 metrele: 
Türkiye Rekordme"' 

O. Besim Koıa.la~ 

UludaAa yolcul~k ... ~ 
Türk dağcılık ve yürüyiıcul t-

klübü üyesinden bir kafile ba~ • 
ram tatilini geçirmek için Ulu • 
ğa gideceklerdir. ~ 

Kafileye üniversitenin bazı prO ~ 
feıörleri de iştirak edecektir. l, 

Seyahat cuma gününden bati•" ~ 
mak üzere dört gün sürecek •' ti 
Pazartesi günü akıamı dönül• • 
cektir. 
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~Asi ordu tam bir bozguna uğradı 
~ 
iıı' 

...,.. Bcı§ tarafı birinci sayıf a,da, 

lunan • ·ı d • . k d , ası er en 150 kıtL Ma e • 
onya cephesinde hiıkum..:t kıta· 

•tına t ı· es ım olmuılardır. 
- •l Asilerden 4 top, 2 de m~tralyoz 

•runııtır. 
~.-, ~ f'r dağlara sı~ın"'nlar 

• elgrat, 11 (A.A.) - Röyter 
'l•naından: 

Zann d · ıd·-· •· " '1 ·ı ti .e !. ıgıne gore, ast er ı e-
l hlevzılerıni, taarruz başlar baş 
.tınaz lerketmişler ve menia ate 
Şınden b·· l k }i oy ece kurlulara ., az za· 
d ~ Yennişlerdir. Asiler şimdi 
e~larda kuvvetli bir mev7i işgal 
hü~ktedirler. Bu mevzi he-nüz 
h 'illet tayyareleri tarafından 
onıbardıman edilmemiştir. 

liUkOmet kuvvetlerin 
mevcudu 

• Atina, 11 (A.A.) - Havas a· 
lana-.d •u an: 
kıt Asilere karşı çıkanlan hiikômet 
h \>vetlerinde on beş piyade ta .. 
uru ku ti" b" - ·ı otu , vve ı ır agır topçu ı e 

f z ta.yYare vardır. Fakat as:Ier 
\> ırndi kuvvetli mevzilerdedirler. 
~ el'I • d '1 erın e asri techizat va:dır. 
alkidikyada asilerin yeni 

4
. b :r cephesi 

.. tt:na, 11 (Hususi) - Jurnal ga-
-.e ~· • •i 1-1 ının yazdığına göre 5.000 a-
k ' alkiclikya yarım adasına çı • 
d~flk ?rada yeni bir cephe vücu-
e aetınnişlerdir. 

ç.._ldaris hükümeti yeniden 
ne At!0 P ve ~epan e a~dı 

dir· doı ına, 11 (Hususi) - Burada 
k ~!~n bazı rivayetlere göre ge
P~tJas ;:lerde gerekse hükunıet kuv
~e~ı~de_ ıuuhimmat yokluğu 
'ti dını gosterıneğe ba,Jamışbr. 
ti~ gazetesi, Çaldaria bHkUme 
d~ leni tayyareler ve bombar· 
her ll cephanesi sabn aldığını ha 
Sı~ 1,eriyor. ~t adaları da asilerin 

/\ tılinde 
li~ ti~, 11 (Hususi - Asiler, Gi 
t't ~•dilli, Sisam, Sakız !t.dala • 
it ~dan başka Siklat adalarını da 

l:al e""-· 1 d" H··•-~-) "'111Ş er ır. uawnet tay· 
ör' areı · li) erı, Siklat adalarında, Herak 
eri ~da \re Ciritte Resmo' d"' kışla
ti ~ . tahrip ettiklerini ve bir çnk 
dıJ ~~kata sebep olduklarını bildir -

a.. ~ tedirler. 
f1 1lf.t 

ta: b 0111 et tayyarelerl, bom· 
Y' ~•arını bo' ar az iye mi 
y~· A. atıyorlar 
ııİ' ~l tina, 11 (Hususi) - Pöti Jür 

a ~·· ~lFfa ~re, muntazam kıtaatın nıu 
ııa ha., kıyeti hakkında pek fazla 

a.. ,,~ı~ 
e • "il\' ata kapılmamak gerektir. 
ııi 1 ~ ala:ya taarruz için gönderilen 

eri "1it, }"y.~reden üçü geriye Jönıne
~~~ordüncüsü ise yere inmeğe 
det\ b.ı·. olnıu,tur. Tayy.:ueciler· 
hC)~b ll'l, asileri öldürmemek için 
ııtd~ı;lannı hoş araziye .!trnakta 

_ bitjlt at-ını, ayni gazetenin muha 

lbtıı~ . t~nıinen söylemiştir. 
er c ler IOPCiU ateşinden 
• A. ~ llzak kalmışlar 
' ~ lıııa 11 i\~~ ' (Hususi) - Yasağa 

F,~ eln, Yunanistanı terke muvaf 
k o an "D . h •t-i a p, eylı Express .. mu a 

_ ti\"' ı. • antonin ifadesine naza -
••• Q\ik' 

d• tıttt)l unıet kuvvetleri karşıla • 
A.aiJ'ftleydanı boş bulmnşlardrr. 

tııdeta er, mevzilerini bir gün ön
tO ~~b:ı ))"tahliye etmiş ve müstah • 

le lo~r hatta çekilerek. bn suret 
ı•- b~ı~11 u ateşinden uzak kalnuş 
~e " llYorlardı 

'-l .. n • 
- 'i, s; e B. Pantona göre, 2. 700 a-

l"\ırnaYI §İmal kısmından ge· 

çerek Selaniği müdafaa eden hü
kümet kuvvetlerini yandcııa teh -
dit etmektelermiş !. 

Diğer taraftan, 60 kadar fngi
liz tebaası, isi hatlarının gerisin· 
de bulunuyorlarmış. 
air ecnebi Qcze•~c·sine aöre 

Londra, 11 (A.A.) - Röyter 

ajansından: 
"Dail Eress,,,in Makedonya 

ya gitmiş olan muhabiri, Yunan 
hükumetinin, diplomatlar da da· 
hil olduğu halde, lçitleri 6akan· 
lığından müsaade olmadıkça, bü 
tün ecnebilerin Yunanisbndan çı 
kamıyacaklarma dair bir emir 
name neşrettiğini bildirmekte • 

dir. 
Muhabir, bu emirnamenin, va· 

ziyetin vehametini itiraf demek 
olduğunu ilave etmekte ve Atina 
daki İngiliz sefirinin bu cn1irna • 
meyi tiddetle protesto ettiğini de 

yazmaktadır. 
Muhabir, Doyran gölü civarın 

daki muharebelere dair verdiği 
ınaliimatta, bi kuvvetleriı> ağır 
zayiata uğramadıklarını. çünkü 
hücum olmadan evvel mevzileri 
ni terkettiklerini bildirmektedir. 

Zannedildiğine göre, hlikume
tin taarruzdan maksadı, ası kuv • 
vetleri denize sürmekten ziyade 
asilerin hükumet kuvvetltt ıni yan 
dan vurmalarına ınani olmaktır· 
Struma nehrlnd~k• sdleır 

Atina, 11 - Asilerin, b;.:ıkiimet 
kuvvetlerinin ileri hareketini dur 

durmak için Ustruma nehrindeki 

sulak setlerini tahrip etmiş olduk 
lan hakkındaki ha.ber\et doğnı 
değildir. Esasen bu setlerin tahri 
bi kolay olmadığı gibi, bunlar tah 

rip edilmif olsa bile asilere bir 
fayda temin etmiyecekti. 

Yarı lış şayia far 

Atina, 11 (A.A.) - Atina A • 

jansı bi!d:riyor: 
Dün \:aşlıyan taarruz, cephede 

ve Yunanistan içindeki vaziyet 
hakkın:!a bazı ecnebi ajanslarla 
gazetelerin son günlı:rd~ .ort~ya 
attıkları masalları hıçe ındırm•f • 

tir. 
Lariua garnizonunun isyanı ve 

bir şehrin asiler tarafından işgali, 
Pirenin bombardımanı ve ÇalC:a • 
ris kabinesinin ist:fası fay;a:an bu 

cüm!edendir. 
Dünya eflcln umum;yesine bu 

nevi:len yanlış şay:alara karşı 
dikkat tavsiye ederiz. 

G 'ritte Venizelos tarafmdan 
Cümhuriyet ilan edJdlği hakkın· 
daki şay'.alara ge'ince, buraya he
nüz bu hususta h:çbir haber gel • 

nıeınifir. 
Bul~ar 1Tududuıufzki bir 

Y11nan 11;:.ra"o u toşalmı$ 
Sofya, ıı (.A.) - Reuter A • 

jansından: . 

17 No.lı hudut karakc1u ve bu 
meyan ~a kule mevkii, Yul13n mu
haf ızlan tarafın~an terkedilm~t • 
tir. 

Bulgar _ Yunan hududu ka • 

palıdır. 
HUkUmet torpHo1ar1 Kava· 
layı bombardunan ett ler 

Atina, (Hususi) - Eli Kruva· 
zörünü bombardıman eden ve 
kendisini teslim alan üç torpito 
Kava1a şehrine de üç yüzden faz· 

la obüs atmıştır. 
Torpi!o1ar Kava'aya giderken 

asi gemilerden hiç birine tesadüf 

etmemişlerdir. Bütün hareketleri 
sırasında kendilerine hükümet 
tayyareleri refakat etmittir. 
MUH donanmanın yeniden 

yapılması ·~ n ••• 
Atina, 11 (Hususi) - Birçok 

bahriye zab:ti, milli donanmanın 
yen' den yapdm:ısı için aylık!ann -
dan bir kısmını hükumete terket
m işlerdir. 
Yunan zabıtası, hard harll 

Pc pul ası areyor 

Atina, 11 - Yunan zabıtası 
Venizelos fırkası reisi vekm ve a· 
yan meclisi reisi General Gonata
aı tevkif için aramaktadır. Sak • 
landığı zannedilen bazı evlerde 
araştırma~ar yapılmıf ise de neti
ces:z kalmıştır. 

ihtilalin ilk günündenberi tev • 
kifi için aramlan ve iht:1lalden bir 
gün evvel Venizelist Patris gaze
tesinde hükumet aleyhine· şiddetli 
bir makale yazarak halkı silaha 
sarılmağa davet eden Cümhuriyet 
birliği kurumu reisi General Pa -
pulaaı bulmak ve yakalamak için 
şüphe edilen yerlerde arattırma • 
lar yapılmaktadır. 

Ven •zelosun karısı 300 
mllyon drahmi verm:şl 

Atina, 11 (Hususi) - Jurnal 
gazetesinin yazdığına bakılırsa 
Bayan Ven'ze!os, asilerin emrine 
300 milyon drahmi vermiştir. 

Atina, 11 - isyana iştirak e • 
miş olanlarla zevcelerine ait em • 
val ve emlak ve paralarının zabıt 
ve müsaderesi hakkındaki kanun 
re mi gazetede :ntişa.r etm:ştir. 

General Plastrasa gelJnce .•• 
Atina, 11 - Vradini gazeteıi 

yazıyor: 

Fransanm Cannes 
den Brind'ziye gelmiş 
Milanoya dönmüş olan 

ıehrin

ve sonra 
General 

Plasfras Yunanistamn bir sahili. 
ne g·z:ice çıkmak için Piyerlevi 

nammda bir bangere ait o'an 350 
tonluk ufak bir yatı 530.000 Fran
sız Fransız frangı mukabil:nde sa
tın almak için müza!(ereye giriş • 
mi§, fakat bu pazarlık sonunda 
bozulmuştur. 

nihave.t u;-rart,,-a d6nmUş 
Milano, 11 (A.A.) - Vaziyet 

asilere müsa"t olduğu takdirde, t 

Brindiziden vapura binerek Yuna- 1 

nistana geçmek niyetiyle b:rkaç • I 
gün evvel Kan 'ı terketmiş olan 

General Plastiraa, hususi katibi i- 1 

le birl:kte Kan'a dönmüt:ür. 

Sef c rberlik masr alı i CO 
mil' on drahmi 

le:Ie bulunmufur. Tayarelerden f telgraf almmamaktach?'. 
biri yere inmeije mecbur olmuş, i Ya!nız Rumca, Fransızça, TtaJ. 
ç'_n:I~ bulu~an üç atyyareci es:r e ı an:a ve Alman::a ile açık blr ıu • 
dılmı§Jerdır. rette yazılmıı telgra[ar kabul e. 

VE n zelos Um idi kestil dilmeketdir. 
Atina, - Netredilen bir haber- L manımıada ahko:- ulan 

de Yunan nazır:arın:!an Metak - Yunc n vapL rlan 
sasın ele geçirdiği bir radyo tel • Dün bir Yunan bandıralı Ta • 

grafm:!an, Vcnize!osun par~iyi pur limanımızdan ıeçliği halde 
kaybett:ğine kani bu~unduğunun ıerbesl bırakdmııtır. 

anlaşıldı~ı bil~irilmektedir. t Bu vapur hakkında Deniz lktl• 
Se Anık, bır harp •ehrl •• ıal Veka!etine ıorulmuı Ye aerbest 

Selin:k, 11 - Selanik tehri bırakı:ması bildirilm~ıtir. 
cadde'.erinden ve sokak~arından Vapur~& yalnız ıığır, kereıte 
geceli gün:!üzlü cepheye g:tmelo:te ve tavuk yüklü bulunuyordu. 
olan piyade, süvari ve lopçu kuv· 
vetleri geçmektedir. 

Şehir bHbassa gece!eri bir harp 
şehri manzarası gösteriyor. Ge • 
celeri ıaat on :!an sonra sokaklar
da do!aşmak katiyen yasaktır. 

Selan:k ıokaklarında gece ve 
gündüz süngülü devriyeler gez • 
mektedir. 

Harp levazımı amhar'annda 
hummablı bir faliyet sürüyor. 

isyanın ilk gününde tevl<if edi
len, sonradan iıyaİıl red ve takbih 
t.tfı:iini beyan eyle~iği cihetle, 
serbest bırakılmış olan Venizelist 
ayanın:fan Bakkalbatı yeniden 
tevkif edi!miştir. 
~omanyadan Akden'ze 
g tmek lsteven Yunan 

va putları 
Bükreş, 11 - Romanyadaki 

Yunan konso!oshanesi petrol ve 

hububat yüklü oldukları halde 

Akdenize gitmek ist' yen Yunan 

vapurlarının ba-hri evrakları vize 
etmemekted'.r. 

• T '"" ın A: fna muhablr"ne 
alhn madalya 

Adı ,. Assimina Buika,. dır. 

Hayfaya gitmektedir. 
Dlğer taraftan TamaLoa isimli 

bir baıka vapur alıkonnnıt ve 
Halice çekilmiıtir. içerisinde kö. 
mür vardl1'. 

"Atlas,, iıimU Yunan bandıralı 
ba1ka vapurda içerisinde parlıya 
cak maddeler olduğu için uıulen 
açı!tta Haydarpafa önünde de • 
mirli tutulmaktadır. 

Şehrlmizd~kl yunan 
konao'.osruAu 

Şehrimizdeki Yunan konıolcı. 
hanesi, Yunanistane gitmek isti· 
yen yolcuların puaportlarmı vize 
etmektedir. Yalnız konıotoshane, 
Yunan gemilerinin bahri eVJ'akmı 
vize etmemektedir. Romanya va 
purları acentesi, Pire ve Sdanik 
için yolcu biletleri kesmemekte • 
dir. 

Romanya bandır:ılı rrcri::es 
Maryanın Seli.nik seferi alcnn kal 
mışbr. D:.in de limanımızdnn ls,.ıiıı 
kenderiyeye kalkan R<>""'anya 
bandralı Recel Karol Pireye uğ
ramıyacaştll'. 

Atina, 1 l - Yunan hükUıneti 
Pariste çıkan Tempı gazetesinin Dr. Hafız Cemal 
Atina muhabiri mahsusu Jorj Ma. Dahiliye Mütehassısı 
yere Sen Sovör n"şanının altın ma- Cuma~aln başka günlerc!e rat 
dalyasını vermi; tir. (2,5 can 6) ya kac'ar lstanbul Di-
Atinada tetgraflar sarstsr vanyolun.faki (118) numarlll: hu· 

Ediliyor tusi kabinesinde bastal;ırını kabul 

Atina, 11 - Atina te'grafha _ rder. 
nea:nde harice çekilen te~graflar Muayenehane ve ev telefonu 
sansüre ta)i lutulma!cta ve şifreli •'""'398 Kışhk telefonu 21044. 

r-~ .................................. . 
J?.ün v,e Yarın Kitapları 
Crnya~ın en (ok la11ırım1ş ve beğen: ım ş e;etleri 

Yurclumrı2un en salô.h 1 yeib bilginler; elife 
gü.zel dilimize cevı ilmektedır. 

Yirmi kit~bı birden edınmck ve c;ok de§erll bir kU· 
ILphaneye sah·p o '.m ık iati~o: sınız 

Dün ve Yarın 1 eı cüme l\.'ülliyo.ii 'na 

Abone o:unuz . 
At'na, 11 - Yapı'an hesap!ara 

göre Yunan hükUnıetin~ ilin e • ı Bu külliyata abone olmak iç:n müracaat etmel;te olan oku 
di'miş olan kısmi seferberlik mu. yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone fdrtlarım yuıyoruz. 

rafı ve asilerin eline geçen ve ya- A b 0 ne c a t • 
hut tahrip ed:len harp malzeme • ~ I ar l ! Onar kitaplık 1 inci serinan fiati 

"636", ikinc• serinink1 "5!4., kuru~tur. 
s:nlıı kıymeti 700 milyon drahmi 
tahmin ec!ilmekte~ir. ödeme şartları: 

Yıkı!CJn köprlilEr için "204,, kurut peşin ahmr. 
Atina, 11 (Hususi) - Asiler rilmek üzere taksite bıtğlanır. 

Birinci ıeri için "236", ilcinci seri 
Kalan kı~ımlar heı ay bir hra ve· 

Struma üzerindeki Orleako köp • :- Ha~gi ıer1ye abone ol:ırsanız olunuz, peşin ahnaca!< pa 
rüsünü, Sidikastroda şimend'fer rayı g?nderır göndermr2 on kitabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
köprüsünü tahrip etmit'erdir. Hü- radakı okuyucularımız1n adlarına yollanır. Posta paraıı alın 
kumel kıtaları tahrip e :!ilen köp· maz. -
rüleri tamire uğraşmalrtadır!ar. 1 Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
Ha "ya bombardıman f'd idi memursa daire müdürüne imu ettirecekleri bir taahl)üd mektu 

G:rit, 11 (A.A.) - Hükumet bu göndermeleri Hhımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bil 

1 
· d 'k' · f h esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

tayyare erın en ı ısı, nü usça iç zay:atı muc:p olmaksızın Hanya Bu çoL değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

şehriyle, donanmayı bomhardı . Müracaat yeri. Vakıt Matbaasa . An!~ara cad.!eıi. - lıtanbul 
man ebniştir. Donanma mukabe - .~••••••••19•••••••••••••m••f 
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Düakü Keşidede Kazanan Numaır ı ır 

Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 

No. , Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. 
51 150 348 30 365 30 713 30 367 50 340 100 988 150 923 30 735 

106 150 74 30 422 50 720 500 438 30 357 50 16073 30 932 30 757 
137 30 430 50 431 30 721 150 514 50 514 30 110 100 961 150 820 
225 30 527 30 476 30 727 30 567 30 548 30 193 30 19021 50 852 
177 30 547 30 478 50 744 30 781 50 564 30 258 30 47 30 853 
201 30 557 100 601 150 829 30 822 30 586 30 274 30 108 30 950 
236 100 598 50 702 30 889 30 861 30 611 FO 283 50 129 30 979 
343 30 629 30 722 30 914 50 891 30 721 100 296 30 139 30 22140 
347 50 681 30 8SO 30 934 100 898 30 659 }!-!() 308 50 198 50 144 
372 30 675 50 881 30 8024 30 905 30· 823 30 433 100 281 30 185 
381 150 746 50 890 30 63 30 918 50 854 !="'l 519 30 293 50 205 
395 30 757 100 897 100 140 50 11001 100 897 so 696 30 357 500 248 
443 50 765 30 931 30 174 100 7 30 9.?.1 ~'1 752 30 385 50 280 
477 30 834 30 948 50 664 30 26 50 961 50 758 lüO 578 50 304 
552 30 919 30 6062 30 495 30 49 30 996 50 772 100 645 30 311 
562 30 943 50 173 30 508 30 61 30 14088 so 810 30 706 30 413 
633 30 3017 30 348 50 546 50 132 501 111 50 829 50 730 30 494 
650 50 214 30 438 50 518 30 161 30 168 50 ! 845 50 785 1501 519 
651 30 65 30 446 30 616 50 300 30 325 30 ! 17001 100 803 so 656 
693 50 266 30 458 50 651 100 368 2000 3~ 30 40 50 866 30 679 
733 30 384 30 520 20 655 30 380 100 460 30 60 50 982 50 854 
818 30 394 30 665 30 656 30 433 30 463 3{) 120 lSO 989 30 944 
908 30 411 50 568 so 663 50 439 30 5?.4 30 · 184 150 997 30 23085 
930 50 435 100 661 30 689 30 474 100 526 150 191 30 20002 30 137 
972 30 441 30 702 30 744 100 514 30 542 :\O 249 50 80 50 148 
989 30 476 30 730 30 795 50 571 500 587 100 211 soo 106 30 188 

1053 100 686 50 751 30 874 50 589 50 635 ,ı:;<ı 261 100 155 50 249 .. 
180 30 804 30 797 50 893 50 727 100 655 51) 309 30 252 100 285 
247 30 812 50 843 30 9068 30 927 30 657 30 355 150 264 30 366 
265 30 841 50 873 30 77 30 928 30 672 5{) 365 50 285 30 611 
305 30 4017 30 953 30 166 30 951 100 674 30 378 30 354 30 633 
305 30 86 50 7043 50 171 100 12005 30 678 30 512 50 552 30 647 
336 30 108 '50 92 50 191 30 18 30 682 30 694 30 512 30 734 
493 30 160 50 93 30 193 30 48 30 726 50 772 50 554 30 736 
541 100 385 150 121 30 197 100 57 100 768 30 786 50 597 150 737 
644 30 463 30 204 50 348 50 144 50 791 100 823 30 604 50 812 
652 100 550 50 214 30 387 150 208 500 878 100 832 150 649 50 920 
678 30 570 30 221 50 438 150 370 50 900 150 877 30 659 50 967 
688 50 571 30 237 50 528 50 375 50 910 30 891 50 711 30 994 
790 30 599 30 301 30 646 5() 397 100 15041 1 50 916 100 756 30 24011 
702 03 613 30 314 50 6S6 30 438 50 91 5f) 18034 30 836 30 115 
792 90 635 30 318 50 869 30 449 30 96 500 37 500 920 100 255 
803 30 695 100 325 30 720 30 472 30 201 50 118 50 924 50 400 
875 50 727 30 369 30 739 30 517 30 203 100 165 50 943 50 270 
988 100 761 500 418 30 751 100 566 30 232 30 176 30 21019 50 539 

2053 500 730 30 47"7 100 940 60 958 50 391 so 275 ~ 1 UZ. '24 0T7' 
116 50 837 100 503 30 961 30 13019 101 478 30 418 ' 30 203 30 593 
138 so 861 30 516 30 962 50 78 JOO 488 50 520 . 30 293 30 648 
166 50 985 30 522 30 10018 30 84 30 554 150 617 100 386 30 686 
212 50 995 30 581 30 22 30 143 30 709 50 618 100 407 50 715 
213 50 5051 30 586 150 109 30 173 ;;t() 769 31) 662 50 428 30 789 
289 30 203 30 647 100 129 50 253 30 864 50 679 30 472 30 862 
293 50 215 30 665 30 271 30 282 fü.I 874 30 812 30 491 30 890 
329 30 87 100 677 50 302 30 328 100 910 30 859 50 598 30 990 

~· i}f1'~.J:::-. .. ~J · .~· ".'\~ · ·.... . , • , .·. ~·· • ' . .'•,•ı. .. ""ı ·~· • ' ~ ••• ~ • •',.;• • 1 •v,l~.,~,·:.,•t"· "' .... '.:, '"ı • " ... • -1· .... • .. • • , ' • ' '.· ,·~ .. ~. "I • '.. • •• 'J 

Kara Gllge 
Dördünce. kltab 

Mavi Portakal 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu merakla ve heyecaoh ıomıPlar .eriıinden her on bet 
günde bir kitap netro um.ar. 

Her kitab baıh baııua bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Nu:nara 1 Bir Mühim Cinayet 

,. 2 Sarı Saçlı Adam 

,, 3 Asılm1t Kadın 
,. 4 Mavi Portaka1 

Tevzi Yeri : Vakıt Malbaa•ı - An~ara Cad. : lshnbut 
f •.J:.'.ıı • ,' - -. • l \ . . 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Tema.mı ~lili vukuf tarafından 
üç hin üç yiiz kırk doku:ı: l:ra kiy
met takdir edilen Fatihde, fener· 
de Katip Mü~lahattin mahaUe&in-

1 
de Köroğlu sokağmda eski 1 ve 
yeni 14 numrolu hane açık arttır
ma.ya çrkarılmtı olup 4/ 4/35 ta· ı 
rihirule ıe.rtnameıi divan haneye 
talile edilerek 16/niaan 935 tari- ! 
hine müsadif Pazar günü saat 14 

1 

den 16 kadar Jatanbul icra d~ire· I 
sinde satılacaktır. Arttırmaya iş
tirak içün yüzde yedi buçuk temi
nat akçesi almrr. 

Müterakiın vergi belediye re-
a 'm!eri valof ic.areai müşteriye ait· 
tir. Attrma hedeli muhammen kıy
metin '?'o 75 bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü haki 
kalmak üzere arttırma on beş gün 

temdit edilerek 30/ 4/935 tari'hine 
müıadif Salı günü ayni ısa.atte en 
çok arttxrana ihale edilecektir. 

•''• ... : • .,. ...... :· J·~~. . " .,. • . .... < . •( 1 - KLASi K ESERLERO tıı 
ı, 

Yeni Çıktı ... _____ .. m1.a-r 

Dei!işişleır 
OV I D 

S. Z. AKTAY 
Ovld eski Roman•n en bUyUk klAs§k şairidir. DeOi' 
şişler büt n orta çağları kaphvan şairin en ünlU 'le 

en özlü eaeridir. 18 Forma - 75 kuru, 

DaS?ıtma Yeri - Vakıt Matbaas1 - fstanbul 

la ., 

l 
t 

s 
ı 
t 

J 
~ 

Kitapçılar bir şirket kur- ı--ı ______ ;J,, s 
mağa karar verd ler Yurtta,r t 

lstanbul kitapçdan on sekb Kendinin ve çocuğunun aağlatıl 
1 

~ 
k tli ı · il. · eM t b:n lira sermayeli bir şirket kur • uvve 0 mamzı, evır.e aç gır11J , 

. . it jJ ı 
maya karar vermitlerdir. Şirketin yaıaınanm ıstıyoraan bol bol ine: '., t 

ismi "Türk kitapçıları ne§rİyat züm, badem, ceviz, fındık, fıstık 'f1 ı/' 
Limited tirketi,, Q]acaktır. Bu ıu - yidir. Bunlar senin büyük yurduııı : 

retle kitapçılar arasında ıeneler .. vetli, şifalı yemişleridir. ,,..,J ~ 

denıberi süren rekabet ortadan J 
kalkacaktır· ıuıı1111111ııııını1111uııııııımnııı111111ıııııııı1111ıı1111ıı11ıııııınun ~ 

Erzurumun k
1

urtuluşu Kurban Bayraoıı 
Erzurum kurtuluıunun on ye - lstanbııl müftülüğiirıdeıı: ·~ .. ıı 

78. ci 1 ertip S~ ci Çekiş1 11. IYlart 1935 dedir. 

2004 nuımrolu icra kanununun 
126 nci madde•İne tevfikan İp~ 

tek sahibi alacakhlar ile diğer a.• 
lacaklarm ve irtifak hakkı aahip
Jerinin dahi gani menkul üzerin· 
deki haklarını ve huıuıile faiz 

dinci yıl dönümü münasebetiyle 14 Mart 1935 Per§embe günil C; 
dün gece Şehzadebqmda Ferah hiçı;cnin dokuzu olmakla Arefe, ıJıl ~ 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Ayrıca 10.000, 4.000, '3.000 liralık ikramiye
ler ve 20,000 liralık mükafat va1'dır-. 

tiyatrosunda, Erzurum liıe•İn.den ma günü de Kurban Bıı.yrauıı o ~ 
mesarif e ait iddialarının evrakı ğu il.in eılanur. 

yetişenler tarafından hir nıüıame-
müahitelerile birlikte ve y:rmi gün re verilmi§, geç vakte kadar çok Dayram N::mAıı 
içinde icra dairesine bildirmeleri S. 
la.ıundu. Aksi halde haklan tapu güzel eğ'eni'lmiştir. Zeval 6 

.sic'l'lerine sabit olmadıkça satıı teyenJerin 934/ 2547 dosya num· r i 12 
bedel:~de paylaımasmdan hariç rosıla memuriyetim.ize muracaat-J ı111ıııııııııııımııııııııııııılllllllllllllllllflllllllflllJlllllllllllllllllll!! 
kahrJar. Daha fazla mali'imat İ5- ı luı ilan olunur. (5757) 

' 1 
l, 
c 



U - KURUN SC6I ,J.\ UT\1' ıT 

Nafıa Bakanlığından: 
. .Atnasya kazasının • Bahçecik ormanından kesilmek ve Osmaniye 
l&tasyonunda vagon içinde teslim edilmek ıartile muhammen bedeli 
240o lira olan 400 adet meıe köprü traversi kapalı zarf usulile eksiltme 
Ye konulnıuıtur. 

Türkiye 
MERKEZ· 

Cümhuri y et 
BANK ASI 

r' Eksiltme 25 mart 935 tarihine raathyan Pazartesi günü ıaat 15 te 
~lllcara.da Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin 
tekliflerini ticaret odası veıikası ve 180 liralık muvakkat teminatları· Kasa: 

713 I f935 vaziyeti 
i.\KTiF 

~Ul nıalsandığına yatırıldığına daır olan makbuz veya nümunesine uy ~ltın: san kilogram 13.993 036 ~ L ı~.682.366 20 

~~n banka kefalet mektubu ile 25/ 3/ 935 pazartesi günü saat 14 e ka- ~~r~~~~r~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~ ·~ L !:!:~:~. 18 
r lllab:eıne müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. D hlld ki M 

8 h 1 k A k d 8 k ı k ı a e uhablrler : ll usuıtaki ıartnameler par:ısız o ara n ara a a anı ma · 
ıenıe Jnüdürlüğünden almabilir. (1218) ~~:ın : ~~rı l\g ........... 1788-024~ L. 2.5 15.004 -

lur~ lırası •................... ... ~ ,, 321 471.22 

2830 kı·ıo SafJ sabunlu kösele Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Sat'i kilogram 3.807· Ol J // R .. '354.876. 7;" A 1. d .\ltına tahvili kahil Seıbe~ı dö\i:dı Jl' 3 fi9J.149. 80 

S~eri Fabrikalar u. Müdürlüğün en: Hazine Tahvilleri : 

1 'f ahnıini bedeli 5660 iira olan yukarıda miktarı yazılı sarı sabun-
u k·· 35 . b' oaele askeri fabrikalar satınalma komisyonunca 23 mart 9. tarı -
lll.de Cumartesi günü saat 15 te kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartna 

itle hedelsiz olarak komisyorAdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
~lan !'24 lira 50 kurutu havi kapalı zarflarını mezkUr gün sa.at 14 te 
'-dar komisyona vermeleri ve ken dilerinin de 2490 numaralı kanu · 

~~il 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ayru günde ve muayyen saatte ko· 
~a müracaatları. (1194) 

Deruhce edilen eHakı n. aktiye ıı 
l\lfŞIJığı 1-f 58 748.563 -
Kanunun ô \e 8 incı mad· 
delerine ll'V!il,an vaki trdiy.aı H ,. ro J2f.623.-

Senedat Cüzdanı ; 
flazine bocıoları ········ ·· · ···· ~ L 3.613.89760 
rkari senetler •........... .... ~. " 2817.6486~ 

Fshi:m ve Tahvilat Ciizdanı : 

{ 

Oeruht ı- e<lılen evrakı nuk- ı 
A tiyt nin karşılı~ı esham \ C ,. 30360867 19 

tahvil4t l İtiba ri kıymetle l 
B ) St'rbest Esham ve Tahvil~t - 4.8h3.591.25 ~ / lstanbul Belediyesi ilanları J 

t.1 "--'-----------·-------·- -----..::.- A ltın \C dödz üzerine t \·ıns 22.309.92 
alıeınenin cinsi Miktarı Teminatı Muhammen bedeli T ahvillc üzerine avans .839.93 f 27 

1 li.Jna demir 1500 Kilo Hlssedar•ar·······-....................... · ····· ············ 
Çubuk demir 500 Kilo muhtelif 
kapak civatası 2000 Tane 
Yan civataaı 1000 Tane 

YekQn 

Lira 

32 842 60838 

2 836 475 22 

PAS iF 

Serma,e ···········-····················· .. ·········-·········· / ıs.:::oo _ 
ı:,::~ ::::~~·; ··=~~~-~~~~:·::· . ····· ····· \ 663.914.30 

Der ııhte cdifcn evra 'ıı na ı, ciye 'f •. 158 7 48.563 -

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
leriııe revfi \an lı:ızine t:ıra 

fınd:ın vüi tedivaı f() l2f 62.1 -

Deruhıe edilen evra ,ı na,ıiyt" 
18.946 M6 5";" r ba'Hyesı .... ······ .................. . 

l\arşılt~ı tamamen altın ol::ıra'; 
ildvcten teda\·üle vauJilen 

148 6% 940 

ıı. 1.1088.000. - 162:H4 94o.-
Türk Lirası Mevduatı : 

f48626940 ı Vadesiz ·························~ 17.2121T6.24 
Vadeli ········ ·················· · 

1
1 l? 212116 24 

/
Döviz Mevduatı : 

G 431.546 2.i \~ade~iı ·········· ·· · ············ ~ JO 757 638 29 

ı 
\ ade .ı ············· -········ ······ .79,l22l.2!'l r 1.'i5085952 

.ı5 224458 44 "'u h lelll -········ .... ······· ....... ························ 5-!608 "89 ö9 

86! 241 19 

4 500000-
J t 080 22~ 72 

ıı 

YekOn 261.350.519.75 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Elarabası 300 Tane 
Dingil civataaı 500 Tane 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Albn üzerine avans yüzde 4 1.2 

e 

Put 3000 Tane 
Somun 3000 Tane 
Çivi 450 Kilo 
Marangoz kalemi l 5 Tane 
1 'orna makkabı 4 Tane 
l'ek tdı rende 4 Tane 
El deatereai 4 Tane 
B'J 1 eyi latı 25 Kilo 

33 434 

Maden könıürü 7 Ton 
Boya 450 Kilo 

8,50 112 
117 225 

Sergen ispiti 800 Çift 
Sa.Jkım parmak 5600 Tane 

13,05 176 
52 692 

,, aatbk 500 Tane 
CJidene 500 Tane 30 400 

,, 

~ Balat atelyaıı için lüzumu o1a n yukarda mikdarlarile muhammen 
~deli ve teminatları yazılı 20 kalem malzeme cinsleri itibarile altı kıs 

'Yrılarak ayrı ayrı açık ekıiltm eye konulmu,tur. Talip olanlar f&rt 
~eri levazım büdürlüğünde göre bilirler. Eksiltmeye girmek isteyen
i e., ~49() numaralı artbrma eksiltme kanununda yazılı vesika ve hiza • 
,""tttıda gösterilen teminatla ihale günü olan 28/ 3/ 935 perfembe günü 
~5 de daimi encümende bulunmalıdır. (1296): 

t 1•tcınbul Asliye Mahkemesi Al- ........................................................ ~ 
'tıc, Hukuk Dairesinden: Yeni Çıktı :.:i 

••. ~enınune tarafından kocası la Q rt M kt 
;:ıhulda Şehremininde Melek Ha · a e e P j 
S ~ lnahallesinde Pata bakkal 
ı~ azında 5 No. Iu hanede mu-
tt1llı 'k 
~ 1 en halen ikametgahının 

___ v E---
Lise yoklama 

TaJimatı 
Maarif Vekaleti taraf mdan 

.\~shuı olduğu anlaıılan Mehmet 
llı 1 

aleyhine açılan ihtar da vaaı
S\ ll llıuhakeme günü 17 / 4/ 935 
tı., .. taınha saat 14,30 tayin kıh -

1 rak d t' . b .. 
r tlıiid ave ıyenın on ef gun 

JI ~"- detle ilanen tebligat icrasına 

neşredilip Devlet Matbaasında 
basılan hu kitaptan her talebe
nin Ye her talebe velisinin birer 
tane edinmesi zaruridir. 

B ~e rar '1'erilmif ve bir nüshası mah Fiyat 3 kuruştur. 
' /. ()f:e divanhanesine talik edilmif I Umumi satış yeri: Vakit Mat· 
~ ~tıhkla mezkUr gün ve saatte Is- baaııı . İstanbul 

~llJcu u) A~liye mahkemesi albncı ........................ - ......................... _. •• 
ditd k da1resine gelmesi aksi tak .ACELE SATILIK EV. 
l'~ k ~ ıt:tahmda muhakemenin ic· Beyoğlu Tarlahaşı, Utarit sokak 
~~i~ •nacağı tebliğ makamına No. 20 Ev. içi yağlı boya dört katlı 
()llltt olınak üzere keyfiyet ilan apartmıan olmağa elverişli kagir ev 

-........._ Ur, (5785) ehven fiyatla satılıktır. . . 
İ(~ Görmek için ayni eve, pazarlık ıçın 

İllı.\.ttK DAİRE VE SATILIK Kadıköy Şifa ııokak No. 16 köşke mü 

:n AP ARTIMAN racaat. 
kıtt 0~0nti caddesinde bahçeye ya· _B...:.E...=.Ş.-İ_K_T_A_Ş_İ_C_R_A:--D-A1RE7.-=-_ s:--:ı:-:~=o-=~:'.N:-: 
ŞişJi ; ~umarah ahşap npartrman Bir alacai!m teemını ıstıfası 
<it... erıhan sokak 9312 ye müraca- ~ ı 

O SATILIK ARSA 
'~ ~ Bey civarında tramvaya ya· 
150 odanıan caddesinde nezaretli 

Clttı;ı 
lııJıan ~n arsa satılıktır. Paket poıı· 
~ıt;ı, esınde seyyar Remziye ınüra· 

için tahtı hacze alınmış 0 an masa 
ayna, sandalye, koltuk, kanııpe, saç 
soba -vesair eşya 13 • 3 • 935 çarşanı· 
ha günü saat 10 dan 12 ye kadar~<'· 
şiktaşta Akaretlerde 23 No. dük· 
kanda satılacağından talip olanla· 
larm lıazır bulunacak memurumıı 
müracaatları ilan olunur. ( 5745) 

T\!!JQ KiVE 

Z:IRAAT 
BA_NKA51 

·DAoA 
BiR.iKTiQEN 
RA~T-L;bt;Q 



Sahibinin Sesi Bayramlık Plakları 
AX 1819 Safiye 

Yalnız benim ol 

Saatlerce bq bqa 

AX 1820 Birsen Şemıi 
Ege sevgi yurdudur. Tango 
Gözleri benzer lzmir üzamüme 

AX 1821 Seyyan 
Güvercin. F oks Trot 
Sev beni unutma beni l 
AX 1822 Fazilet ve B~ıiktatlı 

AX 1823 Mustafa 
Hüzam gazel. Titriyor iımim I 

andıkça 

Ey ahu gözlü kadm 

AX 1824 Süheyla Bedriye 
Pettemalı sırmalı 
Gündüz gelme gece gel 

AX 1825 Mahmure Suat 
Yanıyorum A dostlar 
Arap kızı 

AX 1826 Mahmure Suat Faide 
Yıldız ve ve Srtkt baba 

..... . ., .... , .. .,.. ~ . .: .. ,,...,. .. ,.. • Denizyolları 
ıŞLETMESI 

"ıccntelcn Karakôy Köprübı~ 
1 eı.4<!Jb7l - -,ırıtc:cı MUhilrıtaT 1.ac.k 

.. __ Harı f eletor 'l274l • --•il 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 Mart 

SALI ıünü aaat 20 de Rize'ye 
kadar. (1259) 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 14 Mart 

PERŞEMBE günü saat 11 de 
Payaa'a kadar. "1297n 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 13 Mart 
ÇARŞAMBA günü ıaat 19 da 
Ayvalığa kadar, "1298" 

lstanbul Kumandanlığı 
Sat.maim• Komiıyona llanlan 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
Kemal 

Zenginlere çattık. Paralan Gülhane ha.ata.hanesinde yan· 
Kalbim yanıyor. kaptık gm ıinyal tesisatı yapılacaktır • .--••--•Bayramda __ , __ _., 
Sevgi. Duet Sıtla babanın ıansı. Keıif bedeli 916 lira 50 kuruıtur. 

lllıiiliilll11••••••lli•••••••••••••il Muvakkat teminatı 69 liradır. 1 • Hililiahmer Gazetesi 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 

Ha·k tramvayları Türk Anonim Ş~rketi 
Hiaaedarlar umumi heyeti 31 mart 1935 pazar günü 6ğleden Ön· 

ce saat on buçukta ıirketin Ü&küdardaki merkezinde adi surette topla

nacaktır. Esaı mukavelenameye ıöre en az bet hissesi bulunanlarm his 

ıe senetlerinin içtima gününden bir hafta evveline kadar ıirket vezne • 
sine yatırmalan ve dühuliye varak.ası almalan ilan olunur. 

Görii§ülecek ifler: 

1 - idare meclisinin ve murakıp raporlarmm okunması, 
2 - Bilançonun tasdiki ve idare meclisinin ibrası, 
3 - Üsküdar • Kadıköy tramvay tebekelerinin yeniden takviyesi

ne ait mali taahhütlerin, eau muka velenamenin kırkmcı ve yetmit ikin 
ci maddeleri mucibince, ifası için i dare mecliıine ıelihiyet verılmesi. 

4 - Eaas mukavelenamenin otuz dördüncü maddesine «Öre lda· 
re meclisi lzahğı için intihap acruı ve otuz bqinci maddealne-gent.a-

ki intihabın tasdiki, 
S - Murakıp seçilmesi ve ücretinin kararlaıtınlması. 

• • • 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk 1 ramvaqları 1 ürk Anonim Şirketi 

Hissedarlar umumi heyeti 31 mart 1935 pazar günü öğleden ön· 

ce ıaat on bir buçukta tirketin Oak üdarda Bağlarbatındaki idare mer· 

kezinde f evkalide surette toplanac ak ve aıağıda yazılı işlere bakacak· 
tır. Eıas mukavelenameye göre en az bir hissesi olanların hisse senet
lerini içtima gününden bir hafta ev eline kadar f irket veznesine yatır 
malan ve duhuliye varakası almalan ilin olunur. 

Göriiıülecek İf[er: 

1 - Şirket sermayesinin bet yüz bin lira arttmlmak suret ile bir 

milyon bet yüz bin liraya çıkarılın ası. 

2 - Esas mukavelenamenin yedinci maddesine bir fıkra eklen· 
meıi. 

Eaki fekli: 

Madde: 7 - Şirketin sermayesi beheri hamiline muharrer beı 

Türk lirası kıymetinde iki yüz bin hisseye münkasem bir milyon Türk 

lirasından ibarettir. Bu hisseler me cmuunun mevaddı atiyede münde -

riç tekil dahilinde hissedar ııf atile it tirak edecekler tarafından ittira· 
ımm taahhüt ve imza ve bedellerin in nısfı pe§İn ve nıaf ı diğerinin iki 
ıt:,.11e ve iki müsavi taksitte tesviyesi meıruttur. 

Bundan bqka ikinci maddenin fıkrai nihaiyeıindeki ıeraiti ifa 
eden müesıisler arasında t'!VZİ olu mnak üzere bili bedel nama mu • 
harrer yüz adet müessis hisse senedi ihraç. olunacaktır. 

Yeni ıekil: 

Madde: 7 - Şirketin sermayesi beheri hamiline muharrer bet 
Türk lirası kıymetinde iki yüz bin hiaaeye münkaıem bir milyon Türk 

lirasından ibarettir. Bu hisseler mecmuunun mevaddı atiyede münde -

riç tekil dahilinde hisaedar sıfatile iştirak edecekler taraf mdaıı ittira
ımm taahhüt ve imza ve bedellerin in nısfı peıin ve nrsfı diğerinin iki 
ıene ve iki müsavi taksitte tesviyesi meıruttur. 

Bundan baıka ikinci maddenin fıkrai nihaiyesindeki ıeraiti if~ 

eden müesaisler arasında tevzi olunmak üzere bili bedel nama mu • 

barrer yüz adet müeuis hiue ıenedi ihraç olunacaktır. 

~irket sermayesi, beheri hamil ine muharrer bq Türk lirau kıyme· 
"'4.- lllnıak ve yüz bin hisseye ayrılmak üzere, bet yüz bin lira arttı • 
nlınak mretile, bir milyon Lef yüz bin liraya çıkanlmı§tır. Tezyit edi
len kııma ait işler bu nıukavelenam enin yirmi altıncı maddesi11e göre 
ıörülecektir. 

halesi 14- Mart - 935 Perıem-
be günü saat 14 dedir. Keıif ve 
f&rl:namesini görmek iıtiyenler 

her gün komiıyonda görebilirler. 
lıteklilerin belli günde teminat 
ve ticaret oda vesikalariyle bir • 
tikte komiıyonda hazır bulun • 
maları. (1211) 

,,,. . ,,. 

Birinci gün alqam,, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ıabah 
olmak üzere (4) nsüha çıkacaktır. 

Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine yaınıı 
Hilaliahmer gazetesi çıkacağından, Hilaliahmer gazetesine i18tl 
verecek ticarethane ve müesseseler, azami istifade görecekler -;e 
ayni zamanda Hilaliahmer Cemiyetine yardımda bulunrntl§ 
olacaklardır. 

Yeıilköyde Hava hangan ka. Uan ücreti: Son sayfalarda santimi 30 kuruıtur. 
pıları yeniden yaptırılacağın dan Müracaat yeri: lstanbulda, Yeni postahane karşınstnda, 
açık eksiltmeğe konmuıtur. Ketif Hilaliahmer Satış Bürosuna. Telefon (22653) veyahut 
bedeli 876 lira 44 kuruştur. Mu· Ankara caddesinde Kahramanzade hanında Hancılık Şirketi. 
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14 - Mart - 935 Perıembe gü· 
nü saat 16 dadır. Her vakit istek
liler keşif ve ıartnamesini görebi· 
lirler. Teminatları ve Ticaret o • 
dasmın veallaltanyle btrlfkte bel· 
li günde komisyonda hazır bulun
maları. (1212) 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Türkiye imar bankası avukatı 
Bay Münir tarafından Boğaz için
de Çengelköyünde vapor iskelesi 
üzerinde sakin llyaı Fehmi oğlu 
Yakup Hilmi Terekesine izafeten 
oğlu Zeki aleyhine 1988 lira 38 
kurutun tahsiline mütedair açılan 
davada müddaaleyhe gönderilen 
dava arzuhali sureti mumaileyhin 
mezktir ikametgahı terk ettiği ve 
hali hazır ikaımetgi.hının da meç• 
hul olduğundan bahsile bili teb
liğ iade kılındığı mübaJR" tarafın· 
dan tebliğ varakası arkaıma 
verilen meşrubattan anlatılmıt ol· 
makla dava arzuhali ıuretinin 20 
gün müddetle ili.nen tebliğ"ne ka· 
rar verilm'§tir. Keyfiyet mumai· 
leyhin malumu olmak üzere ilan 
olunur. 

lstanbul Aıliye Altıncı Hukuk 
Mahkemuinden: 

Halide tarafından Fatih Atpa
zarı Hüsam Bey mahallesı Refa
hiye sokak 32 numarada mukim 
ve halen ikametgahı meçhul bu • 
lunan Mümin aleyhine açılan 

boıanma davasının muhakemesi 
sonunda 18/ 2/ 935 tarihinde ka· 
bili temyiz olmak üzere boşanma 
larma k~rar verilmit ve olbapta 
sadır olan ilim mahkeme divan
hanesine talik edilmit olduğun • 
dan tarihi ilandan itibaren on beş 
gün zarfında temyiz edilmediği 

takdirde iktisabı katiyet etmiı ad 
olunacağı maliim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. (5786) 

8ahibi: A~IM US 
Ne,riyat Müdürür 

REFiK Ahmed SEVENCIL 
VAKiT Matbauı - lıtanbal 

Deuıeı nem:ryollorı ue limonrarı isletme Umum i~aresı ııınıın 
M 1 - 1..-ı-ı:. • _.:__....,.._ :1 • ..1- ........ 1. ~i. 

24/ 4/ 1935 çarıamba günü saat 15te kapalı zarf uıulile Ankar•a' 1 

re binasında satın alınacaktır. ~ 
Bu ite girmek iıtiyenlenn 1275 liralık muvakkat teminat veto' 

ri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddeti 1" 
hince İ§e girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyannaoı~ P 
tekliflerini aynı gün saat 14 "kadar komiıyon reisliğine vermeler• 
znndır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme d~~ 
sinden ve Haydarpaıada tesellüm ve ıevk müdürlüğünden dağl~ 
maktadır. (tlJ 

Cinsi Miktan Muhammen Bed 
Adet 1.ira 

Fren hava sevk borusu 4500 
Somun 3600 
Manşon 600 17.000 

~~M~u_h_te_l_if_r_a_p_ti_y_e~~~4_SO_o~~~~~~~~~~---_,)j 

Denizli tesisotı eleHri~ıye JOrl 
noninı ~ir~etin~en: ~ 

Denizlide yapılacak idro elektrik teıisah 10/ mart/ 935 tarihi' 
itibaren otuz bir gün müddetle münakasaya konulmuıtur. M&Jh _,11 
kuvvet olarak tehre 13 kilometre mesafedeki Gökpınar suyu kullaP" 
caktır. Buna ait bütün proje ve iza hatnameler Denizli iktisat b~ 
aından 25 lira mukabilinde satın al ınabilir. Münakasaya iştira.le etıl' 
istiyen müesseseler· ... eksiltme ve arttırma kanunundaki ahkama ~ 
vesaitini ve ilk teminat: olarak 10000 lira muteber bir banka te1"' 
mektubunu vermeleri lazımdır. Bu teklif mektupları 11 / nisan /935 . 
ıembegünü saat 14 te Deniz!i iktiıa t bankasında elektrik Türk an:, 
ıirketi heyeti idaresince açılarak üç gün müddetle tetkik ve en ııı.;I. 
!artlar teklif eden müesseseye had di layik görüldüğü takdirde. 1 

ed itecektir. 

Posta T. T. binalar levazım 
müdürliiğünden :. 

8000 kilo boru ve levh'l halinde hurda kurşun 28/ 2/ 935 ıari.~ 
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltıneğe konulmuttur. f.k•• ~ 
14 mart 935 gününe rastlıyan perıembe günü saat 14 te AnkaradazO 
ta T. T. alım ve satım komiayonunda. yapılacaktır. isteklilerin t51,ıı 
ra muhammen bedelin % 7 5 ğu olan 114 lirayı vezneye yatırdı~ 
na dair makbuz ve kanunun tarifotı dah11indeki vesn;ki hamile!1. 

0,,ı, 
yon riyasetine müracaatları, şartname parasız olarak her gün b;;) 
ve levazım müdüriyetinden alınır. (10 
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