
Yeni bir kanunla polis 
teşkilab bütün kaza mer
kezlerine teşmil edilecek 

Kaçak · mahkemelerinin, 
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1 enize?os ltalya idaresindeki Kasos adasına sığındı; hak
kında siyasi mülteci müamelesi yapılacak 

k'unan hükumeti Bu.'garistana sığınan zabitlerin iadesini istedi; Atinalılar, yakalanan asi zahiileri 
linç edeceklerdi· Kava/ada lta.1ga konsolosluğuna gülle düştüğü için Yunan hükumeti p1oteste edildi 
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Hıtlerı kızdıran \ Gece yarısından sonra gelen haber!er iı ' C. H. parlısıkamu-

kitap IA . kuman Ja· n '7'Je zahı· l r· Jen bz·... ı tay grupu toplandı 
in ·ı· E l U ~ Lı ll ~ I ğ Ankara, 12 (A.A.) C. H. parti. 

bu •. gl ız Dış Bakanı Con Sayınon ~ · ~ ıi Kamutay grupu bugün 11aat 15 
ri ~nlerde Berline cridecekti. Ora· § de toplanmıı::, Dı-. Bakanı Bay Tev. 
n :ı • 1tnr.ın •1-·•l i>t .111l:'mJn.,., i l" lcA ,. e s - ~ ~ 
d 11 Ocaktı. :Reı-Jiıı lıükumcti lngiJig ~ ık' Rüştü Aru'ın verdiği izahab 
~\ let adanıuıın hu gelişini dört e ~ dinledikten sonra parti nizamna .. 

~ı.ızJe bekliyordu. Bunda Alman U· ~ Atina, 12 (Huıuıi muhabi- 1 meldir, Venizelosla birlikte miılerdir. I mesindc yapılması gerekli hayai-
r"'~n için özğü (lıususi) bir onur E rimiz bildiriyor) - Venizeloı, . yüz zabitin de ayni adaya çık- llticalarına ıebep Midilli • ~ yet divanını ve Kamutay grupun-
.... §ere/) huluyordu. O kadar ki, Al- e l e J 
,"''ilııya 1ıava antla§ması i~i ile Al·u

6
• s kansı ve diğer asi reisler saat tığı zanno onuyor. deki ukerin tekrar 4.tinaya J!j ca yapı ması kararlaıan parti özel 

)~f}·a ,.e doğu antl şmaları üzerind~ ~ 24 te Averof zırhlısına binerek Sahillerimize sığınanlar müracaat ederek hükWııete ar-~ encümenlerini seçmiştir. 
a ~;tlacak. k~~-U§mıılan hiribirindeu ~. giritten ayrılmışlardır. 4.vefor, Ayvalık, 12 (A.A.) - Mi • ZI sadakat etmeleridir. § , •ııtıım•nnutımAIAllllumııunı1111111111'"1"ıını111ıııınnımımınmııııo1111uınınmın!lli.1 
h~ ;~ak, ılk once lıava antlu~maı;ı ~ Venizelos ve yanındakileri 1 - dillinin Averof tarafından İ§ - Çanakkale, 12 (A • .ı.\.) _ ~ ce riayet edilmiı olduğunu &öyle-
ttıttrıldikten sonra öteki i~lcrin ko· ~ talyanm idaresinde bulunan gali doJayısıyle Ayvahğ~ iltica Yunanlı aai kuvvetlerden biri_ mİ§tir. 
tn"!lıl~mal sükm~ ge~mhek istediği halde ~ On iki adadan Kasos aduma eden Midilli valisiyle jki me • fırka kumandanı ile bir mira • ~ Asi kuvvetlerin dağılışı çok . 

o< ız ı" uınetı ütün hu konula· - · b I 1 
;~ (mev:::ulann) hep birlikte bir ~ bıraktıktan sonra Faler lima • us dün zmire gitti er. Bugün lay bazı zabitler \'e 2G nefer ~ fabuk oldu 
1.1ıene konulmasında ayak direyin· ~ nına dönmüf, teslim olmuştur. gelen bir motörle, Madilliye bugün bit motörle Ayvalığm ~ Atina, ajansı 11.3 tarihinde sa-

ce Ve Con Saymon'un Berline an· ~ Söylendiğine göre Venize • Venizelos tarafından gönderi . s.abakale limanına gP.lmi"-ler. =§ at 22 de tebliğ ediyor: 
tak b ·ı 'd bil ~. . h'ld" - d l 1 ı· . ı k d ı· .. b d :r uı l d tj u şart ı e gı e ecegını ı ı· § loı Kasoı adasın a nezaret a • en va ısıy e ı em ı vuz 8.§1 ır. Bunların Dedeağaçtan ev-% usa or u, bu sabah Serez ve 
,. nce ilk davaı;mdan J!emencecik ~ tmdadır. Hakkında siyasi mül- rütbesinde bir bahriyeı zabiti vela Midilliye geldikleri • § Demirhisar3 girdikten sonra is. 
lı~~~eçmi~ti. Çünkü h~r lngiliz Dış ~ teci muamelesi yapılmaSI ve Midilli mevki kumandanı • . ve 

0 ~ yan kuvvetlerinin darına dag"ınık 
t' 'U\<ınınm Berline gelmesi İngiite • - J -
'.tı e karşısında Fransa ile Almanya • fff yani iade edilmemesi muhte • kıdemli bir yüzhaıı, iltica et • Devamı 9 unc, ea>"tl~ 8 anco atıtununıı. ~ bir hale gelmesi okadar çabuk ol· 

· :n sryasal onurca beraberliği de • '- ııııımııttlftıfıuıtıtııınınınıı~uımııııımıııııııııııııııın11ıııu11111ııırııım:ııııı1111ırıı111ııı1111 1 · 1111ıııııırıı1111111111ırııııır11111111ııııımıı111ııııırırıııııııuıııııııırırrıııııuıııııııııııırıııı ' ıııırını ~ muştur ki, bir gün içinde cereyan 
··ıek 1 k ) H"'-'!ı.- t 1 D'" ta fta D d .., b"l 1111111 llnııııııııııll' d b k d k h~d· · k' o aca tL Atina, ız (A.A. - . u~wııe .e •• ı~:_~ ra.. n • e ea~açtan ı len bir.aai taburu, derhal silahla- e en u a ar ço a ıseyı ta ıp 
h ~llnunla beraber günler~enberi sadık olup ta asilerin ehnde esır dırıldıgıne gore, tımenduferle ge- rından tecrit edilmitlerd· etmek hemen hemen imkii~sız ol-
J iitun Almanların hüviik bir önem· I h~;•-'!.- t la ı ser 1 ..... s J ır. muşlur. Bir taraftan asi 'Zabitler, 
. ~ (ehemmiyetle) bekledikleri hu bu unan Üıf.uıue memur .r • , erez ivasma kumanda. eden 
ııyar l k 1 best bırakılarak vazifeleri ba§ına MektepJı•Jer General Anagnostopulos .tf• erka.. tethi§ vasıtalarile günlere<! emir-
l·l et >irdenbire geri a mıştır. "" l . ) d b 1 d 

d 1 d• "h b. erı a tın a u un urdukları as -, le enı de Bitlerin kendi isteği ile önmüş er ır. ş • nı ar ıyesine mensup 5 zab1t, mo. 
~~lll't~tır. İngiliz Dış Bakanı yola Girit adasının her tarafından a m Pi vonası törlü bir kayık ile meçhul bir isti kerlerini terkederlerken bu asker 
İt;; acağı · sırada Berlin Dış Baka~· normal idare iade o!unmuştu~. 1 kamete doğru gitmi§lerdir. ler u!usal orduya kafilele~ halin .. 
e_.ından bir tely~m.almış, Hitlerın Atina, 12 (A.A.) - Suda lıma Gaze!em ız n himaye Kabineye memur nazır B. Me· de teslim oluyorlar, o bir taraf .. 

()~,u~ alğınlığmdan ağırca rahatsız nmda bulunan bütün asi donan - ettiği müsabakalar taksas, gazetecilerin vi.kt olan tan da ulusal ordu Dramav! işgat 
ha( kgu ileriye sürUlerek seyahatin ma hükUınete teslim olmuıtur. bir sualine cevaben, her hangı' bı"r ederek Kavalaya ilerliyor ve Ka· 
ll .:? ·a bir vakte bırakılması dileği İstanbul Lisesinin tertip, gazele· 1 d d h 

e karşdaşmıştrr. Gerçekten Hitlcr Yunan hükUmeti, Bulgar hük.u ı mizin te§vik "e himaye ettiği fut· devletin araya girmesi, Yunaniı- va a a a ükumet otoritı=-ıini te 
ASIM US metine müracaat ederek, Bulgans 1 hol, voleybol müsahakalarma ait tana kartı gayri dostane bir ha- sis ediyordu. Hükumet milH ve as. 

ne~aa:ı ---- tana sığınnu§ olan isi zabitlerin tafsilat bugün beşinci ı::ayıf amrzda reket telakki edilebileceğini ve keri memurlar şimdiden bütün 
~2 nrı sayılanm ı met aDtuııundB teslimini istemiştir. !\. ti bu noktai nazara bütün devletler ~\·anu IJ wıcu ~ıııuım uıım ıutuııwıda) 

Asileri tedip-için. ftlakedon.yaya göridcrilen toplar: - Hükumet ku'alannın Zevs mabedi ön.ünde dinleni§i; - Karaya ,ıkarak asilere ate§ eden denfaciler •.• 
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Şarki Çin Demiryolu 
Sovyet - Japon ihtilaf sebeplerinden 1 

biri daha ortadan kalktı 
Mosko,·a, 12 (A.A.) - Tas A. 

jansmm saliihiyettar mehafilden 
alını§ olduğu malfımala göre, şarki 
Çin demiryolunun satılmasma mü • 
teailik olarak· 11 Mart tarihinde pa· 
rafe edilmiş olan vesaik, Sovyet 
Rusy• ile l\Iançuri arasında aktedil· 
mit eaaelı bir itilafnameyi, Sovyet 
Rusya, J apooya ve Mançuri arasın· 
da münakit üç taraflı bir protokolu 
ve bu satış dolayısiyle Sovyet Rusya 
ile Japonya arnsmda imza edilmesi 
icap eden birtakım noktalardan iba
rettir. 

nacak ve demiryolu da gene itilaf. 
name imza edilir edilmez Mançuri· 
nin malı olacak ve ona devir ve tes
lim edilecektir. 

Hususi diğer bir itilifname ile 
de bu deınir yolundaki memur ve 
müstalıdeminin hukuk ve menafii 
temin edilmi§tir. 

1\foskova, 12 ( A.A.) - Resmi 
Rus mehalifi, dün Sovyet Rusya ile 
Mançuri arasında parafe edilmiş o· 
Jan Şarki Çin demiryolu itilafının 

l\Ioskova ile Tokyo arasındaki me,·
cut ilıtiliif m sebeplerinden birini 
ortadan kaldırmakta olduğu müta · 
leasmdadır. 

Esaslı itiJafnamcde bu satış mu
amelesinin Uzak Şarkta sullıün tar· 
sini maksadiyle aktedilıniş olduğu 
heya edilmektedir. Bu itilafname, iki memleket a • 

Bu itilaf name mucibince Sov . rasmdaki muğlak meselelerin ve 
yet Uusya, bu demiryolu üzerinde- mesela Sahalin adasında balıkçılık 
ki bütün hukukunu 140 milyon Ja· meselesinin iyi bir surette müzake • 
pon yeni mukahiHnde Mançuri lıü . resi için bir uzlaşma zihniyeti ya • 
kiunetine devir ve ferağ etmekte • ralmı§ tır. 

dir. İLilafnaıne, 1924 tarihli Pekin 
Bu paranın 32 milyonu itilifna· mualıedesindenberi devam etmekte 

me imza edilir e<lilıııf'! 7. f ı>'1 ;··e <'ln • . ohm vaır.ivrte nihayet vermiştir. 

Hitleri kızdıran 
kitap 

DF" BO§makaleden devam 

rahatsız olsaydı bu nokta üzerinde 
daha çok durup düşünmeğe hiç ha· 
cet kalmazdı. Ancak işin iç yüzü 
böyle değildir. Bitlerin eağlığı ye . 
rindedir. Alman Dı~ Bakam rahat· 
sızhğmı ileıiY,e sürerek Londraya 
telyazıları gö~derirken Hitler Ber· 
Jinde hükumet işleri ile uğraşıp 
durmuştur. Gazetelere de sağlıksı • 
zı (ha.sıalığı) hakkında hiç bir dok· 
tor raporu verilmemiştir. Bunwı 
yerine bütün Alman gazeteleri İn· 
giltere hükfrmetinin bastığı ve yap· 
bğı bir ak bitik (beyaz kitap) •J 

karşı ateş püskürmeğe başlamıştır. 

Bu ak bitik denilen şey de şu • 
dur: İngiltere hükumeti Sübakanlı
gı bütçesini hu yıl dört milyon İn . 
giJiz lirası arllmm~tır. İngiliz kara, 
deniz, hava gü~lerini (krıvveılcrini) 
arttımınğı kararlaştırmıştır. (Ak hi· 
tik) çıkarmanın amacı (hedefi) bu 
silah arttırımını haklı göstermektir. 
İngiltere hükumeti kendi silahları· 
m arttırırken en çok Almanyanın 
silahlarunasmı belge (delil) olarak 
öne sürmektedir. 

İşte, Con Saymon Berlin İ!:İn yol 
hazırlığı yaparken böyle bir (Ak bi
tik) in ortaya atılmış olması Alman 
Ba§bakanı Hitleri kızclırını~tır. Ber
lin seyıılıatinin geri bırakılması di· 
leği bu kızgınlıktan ötürü olmuştur. 
Fransa ile siyasal konu§malar üze • 
rinde anla~amıyan Bitler Alman • 
yası İngiltereyi kendi davasına ka • 
zanmnk isterken Londrada böyle 
bir (ak bitik) in ortaya çıkması da· 
ha önceden unmtlarmm hoş oldu · 
ğunu göstermiştir. 

ASI~ US 

Samuel lns l ik ·ne . defa 
beraat elti 

Şikago, 12 (A.A.) - Samuel, 
lnsull, ikinci defa beraat t>tmiştir. 
lnsull, Middle Vest Utilit: tirke
tinden ihtilastan maznun idi. 
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Ankarada Yusuf Akço
ranın Ölümünden 
doğan teessür 

Ankara, 12 (A.A.) - Karı 
saylavı ve Türk Tarihi Tetkik ce
miyeti başkam Yusuf Akçoranın 
ölümü haberi şehrimiz mahafilin
de büyük bir teeuürle karıdan • 
mışbr. ilim sahasında olauğu ka· 
dar aıyaaal hayattaki sıerekli ca • 
lışmalariyle herkeain takdir ve 
muhabbetini kazan.mı§ olan Yu -
ıuf Akçoranın bu ini ölümü ile 
memleketin ilim hayatı ve Türk 
tarihi tetkik cemiyeti kıymetli bir 
üyesini kaybetmiştir. 

İzmir ıaylavı Bay Mahmut Esat 
bugün inkı'lap dersine baflarken 
Yusuf Akçoramn ~ahsiyeti ve in -
kılapçılığı hakkında bir konfe • 
rans vermek suretile hatırasını ta
ziz etmiştir. 

T. D. T. cemiyeti ikinci kaşkanı 
Bolu ıaylavı Bay Hasan Cemil, 
cenaze merasiminde T. D. T. ce
miyetini temsil etmek üzere lstan
bula gi tm !ştir. 

1ürk tarihi tetkik 
cemiyetinin teessürü 
Ankara, 12 (A.A.) -Türk ta· 

r;hi tetkik cemiyetinden: Türk ta
rihi tetkik cemiyetinin kurulduğu 
gündenberi ulusal tariMmizin ay. 
dınıianmaıı itinde ve tarih kuru • 
mu başkan!rğmda bilgisiyle, erde· 
miyle, feragatli çahtmasiyle de • 
ğerli h'zmetlerde bulunan ve ebe
di kaybı arkadaşları arasında bü· 
yük bir boşluk bırakan Karı say. 
lavı Yusuf Akçoranın acıklı ölü • 
mü dolayııiyl~ Türk tarihi tetkik 
cemiyeti derin teessürlerini bildi
rir ve yaslı ailesine ve yavrularına 
yürekten gelen taziyet duyguları· 
m ıunar. 

Yahudilerın kongresi 
Var9ova, 12 (A.A.) -Alman 

muhacirlerine yardım eden yahu
di komiteleri kongresi, fa~liyeti
ne devam, Alman emtiasını boy
kut hareketini teşdid ve yahudi 

kavminin ıerefini müdafaa etme
ğe karar vermittir. kongre, Al· 
manya ile ticari münasebetlerini 
kesmemiş olan yahudileri takbih 

Alman yanın 
Uluslar kurumuna 

dönmesi 

lngiliz · diplomatları Ber .. 
Un seyahatlerinde bunu 

temine uğraşacaklar 
Londra, 12 ( A.A.) - Ulusal ko· 

runma müzakereleri, ta1unin edildi· 
ği gibi hükumetin zaferi ile bitmiş· 
lir. Müzakerenin sonunda Sir Say
mon demiştir ki: 

"İstişari sistemden evvel mevcut 
usullere ve noktai nazarlara avdet 
etmek istemiyoruz. Girmiş olduğu • 
muz ve yakında Bay Eden ile seya· 
lıatimizi icap ettirecek olan müza • 
kerelerin hayati noktası, Almanya • 
nm uluslar kurumuna dönebileceği 
§artlarını temin etmektir. 

Hakiki ve evrensel bir uluslar 
kurum nun müessir surette i~leme • 
sine kıyas edilebilecek bir emniye • 
tin dünyada mevcut olmadığına ka
niiz. Hepimiz ulaşmak için çalıştığı· 
mız başlıca gaye, bütün dünyada 
daimi bir esas üzerine te§riki mesai 
ve uluslar arasında daha iyi bir an· 
)aşma ile sulhü kurtarmaktır. Bu 
Maksat için Avrupada sulh ve iti • 
mat lehine çalışmak kadar fay dalı 
bir§ey olamaz. 

Londra heyanatmm sarih gaye· 
si~ hu olınuştur. Alman hükfuneti • 
nin beyanatm dostane ve doğru ru· 
lıunu iyi kar§ılaşmış olduğunu gör· 
\llekle balıtivar olduk. Bay Ed~ llo 
ben, yabancı hükumet rnerkezıerıne 
seyalıallerimizi bu fikir ve nıh ile 
lıazırlamağa çalı§ıyornz Ye seyalıat
Jerimizin bu fikir ve ruh ile yapd · 
dığr uzun müddet anlaşıldıkça, is • 
tikhal için duyduğumuz endişele • 
rin açık ve samimi olarak bildiril· 
rnesinin hiç bir mahzuru olmıya · 
caktır. 

Realist bir fikir ile, böyle endi · 
şeleri hafifletecek bir politika esa· 
sı nramağa çalışıyoruz. Avrupa em· 
niyeti, şark misakı ile takviye edile· 
bilir ve silahların umumi tahdidi 
hakkındaki ümitlerimiz belki de hu 
suretle tahakkuk eder. Bunu bir 
konf cransla \'e bütiin alakadar dev
letlere miisavi ~erait vermek sure · 
tiyle tahakkuk ettirmeğe çalışıyo · 
ruz.,, 

Sir Saymonun sözlerine karşı te· 
zahilralla bulunan iki kaduı dı~arı 
çıkarılmıştır. Bundan evvel de A • 
miral Keyes söz söylerken, iki ka· 
dm daha !,;Ikarılmıştı. 

Siı· Üsten Chamherloin tarafın · 
dan İ§çileriıı takbih takririne kar~c 
verilen takrir iki defa reye konul · 
mu: tur. 

Takrir birinci defasmda 78 reye 
karşı 412, ikincisinde 76 reye kar~ı 
387 rey ile kabul edilmi~tir. 

Fransada askeri hizmet 
müddeti 

Paris, 12 (A.A.) - Parlamen
tonun sosyalist grupu, 1914. 1918 
seneleri arasmclaki devrede do· 
ğum azlığı yüzünden bu senelere 
mensup askeri umflarda haııl ol· 
muş o!an boşfok dolayısile askeri 
hizmet müddetinin iki seneye çı • 
karılmasma ait projeyi tetkik et • 
mi! ve, bu husus hakkında mille • 
tin reyine müracaat edilmemiş ol
ması dolayısile, meb'usan mecli -
ainin feshini ve hemen umumi in
tihabat icrasını talep etmeye ka • 
rar vennittir. 

Bundan başka 40 protesto mi • 

Polis teşkilatı bütün kaza merkez
edilecek lerine teşmil 

ANKARA, 12 (KURUN) -
lç Bakanlığı, polisin vazife ve sa· 
lahiyeti kanunun bazı maddeleri~ 
ni değittirecek bir layiha hazırla
mıttır. Layihada, parmak izinin 
almması, parmak izi alınanlar 
hakkında kontrol ıekiHeri ve ka
nuni müeyyedelere ait maddeler 
bulunmaktadır. 

Yeni polis teşkilat kanunu li · 
yihası da hazırlanmaktadır. Bu 
layihanın bazı esaslarına göre po· 
liste motör1ü ve hayvanlı kıt'alar 

çoğaltılacak, büyük vilayetlerde 
bilhassa motosikletli süvari polis 
bölükleri teşkil edilecektir. Me~' 
cutlar muayyen bir nisbet dahi' 
linıde genişletilecektir. Bun~al1 

baıka polis teşkilatı bütün kaı& 

merkezlerine varıncaya kadar ter 
mil edilecektir. 

Layihada daha bazı mühim e • 
&aslar bulunmaktadır. Polis layi · 
hasına göre, vilayetlerde baş·ko· 
miserler, sonra müsavi rütbe re 
maafb komiserler bulunacaktır. 

Kaçak malıkemelerinin, para cezaları
nı doğrudan doğruya tahsili .. 

ANKARA, 12 (KURUN) - lrına, dağrtılması için hükumetçe 
Uyuşturucu maddeler kaçakçılı .. bir kanun layihası hazırlanmak • 
ğından, bunların yapılmasından, tadır. Layihanın esbabı mucibe• 
t&fınmasmdan dolayı ihitsas mah- sinde, müddeiumumilik eJi ve icr3 

kemeleri karanle ve icra elile alı- yolile alınan para cezalarınıl1 
nacak para ceza1armın doğrudan vaktinde tahsil edilmediğ i, ict3 

doğruya ihtisas mahkemelerince tebliğatının geciktiği, işin ihtisaf 
diğer ç~it kaçakçılıktan alına - mahkemelerince doğruca yapıl • 
cak cezalar gibi alınması, alına • masında, tek elden idaresinde 
cak para cezalarının kaçakçılık fayda bulunduğu ileri sürülmek • 
harçlarına, bulucuhrma, arayıcı· tedir. 

Edirne belediye 1 Kamutaya gelen LAyihal af 

reisi ANKARA, 12 (KURUN) -
ANKARA, 12 (KURUN) - Kamulaya gelen bir layihaya go• 

Edime belediye reisi Bay Şerefin re, ha va s ınm y~ıla<:J• 
ıutlhauı 1uwrç "'"'"'•'-' 1ı..ç--m; ,. ~ ... & 'Ç\,- arıyı ıçın e ogan davar arte~ 
miştir. me tabi olacaktır. Kanunun 1 n\~ 

Murakıphk tayinleri sanda tatb!ki istenmektedir. 
ANKARA, 12 (KURUN) Müvazene vergisinin 1 hazirat1 

lstanbul maliye mürakipliğine es- 935 den itibaren bir yıl daha uza· 
ki mürakiplerden Bay Kazım, iz • tılması layihası da Kamulaya gel
mir liman inhisarı mürakipliğine di. 
maliye müfettitlerinden Bay Arif 
Hikmet tayin edildiler. 
Rusyaya bir musiki heyeti 

yollanacak 

ANKARA, 12 (KURUN) -
Ankara Halkevi yakmda Rusya • 
ya musiki tetkikatı yapmak üze • 
re musiki bilenlerden bjr heyet 
göndercektir. Heyet Rusyada kon
serler verecektir. 
Yabancı kalorifer iş~ileri 

ANKARA, 12 (KURUN) -
Kanun mudbince 21 martta icra -
yı ıan' at edememeleri lazım ge -
len yabancı işçilerden kalorifer 
ve teaisatı gibi itlerle uğraşanların 
taahhüt ettikleri işleri bitirmek Ü· 

Her iki layiha bayramdan sot1' 
ra müstacelen neticelendirilecek ' 
tir. 

Kam ut ay öbür perşembeY' 
kadar tatil 

ANKARA, 12 (KURUN) ....,. 
Kamutay yarın, öbür perşembeY6 

kadar tatil yapacaktır. Yarın ak' 
ıam bir çok ıaylav lstanbula ha ' 
reket edecektir, Trene iki fa1:1' 
vagon takılması Bayındırlık Ba • 
kanlığmca alakadarlara emredil ' 

zere bir müddet daha memleketi• 
mizde kalmalarına müsaade veril· 
mesi muhtemeldir. 

Beyaz kitap dostça mı ı Arnavutluktaki tedrisat 
yazılmış? inhisarı Ş' 

Berlin 12 (A.A.) - Bay Bald- La haye, 12 (A.A.) - Artı . 
win'in Avam kamarasındaki nut· vutluk hükfimetinin müşavıri 1'.". 
ku hakkında Völkişer Böbahter, risli profesör Gidel ile Yunan''. 

' p . f. . p 1 "f dş ıunlan yazmaktadır: tan m arıs se ırı pr. o ı JS , 

imi divan huzurunda ArnavutlıJ 
"Bay Baldwin'in, Beyaz kitap

ta Almanyaya ve bütün uluslara 
ait olan fıkraların doatane bir. fi -
kir ve ruh ile yazılmıt olduğunu 

ğun 1933'te tesis ettiği tedri53 t 

inhisarının, uluslar kurnmu11d; 
2/ 10/ 921 tarihli beynelmilel t~. 
hüdle tearuz edip etmediğiııi 111\J' 

söylemesini memnuniyetle kayde .. 
d. y ) b f'ki h nakaıa etmi!lerdir. · ,, 
ıyoruz. anız u ı r ve ru - Malumdur ki, bu teahhüd ır;' 

tan pek az bir §eye teaadüf edil • mezheb ve dil azlıklarına, ıııe ; 
meıi tayanı teessüftür, ve bütün 1 · din teb, hayır müessese erı ve 
dünya Versay usulleri ile 1919 kurumlar bulundurmak, idare et• 
zihniyetine düşülmüş olduğunda ı k h Jd•• mek ve kontrol edebi me a 
müttefiktir. 

Bay Baldwin müzakerelere bu 
fikir ve ruh ile devam edilmesi 
kanaatinde iıe, hundan bizim ka
dar kimse memnun olamaz. Şu 

rını temin etmektedir. -"""' 
11tıitlQtt#MimtttmttllftttdlUl•BlnlffftlHWIQIOtlltuttnrtaliPWWW ;WWWl-

de gözükmes\ şarttır ve iıiçbir ~·: 
kit Almanyanın hukuk müsa\f~ 

d ~ır tını nazari ve ameli olarak eg 
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ır 1. 
Gezintiler ~ 

ve yurttaş 
Yetiştirme işi 

~Jl_'n aaylavlarımızdan biri 
~ ti. rnuelesi hakkında koca • 
~ bır .. ~roje Juızulamıt ve bir 
Ot, ? l~ychcuı halinde kamulaya 
~tır. Sayın saylav bu lôyi· 
)etı• el~ gerçekten ~ok ehemmi· 
d 1 bır rne:ıeleye, yurtta kültür 

Cinayetin sebebi: on paralık şişe! 

~e~ır Mec1is:n~e ~::ı:~1~i!:'~:~~ U u i ~ ~ O e r i 

Kendi yarınımızı 
görelim 

Devlet katında aon damlaaına 
kadar bütün gücünü vermif ak
saçlı emektarlar 1Jardır. Yasa ve 
türe dillerüe "mütekait,, deyip 
g~tiğimiz bu adamlcn, ömürle -
rinin titrek ve zabun yıllarında 
birer köfeJle çekilirler. Borcunu 
ödemiı, elinden geleni yurt lliu· 
runda harcaml§ltnın ~öniil duru 
luğu ile YClfarlar. Bunlar, bizde 

de :._eceıinin yükaeltümui ifine ....,.,,. .. 
lif d atını baaıyor •• Bu iıte yer • e,. , .... 

• )e<J oge kadar ha/Jıdır. Türki· 
i . 

1 
e tQh.il •eviye.ini yükaeltmek 

trekr · aJI IQ 1 l§lerden biridir. Ancak 
zJ tQ}~ fQ)llavın ana likirlerıne ta • I 

et• ı:;' olrnak:a beraber bühaua 
~~ hakkındaki düıünceleri 

e • '»lek • da dü§ündüklerimi aöyle • 
i . ıaterirn: 

o- .J ~.)lln aaylao liaeler mueluin
"e iki "e §ey İıtiyor: 

1 -ı·eı . ta ıa erin ziraat oe ticaret 
QalQrına göre kurulmaaı, 

J- Oe il - Memlekette liae ıahailini 
,;.,ecek rnüuae•elere yabancda • 

hcıkirn olrr.aaı. 
8iri11...: ı· . t il" /J"' iJı QJal .... ıaenın ar ı, aa 
l.~ı!lf ~e taban tabana zıthr •• 
~ bır okul tipidir. 

. ~?rtv. l!>ir rnulek mektebi, ya • 
'»lcrlt or.tQ derecede bir İf yeri say· 
~·lıaenin adını değl§tirmeden 

a• Set 'Yetini değ:.tirmek demektir ·I 
)'(naaı b". _1..-!1· 

ı • ~i .. • Y av ızım orta tcuuuı, 
dı ti "nıversiteye namzel yetİf -

'erı .• . ı~ . rnu~e•eyi acaba birer mu-
~\ 'Q~ıl yuvcuı haline mi koy · 
" · "1tıyor? Sanıyorum ki. ıay • 
~ ~?1lZın gaye.i budur •• Halbıı -

. ıa~ iinivermeye miineuuer 
ftgtırir .. • • -~J at ~ ..... ıyı yurtt~an yar ır, 

·~ •ebepten liHler iyi tXJtandtıf 
ıı: ••• •• 

~· ":)'••• :.u-. •• 1.----r,.,.,..,.L ,,. 
l~ •)'le kurulırnq birer cilaadır -. 

Vilayet bütçesinin 
müzakeresine 

baş!andı 
Şehir mechıi dün ıaat on dört

te ikinci reiı vekili Bay T evfiğin 
reisiliği altında toplanmıftır. En
cümenlerden gelen bazı evrak o
kunduktan sonra 935 yılı \'iliye • 
tin adi ve fevkalade masraf büt· 
çesı müzak~re edilmiıtir. Vilaye
tin adi muraf bütçesi tekliften 
258599 lira nokıanile 2347801 li· 

radır. 

Bu arada Vali ve Beledjye reisi 
Bay MuhiddinÜıtündağ,Ş.ıye i.za 
ıı Bay Fuat Fazlı tarafından ıe
çen celsede verilen bir takrire ce 
vap vermittir• Bay Muhiddın Ua
tündağ Şile - Ağva yolunda 
köprü yapılmuı için bet ıenelik 
pı;:>;rama konan paradan ıarfi • 
yat yapılacağmı bildirmiıtir. Vi
layetin fevkalade• ma.sraf bütçesi 
yekUnu 71684 lira fazluile 
713807 liradır. Bütçe yekQnlan • 
nın kabulü umumi masraf yeku· 
nile birlikte olacaktır. 

Fevkalade muraf bütçesinin 
on birinci faslına yetmit !?in lira 
tahsi1&t konmuttur. Bu pata, Bü
yükadada Dilde Atatürk iç.in yap 
tırılacak kötk kartılığıdır. 

Meclis bugün ıaal on dörtte yi 
a• t.opl:ıkn"-e•lc, hP.lediyen\n 111a• • 
raf bütçesi müzakere edilecek • 
tir. ~ 

Piyan~o 
~e~ li•eden lxqka bir mahi. 
d11iıt lolunak, ıonra gene adını ol
~ ıibi bırakmak bir yanll§ İ§e 

~Qkhr. Oıuz bin Jarayı 2427 
lfq1b k" b" • • 1 •r..! • d ~ u ı ınncı yan lf ımncı numara kazan 1 

• ıle,. "?' babaaıdır. Bu yoldan gi· Tayyare piyangosunun oeıinci 
~:::im ve ihtiaaa kuru~ ol~ keıidesi dün bitirilmittir. Otu.7-

'I' ti4 leye varılamaz. LıH kla • I b" 1. Z427 numaraya çıkmıf • 
t~. d /r ın ıra 

llaeltt ın yuvaaı ır. Mule br Bu numaralı biletin biter par 
__,. t~ epleri bu klasik tah:ıüi ve -1 j Bo ntide bakkal Vııngel

:ıı... eıler. Univerıiteye gidecek çad 
11

yn · mho. de Elma da~mda 
Y' "'«l'td •. .k e, enııe ır 

• ~ Q}ln her ıeyden once klaaı bek · R te Balıkpazannda 
tqLil . • J B . çı ecep , . ı~ 'IS e ıhtıyacı var ır. u bır.. k · lb ahı"mdedir Gala-~ . • omısyoncu r • 

4eıte i ~! sayın saylao,. mernf e: tada ulan çimento f abrikumda 
~ • kı lıse vücude getırmek ııtı-1 •• tahd Vanteresyan ve Sa-

' ık• • I d muı em 
"<at> lfi de yabancılar tara ın ani kızağacmda Rüıtemyandadır. 

}' e edileck... Büyük ikramiye kazanan bile • 
~ta ltrtdaı terbiyui bakımından tin diğer parçalan Zonguldak, 
b: .. lltl çok teh!ikeli ve hat!ô. dene j Tarıuı lzmir Mersinde satılınıf, 
"'" ki • ' ' ft~c1· bıı bcqtan bQfa yeni bır bir parçası Muğladan satılmıya • 

duyduklarımız 
Evvelki ıece Çemberlit&§ta bir 

cinayet olduğunu dünkü sayımız • 
da bildirmit tik. Bu cinayet etra • 
fında yaptığımız dünkü araıtır- -
ma1arda tunları dinledik: 

Cinayet on paralık bir bot ti· 
te için itlenmittir. Davit ile Ya • 
sef, Çemberlitaıta Yol geçen ha -
nmda kunduracılık yapmakta i -
diler. Bir kaç gün önce Yaaefin 
bot ıu tiıesini Davit alarak evine 
götürmüt. Şifeyi arayan Y asef 
bulamayınca, ıormuı ve araların
da ıöyle bir konutma geçm~ttir: 

- Şiıe nerede Davit? 
- Eve götürdüm. 
- Niçin? 
- Lazımdı, ,arap do1durdum. 
- Yarm tifeyi bana getir! .. 
Davit, getireceğ"ni söyliyerek, 

aktam üıtü ayrılmıttır. 
Fakat her nedenae zavallı Da

vit tifeyi getirmeği unutmuf, ikin· 
ci günü eli bot gidince, Y asef büs· 
bütün hiddetli: 

- Şiıeyi niçin getirmedin, ça· 
buk t:ıemi isterim. Diye tuttur -
muıtur. 

itte lsu on paralık §fe yüzünden 
iki arkadaş kavga etmit!er, Yaaef: 

- Ben sa.na gösteririm.. Diye 
hiddetle çalrımağa bat lamıştır • 

Evvel~ci akşam tekrar tite yü • 
zün::len hadise çıkarmıf, ve Yasef 
tramvay yolunun arkasına götür • 
düğü Da"Vidi dört ?''"..rinden ağır 
ıurette yaralıyarak öldürmüttür. 

Davit, Sirkecide küçük Eıkite
hir ote!i yanında bir evde otur • 
makta idi. 

Y uef, ifades:nde Sirkecide 
Salkmııöğütte ismini bilmediği 
bir apartmıanda elbiseci Alber'in 
evinde misafir olarak oturmakta 
olduğunu aöylemittir. Kati~, dün 
de yazdığımız gibi yaka?anmı~, 

adliyeye verHm'ştir. 

Jngitız ataşamıııteri 

Atinadan geliyor 
Yunan hükiımetinin müsaade· 

aile Makedonyadaki isyan cep • 
heaine giden İngiliz atetemilteri 
Kolonel Sanaon yakında refikası 
ile birlikte ıehrimize dönüp An • 
karaya gidecektir. 

Kolonel Sanson lngillerenin 
Balkan elçilikleri ale§emilteridir. 
Ayın betinde tehrimizde bulunu 
yordu. Atinada bulunan refikası-

Ayakkaoıcılar ba
kanlığa müracaat 

edecekler 
Lastik sanayiimizin göz önün • 

de tutularak, lastik ayakkabı ima 
linde kullanıian kauççuktan alına 
cak istihlak vergisinin azahılmuı 
üzerine lastik - deri rekabetinin 
hız aldığı görülmektedir. lstanbul 
ayakkabıcıları söylenildiğ:ne gö _ 
re yakında Halkevinde umumi 
ve fevkalade bir kongre yapacak 
lardır. 

Bu toplantıda, hükumete yeni • 
den müracaat edilerek, lıiatik aa· 
nayiinin deri ıanayiini çok müte
essir ettiği ve lastik ıanayiinin f 
tahdidi lazım geldikçe konutula • 
caktır. 

Bunun bir dilek teklinde ba • 
kanlığa bildirileceği de ı.iyleni • 
yor. 

Lastikçiler ise, verginin rızaltıl 
mau dolayısile beher lut:k ayak 
kabınm çiftinin 5-18 kurut ka
dar tenzilat göreceğini söylemek 
te ve tenzilatın biraz daha fazla
laJtırılmasını istemektedirler. Bu 
hususta lazım gelen müracaatı ya 
pacaklardrr. 

ı~tanbu, un planı 

Jürinin kararı 

Iç'Jakanlığı taıafından 
tasdik edılmedi 

lstanbu1 ıehrinin plô.nımn kime 
yap~ırılmaaı :ç·n lstanjuJ belediye
sinde teıkil edi~en jüri heyeti pli.. 
nın Alman §chircilik mütehassısı 
profesar Elgöçe yaptırı~masına ka· 
rar verilm".şt!. Jürinin kararı usu· 
len tas:lik edi~mek üzere İstanbul 
belediye re:sliğ:nden lç iş'eri Ba. 
kanlığına gönder:lmiş, iç işleri 
Bakanlığınca tetkik edi'miştir. J,. 
• t • B , ;1' 
tf.erı aKanlığın:n bu kararı tas-
dik etme:liği söylen"yor. &J tak • 
dirde İstanbul be!ediye reis~iğinin 
bu işle tekrar meşgul olmaşı icap 
etmektedir. 
nnmmıı nıımnımıııı mnmnmnıımmmmmımmmmımmmnnrmtmrmıı'""" 

nı almak üzere oraya gidecek son 
ra birlikte Ankaraya dönecekler
di. 

Son hadise!er dobyısile bu bir 
az gecikmiştir. 

de, sınır G§lrı yerlerde de sevi
len ve •aydan ihtiyarlardıı. 

E•kiden mütekaidin kara bir 
alın yazısı vardı. AybQflarında 

aalaşlara dolarlar, bin, bir aırat
tan geçerek haklarına kavufUrlar 
dı. Tarihimizde altın çağ diye 
anılan yeni devrim, mütekaidi 
bu dar ve küçük yerden aydınlı

ğa çık•dı. Alnınqa karaaını SÜ· 

di. Kanlı tlöğüı alanlarında, zor 
lu va.zile yollarında ağaran ~
lara &aygının yiikaek değerli ta-
cını koy:lu. Artık mütekait. gö • 
çen imparatorluğun bir yük gö
zile baktığı ezgin varlık değil • 
dir. 

Ônderlerimiz, temq bir dii§ü. 
nüıle onların her ay aylık pe~in. 
de kO§malarına da dayanamadı. 
Hem pqin verdi, hem de alma 
zahmetini üç ayda bire indirdi. 

ilk bakı1ta bütan büyüklüğü ae • 
zilen bu ince İf, ne yazık ki, ~a 
ğılara, ıekizinci, dokuzun'-u elle -
re varınca, kaynağının duruluğu 

nu koruJ•anuyor. Bütün bir ömür 
lük alın terinin karıdrğı, deha 
doğrusu otuz:, kırk yılda parça 

parça yatırılan bir paranın geri 
alını;ı demelı olan bu hakka tek 
rar yorulmadan kaVU§Ulamryor. 

Eğer yolunru bu hakları,, dağı
tıldığı yerlere dil§mü§se, dar, loı, 
ha1Jasız bir yerde aaatlerct: buna
lan zava!ldarı görmÜ§•Ünüz::lür. 
Ta uzaklardan tramvay, tren, va
pur yolculukları yaparak selenle 

rin bir ilan yanlqlığı yüzünden 
eli boı döndükleri çoktur. Bu, ni· 

ç in böyle oluyor? Yurdun en bü
yük çocuklan, mütehaide ıevgi 
ve saygı göıterir, ve bu temiz duy 
guyu kanunlG.§hrırken, fU en ke
nardakilerin güler yüz gö.terme
yi§İ, emektarlanmızı kırıvor. Ko
layı z:orlaıtırmakta nasıl brr tat 
var ki, bu ihtiycncıhlar, böyle Ü· 

zülüyor, bilmem. Bu ifi yakından 
gören bir do:ıtum acı ıeylt?r an. 
lattı. 

"i,., 1
'·· Millet davasının antitezi·, rak geri gönderilmittir. iki parça 

ç., ıı ise hiç ıatılmamııtır. 

' 11kii liaelerde üim adamıl On bin lira kazanan biletin 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün masa btı§ında bôbürle
nenı.~r, dü1ünmiyorlar mı kı, ken
düerini bekliyen •on da budur. 
Yarın on!arın ela ıaçlan ağara • 
cak, dizleri titriyecek. Onlar da 
bu kiıelerden aylık cüulanlarını 
u.zataca!dar. Dünyada insanın üa
tünlüğünü yapan §eylerden biri 
de, olana bakarak olacağı keatir
mesidir. Böyle bir bulllfa crmiyen 
bCJ§lar ise, ağırlık!arüe gô1Jdeyi 
ezmekten bQfka İfe yaramazlar. 

~,.,;edi yetiftirüdiği gibi iyi 1 dört parçası ıehrimizde birer par 

• ~ ~ dQ yetiftirüir. . ~iaeJ_~ı çaaı Adana ve lzmirde ıatılmıt 
''- rn~an tamamen millı m~- iki parçası Niğdeden ıablmıya • 
~li eler~ır. Milli müuıuelerınl k geri gönderilmiıtir. Sanlan 

• ~,.ı~':bly~i~i ancak milli un • ~06) ve ( 44) )e biten numaralar 
~Oc.,ı.ı erebilır. Yabancılardan "k' lira amorti alacaklardır. 

'CCQr • _ • ı ı ııer "",,..el ı.rnrza naaıl mıllı terbıye Dün çekilen numaralar sıraya 
~it err beklenebüir. Eğer ma-' k • bir halde iç ıayfalarımız 
. e tQ • ... onmu7 

ti6i . rızırnat devrinde oldugu d d 
il- o ,,..illi b. Ü • •• ··ı a ır. ~ ır tez erı aurıı meue _ ...... , ·-"'""""*""""-
~~ Q" gençlerin fU veya bu ya- ·;;irmek;,.ümkün olamaz. Gençle 
ti1\cl IQrcıJından terbiye edüme • re yabancı düi öğretmeği bir me 
ı;-Q4 e ,,..Qhzur tasavvur edilemez. aele olarak tetkik etmek gerektir. 

• ıie t~ b~irn devlet sistemimiziçtn Falıat bunu yapacağız diye ulusun 
ıi~'bıyernfa:le de milli bir terbiyesini yabancılara bırakama· 

"1ilQ· VcıTdır. 1 yız. Bölüklerimize naaıl bizim za-

S. Gezg n 

1 Daktilo aranıyor 
1 Ankara için fransızçaya tama• 

mi!e vakıf ve ik:ıi muvakkat ol • 
ma ,, üzere 3 ıteno - daktiloya ih • 
tiyaç vardır. 

le4 • lı terbiye bakımından mem- bit!erimiz kaman1a ediyorsa ter • 
Itri ~eki yabancı mektep • 1 biye saflarımız da ancak biz:m 

ı Ql(/1~1ftaliyqi bir emri oaki laalini mürebbiler tarafından idare edi • 

Kurban bayramı dol<orıile ço rşdartla alı1 veri!l Qrtmı!l tehrı"n I A d 1 rt 19 • • • • • • :s ıt1 rzu e en er ma rn uncu 
muhtelıl yerlerı~e. koyunlur getırrhu§t~r. ~akat bir çok ynrttaılaı salı günü saat 15 ten 18 e kadar 
kurban bedellerınr aynen tayy':'e ~emıyetı~e. vcr1ilderı için lnrrban • Ga 'atada Cumhuriyet Merkez 
lık koyan aatl§ı c:lır. Yukarıkı res.mde getlrılcn koyunlardan bir ka· P.anlrn.sı müdürlüğüne müracaat ~el ~nda devlet tahsiıatile ı lebilir. 

era YQbancı kurumlar oücade Sadri Ert&m ,ını görüyorsunıu. J etmeleri • 
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Jusuf H~cora 
Cenaze merasimi 
bugün yapılıyor 

Merasime bütün üniver
site iştirake diyor 

Dünkü sayımızda acıklı ölümü

nü h!lber verdiğimiz Türk bilgiç• 
!erinden Kars ıaylavı Yuıuf Ak. 

çoranm cenazesi, bugün aaat on 
birde HaydarP&§ada intani ha.sta
lrkle.r hastanesinden kaldırıla • 
caktrr. Haydarpaıa iskelesinde 

Şirketi Hayriyenin 58 numaralı 
vapuru bulunacak, cenaze mera • 

simine iştirak edenlerle Sirkeci 
vapur iskelesine getirilecektir. 

Saat on bir buçukta. Sirkeciden 
hareket edilerek Sultanahmet ca-

miinde namaz kılınacaktır. Sul .. 
tenahmeUen sonra Beyazıt mey. 
danında durulacak, burada üni • 

versite rektörü Bay Cemil ve meb' 

us profesör Be.y Şemecttin ve ta • 
lebeden biri tarafından nutuklar 
söylenecektir. 

Bundan sonra otomohilleTle 
cenaze Edirnekapı §üheda mezar-

lığına götürüleçektir. Cenaze me· 

rasi.mine, latanbulda bulunan pro

fe.c>rle1. bütün O~ivenite talebe. 
si ___ ittirak ede-

ceğinden Oniversi~ fakülteleri 

saat on birden ıonra tatil edile • 
cektir. 

. . ........ 

Tal ebe hirliğinren: fil. ........,. 

Profesör Bay Yusuf Akçoranın 
cenazesine iıtirak etmek üzere bü· 
tün birlik azalarmm ıabableyin 

birlik m~rke::ıdne gelmeleri rica o-

lunur. ' ' J. 

İstanbul Halkevinden: Fikir ve 

irfan hayatında derin bir iz bıra
karak ölen Kan aaylavı Yuauf 

Akçoranm cenaze merasimi yarm 
yapılacaktır. Evimiz üyelerinden 

bu ıon vazifeyi yapmak iıtiyen • 
lerin 13-3-1935 çar9amba günü 
saat 11 de Sirkeci Arabalı vapur 

iskelesinde hazrr bulunmaları ri
ca olunur. 

Korgeneral Kenanın ce
nazesi bugün geliyor 
Korgeneral Kenanın cenazeai 

bu al!Şamki T oroı ekıpreai il~ 

18,40 ta, Hadyarpaşa istasyonu • 
na getirilecektir. Oradan motör • 

le Gülhane hastanesine götürüle • 
cek yarınki per§embe günü ıa.at 

11 de Güthane hastanesinden kal-

dırılacak, askeri cenaze merasimi
ne ba§lanarak, Beyazıt camisine 
götürülecek, merasime nihayet ve
rilecek, l"..arnaz kılındıkt:ın ıonra 

otomobil ile T opkapıdaki aile 

kabristanına götürülecektir. 

Ankara fiJkil&tesı talebeleri 
cenaze merasiminde 

bulunacaklar 
ANKARA, 12 (KURUN) 

Bay Yusuf Akçoranın cenazesin • 
de bulunmak üzere Hukuk fakül· 

lesinden bir talebe grupu ve pro • 
fesör Bay Sadri Makıudi, fakülte 

müdürü Bay Feyzi bu akşam la • 
ta.nbula hareket ettiler. 

Okuguc ularımıza 
hizmet 

KUPONü 
Bu l·uponu hesip sahlayuıu .. 

Mehtap mz? Benim işte Mehtap! 
Hukuk fakülte -

sinde yazılı 
yoklamalar 

1 Doğma, büyüme 
Sulukulelivim ben 

Müfettiş ve başho
caların makam 

maaşları 
Hukuk fakültesinin yeni iınti • 

han talimatnameai mucibince yıl 
içinde her dersten en az bet defa 1 

olmak üzere ya:ııh yoklama yapı- J 

lac.a.ktır. 

Bu yoklamalar talebeye haber 
verilmeden yapılacaktır. Bundan 
maksat ta talebenin fakültelere 
muntazam devam etmesini temin 
dir. 

Talebenin yıl ıonunda yapıla -
cak büyük İmtihana girebi1me!)i 
için yapılan bu bC§ yaz 1ı yv1 la -
malardan en az ikiı.inde b Iunm:ı. 
sı iizımdır. 

Fakülteler profesörleri timdiye 
kadar yapbkları yazılı imtihanla
rı tesbit ederek ve bu imtihanla -
ra kaç talebenin girmit olduğunu 
tayin edeceklerdir. 

Fakültenin her sınıfta bir çok 
deralerden üç, dört defa yazılı 

yoklama yapdmqtır. 

Şimdiye kadar bazı talebeler 
bu yoklamalardan ancak birine 
iştirak edebilmittir. 

Bu talebeler bir imtihan daha 
kaçırdıkları takdirde sınıf geçme 
imtihanına giremiyeceklerdir. 

Fakülte dekanlığı tarafından 

yakında talebelere tebliğat yapı • 
lacaktu-. 

Yüksek muallim 
mektebi müdürlüğü 

Taliın terbiye heyeti üyesinden 
Bay Kbnn Naminin saylav seçi· 
mesi dolayııile açık kalan talim 
terbiye 8.zalığına eşld saylavlar -
dan Bay İbrahim A!aattin tayin 
edibni§tir. 

Yüksek tedrisat genel müdürlü 
ğüne tayin edilen yüksek mual • 
lim okulu müdürü Bay Macit ya
kında Ankaraya gidecektir. 

Bay Macitten açılan yüksek 
muallim okulu müdürlüğüne de 
eski yüksek tedrisat müdi.irü ve 
Jimdiki Galatasaray lisesi tarih 
coğrafiya hocalarından Bay Ha
mit tayin edilmi§tir. 

Brüksel sergisi 
Drükselde e.çdacak olan Türki 

ye Cümhuriyeti inhi~arlar idaresi 
nin iıtirak edeceği ulusl.ıraruı 1 

sergiye §ehrimizdeki tacirlerden 1 

bazılan da ittirak etmek i&teğini 1 

gösternıi§ ve bu yolda müracaat 
yapmışlardır. 

Bu tacirler sergide pavyon aça 
rak aal19 yapmak istediklerini söy 
lemişlerdir. 

Se:."'di komiserliğinden, bu i9 İ· 

çin Belçika konsolosluğuna gelen 
ceveipta., ıerginin sanayi erbabı i
çin olduğu ve tamamen ıergi ma 
hiydinde olacağı bildirilmi9tir. 1 

Diyen çıngene kadını, 
teza olarak boğaz 
tokluğuna çalışacak 
- Mehtap, içinizden hanginiz? 

Mehtap! 
Miiba§ir, dün akşam üzeri, Sul

tanahmet ikinci sulh ceza mahke· 
mesinin kapısından, koridorda bu 
lunanlara böyle seslendi. Şu ce • 
vap aksetti: 

- Mehtap mı anyonun sen?. 
Benim işte Mehtap! 

- Haydi, çabuk gel İçeriye. Ça 
buk,çabuk! 

- Geliyorum itte, geliyorum ! 
Mehtap, mahkeme salonuna 

girdi. Sendeliye sendeliyc haki • 
min karJııma gelerek, oturdu. 

Mehtap, bir kadmdll". Tıknaz, 
esmer, yaşlı bir kadm ..• Batında 
J"nMmavi baıörtüsü, bacakJarm • 
da pespembe ıalvar, sırtında da 
içi kıpkırmızı, dışı mosmor yeldir 
me vardı. Bir çingene kadııu ..• 

- Ayağa kalk ta cevap ver. A
dm mehtap mı? .. 

- Mehtap ta derler, Mahitap 
ta, Maytap ta bana. Maytap yazın 
daha iyi! 

- Kaç yaşındasın? 
- Eh, şöyle böyle altmış, yet· 

miı varım! 

- Ya altmış, yahutta. yetmiı!. 
Jkisinden biri? 

- Oyle ise altmı§ sularında • 
yım! 

- Babanın adı? 

- Hüseyin ... , Kara Hüseyin 
derler ona! 

- Ananın adı? 
- Güllü? 
- Evlimisin? 

- Şimdi değilim! 

- Çocuğun var mı·~ 
- Çoluk, çocuk dediğin var it 

te evde bej, altı tane!.. Onlara 
hep ben }>akıyorum! 

- Sen ne i! görürsün? 
- Ebe gümeci satarım, düğün 

lere çengi yollarım. Daha batka 
ne İ§ göreyim 1 !. 

- Nerelisin, nerede oturursun? 
- Yeni bahçeli, .. T opkapılı, ... 

Dosdoğrusu Sulukuleliyim !.. Doğ 
ma, büyüme oralıyım! 

ilk tedrisat müf etti§ ve bq ho
calanna vilayet hususi idare büt
çelerinden verilen makam mao.t • 
lannm kaldırıldığını yazuıııtık. 

Dün duyduğumuza göre Kültür 
Bakanlığı bu tahıisatm eskisi ai· 
bi verilmesi imkanını araşhmıak 
tadır. Bu tahsiıabn huıusi idare 
bütçelerinden verdirilmesi müm .. 
kün olmazsa müfettitlere ait tah· 
sisatm Kültür Bakanlığı bütçesin 
den verilmesi bir tasavvur halin -
dedir. Bu taktirde müfetti§le • 
tin makam tahıisah iki bin be~· 
yihrlen ba~lıya.caktır. 

OskUdar hocaları 
toplanıyorlar 

Üsküdar muallimler birliği ida 
ri heyeti bugün f ev kala de bir top 
lantı yaparak makam tahıiaatları 
nın kaldınlması mevzuu etrafm • 
da konuıacaklardır. 

Kadıköy tramvayları 
Vali ve belediye reiıi Bay Mu • 

hiddin Oatündağın reiıliğı altın• 
da Kadıköy - Uıküdar b-amvay 
)arı murahhas azaaı ile baz~ mil • 
heudisler toplanmıılardır. 

Bu toplantıda Kadıköy civan. 
na uzatılacak yeni hatlar mesele • 
si görüıülmüttür. 

••'"""'na:.ı""ıın"n"'rtı"'ıımııınırtn1ıınwnumıwwwıımurmı---

- Evinin numarası kaç? 
- Aman, bilmem 1 Hatırımda 

kalmıyor hiç! .• laterseniz, kızımı 
çağırayım da söylesin o size! 

- Türk tebaasından mısm? 
Eıb ' y·· küm' ' - ette, ya.. ur . 

Dosyayı gözden geçiren hakim 
Salahaddin Demirelli, sordu: 

- Senin Beyazıt meydanında 
dilendiğin iddia ediliyor. Buna 
ne diyeceksin? 

- Ben mi dileneceğim?. Aslı, 
faslı yok bunun!.. A be, ben ıada 
kaya mühtaç mıyım?. Dilenmem 
ben!.. 

Hakim, tutulan zapta göre auçu 
sabit gördü. Mehtabın iki hafta 
müddetle belediye yahut idarei 

husu'Siye İ§lerinde boğaz tokluğu. 
na çalıştırılmasına kat'i ıurette 

karar verdiğini bildirdi. Mehtap, 
hiç ses çıkarmadan, mahkeme aa .. 
Ionundan çıktı! 

llCll!Eillfll!l!l!m_._.._a .... -.llB ........... 

Bu akşam S U M E R sinemasında 
Garp cephesinde 

Kanlı lıücumlar 
BUyUkharp filmlnJn ilk lraesidlr • Kanh muha· 
rebeler, Tanklar1n hUcumu, bütUn c2phelerde 
zehirli gazler ve sair mUesslr ve heyecanbaht 
sahnelerle doludur. 
Foks Jurnalde: Yunanlstandaki son hadisat. 

Bu a'kşam MELE K Sinemasında Büyük Gala 
Gitta ALPAR ve Hans JARAY 
T" N o o LI TA UHUOY Otelin~e Bolu) 

Musiki: Paul ABRA HAM - Asturyas Arjantin Orkestrası 
Paramount Dünya Haberleri 

16 Mart 1 
Şehitler ihtifali 
nasıl yapılacak 
Her ael)e olduğu g~bi bu ı 

de (16 mart fehitleri) ihtifali 
nünde Eyüpt~ yapılacaktır. 

Hazırlanan programa göre: 
1 - Meraıim tam saat (15) 

bqlıyacaktır. 
2 - İstanbul müftüsü tarQ.f~ 

dan bir dua ve fatiha ve hafıı 
tarafmdan Kur'an ve a§ir ok'U' 
caktır. 

3 - A) lıtanbul umumi ınJ. 
üyelerinden Cemalettin Fazıl V 
rafından bir ıöylev. 

B) Halkevi üyelerinden Miit 
Müeyyet Bakman tarafın.dan ( 
mart gününün duyumu) adlı t 
şiir. 

C) Yüksek tahsil gençlerind 
Rükneddin taraf mdan bir sÖY~ 
aöyle.necektir. 

4 - föz~!ka matem havatI ~ 
tacaktrr. 

S - Askerf ntüfreze bir ı•~ 
kumandasmda havaya üç def• 
t~ etmek aUN!tile ıehitlerimiıi t 
lam!ıyacaktır, 

6 - Mevcut kıtaat ve meklt 
ler tarafından remıigeçit yapıl' 
caktır. 

7 - Merasim rünü bayr~ 
yarıya çekilecektir. 

8 - Köprüden saat (13) dt 
(14) te birer vapur hareket ede 
cek, merasime ittirak edec~I 
Eyübe getirecek ve mera.aiır.itı b 
tammda. köprüye getirecektir. 

Kısa Şf'hlr Haberleri ....................... 
SEYYAH GELİYOR - Ayıv 1 

ımda limannuın Gripsolm i•i~ 
aavuaf-. "ll:.llnnrn fi~_.!..!.- 4 ..... .,.:f...:•h 
tirecektir. 

Aym 18 inde de General.~. 
Şlroyhen isimli vapur hu yıl ,J;ll 
ci defa olarak limanımıza üç ~ 
elli Alman &eyYahiyle gelecektit· 

ÖffÜNÇ PARA VERENLEJl 
Ödünç para müesseseleri bu yıl 
gözden geçirilmiştir. Bu müesııe; 
lerin muameleleri birer birer te_

1 edibni~ ve kanuna uya" oldul> 
görülmüştür. 

Bu İ§le Emlak ve E~ B~u 
sı da meşğu 1 olmaktadır ve bu ı;· 
re yarım milyon lira ayırmıştır· P 

ŞİRKETLERDE KONGF 
LER - Anonim ve Kooperatif ~ 
ketler, yıllık kongrelerini yapt1\ 
başlamışlardır. Bu aym sonun:ı ~ 
dar bu w;ııumi heyet toplantılar1 
tecektir. . 1~ 

Ökonomi Bakanlığı müfetl1~ 
umumi heyet toplantısında bu~s 
makla ve şirketlerin bütün hies ~ 
larmm toplantıda bulunup bulı 
madığı ara§tımıaktadrrl.ar. rl 

HHAı~CILARIN ŞiKAYE ~ 
Sirkeci ve Galatadaki hanlarıll f~ 
lıiplcri alakadar yerlere 1:'3~ır0~~ 
ederek, hamal bölük te§kilatıll 
şikyet etmektedirler. . . .tJ 

Şikyct eden han Fahiplerı, );. cı1 
işlerini gören hamalların 1' g• 

lıanlarmdn çalı~an kimseler olıll 
nı islemektedirler }\.! 

KAÇAK TÜTÜN ve RA ,i 
Uzunköprii mmtakasıncla J{ 

11
e 

köyünde muhafaza ,.e inhisar s ' • 
b. ,.1111" 

murları ır ara~tırma yaptn >,
1 

~ı 

on dokuz kilo tütün ile he~ ki 0 

dar Yunan rakısı hulm.uş!arclı~{iı:ııifı 
Suçlu görülen 1sm:ul 11~ l\ Ji!• 

inhisarlar idaresine ,·erilmı~letW' ~ 
BAY AHSEN - Buğday J: i9 

lukları ara~tırmalan esnasJJ'.l fE 
Z. Bankıası t ten el çektirilen ıraat .\h~e 

taııbul ~uhe6İ müdürü BaY • b" 
· arel . 

İstanbul ticaret odası "e tıc ekilıtıı 
sası meclisi azalıklarmdan ç ~ 
. JI 

tır. . 1161ııv·.1 'J 
Ticaret \"e zahıre bore kfi'' t 
. T. t d wıı1lll' ıı yerme, ıcare o ası 

Bay Cemal &eçilmi§tir· . J3ıı1 
BULGAR ELÇİSİ - Yeo:al'tl'~ ~ 

gar EJ~isi Bay Pavlofun 'Y ·dccrf 
şehrimize gelip Anknraya gt 

wnuluyor. 
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(Endülüste Kemal Reis 
Z QelrikaNa: 47 1 1 Yazan: /,hak FERDi .ı ., Mektepliler Şampiyonası 

f 
;JJ! 
f 

~raııce iza~eı fnıir ~ai~in seugilisine: 
ijarnatuyı se'n teme~ece~sin ! ~emişti Istanhul lisesinin tertip, gazetemizin 

himaye ettiği müsabakalar haşlıyor 
Emin Said'in sarayında 
- Yer altı nöbetçileri rüya gör· 

rn·· ı 
ll§ er, yavrum! Garnataya dışar-

dan bir kuş biJe giremez .. 

ne iç!:::.:~en fazla içtim .. Ge- 1 Şeref sahasında yapılacak merasim programını, futbol, = ~:;:,.~önmiyor mu?. • voleybol maçlarına ait fikstürü aynen yazıyoruz 
- Kral Ferdinand yalan mı 

söylüyor?. yer altındaki asker -
ler t·· ki l .. .. l ur eri gözüy e gormut er .. 
1-feın hu sözlere ve tereddüde ne 
ı·· uıuın var? Yaralı İspanyol a&ker-
leri meydanda .• 

- Bunları belki de kale nöbet -
ç~leri Yaralamıştır. Ben. bu masala 
bınu·· I" . r u ına.namıyorum. 
k - Sen gözünle gördüğün hak.i
atlere hile kolay inanmıyan hır 
adamsın! Bereket versin ki bira • 
{~rin h~kik~ti senden iyi görüyor! 
\ı.rklerın hır an evvel yakalanma

'1 için saray muhafazma şiddetli 
e,.,..· 
.. ııtler vermis .. 
- Evet... • Üç dört gündenberi 

§ehrin altını üs.tüne getirdiler. 
- Elbette bugün değİ'lse yarın 

Yakalayacaklar .• Bakalım o vakit 
'ile söyliyeceksin !.. 
l -Ne mi söyliyeceğim?. Yaka· 
an1rlarsa, bu masalın hakikat ol· 
d~g~ b d . 'b .. una en e senın gı ı ınanı -
l'lllı ! .. 

b' - Kemal Reis kumandasında 
lt İürk donanma:;ınm Endülüs 

•ularrna geldiğini söylüyorlar. 
Bu hah . 1 

ere de manmaz mısın • · 
\ -- Buna inanırım .. Çünkü, altı 
{..evvel biraderım t;.nlrrAbdaHah 

l\qtklerin E.n~ülüa devletin.e yar • 
~ etmesi ıçın fstanhula hır hey • 
et,~ d .. n errmştı •. 

~ "-:- Bu heyetin de Türk donan -
,, ~•Yle birlikte döndüğü söyleni -
.J()I' ... 
.ı . ......._ Bu haberi nereden öğren • 
llll\? .. 

......._Diğer haberleri öğrendiğim 
Yeı-d en,. 

l'tı'-;-- Başka bir şey söylemediler 
ı .. 

-- İürk amiralinin çok meyus 
0d~~Uiunu söylüyorlar. . Yakında 
l)l\ .. 

Up gidecekmiş .. 

, - Endülüs devletine bir yar · 
l 

1~1 dokunmadan gidecekse, bu -
·;).1·a kadar nedeıı gelmiş?· 

... Kral F erdinandın muazzam 
ı d' · ·n de· arını görünce, ken ısını 

:inde bir damla olduğunu an-
-lı " .. bir 

, 1 f. Çok zeki ve uzağı gorur 
ı.ıa 

Ilı olsa gerek.. 

~""'ı'~ S · ·ı· · · dı' ı'nde )at ··• • aıt !evgı ısının z 
1Yordu .. 

la... · b'JI" ,.. t'anyol dilberi elindekı ı ur 
dlttahiden bir kadeh şarap doldur· 
~ v .. tul'd" e aşıkının dudaklarına go· 

U: 

tak Artık hu manasız lafları bı
J.f alını.. Zevkimize bakalım ... 

't)dj iç funu ! 
~ ~llıir Sait şarap kadehini bir 

<h.trrıda midesine bo~alttı: 

- Demek hala sarhoş olmadın? 
- Hayır ... 
_ Benim başım dönüyor .. 
- İnanmam .. Sarhoş olsaydın, 

İstanbul liı;esi 111iidüri.i Bay Ce · 
lal Fenli Gi;kçayın riyasetindeki 
Bay İlhan. Bay Hamdi, Bay 1'ecati-

7 - On dakika rnnra 
ma~lanııa lu.ı~loııacaktrı·. 

fııthol 

Futbol maçları 
. k"l · ·~· 1 · k · 1in ter ı~ın tei ı el.tı?ı nr . omıleı . • ;\fcktepler saıııpiyoııaı.,r idare 

tıp gazetemızın tcs\ ık n• hıma' c k .
1 

• 1 

uyurdun! 
_ Seninle biraz daha haşhaşa ' ' ~ · onıı esınucn: 

t•ltiği hiiyiik, nıeklt'plilcr ı;por ~um- Gel<>ceh /wftmlmı itibaren ba~fz. kalmak, biraz daha konuşabilmek 
için uyumamağa çalışıyorum. 

piyona•ına gelecek lıafta ha~laııa · yaca/; futbol maçlannm tarihi. sa -

• .ı"' · . ' '. :ı.. : • • .. atı ıw ha ..em Pn .~u sun•t <' 111.' ın c .. .. l Lıı· I i~clcrdeki gen'' '-t>orcuları· ı · I / · { · 
Genç kadın bir kadeh daha ll)Izln mkı~af , -e lerakkı::ıı l''Jll hu - ı·ı · ı · 

• ~ :ı. • • t ı mzs 11·: 
yük eıııcklt•r neticesinde tert.~p edı- 21 / J / g35 PERŞEMBE doldurdu .. 

Emir Sait, bu kadehi kendisine 

verecek sanarak: 
- Sevgilim, başım çok dönü -

yor. içemem .. 
Diye mırıldandı ..• 
Fakat, İspanyol dilberi kadehi 

kendi ağzına götürmüttü .. 

D }"kanlının gözleri açıldı: 
eı 

1 _ Beni aldatıyor musun·· w. 

_ Hayır .. Sana verecek degıl -

d. k' Biraz evvel . içemem -
ım ı ... 

. d' ? diyen sen değil mıy ın · · 
Emir Sait, biraz daha gayret 

göstererek : . . w. • 
- Senin benden fazla ıçtıgın~ 

d d. h dı gördükçe utanıyorum, e ı, ay 
bir kadeh daha ver.. Fakat, hu, 

son olsun .. 
- Hayır veremem .. Hastalanır• 

sın!.· 
_ ~ı:anin rllzincl~ öln-ı4ğe ye -

min ettiğimi unutma! Haydi,i~~m~ 
bir kürek ateş daha dök, sevgıhm. 

İs anyol diJıberi sonuncu kade • 
p 'd · b saltmıc: · 

h. d !sıkının mı esme o. :r 
ı e . 

tı ...• 
Emil' Sait: 
_ lcim yanıyor, Don.3 ! .. 

D. J k elini basına götürdü ... 
ıyere J • 

Şakaklarını sıktı ... Ve birden hıre 
gözlerini kapadı.. .. 

ı ol dilberi, tatlı hulyalar -
spany d'"'' b 

la eteklerine takıp sürükle ıgı u 
saf delikanlıyı nihayet en C:,~n. ala-

k . d n vurmuc: yüregım ya-ca yerın e :r• 

karak ve damarlarını uyuşturarak 

len hu mi.i~ahakalarm en mukem -
mel \C faydalı hir iekilde yapıl:ı · 
hil111ebiııe tanı bir gayretle ı;alı~ıl · 
maktadır. 

E', clki günkü :,.on toplantıd.1 
komite a~a~alaki Lchliğlerden unla· 
şılacağı üzere müsabaka fiki:;türlcrİ· 
ni bn~laııg1!j ınel'Usimi programını 

tamamen te~lıit elmi~tiı·. 

Daima gençlikle çok yakıııdan 
alakadar olııw) ı kenıliııc gaye edin
ıııi~ olan ~azctemiz. im nıfüahaka • 
)arın en iyi hir ~ekilclc rantlnum 
, ennc,,i iôn elinden geldiği kadar 
çalr~acakl Ti'. 

Bu ı:efer haıuhaşka hir ~ekiltlc 
~ok ku\\etli ellerin ida~esi nTtmd.a 
ha,.lı) acak ol an mekteplılt•r ~ampı· 
yo~a::.1 ~üplıc yok ki. şinıcli~e kada;· 
yapılan! anıı en miikeııııııelı olacak· 

tır. 

Memleketin sevilmiş \'C tanın -
mı;, f eclcra. yonun ehli?·etnameli 
ha'keınlcrinin hu 11:ıçlarr ıonre el · 
ıııc,-i de rna~lara tanı hir elıcnııni · 
yel , eri lıliğinin delilidir. 

· Gan'~İ valnız ~u 'eya hu Ji~cniıı 
ı-por i)eri;ıde eıı üstiin olduğıınnu 
mıla~ılııuu;nıdan Zİ) ade gPn-; liıwli -

Ierimiz ara:.ında bir blHllimiyet 'ı' 
tesanüt tesis edeceğim.len ~iıudiılt'Il 
emin olılnğuıımz fa) dalı ~ampiyo -

na için lıugiinliik fazla lıiı· ~ey yaz· 
mr}·oruz. 

Yazımızı lıitirrneılerı ~unu ıla i · 
Hhc etmek istiyoruz ki, (Kunııı) 
ıııektepliler ~ampi~ ona•ınm gerek 
fuLhol ırcrek 'ole} bol ıııaçlarmı 
hüviik llir tlikkallc. alaka ile tııkip 
t'd;cek , e hıınlarr en hitaraf hiı· ka· 
lemle siilunlarına grçirecektir. 

uyutmuştu.. . 

şeytani hevealerile siya~ı e.~t~ı- Açılma merasimi 
. kt ek mahır goru -kala.r çevırme e P 

nen bu sehhar kadın İspanyada da ılfol.:tcplcr ~aırıpiyonasz idare /w. 

k. . adet kimine felaket ge· mitesindc•n: 
ımıne sa ' · ı 

tirmiş, fakat en ziyade et, şe~.vet ~Icklcplcr ~arııpı) onasınm açı • 

1 1 - ıua meraı•imi 21 Mart 935 Per~cııı· 
Ve •e~.,d-.ıan ibaret o an var ıgmı k' S f 1 0 

""-1 be güııii Be~ikta~ta · ı .., eı·e sa ıa • 
memleketine hasretmişti. srnda yaµılacaktır. 

Kraliçe (tzabel) ona: - Mera;;İm programı ~ıulur: 
"- Garnatayı sen fethedecek - 1 - Saat 14.15 tc geçit resmi. 

• ? 2 - ~Jektepliler ge!;İt resıninclı• sın .. ,, 
· · alfabe ~ıra~i~ le 'e şu ~ekilde dizile· Demıştı ... · 

U n kirpikli ve sehhar bakış • <'eklerllir: 

11 ıspz:nyol dilberi, Emir Sai.di §~- \ıncJi Havut. lfo~aziçi. Darü~~a· 
k l n faka. H a)·daı:paşa. İnktlap, İstan • 

! ustururken ra ıçem " 
rap a uy · ' imi. Kalınla~. PerleYniyal, Şişli Tc· 
sözlerini hatırlıyordu. rakki, Yefa. ) eni li!'e .. 

Endülüs prensi uyı1rken, genç 
kadın yavaşça yerinden kalktı ve 

Em. Saidin başını yumuşak 
ve ır k k 

t ~ n üzerine hıra ara 
bir yas ıgı d 

1 . • karıştırmağa başla r. cep erını ) 
(Arkası var 

3 - Geçit re:.mine 'oleyhol 'e 
futbolcular. hakemler kendi kıya · 
f etleriyle i~Lirak edeceklerdir. 

En i.indc Tiirk bayrağı 'e komi· 
le azalan giclcreklenlir. 

4 - Ge~it resmi lanı olunca 

.\J üsahaka komiseri: Hav i llıaıı. . , 
haııt (14.45) Knhata~ - r~tanhul. 

hakemi: ~ uı·i Bosut. 
Saat (16) Ameli Ha) at - Ha~ -

darpa§u .. 
ll:ıkemi: İzzet :\Iulıitıin Apak. 

28/ 31935 PERŞEMBE 
.;\Hbabaka koıııiseri: Bay l\" ecati. 
Saat (1 ı) Pertevniyal - YPnili· 

se .. Ifokemi: Halit Galip. 
Saat (15,15) Vefa - Boğaziçi. 

J fokemi: Ali füdnuı. 
Saat (l 6.30) Darü~~afaka - ln

krlup.. Hakemi: Halit ihrıılıiııı. 
4/ 4 '935 PERŞEMBE 

jJii,.ahakıı komi11eri: Ray Hamdi. 
Saat ( 14) Kabala~ - \meli Ha -

vat .. Hakemi: Nuri Bo ut. 
· Saat (15.15) İstauhul . Pel'll'!v • 
niyal.. Hakemi: Halit Galip. 

Saal ( 16:30) Hay<ltırpa~ıt .. Vefa 
lıakeıni: fır.et Jnhittin Apak. 

11/ 4/935 PERŞEMBE 

i\ 1 iiııııbnka l..om İı;eri: Bav N ccati. 
Saat ( l ı) Boğaziçi - ·İnkılap .. 

Hakcıııi: Mi Hidnıu .. 
Saul (16,30) Rarü~~afaka • ) t'rti 

li:oe .. llakeıııi: Halit Galip. 
18/ 4/ 935 PERŞEMBE 

.\lü~ahuka konıi eri: Bay İlhan .. 
Saut (14) Vefa · Ameli Havat.. 

Hakemi: İzzet Muhittin \pak.· 
Saat (U,15) Haydarpaşa . İnkı

Jiip .. Hakemi: Halit İbrahim. 
Saat ( 16,30) İı;tanhul Darü~~a 

faka.. IJ akeııı i: uri Ro~ut. 
25 41935 PERŞEMBE 

:Müsabaka komiseri: Bav H aıntli. 
., Saat ( ~4) Yeni lise • Boğaziçi .. 
lfokcnıi: izzet ~Iulıittiıı Apak .. 

Saat (l!l,l 5) Kabata~ - Vefa .. 
Hakemi: Halit Galip .. 

Saat: (16,:iO) Pertenıhal . Da· 
rii,~afaka. Hakemi: Nuri İ3osut. 

Not: 

25 ı\ismıa lwtlar mat:far .5,,,.C'f 
alanmtl<ı yulwrdald ~eldldc d<•ı>cım 
cdecchtir. 2S Nisandan sonra, İmli· 
lıanlamı )<1/da.sması t!olnyısiyle 
ma~·lann ~abu/~ bitm<>sirıi lemin yo
lıın<la 111iisabnknlnr iki .mlwra t<1lc • 
sim edifocek ı•e im tarilıt~n .wmra 
ynp1lacah ma(larm programı a)rıca 
ilfin t•dilecelair. 

Voleybol fikstürü 
M!•ktepliler komitesi idart! lıeye

lindc11: 
Voleybol ma~·formın /ikstiirii 

a~ağıhi şehilde te.'fbit edilmi~ t'P. 

maçlar çabu/,· biwwsi için ( Kabcı • 
taş • Darii.wıf nl•a) salwlannrr tal• • 
sim edilnıi!!lİr. 

Pazar :U : Şi--li - 1 nkılap, Hay • 
<larpıı~a - Y cfu. (Da rii~~a faka :,a • 
ha~nıcla) .• 

Çarşaıııhn 3: Kalıal~ş - \ efa, 
Haydarpa a - lnkilap.. (Kahat:ı:: 
ı-alıa~mda .. ) 

lııtanlml - Darii~~afaka. \ııı.-li 
lluyut - \ efo.. ( Dariiıı-:afnka ~alı.ı
ıımtlu) .. 

Pnzar 7: Yen ili:-.e - Şiili• K:ıb.ı
laş - inkıl[lp (Kabala~ ~alıa:oıudu ı. 

P<'rtc' uiyal - Darüş~af aka, Ha~· 
ılarpaı:a - lstanhnl.. (D:ırii~~:ı • 
faka salıa~ııula) .. 

10 Çar~amba: Ameli Ha~al - İn
kıiiip, Yefa - lı-ıtanbul (Darfü~~ufa· 
ka salı:ısmcla ) .. 

Jlardarpa~a - ) cniliı;e. Kaha -
taş - Şi~li.. ( Kahata~ sa hu ımla) .• 

1·1 Pazar: \ cfa - 1ııkılap, \ıııc· 
Ji Hayat - Yeni lise.. ( Oarii~~afııka 
snhasında) .• 

I't•rte' niyal - Şi~li. Kahata~ -
Huyd:n-pa~a. (Kah ata~ aha .. mda) ... 

17 Çar :mıha: .Ameli Jl:ı) <il -

fstaııbul, Yeniliı;e - İnkilap. (Da • 
riij~af aka ahaı.mrla). 

Pcrle\ ııiynl - Ha) darpa~a. I.~ • 
lanhııl - Şi~li.. ( Kuhata~ !°':tlıa ıu • 
da) .. 

22 Pazar: Şi~li - Durfo;~al'af....a, 
Pertcvniyal - V~f a. (Darü~~afaka 
saJrnsmda) .• 

Kahnta§ -Yenifüe, ŞiJi - Ha)
darpnşa.. ( KııhıHa~ salı:ıi'ırHlu) .. 

~5 Per_şemhe: Vefa - Yenili~"· 
fstanlıu1 - İnkılap.. (Dariiş~afak.ı 
sahasında) •. 

Şi.§Ji - \meli Hayat .. (Kalıata~ 
sahasında) .• 

28 Pazar: Pcrle,niyul - ,\rııeJi 
Unynt, Darü~:.afaka - Vefa .. (Da -
l'iişşafaka sahasında) .. 

Ji .:\fayı:. Çar~aıııha: f,.,tanhul -
Yenilise, Pertevniyal - İnkılap .• 
(Daı·iişşnfaka aha~mdn) .. 

Dıırü~şafaka ifa) darpa~a., 
(Kaha taş salıasımla) .. 

5 Mayıs Pazar: Darü~şafaka -
Ameli JTa)al.. (Darüş~afaka :,.alıa • 
sında) .. 

8 Mayı!l Çar~amba: Darü'i'~afa • 
ka - Kabataş.. (Darü~~afaka alıa
sında) .. 

F. Bahçe - G. Saray 
maçı yapılıyor 
T. J. C. /. J.~ımıbııl Mmtalw.~ı. 

Futbol lu!) nıi ba~lmnlığmdan: 
15 - :i - 1935 Cuıırn günii )U • 

pılacak rc5mi birincilik maçlan: 
1 - Fencrhalıçe alanında alan 

gijzcfüii Net•mi \taman .. 
Galal:ı::.aray . Fencrhalıçe A. la· 

kıınları saat Jj Le llakeııı ~azi T('Z· 
can .. 

1 aıı lıak<'ınleri: \<lnan \km 'e 
Halit ibralıim .. 

Not: Bir buçuk .. aatlik 111a~ so -
mııı<ln iki taraf berabere k:ıldığ1 
tak<lirclc hu ıııac on he!cr dakikalık 
iki de, re dalıa ;cmdit cdilt•r<'klir. 

II - Ue~ikta~ !:'leı·ef alıuıınd:ı u • 
lan 11özdiı;ii S:ıim Turgut.. 

Knra..,üııırUk - Süınerııpor \ la· 
kıml:ırı ~aat 11 Hakem !:5uphi. kil..._ Oh .. Ne nefis .. Sen de iç ba

)ıtn' 

tlo~en~·kadın kendi kadehini de 
durdu ve içti .. 

·-K misyoncu karneleri 
ı O b 1 gümrüklerinde çalışan 
stan u d . ,., 

Ti.irk bayrağı ortaya gelecek, mek · 
tepliler yüzleri trİ~lünlere . clönük 
olarak iki sıra genı~ kol nız:.unında 
duracaklardır. 

Pazar :?4: Kaha La~ - İsLanhul, 
Haydarpaşa - Ameli Hayat (Kaha· 
taş sahasında) .. 

Pazar 21:: Yeni lise - Pertel'ni • 
) al, İnkılap - Darünafaka (Darüş· 
şafakn sahasında) .. 

Hali~ - Ortakiiy A takımları ısa· 
at ] 3 te Hakeııı II. G. Ezgü .. 

ik~lından beri içiyorlardı. 
S llıır Saidin başı dumanlıydı ·· 

&.atter 'k 1 . kü' ··1" r \'e h geçtı çe göz erı çu uyo · 
~l <l§ını aevgi.lisinin dizinden 

dırnıa.k . . d 8• ıstemıyor u. 
r>a tr ~alık gözünün ucu ile Is • 

l\)o] dilberinin yüzüne baktı • 
-- Sen neden içmiyorsun?• 

k . onculara verilecek aımı 
omısy . l k 

k 1 . u··munesı bakanı tan arne erın n . 
k . ncular birliğine gelmış • 
omısyo . •w• 

tir. Komisyoncular bırlıgı karne -

1 . d h ·yı· bir .. ekilde olması 
erın a a ı :r 

. . .. "kler bakanlığına müra 
ıçın guınru 

caat etmiılerdir. Baskı parasını 
kendileri vereceklerdir. 

;) - Bu Erracla komite ııamma, 
futbol Jıakcmleı·i namına, KURL°\ 
aazetesi namına hir kaç ~öz "öyle • 
o 
necektir. 

6 - Son olurak ~ehir bandosu • 
mm i~tirakiylc hep bir ağızdan !1'· 
tiklıil marsı söylenecek n nıeral'lıın 
nihayet bulacaktır. 

Çar§atnha 27: Kabataş - Anıdi 
IJnyat, Şi~li - Vefa. (Knhotaş sa · 
hasında) .. 

Çlll'§amha 27: İı.tunbul - Perte' • 
niya]~ Yenilise - Daı·üşşafaka, (Da
rüşşafaka sahaslnda) .. 

Pazar 31: Kabataş - Perte\ ni · 
yal.. (Kabataş ~alıa~mda) .. 

Doğanspor - Feneryılmaz ,\ ta· 
kııuları saat 15 tc If nkeın Sa im Tur· 
gut.. 

S \TTLIK ARS \ 

Qı;maıı Bey ci\"armda traınu)a )U· 

kın kodaman caddesinde nerr.nr~ı li 
450 art~n arııa ııııtılıkLır. Paket pıı,.. 
talıancsinde ıocyyar Remzi) c miira· 
caa. 
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Zil ede ekin işleri 
Buğday alımı istenilen biçime giriyor, 

pancar. ekimi genişliyor 
Zile., (Hususi) - Turhal şeke:ı.· 

fabrikası bu lıavalidc pancar, Zira· 
at Bankasr <la buğday ekimini de -
ğerlendirıni§tir. 

Ziraat Bankasının köylüden ul -
<lığı buğday Zilede dokuz milyon 
kiloya yakınla§mış ,-e köylüye ,-er
diği para üç ~üz bin Jfrayr bulrımş
tur. 

Bankanın hiikftmet hesabına 
yükJettiği buğday işleri Zilede iyi 
,.e beklenen verimlerle başarılmak· 
tadır. On yedi hinden fazla ahalisi 
ve yüz yirmi, yüz otuz köyii olan 
bu şirin kazamızm köylüleri Ziraat 
Ilankasmı artık kendi öz mab say
mağa başlamışlardır .. 

Buğdayını bankaya satmak için 
iki, üç günlük yoldan hile geleu 
köylü pek çoktur.. Şimdiye kadar 
bir senelik bütün bir ekinin malı -
ımlünü pazarda yok pahasına kap· 
tıran köylünün gözü açılmış ve ma· ' 
lmm değerini kavramıştır .. 

Derece \'e ölçek Jıesahmdan 
gayrisine akıl erdiremiyen köylü, 
~imdi köylüye iyiden iyiye alışmış. 
ve artık lıer işini kilo ile görme{;~ 
haşJamıştır. l\Jalmı satınca b"Ünü 
gününe parasını alan yüze yakın 
köylü, lıer akşam çulmf:'Uııu yakıp 
köyüne keyifli keyifli dönerken hu 
!)evinçlerini hükumete borçlu ol • 
duklarmı söylemektedirler .. 

Zilenin bu yandaki değerini gii· 
ren banka; yaza doğru bir de silo 
yaptırmayı gcrckJ i hnlmuş n lıazU"
lığa geçmi~tir .. 

Zile~ buğday i~lerinde bankanın 
lıewen hemen belli haşir bir kolu 
olmak iiıerc gibidir. 

Buralarda şimdiye kadar pancar 
ekimi pek az görülürken derhal şe· 
ker f ahrjkasııufan sonra bütün 
köylü pancar <>kimini ele alınağa 
başlamıştır .. 

Pancar ekimi ge!:en sene dört 
hin dönümlük toprak <loldurmu§ • 
ıur. Bu sene j,(. alır hin döniiıne 
t;ıknu~tn·. 

Geçen yıl pancar ekimi yalnız 
hi r kaç k'i~inin elinde kalmışken, 
bu yıl pancar işiyle yüze yakın köy 
,.c hütün çiftçiler uğraşmaktadır. 

Geçen sene Zile ziraatine pan • 
car parası olarak f ahrikanm dağıt· 
tığı dokson hin füa iken hu sene bu 
tularrn yüz elli bin lirayı ge<:eceği 
talıminlenmektedir. 

Turlıal §eker fahrika:;;ı, yalnız 
şeker verimiyle kalmayıp, bir ha • 
kımdan da makine Yermek ı:ıuretiy-
le memleket ziraati Ye köylüyii 
fenni ziraate teşvik elmekte Vt' 

toprağının değerini günden giine 
arltırınaktadır. 

Tren !<azasına sebep olan Adanada kadın kıyafeti 
932 yılmııi onuncu ayının yirmi 

Uçüncü günü Geleheklc Bucak is • 
tasyonları arasmcla teclhirııizlik ve 
dikkat~izlik yüzilndcn müe"sif bir 

kaza olnıuştur; bir vagon lrenin 
gev~ek bulunmasından bat üzerin • 
de• yiirümeye haşlamış ve karşıdan 

gelen yolcu trenine çarpmış, üç ki· 
~i ölmiiş, altı kişi yaralannustı. 

O zaman amele çavuşlarından 
Celal ve Haydar oğlu Raif ad1arm-

c1a iki kişi hu kazaya sebebiyet ver· 

mek ımçundan mı1lıakeme altına a · 
Imınış, Adana ağrrceza malıkeıne -

sinde devam eden duru~mada Cc -
lal iki sene ağır lıapse mahkum ol -
muş, Raif de heraet etmişti. 

Bu karar temyfa mahkemesince 
Raif hakkında bozulmuş olduğun -
dan Raifin Adana ağırceza mahke

mesinde yeniden duruşması yapıl -
mı~ ,.e kendisine karıır tefhim Pdit
mi~tir. 

Bu karara göre Raif iki eene ağır 
lıapse ve iki )iiz lira para cezasına 
malıkiını olmuş ,·e hu suç 2330 nu -

maralı af kanununun ~fünulli için· 
de bulunduğundan ceza~ı tecile ta· 

lıi tutulmuştur. 

KURUn'un Milll Romanı: 56 

Adana, 12 {A.A.) - Çarşaf ve 
peçenin atılarak yerine manto gi • 
yilmesi hakkında belediye meclisi • 
nin kararı i\zerine §arım .... lu eö .. clon 

kaçınmıyacak kadar hiiyük bir yeni
Jik haşlamıştır. 

Bunun için verilen mühlet 16 
ı\lartta biteceği için bayanlarımız 
manto tedarikinde acele etmekte ve 
hepsi de bu yeni ve medeni kılıktan 
~e\ inmektedir. 

Diyarıbekirde iki cina-
yet davası 

Diyarıbekirde, bir alacak mese
leı:-iıı<len dolayı cliikkan ortağı Ke -
mali öldürmekten suçlu olan tamir· 
f'İ Sabrinin duruşması bitmiştir. 

Sabrinin suçu iıslediği sabit ol • 
muş, fakat suçta pek çok hafifleti· 
ci :ıebepler görülmüş, af kanunun • 
elan da istifade etmek suretiyle 
Sahri 9 ay 11apse nıalıkfım olmu~, 
hu eczayı <la hitir<Ji~i için serbetıt 
bırakılnıı~tır. 

İstanbul gazinosunda kasap Ila
mo tarafından öldürülen Liceli Ali· 
nin katli hadi:-1esinde katile muave· 
net etmekten :.uçlu .Mehmet Ali oğ
lu Esadm duru~ması da bitirilmiş· 
tir. Esa<lm cinayetle prdrmı oldu • 
ğuna dair kunetli delil görülme • 
mi~. heraetine karaı· verilmi"tir. 

YAZAN : Kadircan Kaflı 
Konuıuyorlardı. nun; bunu daha evvelce de söy -
Acaba ne konuşuyorlardı. ledim size ..• 
Ayakılarrmm ucuna basarak i . - Ne zaman ıöylediniz, hiç ha· 

Ierledim. Tam arkalarında dur • trrlamıyoruın ... 
dam. - iyi düşünün! .. İyi düşünün, 
Aramızda yontulmamış ağaç • bulacaksınız.. Hatta başkaları da 

lardan ince bir duvarla bu duva • duydular. Yalnız onlar bu manayı 
ra tımıanan sarmaşık dallan vaı- • çtkaramaddar samrmı ... 
dı. - Anlamıyorum .. 

Hafif hafif konuşuyorlardı. - Anlatayım: Her akşam ke • 
Bir hecesini bile kaçırmadan man çalarken, onun sesine iyi dik 

dinliyordmn: kat ettiniz, değil mi? Onunla ben 
- Sizi seviyorum Solmaz Ha • ~ size k~i kalbimi açıyordum. Si-

1 • ŞEHiRDE 
1ekirdağda 

Elektrik işi 
Göçemenlerden artan 
buğdaylar köylüye 

verilecek 
Tekirdağ, (Hususi) - Şelırimir. 

elektrik şirketi ahone]erinden kilo
vat başına 27,5 kuruş, saat kirası 
olarak ta 1ıer ay 25 kunış almakta-
dır. Türkiyenin lıiç bir yerinde hu 
kadar fazla elektrik iicreti veril • 
memekte olduğu söylenmekte ve bu 
iicret halka çok ağır gelınektediı·. 

Son zamanlarda elektrik saatfı> -
rinin eskisine göre fazla yazdığın • 
dan da bir çok aboneler ~ik5.yetçi
dirler. Şirket bu şikayetlere kıı luk 
asmayıp saatlerin doğruluğunu id • 
dia eylemektedir. 

Tesisatın fenni bir şekilde ya • 
pılmaması yilzündcn iki gün evvel 
bir kontak neticesi hükl'unet kona· 
ğmda yangın çıkmasına ramak kal· 
ımstır. 

Halk; şirketten Nafia Bakanlı • 
ğına ve vilyete şikayette bulunmuş 
ve bu şikayetler alakadar makam -
larca ehemmiyetle karşılanmıştır. 
Elektrik mülıendisi Bay Osman 
şehrimize gelerek elektrik tesisatı -
ru ve fabrikanm teknik i~lerini tet· 
kike başlamıştır. 

Şimdiye kadar her ay ,·erilen 
25 kuruş suat kiraısmnı geçen Ey • 
Jfılclcn itibaren 12,5 kuruştan \'eril
mesi kararlaştırılarak halka bildi • 
rilmiştir. Şirketçe alman fazla parn 
abonelere geri verilecektir. 

Elektrik kilovatının 20 kurusa 
indirilıneşİ için tetkikat yaptlnıak ~ • 
la ,.e buna çahşılnıaktaclır. Elektrik 
sarfiyatını kayda malısus kartlaı· 
şirketçe abonelere \'Cri1memektc i · 

Ford otomobill~ri 
ve gümrük resmi 

Gümrük ve inhisarlar müste • 
şarı Bay Adilin bundan bir kaç 
gün evvel §ehrimize geldiğini ve 
mühim bir hazine meselesile me§ 
gul olduğunu yazmı§tık. 

Duyduğumuza göre Bay Adil 
lstanbulda Fort otomobil tabrika 
smm bazı meseleleri ile meşgul 

olmuştur. Bu tetkiklerine Ankara 
da da devam etmektedir. 

F ort fabrikası, getirdiği otom o 
billerin tamponlarile birlikte tar
tılarak gümrük resminin öyle alın 
masım istemektedir Bu takdirde 
bir otomobi!in sikleti dokuz yüz 
kilo tutmakta ve bu suret!e güm
rük tarifesinden istifade etmek -
tedir. 

Gümrük tarifelerine göre tam -
ponlarm otomobillerle tartılması 
tüccarları alakadar eden bir me
seledir. 

Bay Adil tetkiklerini bitirdik -
ten sonra bu mesele esaslı suret
te gözden geçirilerek, bütün oto
mobil ithalatına şamil bir karar 
verilecektir. 

Film meselesi 
Sinemacı1ar Ökonomi 
bakanlığına müracaat 

ettiler 
Film işlerinde şirketlerin, kum· 

panyalara verdikleri gösterme hak

kı üzerinden yüzde altı muamele 

vergisi alınmaaı hususunda, güm

rükler ve inhisarlar Bakanlığmm 

.sıümrü müdürlraderınP.: ~"!:>" -dl. t•lltun-.:rı 

dağıtılmıştır. 1lalk afia Bakanlı • dikleri emri ve 8un.un üzerine şeh· 
ğınm Ye , .jJyetin gö:.tercliği ciddi a· rimizdeki sinemacılann telaşlan -
alakadan çok memnundur. dıklarmı yazmıştık. 

GÖÇE:\IENLERDEN ARTAN İstanbul gümrükleri başmüdü • 
BUCDAYLAR rü bay Seyfi tetkiklerini bitirmiş, 

~\nkarada; göç:enıcnlerin hirle~Lİ· ve düşündüğünü bir rapor halin • 
rilmesi ve diğer işler lıakkmda yük- de dün Bakanlığa göndermiştir. 

Bay Seyfi ayni zamanda sine -
macdarın da dileklerini Bakan • 
lığa bildirmiştir. 

Esnaf 
Bankasında . , 
Esnaf bankasının tasfiye ıf 

sürmektedir. Şimdiden anlat•~ 
ğına göre banka alacaklarını 
sil ettikten sonra, borçlu old 
yerlere takriben yüzde otuz( 
verebilecektir. 

Bankanın tasfiyesi iki sene 1 
dar sürecektir. Tasfiyenin ıJ( 
sürmesine sebep, bazı dosyale.: 
nın adliye yangınında yanını§ 
masıdır. 

Polis haber•eri : 

Yaramaz çocuk 
Dün akşam Firuzağada ilk 1'1 

tep bahçesinde çocukJardan C 
lalettin arkadaşı Y aşarı, kaf•1 

duvara çarpmak suretile yars~ 
mı,tır. Yaramaz Celilettin ysk 
lanmıstır. 

GİZLi DERS - Balatta, ~ 
zır çavuş mahallesinde Çor 
çeşme &0kağmda oturan eeııı: 
adında bir kadının evinde ç~ 
)ara gizli dera vermekte old 
haber alınmış kendisi yakala11ı! 
tır. Evde yapılan aramada b 
defter ve iıimler bulunmu§, J1I 

sadere edilmittir. 
FAL BAKIYORMUŞ - ~ 

de Havuzlu bahçıvan sokağ . 
26 numarada oturan KalyoP1 

para ile fal baktığı haber ~er 
miş, ken diai cürmü meşhut Jışl 
de yakalanmıştır. 

1 Gelenler, gidenıe(I 
BAY HIFZIRRAHMTN RA; 

- tik tedrisat ikinci şube oıaJ 
rü Bay Hıfzırra.hman Raşit evi 
ki gün Ankaradan §ehrimize 

miıtir • -..1.i-ı 
INGll: Z'U S - şelirılY 

de bu!unan lng1iz elçisi Sir ftl" 
Loren ve Ledi Loren dün a)<Ş~ 
ki ekspresle Ankaraya gitınişlt 
dir. . 

FRANSIZ TİCARET ATAŞ 
Si - Türk-F raruız ticaret i 
leri üzerinde temas~arda bulll 
Fransız ticaret ata§esİ Bay I' 
Ankaradan şehrimize dönnıiıl 
tür. 

sek makamlarla temasta bulunan 
Trakya umumi müfettişi Bay İbra -
him Tali Öngörenin, gö~emenlere, 
<lağıtılan huğd~ylarclan fazla kalan· 
larınm kuraklık ve doludan zaraı· Diğer taraftan, sinemacılar da Tramvay ş"rketile yaF 
gören çiftçilere clagıtıhnası için vi • hususi surette Ökonomi Bakan • Jacak yeni mukave't 
luyete emir verdiği duyulmuştur. lığına müracaat etm:~1 erdir. Tramvay şirketinin yeni~ 

IIİLtİLİAIIMER BALOSU bir mukavele yapmak için ,4.J~ 
Kültür hızıbat mec• si d k ı d b ı v Şehrimiz Hilaliahmer Cemiyet; ra a onuşma ar a u unan el 

taraf rndan belediye salonunda hir Dugiin saat on beşte Kiiltür çevir - murahhası Bay RonJe ve Bro5 
halo ,-erilmistfr. Baloda Vali Bay geni Bay Ali llayclarm ha~kanlığm- yarın lstanbula döneceklerdi~:J 
lla~iın İşcan, fırka kw.nandanı Ge· da toplanacaktır. Ankarada bulundukları ııı".1. 

l 1 • k b • JflllllN"ttmlllılf&fHOnlrlllftflftllllUl!llUllllUlltlllUllnııtnımımnım1111J1tll'lllmmtnlntn111 n' 
neral Haymlla ı, nrço za ıt Ye detçe yazı ile ve görü,erek BııY 
memurlarla halk hulunnm§larclır. Adanada pamuk fiatleri dırlık Bakanlığile temaslar 11'~ 
Piyango tertip ediJmi:;, dans müsa- Adana, 12 (A.A.) ....,. Borı;ada mışlardır. 
bakaları ya·ulınrF;, monoloğlar söy · soıı günlerde alıs nri.- rok dur11ım- ~ 

• 
1 

~ ı ~ " :. " Şirket idare merkezindt.P ; lenmiş, §İidcr inşud olunmuş~ la • dur. Pamuk fiyatlcri dii~ıniiş \ 'C r• 
Vayl1in geleceğine dair bir itD lo geç. \'aklc kadar çok neşeli, ımıni- kilosu 39 - 40 kuru§ olmu~tur. 

mi \'c nezih olarak devam etmi--tir. Susarnm kilo:-.u on kuru.;;tur. yoktur. ~ 

zi sevaiğimi hayJorıyoretum. Eğer · Hu geçici bir heves dcğllctir. llk meclim oeğil.. Size her şeyi -~fı 
size kavuşamazsam, hayatımda -san:yeden başlayarak, evlenmek ça söyleyim. 
sizin hasretinizi çekecek olursam arzusunu duydum. Ancak sizinle Ben de bir zamanlar onuO ~ 

k d ı .. l k" ' 't l y • B ' ,9 ne a ar üzü eceğımı an atma ıs· sem u o acagıma manıyorum. ıa- hallerine uymak bana kartı 1 
tiyordum. zı1an sizin bir nişan!ıdan ayrıldı - tıy f d kA l y b' l ··deJ11 

v h J d d k y d 1 gı e a ar ıgı u surete o I _ Sahi! ... Teşekkür ederim... gınızı, azı arı a o tor e ata . • d.. .. d. d v•ı U a.l o 
l y. • • •. l d.l yı usunme ım egı .• y! 

Şimdi anlıyorum... ev enecegınızı soy e ı er... y ~ 
1 

ç·· kü" o1'' 
maga ça ıştım. un Ç ,ı 

· - Sizi :sanki kendimi bildim bi. - Kim söyledi bunları .. Bir ni- cıyordum. Zavallı adam, geJh 
leli arıyorum. B:Iseniz ne mes'ut ,anlıdan ayrıldığmı doğrudur. Fa- ğinde sizin gibi güzel keınaP ~ 
olacaktrk, fakat... kat doktor Vedatla evlen.meyi bir larmıt bir genç kızm uğrun" ~. 

- . • • · • . an bile istemed:·m. Düşünün bir de- d ' . S d .. edıl1 

• • • . ? an vazgeçmış. onra a ., ~ 
- Fakat bir korkum var .. Siz • fa .. Sız bunu kabul eder mısınız. si yaşlı bir adamla evlennıİt•'° ~ 

den ilk ve son defa burada buluş- Babam yerinde biT adam... Ben .-. J c 
macerayı bana anlattı. ~5~ ~ 

mayı istemekle bu korkumun ye • doğduğum zaman da şimdiki gi- I~"' 
rinde olup olmadığını öğrenmek bi doktormuş ..• Ona karşı sevgim dan sonra acıdım ona... el'! 
istedim. · değil, saygmı vardır. Çünkü beni ramızda aşka dair hiçbir şef S r 

- Sizi görür görmez 

. ı· B" .. b da "' j N "b'? B h .d meaıış ır. ır gun ura , ,rı 
- e gı ı. ... iyi etti. 1eni ayata yem en ge - k ıh· . k ç·· k .. cesıı• 
- Sizin için biribirini tutmıyan tirdi. Eğer o olmasaydt, ben şim - a ını açaca tı. un u ~ 
l · 'ttim" di ölmüş olacaktım. Bana kar•ı veriyordum. Fakat babcıtııı ~ şey er ışı . ::.- . . . . . zi g 

- Nasıl?., belki do~torluk ve akrabalıktan zır gıbı yetıştı. Sonra sı r) 
d h ı d ' B 1 (Arkası va sev im. aşm is eri e varca. un an gör-
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~ . 
~---1-f/Jk~~--~~-b Halk prenslerle şiddetli 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan 

· ~~,""""~...... bir mücadeleye girişti 
-83-Tefrika No. 

1 ersanede kallJon de'Qri Milliyetperverlerle preris~er arasında· 
ki ayrılık büyüyor. Bu yüzden mühim 

hadiseler çıkması beklenmektedir 
(1247 - 1831) de yapılmağa 

ba§lanan gemiler ~unlardı: 
Sinop terıanes:nde 84 topll!, 

Gemlik de 80, Bodrum da 80, F.
reğli de 76 toplu kalyonlar, Kid • 
rosta 50 toplu firkateyn, Radoıd~ 
48 Kidros da 48, F atsada 46, , 

Tersaneden bir l'Öriinii.' 

Samsun da 46, Amaara da 46, Bar
tın da 46, Akça§ehirde 46, Midil • 
lide 46, lzmitte 46 altmı§ar toplu 
fikateyn1er l&tanbul tersanesi haf· 
tada (250) kantar bakır tahta çı .. 
karıyordu .• 

Kôğı.tlıarıedcn bir görünü§·· 

(1205 • 1790) da Karadenize 
~ıkarı!an donanma, neticesiz bir 
Ttıuharebeye g'.rdi •• 

Bu. harplerde, ince donanmanm 
eka'.kl:ği, bir çok harplerde do· 
nanınayı 1\:ıağlup ettirmi§tİ. 

Harp sonunda Sultan Selim, kü
çük Hasan Patayı kaptarilığa ta • 
)in ederek ter.sane itlerini düzelt
~di. Kapanını§ olan bahriye 
ll>ektebi yeniden açılarak, top1ar 
J'al>ı'mağa ba§'~andı •• 

(1213-1798) de NaP.olyon Mıaı· 
tr istila ettiği vakit, amiral Ne!aon 
tbldur limanında Fransız donan
l'tıaaını yaktı .. Ru.s, Tür donanma -
1ttı da Pereveze ve Pargalarını 
transız]ardan a1dı1ar. 

eir kaç yıl sonra lngj.)jz donan· 
l'tıası Boğazı geç'.p lstanbul civan· 
lla kadar yanaıtı ise de bir ıey 
h.Panıadan geri döndü •• 

(1240. 1824) de Kaptanı Derya 
liuarev Paşa, fpsara, Siıam ada -
lann :1 • • ı· w • harbi kazandı ·· a gırış ıgı 

Yalnız (1243 .. 1827) yılında 
~:>rayı muhafaza altına alan in • 
a-H·~, Fransız Rusya hükUmeti 
·h,kaız ve beynelmi~el devlelter 
hllkukunu tanımayarak elli bir 
'tiirk donanmasını batırdılar. Do· 
?aıızna. Çengel oğlu Tahir Paşanın 
•daresinde idi. Mısır donanması· 
Ilı da Muharrem Bey idare ediyor· 
~-u. Navarin de bulunan gemi'erin 
q:C:erine dört' sa.at ateş ediMi .• 
~engel oğlu Tahir Paşa biı· gemi 
t e ka.çınağa muvaffak oldu. 

b Bundan ıonra (1244 - 1828) de 
t ~'ayan ve kırk beş yrl ıüren ve 
t dırne tnuahedeıi ile biten Ruı 
llaı·ı.. d 

Qt onanmayı hayli sarstı .• 
b Çengel oğlu Tahir Paşa, Türk 
ıthriyeaini ileri götürmek için 

t()k Sahşıyordu .. Yüz kıt'a kalyon 
l'~teYn, bir o kadar brik, isko • 

lle &ihi donanma hazırladı. 

Tersanede 1233 de Petendide, 
Eseri Nüzhet, Mecidiye, 1264 de 
Taif, 1265 de Eserihayr, Feyziba
ri, Saiki§adi, tamamiyle demirden 
Esericedit, 1270 de Şerefreıan, 
Peykişevket, Peykizafer kalyon ve 
gemileri yapıldı .• 

Harba başlanırken Mısırdan da 
hayli kuvvet donanmaya yardıma 
gelmifti. 

NOT: Bıurada kalyon hakkmda 
kısaca malumat verelim .• Kalyon -
lar ilk önce lspanyolJar tarafın • 
dan yapı!mrıb .• Kalyondan önce, 
ince donanma ile onlardan sonra 
gelen gemiler bulunurdu.. ince 

Kcıpurtala milıracen (ortada) mulıaluları arasında 

(Gelecek yazılarımızda ı donanmada 19 oturaktan 24 otu • 

Hint Pı·ensleri son günlerde bir . 
lıa'yli ıne' znuhahsoldular. Bunlarırı 
ngiltere tarafından Ilindistana ve • 
rilmesi istenen bir takım haklar a -
Ieylıinde hulundukJan ileri süriil · 
dü ve bu yüzden İngilizler hile ~aşı· 
np kaldıkları söylendi. k rak latanbula gelmif • ı rağa 'Kadar Kalite - Galita, 25 o • 

yed~n aça turakh Galere bulunurdu. Bunla • 
lerdı. · • · • nn her küreğini dört k:şi çekerdi. 

Hint prensleri, görünüşte müs • 
takil yaşıyaıı bir takım hükfımetle· 
rin hasında bulunuyorlar. Hindi -
tanın ü~te biri hunların elindedir. 
Bunlar İngiltt"reye bir tak.un mua • 
hedclerle bağlıdırlar. 

(1269 ~. ı.~2) de mez~~: ·~:~ Venedik kadirgaları 2~ ?t~aklıy. 
yuları yuzunden ~uı!..a 1• la dı. içinde yüz cenkçi, ıki yuz otuz 
harpte biri Rumelı, chgen .. • küre!<ri bulunurdu. 

h·ı· • haf aza etmek u· :ır .. k d dolu sa ı mı mu· 26 oturaktan 36 oturaga a ar 
zere iki filo çıkarıldı.. olanlara Battarde C:lenirid.. Bü • 

(1270-1853) yılında, f~ yük!eriııe paf& bat~ardeıi adı ve-
.. ünden her iki donamnanın Sı- rilirdi .• Battardelerın kıçları yu • 

yuz Jjmanma ge1mit olduğunu h~- varlak olur. 705 kiti kürek çe • 
;:; alan Ruı donanmuı, ani bır kerdi. Bun!arm en büyükleri iki, 
baskın yapb .• Donanma bu ba.skm· üç direkli olur, altı yüz mürettebat 
da mahvedilmitti. Limandakı ge .. bulundururlardı. 
mi!erden yalnız Taif Jıtanbula Geminin güvertesinden baıka 

li haber verebildi. bir de top ambarı bulunursa. buna 
ge P ı· ·ı · d' B f . yenili§ten sonra ngı te- Göge denır ı. 
. u ecı da İ§tirak!yle Ruı • (855 .. 1451) yılmdan (1300 • ıle F ransanm l 1 · · d 

h . ·ıan edildi. Sivaıtopo t8S2) yılına kadar 431 yı ıçın e 
yaya adrp 

1 
edilerek kazanı1dı. .. bazılan iki üç hatta dört defa • 

bombar ıman · b h · 
· 1 .. nünde yatan gemıler 194 kaptanı derya ve a rıye na • Sıvastopo o . . · t" B nı 

kı lalr ıöylenmı§ ıç· zm iş ba.§ına geçmış ır. u ar Şar ıı uzun yı · · b d dl 
. . d . dan hepsının ura a a arını h hır §arkı ır.. .. · 

h b'ne ittirak eden yazmağa lüzum gormıyoruz. 
Kırım ar 

1 etJ. . d. ( Arkası var ) 
Türk bahriyesi hayli kuvv ı ı ı. ---

Mahkemelerde 

Dövmek ve sövmek! 

f 
' 

Ahmet tarafından mühendis 

Refetle Zekiye aleyhine ıJövmek 
ve sövmek iddiasile açılan dava • ' 

ya Sultanahmet ikinci sulh ceza I 
mahkemesinde dün bakılmı§tır. 

Dava edilenler, böyle. ıeyl~r 1 
d kıarını söylemışlerdır. I yapma ı 

Şahitler çağınlacakbr. ı 

EROiN KULLANMAK - Ero ! 
in kullanmaktan suçlu, Ferdi T~y 1 
fur Nihat, Leon, Artin, Nurettın 

' • Şükrünün duruşmala • Remzı ve 
nna dün sekizinci ihtisas mahke-

. de devam edilmİ§tİr· Karar 
meaın 

·ı ek üzere duruıma perşem -
verı m , · j 
be gününe kalmıştır· 

DURUŞMALAR -:- .~~.yü~ ~a ı 

Tehditten muhakeme! 
Sultanahmette oturan Mehmet. 

Ali tarafından, kuru kalıvecilik 
eden Batumlu Racin oğlu lsmail 
ve Hüseyin aleyhlerine a~ılan iki 
dava, Sultanahmet ikinci sıılh ce
za mahkemesinde görülmüttür. 
· Dava edilenler, kaide§tir. Da -
~acı, bunlardan lsmailin tehdit et
tiğini, Hüseyinin de sövdüğünü 
iddia ediyor. Fakat, mahkemede 
davalarından vazgeçtiğini söyle· 
di. 

Bunun üzerine Hüseyin aley -
hindeki sövme davası ortadan 
kalktı. Fakat tehdit davası şahsi 
vaz geçişle düşemiyeceğinden, la 
mail aleyhindeki bu davaya im· 
me namına devam edilecek, şa • 
hitler dinlenilecektir. Davasın • 
dan vazgeçen davacı, mahkeme
ye gelip gelmemekte serbesttir. ! 

lfopsi de İngiltereye sadık yaşa· 
mayr taalılıiit etmişlerdir. Hepsi de 
İngilterenin Hindi;;tnna gönderdiğı 
kral naibini. baş sayarJar ,.e onun 
söziiııclen çrkmnınuyı \8zifc bilir · 
lcr. 

Ilinclisranm geride kalan üçte İ· 
kisi ise doğrudan doğruya İngiltere 
tarafından hfare olunuyordu. lltıra· 
da haşlıyan Ye Hintlilerin milli 
kongref'İ tarafından idare olunan 
miJli hareket, Hindistan prensliklc· 
rinin 'e prenslerinin clü~manıdır. 
Bu hareketin iilküsü, Hindi,,tanm 
istiklal ve Cii.nılıuriyetiniıı tc~isi -
dir. Onun için Hint milliyetperver
leri, prent:ıleri se\·ınezler ve onların 
ortadan kalkmnlımm isterler. Ba • 
lıusuti hu prenslerin, tebalamn esir 
gibi ya§atarak yığın yığın !'>Cl'\ et e • 
dinmekten Ye hu tiCn elleri saf alıat 
içinde eritmekten ba~ka bir ~ey dii
~ünmedikleri görülegelcliğinden 
Hint milliyetperverleri bu prensle· 
re talıarnnıül edemez oldular. 

Bu Hint prenslikleri~ Hindie.tım 
içinde dağılan birer ada gibidirler. 
Hepsi de ister isıcme:r. asıl Hindis· 
tan ile bağlı ya~nnıak mecburiyetin
dedirler. Asıl Hindistanın demiryol· 
lan, te.lefon hatları, telgraf ~ebeke • 
leri buradan ge!:er. İngilizlerin keıı
clisi llindiı,tanı doğrudan doğruya 
idare ettikleri müddetçe hu bağlılık 
yüzünden hir m ~sele çıkmıyordu. 
Fakat Hintli hareketi binhir cngd 
ile karşılaşmakla heraher, nıütemn· 
diyen ilerlediği için \'aziyet değiş • 
mcğe ba~la<lı. 

Hint premlcri bir aralık bu de • 
ğişikliğin ehemmiyetini anlıyamadı
lar. Ancak son zamanlarda, Hintli 
milliyctpen·erlcrin kentlilerine clü ... 
rnan olduklaruıa \'C ellerine geçen 
lıc.r ııaJabiyeti onların aleylıleriııdt· 
kulliınacaklarına emin oldular \'C 

feryada başladılar. 

Patiala mihraceıi 

ye giri~nıiı:lerse de• ıniicade1enin 
fa) ela Hrnıi} cceğini anlıyaruk a ıl 
Hincliııtan ile hirle~ıne yoluna gir · 
meyi işlerine dahn U) ğun gfüdiiler 
'e 1931 de hir f eder.h)'On teı:kiliııi 
teklif elliler. 

llu teklife göre Himli:ıtanda hir 
Hint parlamcıılosu olacaktrr. Prcn • 
ler de hu parlanımlora müıııc~sil • 
Ier gi>ntlcrecckferdi. Hu teklif İngi· 
)izleri de ıncnmun etti. Ve İngiliz 
parlmentosunu tem il eden bir he • 
\'eti Uimfütan fcdcra,.yonunun ka· 
,, "" 1 nmıu e:-;aı5İsini lıazırJıımakla ıııc§gıı 
oldu. Heyet işini bitirdikten sonra 
hcyuz bir kitap ne~rctti \ 'C Hint 
prcn~lcri de Donıhayda toplanarak 
bu kiLnhı tetkik eltiler. Bu tetkikle· 
rin neticeleri onları ıncmmuı etme· 
di. Çlinkü yawı~ yam~ \C }ıer se)C 
rağmen. i~ler Hintli miJliyetpcn·er
lerin eline gc~ecekti. İ~lerin bu elle· 
re ge~".lnesi, Hint prenslerinin izmih· 
Jfı ti demekti. Prensler bu YHZİ) ete 
<liişmek İ::ıtcme<liklcri için tek lif o· 
lunan kanunu esnsi) c itiraz f'Lliler 
\ 'C Hint pal'lamenlosuııun kendile -
rine ait hususlar üzerinde karar 
vermesini kahul etmek islcıt•edik • 
lı.•rini EÖ) Iedilcr. 

d (1255 - 1839) yılında Akdeniz-
e bulunan Afoned Fevzi Paşa, 

putaj için alman motorunu küçük 1 

"d kullanınaktan suçlu 1 kaputaJ a 
Yatuvo ve lsak Beharm duruşma ~ 

DURUŞMALAR - Emniyet 
müdürlüğü kaçakçılık bürosu ta
rafından eroin yaparken vakala • 
nan Cemal, Niko ve S<?fer dün se
kizinci ihtisu m"' hk,.mesine ve· 
ril-;~ı~r ve sPc1•·1arın duru~ması· l 
na başlanılmıttır. 1 

Hint prenslerini feryada ı;e,ke -
den amil, Hint milJiyetpenerlcri • 
nin lıiikumet islerine karı§ınağa. 'c 
bu işleri kontrol etmeğc ba~ladık • 
Lan sonra her fırı-:ıttan iRtif a.le ede· 
rek Hint prenslerini tazyik ermele· 
ri ve coğrafi, iktisadi, siyasi hütüıı 
şeraiti onların aleylıinde kuJlanına 1 
landır. 

Öhür taraftan l:lindU.:Ul lıaJJ.. ı 
,.e mil1iyetpcn erleri ) eni kanunu 
e nsi ile verilen haklardan menmun 
olrnadıklarmı 'e bnnlarm kendile· 
riııi tutıııin etmekten ~ok uzak ol • 
du~unn Jıildiriyor ,·e İngiltereyi, 
sözlerini yerine getirmemekle, Hin
distana 'aıletti~i mulıt.ariyeti 'er • 
meınekle itham ediyorlar. 

&era.sker Hüsrev Pa§adan korka -
"-k donanması ile Mehmet Ali 
13lf~Ya teslim oldu .. Bu donanma 
~l\hıt b" .. h' " ~e neferlerinden ır çogu 

•n. Lir nıüıkülat içinde l.kenderi-

d ··n sekizinci ihtisas mahke 
sına u • • 

. d devam edilmiıtır. Tabki mesın e 
katın genişletilmesi için duruşma 
bu aym yirmi üçüne kalmıştır. l J>reu1ıler Ln \ aziyct ile mücadele 

Bu iki baknnnı zıddiyeti yüzün
den Hint lıaJkı milliyetperverleri İ· 
le Hint prensleri arasındaki aynhk 
'.lüsbütiin km""·etlenıniş bulunuyor. 

Iln yüzden Hintli taııcla mülıim 
lıacfüeler çıkması beklenmektedir, 
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Hİl~AYE TA K Vi 

+ 
Çarşamba 

13 Mart 
7 Zilhicce 

M 
Per~embc 

14 Mart 
8 Zilhicce 

Yabancı Gözile Venizelos 

Büyüklük fikri taşıyan 
bir macera adanız ! Gün do~uşu 6.16 6.14 

Gün batısı 

Konfüçqüsün qolu 
T8.(3 

Sabah aamuı :1.50 
Oğle namazı t2.,'ı!4 

ikindi na mıızı l!'i. 4ı! 

Akşam namazı 

18,14 
s.•o 
lt.Y3 

lll.42 

Eski Yunanistanda halk, 
eden bir dana 
nasıl gömmüştü 

Venizelos~ 

başını 
Japon edeb~yahndan Yazan : isken der Fahreddin 

(8.ll' 18,f.l 
Yatsı namaıı 19.42 1944 

Ona tapıyoruz .• 
Çünkü o, bizim görmediğimiz u

fuk!arın ötesini gördü .• 
Ve gökierden, bizim iıideme • 

ğimiz aesler ititti.. · 
ilahi ve mukaddeı sesler .• 
Ona tapıyoruz .. 
Çünkü o, bize adam öldürmenin 

gönül yıkmanın, hırsızlığm, yalan 
aöylemenin günah olduğunu bil • 
dirdi •• 

O bize, biribirimizi sevdiren 
sözler söyledi .ve bize biribirimizi 
tanıttı .•• 

Hayvanlardan farklı olduğumu. 
zu anlattı ..• 

Konu,uyoruz .. Gülüyoruz ... Ağ· 
layonız .•. 

• 
Ketke konu§masaydnn .. Görme· 

ıeydim.. Konufmasını bilmeaey • 
dim .. Hayvan'ar giıbi ya~asaydnn .. 
Hayvar.lar gibi ölüp gitseydim .... 

Konfüçyos bana her ıeyi gös
terdi .. Fakat bir şey gösterdi. Fa· 
kat bir şey göstere~di .• 

Ben de dağları, denizleri, gök • 
leri hayvanlar grbi görüyorum. 

Aııl görmek istediğim bir yer 
var: 

Kadın kalbi ... 
Gözlerim onu görmiyor •. Ora -

ımı göremiyor ..• 
Onu görmeyen, orumı göremi -

yen bu gözleri ne yapmalı?. 
• • • 

Geçen sene onu, ben aldatmıı -
tu.ıı ••• 

Dün de o, beni aldattı .• 

Ben onu niçin aldattım?. 
O heni neden aldattı?. 
Bunun İç yüzünü ne ben bi.Jiyo -

rum; ne de o ... 
Ben, bugün ona, geçen sene o· 

nu niçin aldattığımı aöyliyeceğim .. 
Buna karar verdim .. 

Fakat o, dün beni neden aldat
tığını ıöyliyebi!eeek mi?. 

Hayır ... 
Ben bir erkeğim.. Kendime 

güveniyorum .. Kusur larnnı aöyle-
liyeceğim .• 

Fakat o, kadmdll' •. Kendine gü
venemez •. Günahını itiraf ede • 

mez .•. 
O halde, dağlan, denizleri, 

gökleri gören gözlerim, sevgili • 
min kalbini görmüyor .• Göremi. 
yor .. 

Bu gözler ne işe yarar?. 
Ben dağlardan, denizlerden ve 

göklerden bir §CY beklemiyorum 
ki .. 

• • 
Dün bir rahl.be ıordum: 
- Konfüçyüj gençliğinde kadın 

sevmedi mi?. 
Rahip k~larnlı çatarak yüzüme 

baktı: 

- Sus .... Günah iş1eme ! Sen o • 
nu f-1.lnlsız bir adam mı ıamyor • 
sun? 
Şaşaladım: 
- Tuhaf ,ey ... (Kıa.dm) ı akıl -

sızlar mı sever?. 
- Elbette ... Sevgi zaaftan do· 

ğar .. Halbuki Konfüçüyüa taş gibi 
sert ve metin bir adamdı .. 

Hayretimden küçük dilimi yu .. 
ta .. .,.ktmı ... 

Rah'b'n kar~ısın-Ja titreyen bir 
suç 'u gibi, utanarak önüme bak • 
a.- Yil .• d .. 
uı.u. • ru 'Ull1 •• 

• • • 
"S • ftand dw' evgı, zaa a o gar •• ,, 

Bu ne demek?. 
Kendimi yoklamağa bqladım : 
Bir gün sevgilimin kapısında 

saatlerce beklemittim... Batını 
çıkrıp: "Şimdi gelemedim ... ,, diye 
bağırdı •• Bir ha,ka gün de onun 
peıinden koımut ve ona, o geceyi 
birlikte geçirmemiz için gene sa • 
atlerce yalvarmıttmı .• 

- l§im var.. Bu gece seninle 
kalamam! •• 

Dedi ... 
Ben, kendimi demir ira.deli, 

koloye irkilmez bir erkek sanıyor
dum .. Meğer ne zayif yürekli ve 
İrade; iz bir mahluk muşum! .. 

,,. .. 
Bu akşam evime ge'İiTken, göz-

leri kör bir dilenciye rasladını: 
- Nereye gidiyorsun?. 
-Kulübeme •• 
- Bastığın yeri gönniyor mu -

sun?. 
- Hayır .. Fakat hiueıdiyorum .. 
- Her akşam böyle kendi ken-

dine mi gider, geli:rsin?. 
- Evet .... Ya siz?. 
- Ben de öyle .... Senin gtbif. 
- Ya.. Demek ıen de benim gi· 

bi körsün, öyle mi?. 
- Hayır benim gözlerim açık. 
- Haydi canım, yalan söyle • 

me! .. 
- Yalan değim .. Dağlan, deniz

leri ve gökleri göriiyonmı •• 
- Şu minaaız tözleri bırak !. .• 

O aaydıklarım, ben senden iyi gö -
rüyorum .. 

lmsu 4.:l7 4.115 

Yılın grçen güalerl 70 71 
Yılın k ılan ~ünleri 2~6 29S 

il RADYO JL 
BUCiUl1 

İSTANBUL: 

18: .Fransızça den. 18,30: Jim • 
nastik - Bayan Azade, 18,50: Po
sen Senfonik - Pctruyka - Sıra· 

vinski 19,30: Haberler. 19,40: Mo· 
nolog - Bayan Halide 20: Maarif 
Bakanlığı nanıma konferans - İs • 
tanhul kız lisesi muallimi Cemile. 

20,30: Balaleyka orkestrası. 21: 
La Sonat Patetik - Betlıoveu. 21 ,20 
Son lıaherler, Borsalar, 21.~0: Rad
.yo orkestrası. 22: Radyo caz ve 
tango orkestraları. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TıYATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu ıcce aaat 20 de 

l\t~ıı&uı !tlMişnf 

Müfettiş s~hirTUjatl'OSI 
111111111111111 

lllJ 
Komedi 

5 perde 

Yazan: 
n. Gogol ınnmı 

temsil 

La tribün de Nasyon gazete - Bundan on iki ıene evvel Ans· 
sinde Piyer Dominik yazdrğr bir dolu topraklarına gömdüğü inıP8' 
makalede şunları diyor: ratorluk hayalini mi güdüyor? Yıl' 

Venizeloıu daha iyi görmek, naniatarun Arnavutluktan istiye' 
onun hakkında iyi hüküm vermek ceği bir şey yoktur. Yugoala-vY' 
için biraz uzaklara gitmek li - ve Bulagirstan için de mesele ay' 
zmıdır. 1915 yılında Yunanistan : n.idir. Belki de on iki adayı dil' 
yine iıkiye ayınnıştr: Bh· yanda şünüyor. HaJ.l::uki iki devlet ara ' 
Hohenzolern Kostantin, ötede rındaki nisbet düşünülecek olur ' 
Giritli Venizelos. O zaman Kos - sa böyle bir teıebbüse ihtimal ve' 
tantin Avrupanın merkezi devlet- rilemez. Olsa olsa kendini lıtall' 
lerini tutuyor, Venizeloı ise müt· bul yollarında görüyor. F ak:ı1 

tefiklerle beraber bulunuyordu. böyle hiç te hakikate uymayaıl 
Birincisinin elinde merkezi Atina ı bu nazariye karıııında tasavvur 
olan eski Yunanistan, diğerinde tereddüt eder. işin da·ha doğrusıl 
merkezi Selinik olan yeni Yuna- şudur: Venizelos her ıeyden ön· 
niıtan vardı. Venizelos öyle yarım ce iktidar mevkiinde bulunnıa~ 
ted.birlerle it görecek adamlardan istiyor! 
değildir, o her ıeyi esasından hal- Yunan tayanı ıtalyada 
leder; bütün memlekete hakim o- önceden biliniyormuş! , 
lamazaa bir parçuma olur a .. Am· Tan gazetesi Yunaniıtandaki 
ma eski Yunaniıtanda kendisine isyan hadisesi münasebetile yaı· 
"vatan haini" diyorlarmıf, vız ge- dığı ba§makalede bu isyanın uluf' 
lir. lar arası tesirini tetkik ediyor. At· 

Atinada o zaman namına ga .. tık isyan bastırılmış, Yunanista · 
rip ve gülünç bir tel'in merasimi nm kanuni hükUmeti vaziy~te ta' 
y~pılmıştı; Metrepolitler, papaz • mamile hakim olmuş bulunduğıl 
lar m-erasim e~biselerini giymi§ • için makalenin bu safhaya ait kı· 
ler, arkalarına da Atinalılardan smılarını çıkararak yalnız Avru' 
mürekkep bir kaJababk almıtlar - padaki endişelerden bahseden ıs• 
dır. Bu muhteıem dini alay Veni- raf mı alıyoruz: 
zelloıu temıil eden bir dana baJı-

Asıl Makedonyadaki hadise &1' 
nı gömmeğe gidiyordu. Baş gö - lualararaaı go··ru··ıııu .. _ _ıen nazik bİ' 

Eski Fransız Tiyatrosunda "td·· s b · · · k d ::s uu mu u. onra u lfe ııtıra e e~ vazl,rot ıııla.btl • Ç-UI1kll bunıü~g 
Bu aıecc saat 20 de ler bir ta.ı alarak kabre attıli.r ve ~ı 

çen karışıklık Yunan - Bulg111 
h13n•uı Bdrliıın; "linet!'' diye bağırdılar. . S t .,.. ve Türk - Bulgar hudutları ar' 

- Nasıl mı?!.. Kar~mıa yüksek UÇ aa ~ h' ~· tı B ı l ·1 Sak h _,ı ır uya l'DSU una gü e im mı. ın a... smda bulunuyor. HükU.met ku'\' ' 

- Naııl?. 

bir şey çıkarsa, onun ardına 1 B } k · dd h k 
llılıll llıılll unu yapan ar pe cı i are et vetleri ile Venizelist kuvvetler 

geçilemiyeceğini anlarım .• Aya • Operet: 3 perde ı b l ediyorlardı. ıte' ir yı önce Veni- burada çarpı§acaklardır. itte bıt 
ğmı 'i?ir boıluğa değerse, ıuya ı b d k ld 

1111111 

zeJ oı unun ne eme o uğunu nun içindir ki bütün dikkatler b Yazan: yakla•tığımı sezerim.. Sopamı ı d A · · d b' 
'J' ana ı: tana cıvarın a otomo ı- havaliye matuf bulunmaktadıt Ekrem Reıit 

aavurduğum zaman, hiç bir tar-af- 1 l' · b' b b' b d l ıu mı ır aştan rr aşa e en ve Birtakım uluslararası gazeteleri~ 
tan ses alamazaam, göklerin altın- Seıteliyen: Cemal d kik l k 

lllllllll yanın a arısını yara ıyan ur • neırettikleri kontrolsüz havadis · 
da bulunduğumu hissederim.. Reşit b ·a·? ,un yağmuru oıuna mı ı ı. ler, bir yandan Bulgaristanın, bil 
Senin benden ne farkm var?:! ---------------

8 O R S A Venizelos büyüklük fikri ta§ı • yandan Türkiyenin harekete geçe' 
- Gözlerin açık olsaydı, ıanıl lf* !!!!!!! yan bir maceracıdır. Bütün haya· ceklerini isbRt edemez. Niteki111 

yürürdün! •. 
C'ft I ~ '- 1 Hız'11arında yıldız işareti 'llınlar üze· tında dalına isyan etmiştir. Ne o - Daily Herald gazetesi Venizelo ' - ı o araK ..• 
- rinde 12 3 de nıuanıele görenler· lurıa olıun ona kavga edecek biri sun ltalya ile olan sıkı münasebe· 

- Bir kadınla mı demek istiyor· 
ıun?. 1 dir. I Raı.aml:ır kapanış tiatlarınqı;ösccrir lizrmdır. tini, ltalya ile bir Venizelist, bit 

_Şüphesiz.. l===:;:;;"=u=k~u-t=(;,;S;;;;a;;~;;;~;;;!.::)===='.~ Harbi umumi ve mütareke ma- Yunanistanın yine ltalya ile bir· 
-.- O kadının seni aldatacağın. • Vty:ıoa ~M. -- ceralarında.ki büyük muvaaffa~ lik bir Bulgaristan.!a anlaşar~I' 

* Ma".lriı 18• - kıyetıiılikten sonra Venizeoılun Balkan itilafını bozmağa ve Y11' 
* Loııdra ~94, -
* l\uyort 12!'> -

dan korkmaz mısın?. * ı:ıerırn o, --
- Hayır .• Çünkü ben, onu al. • Varşova 2.ı. - mahvolduğu zannediliyordu. Hal- nanistanı Türkiye, Romanya, YtJ' 

* Parls 169 -
• Mlltııo ~ 10, -

• Budıpeşıe ~s. - buki Zaimiı' den sonra yine it ba- goslavyaya bağlıyan misakı par ' 
datmam.. • Bükres 16, - " 

G 1 · ·· · d'I · · B 1 • ınıa ıeldi~i görüldü. Bu defa çalamagwa çah11acagvını ve Balka ·. 

• l!rliksel ııs. -
*Atına 23 -

öz en gormıyen ı encının • e graı ~4. - ...., 'J' 

b 1 b . * Yo~ohama 24. - memlekete bir ıükun ve kalkınma ları ltalyan kontrolüne vereceğitı' 
• Cenevre 81~. ·-

kar§ııında titreyen ir ıuç u gi ı *Altın 9S3. _ • • 

ak bakt Y 
1 

vadediyordu. Fakat buhran ve ik· söylemekle, bugünkü huhranı 1 

"Solya 2•. -
* Amsterdım 811, -

uta.nar önüme ım.. ürü - * Mechllye •S. -
düm.. • • Ranknor S40. - bsadi müfküllerle uğraıamıyarak zah etmit olmak iddiasında bııhl' * Pra~ 100. -

.,. 
Evimde, Konfüçyüsün heykeli 

önünde asırlardanıberi asılmış du
ran şu levhayı okuyonını: 

"Ne ekersen, onu biçersin!.,, 
Şimdi anladım: 
Kadın kalbine giden bir yol var· 

mı§ ... Sadakat yolu! 
Bu yoldan körler de gidebili -

yor .• Ta, yürekliler de .• 

Çekler (kap. sa. 16) ( vaadini yerine getiremedi. Mağ • nuyor. Ayni gazete, Bulgar ha:ııtl 
lup ve mevn• mevkiinden ayrıldı. lıklıırırun bundan bir kaç ay e~e. 

• ı . .oodra :ı9S.'t:> + Stokhlm a :tos ı " - ·\(! 
VI 4 a • 0 Ayrddı amma buna. da tahammül ba•l_andıg"ını ve hatta İtalyanın 1 

• Nevyork 0.79975 • yana ... +.. J' 

• Paıie 12.116 • Mıdrtı 5.82 edemedi. l§te timdi yine iktidarı fırkayı seferber etmesindeki s~be'l• 
• l\ltllno 9·58 • Berlln 

1
•
9778 ele almak için onun bir isyan çı - bin yalnız Habeşistan meselesı 0 

• Brlikseı 3.408!1 • Var$OVI 4,2lH , 1' 
• Atlo1> 83.H~ • Budapeıte 4,4675 1 kardığını görüyoruz. madığmı ve Yunanistanda isYIJ, 
* Cenevre 2·4~2~ ~ Allkreş 78•6817 Bu isyanın başlangıçları var. vukubulacağının önceden bilindi' 
* Sofya 64.0 ~93 • lltl;traı • :14.CJ8 f ti • 
• Amsmdam l.l7~ • Yokohamı 'J~l!64i Balkan ant!lapna.aı yapıldığı za • ği için bu hareketin o tara a rıı 
• Pra~ 10.001:; • Moskova ıo~o man Venizeloı buna kartı ti.d - teveccih bulunduğunu yazıyor· l· 
~===E=S=H====~A=M====1ll detle bir mücadele açtı. Buna Daily telgraf gazetesinin ~ 

"!'totho' m !Q •• 

mutaarrız olmumın sebebi bir grat muhabirine göre de, ore. .. 1~ D . . I I · iş Banlı:ası ıo. - 1 ram vay ;o.- 1 ··r,.ı 
erınceye ge en vapur ar •Anauoıu 2~.9~ * ~ımento as. tl\.10 Frantız politikası, ya1hut Fransız - vaziyetin pek endişe verici go r-

Hu.dut ve salıiller müdürlüğün. • Reı• 2 27 C'nvon Del. -.-- İngiliz politikası, daha doğrusu düğü, Venizelist hareketinin )<&. 

1 
~tr Hııvrtvr 14 ''ark Oel. - - J 1 b l d&11 den bildiriliyor: . ' .- Balya -·.- Fransız - ngiliz ltalyan politi - •ııında talyanm u unmasın. 

•Merkez Banlı:ası fı3,- 'J' b Jlt' 
Marmara havzasında Derince is· r ı. Slf:ort;ı -,oo ~ar~ m. ecza -.- ka11 dlduğu için değil, sadece bir §Üphe edildiği, Georgiyef ka 1 

kelesine gelen gemiler, Marmara li· Po~ont• ı ~ 30 felefon 1:L -~d · · d · d · · b · 1 l .. }akD-* •· -.- ıuıı11 ııyaaa.sı 01 uğu ıçın ir. sınin Ü§mesının u ış ere .. ~ 
man]armdan biriyle ihtilat etmek li· sun 
zere boğazlardan serbest pratika al- istikrazlar tahvil•er Şüphesizdir ki bu antla§mada sız görülmediği söyleniyor. · k-

i · t' d ld ki Yeni Türkiye dü•ünen bir ba• o· lar pek büyük bir ihtiyat ile tela . mı§ vapur arın vazıye ın e o u n- ı, •19:\3Tür,.· Aor. ı ~,9,;o Elekırı~ 'J' ::s k_., 
ı b -. - J k b l Y . • k" d'I . . . d b' ta Jw rmdnn hunlar iderinde rnsla u · , ıı ~9 .70 Tramva~ at,75 ara u unuyor. unanıa.tan ııSe ı e ı mesı ıcap e en ır . 

lunmamak şarti;le, Derincede tek · 1 ·. .. ili :ıs 30 Rıhtım 17.30 Türkiye He anla§mış değil mi? habe~ler, yahut muhak~~elerdı~bi 
rar pratika almaksızın serhest~e ka· lstl'r:r.tzıDııhlll I 96 - • Anadolu ' 48 Acaba Venizelos Balkan ant • Atmadaki ltalya sefırı bu g I 
ra ile ihtilat edecekler ve Derinceyi ı • trJaııl isti k razı 99 ~5 • Aoıdolo il 41! - ı · · Caı ' 

l ct~ ı\ ., 011 • .. 1 111 .6;·.- Jumaaıru bo~ak mı istiyor? Öy- haberler çıkarılmı~ olmasını ." ·r· 
terkederlerken patentelerini mahal· ·' " · · "na·JO u .. u ~ 'lô tı 

,~_,,_ ... ~ıı ..... • ------•"'•'iiiiiiii'•''-;,...iiiieiiii«iiiiı ... iiiiii~ii'•11 ~iiiiii le olunca bunun yerine hangi ant· l dariİ ne.zdinde protesto etnıı~ r li gümrük memurlarına vize ettire· J • B Is" 
ceklerdir. 1 laşmayı koyacaktır. Sofyada General Zlatev 11 
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Asi Donanma da Teslim Oldu 
_... (Ba§ tarafı ı inci sayıtada) ı bulunacaklardır. 
0i-..ı Makedonyasmda yerleımit dilmişlerdir. Mevkuflar Atinaya 
ulunuyorlar. vardıkları zaman az kaldı halle 

. Asi zabitler Serezdeki Yuna. tarafından linç edilecekleı di. 

1 
ıstan bankas: kasabalarından 60 ltalya, hW:liselere karı§mamql 
ilyon drahmi kaldırarak Kava- Roma, 12 (A.A.) - Yaruesmi 

a. Yolu ile kaçmışlardır. 1 mahafil, yabancı kayna~lardan I 
\Jluaal d kum d d 1 çıkan ve İtalyanın Yunamstan va 

h 
or uya an a e en ..,. 

il.tbiye b k G l K d·1·s kayı·ine guya müdahale edecegı-a anı enera on ı ı , . 
U 111 ~--ıu K l .. 1 t et ne dair olan haberlerın esassız 
. ~ ava aya muvasa a • tbı~tir. olduğunu beyan ediyorlar. 

liarekat bittiği için Atinaya ha Bu vakayi Ro~ada, daima .. da: 
teket edecek ve yarın sabah ora • bili bir siyasa işı olarak ~elakkı 
da. hulun kbr edilmiı ve İtalya, ne dogrudan 

aca . b • 
Aai ku- d h · ı· · asıl dogr"" uya, ne de bilvasıta u ııe 

... an an e.zıme ınt n 
l h ? 

katiyen karıfmamıştır. 
ana yor .• 

Sofya, 12 (A.A.) _ Röyter a· Bulgar!ar hud~tl"':mı nıçın 
anstndan. kuvveti enclırmqler? 

A · • S f 12 (A.A.) - Havas 
•• 81 General Kamenos, askerle- • 

0 ya~ .• 
tının ke d' . . t k tm. ld k aJansı bıldırıyor: 
la.rı .. n ısı~ı. er e ış o u • Yunan orta elçisi, Yunan hu -
. nı soylemıştır. General, bu he- d d d B I kıt t ı takvi·. lltıe•e .. A u un a u gar aa m n 
L ~ sebep olarak, hukfunet · h kkı d Sac.vekilden izahat 
~\'vet) . • k d D d .., yesı a n a 'J' 
ii ... _ erının ar a an e eagaç . . t• G l Zlatef bu ted· ~ri • . .. ıstemı§ ır. enera , 
~ ne ınmış olmalarını goster • b. 1 • y · ~an hadiseleri ü-

ektedir.. ır .erın udn~nıs~ h B 1 • 
Ar k zerıne alm ıgmı ıza ve u gans-

n ına, 12 -Yunan 88.fba anı , h 'I · h k Qa.y ç . . A • tanın sıu perver eme. erı a • 
ku\1\r aldarıs, gazetecılere, ası kında elçiye teminat vermi§tlr. 

d 
etlerin tenkilinden bahse • B. .. l "k diktatörün izi kayboldu 

erk y . . . . b' ır gun u 
d en unanıstan ıçın yenı ır M ·ı 12 (AA ) - General e\tir b ... .1 arsı ya, · 
I . . aşladıgım, ve Yunan mı· Pi .. f ile binba.§ı Nikola Turi· 
etının h k.ki h'' . • as ıras a" a ı urıyetperver reı- l yarısı Brindiziden dön-

uece yar ısınaan 
sonra gelen 

haber er 
aJILr' BatJ tarafı birinci sa:; fada 

rada barmamıyarak hükUıneti • 
mize sığındıkl.arı anlaşılmışbr. 

Kavala ıehrinin 
bombardımanında .• 

Romanya, 12 (A.A.) - Ka • 
vala tehrinin bombardımanı es -
nasında bir gülle ltalyan k.->nso • 
loshanesine isabet etmİ! oldu • 
ğundan Atinadaki ltalya!l orta 
elçisi Yunan Başbakanı Bay Çal
daris nezdinde bir teşebbüste 
bulunmuftur. 

Bay Çaldaris hadisenin vuku
undan son derece müteessir ol · 
duğunu beyan ve mesuHyetin 
meydana çıkanlması için tahki -
kat yapılacağını ve hasara1 ın ta
mir edileceğini ilave etmı~tir. 
Yunan Cümhurreisinin ı~briki 

Atina, 12 (Hususi) - Yunan 
Cümhurreisi, hükfunete bir teb • 
rik beyannamesi göndermiştir. 
Cümhurreisi, alakadar n.ızır:a • 
n, bütün memleketin sad1lr ordu 
ve donanmaya olan minnet ve 
ıükranını bildirmeğe memur et • 

karşı tamamiyle bitaraf kaimıştrr 1 
ve balen de öyledir. Jtalya yalnız 
Yunanistanın süratle dahili sulha 
kavuşması ve müstahs;l faaliyeti
ne tekrar başlaması temennisini 
izh:u etmi~tir. 

B. VenizelOsun beynelmilel 
dt>stlukları meselelerinden bahse
den bu gazete, D~yli HeralJ'm bü 

Bundan yirmi üç sene e\'Vel Rus· 
yada yinııi beş yaşında Pakone n 

adlı bir genç bilinmiyen bir sebep· 
le kör olmuitu. Bir çok Le<lııviden 
sonra doktorlar artık görmesinin 

ka1'il olaımyacağım ı;öylcdilcr. Pa
konen de taliine kii;:;rrek Lenin • 
gradtla körlere ıııahım hir müessese· 

ye yerleşti. Burada yirmi iki sene 
çalıştı. Dünyayı tekrar gifrmck için 

besledi~i zayif ümitleri de mahvol • 
dtL 

yük harpterı snnra diğer büyü)i 
devletler tarafından 8. Venize • 
losa yapı!mı§ olan diplomatik yar 
dımların menşelerini tetki1' etme 
si ve bu tetkikatım Türkıye ile 
Yunanistan arasındaki son harbe 
sebebiyet vermİ§ olan teşe:lbüsle. 
re kadar ileri götürmesi lazım ge
leceğini yazmaktadlf. 

bir bale getirmekle uğraşan en eski 
müLclıııssıslardan doktor Baga mü • 
racaat etti. Doktor tecrübeyi kabul 
ile çok mü~kül ve nazik bir ameli • 
yat yaparak bütün şeffaflığını kay· 
beLmjş olan billur cisim yerine bil· 
haşkasmm gözünden alman sağlam 
bir hil1lır koydu. Dört gün içinde 
yedi adele lamaıniyle yerine bağ • 
Janmı~ bulunuyordu. 

Hastanın gözlerini bağlryan 
bantlar çözüldüğü zaman yirmi üç 
sene kör yaşamış olan Pakonen, 

Bunclan üç ay evvel Lcningrad • büyük bir sevinç içinde etraf mı gör· 
enstilüsiinde ci 8rııi billurh·i ıoeff af me" b ] d ; :s ge aş a ı. 

···· ·-~····································· Çengelköydeki .............................................. . 

hadise 'K U R U N ' 
Bay Recep Zühtünün 

ifadesi alındı 

GUndel1k Siyasi Gazete 

İstanbul Ankara caddesi, (VA.KIT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 

Yazı ı,ıert telefonu: :US'70 ırı k: ld nJ ... os, gece .~ •ID o uğunu a ıyacagmı .. I d'r Bunlar otallerinden 
""'l'lem · f mu§ er ı • ' ... 

"1 1! ır. ,. • çıkmışlarsa da tahmin olundu~ 
miıtir. 

AT/NADA BÜYÜK BiR .'11TING Bayan Fatma Medeniyeyi be. 
nüz kat'iyyetle an· aşılmıyan se -
bep!erden do!ayı Sinop ıaylavı 

Bay Recep Zühtünün 10 tubat 

fdılnı telefonu : US'70 

Te1~ adresi: latanbul - (KURUNJ 

ABONE BEDEU..ER! cıkedonyada kananı ıdare .b. p · trenine binmemitlerdır. 
.\r 12 (A H gı ı arıs 

hah· ı.na, .A.) - avas mu- Nereye gittikleri belli değildir. 
ıtınden• .. • • ı 8 ·. . ... ,. Aoerof auıJarı•ı •UJı§m•f· 

ola~ ~aldarıs, gazetecılere vaki lskenderiye, 12 (A.A.) - Gi-
t eyanatmda, Makedonyada 'tt ~·iler tarafından miısadere 

1

1 
e T ra 1~ • 1. d k ,. rı e .... id n.yanm tıma tn e ·anunı d'lmi• olan Kerkira adında kü -
are §eki' . d l d ... .. e ı 'J' .. a'J • ı ıa e o un ugunu ve a· "k bir Yunan vapuru bugun bu-

l erın ın 1 dıkl dak' çu ' tudu b a san ann ı mev- raya gelmiştir. içinde, iai kruva • 
.. :. 

1 
eraber alarak kaçtıklarını .. A erofun süvarisi amiral Ko-

'"Vf emişti zor v 
Şa k .. ~~ d • .. •

1 
Jialekıiıı olduğU zannedileıı• ~ra· 

bt r wı e onyad~ ~ı er, ren iz bir adam vardır. Bu ada -

iJ ~eagaçta duran hususı bır tren g k na izin veril -e ı.. · mın karaya çı ma11 

aa;.""Çmışlardır. • · 
memıştır. 

hi ka bl.berlere göre, kaçaklar Va ur ayni zamanda asiler he 
1' d~n· ltı · • b0 

• I P ' d ·ki di ~ ıza gemısıne ınmış er· b na bazı levazım te arı ne 
1', S D . h. sa ı ı· tlı' erez, emır ısar ve umu • !mi§ olduğundan, derhal ıman 

i. 
1l'etJe, hükumet kuvvetfarinin ge t rketmesi bildirilmiştir. 

""taı· 1 d b 1 • nı e da 1 atın a u unan mıntaka.ar General Papulaa tevkil "dildi 
I:>~ ~ir ıiilW:'1 vardır. • • . Atina, 12 _ İsyanda ~etha.~ • 

&i • unku harekat esnasında ıkısı dar olmak suçile isyanın ılk gu • 
\'ıl ol ak .. 11 k · · ·· ı .. k l d·· . lll uzere •tı o mut nünden beri aranılma ta o an 

) 
0l'du ıivil olmak üzere 28 kiJi cümhuriyet birliği reisi General 
atalanın t k . . l 1 li" 11 ır. • Papulas ile müte aıt mır.ı ay ar· 

l\ ukUınet kuvvetlen kumanda- dan Viçaniı, Tambakis ve Apos
~ G..eneral Kondilis, bugün öğle tolu saklandıkları yerde Yunan 
th-~rı aaat 16 da Atin~~a ~~l~ek- zabıtasınca tevkif edilmişle~dir. 
t .. B. Çaldarisin evının onunde B ··w· y ani.6tanaa •eınnç 
llqY"k • u n un 
\tr u hır halk toplantısı olacak- Atina, l2 (A.A.) - Asi tor-
~ pidolardan Psara, göndermiş ol-

tlı .una.nhükUmeti, Bulgar hükU- dug""u bir telsizle Psara ve Leon 
etın .. 1 k ~ ·ı ·ın ~ . e ınuracaat a, kaça ası er torpido muhripleri ile Nireus is· 

l'al tıt \'e üzeri erindeki millet pa • mindeki tahtelbahirdeki asi za· 
lll atının istirdat edilmesini ilti • bitlerin bu gemileri glzlice terke-
~ ~ · km 1J [ l§tir. derek mürettebatlarını bıra If 

~ ıaristana •ığınan a.i zabitler olduklarını bildirmiştir. Bu üç ge
ll t>fya, 12 (A.A.) - Hdvas a· mı· Suda limanında hükfunetin 

1181 b'Id· · ' · li 1 ırıyor: emrini beklemektedır. 
leri ~tbiye Bakanı, Yunan. zabit· Psara dan alınan son telsize 

llın rn ı k · · · b0 1 k k* f ~~er' .. ekme et ıçerısın:le ır göre Hanyada re~in o. ara tev ı 
le.-· . •tuz ampma sevkeditecek • d'len .. r.hasın kaffesı s;rlıest bı· 

ını hild' . • e ı ""3' • • d 
4 

ırmıştır. rakılmıştır. Bunların içerısın e 
A.. ~. kcılsın linç e:liliyorlardı hükUınete sadık kalmış olan .bah-

t\~ tına, 12 - Sdanik garnizo - riye zabitleri vardır. Bu ?.abıtler, 
'llentha. mensup kırk zabit isyanda .1 tarafından tersaneden ah • 

ald ası!er . ~r olmak ıuçiJe tevkife- narak getirilmiılerdir. Şimdı bu 

d'efe~b'"'tl'''" bitler asiler tarafından terke • 
:~ı .'" ıgıne dair verilen hava - za ' d k. *f 1 

t ıerı t k dı.lmı· • olan gemiler e ı vazı e e-
llis b. e zip etmit, Bu!garistanm 'J' 
" ır a l n· ellerine almışlardır• . 
~~ uret e ıulhu bozmıyaca • A ki 
l 

tem. Gı·rı't umumi valisi B. pos • 
~t: .... ~ ın eylemi§tir. Bulgar mil-~ tı b" I t• t '-r vazifesine ba.§lamıştır. 
~ttrıek .0 Y e bir fırsattan ist~fade ıs, eıu~ 
()tl'a ~atenıiyoceli şüphMizdir., Nireus tahtelbah~ri terıaneye 
liJt!~]~ hıliyorlar ki Yunanistan is· avdet etmek emrini almışt:r. 
tit- ~ne, yahut arazis'ne küçük General Dedes, tekrar c;ritteki 
~!l~~l"\ız ha ~inde Türkiye, Ro • fırka kumandanlığını almıştır· ' 
~ı-~ ' Yugos'avya otomatik bir Bugün diğer adalard~ h~~t 1 
t~hd· a derhal harekete geçecek ve memur lan yerlerine ıade cdılmıı i 

ıt edilen Y unaniıtanda ·hazır ve tekrar vazifeleri baıma aeç • 

Posta kutusu N o. 46 

Atina, 12 (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Buracl' saat 
16 da büyük bir mHlet m;tingi 
yapılmıştır. Birçok hatip ve hü -
kfunet erkanından bazıl tn nu • 
tuklar söylemiş, halk bunları he
yecanla alkışlıyarak zaferi kut
lulamıştır. Bütün mağazalar ka -
palıdır. Ahali bir zafer bayramı 
yapmaktadır. Ş!Mr donanmıştır. 
Sindağma ve Omonya meydanla· 
riyle lstad caddesi geçile111iyecek 
kadar kalabalıktır. Halk fıüku -
metln zaferini alkışlıyor V'? asile-

gecesi Çengelköyünde başından Türkiye 
ve bacaklarından kurşun.la vurul- Senelik 1400 Kr. 

Ecnebi 
2'700 Kr 

1450 duğunun bildirildiği yolunda Ba-
6 aylık 730 

n 3 aylık 4-00 ,. 800" 
300 .. kan~ıktan Kamulaya gelen bir ı aylık 160 • 

tezkerenin Kamutayın pazartesi llAn tıcretlerl: 

top?antısında okunduğu dün!tü sa• Ticari ııo.nıarm llln sayı!aJannda san 
d Ö tlmt 30 kuruştan başlar. t\k sa.yıfada 21)11 

yımız a yazı~mtştı. ğrendiğ:.mi- . kuruşa kadar çıkar. 

ze göre, had:se haltkmdaki araş . BUyilk, ta.zıa devamlı UAn verenlere! 

tırma Üsküdar istintak hakimi afd ayn tenzlllt vardır. 

B.:ı.y Osman Nuri tarafm::!an ya • -~imli ilanların bir satın 10 kurugtııı 1 
pılmakta :hr. Küçllk UAnlar: 

Yara!anclıktan bir müddet son· Bir de!a 30. lkl defuı 50, nı; defam 6tı 
dört defası 75 ve on dda.sı 100 kuruştur ri tel'in ediyor. 

Atina, Gen~ral Kondilist> p:ır· 
lak bir istiklal haztrlama~tadır. 

ra tedavisi için na!<:e:Wdiği Fran- üç aylık UAD verenlerin blr defam beda· 

sız hastanesinde ölen Bayan F at· vadtr. Dört eatın geçen UAnlarm ta.zıs 

M d 
. satırlan beş kuruştan hesap edtı1r. 

ır..a e enıyenin cesedi morga liiıim•ı•llllmllİl••Iİll••••I 

mit olacaktır. ı ld ' ı··--·-------••• Bu suretle hükumetin efkan 
ca • ırmnış, otopsi yapılarak morg 
raporu al.ikalı makama verilmiıı • 

umumiyenin müzah~retint! daya- . ~ lir. 
nan çok süratli icraatı sayP.sincle s· . h ın!r a.sta••ğnı:~an dolayı Or • 
caniyane isyan, General Kondili • taköydelti Şifa yur:~un:!a ter,avi 
sin taarruza geçmeai anından 24 , a tına a!ınan Bay Recep Zühtü, 
saat sonra tamamiyle tenkil edil· son günlerr!e bir de grip rahat . 
miştir. Bütün Yunanistan, sevinç l aız ığı geç:nniştir. Kend:si şimdi 
içiııdeclir. de has~anede~ir. 
Bir Fransız gazetesinin Giride l stan~ul altın::ı istintak ht:l:imi 
yolladığı tayyare tahr:p eclilmif B M , ay uılittin, Üsküdar isfntak 

Paris, 12 (A.A.) - Paris-soir 
· G' ·d d hlkim!iğince gönt'er:len istinabe 

gazetesi, gazet~nın ırı e gön er tezkeresi üzerine, hastaneye git . 
mif olduğu tayyarenin dün kara-
ya indiğini ve fakat asiler tara . miş, P·ay Recep Zühtünün ifa :~ esİ· 
fmdan mermilerle tahrip edilmi§ ni almış, ifadeyi Od~iidar İstintak 
olduğunu haber vermektedir. Tay hak:mliğ:ne gön~ermi;tir. 
yarenin içindekiler sağdırlar. A::lli tahlt'l:at devam ebne:kte, 
Bir ltalyan gazetes!nin yaz.Jıkları fahit!er dinleni'mektetlir. 

Roma, 12 (A.A.) - De; li He. !"ııııııımıııımıııııııııınııııınıımııııımıııınııııınııımıııınııııııınııımnııımıııı .. 

rald gazetesinin lta!ya ile Yunan~ e""=~-- A lJ,? B A ~=--=; 
1 

asileri arasında anlaşma me"cut ~ 11\~ ~ -: 
olduğuna dair olan ne§riyatı do· @ _ 

layısile Ciyornale d'ltalya diyor 1 . ~nka~ada A K B A kitai 1 
ki: ~ .vın n b1rinci şubesi moderr ~ 

Gazete'ere beynelmilel ve mil ~ '>ir şekilde Maarif Vekalet 1 
=ı d ii! 

li mesuliyetin asgarisini olsun ~ .<arf ısın a açrlmıştrr. A K B I § 

muhafaza etmelerini ve siyasi fır· ! ;itap evleri her dilde kitar. ; 
ka manevraların gaye edinerek ~ lecmua. gazete ihf yaçlann' 1 
bethahane tesvilat ve icat e:lilen ~ evap vermektedirler. Gere' ~ 

3 't ! = haberler i~ae etmek yoluna sap- ~ •1 ap armızı, gerek lurtc'ls=yeni7 . ~ 
mamalarını ihtar etmek için Av· 1 n ucuz olarak A I< B A kita· ! 
rupanm bazı mmta!ta1arında ka· ! •ı ler="#' -., t<.•·'n.rik e#'ebil'rsi ~ 
fi derecede karanlık vardır. E ıiz. D:!vlet Matl:aası kitaple.r ! 

Deyli Herald, fa~~zmin dostu 1 ? V AKIT ın ne~?'···-'-."tn An E 
değildir. Fakat. bu fik;r ;hli~afı 1 ~·ara...1 .... -+~ yeri /! K B A ki İ i 

1 ak · · ~ ,_p ev'e•·i ·''r. ~ 
ona - namuslu o m ıstıvorsa- == \I'n = 

1 f 
• g .. .-,A Mc .. kezi Te!efon 3137 ~ 

İtalya b'lkkmtla böv e key i bZVl E ,. • • b ' il_ · s ,ırıncı şu e .. 1761 ~ 
ratta bulPnmak h:1.ld<mI vermez. i ' kinci şube: Saman Pazan 1 

Faşist ltalya, Yunan vekayiine , .. ııunnııuıııııuınınıuııuııııınııııınııııııııııııır.ıı:ıınıııııııııııııııııııımıııımııııııllltl 

Yurtta~! 

Kendinin ve çocuğunun 1ağlam ve 
kuvvetli olmanızı, evir.e ilaç girmeden 

yaşamanrz1 istiyoraa.n bol bol incir, Ü • 

züm. b:ıdem, ceviz, fındık, fııbk yi ve 

yidir. Bunlar senin büyük yurdun, kuv· 
vetli, şifalı yemişleridir. 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durP.i!ı. No. 4 

Yeni Eser~er 
1 Dlln ve Varm 

TerC'Umt' klllllyatJ 

Sayı: 27 

OVİD 
S. Z. AKTAY 

D ..... ' eo1 ıs.er o ş ~ 

~;, -~ı .•.. 
htıınl>OI -

MAi.<AınftM 
fıc; t. 75 ı uruş 

Dai:ıtma ye:i: Vı:ı.k't Matbaaaı 
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Dünkü Ke idede Kaza 
] an um aralar 1 

Eminönünde 7 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 
- • ,.. r • ' ,.. ' • . • • • , ~ i • • • ' J ; • ' •..: 'J c' .... ","'C'~Jııı!'~•"f ,.:ı~\ •ı~·~··'l:\~,,·~ı)ıc·~.~o\ı · ' , : • :~·~~ .) ' •. • . ' . . -~ ' . . . ~ .... ' . . . .. . '\ 

No. 
2 

39 
117 
176 
247 
319 
442 
481 
539 
624 
667 
673 
cıo 

926 
933 

1025 
27 
87 

167 
1218 
239 
304 
345 
612 
618 
649 
723 
760 
764 
783 
787 
834 
869 
899 
901 
921 
965 
978 

2081 
98 

2117 
130 
142 
188 
223 
322 
427 
439 
440 
477 
505 
530 
732 
784 

'-

Lira 
50 

500 
jQ 
50 
50 
30 
50 1 

50 1 
50 
30 
30 
30 

100 
50 

600 
30 
50 
50 

500 
50 
50 
501 
301 

~I 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
100 
30 
50 

100 
30000 

50 
30 
30 

500 
500 

30 
30 

No. 
853 
S80 

303G 
100 
127 
156 
207 
246 
282 
3S7 
463 
~14 
529 
624 
675 
778 
885 
917 

4135 
167 
187 
230 
259 
356 
364 
489 
505 
507 
647 
796 
790 
802 
807 
811 
816 
910 
920 
960 

5010 
293 
394 
650 
660 
744 
767 
816 
845 
852 
899 
906 
963 
981 

6<'06 
56 

Bundan bir hafta evvel, (Zabıta 
teşkilatlan aı·:ıstn·da beynelmilel 
telsiz milnakalesi) betinci doğum 

gününü kutluladı.. Bu t.,.kilata 
evvela Almanya, A vuaturya, Çe • 
koslovakya ve Lehiıtan iftirak et
mitti. Tabii bu kifi değildi. 

Çünkü bir k11til, Amerike.ya 
kaçmak için cebinde para olmaaa. 
bHe Avrupa dahilinde saklana· 
cak bir yer bulabiliyordu. Bir 

zaman sonra Macarista~ Fransa, 
Belçika ve Romanya dahi zabıq,. 

için telsiz istasyonları tesis ettiler. 
lıviçre de iltihakta geçikmedi .•• 
Yakında bütünA vrupanın cani ve 
mücrimlerini çabuk arayıp bul • 
mak için vücudc getirilen bu tef -
kiJata dahil olacaklarına !iiphe 
yoktur. 

Beynelmilel zabıta telsiz merke
zi §İmdiye kadar 4900 telsiz gön -
dermit ve 4200 telsiz de almıttır. 
Merkezin işareti "Dikkat ! Dikkat 
1PCO,, dur. Bu itaret verilir ve -
rilmez. Bütün zabıta telsiz iatu • 
yonlan derhal kulak kabartırlar . 
l P (beynelmilel zabıta), C O da 
(Umuma mahsus) demektir. Bir 
caninin Prağtan kaçtığı ayni za • 
manda Pariate, Bükrette ve Var· 

Lira No. Lira No. Lira No. . Lira No . Lira No. Lira No. Lira No. Lir' 
30 58 30 716 30 963 30 310 30 824 30 463 100 341 
50 145 30 747 500 982 30 286 30 783 100 509 150 351 

100 185 30 911 30 994 500 506 30 908 50 516 150 409 
500 196 150 n3s 30 12076 30 592 30 951 50 552 50 534 
30 361 30 9()()..1 500 111 100 593 50 17004 30 553 30 551 
30 469 30 136 30 194 30 609 50 10 100 679 500 561 
3') 477 100 192 150 307 30 613 30 84 30 759 son 628 
30 6504 500 ?5~ 30 335 30 651 10000 127 30 774 50 738 
30 515 500 3qo 150 358 30 780 50 178 500 775 30 699 

600 642 sn 40~ 30 373 500 803 50 235 100 870 30 779 
50 720 50 410 30 402 50 810 50 288 100 19806 50 795 
30 723 50 52C 30 445 30 894 30 338 50 807 50 821 
50 762 50 5112 3 1) 464 wo 918 150 440 500 828 30 882 

15.J 777 100 S5B3 30 473 30 924 50 658 150 892 50 890 
100 1 813 50 602 500 488 30 994 30 670 30 20082 30 918 
150 7043 100 633 sa 540 50 15121 30 695 50 120 30 941 
50 Hil 50 762 30 ~-89 501 136 50 720 30 163 500 ı3013 
30 152 tOO 799 30 621 500 217 500 732 30 365 30 30 
30 157 30 003 50 630 30 305 30 792 30 417 301 40 
3rl 161 son 805 100 777 30 322 100 898 30 471 50 130 
59 rno 30 890 30 868 50 324 50 18135 50 556 50 191 

500 180 30 10003 150 13012 150 367 30 144 50 573 30 271 
50 194 GOO 143 500 16 50 417 30 147 30 599 30 300 
30 246 50 1S3 30 21 30 570 30 279 150 614 50 435 

500 326 30 171 50 72 50 636 30 281 100 623 30 603 
150 385 500 215 500 152 30 645 50 288 30 647 30 729 
500 390 30 256 30 153 50 747 30 311 30 665 30 760 
sn 405 150 279 50 155 50 750 50 376 30 6~ 30 773 
50 ~91 50 475 50 170 30 753 500 403 500 743 50 872 
30 488 150 603 30 189 30 808 30 420 50 835 150 884 

500 526 100 659 50 260 30 812 30 421 30 85C 50 893 
30 568 50 759 150 270 50 815 100 441 30 21049 500 914 

500 690 150 936 30 275 1000 973 50 455 50 120 50 943 
50 735 50 11111 100 300 150 974 50 506 50 178 30 24093 
30 8~6 30 122 30 325 50 994 500 525 100 202 30 108 

500 -~58 30 129 30 345 50 16004 . 50 556 50 215 50 121 
50 688 500 179 500 388 100 11 
30 885 500 227 30 419 30 47 

100 888 100 250 50 479 30 81 
500 971 30 270 50 534 30 151 
500 8011 30 1 371 30 545 50 1S3 
100 20 50 561 3D S02 2000 161 
50 36 30 566 30 858 30 168 
50 58 30 597 100 900 150 209 

500 147 100 611 50 902 100 237 
30 237 30 627 50 903 50 246 

50 281 50 630 30 928 30 352 
100 290 50 666 50 946 30 424 
30 8342 30 685 30 964 500 475 
30 385 30 794 50 14043 50 482 
30 363 30 805 30 67 100 491 
30 454 30 925 50 71 sa 735 

500 617 100 929 50 120 50 758 
1000 659 50 930 50 205 50 837 

Fh'W "• • '• C" ' 'ı. • ' ,• ~ I• • ' ' 

detektif 
§Ovadan haber alınmaktadır. Tel· 
aiz vasıtasiyle caninin evıafı, kul
landığı sahte isimler, seyahat et • 
tiği sahte pasaportu, beraberinde 
kaçJJ'dığı eşya da bildiriliyor. Bu -
nun üzerine o memleketlerin za· 
brta.11, derhal faaliyete geçiriliyor 
ve caninin ya.kalanmaaı çok kolay· 
lafıyor •. 

Evvelce bu itler için telgraf çe
kilirdi. Her çekilen telgraf maarafı 
mucip olduğundan hangi memle -
kete çekilmesi lazım gdeceği 
dütünülürdü. 

Mesela Viyanada bir iz bırakan 
bir ca.ni Franaaya kaçarken Ma • 
caristann ve Balkan devletlerine 
telgraf çekiliyordu. Tabii hun
lardan hiç bir netice çıkmıyordu . 
Bugün artık düşünmeğe hiç ha -
cet yoktur. Teıkilata dahil bulu • 
nan bütün memleketler tek bir tel
sizle ayni zamanda haberdar olu • 
yorlar ve hemen caninin takibine 
koyuluyorlar. 

Eu suretle telgraf muhnberatı 
için yapılan masraflara hacet kal -
mıyor .. Yalmz telsiz istP.syonun~n 
masrafı kalıyor. 

Bir cani, bir kurnaz hırsız bU -
yük bir cürüm itlerse ondan sonra 

Kurban kesecek 
vatadaşlar 

Memleketimizin hava müdaf aa!I· 
na çahs;an Tanare Cemiyetine, düş· 
künlerin yardımına her an ko§an 
Hilaliahıner Cemiyetine, kimsesiz 
çocuklara §efkatle bakan Himayei • 
etf al Cemiyetine .• 

Çok hayırlı bir yardımda bulwı· 
muş olmak için: 

Kurhanınmzı veya parasını Tay· 
yare Cemiyetine teherrü ediniz. 

Kurban kestiğiniz takdirde: 
Derisini, her halde Barsağiyle 

birlikte Tayyare Cemiyetine veriniz. 
Bu milli ve vatani vazifenin layi· 

kiyle ifası için bruni y:ırdnnda hu· 
lunacağmızdan eminiz. 

kurtulması ancak seri bir surette 
hareket etmek1e kabil olabileceği
ni bilir. 

Onlarm ça.rç.abuk kaçıp takibat· 
tan kurtulmaları imkanı bu 
telsiz dedektif sayesinde çok 
azaltılmıı oluyor. Cani tayyare 
ile kaçsa bile, iİttiği memleketin 

zabıtası, aldığı telsiz haberi üze • 
rine zabıta derhal onu tak!be ko
yu 'uyor. 

Bazan, öyle oluyor ki cani, bir 
memlekette istasyondan çıkar -

ken cürüm şerikleriyle kar,ıla~a • 
cağı yerde bir zabıta memurile 

karşılaşıyor. Bu !llemur onu ya -
kaladığı gibi otomobile koyarak 
tevkifhaneye götürüyor. 

50 568 100 260 30 129 
30 597 30 272 30 253 
30 642 50 284 30 292 

100 655 50 562 50 275 
50 669 30 C' 638 30 321 

500 716 30 629 500 381 
50 820 50 642 30 395 
30 874 30 674 418 
30 966 30 709 521 
3Q. GOS 100 '723 
50 190 ~ ~o 776 50 6M 
50 72 50 817 100 681 
50 75 50 981 50 692 

4000 82 ıooo 997 lOO 694 
50 95 30 22083 500 705 
50 148 50 105 50 742 
30 124 30 153 50 798 

1000 216 30 336 30 927 

Parlimentolarda rey ve 1 
me usulünde bir yenili 
Isveç saylavları reylerini, 

daki renkli düğmelere 
belli edecekler 

masaları~ 
~~ 

basarak bil .. 
Muhtelif memleketlerin ~aylav -

lar mecfüinde müzakere edilen bir 
meseleye dair karar vemıek lazım 

geldiği zaman bazı güçlükler ha~ 
gösteriyor. Mesela İngiltere Avam 
kamarasında "Evet,, ve .. Hayır,, 
kapısı <lenilen iki kapı \'ardrr. 

Karar vermek urası gelince le11· 
le olan eaylavlar birer birer "Evet,, 
kapıaınclan, aleyhte olanlar "Hayır,, 
kapısından çıkmağa ha~larlar. Ora . 
]arda bulunan memurlar geçenlerin 
adedini sayarak not ederler. Bu ım· 
retle ekseriyet meydana çıkar. Say • 
lavlar da yerine gelip otururlar. Bu 
hareket mümkün olduğu kadar sür· 
atle ve bir intizam içinde olursa da 
her rey vermekte sayladarm yerle· 
rinden kalkması oldukça külfetli ve 
yakışık almaz bir ~ey oluyor. Hele 
hir celsede bir kaç defa rey vermP,k 
icap ederse İ§İn güçlüğü ne kadar 
artar. 

Frane:ada "Evet., '"Hayır,, kağıt· 
ları vardır. Biri beyaz, diğeri mavi· 
dir. 5aylav1ar hunların üzerine İm· 
znlarmı koyarak bir kutu içine atar· 
lnr. Sonra bunlan saymak ,.e kay • 
detmek için hiç olmazsa kırk hce 
dakika kadar bir zaman geçer. 

. ~I 
Mısırda da aynı renklerde tıl 

gıtlar üzerinde imza koymaklll , 
raber "E,·et,, yahut "Hayir., dtı 

"e zarlar. Bu da vakit kaybetıneg 
hep olur. 

Ba§ka parlimentolarda lııf 7~ 
usulünün bir başka türlüsü lS d 
eclilir. Bütün mebuslar ss~11f. 
çıkarlar, &0nra uEvet,, , .e '' ~ 
kapıları açılır. Saylnvlar burııl t.. 
gf'~İp yerlerine otururlar. J 

Bizde üç renkte kağıt ' 
Deyu 'E,·et,, kırmızı "Ha~·ır, 1 
".le.tiııkiif., kağıdıdır. SayJadar :J 
lardan birinin üzerine yalnı:ı diril lıll 
larmı korarlar, sonra gez 
kutular içine atarlar. . 

İsveç hiikiiıneti külf etı~ritl 
güçlüklerin önünü almak içın /., 
bir usul tatbik etmeğe ha~l~~ 
Ser ~aylavm masası üzerinde , 
telif renkte iki ,lüğme ,.ard~Ü~ 
saylav vereceği reye göre bu. 
lerdcn birine hnsacak , ·e. neucc5 
hal bir ı~ıkh Je,·lıa üzerınde g :. 
necektir. 

B 1 1 acı il 
u suret e rey top nn?1 ~ ekti1 

bir dakika içinde olup hıtec ,,. 
edece~• Bu usulun taamruurn 

muluyor. 
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~~--------------·-------~· . Dün ve Yarın Kitapları 1 ~~~i:!~1!~~· 1 Deuıet Oemir,olları le limanları iıletme Umum i~aresi illnlarr 

ı 

Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 
Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elile 

güzel dilimize çevrilmektedir. 
'Yirmi kitabı birden edinmek ve tjOk de§erli bir kU· 

tUphaneye sahip olmak istiıorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külligatı'na 

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

Yucularrrnrza bir kolaylık olmak üzere abone tartlannı yazıyoruz. 

Abone şartları: Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 

''636" 'k' · · · k" "504 k u•tur , ı ıncı serının 1 ,, ur s • 

~deme şartları! Birinci seri için "236",_ ik~nci seri 
ı~in "204,, kurut pefİD almır. Kalan kıaımlar her ay hır lıra ve· 

rılrnek üzere taksite bağlamr. 
- Hangi seriye abone olursanız olunuz, petin a~ınacak pa· 

rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kıtaplar ta§· 
tadaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın
lnaz. _ 

Ab ı · _ taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
nıe-u onde ~rın "'d" ··ne un· za ettirecekleri bir taahhüd mektu· ... rsa aıre mu uru b · 
bu &öndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu ır 
etnaf veya tüccara imza ettirebilir. . • 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele edınız. 
Mn.. • V k t Matbaa11 • Ankara caddesi. - lıtanbul --.acaat yerı • a ı 

~in~ ve Mevkii . . 
alıç Fener de T evkiiCaf er mahal lesının 

I\·· lf or~ğlu sokağında 47 No. lu ev. . . 
~alıç Fenerde T evkiiCafet" mahal lesının B' 1 ~Ör "'l N I 144 ır yı 

og u sokağında 49 o. ı ev. h" 1 d k" k' 
Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı evler ızaka~ın al 1 klı"rla ;e 

tkıiid 1 ı· l k" a verilece tır. ste ı erm 
c etlerle ve açık arttırma uıu ı e ıray · k l ·ı 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Değer kirası müddeti 

120 Bir yıl 

Acentelerı Karalı:öy • K6prü9;ı.,, 

Tel.42362 - Sirlı:ecı Mühilrdarz:ade 
.. __ flao Telefon 22740 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 14 Mart 
PERŞEMBE günü ıaat 11 de 
Payas'a kadar. (1297) 

Muhammen bedelJeri ile mikdarları &§ağıda yazılı elbiıe, palto ve 
serputlar 24/3/ 1935 Pazar günü ıaat 16 da kapalı zarf usulile Anka · 
rada idare binaıında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 4498.72 liralık muvakkat teminat ver -
meleri ve kanunun tayin ettiği veıik alar ve iıe girmeğe manii kanuni 
bulunmadıima dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat l 5 e ka
dar komiıyon reiıliiine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler325 kur Uf mukabilinde Haydarpaşa, An • 
-------·------•kara merkez ve lzmir veznelerinde satılmaktadır. (1187) 

Ayvalık Yolu Muhammen bedeli 
BANDIRMA vapuru 13 Mart 
ÇARŞAMBA günü saat 19 da 
Ayvahğa kadar, "1298" 

llstanbul Kumandanlığı 
'- Satınalma Komisyonu llanlan 

Kıt'at Hayvanatı ihtiyacı için 
210 ton yulaf veya arpa kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuıtur. Yu
laf ve arpadan her hangisi daha 
ucuz teklif edilirse ucuz olanı ter

cih edilecektir. Yulafın beher ki • 
)osunun tahmin edilen bedeli 5 
kuruş 75 santim ve arpanın beher 

kiıfosunun tahmin bedeli S kuru§· 
tur. İhalesi 14 Mart 935 pertembe 
günü saat 11 dedir. Şartnamesini 
Fındıklıdaki satınalma komiıyo -

nunda görebilirler. Eksiltmeye gi· 
receklerin yulaf için 906 li~ahk 
ve arpa için 788 liralık teminat 

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

Lacivert serj elbise 

Lacivert Şayak elbiıe 

Gri fayak elbiıe 
Siyah kastor palto 

Gri §ayak palto 

Lacivert çuha ıapka 

Gri fayak ıapka 

Lacivert ıayak fapka 

Kırmızı çuha fapka 

1300 Takım 
414 Takım 

624 Takım 

488 Adet 

640 Adet 
515 Adet 

462 Adet 

240 Adet 

26 Adet 

L. K. 
26650 
5382 

9328 80 
13054 
8480 

1004 25 
739 20 
288 

48 

Deniz vilayeti daimi encümeninden: 
Memleket haıtanesine satın al ınacak 2650 liralık rnuhtelif ilaç 

2/ 3/ 935 gününden itibaren 24 ma rt 1935 Pazar gününe kadar 22 
gün ekıiltmeye çıkarılmıtlır. 

lhale ı: 24 Mart 1935 Pazar günü saat 16 da vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

lJi.çlar müfredat cetvelinde ya zıh oldugu veçhile fabrika rnalları 
olmak ve ihaleden a%ami 20 gün z arfında Denizli iataıyonunda tes -
lim edilmeıi !arttır. Hastanede hey , et huzurunda yapılacak nyım ve 
muayenede listeye muhalif veya kı rık zuhur eden mallar geriye çev
rilecek ve yerine matlup veçhile iyisi gönderilecektir. 

Kırık ve §eraiti muhalif çıkacak malzemenin posta nakJiye üc
retleri bayie ait olacaktır. 

BedeJi feraite uygun olarak ta mamen teslim edildikte tediye edi
lecektir. 

~/3/935 P b .... saat on iki buçukta %. 7,5 pey a çe erı e 
1tt·· erıem e gunu (1319) 25 kalem Tıbbi Ecza kapalı 
Ura.caa.tları. ''R,, 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin uıul dairelerinde % 7,5 teminat 
akçesini zirat bankasına yatırmaları veya milli bir P.ankadan alacak • 
ları teminatmektuplarını ihaleden evvel encümeni vilayete vermeleri 
gereklidir. 

Şartnamesini ve ilaç müfredat listelerini görmek iıtiyenlerin lı • 

~1111111111 
elinik Bankası 

~ Tesis tarihi: · 188R 
llrlare merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 

1 1.,ürkiyedekı Şubeleri : 
Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 

~ ızmir, Mersin 1 Yuoaoistaodakl Şubeleri : 
1 SelAoik. Atloa. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

il 11111 llllll~lllmllllll~l~~~lll~~lllll~llOOlllllllllı 11111111 
.ı Akay işletmesi müdürlüğünden : 
~ kurban Bayramına müıadif 15, 16, 17, 18 mart 935 Cu~a, _cu -

~'-tteaj p p zarteıi günleriAkay hatlarında cuma tarıfesı tat-
Qilt , azar, a (1314, 

olunacaktır. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
; l& ci 1 ertibin 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir· 

Büyük ikramiye ; 2Q0.000 Liradır 
49,.,ca 25.000, 20.000, 15.000, 70.000, 5.000 

Liraılk ikramiyeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır · 

.. 
~ ' • • • • ~ ~ • • 1 • .. '- • . . . 

'---------------------=--=--=~=-ıı SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütlin spor ve 

ıeoçlilc hareketlerini ve sporcu gençliğe verHmesi lazım gelen 
Yetıi şekiller hakkındaki yaııları muntazaman takip etmek iste

Yenler münhasıran S P O R p O S TAS 1 nı okumahdırlar. 
Her Yerde fiatı 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

• zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 30/ 3/ 935 cumartesi gü -

nü saat 15,30 dadır. isteklilerin 
şartnamesini Fındıklıdaki komis 
yonda görebilirler. Eksilt:neye gi 
receklerin 713 liralık makbuzile 

kanunun 3. 2 ci maddıelerinde 

yazılı olan vesikalarile birlikte 

teklif mektuplarını ihalıe saatin 

den bir saat evvel komisyona ver 

meleri. Ve komisyonda hazır 

bulunmaları. (1309) 

Kıtaat ihtiyacı için beher ki -
!osunun tahmin edilen bedeli 11 
kuruş olan 200 ton un kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. l -
halesi 30/ mart/ 935 cumartesi 
günü saat 15 dedir. isteklilerin 
ıartnamesini her gün öğl~den ev 
vel Fındıklıda Satınalrna l<omis -

yonunda görebilirler. Eksiltme • 
ye gireceklerin 1650 lira1ık te • 
minat mektubu veya para mek • 
buzlarile kanunun 2, 3. cü mad 

delerindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını muayyen sa
atten en az bir saat evvel kornis 
yona vermeleri. (1276) 

il- :,. :(. 

Kumandanlık kıtaatı hayvana 
tı ihtiyacı için 10 kall!m mutabi- ı 
ye açık eksiltme ile alınacaktır. ' 
Tahmin bedelleri 2839 lira 80 
kuruş olup muvakkat teminatı 

157 liradır. ihalesi 30/ Mart/ 9351 
cumartesi günü saat 16 dadır. Is 
tekliler örneğini ve şartnamesi • 
ni her gün öğleden evvel Fındık
lıda Satmalma komisyonunda 
görebilirler. Eksiltmeye girecek -
lerin teminat makbuzları ve ti -
caret odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesikalarile birlikte vaktin
den evvel komisyonda hazır bu
lunmaları. (1277) 

tan bul İzmir 11hhat müdürlüklerine ve encümen kalemine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. '(1310) 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetl~re, avukatlara, hekim
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

•. V AKIT idare evine müracaat .. 

Yeni çıktı 
KÜLTÜR 

SERlSl 
No.: 16 

Stalin 

Haydar Ri/at 

Leninin Mezhebi ı 

ISTANBL L 
Ş. ~liirettihiye M. Y. T. 

1935 

Fiah 15 Kurut 

KİRALİK DAİRE VE SATILIK 
AP ARTIM AN 

Boıı~onli caddeııinde lıah~e) e ya· 
kın 6;> numaralı ahşap apartnnan 
Şişli Perihan sokak 93/2 ye müraca· 
at ... 

,\CELF, SATILIK EV. 

Beyoğlu Tarlabaşr, Utarit ııokak 
No. 20 Ev, içi yağlı boya dört katlı 
apartmıan olmağa eh-eri~li kiigir ev 

......................................................... 
Yeni Çıktı 

Orta Mektep 
........ V E ......... 

Lise yoklama 
Talimatı 

Maarif VekaleLİ tarafından 
ne§redilip Devlet Matbaasında 
lıa~ıJan im kitaptan her talehe· 
nin Ye her ta lehe 'elisinin birer 
tane eclinınet'-i zarnri<lir. 

Firar 3 kuru§tur. 

l:nıumi satı~ ) eri: Vakit M21t· 
haatn - İıstanhul 

·························-··················· .. ····•··· 
lıtanbıd Asliye Üçüncii Hu -

kuk Malıkemeıinden: 
Madam Jorjet tarafından Pan -

galtıda bekçi ıolCağında Peruze a. 
partmanında koca11 Kostantin Za 
hariyadis aleyhine ikame eyledi -
ği botanma davasından dolayı ta
v in olunan 8 '4/ 935 pazartesi gü· 
~ü saat 13,30 da mahkemeye gel -
meıi veya bir vekil göndermesi 
akıi takdirde gıyabında muhake
meye devam olunacağı tebtiğ ye
rine kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (5791) 

elıHn fiyatla eatılıkLır. 
Görmek için ayni eYe, pazarlık it-in 

Kadıköy Sifa "okak No. 16 kiiı;ke mü . , . 
racaat. ı-
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Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirket 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban. Telefon . 22925 

---·------------------4 Trabzon Yolu 
T a r 1 vapuru 14 Mart 

Perşembe saat 20 d~ Ho· 
paya kadar. 

Bartın Yolu 
B a r t n vapuru 13 Mart 

Ç ar ş a m b a saat 19 da 
c deve kadar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan batka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di· 
vanyolundaki (118) numarab hu
&uıi kabinesinde hastalannı kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
?.?398 Kıtlık telefonu 21044. 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

V AKIT Mat&..11 - letanbal 

~-·---Bayramda _____ ._ 

H lciliahmer Gazetesi 
Birinci gün alqam., ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sabah 

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

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

tli.n ücreti: Son sayfalarda santimi 30 kuruıtur. 
Müracaat yeri: lstanbulda; Yeni p~ ~ 
Hilaliahmer Satış Bürosuna. Telefon (22653) veyahut 

Ankara caddesinde Kahramanzade hanında Ilancıhk Şirketi. 
Telefon 20094 - 5 - - .,. . ...................... ______ .... !, 

Oeaiıli tesinll efeUri~ıye Ur~ 
nnim sir~etiı~u: 

Denizlide yapılacak idro elektrik tesisatı 10/ mart/ 935 tarihinden 
itibaren otuz bir gün müddetle münakasaya konulmuıtur. Muharrik 
kuvvet olarak tehre 13 kilometre m eaafedeki Gökpmar ıuyu kullamla· 
cakttr. Buna ait bütün proje ve iza hatnameler Denizli iktisat banka • 
ıından 25 lira mukabilinde satın al mabilir. Münakasaya ittirak etmek 
iıtiyen müeueaeleh eksiltme ve arttırma kanunundaki ahkima göre 
vesaitini ve ilk teminat olarak 10000 lira muteber bir banka teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. Bu teklif mektupları 11/ niaan/935 per 
tembegünü saat 14 te Denizli iktisat bankasında elektrik Türk anonim 
,irketi heyeti idaresince açılarak üç gün müddetle tetkik ve en müsait 
'8J'l}ar teklif eden müeueaeye haddi layik görüldüiü takdirde ihale 
edilecektir. 

--KLASltC ESERLEADEn 

• 

Yeni Çıktı •• 

llejiş" ~ · 
OV l D 

S. Z. AKTAY 
Ovld eaki Romantn en bUyUk kllsık talrldlr. De§I· 
•itl~r bUt n orta ~a§lar1 kaphyan 9alrln en UnlU ve 

en özlü eaeridlr. 18 Forma - 75 kuru, 
.; 

Dağıtma Yeri - Va kıt Matbaası - lstanbul 

Kimya aletleri 
A~keri fabrikalar U. müdürlüğüncİen: 

Tahmin bedelleri 1000 lira olan kimya aletleri müteahhit ı1am ve 
hesabına 27 / Nisan/ 935 cumartesi günü saat 15 te askeri fabrikalar f 
aatmalma komisyonunda a~ık eksi itme ile ıabn alınacaktır. Şartname 
ve listeleri parasız olarak_m~zkiir komisyondan verilir. Taliplerin m~~ : 
ftkkat teminat olan 75 lı1"n ve 24 90 numaralı kanunun 2 ve 3 cu 

Yerli Mallar Pazarla 
Beyoijla Şalleslnde 

AÇILDI 

Bu terzihane. zevk;selim; ve lJÜksek san'all<arlığı ili 
tanuımış bir 1 ürk kaaınz ıdare etmektedir. 

Beyoğlu Yerli Mallar pazar n 
en güzel, en son moda ipek 
ve yünlü kumaşlarla en güzid 
kad,n terzisini bir arada bulu 
sun uz. 

Tc:JO.KiYE 

l\RAAT 
BANKA~I 

.DARA 
BiRiKTiQEN 
QAWAT--6D~C2 

ldtıyctı umu.!Jıye, ıştı ıu.z ı .. ve k1ıvvehizhk ha illada büyOk faıde Ye teaıri görilen 

u a ası 
maddelerindeki vesaikle mezkOr i ün ve saatte komiıyona ıelrneleri. 

(1~5) ......................................................... ~~ 
Yulla"ınız. Her Eczanede ••'ll•r. 


