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ngiliz Bakanları Pazar Günü Berline Gidiyorlar 
Romen qazetelerinde lıararetli neşriqat: Bulgari~lan,Alman

lJa gibi mualıedeler lıükümlerini bozarak silô.lılanamaz; 
Balkan ve küçük andlaşmalar bunu kabul edemezler 

._ ____________ .... : ..... --.. =-- .. - ..... -..... .......-
Con Saymon'un n Musolini 
Ber lin 'e gidişi i! Ordu ümerası na poli- h 

11 . • . l tt rı lngiliz Sübakanı Sir Con Say· i tika vazıyetını an a ı i· 
Jnonun Berline giditi son günler· i Roma, 19 (A.A.) - Son gün · ı: 
de diplomatik acunun en merak- !İ lerde yapılan büyük man~v~alar 
lı bir ifi oldu. Bu seyahat diifün· fi münasebetiyle Bay l\lussohnı, e~· 
cesinin nasu ortaya çıktığı, bir if kinılıarbiye reisi yanın.da hır 1 
kez nasıl geri kaldığı, sonra yine Ei meclis loplanmı§tır. Harbıye ~a. · 

· i: kanlığı nıüsteşan, Bay l\fussolını· • 
)'eniden nasıl canlandığı gözöniı· il ye generalleri takdim etttikten 
ne getirilirse lngiliz devlet adamı· !i sonra, menaHalardan ı;ıkan aske· 
nın hele Versay muahed~aini alt !: ri me5elcleri tetkik için direktif· 
üst eden kararlar üzerine BerHne !! leri bihlimıi~tir. 
giditi gerçekten meraklı bir ?-=· fi Ordu erkinılıarbiye ikinci rei· 

fi si mane,·ralarm muhte1if aaf aha· 
kil alıyor. • ' · l · b"I fi tını ,.e elde edilen netıce en ı · 

Hadiselerin sıralanı§ını kısaca :: dimıi~tir. 
hatırlıyahm: Fransız ve lngiliz 1 Bay Mussolini, memnuniyetim 
diplomatlan geçenlerde Londra H bildirdikten sonra politiif:ı v: as· 
anlacmasmı yaptıktan sonra Al • i! keri nziyeti lıülisa etmı§, eoz • 

s- terine, ordunun teknik hazırlıkla· 
ınanyayı bu anlaıma çevresine nna itimadı olduğunu bildirerek, 
almak için teklifte bulundular. nihayet venni§tir. Toplantıya Ü· 

Hitler bu t~klife kaçamaklı bir meradan 60 ki§İ i~tirak et=r. 
karııhk verJi: Lon:lra hava anlat • tTALYAN GAZTELER 

• 1 YAZDIKLARI lrıasına Almanyanın ıirebileceği • Roma, 19 (A.A.) - İtalyan 
ili aöaterdi. Yalnız bu anlqmaya lı mo•"""" A. lrnnnı•oilı:ı m,...ı. .. ~ •• 
ı.ra.5u uıcm una. .-.w ı upa ptnu.a ıı"' i C~ hizmetinin yeniden le&İ• e. 

Sark .,.ktını ., .... wdi ~· "'"""' m'"letine d•ir ........... 
lığında bu konulara (meuJaler) t.falar eerdetmektedirler. 

Diri motlrll •Hlntlen&ıa., .. fanarninln epl11111 ,,..,...,,,.,; /lq Nitt., • 11.,,. ltd.ıtı C8rlnw-

hiç dokunmadı. Bunun üzerine Cfom•le Diaalia. laalymım nnı· 
Berline aiderek Alman h:.drGm~ ahedelerin ebedi oldu~ akideei 

Londra 19 (A.A.) - Drı itleri ı idarecileri ile sörüflDek üzere Ber-1 ıonra, bu 1eyahat ~in evvelce a• 
Babnı Sir Saymen, Bay Eden ile line ıidecelderdir. lınmıt olan kararlann bugünldl 
pazar günü tayyare ile Londradan , Almanyanın lngiliz notaama ı o ·vwm 11 .-. -.Ylflı"• a....,. •luiialld 

ti ile yakmdan konupcak olan in 
ailiz Dıt Bakanı hava anlaımaaı 
ile orta Avrupa ve Şark paktları· 
ıun biribirlerinden ayrılamıyaca· 

iını, Almanya ten yolda ayak 
direyecek oıuraa Berline gidemi • 
1eceğini bildirdi. O vakit Alman· 
fa. daha uysal bir durum almıt 
göründü. Yeniden İngiliz Oıt Ba· 
&canının Berline gideceği söylen • 
bıeğe baıladı. Bu sırada 'feni bir 
hadise oldu: Londrada bir ( Akbi
tik) basıldı. Bunda Almanlar1 gü· 
~ndirecek bazı ıözler bulundu. 
liitler çok kızdı. Ve soğuk algınh· 
iını ileri aürerek Con Saymonun 
8erlin seyahatini biraz geciktir· 
ltlesini istedi. Böylece lngiliz Ba· 
kanının seyahati yeniden geri kal· 
lltıt oldu. fakat bu geri kalmada 
Çok uzun sürmedi. Yine · Alman 
hıikumeti fugiliz Dıı Bakanına bi· 
ti (mektup) yolladı. BerHne ça • 

kalkacaklar ve Alman hükUmeti verdiği cevap, tetkik edildikten (Deuamı 9 ancu .ayılaJa) 

ASIM US 

l>evanıı 2 Dt'I saylfanm a QncO ııtıtununlı 

..........___~~~~--------~~~~ 

Dikkat: 

lbnissuut ile oğlu 
Hazırlanan suikast Arabistanda bi1 

anarşi devri açacaktı ! 
Bayramın birinci günü (Mek • 

ke) de uuka halan süikcuta ait 
maliimah evvelce uermiftik. Son 
poıta üe gelen LonJra gazeteleri 
fU talailatı uermelıteJir: 
· "Kral lbni11uut ile veliahtı ve 
Necit umumi valisi Emir Suut Ka
beyi tavaf ettikleri sırada, bir au

ikaste uğrAmıılardır. 
Kral lbni11uut, .yedi kere yapıl

ması adet olan tavafın dördüncü
sünü yapıyordu. Kral "Hac-eriles
vet,, e yaklqmakta iken elinde 
·hançer taııyan bir zat kralın üze
rine hücum etmit ve arkasından 
iki kiti de kendisine iltihak et • 

B ü r h a n C a h id' i n 

BABA DOSTU 
Romanı Dün Başladı 

lbniamut ue oğlu. 

mek istemitlerdir. Emir Suut, ilk 
hücum eden caniyi yakalıyarak 

. yere yuvarladı. Ve hu adam tek· 
rar ayağa kalkmadan evvel kralın 
muhalızlarmdan biri taraf mdan 

l l / kUrşunla vurularak öldürüldü. Ay 
Dün birinc.i kısmı okuyamamış 0 an ara IJl ı.n ni sırada <"aninin iki arkarin§ı E· 
bu en kuvveii ve güzel eserini takip etmek· im· mir Suuduıı üzerine atılarak han 

k ~ ., · d- - d .. k Ç kan parÇalJl 1'0· çerlerini ona knr§ı kullanmak is. 
anını VeTmegı UŞUn U • l . . · . ' temitferse de bir S'3y yapamadan 

11ıanın devamile bırli1'te hueün gipe verıqoruz.. j . 
····················" Oemmı Z lnd 88.)ılıınuı ı ınct sütununcıtt . 

1 
Kamenos Bulgaristana 

nasıl kaçtı?! 
Yavaşça masasından kalktı evvel8. paltosunu son. 

ra şapkasını qigdi. Şo/öre emretti: 

BULGAR HUDUDUNA! 
Son Yunan ihtilfılinin harareti 

daha henüz dinmedi. "Bulgar, Yu
goslav, ve Türk hudutlarından bile 
işidilcn top seslerinin aksi hata 
kulaklarda duruyor .. lhtilfüde dö. 
~ülen kanlar hala kurumadı .. 

Yunan hükumet kuvvetleri bir 
hafta kadar müthiş bir fırtına, 
kuvvetli bir düşman, ve fena bir 
talihle uğraştıktan sonra 12 Mart 
sah günü kat'i bir hareketle fırtı • 
n~yı, talihi ve kuvveti 100 bin kişi
yı bulan olan asileri yenerek iler· 
!emiş, 24 saat gibi az bir zaman -
da bütün ihtilal yerlerini geri al • 
mıştır. 

Kuvvetlerin Strumayı geçtikle • 
rini, Serezin, Dramanın, ve niha -
yet Kavalanın geri alındığını bil
diren telgraflar arasında şöylece 
ufak bir telgraf daha sıkışmıştı • 

"Dün öğleden ıonra saat 13 de 
Kırcaali mevkiin:?~i Bu!gar ka • 
ra!rnluna 20 Yunan zabitinden 
müre!<kep bir grup iltica elm!§tir. ,

1 

Yapılan l-ahkikatta bunların asi 

kuvetler bat kumandanı Kame• 
noı ile arkadaıları okluğu anla • 
tılmıttır.,, 
Uevamı ı o ncu aayıfanm 1 lblc1t dtaaanda 

·ıab~ Tlarbiyc nannmn l'n son a· 
lınml§ Mr tcsmi. Bir Avrupa gazete· 
si kıyafetine göre onu bir lıarp i!U-

hına benzetiyor .• 
( Yazısı 2 ci sayılanın 3 cu sutunund:ı) 

Balosu Yann Gece Yapılıyor (Son Sagıfamıza Bakını% J 



- 2 - KURUN St6l ı~vw oı 

Harp divanları işe başladı 
BalJ Çaldarise geniş 

salahiyet verildi 
Atina, 19 - Çaldal'İs kabine· ı için salahiyet verm:şlerdir. 

sinde aandalyasız nazır sıfatiyle KAFANDARIS AGIR HASTA 
bu:unan müstakiller fırkası reisi ı Atina, 19 - isyan günündenberi 
General Metaksas, Venizelistlere zabıtaca aranılmakta olan muha -
karıı alınmasında ısrar ettiği fev- lif terakkiperver abrar fırkası re· 
kalade tedbirlerin ve kabinede isi Kafandaris, Yunan Dahiliye 
esaslı değiıikliğin yapılmasının Nazırına hükiimetin emrine amade 
Bqvekil tarafından kabul edil - bu!unduğunu bildirmiştir. . 
memesinden dolayı istifa etmiı - Kafandaris, ağır surette ha"Sta 
tir. o!cl-uğundan iyileıim:eye kadar e-

Bqvekil Çaldaris, istifasını v'nde kalacak, sonra hapisaneye 
vermezden evvel Generd Metak- nakletlilecel.."t:r. 
aaa ile görütmüt ve kendi taraf - YUNAN KANUNUESASlSl 
tarların:lan Bay Furkovasiliıe bir Atina, 19 - Yunan kanunuesa-
nezaret daha vereceğini söyle- sisinde yapılacak tadilatı tespit i-
mittir. çin hukuktinaslardan mürekkep 

General Metaksas, Bllşvekile bir komisyon leş.kil edilmittir. Bu 
bu teklifini tetkik edeceğini, son- komisyon bir hafta içinde vazif&! 
ra cevap vereceğini söylemit, bir sini bitirecektir. 
müddet sonra Bqvekile istifası • VENlZELOS GIYABEN MUHA -
nı göndermiıtir. KEME ED!LECEK 

General Metaksasın istifasın_ Atina, 19 - Venize!os Atina 
Cian sonra Bqvekil Bay Çaldariı, Divanıha~binde gıyaben muhake· 
Harbiye Nazırı General Kondiliı me edilecektir. 
ile görütmÜf ve her iki hükUınet Afna, 17 (Hususi muhabirimiz
adamının takip edilecek hattı den) - Harp divanları işe başla
barekette tamamiy)e hemfikir ol- mıtlardır.lclam karar'arı verilecek 
duldan anlatılmııtır. se de bun~ann kin ve intikam 

duygu1arını uyandırmak için tat-
HükOmet fırkasına mensup 

nazırlar da toplanarak, Haşvekı -
le istedikleri gibi hareket etmek 

bil{ ed'lmiyeceöi kunetle tahmin 
edı'mektei:lı'r. l aatıye '!"--1- ... hı 
dtvet1 1-R:r. .. Jcr.t e4Pe rtir 

lbnissuut ile oğlu 
.,... (Ba~ tarafı 1 incl aayıfada ) l 

evvel kralın muhafızları tarafm 
dan öldürülmütlerdir. 

Bunun Ü2.erine l(ral ile veliahb 
hiç bir hadise vuku bulmamıf gi
bi tavaflarını ta:mamlamı~1ar, da
ha sonra bayram tebriki için ge -
lenfori kar~ılamışlardı. 

Canilerin Yemen Zeydilerin -
d -;:n oldukfarı tesbit edilmif bu -
l "nl9]0r. Bunların müşevvikleri 
l: -·~un"..lp bulunmadıijı ve maksat
} ·.nnın ne olduğu tahkik olunmak 
ta.!!l".,, 

Bu yıl Mekkeye gidenler 

1-ondra gazetelerinden biri Je 
bu c~ne 2001000 k'ı'ye yakın zi • 
iıare ·~inin (Mekke)ye gittiğini 
b,ib -:r vermekte ve fU malumatı 

il.:vc etmektedir.: 

''Sabık Efgan kralı Emanullah 
han bu ıene Haçça gidenler ara
sındadır. Haydarabat nizamının 
zevcesi ele Haçça gitmiştir. lngil
tere kralının tahta oturmasının 
yirmi betinci yıl dönümü münase
betile Londraya gitmek üzere yo 
la çıkan Hint prenslerinden bir
çokları da Haç f arizesini ifa et -
mek üzere Hicaza uğramışlardır. 
Nicap prenslerinden Bhavalpur 
prensi Sadık Atası da buniar a -
rasmdadır. Bu prens, Cideden 
Mekkeye kadar uzanan mesafeyi 
yaya olarak gitmittir. 

Kral lbniuuut hükômeti bütün 
bunlan muhafaza için redbirler 
almı~tı.,, 

Bu haberler içinde mcnJZ'Qu bah
~!an Zeydifore gelince bunlar ay

n bir i.Iam mezhebi tqkil eder -

Rulıani reisleri de Yemen kralı 
•mam Yahyadır. 

""~ ~ 

Suikastin akamete uğromatı i
leArabistan yarımadası, anar§iye 
uğramaktan kurtulmuştur. Gerçi 
lfral lbnissuudun oğ!u Emir Suut
ta babası kıratında bir adamdır, 
fakat onun da öldürülmesi müker 
rer olduğu için Suudu Arabistan 
a:!eta başsız kalacak ve bu yüz -
den tqevvü§ler, tezepzüpler ve a
nar§i bQ§lıyacaktı. 

Bunu kısaca anlatmak için, 
Yemenin Asiri tekrar almağa kal 
kacağını, Maverayicrden Emiri 
Şeril Abdullahın veya Irak kralı 
Gaziyiilevvelin yakın akrabasın -
dan bir ba,kasının Hicazı istir -
dat için harekete geçeceğ:ni, Irak 
hükümetinin N ecit üzerine yürü
yebil e•eğini söylemek kafidir. 

Fakat karışıklık bu kadarla da 
kalmıyacak Ardbistan ile alaka -
dar olan ve orada bir takım men
faatler güden Avrupa devletleri 
de bu İ§e karışacak ve vaziyet da
ha hat, daha vahim bir mahiyet 
alınacaktı. 

Suikcustin akamete uğrctman 
ile biitün bu hadiselerin önü alın
mı§ bulunuyor. 

Be'ç"ka hukumeti ist fa 
etti 

Brüksel, 19 (A.A.) -HükUmet 
istifa etmiştir. Kral, yeni Ka-........ 
n!n teşkili için istişarelerine baş -
lamış sabık Başbakan Bay Theu
nis ile, Devlet Bakam, bay Pullet' 
yi ve ayan, meb'usan mec1islerinin 
Başbakan1arını kabul etmiştir.Hü
kumet, isf fasını dünkü kabine 

Dil Kı avuzu 
Yeni Kar şııudar Kılavuzu 
bu hafta neşre başlanıyor 

Anknr<ı, 19 (A.A.) - Dil Arq • 
tırmn kurumunun bu haf la i~inde 
}Cni kar~ıhldar klavnzunu n~ret • 
meye baş lı) acağr haber alınmıştır. 

Yeni kar ılıklar, ara tlrma kuru· 
munun kontrolü altında (Ulu ) ga· 
zetcsiııcle çıkacnk, diğer gazeteler 
(Ulus) gazetesinden iktibas etlecek· 
Ier<lir. 

Her tiirlü kargaı;ıılıklarm önü a· 
lmmak üzere hu karşılıklar telefon 
'e tclgrnfln 'erileoektir. 

Her ı;ün iki yüze yakm kelime 
karşılığı ne~ro1mıartık az zamanda 
klavuz tnııınmlanmıı olacaktır. 

Dil nra;ı.tırma kurumu (Ulu ) <la 
ilk li te tıktığı gün bir de beyanna· 
me neircderek hem izahat verecek. 
lıem <le hir ay itinde yabancı keli • 
nıelere daha uygun bir kat"§ılık gön· 
derecek olan yurtla§larm teklifleri· 
niıı tetkik edileceğini bildirecektir. 

Yeni karşılıkların sekiz hini bu . 
lacağı tahmin ediliyor. Fırka kon • 
grasından enel bütün ka~ılıklar 
ne retlilmi olaraktır. 

Kamal Atutürkle 
Şahenşah arasında 
Ank<ıra, 19 (A.A.) - İran Şahı 

Hiza Pclıle' inin do~um yıl dönümü 
mi.ina ebeli} le Kamil Atdatürk ile 
Şahenşalı nra mda taati edilen tel • 
yazılan unlarclır: 

Ala l:lazrcti llii!!U'_Y!m,. S"lıarı..ah 
:1.,,.,., Rl':Jıa ~ Pelılcvi 

TAHRAN 
Zatı Şalıcnşalıilerinin doğum gün· 

)erinin yıl clöniimii münnsehetiyle 
samimi tcl:irikiit ve hissiyatı liirade • 
ranemi 'e şalı i saadetleriyle dost t. 
ran milletinin refahı hakkında bes -
lcdisim halisane temeııniyatı arze • 
derim. 

KAJ.\fAL ATATÜRK 
Kamal Aıaıiirk IJazrcıleri Tür • 

/dye Reisicümlmru 
Doğum günüm miina ehetiyle ge· 

rek benim \ ' C gerek han milleti hak· 
kmda 'aki tebriklerden ,.e gösteri • 
len kardeşlik duygulnnndan dolayı 
zntı devletlerine yürekten gelen sa • 
mimiyetlc tc:ekkürler eder ve şahsi 
selamet ve saacletleriyle dost Türk 
ıııillctiniıı terakki ve taalisiıtl dile • 
riın. 

ntzA ~ \H PEHLEVİ 

Con !Saymon'un 
Berlin'e gidişi 

_... Ba§makaleden devam 

ğırdı. lngiliz Bakanı bu çağırılı -
şı da güler yüzle karııladı. 

Artık Con Saymon bugün, ya
hut yarın yola çıkacak deniliyor· 
du. işte Almanyanın Versay mu .. 
ahedesini lanımıyan ıon kararı 
bunun üzerine oldu. Ve lngiltere 
V ersay muahedesine imza koy • 
muş olan devletlerin ha§mda bu -
lunduğu için bu karar üzerine ln
giliz Dıt Bakanının Berlin yolcu -
luğu yeniden geri kalacak ıanıb• 
yordu. 

Halbuki ~imdi duyuluyor ki, Ber 
lin seyahati sanıldığı gibi geri kala 
.. ..ak değildir.İngiliz Dış Bakanı Ber 

!ine gidecektir. Orada Alman 
devlet adamları ile yakından ko
nuşacaktır. Paristen gelen tel ya
zılarına b~kılırsa Fransız basını 
(matbuat) Con Saymonun bu gi
dişini biraz hayret ile karıılamıt
hr. Fransa İngiltere ve İhlya ile 
birleşerek hep birden Almanyayı 

da .• 

Zabitana yapılacak m·aaş zamları 
layihası Kamutayzı verildi 

Ankara, 19 (Kurun) - işitti

ğime göre,. r.:abitana yapılacak ma
&f zamları hakkında hazırla:qan 

kanun layihası Kamuta.ya verilmİ§· 
tir, Liva kumandanlığından mi -
ralaya kadar olan zabit maaşlan-

mn bar,mıdeki nisbet dahiliı 
birer dr~ece arttmlacağı hak 
da.ki baJ.>erler kuvvetlenmekt 
~tamlarun, mali senenin ba~ı~ 
il>.ibareu o1acağı da kuvvetle s( 
leniyoı·. 

-------------~-----------~----------~-~ IZMIR GOMRUK HAMALLARI 
Ankara, 19 (Kurun) - lzmir 

gümriiğü haınallarmın birleştiri -
(erek bir elden idareleri hakkında 
Gümrükler Babn1ığına. yapılan 

müracatlar Bakanlıkça kabul edil
memi,ıir. 

HAR1C1YEDE TA YINLER 

Ankara, 19 (Kurun) - Harici
yede ikinci dairede bay Necdet 
Tahir Moakova elçiliği katipliği
ne, Filibe konsolosluğu muavin 
konsolosu 1>ay Emin Vefa Sofya 
konsolosluğu muavin konsoloslu· 
ğuna, birinci derecede elçilik ikin
ci katibi bay Bülent Üşak1ıgil Bük. 
ret elçiliği katipliğine tayin edil -
mitlerdir. 

VERGlLERIN ALINMA ŞEKiL -
LERI DEGIŞECE.K 

Ankara; 19 (Kurun) -Vergi· 
lerde tadilat yapılacağı §dclinde 
dolaşan bazı rivayetler üzerine 
tahkik'at yaptım. Öğrendiğime gö
re, vergilerin esası değişmiyecek 

ancak kaçakçılığın önüne geçmek 
hazinenin menfaatini korumak ü
zere vergilerin alınma şekillerin -
de Maliye Bakanlığı tarafından 
:uı:ı. ... ~ .... ~bJ l 1~ 

KAMUTAY RE S VEKİLi BAY 
NURt . 

Anl<al'a, 19 (Kurun} - Kamu
tay reis vekili Bay Nuri' (Kütali • 
ya), iJlerinin çokluğundan it Ban
kası idare m«liıi azalığından iı -
tifa etti. 

.AD'LlYEClLER. ARASIND1 
TAYiNLER 

Ainkara, 19 (Kurun) - lzı 
mütld eiumumiliğine Vi2e müd 
ummuiıi Bay Oaman Orhan 1 , 
zilli ~eza ha.kimliğine Karaca 
müddeiumumisi Bay Şakir Tu 
gut, Y. eni§ehir IOl'gu bakim ve 
liğine Kula gorgµ bikim v 
Bay Hasan Ziya, Ankara sulh 
kimliğme Nazilli ceza bakimi 
İsmail Hakkı, Tirebolu hakim 
killiğine Ahırca. sorgu hikim v 
li Bay Salahattin, Elbistan azalıi 
na Bulvadin müddeiumumisi B 
Fevzi tayin ed~diler. 

MOSKOVA ELÇiMiZ 
Ankara, 19 (Kunın} - Mo 

kova elçimiz Bay Vasıf Çınar il 
güne kadar memuriyetine döne 
cektir. . 
ADLiYE AYIRMA ENCÜME 

A.dkara, 19 (Kurun) -Temy' 
reiıi Bay lhıan, aza bay Aziz Sc 
liın, Nafiz ve bqmüddeium 
bay Nihattan müteıekkil Adli 
ayırma encÜIJleni geldi. Yarın iş 
ba§lıyacakbr. Dereceleri tayin ed 
lecelc--.AüvfM'.il• tlfl.Vtuntn SOCLk 
aar dldugu soyıenıyor. 

SAYLAvhAR ANKARA YA D 
NOYORLAR 

Ankara, 19 (Kurun) - Bay 
ram dolayııile Ankaradan ayrıl 
mq olan sa1lavlann bazıları dö 
dü~. 

Harp ilahına benziyen harbiye nazırı 
İtalya ile Hahe§istan ara rndn 

ihtilaf doğrudan <loğmya konuşmn • 
ları ile hallolunamıyacaktır. Sonınli 
ile Haheji tan lıudutlaı arasında hi· 
taraf bir mmtaka vücuda getirmek 
hususunda her iki taraf anin mıg i e 
de (Ualual) meselesinden dolayı f. 
talyanm i tekleri m~elcsine ge -
lince İŞ" yeni;len duraklamı~tır. Çün· 
kü Habeş hükumeti ihtilafı hakeme 
havale etmek suretiyle lııılletmek is
•yor. İtalya ise buna ınuvafokat et· 
miyor. Bunun üzerine şiıncli llal>e • 
§İ tnn yeniden l\filletler Cemiyetine 
müracaat ediyor. 

Habe~ • İtalya miinasehctlerine 
ait clün gelen telyazılan §tmlardır: 

Roma, 19 (A.A.) - Hahe~istanm 
ihtilif ı Uluslar Kunununn vermek 
niyetine rağmen İtalya hükômeti 
Adiııabahadaki sefirine, ihtilaflar 
mcselcleri üzerinde her iki tarafın 
vesikalarını muknyese maksacliyle 
doğmdan doğruya görüşmelere de • 
vnm için talimat Yenniştir. 

Hah~istanm §İmalindeki kahile.· 

giltere böyle toplu bir protesto ye 
rine ayrı ayrı protesto etmeği da
ha doğru bulmuştur. Sonra yine 
İngiliz Dıt Bakanının BerHn seya
hati önceden Fransa ile lngiltere 
arasında kararla,tırılmış olan 
tartlara aykm olarak yapılmak -
tadır. Kolayca anlaıılır ki ... Veraay 
muahedesine imza koymuş olan 
devletlerin ıİyasaca biribirlerin -
den ayrılması Almanyanm dileği -
ni kolayla hracaktır. 

Şimdilik A vrupanın siyasal gö
rünütü böylece kısaltılabilir. 

Ier arasında askeri harekat haber ve
rilmekte.lir. 

Napoli, 19 (A.A..) - İçinde ıs 
zabit ile 400 nefer bulunan Mint • 
ncgro vapuru Şarki Af rikaya doğrll 
yoln çıkmışttr. 

HABEŞİSTAN, NOTASINDA 
NELER İSTİYOR?. 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Hahe§İI " 
lnn lıükfimeıti, henüz neşredilmemil 
olan yeni ootnsmda, Roma ile mü • 
zakerclerin akim kaldığını ,.e İtal • 
yan kuv~ etlerinin sef erher eclildiği· 
ni te Dit ve mü§alıede ederek misn • 
km 10 ve 15 inci maddelerini ileti 
sürmekte ve muayyen usule te.,·es ül 
edilmesini istemektedir. 

10 uncu maclde Uluslar Deme• 
ğinde aza bulwıan ele, letlerin ]ıet 
türlü tecavüz ve tehditler karfU'fl' 
da toprak bütünlüğüne riayet lınk • 
kmdnki tnhlıütlerini mutazammnı • 
dır. 

15 inci madde bir inkıtaı intitıtt' 
edebilecek ilıtilil hallerini vF. uzlst 
ma safhasını derpiş etmekteclir. J31 
safhnda konsey ihtiliif halicd ... olıı' 
taranan anla§tmnaya ıqebhila • • 
kim kalclığı takdirde ikinci snfhl 
mevcuttur ki, bunda konsey As • 
samhleye raporunu Yermektedir. 

Habeşistan hükfımeti, .Assaınb1.,
nin f e\:kalde olarak derhal topl&Jl " 
masmı istememektedir. Iesele~ gş"f 
ri mellıüz bir hal etmekdikçe, Jayıf 
devresinde mfümkf"re edileceJttiT. 

Eski Ber lin elçisi 
Napoli, 19 (A.A.) -T~" 

nin sabık Berlin büyük elçisi c;e: 
neral Mahmut Muhtarın cer.~ 

s· 
bugün Napoliye çıkarılın ştır. 
kenderiyeden vapura L~ı ... n t .,ı!C 



Arada bir 

Fazıl Ahmet 

Şehir meclisi borç para alınmasını 
kabul etti. Para nereye harcanacak? 
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~-========~======~· il Gezintile~ 
Yarı şaka, yarı 

gerçek! 
Ômrllmcin en boı, en oerimsq 

iemlerj, hoyram pnleridır. Ko
nui helıleıttelc, •ele,,leri Afırla • 
mcM, ortalıfın lcar11ıklığıno da • 
.)'ClllnMM, lıımMyi kimseye lıı.Juan. 
tlırmıyan öl,ül;; lıarıılayı"ara, ge 
sirmelere ltatlonmd lıola) d€ğ:l. 

Gw..,lerle IHıflıyaraA yıldma
nn lıırp11tıfl Matlere luuıar lii
,.,. 6a t.lôt ni,in! .• NiP,. welmi • 
yenlere peniyor, ~tlemedilıleri
mİM üüluyoruz!. B11nlann 'o• 
fa, ancalı hep böyle lıutla yıltlö • 
niimlerintle •öriiftüklerimidir. 
Uaalı akrabalar, nemİa oltlulılan
nı pelı le bilmetlifimia hııımlar, 

fOCllklan oe çocuklanmn davul • 
lan, tliitliılrlerile birlikte ı•lirler. 
Eo, panayır olanlarına Jöner. 
Rallm-tla ltitaplar tilrn, tılbüm • 
la lıarocd yer m-ar. Hemen laer 
pnin aitc-mıntla fÖP lene/ıaine 

6irlrtıf pCltilr ltırt,fr, bir yafan luul 
,,_ıol yrrhfl dökülür. 

Gelen •iden olmıua la helJe • 
me uar. V • bu bekleme, ftır ala1 
lıonukton tlolaa kalabolıkt". Ne 
hiı ıey o/ıııyabilir, ne de yauabilir 
sinia. Kendi euiniule yabancılar 
hl•n•~ iuymaktan ,.ı.,, brr a • 
alinlü benliğimizi sarar. Kulafı • 
ng lcapı zilinJe, ıöwnüz termo • 
metreie oe elinu ıobcının lrapcı • 
fınJa, ıöriinmn bir ,armılaa ıe • 
rilmit ıibiainiz. Hamama Jönmut 
oiatlan rüqiırlı kapı önlerrne, ıo. 
fulı .alal111a sir• faka burnunuz 
mrnalllflr ue nemli ıırtınıu/a in
c:c ince aoncalar kıuranmağa har 
lar. 

Karmnıs aln• tla. at!f./ıis rıi 
- "• " ... ,.. .... ;,e;,n • 
oenl•i• i110111lan tlüJülıleri, f• 
PtNlayan ııtuloriyle bir ıeccal b&. 
lüfü ri6i tırmanıp, yuı•arlanan 
roerıklara 6ile hfımzı çcıtmaya • 
calınma. Bayram, eu ya.alannın 
•na. 6o6o 1'orlmmnan çifn~nJi • 
fini, ıorp1111n lıalkhfım b "/diren 

S Gezgfn p._.ı,.Jıp cam labribn için ,. ıiyle " lgi ell 4olıunmalmıua yapı. l lae,. ıürlü cam eıya. ~ki w .,, luıtlttla. 
Framadm getirtilen m8tehau• Bay \ lacalaır ••• lıçi. yolma makinelere ne- leri, swalıiler, ıalaıalık, yemek ıa • 
Dar, Anbndan Ltanbula gelmiı • 1ltlTel edecelrdr. I baklan ve r:aolar illı. .. yap~" •------------
tir. "Büyüle Olomaıilı ma1cineler lflY9- ba,lı)acağıa.. Bu P,i cam eşya İ{İn ltırln berahf.r fabrikanın idareaüıi e-

_.. (l.üueıı ı1)d11)ı Çet"İriniz) 

Fnmm m8tehumı. Temmmd. .üıde ıeneJ. 12 • 14 milyon ıife ya- /iç bcıka baılra cirule makine br • le tııralolardır. 
ite bafhyacağ:ı amuJaa yeni lurib· pah~ malaayu..... ..Uugün Ar:nı('tflln .ıa; gören 
um için çok dikkate değer maJ(unat " - lnhiaarlar ldareô için de ft· " - Ltıb um et)'ll yapılmama Türk gell{leri de /nbriloada wtabtıfl 
,-ermeltedir. Furibda 130 TGrk teler ,..pacak mnmm?,. ne aman batlanaeaktır? olcualc ~JıfllCtl}darJır ..... 
İ«İIİ bllmılacak, Avrupadan sele: " - Eoe1.. lrtlaüarltr iJar.i f9a " - Bu İf İ(İn itçilein ilatiıas,.. 14 

- Fahrikıyı, ihtivan tatmin e-
cek olaa ınilteb- Tilrk talebeeı yaptİt'tifımıa fİfele1' de bu ye/uiiuı lılbi olmasını beldiyece;u_ diıi bakııumdan nuıl gürilyonu • 
de ba furibda it al1ealdanhr: JalıilJir. Tipleri ,,.,,.,,._ olan bu Bu münaaebeıle bir müJdeı bftfc. nua? 

Fabrib, bugfln Avnapad•. bıle e- fif(tlerdeıa baf/ra. piyaaatla ~;. leme/r llaım gelecektir 1m1ırını. Fab. " - P"ftlhtı1ı{e cmn fnbri1.nMnın 
pue seyrek rutJanm en yenı t"lll • çin nwlıleli/ g.ns t7tt büyiJ/diilde fİ· rilıG İfe batlaı- bat/amtıa. y;u elli 1ıo. Tiirkiye ~ ilıliym-ıtu ıarnami)le UJ. 

talar)a brulacakbr. ıeler yapacaiu. Bu anı. iil(ü Na • dar T;;,.lc ifriai derlıal ça/f.fnaaya min P.doc.:i,i ınuhul.li.al.ıu. 
Frmıa mfiteb11111t diyor ki: yarlar kanununa göre dereceli fite batlıyacalau. Bundan IHqka FratıM~ Ewn P~..WıJıt;e fnhrilumnua 
" - P~ /abrikaa İçin en t:e kaılelıler de yapactığu.,. mm /abrilralannda staj gören Türk alri m111aine ve ıaıStıtı dört cam /ab-

am rnalcineleri lıullanıyorua. Bu ıa- " - ite ne ıamaa hatlanaeağı bd gençleri de Temnıuatla memlekelflı nknMtU itlrlt'cı·la tlerecPdPdir. Avru,• 
yetJ. fabrika, dünyanın en ileri ıe • IUl'ette belli midir? dönerek Paıabalaçe /ahrilcaatula mü. ("'''"bile Pa~ıbulıçe fabrılm111 kn:lar 
len cana /abrilıalannJan biri ol4 • " - Yapuaua önümiiJelri Taa • ıelı.aaı.. olarak (tlllftJCa/d4rdır. miikcmmel bir etmı /abril.08lna ~· 
caktır. mwı ayuada bileceğini ıanayonq. 'Aynca, biri Fnauatla, öıe/A in • rc/c ra:.ılatt1r dtt1em, hiç nıüLalaga ., ı,.,.., biler 6iımes, öru:e ff! Şu lıalde Ternmwıtl. /abrilra faali • ,O-retle lellrikaı ,.,_. ilıi Tiült ellllf!nUf olurum..., 
yopmtlllM baflanacalc, ıifekr 6aı • yele bQflı)rualc ilh İf olarah Iİfe İ • lniilıencliıi de Teiıuraıuda memle/ce. f"nnıım rııiltelıuaıu, Londn ote-
ıan bqı oıomaıi1c ma1cineler t1GS114- maline girifecelair. Ot; ay IOrtnl tltı ,. tlönecelde, 118 ecnebi mi.ilelıaau • liude oıunnaltadır. 

2 -
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!ş bankasında 

lJmum müdürlüğe Bay 
Muammer asaleten 

getirildi 
İı Bankası umum müdürlüğüne 

umum müdiir vekili Bay Muammer 
Eriş a aleten tayin edilmio ,-e ye
ni "azüesioe ha§lamıştır. Bay Mu • 
aınmer dün İ§ Bankası 5tanbul §U • 

besinde me~ğul olarak bazı ziyaret· • 
leri kabul etmi~tir. 

Ankaradaki muhakemenin Istanbul
daki safhasında beş şahit ! 

Değerli bank:ıcı dün bize ~nnlan 
söylemiştir: 

Telefon şirketinin encümen top.antısında konuşulanlar .. 

- "İlk defa olarak 1920 yılında 
bankacılığa ba!ladını ve Hollanda 
bankası ile Doyçe Adriyenin banka.
sında çalı§tım. Burulan sonra 1924 
f ılında / § Banka.suun muluuebei u
nıumi yc miidürlüğüne ve ayni yıl i · 
çerisinde bankanın lstanbul §Ubesi 
ikinci müdürlüğiine ta)in edildim. .. 
Bir sene sqnra da lstanbul ıube1i 
miidüril oldum-. Şimdi de bildi,ğini:: 
tıa:iyeueyim,.,, 

.. Eski ~1:" ve telgraf umum mü- I tirketi müdürü Hansena, Sadra - f ya bahsetmedi. Yalnız Avrupaya 
durü Fahrı ıle telgraf işleri müdü- zam Sait paıanrn damadı eaki tU. seyahat edeceği yolunda bir söz 
rü Duan Cemalin, memurluk va - rayı devlet maliye dairesi reisi geçti. 

Bay Muammeri tebrik ederiz. 

iki bakanımız Ankaraya 
döndü'er 

zif elerine ait bazı hususiyetlerden Nuri, banker Nikola lliyasko, te • 
muhakemelerine Ankarada devam lefon şirketi müdürü Anderton, 
olunuyor. Geçen celsede, he§ ta· Londra sefiri Fethinin kaynatası 
hidin İstanbulda istinabe yolile İ&Dlail Hakkıdır. Bu zatlar, tele • 
dinlenilmesi · kararlqtırılmı§h. fon şirketi mali en<:ümen azasm. 
lıtanbul birinci ceza mahkeme • dandırlar. 
ainde dün öğleden sonra açılan Elektrik tiTketi müdürü Han -
celsede, bu bet ıahit dinlenilmit - aens, tunları söyledi: 
tir. - Duğlaa Vataon, Ankarada 

Sadrazam Sait Paıanın damadı 
eski şfiriyı devlet maliye dairesi 
reisi Nuri, Duğlas Vataonun, F ah
ri ile konufmuına dair izahat ver
diğini, lhıan Cemalden bahsettiği
ni, habrlamadığıru bildirdi. 

Banker Nikola llyuko, Fahri 
ile temasın anlatıldığı, thaan Ce • 
malin bahai geçtiğini zannetmedi
ğini söyledi. Telefon tirketi mü • 
dürü Andertonla Londra sefiri 
Fethinin kaynatası lmıail Hakkı 
da, toplantıda verilen izahattan 
habrlannda kalan kısmı anlattık-

Ökonomi Bakanı Bay Celil Ba • 
yar ile Akça Bakanı Bay Faat Ağn
man dün akşam Ankaraya donrnÜ§· 
lerdir. 

Bay Celal Bayar dün de bazı İ§· 
leriyle mesğul olmn~ "\"e eaat on üç • 
le uyuşturucu maddeler inhi!!an ge • 
nel müdürü Bay Ali Samiyi ziyaret 
ederek inhisar hakkında bazı malu • 
mı:ıt alınl§tır. 

Gönderilen istinabe kağıdında temularda bulunduktan tonra gel 
tahitlerden nelerin sorulması is - di. Mali encümen toplanhımda, 
tenildiği yazılıyordu. Telefon tir- posta ve telgraf idareaile vaki olan 
keti umum müdürü DuKlas Vat - temaslarına ait intibalarmı anlat. 
sonun 17 ağustos 1932 tarihinde tı. Bütün anlattıklanm timdi ha· 
telefon tirketinin mali encümen tırlıyamam. Aradan zaman geç • 
toplantısında, Ankaradaki teıeb - ti. Unuttum. Bunlar encümen zap- tan sonra, istinabeler tekmillen • 
büsleri hakkında ne yolda izahat tında vardır. di. 

Bay Celal Bakanlığın, inhi&anl 
yakında mali yardmılarda bulunma
sı için çalışacağını vadetmi§tir. 

verdiğinin, o zaman posta ve tel • Ancak, hatnunda kaldığına gCS • 
graf umum müdürü bulunan F ah- re, Duğlas Vataon, Ankarada F ah
ri ile temaılarma dair neler söyle· riyi gördüğünü, ihtilaflı meseleyi 
diğinin, telgraf itleri müdürü lh • münakap. ettiklerini, ıirketin tek
.an Cemalden ne şekilde bahset • liflerini kabul ettirebilmek için 
tiğinin sorulması isteniliyordu. çok güçlük çetkiğini aöylemitti• 

Bay Ce1il Bayar, bundan sonra 
İş Bankasına giderek huıuei ziyaret· 
Jeri kabul etmi~tir. 

Dinlenilen bet ıahit, elektrik lhaan Cemalden doğrudan doğru-

Yeni deniz tarif esi 
için konuşma 

Yakında tatbik.ine ha§lanılacak 
elan altı ay\ık yolcu. yük ve hayvan 
c1eniz nakliye iicretleri tarifemün 
konuşulmasına bugün deniz ticaret 
mUdürlüğünde ba§lanılac8ktır. 

Bu konU§malara Ökonomi Bakan· 
üğı deniz i§leri müstetan Bay Sa • 
clullah Güney başkanlık edecek ve 
ticaret odasından Bay Hayri ile Kara 
O mı:ın zade Suat, deniz yollan ida
resinden ticaret §efi Avni, vapunm· 
Juk şirketinden de Sadık zade Riza 
toplantıda bulunacaklardır. 

11 mmmnmmmımmn•mmanunmmumuııımııınuımmmını~ 

bir mü§tudur. Küçük afacanlar cu: 
dıkça azariar. 

Bir de mideleri diifünün •.• Dört 
günde ktrk dostunu aolcqart bir (>o 

dam, en aıaiı lnrk kahve, kırk f~ 
ker, kırk tatlı, o kadar ıerbet, li. 
körle karnını Joldurtnuf oe bütün 
gece sinir kıpra§mcuından ayaya-

mamı§tır. 

Tevekkeli atalarımız: 
- Deliye lıer gün bayram! 

Dememi§ler. Delinin lan gü • 

Ayasofyada araş
brmalarda neler 

bulundu? 
Dünkü eahah g:ız:ctelerinden bi • 

rinde.o Ayuofyada yapılan araıtır • 
malarda dikk .... d~ • ... 
çıkanlmış olduğu yazılma ta iai. 

Yaptığımız tahkikata göre bu e • 
serler birkaç giin içinde çıkarılmış 
şeyler değildir. Bir ay önce hulun • 
mn§ eserlerdir. 

Dulnnan taşlardan sütunların, A
yuofyanm ilk yapılı§mda kullanıl
mxyan 11ütunlar olduğu söylenmekte· 
dil-. 

Bundan bafka, eski Ayasof ya 
nm kapı mı teşkil eden taşlar da bu
lunmu~tur. Bu ta§larla kapının eski 
ıeklinin resmi yapılabilecektir. 

Diğer taraf tan büyük eamıça gi
den su yollan bulunmuştur. Yapılan 
&ra§tımıa için ayrılan hin lira para 
bitmi§ oldutrun<lan, yeni tahsisat ve· 
rilinceye kadar hafriyat yapılmıya • 
caktır. 

Hafriyatta Osmanlılara ait ola • 
rak Lulunmuş olan (İbrahim 1268) 
ya.zıh bir mühürle Ahdiillıamit dev • 
rine ait bir mangır, kırık pipolar, 
çanak ,.e ı;ömlckler hulunmuftur. 

nü bayram .aydır.o, uslalann 
bayramlan da delirdikleri günle- Haro toplantası 
rin sayısını göstermez mi? İstanbul barosu, İstanbul Ha.l-

Kime iıterHniz •orun~, ıu kevinde diin aen~l~k toplantıs m 
dört ·gün süren bayramJa öteki. J açacaktı. Bu lopl~~tıda id~re ı·~
günlerin dört saatine •ıidırdıkla. poru okunacak, butçe tas.dık edı· 
.,, İfi yapabilmi1lcn- midir? Ne gt" leeek ve birinci, ikinci reisliklerle 
zer! •. Ben, keneli payıma ne bir inzibat meclisi azalığı seçi§i yapı· 
yaprak okuyabildim, ne iki söz lacaktr. 
kara/. adım. Fakat ba botlukla be- Fakat, ekseriyet olmadığmdan, 
raber yorgun ve bitkinim! celse açılamamı§, toplantı iki ni-

S. Gezgin aana kalmıflır. 

Bu akıam: Bütlin lıtanbul halkı 

SUMER Sinemasının 
\ cre"e~i büyük GALA MÜSAMERESİNE ko§acak ve bütün diinya 

matbuatmm · - anm bir ~alın seri,, <liye tavsiye ettiği 'e 
Annabetı •Ha y Baur • Plerre R. w im tarafından 

·ıoD SA.l'\DOR :1ıg.m orkestr~ı ve DbIİTRlOVİTVCH heyeti mugan
niyesinin iştiralciy}c temsil edilen 

MOSKOVA Geceleri 
llarikulide filmini teyredecektir. Yerlerinizi evvelden aldırınız.. Fil
nıin b6yük kıymetine rağmen fiyatlarda zammiyat yapılmamı~

tır. Telefon: 428$1 

Yaban domuzları 

ihraç yolları bulunursa 
para getirecek 

Bu yıl Anadolunun m.uhtelü 
eeo...ı~ı...acs :ı. ... , :u :fabaD domtu1u 
avlanmı§tı. Alakadarlar, avlanan do· 
muzların ellerinde kalmalarından 
§İkayet etmektedirler. Dün bir avcı 
~unları söylemi§tir: 

- l' aban domuzu, yurı :.draati ı. 
çin çek tehlikeli ve mu.zir bir hal 
alml§tır. Mısır tarlasına bir defa gi· 
ren bir domuz, bütün bir tarlayı 
ma1wedcr. 

Domuzlar. buğdaya dokunmıyor· 
lardı. Son yıllnrda buğday tarlaları· 
na da dadandılar. Ziraaı ile uğr~ 
lar, bütii.nı bir mahsul devresini kır· 
lalannı beklemekle wrmektedir • 
ler. Bunlar, domuzWrın. avlanması • 
m aıx:ıl.ara bırokmaktadı.rlnr. Fakat. 
aı:cılann adadıl;f arı domuzların pa· 
ra cımenıc!i, onlara bu hayırlı i~i 
ynpmal·tarı mr.nediyor. Yalovada ok.. 
kası b~, sekiz kurU§'l satılmalotadır 
ki, bu fiyat, verilen emekleri harp. 
lamıyacak haldPAir. 

11 albuki yabani domudann i1ı • 
raç yolları bulunursa çok J><UO ge • 
tırır. Bu yüzden. memlekete hayli 
para gireceği ele muhakkaktır. Do • 
muzların lalın.darı sanayide yapılan 
istif adc her eyden üstünclür.,, 

Haber aldığmıız:ı göre alakadar 
m:ıkmnlara yabani domnz: ilıracı yol· 
lan aranması için teaebbüeat yapıla· 
caktır. 

Peker'in dersleri 
başlıyor 

C. H. F. Genel Kitihi R. Peker 
tarafından 1934 • 1935 okutma yı • 
lında Ankara hukuk fakültesinde 
ve İstanbul Üniversitesinde verilmi~ 
olon İnkılap derelerinin talebe tara· 
f mdan tutulan notları gözden geçi • 
rilmiş ve bunların kitap halinde ha
Fılrnacma başlanılmı§trr. 

İki fo!=ikül hanhp çıkmıştır; ilk 
fasikülde "İnkılap "\"e çe~itleri,, mev· 
zuuoa dııir dört., ikinci f uikülde 
"Siyaı;al fırkalar,, mevzuuna dair 
gene clört ders vardır. 

FJSash bir tetkik '\'e tetebbü mah • 
sulü olan hu derslerin kitap halindi'! 
basılıp çıkması. f ay<l:ısmm yayıl • 
masma sebep olacaktır. 

Mahkemede müddeiumumiliği 
teımil eden F erlad Dümeke, isti • 
nabe doıyaamın Ankara mahke -
meaine gönderiJmeaini istedi. Ne • 
cip Nadirin reisliğindeki mahke -
me heyeti, gönderilme karan ver • 
di. 

Yurdumuzda çalı
şan yabancı 

mütehassıslar 
Bayram dolayısile ıelııimize 

.-L-ı, ,..),.._ 1:\1 ... .,...._: D-1---•~ 
müp.viri Doktor Fon Der Porten 
dün alcıamki trenle Ankaraya git
miıtir. 

Doktor Porten, Avnıpanın meı
hur sanayi te,kilit.çılanndan biri 
olarak tanmmıt değerli bir ıahıi· 
yettir. 

Bundan bafka, Almanyanın U
hıslar kurumundan çekildiği tari· 
be kadar Uluslararası mesai bü • 
rotunda Almanyayı temıil eden 
profesör Vegard, mesai büroıu 
müp.virliğine, doktor Oppenştayn 
de, hayat paha1ılığı endekılerini 

ve Türk sanayiinin vaziyetini tea
bit edecek olan teknik büronun 
ba§ma getirilmiıtir. 

Bundan ba.Jka, Ak~.a Bakanlığı 
da, Franaanm Moıkova elçisi Bay 
A.Ifan'm genç oğlu Bay Herve 
Alfan, vergi kanunlarile vergi ıit
temlerini tetkika çağırıtlmıt bulun· 
maktadır. Genç mütehassıı dokuz 
aydanberi çahfDlaktadır. Uk ra· 
porunu vekalete vermiştir. Öğren
diğimize göre ikinci raporunu da 
yakında verecektir. 

Akça Bakanlığı aynca iki mü
tehassıs daha çağırmıttır. Fransız 
Akça Bakan1ığı tarafından seçi • 
len bunlardan biri Bay Mak'dll'. 

Bay Mak, para ile hazinenin 
vaz:yeti hakkında bir rapor ha • 
zırlamaktadır. Diğer mütehaaaıı 
BayTişarl da genel varidat hak • 
kında bir ranor hazrrhvacaktır. 

Bu~dayiarın yıkanması 

Haliç sahillerindeki un değirmen 
ve f abrikalarmdan hazılarmm Ha • 
liçten aldıklan 6U ile buğdayları yı· 
kadıklan görülmü§, fakat tutulmu~
tu. Buğdarlarm ancak §ehir suyu ile 
yıkanması belediye daimi encüme • 
nince karar altma alrnrnı~tı. Bele • 
diye reisliği halkın sıhhatini çok ya
kmdan nliikadar eden bu işi sıkı bir 
eurette takip etmekte, değirmenler 
kontrol edilmektedir. 

Kısa 
--.Şehir 

••••• Haberleri 
OTOBÜS İŞLERİ - Belediy~ o

tobüs işletmek hakkmı kullanmak i· 
çin tetkikler yapmaktadır. Y alnr:ı 
Tramvay şirketiyle yapılacak yeni 
mukavele esaslan anlaşıldıktan son· 
ra işletme hakkı kullamlacak.txr. 

SEYYAH VAPURU - Üç yüs 
kadar Almnn 5en•ahiyle şehrimize 
gelmiı olan General Fon Ştroben i· 
simli seyyah vapum, dün limanı · 
mızdan ayrılarak Mısıra doğru git • 
mi§tir. 

KURT ARILAN VAPUR - fü•n· 
dan bir müddet evvel Akbaş ci• a • 
rmda karuya oturan İngiliz bandıra· 
h gaz vapuru tahlisiye tarafmdao 
kurtarılmış ve dün Çanakkale lirna· 
nma gctirilmi§tfr. 

YUNAN VAPURLARI - Lima · 
nmıızda ahkonan Yunan '\'apurları • 
nm hepsi Y unani tana gitmşler • 
dir. 

Bunlardan ya1mz Venizelogun oğ• 
luna ait olan vapur serbest bırakıl · 
madığmdan Haliçte bağlı durmak • 
tadır. 

Erenkög sanatoryoJ 
mu büyütülüyor 
lıtanbul verem mücadele cemi• 

yetine bağlı Erenköy sanaloryo • 
muna yeniden bir pavyon ilavesi• 
ne evvelce karar verilmiJtİ. 811 
pavyonun temel atma merasiıııİ 
dün sabah saat on birde yapıhnıf' 
tır. Merasimde Hilaliahmer cemi· 
yeti reisi General Ali, General GI 
lip, Ada aanatoryomu bat doktO' 
ru Bay lamail, Gureb& hutane1i 
bq doktoru Bay Omer lutfi iJı 
bazı doktorlar ve davetliler hazır 
bulunmuıtur. 

Evvela kurban kesilmiş, ıon"' 
General AH sanatoryomların hiı· 
meti etrafında bir nutuk söyJemİf 

• aı - • - · :n -

otuz beş yataklı olacaktır. lnpa 
üç ay zarf mda bitecektir. ______ .,..______________ 1 

Türk gençler ne ökonoıı11 

sahasında iş 
İstanbul vali ve belediye ba§k• ' 

nı Bay Muhittin Üstündağ Ticare' 
O<lasınm dördüncii devresini açar ' 
ken Ticaret odasından, Türk genç ' 
lerini memuriyet yolundan kurtar" 
rak kendilerine ökonomi müessese ' 
lerinde çalışmak yollarım gösterıııt' 
sini istemi~ti. 

Oda bu istek iizerin~ vaziyeti tel' 
kik etmektedir. Daha §İmdiden aıJ • 
laşddığma göre Türk gençlerine Ö ' 
konomi ealıasmda i§ bulmak. peki' 
la mümkündür. 

111ıttllllllltıııt1ıt1--ıı• ı••%1t11;Jlllllliiı-
G e ç m iş Kurun/ar: 

20 Mart 1eJt 
Moskovada Sovyet mümeseiJI~ 

ile Ankara Büyük Millet Meclifl 
mümessilleri arasında bir konf er~ 
aktedilmi~tir. l\lezkfır konf eran•' 
her iki milletin harici dü~marılatf 
kar~ı mulıaf a.zai me,·cudiyet iç.in l,e' 
raher hareket etmesi temin oluıı•c' 
ğı ümit edilmektedir. 

§ Martın on altıncı günü Ba~1j 
mun Türk kıtaatı tarafından b• 0 
hadise işğal olundu~ haberi resfl1t 
tebliğ edilmi~tir. lneholuda o g~ 
ahali, mektep talebesi ve krtaaU 1 

keriyeoin iştirakiyle hu büyük fe 
ııer alayı tertip edilmiştir. , 

§ Dün Bahri Cedit vapuriyle ~ 
rimize Sibiryadan Baku tariki~)~ il 
rar ederek gelen bir miktar esıriJll ı:İ' 
avdet elıniştir. Üısera İstanbul '~ , 
van ve :Marmara havzası alıalifİI' 
<lendir. 

Okuyucularımıza 
hizmet 

KUPONU 
Bu kuponu kesip saldm1~ 
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Endülüste Kemal Reis 
Tefrika No: 50 Yazan: ishak FERDi 

Gösterilen Filmler • • 
Taogolita, Savoy Otelinde Balo • 

Bosna Sevdaları - Itto - Garp 
nı · 
git • 

8u:ıau, ~ir o~oyo sıöınmıstı. iltililciler 
nıoölôp oloro~ ~oöılmi8IBr~1. . Cephesinde Kanlı Hücumlar 

110' 

a • ( Musa ) nın başını 
kopardılar mı ? 

lqıyorlar ve Musayı bir türlü öt.. 
düremiyorlardı. 

Hayli uzun süren bir fasıladan 
.oma, Gitta Alparı yeni bir fil -: 
minde rördük. Gördük ve dinle • 
dik! 

ıra· 

daıı 

ına· 
Abdullah sokaktaki gürültüyü 

auyunca penceresine koştu ve sa -
rayın kapıamda toplanan Endülüs 
milliyetperverlerini gördü .• Muha· 
fızmı çağırdı: 

- Çabuk, dağıtın şu baMrrı 
ıçıplaklan ! 

Diye bağırdı •• 
Başına yüzlerce fedai toplayan 

Musa yüksek bir tqın üstüne çrk -
ttıııtı.. • f 

Saray nazırı bütün muhafız1arı 
batına toplayarak sarayın bahçe -
ainde tertibat alırken, Musanın 

ıesi iş idildi: 
- Milleti ölüme mahkum et -

mek istiyen hükümdarı devirmeğe 
geldik .. Düıman, memleketin ka • 
pılarınr sarmış. Sultan ha1a uzun 
kirpikli lspanyol kızlarının kollan 
arasından ayrılmıyor.. Biz artrk 
onu ve omın memurlarını tanımı -
yoruz. Vatanına ihaneti göz önün· 
de duran Sultan Abdullahı tah • 
tından indirmeğe geldik .. 

Su 'tan Abdullah bu sözleri pen· 
cereden dinliyordu.Adamlarından 
çok emin olduğu için, ufacık bir 
telaş eseri bile göstennemitti. 

lhtili.lcilı;r kapıdaki nöbetçileri 
eJterincıeki kargıJariyle yere devi • 
rerek, sarayın bahçeıine hücum et
mişlerdi. 

Şehirdeki asilzadeler: 
- l§te, eceline ıuaamıt bir za • 

Yallı .. 
Diyerek dudaklarını büküp gü • 

lüyorlardr. 
Musa ba,ına toplayabildiği üç yüz 
ki,ilik bir kafile i1e sarayın ıilih
h muhafıziarma nasıl karşı koya· 
cağını dütünmeden ileriye atıldı .. 

Bu kanlı sahneyi sarayın pence
resinden büyük bir soğuk kanlılık· 
la seyreden Melik Abdutlah, Mu • 
sanın hamlelerini gördükçe hidde
tinden yumnıklarmı sıkarak hay· 
kırıyordu: 

- Bu köpeii bili gebertemedi 
. . '? 
nız mı •• 

Mücahitlerin keskin palatarı 
havada parıldarken, sarayın İç ka
pısından nasılsa içeriye girmeje 
muvaffak olan bir kaç kişi, elle • 
rindeki hançerleri ve kargıları sa
vurarak yukarıya çıkmı,Iardı · 

Sarayın ütt salonunda birdenbi
re işidiJen bir gürültü Sultan Ab
duJlahı da harekete getirmitti. 
Derhal oda kapııma koştu .. Ve so
fada zenci uıaklarla bir kaç müca
hidin boğuştuklarını görünce ile • 
men oda kapısını kapadı.. Ve 
içinden demir sürgüsünü sürerek, 
batka bir odaya, oradan da her ta
rafı demir ve ta§la örülmüt mah • 
fuz bir daireye geçti ... Sultan Ab
dullah canının tehlikeye düttüğü • 
ııü görünce: 

- Keıke dün gelen heyete, sulh 
teklifini bilakaydü tart kabul et -

Berrak ıeali ve ca.z:P hususiyet· 
li yı'ldız, bu hafta "Melek" sine • 
masında gösterilen "T angolita,, 
filminde baırolü oynuyor, güzel 
tar kılar söylüyor. Bu tukıların 
beatesi ve bu operetiımi filme re
fakat eden llMlliki, taııımnıı bea • 
tekir Pavl Abrahamındır. Film, 
A1manca sözlüdür. 

Pavl Abrahamın operetlerin • 
den, §İmdiye kadar filmde birkaç 
defa iıtifade edildi. Bu filmde de, 
onun "Savoy otelinde balo" isim
li meıhur operetinin besteleri var. 
Filmdeki mevzua gelince, operet
teki mevzudan bir hayli farklıdır. 
Operetin mevzuundan ziyade mu
sikisi filme ahnmıttır. Mevzu de
ğiıtirif, ilk defa görülen bir §ey 
değildir. Fakat, bu filmde bu it 
biraz daha faz laca yapılmı§tır !. 

Film, zevk vericidir. Gitta Al • 
par bqta ohnak üzere Roze Bili"' 
ıoni, Ham Jaray, Villi Ştener, 
Feliks Bressart, Otto Valburg, bu 
fihnde rolalan artistlerdir. Filmin 
rejisörlüğünü yapan, Stefan Zele-
ki ..• 

Artistlerden Roze Baraoni, ev • 
İatmi i!ÖYlesevdtm.. ve\Ce Öt: b\rkac dPJa yazdı.ittnlZ 

Diye dövünüyordu.. sibi, Almanlarm bir müddet e• -
Kral Ferdinand bir gün eVYel vel "Yeni Lilyan Harvey,, olerak ~ 

.Sultan Abdul1aha yeni bir sulh ileri ıürdükleri yıldızdır. Bu yıl • ı Berra'l .eJi ve cazip 1iiımtıiye tli yılJız Gitta Alpu, simdi göıt 
teklifi daha yaptığı 0 ıün mey· dızın ötekini taklit ederek oyna • rilen ''Tangolita, Savoy otelinde Balo,, filminden sonra "lıpar.ya Bül• 
dana çıkmıfb.. dığı bir.kaç film çevrildikten aon- bülü,, lif mini çevirdi. 
&~e~ı~anm a~~~yk ~~b-k~iv~ı~mb~~ -f~~d~-,~,F~--~T~.-------~.-----------~j 

do··vu··ıı.en mücahitler: •_;•~- ı...--•--ı d Bu f'lmd ın an ranıız ıyatrosu,, nda mıı!.. Bu iı daha ustalıklı yapıla-
s sına IJlllUUI V1TIUU ma 1• 1 e, h ı· ffak b' d · _ Bı'z ıulh istemiyoruz .. Kale· d b '---.ıı. d b u: __ J_, ay 1 muva ır tarz a temsıl maz mı idi? .• Bu, hiç de imkinıız a a .erDeH ve a a ım.ıvarrax I . 

nl·n müdafaasını bize bırakınız !.. l , 0 unmuıtur. Bu operet, Vıyanada birıey mahiyetinde sayılamaz. An· 
oynayıf ı. . d' le d b' k .. . . 

Dii•.ı...anı -hrin kapılarından püs- G d t k t kr ·· "l fım ıye a ar ır aç yuz defa oy- ca.k, daha bılgilı ve uğraşıcı olmak -Tm :r eçen e e rar e ar goru en d ... . . • 
k .. t .... "B'tm • S f · f'l • d ş ı nan ıgı gıbı, ıhaıka bazı Avrupa lazım ... Bu su~tle iıı.i tamamilc ur ecegız.. • ı emıt en om,, ı mın e u- eh. I . . ':" 

Sarayın üst katında baılayan bert rolünü yapan Hanı Jaray da f .. ır .~rı~de de pek zıya.de rağbet baıarmak, mümkündür! 
Sarayın geniş bahçesi bir harp 

ıneydanım andırıyor®. 

Saray muhafızları üçer yüz 

boğuşmada mücahi~r mağlup ol· bu filmin muvaffak oynayıtlı bir gormuıtur. filmin 19Özlendiriliıi, bu cihet . 
muılar ve yaralanmıtlardı. Hü- artisti vaziyetindedir. iki filmdeki + len kusur~udur. Ağız ~ıp kapa 
kümdarın zenci köleleri tarafın • oynayıfı arasında bir mukayese, Burada Türlcce sözlendirilmiş yııla sözün uymadığı cıhetler d, 

nıevcutlu iki bölük silih§Ordan ve 
iki yüz mevcutlu bir bölük süvari· 
den ibaretti. Bu kuvveti Musanın 

dan öldürülen bet ihtltalcinin ce • htel'f olteri ıahsiyet de- ~ir Alman filmi, bu hafta "İpek,, göze çarpıyor. Bununla beraber 
setleri sarayın üst katından bahçe-

0ğ~;kl~iu ile t~.:ıiJ edebilen bir ar 11~~aımda göıte~il~n filmdir. böyle olU§, kum endir. Kısmi ka 
ye atıldı. tİlt olduju nebcMİDe vardırıyor! ~rıgıtte Horneyle Vılh Aytberge· hı, tahammülü kabil olmıyan biı 

Yenmesine imkan yoktu. Bu nan':'ara, zaten kuvvetleri "S tel'nd L-I .... : rın rol aldddan "Botnaklar,,filmi, \laziyetin bir dereceye kadar, önü· 
noy o ı e U11 o,, oper_ ...... , b d "B 1 

Mücahitlerden biri: yetmiy.en mücahitlerin cesaret ve I b ld b" tti' ura a osna ıevdaları,, ismi al· ne geçiyor! mn u a oynannuı ır opere r. t dad Sö T" k b 
- Memleket elden gidiyor.. maneviyabnı büsbütün krrmıftı. Yunan operet artiatlerinden Olim ın 

1 
ır .. 2

1 
ur çe, este kıs • ı "Bosna sevdaları,, filminin as-

D. I d 1 d ·1 'h k 5· ·ı 1 I sav•ı• arak. va- men a atun.a a&tırılmıı1. olarak ek d h l ın <ar eş erimize ne en ı tı a uvarı er pa a ~rını · piya Kandiyoti Riçar.di trupu tara- k 
1 

h 
1
1' b' . :r ' lım da seyrebn , a a esas ı ve 

d 1. t ek is tar ı ı ve ora ı ır fılın t • A • etmiyorsunuz?. tanını Ü§m&.1"1.c\ tes ım e m • - ______,.....,. __ ,_ M b ... etraflı bır mukayese yapmak un· 
D. b ... d teme''"n bu zavallıları doğramağa tanın dalkavukları birer birer evzu, ıayet aaittir.. "Kan • kA • B _ı .. h k 1 ıye agırmııaa a, saray ınu - J k d 

1
..... anını verır. unu:a şup e yo .... 

hafızlarının vicdanfarı da gözleri başlanı.!lardı. . . kötklerinden çıkar.ak saraya akm ~ ef_:ııgı etrbafmda dönen bir yü. Lakin, ikisini de gördükten sonrn 
oibi kör ve ••gwır olmu.&tu. Milli Mücahitler oıağlup olunca bırer etmeğe başlamıtlardı.. acısı,, , unun kısaca anlatı • l _ '- . . l A k 
ı:o - -:r k ) hu·· _ ı r B 1 il . varı acUK nehcen n evve a yu arı· 
duygularla ortaya çıkan mücahit· birer etrafa kaçışıyorlardı. Bu Büyük bir lehli e at a~an l§ı .... aş ıca ro erı yapanların daki işaretlerimizin isabetini teyid 
lerin seıini kimse İ§itmiyordu.. srrada Musayı da bir eve kaçırmış- kümdara: ;r~~Yıtı: k~yde değer bir. muvaf • yollu olacağı, §İmdiden kesdirile-

"" I 1 __ )ardı. - Geç.mit olsun... . ' ıyetın ıfadeıi değil.. fena ol • b'l' B h 1 kaktır 1 ı e , xayaya nasıl tesir etmiyor- akl be be ı ır. u, mu a . 
Muhafızlar Musayı yaraladık - Diyorladı.. mam a ra r ... B:>sna • Her • 

la, Musanm ve arkadaılarmın fer- k · + 
...ll d Bu hadile, Melik Abdullaha, se çeınısini, oralarda bulunan • 

l'adı da, ne asiizadelerden, ne de larmı t'anıyonar ı.. 1 "B H f'I · ti' d bir ço"l 
bah 'n saray muhafızlarının memleket arın azı farklara. ragwmen, •ı1.a- er ı m 111 e , ara a 

la.ray muhafızlarından birini ol - Kanlı dövüf, sarayın çeıı - k ~ f ·ı l · ba "Saray si 
f l :eh halkından ~ok daha kuvvetli oldu- ğı yu arı böyle bir muhit, böyle 1 m erme f vurur. " • 

•un harekete getimıemi•ti. Zen • de iki saatten az a sürmem..,.~ ·•• :I' b h b hafta "ltto ismi 
'1' 1 "i g"'u kanaatini vermi•ti.. Abdullah ir ava!.,, deyiıı.lerine göre, ol- nemaıının u " tiiıler, saray adamlannm galebe - Mücahitlerden yara anan ve Ci en· :r 'S' ı d ·· t d' w · f'lm de bu r-01 

L__L_ d bu neticeden büyüle bir teselli du· du!·ça aslına uygun saymak ge • a bn a gos er ıgı 1 ' 3 

•ine. dua ediyorlar:dı. Mu"'cahitle - lerin sayısı iki yüzü uwuyor. u. f'l ı · d b' 'd' 
d ku l yuyor: rek .. Tiplerin, türlü türlü kürük 1 m erın en ırı ır. l'İlı sütün °dmesini dilewenler de, Ancak yüz ki!i ölıim en rtu a· 3 F b' _ ı.. A 

• J • - Bundan sonra köpeklerden tiplerin canlı oldugw unu da ilave e- ilmin m vzuu, ır taıum mana· 
fakir ailelerle arlıktan bezmi• ih- rak kaçabilmittı. . d J d ş b ) 

:s ':" • d ·· h'tl hı'ç bır' ı' b••ını kalduıp havlaya . delim!.. sı.zlıklarla o u ur.. a ıs arın ru-tiy ı h •--d 'b · Sar"'Y bahçesın en muca ı erın ., ar ar ve astawu an ı arettı. ~ hi halet değ şıklikleri, isabetli o • 
~enginlerin ambarları erzakla do- cesetleri taşınırken keıilmit başlar maz. Türkçe aözlendiri§ üzerinde bi- l ak rta k nu'am•--·•tır Bu 
l d l -- _.ı Dı'ye so''ylenı'yordu. O gu··n sa • d l T ·· d ar o ya 0 ıııııoMU:r • .. l 1 ını!l göv e er arası.nua raz ura mı.. ercume e so"yleyı't ... ve &! arı kaynıyordu. Tok, açın ve parça an s cihetten bir sıra tenakuz, silıile 
ı.l.nd 1 ani Gamat Musanın cesedini bulmak kabil o- rayda geçen bu kantı sahneden uygunsuzlukları kula . tırmalıyor. 
' 1 en nası am•na, a halin.de geçit resmi yaparak, can 
~ıaginleri de fakir yerlilerin çekti- lamamıştı. sonra, şehrin bqtanba§a donatı!· Mesela "Ben demin gördüm Mu _ 
~· d il ha ması ve ıenliklcr yapılması emre· ratla Mararun pencereden öpüıı. - sıkıyor:! .. ı sefalet ve istirapla öyle alay Sultan Ab u a : t"k"- . . 

1 
"B x Film, Fransızca ve Arapça söz 

tdı'yorl .... dı. _ Ko"pegwi öldürdük.. Fakat, leş· dilmitti. u rennı .,, ve en .... seviyorum.. l b h' k - lüdür. " tto,, , çöJd.. İr ıey ın ı 
Musa eline eeçirdiği palas ile ferin arasında onun cesedini bula- Bir taraftan şuraya buraya sak· seni .. , Mara !. Ben.. seni... Ma • zıdır. Fakat, bu isim çöl yerHle 

rt\U h 'tL . .. .. . t' y lanan ihtilalciler aranırken, diğer ra !.,, falan gibi! . . ... da "A tt "E tt 
1. ca ı erın onune geçnıı§ ı. er· rnıyoruz .. · k h 

1 
A I ı.l rının agzın y o , ve y o,, 

ı1erden iki delikanlı, Musanın pe- Demi,Ierdi .. Korkak ve hain hü· taraftan da açlıktan ıvranan a • n ~ an, Almanca söyleyişi 
. . ka b f d d I "1" w Tu"rkçe ıöyleyı·- uydurmak ı'çı'n, şeklindedir. Hangiıi doğru?! .. 

rt.ıni bırakmıyordu. Muhafız as • kümdar taş odadan çıkarak genış - uza er en o ayı· gu up eg· x- Fı'l-de '--vvetli _L_ L!_ cihet 
e~ · 1.d dlc e.nm~e~l~ri~t~a~v~s~i~e...._.,.e~d~it~i~o~r~d~u~·-~ ..... f~a~z~)=a_.....ü.....-lu_·k~~ek~il ...... ·._.......,r;w··....._te,,.._..,o~··~-........ ---M- • _ AV ____ O&&D __ DU' ___ ~ • rı llllLA va n ır. ı ~a u.1.1..ı...~-.....ı~..._.. ...... ....., ...... ______ __._.._._ = 
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Halkevinde parasız 
Muhasebe kursu 

İST.\.NBUL HALKEVİ BAŞ • 
KANLIGiı.\DAN: 

~o:~:e:~:;:;:nı~ ~lll!!J L:-1< .(; M i z Dt JI 
derdi / ~ !~~~ 

Cağaloğlundaki evimizde l Nisan 
1935 tarlıinden itibaren muhasebe 
ve mulıasiplerce bilinmesi zaruri 
hesap kursu açılacaktır. 

Bir mclaup aldık: K d b d ı k · lzmı·r ko.. l · J 
Karagüınrükteki Ed.i1:°ekapı ço. eşan a ayın )f J l_J erınue 

cuk Ilaknu Yurdunda I§l olan ana• K•• k 
l - Dersler parasızdır. 2 - Dere

lere girebilu\ek için en az ilk mek • 
tehi bitirmiş olmak §arttır. 3 - Bi· 
rinci kurı;un müddeti üç aydır. Kur· 
su ikmal edenler ikinci kursun derli· 
lerine uernnı edebilirler. 4 - Ders· 
ler Cunıarte~i 'e Salı giinlcrı "ant 
(18) <len (19) a kadar bir :<aaıtiı·. 
5 - Birhiri ardınca üç derse gcln•i· 
yen talebenin kaydı silinir. 6 - Mu· 
lıasche kurı:ılarrnı ımn·affakfretle (.:. 
tı·enc HalkeYi bir H,;İka · Ycrir .• 
7 - Yc:.ika nlahilmck için der,,leriu 
üçte iki~icde bulunmak Hizm1dır. 
8 - Derslere yazılmak istiyenlerin 
25 Mart 1915 tarihine kadar i~tan • 
Iml \C Beyoğlu Halkederi çevirgt>n· 
liiderinc n<llarmı yazdırmaları te . 
menni olunur. 

lar yağmurlu haYalarda eziyet çek • K . d h 1 oy anunu 
::~erini yazıyor, ,.e ıik•y•t ediyor- eçecı za e ma a lesi - Cami mey- kutlulanıyor 

Burara çocuklarını baktırmaya danı - Keşan hastanesi 
yahut yoklamaya gelen çocuk anala- f 
rı, çocuk ,:elileri sabahları kapıla • 
rm açılınamasmJun yağmurlu ha,a· 
lanla saatlerC'e ~ ağmurun altın<la 
beklemek zorlu~unda kalıyorlarmı~. 
Bu zarnllıları Löylc yağmur altm<la 
aı;ıkı.a hekletmekteme kapılnr vak • 
tiyle a~ılsa veya oraya ufak bir c;aır 

Mutlu hır yııdönümü 
Ödemiş, 19 (A.A.) -18 mart 

günü, köy kanununun köylüye ve
tildiği gündür. Köylüye ün ve 
varlık veren bugün, İzmir vilaye -
linin tam 18 örnek köyünde kut -
lulandı ve bu köylerde çevrenin 
gürbüz çocuklarmm temiz ürüm. 
Jeri el ve dokuma iş) eri ve fenni 
an kovanları ve her cins damız • 
Irk hayvanların yeni dölleri, ta • 
vuk, horoz istasyonları binlerce 
köylü kalabalığı içinde gösteril • 
di. Okutanlar, köy gençlerine çok 
çanlı söylevlerde bulundular. Köy 
yaaaıı, geniş ölçüdeki verimler 
sayıldı. Atatürk'ün bitmez tü • 
kenmez büyükyükleri ve köylüie. 
rin coşkun ilerleyişleri ökonomik 
ve gençlik varlıkları yaşatıldı. 

MUH \SED.E BİHiNCt KUHS 

yapılsa çok iyi olur. 

lıanlıJarın bayramı 
Önümüzdeki Cuma günü lruı ı -

lılarm ulusal bayramı o1duğu İ!;İn, 
~elırimizdeki İran koıısoloslu~unda 
bir kabul resmi yapılacaktır. 

İran ha~ konsoloşu Bay Ferruh 
konsolosluk binasında tebrikleri ka· 
bul edecektir. 

Ticari hesap hak km da ilk bilgi· ..,""'"'""''"""""''"ıw""'"'ımııu.mmııı __ 1<111_..,.a:ıııını.oınım, 
ler. i\fuzaaf usul, Hesapların şekil • rnziveti, Jlizanlar. 
leri, Hesapların yekfm ,.e bakiyeleri, • iKL"'Cl KURS 
Cari 11csaplarm hususiyetleri, Ticari J\çılış '\C k.apamş mizanları, U • 
defterler, Y evıniye defteri, Y enniye mumi, hususi, muvakkat ve kati mi· 
defterine muamelen.in geçrilmesi, zanlar. Envanter, Bilanço ,·e hesap· 
Def Leri kebir, Defteri kebire ınua • Iarm biHl.nçodaki yer ve rolleri, Ka· 
melenin geçirilmesi. Kurslara göre nunen tutulması mecburi defterler, 
ay::-ı!acak, l\Iuavin def~rler, Muavin l\Iulıasebe defter ve lıesaplannda 
defterlere muamelenin geçirilmesi, ticaret kanunu bakımından dikkat 
:\Iu:ı, in defterler fayda ve mahzur • edilecek noktalar, muhaı!ehe ve he • 
ları, Defteri kebir \'e muavin def - saplarında kazanç~ buhran ve müYa· 
tefletıle heı;aplarm tasnifi, Defteri zene vergisi baknnmdan dikkat edi
kclıir 'c muaYin defterlerde fihrist lecek noktalar, Tatbikat. 

, ........................................................................................ .. 
vardır, ki, o da çöl tiplerinin, yer- ı isimli kitabında anlattıklanna gö
Ji tiplerin çok canlı olutudur. Çok re göz önüne getiren bu film, yal
canh oluşu ve benimseyifli oyna- nız harbi gösteren bir filmdir. Si-
yışı ! .. Fi~mi yalnız bu cihetten dik-

1 
perlerde harp!.. Kan, ateı ve du

kate ~e}er bulduk. ! man ! Cephe! Harp havası esiyor. 
Bu s]nemada yeni bir "Silli Sin 1 Bütün korkunçluğiyle kopan 

foni., gözleri ok§uyor. Renkli ıe· ı harp fırtınası! 
ride::ı bir örnek daha! .. Heı hafta Yalnız bu dehşeti gösteren bu 
bunlardan bir tane katılnıaaı, · filmdeki görüniltler, canbd u. ç 0 1c 

pro~ro.ma pek hoş bir çeşni ka •. 

1

. hakiki ortaya koyu§! ••• Bilhassa 
rıştrrıyor. Buna devam etmek, İsa bir tank hücumunu gösteren saf. 
betli olur! . .. 

Geçende "Kıyamet günleri,, is 
n1i o.Itında büyük harbe ve o har
be tekaddüm eden günlere ait bir 
rcportaj filmi gösteren "Sümer,, I 
sineması, bu hafta "Garp cephe • 
sinde kan!ı hücurnlar,, ismi altın l 
da gene Bi!yük Harbi göz önüne l 
getiriyor. En ziyade Almanca ko. 1 

nu~mah bir film! 1 

Garp cephesinde 1917 senesin· 1 

de cereyan eden siper harplerini, 
Alman muharrirlerinden Hant 
Zö~crlaynin "Almanyaya inanı§,. 

1 

ha, t~m bir muvaffakiyet eseri· 
dir. Hakikate JDUtabık dekor içe
risindeki asker tipleri de, tam m·a 
naaile benimıeyifli hareket edi • 
yorlar. 

Bilinen manada vak'alı olmı • 
yan bu film, eğer işaret ettiğimiz 
cihetlerden muvaffak olmasaydı, 
seyri pek cansıkardı. Tek batına 
bu cihetlerden muvaffak olan bu 
filmin harp safhaları, bilinen mi· 
nada vak'ah bir filme parça par
ça eklenebilir. Ve bu suretle de o 
filmin kıymetini artırır! 

Ke,an haatanes;nde bir ameliyat 
Keşan, (Hususi) - On dokuzun. Keşanda su azdır. Yazın çe~meler 

cu asrın ilk yıllarında yetişmiş olan kuruduğundan hastahane pek fena 
Divan edebiyatının son şairlerindeu vaziyetlere dlişınekte idi. Sayın dok-
Keçeci zade İzzet Molla buraya nef · torum uzun iki senedenberi uğra§a • 
yedilınişti; Keşan kaymakarm onun rak açtırmış olduğu kuyudan tatlı 
oturmuş olduğu mahalleye bir ka • bir su fışkırmış, hu suyu lıastalıane-
dirşinashk eseri olmak üzere Keçe· nin her tarafına akıtmak için gere· 
ci zade İzzet Molla mahallesi adını ken tel'tihat alınmıştır. 
vel'miştir. Başhekim bahçeyi yazın bir gü • 

Keşanm mimari abidelerinden listane döndürmek için muntazam 
Hersekli Alımet Paşa camii etrafın- bir {ser) yaptmm9tır, her cins çi • 
daki !;epeçevre mezarlıkların ve bir çek fidanlarını yetiştirmektedir. 
takım evlerin arasında kalmıştı. ·Ke· Hastahaneye bir sene içinde 
şan kapnakaım hu mezarlarla evle· {606) kişi yatmış, (548) zi şifa hu· 
ri kaJ<lırn';~ ve camii meydana çı • larak çıkmış ve ümitsiz olarak ge • 
karmıştır. lenlerden ( 44) hasta da ölmüştür. 

Geride kalan mezarlar da yazm Bu müddet içinde ( 56) ameliyat, 
kaldrrılacak, şadırvan n çeşmeler (4) gilç doğrun olmuş, (1206) tane 
de orta yere alınarak yeni açılan ayak hastası gelmiş, bunlardan ( 85) 
mpJ•ıfnoJıkx Sİİ~IP1le<'Pk_ı.;..,;...0-ui ;.W... s:aı.- J,:;o::J,. ~mP\tvıtf a~ V:tnılmıııltr. 
az tamire millitaçsa da gene içind~ (427) tane ae anoratU\'ar mesam 
namaz kılınmaktadır. kaydoJunmuştur. 

Keşan hastahanesi yalnız Keşan Bu lıastahane, Uzel muhasebe ta· 
için değil, civar kazalar için de sı . rafından (11.000) liralık bir bütçe 
ğmılacak bir şifa yurdu halini al • ile idare edilmektedir. 
mıştır. Tabancayı boş zannet m;ş 

Vilayet merkezleri müstesna ol • lzmirde Kemer mahallesinde 
mak üzere Trakya kazalarının hiç izzetin evine misafir gelen tüf ek· 
birinde hu kadar muntazam bir §İfa çi ustası Feyzi evde beı yaıların. 
müesseessi yoktur. Burası evvelce 
dört duvardan ibaret iken dört sene daki Yusuf Kenan adındaki ço • 
içinde tanmınıyacak bir hale sokul· cukla otururken bo§ zannettiği bir 
muştur. Bn da baş hekim ve opera • t~bancayı çocuğun eline vermit • 
tör Bay Cemil Üzgün'ün himmetiyle tİT. 
olmuştur. Başhekim, binanın diga • Çocuk o::Y'iarken tabanca ateı 
nsmda da haymdırlıklar yapmağa almıt, çıkan kurıun annesi Emi • 
çalı§mıştır. 

Bahçesinde sırasıra çamlar dik • nenin kalbine laplanmıttır. Ka • 
tirmi§, etrafmı muhafaza altına al • dın öhnüttür. Zabıta tahkikata 
mrş, bir de bol bir su bulmuştur. başlamıştır. 

Beş gündenberi Bergama, Me -
nemen, Unı, Kemalpafa örrek 
köylerini gezmekte olan Vali Ge· 
neral Kazım Dirik, bugün Tire ve 
Ödemi§ kaymakam!arı ve B-erga
ma ziraat memuru ile birlikte Tire 
ve Ödemiş köylerini gezdi!er. Ye
niçiftrk, büyük Alipaşa, Adakö • 
me, Yenice köy heyecan dolu nu
tuklar söyliyerek onları coşturdu· 
lar. Köy halkına beş yıllık p!enJa
rından hararetle bah!ettiler. Mey
valı vemeyvasız ağaç dikme işleri. 
ve mevsim ziraati tefi!ş edildi. Ge
neral Kazım Dirik, yarm ıabah 
Bayındır, Çırpı köyü, Kuşadası, 
,. ·- . - . . ..... _. . . - .. .. 
rini ziyaret ederek lzmire döne-
ceklerdir. Vali, i-dare arkadatlari• 
le köylüyü çok takdir etmişlerdir. 

Kadın kılığın=- giren 
bir hırsız 

Akaarayda bir çok hıraızlık vak' 
a1arının faili olan Kuzgunkavak 
mahalleainden Mustafa oğlu Eyüp 
çaldığı eşyayı Kadınpazarmd<' 

kadın kıyafetine girip satarken 
yakalanmııtır. 

Eyüp kendisini bir köylü kır gi
bi göstererek evlere hizmetçilik 
ve atçılık yapmak üzere girmekte 
bu suretle hırsızlık yapmakta i .. 
mit • 

..__, ......... .._ ............................................ _.. .................. .............. .._ ................. _. .............. ._ ......................................... 1 ........... .-.. .................... -
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1-/ikmef Kaplan j si onu evlendirmek iıtediği halde 
D.!diler ki Hikmet kaptan artık kaptan o kıyılara hiç yanaşmıyor. 

irten c~ı~amis şimdi "Pendik d du. Onun bütün zevki deniz ••. 
deniz~ kıyısı: da yaptırdığı bi;' ev~ En büyük sevgilişi de gemisiydi •• 
de bağ, bahre hayatı sürüyormu"·· Bizi bir kaç kere gemis~ne gö • 

~ ~ t•· d·· B k 1 • l b'. Koyu lacivert elbisesinin kolla • ur u.. u uza yer ere ış eyen u· 
nnda

1 

sırma halkaları, san parlak, yük bir ~emi i~i:. Onun bir ıef eri 
üzerlerinde çapa iş!enmiş düğme • hazan hır ay auruyordu .• 
leri ve nihayet sevimli yüzü ile Çocukluk itte... Ben Hikmet 
Hikmet kaptan gözlerimin önüne kaptanın en çok o altm renkli, Ü• 

geldi. zerleri çapalı düğmelerine bayılır-
Daha liseye gidiyordum •. Hik • dım ... Sonra, sonra anlattığı hi • 

met kaptan bizim Kadıköyünde bi- kayelerden de zevk almağa baı • 
tİ!ik kom~umuzdu •. Babamla oka· ladıın .•. 
dar can c·ğer arkadaştılar ki Hik· Yaşım ilerle:likçe Hikmet kap· 
met kaptıı.n ne zaman uzun bir ıe- tanın sohbetindeki keyfi tatıyor. 

ferden gelse bizim evde adeta şen- dum .• 
Jik olurdu. Her sefer dönüşü bize 

Hikmet kaptanın iıhtiyar bir an· gelir gece geç Vakitlere 
nes!n:Ien başka kimsesi yoktu. kadar frkralar, hikayeler 

ima gelen yeni yeni §eyleri aöy -
· lemek için babama göz kırptığını, 
babamın da biraz sonra bir hiçi • 
mine getirip bana: 

- Feridun, haydi sen yat artık. 
Sabaha mektebe geç kalırsın •• 

Diye beni atlatbğını hiç unut • 
mam ••••• 

Ben odadan çıktıktan sonra ba· 
bamın kahkahaları yukarılara ka
dar gelirdi. 

Neş'eli, sevimli bir adamdı. 
Gürbüz, ıporcu bil' vücudu var -

·dı •• Ben de o zamanlar mektepte 
yeni yeni futbol oynadığım, atle • 
tizmle uğra§bğım için spora kuv • 
vete, kahramanlığa ait şeylere ba· 
yıhrdım .• 

Hikmet kaptan, denizciliğin en 
temiz spor olduğunu ıöylredi .• 

Yüzme, atlama, dalma, yelken, 
kürek aporlannın vücude fayda· 
sından bahseder dururdu •• Bunlar
dan hoşlanırdım. Hoılanırdmı am· 
ma aklım fikrim o zaman futbol· 
de idi. Fener bahçe ikinci takı • 
mında santrfor oyntiyord!!m •. Her 
maçtan sonra yapılan dedikodu • 
lara bayılırdım .• 

bekleri öyle bir atlatb ki kaleci 
daha vaziyet almadan zaviyeden 
golü yapıttırdı, diye kulağnna ge
len haberler koltuklarımı kabartır, 
içimi gıcıklardı •• Maç günlerinden 
ıonra bir zaman aklıma derı gir • 
mezdi. Ne okuduğumu anlar • 
dım, ne söylediğimi. .• Geceleri bile 
rüyamda: 

- Rept tüt çek , Fikret pas 
ver!.. 

D!ye sayıkladığımı söylerler. 

Benim futbol merakıma kartı 
Hikmet kaptan her fırsatta beni 
denizciliğe alıttırmak isterdi •• 
Hatta liseyi bitirince babama: 

- ille bahriye mektebine ver •• 
Tığ gibi bir bahriye zabiti yetif • 
. ' ıın .. 

Diye israr etti ..• 
Hemen hemen bahriye mekte . 

bine girecektim de .• O sırada liıe 
mezun!armdan on kişi imtihanla 
Be 'çikaya bankacılık tahsiline 
gönderiliyordu. imtihana girdim. 
Kendime pek güvenemiyordum .• 
Giren!er altmıı kişiden fazla idi. 
Her halde onlar benden daha üs -

dördüncü olarak kazandım .. 

Bu tabii bahriye mektebinden, 
hatta babamın istediği hukukçu -
luktan daha iyi idi. Yahut o za
man bana öyle getmişti • Ne ise 
artık dünyayı gözüm görmiyordu .• 
A vrupaya gitmek, üç yıl kalmak ·• 
Sonra memlekette gençler için eıı 
yeni meslek olan b~acılığı öğ .. 

renmek.. Doğrusunu isterseniz bu 
kazanç en çetin bir maçta attığıııı 
gol'erden daha zevkli idi. 

B~r çılgın gi·bi geçen gün1erdeıı 
sonra on arkadaş yola çıktık. 

Tecrübesiz, görgüsüz on genci:o. 
ilk Avrupa seyahatleri kimsenin 
aklına gelmiyecek kadar merak11 

oluyor. 

içimizdeki sevinç, gözlerimiz" 
den taşıyor •• Ona şüphe yok .• fş · 
kat bilmediğimiz, görmediğinıiı 
şeylerle karşılaıtıkça çekt:ğiınİS 
aıkınbden hepimizin yüzü pe~ 
pençe kızarıyor. 

Bereket versin birimizin yaptı: .. 
ğı kusurun öteki farkına varıyor, 
biraz da i~i alaya döküyoruz •. 

Va urla Marsil a a oracla1I 

c· 
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Kllğztane Sadabat olmadan önce ... 
. 

İıslanbuJ Lisesinin tertip ve gaze· [ 
temiz:in himayesine almış olduğu 1 
fuLLol, \ e voleyhol mfüalıakalamıa 
yarın t-aat l ı le Şeref stadında bü . 
yük merasimle başlanacaktır. 

.iUr.rasinıe taknnlarm reı;mi geçi-
di ile başlanacak, lstilJal nıar-.ıoı 
nıütea! .. ip ant i~ilecektir. Blmdıın 
sonra [ırka ve gazetemiz namma 

lıir tıÜ) i..:' ~Ô) ltnccek ve müsabaka • ' 
lara haslanacaktrr. 

Merasim giinii Kabata., - lstan • 
bul liselerinin maçını müteakip 
yapılarağını illin ettiğimiz. lla)dar • 
pa!a • Ameli llayaı maçı vaktin dar· 
lığma binaen /ik.ı;ıiırün sonuna tehiı 
edilmi~tir. 

Saat H,45 te Kabmaş - lstanbul 
lise.'>i f ulbol maçına b~lanacaktır. 
llalı:cnıi Bay Nuridir. 

Yeni Lise. stanlıul - Perternjyal .• 
( Kahataş t<alıa,,ında) .• 

Darü~şaf ak.a - Anıeli Hayat, 
Hay<larpa~a - Vefa (Darfö•~afaka 
salıasım)a ).. .. 

12 N'i:-an Pazar: Havdarpa~a -
Lıkiliip ( Kahataş Eialıas~daJ .. :,; 

Şi-;li - letanhuf, Kabataş - \'~ 
fa, lı>tiklal - Yeni lise (Darüş:;afa· 
ka sahaı;rnda) •• 

17 Ni.:ıın Çar~amha: fstikJal -
fstanbul, Şişli - Pertevniyal, ( Ka • 
bataş salııısında). 

Darüşşafaka - fnkilap, Yeni Li
se - Ameli Hayat, ( Darüşşaf aka sa• 
lıal'rn<la) .• 

22 NiMn Pazar: Kabataş - İn • 
kitap, Yeni Lise - Vefa (Kahataı 
salıaınnda) •• 

tug1 n t skuerinı hat1rlatacak tek bir hatırası kalmnan Kl~ıth tne ağzı 
KAGIT ANE Türkler lstattbulu fethettikleri ku- Dayei Sultan Mehmettir bu mes-

YE;\İ VOLEYBOL 1''İKSTCR0: 

1\leklepler §ampiyonaeı kon.Ute • 

Perte,·niya) - Ameli Hayal- İıı • 
taulıul - Haydarpaşa (Darü~şafa • 
ka ı;ahmımıla) •• 

25 Ni:.an Çarşamha: İstanbul -
Ameli Hayat, Ha) darpaşa - Yeni 
Lise. (Kabataş salıasında) .. 

Kağrtane, lı~anbulun fethinden run bura:la Bizanıtan kalma kağıt çit sahibi 
aonra ehemmiyet amış bir yer de- tezgahları bulmaları·dır. Bu da Haktaala eyleye erzan rahmetler 

simi en: 
13 ,ltf 01 t Çnr~rmrba giinü ilan Pdi. 

miş olan coleybol /ıli1>türii görii.len 
liizum Üzerine yeniden tanzim ı·e 
tmtip edilm.~ıfr. Yeni fil~ürü §U • 

ğ:J..":ir. Bizans kurununda da bu - gösteriyor, ki Bizanslılar Pisa'da ana 
rası, sitenin methur bir yeri idi. kağıt yapmakta idiler. Cenneti firdevste ola resule hem Dariişşaf aka - İstiklal (Darii~ • 

şafaka ıahasrnda ) •• 
Fak at, f et:hten sonra Kanuni Sü· Kağıt tezgahlarının bulunması nişin 
1eymanm biniş mahalli yapbğı yüzünden "Kağıthane,, adı alan Herki mesçit sahibini fatiha birle 

dur: 28 Nisan Pazar: Vefa - İl'tikl.H 
Darü:ıı~af aka - Perıe,·niyal, Yeni 
Li5e - lnkilip (Darüş§afaka salın • 
eme.la) •• 

Kağıtane, sonraları adını da "Sa- bu semtin yr1dızı sonralan parla· ana 
dab lt'' a çevirerek bir vezk ve se- dı. Bizans!ılann burada bıraktık • Kağıtane, bundan sonra bir 

24 l\fart Pazar: Kahataş - fstan. 
bul, IInyc.larpa~a - Ameli IlayaL. 
(Kahataş sahat!rnda) .• 

fahet kaynağı oldu. Çevresine yüz ları kiğıt tezgahlan bozulmadı. "gezme yeri,, oldu. ilk yazın en 
otuz !:öşk top!ıyan Sadabat, kuru· Bilakis işletildi. Verilen malUnıa. neıeli gün!eri burada geçmeğe 
nund~.ki zevkin, ya§amanın bir ta göre Beyazıdı V e'linin vakfiye- baıladı. Burasını, Sadi.bat olma -
miyarı oldu. Tarihte bat!rbaşma sinin kağıt!arı da buradaki kağıt dan önce de överlerdi. it • 
hir "mezvu,, olarak yer aldı. tezgahlarından çrkarılmıftrr. te on altıncı yüz yılda Taci zade 

Şi~fi - Dariişşaf aka, Pertevni • 
yal - lnkilap (Darü§şafaka saha • 
smıla) .. 

27 Mart Ça11amha: Şi§li - Hay· 
darpaşa_, Vera - lnkilap, istiklal -

. Kahalaş. ( Kahataş ıaJıasmlla ) •• 
İ6tanbul - Dariiş~af aka~ Yeni I,i. 

ıe - Perlc' ni)·al (Darüşşalaka sa • 

1 l\Jayrs Çar'§amha: f.,t:ıııhııl -
lnkilap (Darü§şafaka ı;aJıa,-.mıl.ı ı .. 

Şişli - Vefa Kahata: - A:rn li 
Hayat (Kahataı salıa,,mıla) .. 

5 i\layl!! Pazar: · nldlap - Anı<'li 

Biz, bu sütunlarda Sadabadm Kağıtaneden çıkarılan latanbuli Cafer Çelebinin Kağıtaneyi övme-
ede~iya hnı yapmadığımız için, si· kağıt!arm yqıyamamuı, Avrupa• ıi: 
h.irH gel"rnelor lnıllanmı.vonız. Bu- · dan gelen kağıtlar fiabnda bura -

Hayal, Darü~şafaka - Kalıat.ı~, 
(DarUşşafaka salıwnnda).. .. 

nu, ş:mdiye kadar diyebiliriz, ki daKi tezgill'arC!an kagit ahnn:ıa -
yüzlecre e:lip, ıair ve tarihçi yap • ması idi. İstan.buli kağıtlardan 
tı. daha iyi daha ucuz olarak A vru • 

· Geniş sahra:!t <;:evre yanı gühsar 
İ:>irahtistanti seb~ıstanü gülzar 
Dirahti sayeperverler irişmiş 

ha11mda) .. 
31 .Mart Pazar: Kahataş - Ray. 

darpaşa. Şi~li - Yeni Uee (Kabala~ 
ıalıasmıra .• ) 

Vera - Pertevniyal, Şi~li - ı~ . 
tik lal \ Kallala§ salıasmcla) •. 

8 Mayrs Çar~anıba: Şi~Ji - Ame• 
li Hayat, Perte"·niyal - f ı't i' l.i:~ 
Haydarpaşa - Darüş~afaka. ( D<ıriiş· 
ıalak.a salıasmda). ~ :t- • pa :!an ge!irken, Bizanıtan kalma 

Kağrtanenin dere!erine pek es- tezgahlar elbette yaşıyamazdı. 
kiden "Voroyer,, ve "Sidaris,, de- Tezgah'ar dağıtıldı. 
nidi. Dere~..rrin biribirine karı§ • Ki.ğrtaneden tezgihların l:o.1dı
tık1arı yere de "Pita,, adı veril - rılması, oranın adını değiştirmedi. 
tn:şt!. Fakat bütün çevre uzun ku- Fakat iti barutculuğa döküldü. 
run'ar, bir deresinin, Sid~ris'in a· Tezgah1ar baruthane oluverdi. 
dı ile de yaşadı. Derelerin birle§ - Baruthane burada nedense çok 
tik~eri yerin adı olan "Piaa,, da yatamadı. Kanun:nin, oğlu tehza • 
Kağıtanen · n adı olarak uzun ku • de Mehmedin diyesi, bun.da bir 
t"tınlar ya§adı. cami yaptırdı. 

Pisa, bahçıvan•arm köyü idi, &.ı camiin yapılış tarihi (951 -
Bizans bahçıvanlarının.. Buraya 1544) tür. Camii yaptıran daye 
f eti~:. ten sonra Kiğrtane adı veril- hatunun gömüldüğü yere §U he -
~es::r.~ ge1ince, bunun sebebi de y!t'er yazrlmıftı: 
• 
tik .. A.tı gün süren vapur yolcu • 
lu~hında ilk zamanlar dehşetli ıı -
kı!clık .• 

(P:re) den kalktıktan sonra va
l>urda bir balo verildi •• Biz üçün • 
CU mevki kamara!arda olduğumuz 
~alde kaptan o aktam için bizi de 
tukan, orta ıalona davet etti. 
Ç;:ıtra patra Fransızca konufuyo -
l"u-. D d" · · ' .c... er ım:zı an atıyoruz amma 
hepimizde bir ürkeklik var ..• 

Arkadat1ardan üçü İzmi.Tli, biri 
:onyalr, geri kalanı lıtanbu!dan.. 

a.kat hepimiz toy mu toy •.• O ge-
ce h·· "k 1 •. .J•v• • • . uyu sa ona g:r.uıg:mız vakıt, 
1lk srkınb!ar baş~adı .. 
f 

1
Genç, yaşlı, güzel, şöyle höyle, 

i'l.rat hepsi biribirin~en §ık, yarı 
~lP~ak kadın 'ar,ço3u siyah elbiseli, 
Cil'aklı, smokinli erkekler ... Biz, bir 
k :tne-k yaptırdığimız koyu Jac:vert 

-rak o gece sarhot olduk.. 
On dokuz yaşın şampanya sar -

hotluğu bu öyle bir aarhoıluk ki 
ze~kini her hangi bir keyike tal -
mak İ·mkanı yoktur. Yarım ıaat 
sonra arbk sıkılma, utanma ka1 -
madr. Lotüı vapurunun o koca sa
lonu çiçek!eri, lavanta koku~arı 
kadın:an ile bir cennet ve biz 
ou lise mezunu çift fodla yedikten 
ıonra mide titkin1iğinden rüyasın· 
da huriler elin·den kevser şarabı 
içen softalar olduk. 

Budaklar biribirine el verişrniş 
Aralık yerde bir ırmak revane 

Çemenlerdür kenan bigerane 
Çemen pürlaleü güldür seraser 

Gül ateşparedir her hale ahker. 

• • • 
İpek çadırlar içinde yaz gece· 

lerin:n hulyasile ıabahlanılan bu 
yeri, Evliya Çelebi, de on yedinci 
yüz yılda §Öyle övmededir: 
(Ka~hane mesiresi) Arap ve a

cem, Hint, Yemen, Habeş seyyah. 
lan beyninde bile lanazir bir me
siredir. 

(Arkım oarl -- ıuı 

olduk ki kokhyanın vay haline. 
Gençlik burgu gibidir. Bir ke -

re burnunu sokacak yer buldu mu 
artık i~ler, durur. Biz de Lotüs va
purunun bu balosunda hayata bir 
burgu gibi ıaplandrk. Hala döne 
clöne g:diyoruz. Bakalım nerıı:?le • 
re çıkacağız. 

Be!çika seyahati ömrümün en 
renkli ve çiçekli hir parçası oldu. 

.1,,L~nLul - Vefa, Ameli Hayat -
lı:ıLıklal.. (Darüşşafak.a sahasında) •• 

3 Nisan Çarşamba: İstanbul - e· k ... , 
Yeni lise .. Kabataş - Pertevniyal S uvı.er dükkanf arda 
(Kabataş ı>ahasmda).. . paketle satılacak 

DarÜ§~af aka - Vefa Şisli - İn· N 
kitap, istiklal - Hayd~rp;şa.. (Da- iıanın birinden itibaren b;~ • 
rüşşaf aka eahabrnd<t).. küvilerin dükkanlarda paketle 

7 Nisan Pazar: Şisli - Kahata§ aablma.aı mecburi kılınmı§tır. Bi:; 
İstiklal - Lıkilap (Kabataş saha : küvilerin ufak paketlerde satıl • 
smda).. maıım temin için bisküvi bantları 

An~.~r~:~~~a Ha;;:;p~!:e.!et:r-. na makbuz mukabilinde iki bu. 
ternıya.I.' (Darüşşafaka sahasında). çuk, bef, on paralık soğuk damga 

Daru~~af aka - Ameli Hayal vurulacakbr. Yarından itibaren 
llay<larpa~a - Vefa (Darü~afaka bisküviciler damga matbaasına 
sahasında).. giderek bantları damgalattıra • 

10 Niı;an Ca~amha: T<ahataş - caklardır • 

tanbula gitmedım Gitm d' ~:-. . ' ... 
bir kaç aebebi d ' . e ıgımın l uykudadır. Pariılilerin Parisi ni• 
ha (Brük' ıel) e vld9::.B~ kere da- hayet gece on ikide gözlerini ka. 

ege ıgım .. .. .. 
ayın ..ıa bab ··ıd ın uçuncu . par. Ondan ıonra ecnebilerin Pa-

tı amın o ·· .. ·· ·· h b 
aldım Zate b· .. ugunu a er 1 riıi ayaklanır. Bu gece yarıımdan 

· n ır uvey annem b dı. Miras işlerini ta d k b' var. ıonra aflıyan Pariıi yalnız ecne-
kat yaptı o· m 1d ır avu- lilerle Pariıin kokot1arı görürler. 

. vey annem e Bursa • M hakkak k. p . 
ya gidip yerleşti. lstanbul • • u . ı arııte çok ka • 
avukat kiraya d" B dakı. evı lan ecnebıler Avrupanın bu en kı· 

ver ı. u vazıyet d r -ı k kartısında lstanb l 'd' em 1 eg ence mer ezini Poincar~ 
u a gı ıp ne ya· de H . t'd d h . . pacaktmı B ki' . n, errıo an a a ıyı tanır • 

. e ıyenım yoktu ki ' l F 
(Brüksel) e d k d • ar. ransız politikuım çeviren 

e o a ar ısınmıştım M" .. Ed d H ki, temiz dog .. ru ... b I • osyo var erriot Parisin 
' ve agır aş ı ın • M rt • • h ·ı 1 

san!ar Biz Is · h Ik oruna erını oraya ta şı e ge en 
• vıçre a ınm çok b. b' 1 b k d . 

ciddi oldugu"" • 'tt'k F k ır ecne ı ta e e a ar bılemez. 
nu ış. ı . a at Bel Z t P . .. l b" k" b!-çika lılar d l d • a en arıs oy e ır yer ı ır 

a on ar an a§ağı değil 1 d "b' f h k Yalnız iki tatilde Pari · yan a ere gı ı u Uf. a ar, bir 
uzandım B . . ıe kadar yanda bakarıınız demır parmak. 

• u gezıntı pek durg )-'-1 k ..ı d d geçen Brük 
1 

h • un •Kar ar a.un::ıa ünyasm an vaz. 
ğiş:klik ve;;i. ;rra~ma bıraz de· geçmit insanlar ilim uğrunda ka. 
b .. . . • efasında on fa pat1atrr'ar. 
eş gun, ıkıncı seferde bir ay kal- B belk' h d i h. d 

-nstümler'miz~e bu kervana ka • 
rı§hk Tabsı'l 'tt' .... · · .. "" ... .e gı ıgımızı ogre -
:~11 !ıaptan heprm · zi büfeye götür-

Bu Avrupa yolunda alnmı1%ID 
utanma damarını çatlatan ilk ge
ce oldu. Kadrolar, kızlar sanki 
brk yıllrk ahbaplarmıt gibi bize 
iltifat ediyorlardı. 1çimizde danı 
bilmeyen :ırkadaşJar vardı. Onlar 
bile bu cofkun vezkin ve bu çılgın 
(müzik) in dalgalarına kapdmıı -
Jar, fml fınl dönüyorlar ve biz he· 
pimiz o derme çatma fransızca • 
mızla bülbül gibi konuşuyor, bıı 
alemin içinde doğup büyümüş gibi 
gülüp eğleniyorduk. Sıkı bir lise 
tahsi'inden sonra önümüzde ay • 
dmfanan bıı ilk r~ık ve e~lence ge
celi bizi a-'ama'k·'lr yırttı, pişirdi. 
Ondan .anıra hepimiz llirer çiçek 

Ben (Brükset) in en büyük ban· 
kalarından birine stajiyer olarak 
yerleş.tim. Bizden evvel trenle Bel
ç 'kaya ge!en banka müfettişi he
pimizi biribirimizden uzak yeri~ 
re dağılmı§b. Brükselde biz iki ar. 
kada~tık. Fakat semt'erimiz uzak
h. Zaten bir iki hafta içinde pan
siyona, bankaya ve hummalı bir 
Avrupa tehri hayatına o kadar 
çabuk alışıyordum ki beraber gel
diğiın arkadaşları aramadım b'le ! 

Bu bankacılık tahsili tam üç yıl 
sürt!ü. Bankanın üç büyük şube • 
sinde ikiter ay çalıştıktan sonı·a 
nihayet benim için asıl münasip 
g5rülen kambiyoda tamam iki yıl 
çah~"mı. 

dım. Bizim 1 t b ld . • u 1 er me en şe ır e 
tan I k' s an u akı evın top- böyledir. Fakat Paris hu hiribiri • 
. ge en ırasmı erittim. Fakat ne zıt yasayış'arın en göze çarnan 

• ı.ı. Ne!er yok neler ••• Meğer va • 
~~a hır Fransız milyoneri Vilr. 

~· Onun kızının ıerefine balo 
İ!iyommş .. 

bk Şampanyayı o ge:e ilk defa tat
•• O gece tattık ve ilk defa ola• 

Top yekun üç yılı do1duran bu 
ıtaj &ırasında bir tatilde olsun Is-

msan Paris '&fkt e gı. 1 en sonra yalnız levhalarile dolu bir ışık şehridır. 

N
Luvr (Louvre) müzes:ni yahut Ben Pariste kaldığım müddet • 

otrdam Notre dame kiliseeini ia vakia gezdim, tvıdum ulli:la<G. 

g;zmez ya .. Paris hu, üstü de var, öyle ba§arıca çapkınlık etmedim. 
a tr rla var Ge-esi var, giindüzü 
var. Öyle bir şehir ki asıl yerli 
halkı ak!am aaat dokuz oldu mu 

(ArkasL var) 
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lhtilil günlerinde feci 
ve gülünç vak' alar 

GDa do~uşu tı.°' 

Dağa çıkan kaymakam! 
Gu rı batısı ı 8.'lO 
~ahah panıu. 11.10 
O~lt namuı ıı.~ 

18.~I 

~ 

it.ti 
lk1ndı namaz, t!l,46 l!l.47 

~:~~"·":~::: ::~:~ :~:! Venizelos Averofu görünce: "Bu ge• 
Manliher ıeslerile çınlamı' 

çıplak kayalıklar arasından or -
man eteğine airiyorduk. Şurada, 
burada ku ocit.kları, kebap koyu
lan, ıönmüt kütüklere rutladık • 
ça beni bir dü,ünmedir alıyordu. 
On bet yıllık bir ayrılııtan sonra 
doğup büyüdüğüm topraklara 
kaymakamla dönüyOl'dum. Bir va 
kitler, ıburalan böyle ıuız değildi. 
Ağaçlıklar bülbüller öter, gölge· 
tiklerde boylu boılu delikanlıla
rın türküleri pğlardı. 

Darbukaların tin tin öttiirdiiğü 
J>u ormanlara ti~di gamlı bir ha
va çökmüt. içinde bir cenaze eri 
durgunluğu çöreklenmitti. 

ÖniiJnde yürüyen zaptiye ça -
vuşuna: 

- Ne olmuı buraya? Bu y;aslı 
hal nedir? 

Diye ıordum. Klamzwu o tat
lı Rumeli tivuile: 

- Ne olacak beğim, dedi. Dal
lar komita dolu. Bütün köy balkı 
birleımeden kaıabaya inemiyo -
ruz. Koyunlar, davarlar ağıllarda 
kapalı kaldı. Bahçelerde yemit • 
ı~r yerlere ser~liy-. bağlaı da sal
kımlar kütüklerde k~y.or. '3ıldır 
kasabanın kıyıcığında poıtayı 

ıoydular. Zaptiyel~ri vurdular. 
-Hükumet ne yaptı? 

Zaptiye Ç&VUfU, ~oy bir ~uk 
ıorutiyle kartılaflll• siW •m..ı.. 
rını silkerek: 

- Y az1p çizdi. 
Cevabını verdi: 
-Ya ıonra? •• 

- Sonrada unqttul 
Gönlümde o kadar !le' ve ; ... 

tek!e ko~tuğum yerin hali İfte bu 
idi. Sustuk ve i\d züınrüt tepe -
nin yamaçlarına tırınanan ~ebrin 
minareler\, ıaat kuleıi, vüksek, 
beyaz yapıları görününceye ka • 
dar atlarımızın pal aeılerİ(ll din -
le dik. 
Çavµıun söyled.ii her ıey, yµ. 

reğime ay~ı birer ok gibi '3plan -
mıf tı. { ... ) ın kapılarıpda ileri Jle· 
lenler bizi karııladı Bekar bir 
kaymakam ihtiyarların ho9una 
gitmediJi için gösterdikler= ı~l~r 
yüzün alt nda alı1'1arı bur~fmuı 
adamlar ıeziyordum. 

Beylerde!\ ~iç birinin konlli\l 
olmıdım. Qoi™ kl!\p.ıya indim. 
Seyyar ka--yol!\mı bir odaya kur
dur~\\ıQ· Onlfr Mt~ın ,ekildiler. 
BeD, dirseklerim ~sama dayalı, 
başı~ a~l•runm \çinde a~ va
kite "'d~r c\lifün4~ 

Ertesi gün, lıf.bllmd~n doğru 
ve iyi adam old\lkt.rını 1-.ittiiim 
bir kaç yerliyi ~ğır\ha Kapı kol 
larırun ~tlq.lf.,y41ları bitioc:e, oa • 
lara: 

- ~eni iri dinleyin, declim. 
Sizi ahkoymamıa sebebi babam -
dan iyiliklerinizi öfrenmemdir. 
Beni halkla laDiftU'ın. Onların a
rasından ıeçilecek olanlarta ko • 
nuımak, dertlerini öjrenmek iı -
tiyonım. 

Yüzleri parladı. e:riıi rfayana
mıyarak k"lkb beni kucRkladı: 

- Allah senin ıibileri vatana 
ba~~la,m! 

Dodf. 

-M~-,,1'l2'r. ;tlc:n '"''•'"" 1r ;•te

clileı; fakat ıonra ıonra anladı • 

ımsak 4 tıı "·" ) b • G ı • b A • d 
lar ki, doğru itten başka bir fey ~:::; ~;~:: ~:·:;1 1!:~ ~~ işi eğenmıyorum. a 1 a tına a 

Yazan: Z. A. 

istemiyorum. Başka kaıalarda gö- l~~~~~==:::J;:=Jicler İstedigw imiz gı· bi gı· tmiyor!n demiş 
rülen etraf zorbalığı burada pek 1 RADYO y 
yoktu. En çok ıızlanı, Bulıar çe- -=-=.::.:====--=-=;;;;;;;;;=--:::.---~ı 

- Atiııa; (HUi118i muhabirimiz • hı~pishaneaine naldolunuyorlar .• 
lelerinden idi ve bu çete!er. ha'k- eugUn. den) - İki gün ıonra Divanıharp Ölümden kurtulan zabit ve kil • 
la eşrafı biribirine kenetliven bir ISTA rnUL: IOD ihtilili meydana getirerek çük zabitler, ihtililin butmlmum-
perçin itini görüyordu. 18: J.~ransızça den. 18,30: Ba • Yunanistanm ıtiktiııunu bozanları dan sonra .ttbeat kalarak gemilerine 

lşe baıladığımın haftasında ye- yan Azade. 18,50: Operet (Çardat muhakemeye baılıyacaktı. avdet ediyor ve bunları Tersaneye 
F ·· · ) 19 30 H beri 19 Al\ İlıtilil hareketini büyük bir ıo • getiriyorlar. 

Dl• bı" b k ld s· k.. ruslın ' : 8 er. ,-.v: 
r as ın o u. ır oy ya - g"'ukk--·'ıiıkla kar•ıJryan ve Ceneral .Monoloğ . Halide. 20: Maarü Ba • llW ~ 

kıldı. Koyun ıürüleri kaçırıldı, kanlığı namına konferana. _ İstan- Kondilisin azim ve faaliyetiyle bas· 
kadın erkek yurttaşlar öldürüldü. bul Erkek lisesi felsefe muallimi ıtırmağa mu valf ak olan Bay Çal da -
Bütün ıhmqmla bu alçaklığın üs- Nimetullah Öztürk. 20,30: Balalay· ria, -iır cezalara mütemayil değilse 
tüne ıaldırJun. Hakim efendiyi ka orkestrası. 21,15: Son haberler de Harbiye Nazın ve General Me • 

- Borsalar. 21,30: Jladyo orkeatra· ıtabM vaziyetin tasfiyesi için ıöyle 
vekil bırakarak müfreze ile bir • _.....___ L __ ,_.-A_ taraftardırlar, ve •örünü • 

11 22: Uadyo - caz ve tango oram· ~ " 
likte gittim. Çete ıürülerle bera- lrasL te auaran aon İkilinin muktui gö • 
ber yol aldığı isin uz~ama • rilea fikir ve kanaatleri nihayet 

175 Klız. MOSKOVA, 1724 m. plebe pbQq olacaktır. 
mıfb. Genç. aletli bir mülazım l 7,30: Siizler. 18,30: Kızılordu Size bu mektubumda ihtilalin 
da bana bel bağlamışb. Komitala. için sözlü ~e ~arkıh yayım. 19,30: bastırılmasından sonra öğrenilen fe· 
rı boğazın ıtam geçidinde ••kıttır- l\:olkozlara konser ve sözler. 21: ci ,.e gülünç ''akalan bildireceğim. 

Senfonik konser. 22: Çek~e yayım. 
dık. Sürü dağıldı. Ateı kuıağı~ da 23,05: İngilizce yayun (Rus ibtilil· 
rala darala onlarJ yaktı. Hiç biri- }erinin hakiki bahisleri). 24,05: 
mizin burnu kana,-rıamı§b. Teslim Almanca yayım (Ökonomi.) 
olanlan bağJadrk. Maaliherl~ri- 832 Khz. Moskova, (Stalin). 361 m. 

ni omuzlarına yüklettik ve önü • 18: (Edebiyat, 19,30: Senfonik 
müze katarak kasabaya getirdik. konser nakil). 
Halk faşınnıf, memurlar afalla • 13 - 15 Gündüz plak neşriyatı. 
mıı, hele ''Varo§,, ta Bulgu ma- 18: Radyo ork.eetrası tarafından 

karışık konser.. 19: Haberler. ıg, 
halleai apıfıpkalmışb. Onfaıın üs- 15: Konserin sürümü. 20: Konfe • 
tünden belki ilk defa yılgın bir rans. ,ıo_,35: Bükre§ operaımdan 

rüzgar eıiyordu. O aktam kilise nakil.. 

çanları µzun uzun ,çaldı. Halbuki 
bir dip ha namı falan yolmluı. 

Papaıı çağirtbm. Sebebini ıor -
duıq. Şfidan1' bl• ... ..._. 

- Kilise bizim, ayin de biziJll. 
Diyecek oldu. Ona Türk mille

tinin )u.ymakamına nasıl aöz eöy
leneceiini öjreıtim. Kiliseye iyi 

Bdıarca l;H~lerJ}e~ birin' gizli
ce soktum. Ve anladım ki, ketiı, 

bir ihtilal zangocu ve kilise maz
galları böğrümüze çevrilmit bir 
düşmım karakoludur. 

Ertesi ıün aıkerin başına geç -
tim. Manastırı basbm. Bodrumda 

tüfek, fitek, bomba ve Makedon. 

ya komitesinin )>eyannanıelerini 

ele ıeçirdim. Onlar araıında bul
duğum bir defterde, komitaya 

bağlı hainlerin adlarını görüp bir 
bir yakadrm, Bağlattım. Yol. çı· 

kardım. Kendim de telgrafaneye 

koıarak ( ... ) valiıini makine ba -
tına çaiırdını. iti anlattım. Verdi 
ği cevapta tatkin bir batın abuk 
sabuklan vardı. 

iki gece ıonr~, yerli Bulear ko
cabaıııı yanıma geldi. Hiç utan -

madan yüklü bir para ile kilisede 
elimize geçen defterleri, ki ğıtları 
değiştirmeğe kalkııtı. Parayı al -

dım. Eıkiyayı kovalayıp yakalı -
yan askere dağıttım. Çorba~ıyı da 
ötekilerin yanına yolladı~ 

Bu ıırad._ validen gelen bir tel
graf ta b\T taknn konsolosların av
lanm~ için yola ç~tıkları bildiri-

liyordu. A.v vaJdi değildi. Bu ıe
li.tin aon işi" ııkı fıkı bir bağı ol
duğu apaydındı. Amma ffsiuai çı

karmadnn. Yer hazırlamadım. 

Kartıya adam çıkarmadım. Fa -
kat ikindiye doğru kadın erkek 

bir Bulgar kalabalığının yakın 

bahÇelerdeki namazgaha gıttikle

rini ıöylediler.J>emek b.a2ka bir 
yoldl\n bu gelit onlara müjdel~n • 
mitti. 

(Sonu ;)'qnn) 

545 Kh9:. BUDAPEŞTE. 550 m. 
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TEŞEKKÜR 

Zevciin Yusuf Akçuranm bize Yer

diği büyük acı münasebetiyle ona 
muhabbet \'e .aHika gösteren değerli 
dosLtıirınlı Ye e' Iat gibi sevdjği tale
belerine sonsuz teşekkürlerimiii 
gazeteniz \'R&ılasiyle bildirmenizi 
'rica eder.im. 

• * • 
General Kondifüı, ihtilal gecesi 

Harbiye Nezaretine geçmi§ 'Ve icap 
eden emirleri vennifti. Kendui oda
da dolaııyor, buan telefonu alarak 
yeni yeni emirler ~eriyor. Yaverle • 
rinin ve maiyetinin sözlerine kısa 
kelimelerle cevap veriyor<lu. 

'Müste§armm odasında devamlı 
bir surette telefon zilinin çaldığım 
işitenlerden birisi, telefonda söyle -
nenleri dinlemİ§ ve Nazırın önUnde 
selim vuiyeti alaru Efzun iaburla
rının da isyana if\irak ettiğinin bil • 
dirildiğini .qnlatıııı§tL 

- Aeilerin hapnı getirin! .. 
ii -i()nr,a ~I.e.r, 

acı an ı en iı)m 
:o 111. '.'!iı ' 

bn,ğlı olarak nazırın lıuzurunda na · 
~mı önilne eğmiş bir halde bulunu -
yordu. 

• • * 
Bahriye Nezaretinde: 
- Bay Nazır; Tenane işğal edil

di. Donanmada hükümet aleyhine 
isyan haı göate!'di. Emriniz! .• 

- Onu daha enel de hana iÖy· 
lemi~lerdi. Olamaz, de<lim .. Tersa • 
ne ve donanmanın taraftarlarunwn 
elinde bulunduğunu bilmiyor mu • 
sunuz? 

- Fakat efendim, maalesef ha · 
kikat im!... 

- İyi öğrenin .. 
Nazır, öğledenheri, ~endi!ine ve· 

rilen haberlere itimat etmiyor ve 
noktai nazarında ısrar ediyordu. 

Sorup. anlamak lüzumunu his~ct· 
mi yen Nazır ertesi sabah harp ge -
milerimlen bir kısmının Giride git· 
tiğini ö~renince, kalanların kwnan • 
aanlığmı derlıhte ederek asilerin ra· 
kibine giri§mek kararını vermi~ti. 

Nazır artık harekete karal' u~r • 
aıiştj. Fakat ne çare ki. gemilerde 
hareket edecek kabiliyet yoktu. A· 
tin~ya döndü ve ietifaamı vererek. 
yerini Amiral Dumanise terketti !.. 

• * • 
Averor üç bacasiyle ufukta görü· 

nQnce Venizelosa haber vernıi§ler. 
O, ka~lanm çatını§ ve: 

- Bu gelişi beğenmiyonım, gali· 
N Atinada İ§ler istediğimiz gibi git· 

. d . ' nuy:or, emif-
AD Amiral, beraberindeki gemi • 

lerle Banyada demirlenıi§ ve reiein 
ev.İlle kotmut ! 

- Bay Rei8, demi~ Atinada mu· 
vaff ak olamadık. Gelen gemilerdeki 
bazı zahhler ve efrat ihtilale muaru . . ' emnnız ...• 

- Be§ on lciıinin kanı akana hep· 
• 1 ı· ' sı yo a ge "'··· 

Asi Amiral emir veriyor, 5, TO. 
15 kip kuqwıa dizildiği halde kim
se aldını etmeyince: 

- Daha b~ en kişi emri verili • 
yor. Ve yirmi bet lci§İnin ·kanına gi· 
riliyor.' tş dedikleri gibi · olmayınca, 
bükt'\met tarartarlan bağlanıyor, ve 
Suda liJmmmdali m bur izzettin 

• • • 
Sabık bahriye nazmnm iyi ola • 

rak yaptığı itlerden birisi, gemiler • 
de cephane ve fazla mahrukat bu • 
lundumıuıdır. 

Ahi halde, iı çok &arpa aaracali 
ve ui reİI, biç tereddüt etmeden 
Atinanm bombardımanı emrini ve· 
rerek epeyce kan akmuma eebebi • 
yet verecekti. 

IIaci Kiryakoaun taraftarları di· 
yorlar ki: 

- Sabıli nazmn donanmanm is • 
yan edcnıiyeceğine inınmakta hak • 
kı vardı. Çünkü o gemilerde ne cep
hane bıraknuı, ne de onlara uzun 
müddet seyredecek kadar mahrukat 
vermi§tİ. 

Aei Elli knıvazörilntin, çay ağ • 
zmda lıiiklunet kuvvetlerine kura 
nkı top atması ve Kavalada kendi • 
sine hilcw!J eden hükümet torpito • 
]arma mükahele eylememeai, en D.İ• 
hayet torpito ve t.şhtelhahirlerin 
mazot olmadığından dolayı Suda Ji· 
manmda yatmağa mecbur kalmalarl 
bunu isbata kafidir. 

Fakat biitiln bu iddialar., liendi • 
sine ç.ok güvenen Bay Haci Kirya • 
lr.oua~ )&-..-.... __.1:c;.: A .. ._ .
den kurtnramamaktadır. 

••• 
Divanıliarpler faaliyete geçmit • 

tir. İlk olarak sorguya çekilecek o • 
lan asi Ef zun taburunun kuman • 
danı dır. 

Elefteriyoa Venizeloa ismi Pirede
ki vatanda§lar delteriaden silinmif
tir. Kendisinin, Giride giden Ami • 
ral Demestikanm Girit valii umu • 
miliğini deruhte eden Kondorosun. 
birkaÇ Girit mel>wu ile Makedon • 
yadaki asiler reisi General Komeno-
8Ull, ve bilfiil harekete girqen diğer 
asilerden ele geçemiyenlerin gıya • 
hen idama mahkUın olac8kları mu • 
hak.kak addedilmektedir. 

Ele g~çenlerdea birçoğu da ağır 
cezalara çarptırılacaklardır. Her , .•• 
kit ihtilaller yaparak Yunanistan.111 
süki\nunu bozmakla töhret alan mG• 
tekait generaller, büyük memurlar, 
ve bu gibi hareketlere de taraftarlık 
eden müddeiumumilerle hikimler 
bu defa mil.ide olduğu gibi yakala • 
nnı adnletin pençesinden umumi bir 
ana kolay kolay kurtaramıyacaklar· 
dır. 

Hükumet, kati hareltete ve do • 
nanmayı mutlak surette hakim kıl • 
mağa karar vermi§tİr. Ta ki, bun • 
dan sonra Yunanietanda lıiç ~ 
iktidar mevkii için fD"ka hıniy)e h .. 
.-eket ebnek ceearetio.i kendinde bul• 
maam. 

r: 111 Bu gece---. 

1 
Nöbetçi eczaneler 
Samatyada: Ridvan, Fenerde: 

Arif, Şehzadebqmda: Asaf, Şeb· 
.. remininde; A. Hamdi, Karagftnl· 
i rük.te: A. Kemal, Aksarayda: Şe
.. reE, Sirkecide: Ali Riza, Çemt.er-1 litatta: Sım Ruim, Be§iktaiU: 1 Nail Halit, Gedikpatada: Aaador· 
.. yan, Cibalide: Necati. Kanköy • 

1 de: Hilseyin .Hüsnü, Beyoğhm • 
da: Dellasuda, Erttığnı), Y enite· 

I' Mrde: S. Baronakyan, Maçlada: 
1 Feyzi, Ka8mıp•§ada: Yeni TUOI'• 
5 Ualıcıo@lunda: Yeni Türkiye f/C" 

zanesi.. 
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İngiliz Bakanları Pazar Günü Berline Gidiyorlar 
~ BG§ tarafı biritıoi aoyafoda 

't'aziyet kart•mda da detitti~ 
!ilesi takarrür etmittir. 

mak için llmn relen münzeneyi 
tetkil etmektedir. 

UnivenuJ ıazeteai diyor ki: 
"Bu karar, heyecan uyandua • 

cak mahiyette olmakla beraber i· 
yi maIGmat alamamakta olan ma· 
hafili hiç bir veçbile hayrete dü • 
türmemittir, maamafib cürelkl • 
rane bir ilirafbr. Avrupa diplo • 
maaiai timdi açık bir vaziyet kar· 
tumda bulunuyor ve Almanyanm 
hareketi -ihtimal- aulh davuı
na hbmel etmittir. Çünkü aulhu 
zonan altma almak için müteka· 
bil yardım miu.klan akdinin mila 
taceliyetini ı&atermitlir. 

zi iddialannı tueliyecefini yazı. maslahatgüzarı Anadolu ajanırna 
yor. apğıdaki beyanatta bulun.mut • 

Almanyanm öteki ulmlar bdar 
aulha ihtiyacı vard1r. Bay Hitlerin 
büyük ve cesur karanna derin bir 
aurette minnettar olan Alman mil· 
Jeti, bu karara barpcu ve intilcah· 
cu bir heyecanla cevap vermedi. 

iyi haber alan mahafil, itilif • tur: 
cuyane davranddıfı takdirde, bu- l "Mecburi aıkerlik hizmeti ve 
nun Almanya tarafmdan yeni bir ıulh zamanında 12 kolordu, yani, 
t91v'İk addedilmeainden korkuyor 36 fırka!ık bir ordunun tetkili 
lar. Bu mahafil, Garp devletleri. ' hakkındaki kanun, franıada iki 
nin Almanyaya kartı tiddetli ted- aene ukerlik hizmetinin kabulüne 
birler almaJanm müsait biı na • bir cevap teıkil etmiştir. Bu hl • 
u.rla teliklci edecekler ve Sovyel dise üzerine lngiliz Avam kama • 
hükGmeti de, Vena1 muahedeai· ruındaki müzakereler esnasında 
ni imza1411UL11lıt olmak itlbarile, mevzuubahis olduğu ıibi, di&er 
vaziyetinin müaaadeaı dairuinde memleketler teılihatınrn arttırıl • 
lıu tedbirlere ittirak eyliyecek • maıı neticesi olarak Versay, mu. 
lir. ahedeıini imza etmit o'an devlet. 

Londra, 19 (A.A.) -Bu ubah
ki ıazetelerin çolun& ıöre, Sir 
Saymen'in Ber'line dün g&nderi • 
len lngiliz notaama gelen cevap • 
lan ıonra Berline ıitmek için al • 
lllif olduğu karar, bütün ümitleri 
uyandıracak tekildedir. 

Daily telegraph diyor ki: 
"Bu karar, lnıiltere hükOmeti

nin, Franıız - lngiliz tebliiinde 
bildirildiii veçhile umumi bir an· 
l&§ma için bütün pyretlerini aar • 
fett:ğini göatermek hmmunda, 
herkesi ikna edecektir.,, 
''Almanya, BaTlf U furarula Elin-

den geleni yapıyor,, 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman ia· 
libbarat bürOIUDclan: 1..Uiz no • 
laaı h Alman cevabı baklanda 
lrıütalea yüriitenAlman gazeteleri, 
Almanyanm, İngiliz bakanlan ile 
lrı üzakerelere iatiyerek ıiriteeek • 
lerini yazmaktadırlar. 

Müttefikter ailihlan buakma 
iizerindeki taahüderini ihlil ettik
lerinden, Almanya bundan icap e
den neticeleri iıtihraç etmiftir. 
Şimdi, vaziyet sarihtir. •Büyük 
devletler hukuk müsavab daire· 
•inde müzakerelere ıiritebilecek • 
ferdir. 

"Völki1e, Böbahter,, Alman • 
tanın hareketi üzerinde yapılacak 
lb.6zakerelerin Ye diplomul ga,.. 
l'etlerin bofUD& urfedilmit olaca
lnu yazıyor. Çünkü bu hareket, 
.\Yrupanm auHıa kaYUf1D&ll için 
h.p1Jacak müzakereler için lhım 
İptidai vaziyetleri tespit elmiftİI"• 

Sadece vakur olarak, kendi kav. 
Yeti uye.inde yeniden kendini 
emniyette duymaktad1r.,, 

Propqanda DUlrl BaJ G& • 
bela, "Manbld vuzuh,, namile neı
retmit olduiu bu makalede bil • 
huu dikor ki: 

"Alman efkin umumiyesi, At
manyada mecburi ukerlik hizme
tinin yeniden teaia edilmesinin ec.
nebi payitahtlannda hud etmit 
oldutu akaüli.melden pek ziyade 
hayrete dütmüflilr. 

Bay Gobela, rami ecnebi ma· 
bafilin Atmanyanm te.libab bak· 
landa wmh ve sarahat istemesi 
ve Almanyanm projelerini açıkça 
izah etmesi lizım pkliiini ileri 
ıürmüt oldutunu beJ&Ddan sonra 
AJmanyanm mekMtlanm baliaane 
ve açıkça izah etmeainin A~ 
nm vaziyetini mantıki Ye feyizb 
bir surette tetkik için lizım bir 
aükOn &mili tef]dl etmekte buhm
dufumı ili.ve eylemektedir. 

Awapamn aiik6nuna ihlil e • 
den mo.ell&h Almanya delil, ai • 
Jihlarmclan tecrit edilmit olan Al
manyadır.n 

Almanyanm sam,,,.,. v • 
bNriM 

Bununla beraber ta ciheti tu • 
rih etmek iateriz ki, Alnwnyanm 
hareketi, muahedeler ahkimı mu· 
cibince ıilihlann tahdit mecbu • 

riyetinde bulunan diler memle • 
ketleri ayni yolu takibe teıvik e • 
decek bir miaal tetkil etpaemeli • 
dir. Ne kilçük anlatma, ae de Bal· 
kan anlatlD&ll Macaridanın ve 
yahut Bulıariatanm Almanyanm 
hareketini miaal olarak ıöatere • 
rek ye bunu behane ittihaz ederek 
yeniden ıilihlanmak Ye muahede

ler ahkin11m ihlll etmek iddian· 
na kalklpbilmelerini kabul etmi • 
yeıceklir.,, 

Yan reaml lndependence Roa· 
mmaine diyor ki: 
"Şimdi büyük devlederin taki • 

bedecekleri bir tek yol vard1r: 
Sulh müdafilerini biribirine bajb 
yan balları kuvetlendirmek ve 
Berlin hükGmetine, aralarmdan bi 

rine kartı bir tecaria YUkuunda 
bepaini mütesanit ve mütekabilen 

müdafaaya hazır bulacainu an • 
latmak. 

VatinftoD, 19 (A.A) - Bay 
Runelt, Bay Hull Ye Norman Da· 
Tia i1e bir saat kadar konUfDIUt • 
tur. G6rüpnenin Almanyanm tek-

"Berliner Tapblatt,, a rare, rar ıilihlanma11 üzerinde yapıldı· Bazı kimseler, Almanyamn iMi 
fiQadi hareket noktumm bütün d. F-•-- h. b. hareketine eıki müttefiklerinin im 
"1evJet1er için ayna ve mUaavi oldu· tr zannedilmekte ır. a.ıuLt ıç ır 
iunu yazıyor. Almanya ıulh arza- mütalea yürUWmemekfeelir. tiaal etmeleri ilatfmaUadea •cll • 

Sunanla beraber Bay Norman f8 etmekteclirl•. Bu snat, f1llnl 
'1uıda kimaeden pri kalma•ıt • Daviain ai.wııdilik Aft'llP&JB ıitm• ---- itibare almal1ehrlar ı.: ka-
lır. Müzakerderin m6abet netice· _.. ._. ..., 
ı_.e ulatJDuı V.in elinden pleni li dütGnmedili zannedilmektedir. çtik anl&flD& ile Balkan anlatma· 

-~ ..a ---!L- S.V:rci · ıı mll•tereJL menfaatlerini müda • tlpmaktadır. ""'"'"'°' .,. -ı 

l>evıeıler, Müıterelı Bir Harelıetle Vatinılont 19 (A.A.) - Bay faa için her zamandan siyade mfl· 

Omumlar AraımJa Gali 
ldi/akGmlar 

Londra. 19 (A.A!) -
0

ln1iltere 
telaiz teleton tirketinin har.ci ıi· 
Jaa& mütebe11w 8. Voi,ı. Alman 
tealihatmm ,Wi cepheleri hak • 
kmda bir takım iff&&tt& bulun • 
muttur• 

Bu zabn beJ&D&bna nazaran, 
ormanlar araamda sizli fabrika • 
lar bulunmek, 1eni JeDİ lutla ve 
iatibkAmlar iap edilmekte " ..,. 
bil muhafaza tertibatma hararet
le denm olunmaktadır. Her dev• 
lelin bul ukerl earan vard1r, an· 
cak, Almanpda billün müdafaa 
tetkilib esrar perdeaile &tülü • 
dür.,, 

Kor~ Haoa Dritnotlanmn 
Y a,,Jdıfı Yer: Ro.ıolı 

Umumi harpten. enel timall 

Almanyada bulunan Roatok. e • 
hemmi19taiz bir kasaba halinde 

idL Şimdi ile Almanlann bom· 
bardnnan tanarelerinln yapıl • 

dılt mühim bir merkez haline ıel 

mittir. Kuaba ile liman aruı, 

yüzmelere t&haiı edilen plajlara 
lraclar falnilralar, lauprt.r, l.c

riibe 1erleri ile dolmuftm. Bura
lara sinnek btiyen memnudur. 
BOtiln etra( tel örsüJerle çeml • 
mittir. Hatıl cuualuia kartı ay • 

n bir tetkillt ta viicude ıetirilmit _.___ ·•~Lı teaanittirle.- ye Trianon Ye Ne1ail· 
Balrınmanrqlarl Hull, AJmanyanm tcanu- t11aWan-

I ini b• b. A .... .- 11 muahedelerinin V ena1 maahe- tir. 
Berlin 19 (A.A.) Hava muha- matı illete ea aç ır ,,. __ 

~irinden: Jngi)iz Bakanlannm dipl~i müme.ili ile münak&f& deai ıibi parçalanmaıma ula mfl· 
tlyaretleri kararmm teyit edilaıit etmemiı ve hiçbir yabane1 hüldl • aamaha etmiyeceklerdir. 

lerin taahhüt etmit oldukları u • 
mumf ıilihıızlanmanın vaki ol • 
mıyacağı •tikir bir ıurette aabit 
olmuıtur. Bundan batka, lngilte • 
re ve Fransa, muhtelif veıile!erle, 
b~zi Almanyanın derpif ettiği ıi • 
lihlanma tedbirleri hakkında ale
ni beyanatta bulunmaya davet et
mit!erdir. Fransa, lnıiltere, ltal • 
ya ve Lehistan büyük elçilerine 
cumarte.i rünü bay Hitler tara • 
f mdan Hariciye Bakanı hazır ol• 
dutu halde, bu huauıta mahlmat 
Yerilmitlir. Teılihat hakkındaki · 
kanun, tealihata Ye buna müteal • 
lik ıryual meae'elere mütedair 
müzakerelerden imtina ettiğimiz 
manuını ula tazammun etme • 
mektedir. 

Bu kanunun ,eılne leıiri, hG. 
yük bir kınnı ordularının tqkilit 
Ye kuvvetlerini kanunla teıbit et• 
mit olan diğer devletlerle bun.dan 
böyle müıavi vaziyetle müzakere
de bulunmaklıjımız olacaktır. 

Eauen bu kanun yalnız Vena7 
muahedeainin beıinci f aılımn teb
dili ile alakadardır ki, bu kııım 
da, diler memleketler ıilihaızlan· 
ma hakkında.ki hükümlere riayet 
elmemiı oldukları için1 artı1' hızı 
lcayrt altında bulundurmamakla• 
dır.,. 

LonJrtula Siya.al T emaa1ar 

Londra, 19 (A.A.) \- Fransa 
büyük elçisi öğleden ıonra Sir Con 
Saymen ile tekrar ıörü,müttür. 

Sir Saymen İtalya büyük e!çisini 
de kabul elm:,tir. 

Sovyetf.er birliği büyük e1çiıi 
de bay Mac Donald ile görütmüt
tür. 

Matbaamıza gelen eserlerden: 

~lınuı, bay Hider tarafmdan kul- metten bir tebt:i almamıtbr• Fa • Hiller o, Almafa Haırlamyor! 
~!an yeni diplomaal uaallerinin kat Bay Hııll, dün akpm Bay Nor· Moakon, 19 (A.A.) - Kom«· 
"tl'iz bir nnnaffalayeti eteri pbi man Daviıi daYet etmit ve kendi- niat fırkanın Orıam, Pravda ıa • 
tefsir edilmektedir. Yan resmi ıi!e ıöriipniiftilr. zetesi: 

Mitler iktidara ıelmezden &n • 
ce burada yalmz 800 amele çalı
ıırken bugün bunlann uyııı 4400 
U bulmuıtur. HükGmet burada en 
mülhit tayyarelerini yaptırmak • 
tad1r. "H. E. 60,, tek motörlü de
niz tanareai ukerl kontrol altın
da Arad f abrikalarmda yapılmıt 
lll'. Bu yılm •luatoaunda bu tayya 
relerden aekaea tanesi bitmit bu • 
lunacakbr. Her birinde yedi yüz 
beyıir kunetinde bir motör var

dır. hıd mitrelyCSzü, hafif l»omba 
atmalı Ye tayyareyi ıözden by • 
bettirecek duman çıkarmak için 

---------------------------
1'la:~feller, aon hareketin dünya. Bay Hall, Ameribnm TUİyetİ· 

f
dCl yapacafı akaül&meleri ılzli ni ıeyirci vaziyeti olarak tarif et • 
~ctı.t hakiki bir endife ile belde. mittir. Amerib dikkatli daYr&D • 
dıkt?n sonra, devletlerin ne Ser. makta Te vaziyeti ııkı b.ir ıurette 
1iııd d CeneTJ" d mütterelc takip etmektedir. 
b· ~. pe e e e A-"" dıı itleri komisyonu rei-
~ r hareket y&pmUIUf olmalarmı ı-
·•:rdetmekteclirler. ıi Bay Pitman, Almanyanm vazi· 

"Hitlerin aç almafa buırlan • 
makta olduiu meydandadtr. De· 
dikten sonra, Almanyanm tiddet 

politikumın bundan ba1le ara-
.....n::=:::·-·~·· ... ===::::::::::.......ı 

Musolini lngi'lizlerin proteatotuna mOp • yetinin, Amerikanın kanfmamuı 
~~ bir tekilde temas edilmekte- limn ıelen ciddi bir vaziyet J& • 
"•r. ratmak telılikeai arzett!Cini IÖJ • ne mu1ıalif olduğunu ve fakat ay· 

tcK
0
---.-.r._ ·~1plomatik", iemittlr: ni zamanda bu mualıedelerin 

....__ • 1109puqu- a d • yekcilıet olarak yeniden gözden 
,'l&hedeleri bir taraOı defittir • - .AlmanJUUD karan, ellllf geçiriliueai ve bonlmuı haamu· 
~ huıaaundald memnuiyete da· tir, eaki muharip ulu.larm askeri na da muarız bulunmaktadır. 
4" hpılan bu proteato111 udece ittifaklardan pyri yeni bir mü • Bu, ahiren Roma ve Londradı 
~ GılOp veaikuı olarak tellkki dafaa ıiatemi İçin bndi araların- yapılmıt olan milli.katlarda ltal· 
'ektedir. da ıörüflDemelerinclen dolan İç • yanm mildafaa etmiı olduğa biı 

lf ukuk müanbnı elde edilmit t:nap edilmez bir yaziyettir. pre:=~~ip timdiki Alman me-
~llıckt eden Alman idarecileri, Fr....ıa Vaiyd Td/rilı &:liliyor selesine de tatbik edilebilecek o. 
~bir müzakere yapacalalardır. Paria 19 (A.A.) _ Nazu!ar, lan wnumt bir prenaiptir. İtalya 
b:-anya ban miaakma ıirerek dü ...:t 20 30 da toplanarak AJ. bu ciheti Almanyaya gayet haldı 
:!ta emniyeti zıman akma almak n d m~churl askerlik hizme- olarak ihtar edebilir, çünkü İtal· 
....:ıJ>o d kta b. • manya a y~ Almanyaya gerek Almanyamn 
~aa a, tar ., emnıyet tinin teaiıi üzerine hadia olan va· ve gerek ıair mağlüp devletlerin 
r_ ini kabule dünden daha faz- • f tetkik etmiftir. Bay Laval müdafaa zaruretlerini anlamakta 

ltıiitemavil def ildir. zl ıy~I~ Jtalyan hn.LA-etlen·ıe' l luğun -" b "ld" · · a c· b-' ı·--1. E'.J• ngı iZ ve U&lllll o ( u a'li ... ça 1 ınnııtir. 
~ 0 cı• ~ ••701'··.. bu Jolda yapılmıt olan ılbiitmeler İTALA YANIN YENİ 

~~rlm, 19 (A.A.) - Bay Göb- hakkmd maltlmat Ye izahat ver- KRUVAZÖRO 
"-· 

1 biitün ıazete!erin bqmaka • mittir. a Rom~ 19 (A.A.) - Yeni D11-
>01t ~ t:etkil eden bir yazramda di- Romen Gaselelcrinln Göriifleri Ka D'a01ta Knıvuörtl aon tecrn-

-ı helerini yapmqtır. Tecriibelerde 
"'Mechurt ukerf hizmet ıe.iai, Bflkret, 19 (A.A.) - Alman • 38 mil Rirat elde edilmittir ki, 

~iye kadar halledilmmnit cliin- yamn IOD karan büUbı gazete • bu tip gemiler için bu lftrat tlya-,:itlka meeele!erl flserlnde J lenle ~ mütalla ve tef ·J=~~.~~~·---u-·==:
verecek mtbahniere Tar- m)ere Jol ACDHfbr• 

· cihulan olacaktır. 

Bundan batb "Arad 85,, mar
kalı bir tayyare modeli de yapı • 
byor. Bunun ild aabit Ye bir mü· 
teharrik mitrelyözü vardır. Bun. 
lar k1rktan yüze bdar seri halin
de çlkanlacaktır. 

Heinekel fabriblan da •'ff. E. 
59,, markalı hakiki han dritnot
lan yap11or. Bunlarm yedi yüz 

beyıir kuvvetinde B. M. W mo. 
törleri her biri yüz kiloaram atır
lıimda bomba atmak için albpr 
borulan vardır. Protrama göre 
her üç ayda bir bunlardan on ta
nesi bitmit olacaktır. 

Roatok lcaaabumm mülhit fa • 
aliyeti Almanya hUkGmetiain ha
n ihtiyacau fazlaıma tmaiD .t • 
mektedlr. 

Al,,...,,.,.,. Anhra lltalaltal
.-.. ~ Wmwla.. 

~ 19 .{A.A.).-Alpaenp 

Lenin mezhebi 
Bay Haydar Rifat StalinJen na~ 

len ılilimize lıir f'aof'r dalıa ka7.ımlln~ 
dı: Lenin l\tezlıehi .. Kültür aeı İ·İ • 
nin un ahıacı ILitahı olan hu eser 
140 sayıf aJan terekküp eıli~or, na • 
aari)·e ve ehemmiyeti, Proletarya 
diktatörlüğü, S°'·yel hükfüııf'ti t'ro
leıarya ıliklatörliiğünün de' let ~ek· 
litlir, köylü meselesi. Stralt·ıi \ 't ta • 
biiy~ çalı~matla Üı\lup f;ıbı b\r~ok 
halıiı\lcre aynlıyor. Kılap yetınit 
bq kuru§a satılnıaktaıtrr. 

LAOCOON 
Lesıin .. "den n.ıv Smıt Kc111 aHn o • 

naklen ıliliıııizc r;c\ ird ı~İ l...ıaoı·oou 
ba.ılarak salış aalıaımıa kondu. OliD 
ve Yaruı neşriyatı terl'ilmc külli)•· 
lından bulunan hu etıer. elli st!kiz •· 
yıf adan tcrelı.kiip ediyor. Y 8) n n ~ e
ri VAKİT matlıaaaıdır. 

AMOK 
Ferzan A. Arat tarafından d11i • 

mizc ~evrilc'n hu roman çok al ika 
U) andıracak bir romandır. \ akanın 
kalırauuınlanmlan ba tırası olan 
hir doktor ,.e onun "azife telakl, i F.İ 
fizerinJc ehcmnıiyetle dnnılıı a) n 
birer n1euu olarak ortaya koıımtıj • 
tur. 59 uyıf aılan mürekkep hu t:tter 
25 kunı,a satılıyor. 

NOTLU KANUi\'U l\JEDENf 
Mu!~ Notlu Kanunu Medeni· 

nin altında kanunu medeni ile 
borçlar. ticaret kanunlarmd~ 
alika11 , e irtibatı olan mıu1ıleler 
yazıhclrr. Satış yeri f stanhul İnkılap 
Kiıapbuıeü I.iıau 2 liradır, 
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nasıl 
B garistana 
kaçtı? 

KUltUf' işleri --Makam tahsisatı ve 
kidem zammı 

İlk tedrisat müf eltiiİ ,-e ha§ ho· 
calarmıo makam tah11isatlarmm ö • 
nümüzdek.i Hazirandan itibaren kal· 
dınJacağmı yazmıştık. 

Makam talısisatlnrrnın kaldırıl · 
masmclan ziyade gerek müf etti~leri, 
getekse baş hoca ,.e hocaları miite · 
essir eden taraf kıdem zammm.nı 
bundan sonra derecel~re göre ,-eril· 
mesidir. 

Hocalar bu ~eklin bilha!~a terfi 
İ!lerini güçleştireceğini s(iyliyorlar. 

En nz kıdemli olan bir ilk tedri · 
sat müfetti~inin maa~ı 60 • 70 lira 
ara.smdadır. Bunlardan 100 • 120 fi. 
rava kadar maa~ alanlar da vardır. . :,; 

Duna ilih·eten "·erilen otuz Ura 
makam maaşının kaldırılmasının 
kendilerinin büt.ı;e1erinde mühim 
bir eksiltme yapmryac.ağı düşünülü· 
yor. Buna mu.kabil bir ilk okul hn · 
casmm maaşının 52 lira olduğu, 
tevkifattan sonra ellerine 43 lira 
geçtiği ve bir ilk okul hoca-mm bun· 
dan ı;onra yüksek maa§ dereceııine 
geçebilmesi için urun zamana ihti • 
yaç olduğu ileri !Üriilüyor. 

Biitün hocalar hiç olmana kıdem 
zammmm gene eski §eklinde ''eril · 
mesi için Bakanlığa müracaat yo • 
lunda teşebbüslerde bulunmuşlar · 
dır. 

Mua1lim1er Birliği tarafından 25 
Martta yapılacak fevkalade bir kon· 
grede umumi bir karar verilerek o· 
na göre hareket edilecektir. Bütün 
muallimler bu kongreye çağmlnu§· 
tır. 

Mezun"yet imtihanlarında 
muvaffak olamıyanlar 

Orta tedrisat ve lieelerin yeni 
yoklama talimatnameei mueihin<'~ 
geçen yıl mezuniyet inıtihanma gi · 
rip te muvaffak olamıyan ve bu yıl 
tekrar girmek istiyenler ,önümfu: · 
deki ny:m tonuna kadar Kültilr Bn· 
kanlısına bir istida ile müracaat et• 
nıek mecburiyetindedirler. 

Bu talebeler geçen yılki mezuni· 
yet imtihan talimatnameeine göre 
iıntilui.n er!,:leceklerdir. 

Ay somfna kadu bakanlığa mü • 
racaat ctmiven t3lebenin eııki hakkı • 
kayboJ:ıccktır. 

Ve hu takdirde imtihan talimal· 
nameısi mnrihince yeniden iki defa 
imtihan olacaklardır. 

&nebi \'C ekalliyet okullarından 
Hse mt"zuııiyct imtihanlarına girmek 
istiyenlerin imtihanları resmi liseler· 
de , e yeni imtihan talimatnamesine 
gore ynpılncaktır. 

Bu yıl lise ve orta okullarda ya · 
pıJacak mezuniyet imtihanlarına ye· 
n.i kültür müdürlilkJeri talimatna • 
mesi mucibince mezuniyet imtihan· 
larmda bulunacak mümeyyizler kül· 
tür müdürlükleri tarafından tayin 
edilecektir. 
tlli"JVERSİTE TALEBESİNİN et. 

. YECEKLERİ KASKET ŞEKLİ 
Üniversite talebesinin giyecekle

ri veni kasket §ekli Bakanlık tara · 
fm~lnn teı;hit edilerek rektörlüğe 
gönderilmiFir. 

Bu kaeketlerin rengi lıicivert, kc· 
narları kmmzı çizgilidir. Kasketin 
tnm ortasında bir Bozkurt resmi var· 
dır. 

Bu kasketleri bütün fakültelerde 
okuyan kız ve erkek talebeler mu · 
hakkak surette c;iveceklerdir. 

Türk hekimleri 
toplantısı 

Türk Ginekologi Kunımu top -
la.ntısmı Ali Eıat Birolun bqkan · 
lıi;rı altında yaptı. Bu celsede evve • 
la: 

Dr. Ahmet Asun Onur: Söz ala • 
rak, ameliyat eenıumda karın için· 
de unutulan yabancı cigimlere dair 
tehliğattn bulundu, ve menuu ile 
teşrilıi mustalızarlar göetcrdi. 

ProC. Ali Esat Birol: Losahkt:ı 
tromhoz ve amboli hakkında tebli • 
pt yaptı ve §İmdiye kadar raatgel · 
diği bu cins vakalan anlatlL 

Dr. Muzaffer: Gebelik ve §eker 
hastalığından haheetti. 

Yapılan müııakaıalara: Ali Eeat 

Polis haberleri : 

Para tophyanlar 
yakalandılar 

Sirkecide Demirkapıda, Yahu· 
di evlerinden fakirler namına izin
JlZ para topladıkları görülen Av· 
ram Baruh, Behar adında üç do
landırıcı yakalanmı§ ve topladık· 
lan üç yüz kırk kurut müsadere 
edilmittir. 

BJR lDDlA- Kalyom:uda Ah· 
diler sokağında oturan Kerime, 
beraber oturdukları dostu Mehmet 
tarafından bıçakla ayağından ya
ralndığmı iddi etmiş, Mehmet ya
kalanmrşıtr. 

DOSTU YARALAMIŞ - Ciba
lide Kızakçı Kara Mehmet mahal· 
lesinin Üalriiplü.caddesinde 29 nu
maralı evde oturan Nimeti, dostu 
Muzaffer bıçakla iki yerinden ya· 
raladığından yakalanmıştır. 

TRAMVAYDAN DÜŞTÜ -
Eyüpte oturan 58 yaşmda .A.iye, 
dün Kara.köyden bindiği tramvay· 
dan ayağı kayarak dü§JD.Üf ba§ın
dan yaralanmı~trr. 

CEP KRIŞTIRAN - Eminö -
nünden Ortköye giden tramvay 
yolcularından on altı yaımda 

Hamdinin cebini karııtırdığı gÖ· 
rülen sabıkalılardan Paruh ynka • 
lar..mıştrr. 

Sigorta mütehassısı 
yetiştirmek için 

Milli Reasürans Türk Anonim 
tirketi nakliye, it ve kollektif a
mele, kaza ıigortalannda ihtinas 
yapmak üzere A vrupaya talebe 
göndermeye karar vermitUr. Yük 
sek ticaret ve iktisat mektebi veya 
hukiık fakültesinden mezun olan· 
lar al'aamda mUaabe.ka hnt.il••n• 

yapılacak, kazananlar gönderile. 
cektir. 

Tramvay şirketinin giri 
w• 

verecegı para 
Me,·zuu hahsolan iki buçuk mil • 

yon liranm yatırılması hakkında Cu· 
ınartesi giiniine kadar Tram,·ay şir· 
ketine ,·erilmi~ o]nn mühlet bitmiş 
olduğundan, Tramny §İrketi bir cc· 
vap bazırlıyarak Baymdırlık Bakan· 
lığına göndermİ§tir. 

Diğer taraftan, bu yekuna malum· 
hen bir miktar paranın §İrket!;C hım· 
ka)·a yatırıldığı !ÖYlenmektedir. 

Yakalanan kaçakçı 
Dün Beruttan gelen T eofil 

Gotiye vapurunda müzikacı Lüi 
oğlu F onten vapurdan çıkımı§, Ga· 
lata yolcu salonundan geçerken 
boynundaki efarpm kalınlığı mu
hafaza memurlarının gözüne çarp. 
mııtır. 

F onten çevri'lmİ§, boynundaki 
eıarpın altı metre boyunda İpekli 
kuınaı olduğu görülmüştür. Fon· 
ten Marsilyadan aldığı bu kumatı 
Şalom iaminde bir manav dostuna 
getirdiğini söylemiştir. Fontene, 

kuma~ı götürüp arkadaşına ver • 
meai söylenmİ§, pefi takip edilmiı, 
F onten kumaıı Şal oma verirken 
bir methut cürüm yapılmıı, Şa • 
lom da yakalamnııtrr. 

Her iki suçlu ihtisas mahkeme· 
ıine verilmi§lerdir. 

ın.- (Bat tarafı 1 inci sayıfamrzda) 
Bütün Y unanist:anın mukadde -

ratiyle oynayan bu başku.manda • 
nın cepheyi terkederek kaçması 
çok meraklı bir şekilde olmuştur. 
Telgrafların basit cümlelerle ört • 
meğe çalI§trklaı-ı bu macerayı Bul
gar gazetelerinden alarak yazı • 
yonız: 

12 Mart sabahı hükUmet kuv
vetleri tayyareler ve ağır toplarla 
ilk hücuma baıladıklan zaman 

Kamenos bütün kuvvetiyle Stru • 
ma nehrini tutmağa çalışıyordu •• 
Daha evvelden milyonlarca drah. 
miyer malolan köprüleri berhava 
ettirmif, böylece hükUmet kuvvet· 
lerinin bu geni! tabir ıiperi ko • 
!aylıkla aıamamalarmı temin et -
mişti. 

Fakat tayyareler bütün planı 
alt üst etti. Bir nevi Sakarya neh
ri addettiği Stnmıa nehrinin bir 
tarafında hazırladığı ıiperler tay· 
yareler tarafından göz açtırmayan 
bir bombardıma~ uğradı. Ve aı· 
ker mühim telef at ile siperleri 
terkederek çekilıveğe mecbur kal· 
dı. itte bu anda nehrin öbür ta -
rafında sallara ve kayık'lara bindi. 
rilmit olan hükômet askerleri bir 
anda Strumayı qtılar ve bot siper
leri ~gal ettiler. 

Kamenos hükUmet askerlerinin 
nehri aıtıklan haberiyle arkadan 
Dedeağaç iatikametinden de bir -
denbire hükilmet kuvvetlerinin gö
rüldüğü haberini birer dakika fa· 
ııla ile aldı. Kulağına gelen top 
sesleri yerlerini makineli tüfek 
seslerine terkettiği zaman da hü
~ ı-.......-ıos-ının çok yakla,tı· 
ğını anladı .• 

Artık her feY bitmişti. Hiç bir 
ıey kendisini kurtaramazdı .• Ya • 
va§Ça maaumdan kalktı .. Sade bir 
hareketle evveli paltoıunu, sonra 
da ppkaımı giydi •. Bir hareketle 
kendisine sadık olan erkimharbi· 
yesine, kendiaini takip etmelerini 
anlattı .. Karlan çiğneyerek istas
yona doğru yürüdü.. On dakika 
ıonra hükUmet kuvvetleri aai Yu -
nan karargahmı ele geçirdiği za • 
man Kamenoa ve arkadqlan Gü • 
mülcüneye doğnı ton aür'atele gi
diyorlardı. 

Kamenos'un ağzından bir tek 
kelime çıkmıyordu. Kendisiyle 
beraber ilerleyen zabider de ne • 
reye gittiklerini bilmiyorlardı • 

Maamafih bunu aonnağa ceaa.· 
ret edemiyorlardı. 

Gümülcüneye vardılar. lıtas -
yonda dört tane aakert otomobil 
duruyordu. Derhal bunlara bindi· 
ler. Kamenoı toföre: 
-=-Bulgar h~duduna--t...__.E.._m_rinı_" 

verdiği zaman birdenbire bir ta • 
banca patladı. Herkeı büyük bir 
heyecanla geriye döndüğü zaman 
Kamenoaa ıadık bir erkanıharp 
miralaymın elinde tabancuı oldu
ğu halde karlarda upuzun yattığı 
görüldü .. Şakağından akan kanlar 
beyaz kıırlan kmnızı bir renge 
boyayordu •. 

Kamenos yalnızca: 

- Korkak! diye IIUTddandı ve 
ACELE SATILIK EV. hareket emrini verdi .• 

Deyoğ1u Tnrlahaşı, Utarit sokak Fakat kar gittikçe tiddetleniyor, 
No. 20 Ev, içi yağlı boya dört katlı ve otomobillerin ilerlemesine mi· 
apartnnan olmağa eh-eri~li kagir tw ni oluyordu. Artık §ehirden uzak. 
eln·en fiyatla &ablıktır. !aşmışlar, ve hududa üç kilometre 

Görmek için ayni eve, p.ızarlık için 
Kadıköy Şifn sokak .. o. 16 kö~ke mü kadar yakla.~ışlardı. Fakat bu 
rncaat. noktaya gelir gelmez otomobiller 
--------------ı karlı&a gömülerek durdular. 

Birol, Alunet Asmı Onur, Orhan General Kamenos ve arkadq • 
Tahsin, Hadi, İhsan, Nuri Süleyman, f 
l\Iuzaffer, Behar ve Leontiyadis ka· j ları otomobilden indiler. Kamenos 
.... ,dıla dört yüzbaııyı ayırdı ve kendileri· uı r. 

ne ıu emri verdi: 
- Siz burada kalın! Ve bekle

yin ! Biz Yunan karakol efradını 
esir ettikten sonra sizi gelip ala • 
cağız .. Buna muvaffak olamadığı· 
mız takdirde batka yere gitmek 
için otomobilleri kardan çıkarıp 
hazırlarsınız! 

Bunu söyledikten sonra yaka -
sını kaldırarak ilerledi. Arkadaş
ları da arkasından yürüdüler .. 

Bu noktadaki Yunan karakolu 
hükUmete sadık kalmıı bir kara -
koldu ve efradı bir onba§ı ile on 
neferden mürekkepti.. Bunlar bir 
kalabalığın ilerlemekte olduğunu 
görünce ailahlarını alarak kara • 
koldan çıktılar. Bulgar karakolu 
efradı da hudut hattına kadar 
ilerlemİ§ler, vaziyeti merakla sey· 
rediyorlardı .. Kamenos yanında -
kitlere dafınıkolarak yürümelerini 
söyledi.. Ve kendisi de doğrucaça· 
VU§a yaklaıtı. Çavuı kendisini ta • 
nmııyordu. Kamenos tabancalı e • 
Iini hazır bulunuduruyordu. 
Çavuı kendisine sordu: 
- Kimsiniz?. V esikanızı göste • 

rin! 
Kamenosun yakası kalkık oldu

ğu için rütbesi beni olmıyordu: 
- Biz general Kondoliı tara -

fından geldik .. Ordu muzaffer ve 
asiler teslim olmaktadır. Kame • 
nos'un kaçma.ama imkan verme· 
mek için Bulgar hudut muhafızla -
riyle anlaımağa memuruz. 

Hududa on bet adım yaklqmıf· 
lardı. Bulgar askerleri de her ihti
male kartı silahlarmı bazırlamıt -
lar, konutma1annı dinliyorlardı •• 

Bu eanada §lddetli bir rüzgar 
etti. Aakerleri kendilerini toparla· 
mak için ırrtlanru rüzgara çevir • 
dikleri bir anda Kamenos birden· 
bire ileri atıldı. iki saniye sonra 
maiyetiyle birlikte Bulgar topra • 
ima geçmiıti. Çavu9: 

- Atet ! diye bağırdı. Askerler 
tüfeklerini çevirdiler .• Fakat çok 
geç kalmıılardı. Çünkü kendile • 
rinden daha kalabalık olan Bulgar 
askerleri de tüfeklerini Yunan u -
kerlerine çevirmiılerdi. Bulgar 
zabiti: 

- Atef ederseniz mukabele e • 
deceiiz, ve hududu tecavüz etmek 
suçu ıizin olacaktır, dedi. 

Bittabi Yunanlılar bir §eY yapa
madılar .•• 

Bu vakadan bir saat eonTa. kaçan 
generalin izini takip eden hükUmet 
askerleri hududa kadar gelmitler, 
ve hadiseyi öğrenmiılerdi. Oto • 
moblllerin yanın.da kalan dört 
yüzbaşı beyhude yCTe beklemit1eT, 
hüktimet kuvvetlerinin geldiğini 

görünce biri müstesna teslim ol -
mu.tlardı .• 

Çanakkale zaferinin 
yıldönümü 

Kayseri 19 (A.A.) - Çanak • 
kale zaferinin yıldönümü münaae
betile Halkevinde yapılan toplan
bda erkanı harp binhatısı Bay 
Suat tarafından zafer hakkında 
verilen kıymetli konferansı güzel 
bir temsil takip etmiıtir. 

Karaşi'de facia He biten 
bir nümayiş! 

Karqi, 19 (A.A.) - Bir Me. 
euşiyi öldürmüı olan bir müslü· 
manm idamından dolayı nüma· 
yif yapan müalümanlar üzerine 
polis tarafından açılan ateş neti· 
cesinde 20 kiti ölmiif ve bir çok 
kiti yaralanm'ltır• 

Jstanbul Kumandanlığı 
Satınalma Komııyonu ltanlan 

- • 1 Gülhane hastanesi sınya te • 
ıisalına verilen fiyat komu;yonu
muzca pahalı görüldüğünden i • 
halesi 23/ Mart/ 935 cumartesi gii· 
nü aaat 16 tadır. Keıif bedeli 916 
lira 50 kurut olup muvakkat te
minatı 69 lirAdır. lsteklileı ıart· 

namesini her gün öğleden evvel 
Fındıklıda satın alma komisyo • 
nunda görebilirler. Eksiltmeye gi
recekler teminat makbuz ''e tica
ret odasına kayıtlı olcluklanna d• 
ir vesikalarile birlikte vak!indell 
evvel komisyonda hazır buiunma
lan. (1391) 

••• 
Haydarp&f& hastahanesi içio 

beher kilosunun tahmin bedeli 34 
kurut olan 725 kilo benzin ve be" 
her kilosunun tahmin bedeli 45 ku
rut olan 64 kilo 500 gram Vak~ 
beher kilosunun tahmin bedeh 
45 kurut olan 20 kilo gres açık ek· 
ıiltmeye konmuıtur. ihalesi 21 
mart 935 pertembe günü saat t4 
tedir. Şartnamesi her gün öğledeO 
evvel Fındıklıda satınalma koınir 
yonunda görebilirler. Eksiltmeye 
girebileceklerin 22 liralık teminat 
makbuz ve Ticaret odasına kayıt• 
h olduklarına dair veaikalariylı 
birlikte vaktinden evvel komisyoll' 
da hazır bulunmaları (1116) . . .. 

56 kalem tamir ve talim mal· 
zemesi açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Malzemelerin tahmin r 
dilen bedelleri 395 lira 80 kurııt• 
tur. ihalesi 2113/935 pertembe P 
nü saat 14,30 dadır. Şartnaınetİ 
her gün öğleden evvel Fındılciıd• 
ki artırma ek.iltme komisyonun • 
da 0rı...;;ı..ı.;ı:., 1tluih ...... ~,.. .airP..ci!t: 

lerin 30 lirahk teminat makbuzir 
le ve Ticaret odasına kayıtlı ol ' 
duklanna dair vesikalarile l:irli~ 
te vaktinden evvel komisyond• 
hazır bulunmaları. (1117) ...... 

İstanbul Kumandanlıiı emrf11' 
deki kıt'at için beher kilosunuıı 
tahmin edilen bedeli 10 kurut ol.s' 
200 ton un kapalı zarfla ekaillJlle" 
ye konmuttur. ihalesi 21 Mart 93S 
per9embe günü 1aat 16 dadır. il' 
tekliler tarlnameaini her gün öt' 
leden evvel Fındıklıdaki satınal' 
ma komisyonunda görebilirler.~ 
siltmeye gireceklerin 1500 liral~ 
teminat mektubu veya para malı· 
buzlariyle kanunun 2, 3 cü mad • 

delerindeki vesikalarla birli1't' 
teklif mektuplarım belli saatten d 
az bir saat evvel komisyona vet ' 
meleri. (1118) 
~----~~~~----------~ 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası~ 
' 

Merkezi: Ankara 
Tama mı ödenmiş sermayes 

2,200,000 Jür~ lif Uj 
TUrkiyenln her ıyerinde şube ve muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lstanbul Ş-ubesi: Telefon: 22042 

·-----· aalata Şubesi: Telefon 113201 

Kimya aletleri 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Tahmin bede1leri ! 000 f ira ola ıı kimya aletleri müteahhit nam ve 

:hesabın. 27 / Nisan/ 935 cumartesi günü saat 15 te askeri fabrika1ar 
.tatmaJma komisyonunda a~ık eksi itme ile satın alınacaktır. Şartname 
ve listeleri parasız olarak m~zkUr komisyondan verilir. Taliple;İn mu· 
val:kat teminat olan 75 ~ira ve 2490 numarah kanunun 2 ve '3 CÜ 

maddelerindeki :vesaikle mezkur ğün ve saatte komisyona gelmeleri. 
/ ,,, .&' ,,, { l. 305) 

1 Daul!t neınirynlları ıe linlıı iilml U• idami iliları 
Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı aıafıda yazılı muhteli

fülcins ve eb'at ampuller 28/ 4/ 49 35 Pazar günü saat IJ"S le kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binas mda satın alınacaktır. Bu ıte gir
mek istiye.nlerin l028!60 ira~ık m uvakkat teminat 'Vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulunmadı· 
ğına dair beyanname ve teklifJer le ayni gün saat 14 e kadar komia· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait ,artnameler Ankatada 
malzeme dairesinde ve Ha~·clarpaf ada tesellüm ve sevk müdürlüğün-
de parasız olarak tevzi edilmekte dir. (1355) 

Aded Muhammen bedeli 
Lira K. 

Wu' telifülcins Ye eb'atta ampul 27713 13714 69 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Buğazis:inde Trabyadl\ Traby a caddesinde Nikoliki oğlu Alek

:mndrosa ait olup vatandaıiık kan ununun 12 inci maddesine göre 

t n3flyesi lazım gelen eski 154 yeni 134 No. h ev bedeli def'aten 

ve nakten verilmek tartile 4000 Dört bin lira kıymet üzerinden açık 
<rttırma usulile satılacaktır. İstek li1erin 4/ 4 935 Pertembe günü sa-

at on iki buçukta 300 liralık teminat akçeleriyle müracaatları. "T.I,, 
(1399) 

Eskişehir belediye reisliğinden; ALGOPAN 
Eskişehire takriben 40 kilometre mesafede ve Kaplanlı d!l~ı menı 

balarından ıehre yapılacak tfepoya kadar suyun isalesi Fon~ veya çe· 
lik boru olmak üzere 24 Şubat 935 tarihinden 11 niıf.11 935 pe>rfeD'JO•' 
günü &aat on beıte bedeller haddi layik görüldüğü takdirde ihale edil· 
mek üzere kırk bet gün miiddetle ve kapalı zarf usulile mürıakasaya 
konmu~tur. Mezkur tesisat Vl" intaa ttan Font boru ile ke§İf yekunu 
238182 lira 12 kurut ve çehk boru ile ke§İf yekunu 227152 lira 72 ku 
ru§br. Münakasa 2490 No. lu arttırma \'e eksiltme ve ihale kanununa 
tevfikan icra kılınacağından teklif ler mezkiirkanunun hüküm1erine ta 
ınumen uygun bulunacaktır Font ve ya çelik borulardan gayri boru tek
lifleri kabul edilmiyecektir. Talipler münakasaya konulan imalat ve 
inşaatın projelerile mul.aveleye merbut şartnamesi fenni ve müna 
kasa şartnamlerini iki buçuk lira mukabilinde Eıkitehir befodiyeıin 
den tedarik edecekleri ilin olunur. (1070) Bat ağrıları dit ve sinir sızıları 

ve Romatizma ve Grip rahatsız -

1(-.~ ...... 1 ;· .. : ~At ., 1 

lıklarına kartı en faydalı ve teıkin 

ı•••••••••••••••••~l edici bir ilaçtır. 1/ 6/ 12 adetlik 

Kara O O•• ı· ı e dört köıe madeni kutularda her 
eczanede bulunur. 

Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Figatı 5 Kuruştur 

Bu merakı. ve heyecanlı romanlar serisinden her on beş 
günde bir kitap neşro'uour. 

Her kitab baılı başına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 

Nu nara 1 Bir Mühim Cinayet 
,, 2 Sarı Saçlı Adam 

,, 3 Asılmış Kadın 
,, 4 Mavi Portakal j 

Tevzi Yeri : Vakii Matbaası - Ankara Cad. : lstanbu1 1 

"---------------------"""'! 

Fatihte Kıztaımda Açıklar soka
ğında 26 numaralı hanede me\"cut 
ev1af 'e miktarı Noterlikçe yapılan 
senette yazılı em,·nl ve eşyamı bede
li malum ve makbuz mukabilinde 
zevcem OJiv namı diğer Üh-iye Hii· 
seyin 't kat'iyen satıp teslim etmiş 
olcluğumdan keyfiyetin ilanı. 
M~kur lıancdc mukim kömür mİİ· 

t~alıhicli Ali oğlu lliise)in AÜ 
Aslına uyğun olan işim ilin neş· 

redilmek üıere KUR • gazetesiııc 
gönder leli. 

14 Mart 1935 
Beyoğlu .1 iincii i\ oteri en·eı Y t!Sari 

(5861) 

Sahibi: ASIM US 
Neınyat Müdürü: 

REFJK Ahmed SEV!NCIL 

VAKiT Matbua - lıtanbal 

11 - KURUN 20 MART 1'935 ~ 

Tc:JQKiVE 

Z:tRAAT 
BANKA51 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

ı\ccn ı elcrı Kar:akOy • Kôpruba~ı 
1 e •42Sb2 - 'mlecı MühUrdarudc 

l laıı r elelon 227 4!l --·· 

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 21 Mart 

PERŞEMBE günü ıaat J 6 da 
T opane rıhtımından kalkacak 
ıid~tte Tekirdağ, Gelibolu, Lap 
sekı, Çanakkale, lmro:ıa dö . 
nütte bunlara iliveten Şarkö . 
ye uğrayacaktır. (1394) -.... IJtanbul Be§İnci icra mcmurlu . 

gundan: 

lalıcnz 'e para) a ı;cHilme i 
mukarrer Be)oğlunda Tcpeba:.mtl:ı 
K<>nlinantal otelinde hir salon ta . 

kımı \ "C bir halı 21 - 3 _ 35 tnri • 

hine müsadif Perşembe güııii ı;atı • 

J~cağmdan taliplerin ye' ınii meı . 
kurda mahallinde hnlnnan mcmu • 
rumuza miir:u·nntleri iian olunur. 

(5879) 

.... 1$ıatilnıl 5 inci İcra Memurlu • 
gutıdan: 

Bir horı•tm lemini i~in malıcuı 
0 .lup ııaray:ı çenihnesine karar , e· 
rılen 300 Hrahk gayri ınübadilJer 
takdiri kıyıııct koınisvonu honosu 
elıri lıalin 28 ine n;iisadif Per -

gembc günii saat ondöttten on bete 
kadar 1 tanbul 4 iincü Vakıf hanı • 
nm Bor :ı salonu iiminde açık art • 
tırma ile satrlaeakm. Alnınk j ti • 
} enlerin ye' rni 'e vakti mezkiirdn 
ıııahallin<lc hazır hulıınacak memu· 
runa müracaatleri ilan olunur. 

l:ıtmıbul Asffre >nahlwmcleri Bi • 
rirıci Ycnilcwc Biirosımllan: 

Da, ıwı Hıı nıı ile dn,·a olunan 
Be) oğlu Yeni~c1ıirde e ki karakol 
hinn mm lmlunduğu Jınnede mukim 
linci Bııkır ımılarınclaki mlitelıaa • 
tli • nln<·ıık Jarn mm yenilenme i 
"ıra ııulıı <la, a olunan H ncı Bakırın 
iknrııctgiıhının rncçlıuliyetine bina • 
Nı ) irıni glin ıııiit1dctle ilanen tehli
~:ıt frra m:ı knrar 'erilınif olduğun· 
d.tu ıetkik giiııii olan ] l - 4 - 935 
l'crşenıbe güııii ant 14 tc Büroda 
luızır lıtılttııııınc:ı Hir.tınm telıliğ ma· 
kaıııııı.ı kniııı olmnk iizerc ilin olu· 
nur. (5882) 

Giresun Aslı)C Jlulmk Mnlıke. 
mcsinderı: 

Gire ııııdıuı ilacı Alıınet oğlu 
Hn~nıı T:ılıqinin Giresunda mukim 
miiluıclil M nrnt oğlu Selami ale) hi· 
ne açtığr Hlıls Ja,·aıımın cari muha • 

keme inde: Mumaileyh Seliminin 
ıılc)lııne lla\8 ikame ecliJdikten 'e 
dn, eli) e lelılii; edildikten sonra f s • 
lnnlnıla giclerek ikametgahı meçhul 
olıhığu t·~ıfi muameleden ıuılaşıl • 
makin il:im•n tebliğat icrasına mah· 

kemece karar \'f!rilmiş \ e mulıake • 
ırıc i 9 - ı - 935 tarihine talik kr
Jınını!I olmakla nıumaiJeylıin ye' • 
mu ınezki'mla mahkemeye geJmedi~i 
'e hir 'ekil ile kendiRini temsil ettir
mr<liği takdirde nıulıakemenin gr • 
) ahmcla hakılaeağr tehliğııt makanu
na kaim <>lrııak ÜT.ere ilHn olunur. 

{5882) 

KIRALİK D.ı\fRE VE SATIUK 
APAJlTIMAN 

Uoınouti caddesinde l1ahçeye ya
kın 65 mımarnb ah§&(> ap:ırtıman 
Şişli Perihan sokak 93/2 ye nıüraca· 



Bir dretnotun tona 
dün 100 lngiliz lira~ 
sına maloLuyordu 
Her yıl deniz bütçeleri müza -

kere edildikçe, lngilterede yeni 
bir mesele çıkar. Gemilerin key • 
fiyet bakımından kıymetine za -
rar vermeksizin inşaat masrafını 

azaltmak mümkün müdür? 
Çünkü bugün her çeşit harp ge• 

mis~nin inşaatı çok pahalıdır. 
Mesela 10,000 tonluk ''Vaşing

ton,, kruvazörü, lSOô senesinde 
yapılan dritnotlardan daha çok 
pahalıya mal oluyor. 

Harp gemilerinin hemen her 
çeşidi ce bu ha!dedir. Hele harp 
tayyarelerini taş•yan harp gemile
rinin masrafı, fevkalade yüksek -
lir. Bu fevkaB.de pahalılık yüzün
den devletlerin bun!arı yapmak
tan vazgecmeleri Cok muhtemel. 
dir. Deniz. konfero~nsımn -g~locek 
toplantısında görüşü!ecek mesele
lerin biri de budur. Tayyare taşı
yan gemiler, bir bakımdan fayda
h olmakla beraber ondan kurtul -
mayı cana minnet bilmiyecek hiç 
bir donanma da yoktur. Bu i~in 
başarılması için alikadar bütün 
devletlerin uyuşmaları lazım ge • 
liyor. 

Amerikada yapılan "harp tica
reti,, tahkikatı sırasında Amerika 

)ngUterenin 31,000 tonluk "Göyen~lizabet,, zırhlısı, AkJeniz-leki am:ral gemisidir. Resimde bu gemi ile 
diğer lngiliz gemileri Malta sahillerinde görülüyor. 

ayan azasından müteşekkil tahkik 
heyeti, deniz inşaatındaki pahalı
lığın sebebini de kurca.lamı§ ve 
bunun inşaat kumpanyaları ara • 
smda rekabet bulunmamasına at
fetmişti. Bu kumpanyalar, sipariş 
aldıkça biribirlerine haber verdik
Jeri için devletlere istedikleri fiatı 
yüklüyorlar. 

~a.~at kwnpa~yala~ın bu ~azi • ı zerinde uyuşmak lazımdı~ •. 
yetını fazla derınlettırmek kınue- Bununla beraber, gemılerın de
nin işine gelmediği için masrafı a- aenlerini sadeleştirerek masrafla -
zaltmak için ba,ı~a çareler ara • rmı aza!tmak da kolay değildir. 
nıyor. Bu yo!da düşünülen çarele- 1906 senesinin dritnotlarmın 

rin birincisi gemilerin hacmini kil· her tonu yüz İngiliz lirasına mal 
çültmek, ikinc~si inp.atı sadeleştir- oluyordu. Büyüklük itibarile bun
mektir. Fakat bu çare1erin tatbi • larm yarısı kadar olan bugünkü 
ki için, gemilerin azami hacmi ü • gemi!eı-in bir tonu ise lngilterede 

Bugün bir harp ge
tonu 200 

. . . 
mısının 

lngilize maloluyor 
200 İngiliz lirasına mal oluyor. i 

Bunun sebebi., fennin terakki1e• 
ri yjizünden her gemi:ıin yepyeni 
bir çok alat ve tesisata lüzum göa. 
termesirlir. Bundan başka topların 
isabeti mese'esini hal için de yep

yeni birtakım ihtira 'ar yap. 'mış -
tır. Bunlar sayesinde gemi en u • 
zak mesafeden oldu~ kadar düş
manı e!e geçirebildiği müddetçe 
onu dövmek imkanmı elde ediyor. 
Fakat bu çeşit gemilerin düşman 
mermiler:ne hedef teşkiJ etmeleri 
ve isabete uğrama1arı, her biri yü
zünden 2.000.000 sterlin ziyan e

dilmesine sebep olur. 

Muhripler ve sa~renin pahalı • 
laşması da bu yüzdendir. 

O halde harp gemilerinin mas-
1 rafını indirmek için bir çok ~eyler 
düşünülmesine rağmen bunun ça
resini bulmak şimdilik imka.n~ 

sız:hr. 

Bu işi hal1edecek lek çare, dev
letlerin deniz inşaatı üzer:ndc an
laşmaJandır. 

Bir kimsenin de bugün buna 
taraftar olmadığına bakılırsa her 
devlet ağır masraflara dayanmak· 
ta devam edecektjr. 

KURUN Balosu Yarın Gece Veriliyor 
Gazclcıuizin tertip ettiği büyi.ik 1 

balo yarın gece l\laksim salonların . ı 
ıla 'eriliyor. 

Okuyucuları için lıer gün dalıJ 
fay<lnh oJınıya çalışan '·KURUN .. 
yazın tertip ettiği deniz gezintisin . 
den sonra okuyut."ltlarma, kışın d.1 
bir arada toplanmak imkanını ,·er -
meyi dü~ünmüş ve bu balo fikri lrn 
dü§ilncenin eseri olarak ortaya kon 
tnU§LtL 

Yarın gece verilecek balonun 
mevsimin en parlak halolarmd~w 
birisi olması için laznn gelen bütün 
tedbirler almmı~ bulunmaktadır. 
Gazetemizin neşrettiği kuponlan 

. ı.oplıyanlar bu kuponlar mukabilin· 
de idaremiz<len aldıkları davetiye -
ferle baloya serbestçe girebilecek . 
[erdir. Kupon karşılığı verdiğimi1. 
• !sweti~· rler iki kişiliktir. 

L .. l N)N BlRİKTllutlYENLER 
D:!' anılı müracaatler kar~ısında 

kaldı~ıınız için, kupon biriktimıi . 
yenleri veya yanlarında fazla arka· 
daş getirmek isteğinde bulunmaları 
da tatmin etmek yolunda çare1er a· 
radık ve ayrı davetiyeler tertip et • 
tik. İki ki~ ; 1 "~ olan hu davetiyeleri 
de yüz ell i l.ttrug mukabilinde ida
rcmİzllcn temin etmek mümkündür. 
T~ıt suretle kupon biriktirmiyenler -
ı icu balomuza gelmek istiyenlerle, 
kupon biriktirerek davetiye alaıı . 
fokat yanlarında bir de fazla arka· ı 
ıla~ getirmek istiyenler yüz elli l.ı: · 
ruı mukab.ilinde idaremizden ala -

cakları iki kişilik daYetiye ile balo· r Ellerinde bulunan kuponları 1 bulunanların veya yeniden davetiye 1 kadar idaremize müracaat etmeleri 
ya gelebilecekler<lir. clantiyelerle henüz değiştirmemi' alacakların bugün rn yarın akşama Jazım<lır. 

BALONUN HUSUSİYETLERİ 

SAHT 

kı\NYA 

MASA-Al<i 
' l.IOTTA • 

Tribünde Nosyon ga%ete•inde çok güzel karikatürler nf!§reclen mqh!lr ressam Dersonun uluslar birliği 
loplantıSt için yuharı'-·!a gördüğ:!nüz kar:!:atürfi yapmı;~ır Karikatiirü- a!tmda gu yc:zı vc.u 

- Şark misakı, Tuna misakı, hava misakı .•• Haydi oynaynnz Baylar! 

llalomuzun üç hususiyeti \ ' 111 1ırı 

1 - Elbise serbesllir. 
2 - Güzel dans. --3 - Giize] elbise .. 
Müsabakaları yapılacaktır. 
KlfRUN halosuna herkes cnnı " 

rınr ıstMıgi~ cfüiseyı gıy ere - gel u • 
lecekler<lir. 

Bu hususiyetin hirt:ok yurttaşlar 
tarafından memnuniyetle telllkki e
dildiğini giinnek 'c i:itıneklc hiz J e 
sevindik. 

l\(füahakalara gelince: Bunların 
da baloya gelenler arasında hii~ iik 
bir memnı.niyet doğuraca~ım umu• 
yoruz. Güzel dan~ miisahaka~ı t-un • 
alkarl ardan mürckl~ep jüri heyeti • 
nin \'ereceği şekil iize.-indc yapıla • 
cak -ve en iyi cfaiı ~ctlen ~ifte giizel 
hediyeler verileçcktir. 

· • Güzel elbise miisahakası hem ka• 
dınlar, hem erkekler arasında yapı • 
lac·aktır. llun<la ela kazanan hnyaı:t 
ve baya t•lbise ve clhi:ıelik lmnıa:lar 

hediye olunacaktır. Bn nıU.;ahaka • 
lar ayni zamanda 1 tunhulun en iyi 
danscden çifti ile en iyi giyinen ha· 
yan ve bayım tesbit edccc~i için ç(l!i 

alakaya değer p:örülmektcclir. 
SÜRPHlZLER 

Baloda hunlardan bn~ka ortaya 
konacak sürprizler Yardır. Baloya 
·~elcnlerin gecelerini her hnl<le ho~ 

I ,_ -çirınelerine çalı~acağız. 

1 

ı 


