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ltalya hükiimeti, ye~i bir sınıfı. silih altına çağırdİ 
uahedelere taraf dar 400 milyonluk askeri bir blok teşkili 

steniqor; 1 ürkiqe bu blokun en iyi unsuru olabilir deniqor · 

Türk dilinin 
lf Yeni Alman ordusu imparatorluk ordusu esaslarına göre kurulacak, 18 den 
45 e kadar bütün Almanlar askere alınacak; Amerika da ordusunu artbrıyor 

anayasası .......... 1111111111111=·=;--== .................... . 
Türk Dili Tetkik c.mi7eti 1»usün • . 

llrde ICarpbk Klannnu pzetelere Rüştü Aras toplanma 
tarihini bildirdi 

~---le hat~ Hersin suete • 
..... ,. elli, iki :riz Wüm çıka· 

cQ. Saygı aekia Wae ~kleıan Osman· 
ı.c. kelimelerin karphklen söaterile • 
eek. Böylelikle dilimizin JÜucı IÖZ• Anlrara, 24 ( A.A.) - Straa 
lerdea anmuı yolunda ileriye doiru konlerannnın 11 nitamla top-
lrii)'iik hir adım abbmı olacak. lanacaflru ve 6aginlne ya· 

Oatürkçe kartdddarm önceden•• · ·:- pdmaltta olan bazı diplomatilt· 
aeteıer. Teribneti Klavuu sirecek olan ·İl temaların da o t..u.. "°""' 
wm.ı... üzerinde bütün okur pzar . ia bitmif olacafuu naan tlilılıafe 
lana dütüac:elerini toplamllia fıraat • olan o.,itleri Balıam H alar 
'-lmak içindir. Her yarttat pzeteler • lar hnuna lıonNyi 6athnl B • 
.. çııbnk ita brplaklarm osmanhca· T eulilı Rüttü Ar•an, lıonile7i 
.._ an- oJ.p olaıminwk halmmn • • • • .ı 
"'- keaÜM - bir .titiaceai •ana 15 niaaivla ı'timaG .,.,., efnie. 
.._u Wnr ~ cemiJ'•te Wlctirelti)e. si lüzanm alıulcu kuımna ama· 
eeldir. mi Wtiplifine bilJWifi lwı

Oat .. Km-pbldar KlaY1a1111un 

ortQa tdn-a Tirk dili a..iDdeki 
hpı.mr o-ah .................. . 
tar. O.• ,..U.. an tirkp tekiller ko,.... 

ber alanmqtır. 
Ankara, (KURUN) - B. , 

T evlilı Rlftii Arcu'ın nlaan 6crr 
lannılıı Cennrqe ,/afra yola 
~ ,...,.,...,,,,,._ 'Hltlwln lriWe 6lr •ePt rami 

ngiliz 6ak0nlan dün 
akşam Berline vardılar 

Soma .... te .,... Wr aaktadlr ki 
etki .,...._ is ..... b .. , keli-

...... ile laınpk oldaiu ........ -
lıiltir dili ole..._ıtı • Derin Misi bi • 
1lderi ~ töJle ... .., ........... 

Doçenin siyah gömlekli
lere y~ni bir hitabı 

... .... (rrmJsu) iarine mw:a Wr Din •alip •ılflll °ş-.,ll l'enıHiIJ.-ralmfı 

......, ~ senldace tirkp, a. (Yum 4 acil ..,fumzda. öteki .resimler 10D ..,,.._.dadlr)' ~ 

...... ,.... Wmrl ....... fna.. 1----:--:------...-------------· 
tıza, iqilizce. ,.ah.t ahnaaca Wime- Ul 1 .. k . . 
~ ............. ~ usa o onomının te-

"Ufaklar bulutlu.. amma ltalya .-ah 
ve silih itibarile kuvvetlidir 1,, 

~~~ mel taşı: iş · ·Bankası 400 milyonluk 
askeri blok! 

_... .......... de 7Sftf " ... ... 
... heeıcaktır. Dört, .... ,,.. 'Pide 1 Ba ,__ I I de Pn, 24 (A.A.)-B. Franlı-
1.irik Wr Tirkçe eözlik ,....lacalmr. ıŞ n1U1Sl aıeıa Umumi /ı.egeti diin lin Boaillon, meeliıfe .öyleılifi 
..... dili • Mi7iik ....._ ........ Ankara merkez binasında toplandı natlııında ..ı1wı, maawe1.,. 
~ iatlalQiiae (ıeviye) ,a.111 tcualtcu 400 milyonlalı aıhri 
lıtlutıktir. O.da IWa Tirlder •.u Ankara, 24 (A.A.) - Basün Meclisi idare azalan, lıiueclarlar 6lolı teılrili mnıretini 8ii,lemif, 
t. .tilllri ile ._ Wlsi .._..._ ._... lı Bnkuı alelide ıenel heyeti ve benlqı erkim bulumıyorclu. iffilalıa precelr milletlerin 7t11. 
._. 1iirib't1N1ec-..dir. eaat üçte hankanm medcez bina • Mecliai idare reisi Çoruh eayla- ruz üimleri,le niihulanm siJr. 

mıda toplawn•fbr. Toplanbcla vı ·Bay Fuat Tuncay toplanbcla refmit oe 7'iirlıiye i~ tamtlıfun 

..... 24 (A.A) - itaba. 1911 •• 
mfmı aillla altma Piil'iillfm. Jarnale 
ditalya ........ 1911 llDlfmm aiWa ... 
tma ..... haldmada di;or ki: 8a 
..._, lilAWI luaoetlllia ._ tüHi .. 
tümle karp ..... te hakim Wr ..... 
..._ -- .. ihtiyati Wr ... "I.,.. ... blftar. l~da halen .. aJ. 
tmda iç Pmf 'YU'dır. Bu da 800 W. ldfi 
tubmktadlr. 

T......_ amleai de .......,. 7Ul"IOI': 
"iL Ma"°'iaWn ~ daima ........ 
...tuf oldaimaa telava ı-.. :rcM&:. 
Fakat harap teminat altma almak isDı ASIM Ulf Kamutay bqkaıu Abdülhalik Rea- eennayenin 3,218,290 nmm tem • en iyi alıer demiftir. 
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[ GeziDtiler] 

Kitap ve çiklet 
sakızı! 

·Arada bir 

Cenap için 

~~= T~!t:!İyatı Kuyu~u Mehmet, kuyuya indi, fakat 
':!n~~:::ll ~:;;a b; ~ bir daha geriye dönemedi ! 
bilginimi.::dir; hatırımda 1'4ldığuıa 
8Örc önce rastgele lıalk ,airleri için 
bulduğu makemeyi toplayıp ba.stır-
111akla b~~ıı; şonra büyüJ.~ 
bir cilt "Türk edcbiyaıı tarihi,, nef· 
?"etti; saygı ile anıl.ma.sı lüım gelen 
bir emek olmakla beraber bu eJe. 
biyaı tmihi., bira= aceleye mi gelm~· 
ti, nedir, biraz dağnıktı; terkibi. ve 

lerıki.di. kıymetUıirı tam olmcın i'i" 
kap eııi.ği kadar uğrajllmrumıı§ his&i· 

Kuyunun taşları yıkıldı, Kuyu kapandı ceset aranıyor 

ııt veriyordu. 

Akaa.rayda feci bir kaza olmUf, 
kuyu temizleyici Mehmet, temiz· 
!emek için indiği kuyunun içinde 
acı bir şekilde ölmüıtür. 

Kuyucu Mehmet, Alaarayda, 
Külhan ıokağmda, tekiz numara• 
da otura.n Bay Ahmet Cevadm 
kuyusunu temizlemekte idi. 

Uzun müddetten beri kapalı 
· bulunan kuyunun :çine inen Meh• 
met, bir müddet indikten sonra 

taflann kımtldamakta olduğunu 

görmüt, f a:kat muayene ederek 
inmekte devam ebnittir. Bir müd-

det daha indikten ıonra, büyük 
bir gürültü ile tatlar üzerine yai-

mağa batlamıt, zavallı Mehmet, 
tatların altında kalmıttır. Meh • 

-med in arkasından inmekte olan 

arkadatı kurtulmuıtur. ı 
Hadiseyi görenler, bağrrmağa 

Saileum Nü.Vıeı. yılmak bilmiyen 
t>e kar~ısmdakileri yıldıran. bir gay • 
?"etle, aral,ıksız; çalı§ıyor; wtwte ki • 
toplar ya.zıp bastırıyor. B~ka yön. -:;;... .ıe::~;0:;:;,;,:::;;1;1:;~ Ticaret odalan j Gümrük 
kadar çok kitap ~ve uııı,aı kongresi l Komisyonculuğu 
kiıtüpanemizin. zenginlqmesine ~ Ticaret odaları konrreai bu yıl 
'·--- Sadettin N~hetin kutluUın· Ul l b k l J b • • ~rncw, yirmi bir Mayısta Ankan.da top - usa an a aruan ırı 
1'ıan ifiin yeterdi; lcaldı ki son çı/«ır· lanacakt.ıT. 

dığı lıhaplar, günden güne olgunliı • · Bu kongreye her vilayetten iki 
§an. f>Uimi artan bir çalqmamn gil • murahhaa iıtirak edecektir. Her 
ıel yem4leri -~'---r. değerdedir; DUJ~ Ticaret odaaı ikiıer murahhaa ta • 
böyk olması yanayı bir Tiat tloluı yin edecek ve bu ilci kiti valinin 
Yiiceltiyor. bqkanlıfmda toplanarak kongre-

Sadeuin Nüilıef üı Cenap Şaha • ye iıt:rak edecek iki murahhuı 
bettin için ya:dığı kitah; ıonwuı kiı- seçecektir. 
dv büyük bir dikkat ve al,ôka ile o • 
kudu.m. ·Bankalar ve diğer ökonomik 

Cenap Şalıabettin lıenüs pek yai müeaaeıeler de bu konrreye mu • 
bir tmilıti.r; ken.dili. lağlığuıda ~ rahhaa gönderebileceklerdir. An• 
~ara kan§mı§Ur ve adı .,.. cak bu murahhaslar rey hakkına 
'f'afmda çok müııaka§alar yapılml§tır. malik olmıyacaklardrr. 
Bu kadar dcdidokulu bir adam 4;in, . Konırede konUfUlmak üzere 
fum.ü.. ölümiind'11n. pe1c m. bw txJkiı Ticaret " -.nayi odalan raporlar 
g~ ve lwulisi hakkındaki duy. ·ıöndereceklerdir. 
ewar ıJk ~ Kayoeımemıt • • öKonoıııı Dakanlıgı kongrenin 
lcen,. muhakemeli bir uer "ii.cruk toplanacaiı hakkındaki tam:mi 
gedrebümek ıahiden giü; bir iftir. hazırlamıı ise de henüz Ticaret o
Ônceden ıöyliyeyim ki kitabı oku .. ~alarma göndermemittir. 
yup bitirdikten ıonra edindiğim ilk Kongrede konutulmuı tesbit 
kanaaı ıu oldu: Sadettin Nüzhet, brı edilen mevzular ıudın: 
güç ~ wtalıkla b~aniıqur. 1 - Ticaret ve ıanayi oda.lan 

Cenap Şalıabeuin'irı edebi;>atımı- nizamnamelerinin ihtiyaç ve tec
:rn ycnile:me.si tarihinde yeri ve hiz:. rübelere göre değittirilmeıi, nere
'11teti vardır; "Tan.zima.ı edebiyatı., lerde ticaret oda ve boraaları açıl· 
İ.çinde Şina!i ntUıl tam Avrupalı h:a • muı lazım geldiği hakkında tek. 
fasile d~ünerı ve Türf, cdebiyaun<ı lifler, ve bazı yerlere kapatdmaaı 
'.4.vrupa ·havasmı geti.ren ilk adamıa li.zmı gelen Ticaret odaları (bu -
''.Edebiyatı cedide,. hareketi içi.rıh. ral&rda kat=p maqmı temin ede. 
de Cenap Şalıabettin, öylece /ıaJdki. miyen Odalar vardır. Bugün bu o
~.vrupah oları, kullandığı. ~Ö%lerin. dalarm kapatdma11 zaruri görül • 
lüzummulan. /a:J.a Şarklı olmasına mektedir.) . 
~.ağmen d~üniifü ve tekni.ği ıalıiden il - ihracat eıyalarımızm ru
~ ~rupalı o'4rı adam.dır. B~, 0 %anuııı . yonelleıtirilmeıi ve ıtandardiza.a· 
tçın yabana atılmıyacak bır değerdir. 
Cemıp Şehabcİtin, sevgi mevzuunu 
ve sevgi §iirirıi ıwlü, z.arif, ince bir 
tarzda söyleme hiinerile hwu-1ilik 
kazarımı§tır; Cenap Şalıabettin cÜm· 
~lerin kurulU§unda yaptığı <kği§ik
l.ik ve sözleri ı1c cümle umurlannı 

yonu. . 
111 - Umumi mağazalar açıl • 

ma11 meseleai. 
tV - Deniz servetleri, balık • 

çdık, ıünğercink, kaplumbağa -
lık ve saire. 

~ralarkerı gösterdiği huswilikle OJ • 

1nanlı nesrine en ahenkli ~klini ver· 
~tir. Ôte yarıdan Cenap Şalıabettin 
kendimıi pek beğen~, inadını bir 

11
' 

türlü kıramıyan. bir adamdı; kendi. . VI - Mezat mahalleri kurul • 

V - T:caret ve sanayi odalan 
bankası namına ayrılan parala • 
rm en faydh bir surette kullnılma-

rini hatta karaııl.ılc ve tehlikeli yol • muı. 
lm-a ıüri'Jdiyen im.an&ıdığı yü.zün.den Kongreyi Ökonomi Bakanı 
edebiyalt4 ve ıiya.siyaıta Türk dava • Bay Celal Bayar bir söylev ile a.A 
.nnı geriletici çalı§malmile hrrpaTan- çacaktır. Kongrede konu§ulacak 
~ası lô::ım bir adam olml.1.§tur. raporlar ve cereyan edecek mü • 

Sadettin. Nüzhet, Cenap Şahabet • zakereler biT kitap halinde netre· 

tini., mikroskop alttna konulmll§ bir dHecektir. 

Yunan vapurları 
Y unaniıtandaki iıyan münase

betiyle itlemeleri kontrole tabi 
tutulan Yunan vapurları artık li · 
manmıızdan serbest olarak geçe • 
bilmektedirler. • 

bi>cek gibi, inceden inceye, ilk çağla· 
rın.darıberi girdiği bütün k1l1klarilc, 
bir bir gö::dcrı gcçirmi:. temamile il· 
'1ıi bir tar:da, ıı&ule S<Jdık kaforak, 
her netioe için ıebcpleri sayıp döke. 
"ek ve hiç bir :aman. meha:: göster • 
~ de unutmıyaroTr. Tritabmı vüca. 
• plÜ7ni§tir. ~=ga.::=et~e=ı;=·e=m=ec=m=ua=. :::kö= •• =~e~le=n=.n=d=e===k·a=u=uı 

• ,_,., Cenap Şah.abettin hak ·ı §iirlerini bir araya topladığı. kin rlP. 
~a yapılml§ ilk esas7ı ıetldk oldu· o kadar klymeılidir. 
ğıı igin. ne kadar değerli ise ıairin Refik Ahmet Sevengll 

tarafından yapılacak 
Duyduiumuza göre Avrupa.da 

olduiu gibi bizde de gümrük ko • 
misyon itleri büyük ulusal bir be
yannamemiz tarafından yapıla • 
caktır. 

Yılın iki ayı gümrük komisyon• 
culuğu hakkında bakanlık tara • 
fmdan bir kanun haznlanmakta • 
dır. 

Ulusal banka, timdi komia
yonculuk yapanları kendi idareai 
altmda toplıyacak ve bir gümrük 
komisyonculuğu tubeıi kuracak • 
bır. 

Bu vaz;yetbıde, gümrüklerde • 
ki ithal~\, ffir..,.at i!lerıni idare e
decek ve bu iti hülri\ınete kartı 
tekeffül ebnİ§ bulunacaktır. Bu 
suretle gümrüklerde birçok yol • 
suz muamelelerin önü alınmıt o • 
lacaktır. 

Ayni zamanda gümrük komiı· 
yonculannın da vaziyetleri garan· 
ti edilmiı olacak ve bu işlere ka • 
nfan ehliyetsiz kimseler iften çı. 
karılmıt olacaktır. 

A vrupanm bütün büyük liman• 
larmda gümrük kokimyon itleri 
büyük tirketler tarafından görül • 
m.ektedir, Hamburgta bu itle ui• 
re.tan dört büyük tirket vardır. 

Gümrük komisyon itlerinin 
böyle bir tekilde idare edilmesi 
tasavvuru gümrük mehafilini de 
memnun ebnittir. 

Muallimler Birliği bugün 
toplanıyor 

İstanbul Muallimler birliği bu • 
gün saat on altıda Halkevi salo • 
nunda yıllık kongresini yapacak • 
tır. 

Kongrede konutulacak itler 
funlardır: 

1 - Yıllık faaliyet raporu. 
2 - Birlik yasanın bazı mad • 

Jelerinde değişiklikler yapılması 
3 - Arkadatların dilekleri. 
4 - Yeni idare heyeti seçimi • 
Bundan baJka önümüzdeki 

Hazirandan itibaren kaldırılacak 
olan makam tahsisatları ve kıdem 
zammının yeni tekli etrafında ko
nuımalar yapılacakhr. 

Birçok hocalar bu mesele et • 
rafında kongrede konutulmak ü • 
?-ere takrirler hazırlamışlaTdn-. 

Bay Yusuf Kemal 
lnkili.p küraüsü profesörlerin • 

den Bay Yusuf Kemal rahatsız 
bulunduğundan dün inkilap dersi· 
verilmem!ttir. . 

batlamı§lar, poliı yetİ§mİf, fakat 
kuyu tatlarla dolmuf, ve Mehmet 
taılann altında kalmıt olduğun • 
dan kendisini çıkarmak mümkün 
olamamıttır. 
Hidiıe mahalline gelen itfaiye 

neferleri kuyunun temizlenmesiy· 
le meığul olmuılar, fakat çöküntü 
çok olduğundan ceset çıkanlama· 
mıtbr. Kuyunun temizlenmesine 
bugün de devam edilecektir. 

Tercümanlar 
andiçiyorlar 
Belediyenin tercümanlan imti • 

ban ettiğini ve kendilerine vesika 
vereceğini yaznıııtık. Belediye, 
yurdumuza gelen aeyyahlan ıe.z. 
dirmeyi bir memieket vazifesi ad· 
detmekte tercümanlann seyyahlar 
la temaslanndaki enı ince hUIUI& • 
ta bile dikkat etmektedir. Beledi
ye tercümanlardan bir tı,.ah.hüt 

ıenedi almaktadır. KitibiadilJikçe 
tasdik edilen taahhüt aenedinde 
tercümanlar tunlan taahhüt et • 
mektedir: 

- Vazifeme yakıpııyacak hir 
kötülük yapmıyacağmı. Sarhot ol· 
mıyacağım, ıeyyablara yalan söy
lemiyeceğim. Elimden geldiği ka· 
dar temiz aiyİ.neceiim, kirli bir kı 
1afetle, traı olmadan seyyahlarm 
kirfııına çıkmıyacağmı onlara ıöy 
lediğim her sözün arkumda mem· 
leketimi dütüneceğim yurduma 
en ufak bir kötülüğü dokunabile
cek hiç bir iş yapmıyacağım. Çir • 
kin rekabetler yapmıyacağım. Sey 
yahlara mal safanlarla birlik olup 
bir yabancıyı aldatmıyacağım, o
ııa değerinden çok yüksek öteberi 
sabp ıatıcının karına ortak olmak 
gibi i!lere giritmiyeceğim,, 

Bu taahhüt senedindeki kayıt • 
lara muhalif hareket eden tercü • 
manların elinden rozetleri ve vesi· 
kalur derhal alınacaktır. 

Şehir Tiyatrosu artistleri 
seyahate çıkıyorlar 

Şehir tiyatrosunun dram ve o
peret kısımları önümüzdeki pazar 
gecesinden ıonra kıt temsillerine 
nihayet vereceklerdir. Dram kıı • 
mından sonra bir heyet üç nisan • 
da temsiller vermek üzere Anado
fo seyahatine çıkacaktır. 

Konyadan başlanarak Adana, 
Mersin, Kayseri, Ankara, Eıkite • 
hir, Afyon, lzmire gidilecek, se • 
yahat iki ay sürecektir. 

Operet Atinaya çağırılmıttır. 
Anadolu turnesine giden artistler 
geldikten sonra operet Atinaya gi 
decektiT. 

Aldığımız malumata göre, gele
cek seneden itibaren dram operet 
kısrm1arı yediter temsil verecek • 
lerdir. Şimdiye kadaT altı ay tem
sil veriliyordu. 

Konservatuvar 
mütehassısı geliyor 
Konaervatuvar mütehassısı pro

f esör Marka Nisan ıonlarına doğ
nı ıehrimize gelecektir. Markı 
konservatuvar talebesinin on bet 
mayısta batla.nacak olan imtihan
lannda bulunacaktıT. 

Vahit vahit ga;etclerde, gençler o
kuyor mu, olmmııyor mu? diyo laf· 
üw edilir. Kimi onlardan ) 'ana <;.ıkar, 

kimi de ağır şeyler söyler. Bana ıo · 
rarS01U:, bu iki ıürlii. honu~larırı 

ikisi de hak.cızc/ır. Ellerinde kemli 
sözlerinden b~ka tanık/an olmıyan· 
lann, böyle derin bir i§i, kökünderı 

kesip atmrıya hallo§mofarı, <liipediiz 
saygmzlıl• olur. 

Okumanın. yaygınlığını anlanıa1~ 

için bir tek yol var: Sayım. .. lstan · 
buldaki kitap .evlerine bir ayda kaç 
ki§i gider? Hangi kitapl.an okurlar? 
Ômck çıkarcınlann, not alanların şa· 
yısı nedir? Yakit geçirmek için oku· 
yanlarla öğrenmek için göz nuru dö· 
kenlerden hangisi ~oktur? Bir ada • 
mın b~ka b~ka eserlerini arayarali. 
toplu i::, ülkü güdenler yü=de kaç • 
ur? Bu kalabalık arasında gen~liğin 
payı ne tutar?. 

Bence çözülmesi Tazım gelen dü "' 
ğümler i§te bunlardır. B~larken, y<r • 

lumuzu iyi ~mezsek., sona varama.· 
yı~ doğruyu bulamayı=. Benim keıı. 
di görü~üme göre ge~ler okumuyor. 
Daha doğnısu fena. okuyor, ki bu. o
kumamaktan da beterdir. Bu görüı, 
gerçi yukarda söylediğim engin. kufa• 
tı§lara dayanan bir varlık değildir; fa 
kat gene a; çok bir ö~ kokusu ~· 
Her yıl yüzlerce mektepli genç üs. 
ıiinde yaptığım arll§tırmakr, beni 
hep eli boı bıraktı. Elü ki§ilik sınıf· 
larda okumanın todım du) m~ en 
çok ancak Ü{cr deUkan.,lı bulahil· 

dim. Kimse sorsanız boJ..unlarını bü• 
herler: 

- JI' aktimi: yok! 
Derler. m 

Yaldtleri olmadığı dognidur. Bg 
onlar kadarken, her ne kadar haf uı
da bir Salıerıcsi, bir ÇCU§<l1J'lbaerıesi 
yok!a d~ hiç ıol11UJZ$Q ıirıema da bu 
kadar bol, ya§ayıf da bu kadar gev§e1c, 
değildi. Radyo yoktu. gece topluluk· 
lan böyle alabildiğine gen4lememi§· 
ti. Bunların ya§ayı§ımız üstünde ne 
derin izler bıraktığını anlamak için, 
ömrümüzün akı§ına dı§ardan bak • 
mak gerektir. Kitaba alqrrtaml§ yeni 
ycti§mcler §Öyle dursun, yCJ§ttlanmı.r; 

arasında da okumayı bırak~ olan • 
larla sılmk kar§ı~ıyonu. Hem bu~ 
)'alnı:: bizde değil; Avrupada da böY,· 
lcdir. Ağırb~lı /renk gauıeleri, ban· 
JiıT bangır bağınyorlar. Parisüı ünlü 
ulusal kitap sarayını Japon çocu/da· 
n dolduruyormll§. Fran.sı= gençle· 
ri, ağır bir bilgi yaprağı üstünde yo
rulmakıansa, bir kokteyl hoklcasuı~· 
çalkalamaya can. atıyorlarmı§. Bi • 
zimkilerde kokteyl dadannuuı görül· 
müyor; fakat çiklet salgını dörtnal 
aı &ürüyor. Beyazıt ve Halkevi kü w 

tü phanelcrini dolduranlar derslerine 
çalı§Mlardır. Bedestanda kitap )'t • 

ğınlan aylarca alıcısı: ıürü/deniyor. 
Rcyoğlunun Tritapçılarma rorunu%: 

- Bir kaç tiryakiden b~ka gelen 
giden yok! 

Diyecefder. Artık sudan ucuz de -
ğil, hitaptan ucuz demeli;>iz. Bir bil· 
yük an&ildopedi;>i otu: fark liraya 
belki daha O§ağıya da aUıbilirsini::. 

Koca (Okyanus), (Cevdet tarilıi) 

ol•ka ile .mtılıyor. 

Bir vakitler Hayreı Efendi gibi uz. 
nınml§ adamlar, bir hitap ~wuı 
gircbünıck için cübbelerini rehin bı· 
ral,maktan çekinmezler~. Onu kol· 
tuğunda bir divan bir ı:essaf tarihi, 
bir ni:ami Tınmsesilc evine çıplaH 

s. Gezginci 
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Kısa SiY ASA ---=• Şehir A d lh 
- Haberleri vrupa a SU un 

~AY T UNCAYA ZiYAFET - geçirdiği tehlike 
Vali ve belediye reisi B&y Muhittin }'~ 

Üstündağ, Halk Fırkası İstanbul Yİ· ,, ı ·b ı •• b k ı b ı d Almanyanın mecburi asker 
1 

)ayet idare heyeti başkanlığından o ey o musa a a arına aş an 1 usulünü ihya etmesinin ortahl<t' 
meclis grupu başkan vekilliğine seçi • uyandrrdığı aıabiyet ve hey~ 
len Doktor Bay Cemal Tunca §ereff- devam ediyor. Evveli lngilter' 
ne Perapalasta bir ziyafet ,·ermi§tir. Şişli Terakki lisesi Darüşşafakayı, Kabataş lisesi lstanbul lisesini, Almanyayı protesto etti. Dalı' 

DAY FEHMi - Verilen bir habe· Haydarpaşa lisesi Ameli Hayat mektebini yendi aonra Fransa kısa ve tiddetli bir 
re göre İstanbul Emniyet müdürü n<>ta ile ayni protestoyu tekrar et· 
Bay Fehmi, münhal vali muavinlik. Resı·mıer ı·ık ve son s f la m dadır ti. ltalya da Franıa gibi hareket 
}erinden birine tayin edilecektir. ayı a r ı ı z 

YENl DIR ŞiRKET - lstanbu\ Mekteplileı- arasındaki voleybol I fif bir surette açılmağa baıladı. llk müsabakayı Kabataf lisesi etti. 
b• k .. . f b k ı d Li M Iba Bundan ba&ka Franııı, uluılal' 1~ ·uı a r a arın an on n e fiküatürümüze de dün muvaffa • Bu aurctle ilk anlarda beş sayı ka· ile lıtanbul liıeıi yaptılar. Bir gün ~ 
ile diğer bir kaçı blrle~rek yetmiş kiyetle ba..~lanıldı. Pertevniyal li - zandı.Fakat bundan sonra Şi•li Te evvel~i tahıninimde Kabataı lisesi derneğinde Almanyaya kar§l h• • 
bin lira sermaye ile bir ~ir'ket kur - :s rekette bulunmağa karar verdi· 
muşlardıı·. ıeai fiküstürclen çıktığı için Darüı- rakki hakimiyeti tekrar tesise mu· şuurlu bir oyun oynadığı takdirde 

Fransız, İngiliz ve ltalya devletle-
BısKul 

'
·c ÇlKULATALARıııı..• Jafaka ıahasında yalnız bir mar vaffak oldu. Bilh:ıssa Abdinin ve oyunu lehine bitirebilir demittik • .. ., ~ rinin mümessilleri dün Paritte 

MUAMELE VERGİSİ _ B'-ı..u1• ve Kabataı sahasrnda ise iki maç ya· ilhanın atıfları Şi§li Terakki ta - Hakikaten öyle oldu. 1 ~ toplanarak vaz~yeti görüıecek er-
çikulatalardan alınacak muamele pıldı. kmıına sayı kazandırmakta çok le Takm.lar sahaya fU suretle çık· 

di. lngiltere bakanlannın Berlirıe 
vergisinin kola:rca alınması ·re halkın Tahmin ettiğimiz gibi fiküstü - ıir etmittir. Ve bu suretle Şi§Ii T e- tdar: 
b ak gidip dönmelerinden ıonra bun• u gibi gıda maddelerini temiz olar rün en entereaan vaziyeti üzerine rakki, hakimiyeti altında ikinci • Kcbatat: Sezai, Hikmet, Vahdi 

1 i i i .. .. u d k. Nisa benzer bir konferansm daha toP" yeme er ç n onum z e 1 nayı· ·tesir edecek maçı, Darütafaka - devreyi de 10 -15 bitirerek mü• Ahmet, Orhan, Turgut. 
nın başmdan itibaren ~kutata ve his· ş· 1 T l !anacağı anlatılıyor. 
küiler amba!Aj halinde satılacaklar. 1! i erakki idi. aa.bakayı hakkile kazanmıf oldu. 1 ıtanbul liıesi: Kıimiran, Cihat, Hatti. Bay Laval'm da Moıko• 
d Dün Şişli Terakki hakikaten ga- Şi!li Terakki, fikiatürün en kıy. Omran, Feyzi, Orhan, Sami. 
ır. vaya giderek müzakereler açacai1 

ANONiM ŞiRKETLER _Şehri. libiyete 1iyik bir oyun oynamıf - metli bir takımı olduğunu dün~.. K
1
abatat canlı bir oyun oynamıt söyleniyor. Bundan Franaanıtıı 

mizdeki anonim şirketlerin heyeti U· tır, buna mukabil Darüıafaka oyu bat etmiştir; yeter ki daima ayni tır. Ik devreyi 12-15 lehine bi • Almanyaya kaJ1t müttehit bir 
mumiye toplantıları bu ay sonuna ka· uunun üçte birini dahi göıtereme- oyunu ııöıterıin. tirdi. İkinci devrede biraz yorgun · 

cepheyi muhafaza için h'ç bır 
dar bitecel:tir. mittir. Darünaf akalılar da dünkü o • görünür gibi oldise de, bu hal o- -

' teYden geri kalmadığı apaçık gÖ" 

Difteri aşısı devam 
ediyor 

Sıhhat İtleri Bakanlığınm 
l>uyruğu üı:erine vilayet 11hhat it· 
leri çev :rğenliği taraf mdan iki ya· 
§ından on iki yaıına kadar çocuk· 
Iann a§danması için atı iataıyon
ları kurulduğunu ve altı yqmdan 
on iki yaf ına kadar olan çocukla· 
rın atılanması için de ilk okullara 
dolrtorlar tayin edild;ğini yazmıt· 
trk. 

Şehrimizde ilk okullarda oku • 
yan talebenin miktarı yetmiı bin
den fazla olduğu için henüz b&ZJ 
okullarda atı yapılmamıtbr. 

Difteri atıar üç atı olduiu için 
bir çok mıntakalarda ikinci qıya 
batlanmııtrr. 

Srhhat itleri ~evirgenliği qı • 
nın ancak iki ay ıonra bitecejini 
bildirmittir. 

Heroin kullananlar 
mahkum oldular 

Eroin kullanmak ve kullandır • 
maktan ıuçlu kıvırcık Maryam ile 
arkadaı!arının durutmalarına dün 
sekizinci ihtisaa mahkemesinde 
devam edilmi§ ve karar verilnıit • 
tir. Verilen karara aöre eroin kul 
}andığı ıabit olan, Artin Makbule 
ve Şükran on dört ay hapiae ve ay 
rıca iki yüzer lira para cezuma 
mahkU.nı olmuılardır. 

Kıvırcık Maryam ve diğer yedi 
kadın beraete etmitlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

döndüren co~lwn sevgi ~imdi nero • 
de? .• 

- Gcm;lcr olmmuyor ! 
Derrıcğe. artıh bilmem ki kimi" 

h'akkı ııar?... Dcmp$e)in yumruğu 
bir altın ocağı gibi i~lcr ı·c bilginler. 
tavan aralannda a~ gebcrirlerkrn. T:i· 
tap sevgisi pa,fanıyor. Delil.aniılara 
bu geçici partinin arkasındaki yala,ı 

geceyi göstermek ı·e ger~ek aydmlı· 

ğın kitaptan doğacağrnc rmlatmnl~ ılrı 
ne lwdar :or! .. 

s. aezgln 

1 Buge.ce nöbet~i eczaneler J 
Samatyada: Teofiloı, Fenerde: Hü 

samettin, Şehuıdebaımda Aıal, Şehre 
mininde: NAzım, Karagünıriikte: M 
Fuat, Akaarayda: Sanm, Ankara cad • 
desinde: Etrcf Neıet, Eminönünde: 
Hüsnü Haydar, Beıiktaıta Süleymar 
Recep, Beyazıtta CemiJ, Zeyrekte: 
Yorsi, Galatada Dofruyolda: Merkez' 
Tilneld~: Mankovf~, lıtikli.J caddeıj..,. 
de: Kemal Rebül, Osmar.beyde: Şarl 
Merkez, K.aıımpaıada: Merkez, H&ı · 
köyde: Halk eczanesi. 

Daha ilk devrede aıabi ve yor • yunlarile kıymetlerine bir nakiae yununa teıir etmedi ve neticeyi 
gun görünen Darünafakalıların, i. gc..tirmİ§ değillerdir. Muhakkak 13-15 lehine bitirerek İstanbul rülüyor. 
\tinci devrede, belki açılırlar naza ki tı da kıymetli bir ekiptir. Yalnız lisesine galip geldi. Almanyanın vaziyeti Avrupa .. 

da bu mühim harekete sebep ol • . rile haktımsa da hu tahminimin dü11kii deu onlara son olmalıdır. ikinci maçı Haydarpafo. lisesi İ• 
hakikate eriıeuıediğini gördüm. Bay Rıdvan oyu~u güzel idare le Ameli Hayat yaptı. duğu g]bi muahede bakımındstı 

ona benziyen diğer devletlerin de Oyundan ıonra öğrendim ki, a• etmiıtir. Takımlar ıöyle te§ekkül etmİf • 
onu taklit etmesi ihtimali de kil • 

ıul takımın oyuncularından iki ki· Kabala! ıahasmdaki maçlara ti: 
çük itilaf ve Balkan muhitlerin • ti tam maç günü deği9tirilmif.. gelince: Ameli Hayat: Abdurrahman, 
de mühim bir ıiyasi faaliyete ıa • Bu hareketin oyun üzerinde ne = wwww::aaa_ __ Şerif, Sıtkı, Osman, Nazmi. 

kadar fena tesir edebildiğini dün Polis haberleri : Haydarpa§a: Nazif, Mehmet, iJr olmuıtur. 
Almanyayı taklit etmeıindel1 

Darünafakalılar yakından gördü· K •• k Necdet, Necdet, Besim, Faruk. 
ler. amyon yu Ameli Hayat ıahaya ekaik bir endite edilen devletler Macaris -

Şiıli Terakki hakikaten güzel arabasına çarph kadro ile gelmitti. Oyuna umumi· tan, AVU6turya, ve Bulgari.tan .. 
oynadı. Bilhaua atııları çok ıert yet itibarile Haydarpaıa hakim • dır. Bu üç devletin baih olduk • 
ve isabetli idi. Melo adında birinin idareıin. di. Esasen Ameli Hayatın eksik lan muahedeler, Almanyanııı 

Gelelim maçın taf~ilitına: de bulunan Bakırköy bez fahri • ve zaif bir kadro ile gelmeıi raki- bağlı olduğu muahede gibi onlaf'I 
kan ıahibi Bay Sel:min kamyonu, mecburi ahzıasker usulünü tatbi1' Takımlar sahaya §U suretle çık· binin neticeyi daha çabuk lehine 
Alinin idaresinde yük. arabasına etmekten meneder. 

tılar: bitirmesini temin etti. ilk devreyi 
Darütta.Ea.ka, _ N-"'' M..~. caronus . .-1>@yiiri öldürmüıtjir~ , .... ·- ~ı .. ;-... : .:ı ......... .,.i ,1 ... 1?-1.S Fakat Almanyanın ~\I uıu!~ ih· 

r;;rpı~ma ""'lK tıdaetli olduigun• d 7• ·-c••, • "" ""~u-e .... ~·:r u.-. Muzaffer, Sadi, Celal, Mehmet. ~ s :r- lehine bitirerek maçı Hay arpap uk b d 
dan kamyonun içinde bulunan m avemete uğramamasr, u ev· 

Şitli Terakki: - Lutfi, İlhan kazandı. 1 tJ 1 .. Kegam da ayagvından ve ı. .... mdan e eri onun tuttuğu yo u tutmaga 
Lutfi, Abdi, Tahir, Pe~it. "Af Oyunlara. fikiıtür mucibince ~- d 

f' yan.lanarak Balıklı haıtahaneai • aevxe er. Mar.a. ıaat 4,27 de Bay Rıdva • çarşamba günü de devam edilec:ek 0 b .. A d• 
::ı- ne kaldırılmııtır. Şoför Y.akalan. zaman ugun vrupa 

nnı idaresinde ba,Iandı. llk daki • tir. Bu suretle haftada iki gün maç ıulb ve müıalemetin meınedi o .. 
katarda oyun mütevazin geçiyor mııw. yapılmıt olacaktır. 1 hed ı · h · k 1 t Bir kamuon kazası daha an mua e erın epsı yı ı mı 
ıibi idi; fakat bir kaç dakika ıon ~ Bütün liselere tekrar, tekrar, mu l 

Samatya caddesinden g-en ff k. 1 · 1 te o ur. ra Şi•li Terakki hakimiyeti eline '7 va a ıyet er ve temız oyun ar • S Ih .. 1 . di ,. 3602 numaralı &nför Muıtaf anm u ve musa eme tın mense 
3lclı. Ve seri bir oyunla devreyi ,.- menni ederiz. im d kt b A idaresindeki kamyon, poliı lamai• o a ı an sonra ütün vrupa• 
15 - 5 lehine bitirdi. M. Sıtkı Salur h k ku k 1 .. da 

lin aekiz Y&fJDdaki rocuğuna rar• ____ .,,.,_M_a.,,.ı-ttıctlll Dıtll--IU- yı arp or SU ap ıyacagın 
ikinci devrede Darünaf aka ha· 3' 3' k d h kt 

Bir tramvay 
yoldan çıktı 
Dün alqam saat ıekizde Sirke• 

ci gümrüğü önündeki virajda bir 
tramvay kazası olmuş, bu yüzden 
tramvayler kırk bet dakika itle • 
memi!tİr. 

100 numaralı Harb!ye - Fatih 
tramvayı, virajda birden bire yol· 
dan çık.mı!, tramvay yana yatmıt· 
tır. Derhal her hangi bir kazaya 
meydan vermemek için yolcular 
çıkarılmıı, tramvayın yola girme· 
si için Çahtılmağa ba!lanmı§br. 
Faaliyet kırk bet dakika ıürmüf, 
bu müddet zarfında Sirkeciden 
Beyazıda kadar bütün yol üzerin
de tramvaylar durmu§. Bu 
tramvayların bir kıımı, saat ıekiz 
buçuktan $Onra iSrkecide dörtyol 
aizmdaki makastan Dördüncü 
Vakıf hanının önüne giden yol • 
dan yüriitüLmüştür. 

Gümr:~k önündeki yoldan 100 
numaralı tramvay geçemeyince, 
istasyon önündeki durak yerine 
çekilmit. 89 numaralı Maçka -
Beyazıt tramvayı yürütülmü§tür. 

Bu tramvay arızasız yoldan 
aeçmiı, bundan ıonra diğer tram• 
vaylar, yollarına devam etmitler· 
dir. Bozuklufun 100 numaralı 
tramvayda olduğu tahm:n edil -
mektedir. . 

parak yaralamıf, foför yakalan. K k k F k } • zerre a ar §Üp e yo ur. 
mıttır. Yaralı Cerrahpaıa haata. U U 3 Ü feStll• Küçük İtilaf devletleri ile Bal• 
~eıine kaldırılmııtır. d • b• k kan andlaıması böyle bir vaziye -e yenı ır ur tin önüne geçmek için derhal ted· Mezar taslar1nı 

Hukuk fakültesinde yapılan bir almakla ıulhü koruyacak ve 
c;alıyorlatmıtl 

yoklamalarda liselerden gelen ta• onun tehlikeye düşmesine kart• 
Uıküdarda Rumi Mehmet Pa • f d ı · · ·f gelecek en ı·ıabetlı' harekette bu • lebenin felşe e ers er1n1 zayı 

ta mahaleainde oturan Turan'm d ki . b Ih h ku lunmuttur. gör Ü erı, i aısa amme u • 
bazı mezar ta~larını çaldrrdıiı ha· h k k 1 f . d luk Bo'·yle yapılamsaydı, Avrupa • ku ve u u f e se eıın e zor 
ber a.hnmıf, taıları çalanlar yaka- nın o•'te tarafı aı·bı· bu tarafını d• çektikleri görülmüştür. • 
lanmı§tır. O k J bu 1 AA•kmlık kaplar ve bu ta•kml-" niversite re tör üğü ta e- r-:s 'S ~ 

Bir amele yaralandı f ı ı .... aımda k1'mbı·11·r ne tehlı"kelı' _..... benin elaefi ma uınat arını art • .... ....-
Ayvanıarayda Süreyya P&1a ı f ı f J h rı·vakı"lcr hasıl olurdu. tmnak maksadiy e e se e ıstı a • 

fabrikasında çalıtan amele Ha • l l d b Ku"çu'"k ltı·ıa· f ı'le Balkan antlat" arı ismi atın a ir kur açmıfbT. 
aan, çahıırken ayağı kayarak dut· h d B masının hareketı· sulhu'· deıtekle .. Bu kura devam i tiyari ir. ura· 
müı, yaralanmıttır. f ı • d M dı•gvı• halde bu··yu··k Avrupa devlet .. da fakülte pro eıör erın en e • 

Yangın nemenli Bay Etem ve Bay Yavuz leri henüz ne yapacaklarını bil " 
Kadıköyünde Sahrayiceditte dera vereceklerdir. mez bir halde bulunuyorlar. 

Mezarlık eokağmda Bay Mustafa· Şimdilik bütün ümitler lngiliı 
Y• ait bot evde yangın çıkmıt, ev Hayvanat ve nebatat bakanlarının Berlinden alacakla" 
ta.mamiyle yanmııtır. enstitüsü n cevaba bağlı gibidir. 

Evin ıigortaıı bulunmadığı an· 
Önümüzdeki pel'il:embe gun·· ü ö. R. Do,rul 

l&fılmııtır; yanğ.ınm ne auretle · x ...ınmı... .. - .. ı.ııtıı.....-.ı rıımnıd 
..ı_._ hk Üniversite bahçesinde hayvanat "'""""'"""'"',.. ..... """"""'."-ttı11N1"""'111tt11HtU 

çn~uğı ta ik edilmektedir. - G K l 
ve nebatat enstitüsünün temel at· eçmış urun ar: 

Köprüler 
Atatürk köprüıünün münaka -

sa11, şartnamenin yeni münakasa 
kanununa uydurulması yüzünden 
bu ay zarfında açılamamııtır. Be· 
\ediye fen heyeti müdü•ü Bay Zi .. 
ya Erdem ile yollar ~ubeıi müdü • 
rü mühendis Bay Calip §artname 
üzerinde değiıildik yapmaktadır. 

Diğer yandan Unkapanı köprü
ıünün tamiri de devam etmekte • 
dir Bu köprü için yeniden 143 bin 
ton demir malzeme alınacaktır. 

ma meras·mi yapılacaktır. 
Enstitü 244 bin liraya ihale e· 

dilmittir. 

Su yollarını tamir için 
Belediye su yollarmm tamiri i· 

çin bu ıene bütçesine otuz bin Ji. 
ra koY!Duftur. Bu paranın bir kıı 
mı ile de ıu bentlerinin ic:il tamiri 
yapılacaktır. Bu yaz bentlerin da 
ha kaç ıene dayanabileceği de son 
daj yaJ>ılmak ıuretile tetkik edile
cektir. 

25 Mart 1921 
Gürciıtan Baıvekili Cordan)·a il• 

Gürcü hükümeti ıabıkaıı baıı diiı' 
ltaly• vapuru ile Batumdıın ıehrinsİ'' 
vasıl olmUflur. 

§ Avcılık hakkında mübadelei ef_~ 
kard. bulunmak ve avcılıÇın tckllP" 
ıuabatmı bir araya to!'lıyarak eı.,_ı,s 
terakkiyab her neye rnütevakkıf İ': 
icra vo idameıine tevenf?l edebilnl' 
fu;ere Sultanahmet civarında Kaba"'° 
kal caddesinde latanbul avcılar ceınİ • 
,..ti namile bir cemiyet t•!kil ediJnıİI • 

m:artl' 
tir. . 

't sn 



Bt:JYOK DENiZ ROMANl.I 

Endülüste Kemal Reis 
Tefrika No: 55 1 ( Yazan: lahak FERDi J 

~Jse (MusoJnın ölümüne inonmısıı. 8ulton, 
~ü~mnnıo nnln~mnk istivor~u! 

Mahkemelerde 

Sulh cezada 
iki tevkif 

Safranboflu Osmanın kaç 
işte parmağı var? 

Dün akşam üzeri iki kişi, Sulta
nahmet birinci sulh ceza mahke -
mesinin kararile tevkif edilmiş -
tir. 

Bunlardan biri Safranbolulu Os 

Ayte, Sinanın kaybolduğu gün; larının arasında eridi ... Kayboldu. man, diğeri Kırımlı Abdülkerim • 
den sonra, ihtilakiler ar~ma karı- Deliltanlı susmuıtu. dir. Diğer bir suçlu da Çerkes ls-
!&.rak Musayı tanımıt ve sevmişti. Kardeıini heyecana dütürmek- mail.. Fakat, O hasta olduğundan, 
Fakat, bu sevgisini ~imseye sez - ten, hayatını tehlikeye atmaktan hastaneye yatınlmış. 
dirmemitti. kor.kuyordu. Hakim Reşit, önce Osmam sor-

Ay§e, hal·k arasından yükselen Ay§e batını kaldırdı: guya çekerek, sordu: 
kahramanları çok takdir ediyor, - Ya öteki'1er? dedi. İki Türk - Topanede bir tütüncü dük -

ı d 1 · ı b kanına, dükkanın dıvarı delin -
on; arı aaHza e erın a tın ve ze • denizcisinden de bir haber yok 
L d ·· 1 • " 11 t ·ı mek sureti)e girilmi§. Bu hu6uıta ucrce sus enmış ogu anna ercı l mu? Acaba onları da yakalayıp 
•d' d ne diyeceksin? 
'" ıyor u. zindana mı attılar 1 - Benim bu işten hiç haberim 
Ayşe ikolundan çok muztaripti. Saray memuru kız 'kardeşini yok yoktur! 
- Hafize! Ben artık kolsuz kal lamak fırsatını bulmuştu. Acaba - Kalyoncuda kooperatife gi -

dun. Benim yüzüme kimse bak - Ayşe Musayı mı, yoksa Sinanı mı rildiğine dair ne biliyorsun? 
lnaz, değil mi? çok sevı'yordu7. H' b' • G d b Ç - ıç ır şey! ün üz u er-

Diye aordu: Musa, Ayşe ı'roı·n çok tehlı'k-lı' bı'r 1 b f :r "" kes smaille irlikte koperati in ö-
Hafize kaşlarını kaldır'dı: adamdı. nünden geçtim. Lakin, geceki İ§ -
- Yüzünde gençliğin nuru var· O, bugün değilse yarın, nasıl ol- ten haberim yok! 

ken ve damarlann hen.üz yeni tu- sa su'latnın adamlarına yakayı ve- - Yoksa gündüz ikiniz birlikte 
luıcnağa batlarl<en, seni hangi de- recek ve ölüm ipi boynuna geçe • vaziyeti §Öyle bir gözden mi ge -
likanb görür de ıevmez, yavrum? cekt'ı. çirdiniz? 

- Fakat bir kolum yok. Endü • Melik Abdulah onu gıyaben _Hayır, sadece gezdik! 
lüı delikanlıları kadınlarda kısa ve idama mahkUm etmişti. - Peki, Galatadaki hırsızlık 
çarpık tırnaklan bile kusur sayı - Musa, Gamata sukut ebe bile, işini? 
l'orlar. lspanyolar tarafından da idam edi - Onda da benim alakam yok· 

Bu sırada akşam güneşi batıyor lebiiirdi. tur. Bu Çerkes lamail, · kendisine 
du. Sulatn onu lıpanyollara da ta • Karaköye kadar arkadaılık etme-

Aytenin biraderi saraydan iki kip ettirmekten geri durmıyacak mi istedi. Kabul ettim. Beraber git 
ıaat mühletle hemıiresini yokla - l tı. tik. o bir han~ girdi. Ben ayrıl -
lna.ğa gelmiıti. İstikbali bu kadar karanlık ve d ım. 

Saray memuru kardeıini uya - tehlikeli olan bir deli-kanlıya Ay - - Ne diye seni beraber götür -
tıık görünce sevindi: şenin gönlünü kaptırması elbette dü? .. Suç itliyeceği yeri mi gös. 

- Nasılsın, Ayıe? Bugün dün- doğru olamazdı. termek istiyordu? 
den iyicesin, deiil mi? Ayten in biraderi, Sinan reisi - Hayır, efendim. Yabuz baıı-
Av~~ ""%erini kın>arak: bçpıinden az tehlikeli gn,.;i ordu. na yol yürüyeceiine bir arkadaıile 
- Evet ... lyiceyim. Sinan a_çld$'tan .kurtulur da ~bir beraber a;:itnıelt ist~miş ola~1d 
Diye cevap verdi. kapıl~rı açılıncaya kadar Gama • - Bu Çerkes İsmail senin arka-
Delikan~ı sevinçle hemşiresinin tadı\ kalırsa, Ane onunla birlikte daşındır, demek? 

Yanına oturdu: Kemal reisin yanına oradan da Is- - Ne arkada§ım olacak? Şöy -
tanbula gidebilirdi. le böyle tanıyorum işte kendisi -

- Bir kaç gün içinde iyileşme-
ğe çalı§, Ayte ! Hükümdar düt • Zaten Garn.atanın dütman eli - ni ! 
rnan,a anlaşmağa ikarar verdi. U- ne geçmesine ne Ayşe ne de kar - Hakim Reşit, Abdülkerimin 
rnarım ki, yakında İspanı}'ollara deşi tahammül edemezlerdi. Bu sorgusuna batladı. Tamirci oldu -
ıehrin hnpıları açılncalrtır. facianın devamına şahit olmamak 1 ğ~~u söyli~en Abdülkerim, ver -

için - nasıl olsa - Garnatadan dıgı aletlerın dıvar delmek, kasa 
- Musanın teşebbüsü bir neti· uzakla§acaklardı. kırmak İ§inde kullanılacağını bil-

cc v .. 11nedi demek .. Oy le mi? mediğini söyledi. 
- Eir knr el r.alurtısı arasında Delikanlının gözleri ıslanmış - l 

-7 :ı Hakim, suç arın asayi§i bozucu 
bir c!in s:?si çıknr mı, Ayşe? Me- tı.. suçlardan olması itibarile, ikisini 
l'.';: Abdullahı etrafındaki dalka - Kız kardeşinin kulağına iğildi: de .tevkif etti. Tahkikat derini~ -
J"J. : .\: i:;<ce kandırdılar. Emir Sa- - Sinanı· bulsak, evimize ala • tirileoektir. 
idin gözdesi de her gün sultana bi'lir miyiz? • k 
• edl.P duruyor. ş h . B' ,.. . . 1 Maymuncu bulununca - üp e$1Z. ır manı mı var. 

Ay§e içini çekti: Onlar lstanbuldan buraya, bize Kürt Mehmet denilen birisi, ls-
- Al!ah bana o kara günü gös- yardım etmeğe gelmişler. O za- tanbul sokaklarında dolaşı~ken va 

termcsin... vallıları himaye etmek vazifemiz ziyeti şüpheli .görülmüş, polisçe 
D.?Pknnh önüne bakarak mırıl- değil ttıi? çevrilmiş, üzeri aranını§ ve bir 

dandı: (Sonu yarın) maymuncuk ele geçmiştir. 
Bu iz üzerinde yürünerek, Kürt 

- Ben de öyle temenni ediyo • 
tum n.mma .. Allah bize o felaketi 
aösterecek. 

- IPAusanın öiümüne hiç inan • 
bııyorum. İçimde bir §üphe var: O 
l'atıyor sanıyorum ! 

Dcl?knnlmın gözleri sulandı .. 
kız kardeşinin yeniden ümide dü§· 
llıeme:ıi için, inandıncı br tavırla 
Cevap verdi: 

- Başını sarayı1' kapmnda gün 
lerce halka teıhir ettiler. Onun ba
tı gövdesinden ayrıldı .. Ve kanım 
toprağa akıtan muhafızı büküm -
de.r taltif bile etti. 

Bir dakika sustular. 
Saray memuru, Musamn yaka

•ını kurtardığını ve ihtilal gü -
"ünden beri ·kim.enin bilmediği 
\ir evde saklandığını yakından bi 
li1ordu.. Bir aralık Ayteye: 
•-O ya§ıyor. Merak etme!,, 
Diyecekti. 
Cesaret edemedi. 
Söylemek istediği ıözler dudak 

Gündelik SJya.ı Gazete 
lstanbul Ankarn caddc!l, (\'AKIT) yurdu 

TELEFOS NUMAitALARI: 
l'azı l~lerl telefona: 2i879 
idare telefonu : 21870 

Telgraf tıdre31: lııtanbul - (KURUN) 

ABONE BEDELLERİ 

· Posta kutusu No. 46 

ScneJlk 

6 aylık 
S aylık 
1 8)111' 

TUrkiye 
HOO Kr. 

730 ,, 
.. 

150 " 
l14n Ucretıerl: 

Ecnebi 
2100 Kr. 

1450., 
800 .. 

soo " 

Ticıırl ııtınla.rm iltın ısayıfalarmda aan • 
Uml 80 kunı~tnn bn§lar. tık aayıtada 250 
~a kadar çıkar. 

BUyük. fazla devamlı Dln verenler<! 
ald ayrı tenzUAt vardır. 

'?c: imli ilanların bir satın 10 kuruştuı 
KUçUk IJAnlıır: 

Blr defa 30, ikl dcfn.sı 50, Uç defuı 6G, 
dört defası 7~ ve on dctas:ı 100 kuru§lur. 
Uç aylık UAn verenlerin bir defam beda· 
ve.dır. Dört satın geçen ilo.nJarm fazla 
satırlan be§ kuruotan hesap edilir. 

Mehmedin Klodfarer caddesinde 
Ahmedin evinden öteberi çaldığı 

neticesine varılmıştır. Kürt Meh :. 
met adliyeye gönderilmiş ve tev -
! ifanede alıkonulmuştur. 

Faizçinin ölümü 
Bir müddet evvel rençber Arna

vut Zihni, F eriköyünde bir Yahu
diyi öldürmüştü. Menteı Kaıavi 
ismindeki bu Yahudiden faizle pa 
ra alan ve borcunu zamanında ö
diyemiyen rençber Zihniye kefil 
olan bakkalın dükkanı önünde, 
Zihni faizciye yalvarmıt, kefilinin 
dükkanına haciz koydurmaktan 
vazgeçmesini, borcunu her halde 
ödiyeceğini söylemi§, mühlet iste-

1 miı. ·Yahudi razı olmayınca hidde
te kapilmı§ alacaklısını biçakla -
mı§. 

Bu muhakeme, İstanbul ağır ce
za mahkemesinde dün aon ıafha
sına varını§, muhakemenin tahki -

' kat safhası bitmİ§tir. Müddeiumu-

! - KURUN 25 MART 1935 ~ 

Ulusal ökonominin temel 
taşı : iş Ban kası 

~ (Baş tarnfı 1. ci sayıfada) 

sil edil.mekte olduğunu nisabı mü· 
zakere için lazım olan ekseriyetin 
bulunduğunu söyliyerek müzake -
reyi açmıştır. Bunun üzerine ban
ka genel katibi Bay Baki, meclisi 
idare ve müra:kipler raporunu ve 
bankanın 1934 senesi bilançosunu 
okumu§tur. 

ldare meclisi raporunda büyük 
Önder Atatürkün arzu ve direkti
fi ile kurulduğu gündenberi ulu -
sal bankacılık alanında çetin ol -
duğu kadar müsbet baıarıcı ve 
kurucu bir karakter taşıyan ban -
kanın onuncu yıl dönümünün ge -
çen Ağustosun '26 smda sevinç ve 
güven ile kutlanmış olduğunu 
kaydettikten sonra 1>ankanın on 
yıllrk ~alışma devres~nde hisse • 
darlarının kendisinden beklediği 

menfaatleri ulusal ve genel dü -
şüncelerin çerçevesi içinde ve 
bunlara uygun olarak elde etme -
yi amaç tutması neticesi olarak 
bankanın bugün ulusal ökonomi -
nin en büyük varlıklarından ve te
mel taşlarından biri olmak onu -
runu kazandığı işaret edilmekte i-
di. .... 

Bundan sonra raporda ülkenin 
ücretin, it ve sanat alanlarında bü 
yük eserler ortaya koymuş olma -
sından aldığı kuvvet ile bankanın 
gelecek on yıl içinde de verimli iş
ler bataracağına olan sarsılmaz i
nancı işaret ve ülke dışındaki öko 
nomi durumunun ana hatları kay 
dedilerek memleket içi ökonomi 
durumuna geçilmektedir. Bu du -
rum etrafında veriien malumata 
göre 1933 düşme nisbeti azalmış 

olan dış ticaretimizin kıymet ba -
kımindan geri1emesi de 1934 dul'
muş krizden beri ilk defa olarak 
bir yükselme göstermiş ve bu yük 
seliş sekiz milyon liraya vannı§
tır. 

Ülkenin genel alış veriş akışın
daki bu canlılığm iyi tesirleri dev
let gelirlerinin tahsilinde de kendi 
ni göstermiştir. 

Ökonominin değişik alanların
da ulusal varlık ve kazanç arttık -
ça devlet maliyesinin de kuvvetlen 
mesi ve genişlemesi 1934 yılında 
bütçemiz hem denk gitmiş ve hem 
de tahsisat miktarı geçen yıla gö -
re 24 milyon lira fazla olmuştur . 
Gerek bu ge1ir fazlası ve gerek büt 
çenin denk yürümesi Türk parası
nın sağlamlığını da arttrrmıştır. 

Bilhassa arazi ve kazanç ve is· 
tihlak vergileri ile inhisarlar gelir 
lerinde görülen fazlalıklar ökono 
mik durumumuzun 1934 te gös -
terdiği kalkınma ve iyileşmeyi te
barüz ettirmektedir. 

1934 te dışarı gönderdiğimiz 

malların kıymeti 92 milyon lira, 
içeriye koyuverdiğimiz malarm 
86,50 milyon lirayı geçmiştir. Bu 
suretle dışarıya bu yıl da beş bü -
çuk milyon liralık fazla mal çıkart 
mış bulunuyoruz. 

1933 te çıltardığımız mallar 96, 
ve ithalatımız ise 74 milyon lira 
ihracat fazlası da 11 buçuk lira idi 

ıtmımm1111u11uımmm1t11ımneuım11numırımuırıttıu uımıunnıımıınmımıumıltdtıu 

mi Katif, dosyayı mütaleaya a1 -
mıttır. Gelecek celsede iddialara 
mesini bildirecektir. 

Zorla eve giren 
Unkapamnda kız kardeşi Hik

metin evine zorla girmekten suç
lu Mustafa, İstanbul ceza mahke
meıinde muhal<eme ediliyordu. 
Muhakeme sonunu bulmuş, Mus -
tafa altı ay hapise mahkum olrnu§ 
cezası tecil edilmiştir. 

dışarıya sattığımız malların bu yıl 
4 milyon Hra kadar eksilmesi 1933 
te ihracat ayları dışında bilhassa 
eski yıllardan kalan stokların sa -
tılmasından ileri gelmiştir. 

ihracat ayları olan ağustos -
birincikanun aylarında her iki yıl
da yapılmış olan ihracat kıymet -
leri gözden geçirildiği takdirde de 
normal ihracatın arttığı görülmek 
tedir. 

Gene 1934 yılında mallarımt· 
zın satı§ fiyatlarındaki yükseliş 

ve bazı rekoltelerdeki fazlalık 

yurtdaşlarımızın yüzünü güldür -
müş, üzüm ihracatı geçen yıldan 
yüzde 25 fazla olmuş, incir tama
men satılmış, tütün ürününün az 
olmamasına karşı fiyatının yük -
sektiği daha fazla kıymet elde 
edilmesini mümkün kılmıştır. 

Dış ticaretimizin bu sevindirici 
durumuna karşılık iç pazarları
mızdaki canlılık · ve geni,lik de 
artmıştır. 

Raporda bundan sonra banka
nın umumi faaliyetinden bahse
dilmekte ve halkın lş Bankasın& 
kartı gösterdiği güven ve inanın 
güzel bir eforumu olarak 1933 de 
bankaya yıstırılmı§ olan 49 milyon 
6.224 liraya kar§r 1934 de bu mik
tarın 51.894.199 liraya vardığı i
ıaret edilerek beş yıllık sanayi. 
le§me programında bankaya veri
len vazifelerin başarılması husu
sunda bankanın yaptığı işlere da
ir izahat verilmektedir. 

Bankanın alakadar bulunduğu 
muhtelif şirketlerin faaliyetleri 
hakkında jzahat verilmekte ve bu 
meyanda 1934 de bankanın ortak 
olduğu Türk it 72.543..ı Kömür lş 
79.350, ve Kilimli Maden şirketi 
de 8.590 ton fazla kömür çıkarmış
lardır. 

Genel heyet 31 birincikanun, 
934 tarihli kar ve zarar ve idare 
meclisi ile mürakiplerin ibrası, 
tibari kıymeti 10 lira olan beher 
hisse senedine yüzde 8.80 hesa • 
biyle 88 kurut ve beher müe&1is 
hissesine de 10 lira temettü tevzii 
ve bunların 15 Nisan 935 den iti. 
haren verilmesi, idare meclisi üye· 
leri için bütün vergiler hariç ol
mak üzere her yıl, 2400, reis için 
3600 lira huzur hakkı ve gene 
bunlara ait temettü hisselerinin, 
saf olarak tediyesi, Trabzon Say. 
lavı B. Hasan Saka, Tekirdağ Say. 
lavı B. Şakir Kesebir'in 935 yılı 
içinde mürakibliğe tayini ve 1934 
hesabı yılı için kendilerine müra
kabe ücreti olarak 2000 lira veril. 
mesi, hakkındaki takrirleri kabul 
etmiştir. 

Kastelno gidiyor 
Senelerdenberi terkos su şirke • 

tinin müdürJüğünü yapan ve bir 
seneden beri de terkos idaresinin 
fen mÜ§avirliğinde bulunan Bay 
Kastelno bu hafta zarfında memle 
ketimizden ayrılacaktır. 

Arkadaşları yarın Ünyon Fran
Sezde Bay Kastelno ıerefine bir 
öğle ziyafeti vereceklerdir. 

Afyon bürosunun Uzak 
Şark mümessili 

Türk • Yugoslav müş
0

terek af • 
yon bürosunun Uzak Şar'k mü· 
messm Bay Şefik dün akşam Ode
sa tarikiyle gitmiştir. 

Bay Şefiğin bu seyahati üç dört 
ay kadar sürecektir. Bu seyahat 
esnasında Bay Şefiğin işlerini, in· 
hisar idaresin=n kontrolörü Bay 
Mahmut Ziya görecektir. 
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lpsala ahalisinin dilek- Ankara Ziraat ens- Hayreboluda ölen peh· 
ttüsü talebesi 1. d• ·ıd· . ? leri nelerdir ? Adana, 24 (A.A.) - Ankara ıvan JrJ J mı • 

Kazanın varidah - Dispanser - Yeni mektep 
binası - Köy yolları - Köyden köye telefon 

yübek ziraat enstitüsünden on 
sekiz ikitilik bir talebe grupu bq
larmda profesör Bay Mancez ve 
bq asistan Ihsan Nurullah bldu • 
ğu halde tamnıza gelmitlerdir. 

Konuklarmıız dün Ziraat mek· 
tebine, tohum alah istasyonunu, 
f ahrikaları ve §arımızın görülme • 
ye deyer yerlerini gezmitler ve 
bu sabah Mersine hibnitlerdir. 
Bu akfam tarımıza dönmeleri ve 
bir gün daha kalmaları umulu .. 
yor. 

Muhtatlık kavgası 
Adanada Kireç ocağında muh· 

tarhk meseleıinden kanlı bir 
kavga çıkmıf. Silahlar, tabanca
lar çekilmiş, üç lkişi ağır surette 
yaralanmıttır. Yaralananlar fun • 
lardır: 

ip.aladan görünüıler: Sağda 
Tayyare bina6t, •olda yeni ya- Nasuh oğlu Zakir, kardeti Mus· 

tafa, Süleyman oğlu Şevki. 
ptlan ilk mektep, afaiıda kcuabanın umumi manzaran 

İpaala, (Huıuıt) - lpaa1anın tadır. Hususile ikıt günlerinde or -
hudutta bulunması dolayısile hu - atlığm batak ve çamurlu olması, 

Bunlar derhal memleket has • 
tahanesine kaldmlmış, tedavi al • 
tına almmıflardır. 

sual bir ehemmiyeti vardır. Son halkın bata çıka yollarda periıan Bunlardan Mustafanın yarası 
Yunan dostluğundan sonra Ticari olması tahammül edilecek ıeyler· hafiftir. Diğer iki yara1ıdan Na -
münasebet artmq ve ıka1Jıhkb gö- den değildir. Yazın bir dereceye ıuh oğlu Zakirle Süleyman oğlu 
rüfmeler ziyadelqmiftir. Evvelce kadar Keıana gidilebilmekte ise Şevki hastahanede ölmüılerdir. 
bakımsızlık yüzünden köy gibi kal de kqm yaylı arabadan batka hiç 

111
, .... ________ , ________ ..... , 

mIJ olan kaza merkezi son iki ae- bir vaırta itliyememektedir. O da, mıt ve bazı yerlerine tat döşetmit" 
ne içinde bqka bir ıekle girmit ve pek güçlükle postayı götürüp ge - tir. Muhasebe memuru Kadri Oral 

Eczacı gelmiyor - Halkevi lazım!-Ağaçlandırma 
işi - Göçemenler - Heyecan verici bir şayia 

Hayı:ebolu, (Hususi) - Hayre-1 may Yar bay ( erkaniharp kayına• 
bolu yaz günlerine kavuştu dene - kamı) mütekaidi Şerifin adını aJI 
bilir. Burası yurtlarını ıeven Hay- mak lazımdır. Bu zat ve yine nıü .. 
reboluların emeği sayesinde Trak 
ya kasabaları arasında güzel park 
ve bahçeleri, bol elektriği ile Üs -

tün bir kasaba haline gelmi9tir. 
Değerli kaymakam vekili ve ça 

lııkan belediye reisi Hayrebolu -
nun-ilerlemeai için çalıtıyorlar. 

Süvari kumandanları da kasaba 
nın imirındayardımı dokunmak
tadır. Zavallı Hayrebolu bir ec • 
zanecikten mahrumdur. Belediye 
çok uğratıyor fakat gelen giden ec 
zacı yok. 

Merkezde biri tam, öteki eksik 
iki ilkmektep var. 

Eskiden kalmış bir alııkanlıkla 
ıeh'rin içinde hali hamamlık, ahır, 
yılğı, ıürü gibi bir köy içinde yo
lunabilecek teferrüat daha bura • 
lardan kaldırılamadı. Sonra evle
rin toprak sıvalarına hiç olmazsa 
üstünkörü bir kireç vurulamadı. 
Şehirde iyi ıu vardır denebilir. 

Hayreholudan bahsederken es
ki İstanbul polis müdürü Kur • 

tekait bir binbatı olan Bay Hüse
yin kasabayı bugünkü haline getir 
mekte cidden amil olmu,lardır. 

Hayreboluda maalesef henüı 
topluluk. hayatı yoktur. Halk kah 
velerde oturuyor; bir Halkevi tet• 
kili çok fay dalı olacaktır. 

Son defa Edirne vilayetinden 
gelen fidanlıklarla kasaba epeyce 
ağaçlandı. Hele köçemenlerin a .. 
ğaççı1ık, bahçecilikteki hizmetleri 
büyüktür. Geçende kasabada, tu • 
haf bir vaka oldu: Pehlivan naıni• 
le methur biri ölmüttü; gömüldü· 
iki gün ıonra bütün halkın fevç 
fevç mezarlığa koıtuğu görüldü: 
Ali Pehlivan mezardan bağırıyor
muı ! .. Çobanlar duymuşlar. 

Ali pehlivanın fücceten ölmesi 
ite iıgil verdi; uğradık. "Basiba • 
delmevt !,, sırrına mazhar oldufu 
söylenilen Ali pehlivanı mezarın .. 
da beyhude rahataız ettik. Ölen di 
rilir mi; yalanmıt ! 

Giincri 

halk daha ziyade iyilikler görme- tirmektediT. üç senedenberi burada vazife gör- Ekekon ı 
ie batlamIJbr. Varidat mektedir. On dört aenedenberi hu- Konyada Ekekon adile yeni bir 

sust muhasebenin tahsildarlığını gündelik gazete çıkmağa batla • 
yapmakta o1an Yunus Akm çok ~-kutlularız, .uğurlu ve uzun 
t&ft611tiıt ~" .:_...,._ -----ns-· .. i-'-l·"""ömürlü olmaa1111 aıaon.. 

Halkın dlleklerl 

Birecikte yangın 
Birecikte bir yangın olmuftut' 

Yukarı çarşıdaki bir fırının baca' 
smda uzun yıllardanberi birikeO Burada topraiın çok verimli o\

ma11 yüzünden kaza halkı bolca 
mahsulat almakta ve ziyade milc

darda besledikleri hayvanlardan 
da iıtifade ederek geçinmekte ise
Jer de bazı cihetlerden ihtiyaçlan 
da vardır. Meseli: Vilayet mer -
liezi olan Edimeye gibnek için 
mutlaka Ke§&D ve Uzunköprü 'ka -
zalarından geçmek mecburiyetin • 
dedirler ki, bu kadar uzun yoldan 
dolaşmak kendileriçin büyük bir 
azap olmaktadır. ibrik tepe üzerin 

den kestirme bir yol ile Edimeye 
gidebildikleri gün kendilerini pek 
bahtiyar sayacaklardır. lknci dert 
)eri de buranın bir pazan olmama 
aıdır. Bunlar her cumartesi gün • 
leri Ketan pazarına gitmek mec • 
buriyetindedirler ki, bu da kaza
nın iktisadi cephesini eaaaından 
sarsmaktadır. Her kazanın köylü
leri kendi merkezlerinde pazar ku 
rarlarken bura köylerinin ba§ka 
kazaya taşınmaları çok güç olmak 

lpaalanın küçük bir kaza olma
sı dolayıaile •aridatı ela azdır. ~ 
rada yapılan ticaretin bqhcası 

hayvan almı aatmıından ve yağla 
bal, pancar kavun karbuz ve hu • 
hubattan ibarettir. Tahsilat yüzde 
95 derecesindedir. Borç için ha -
pis olan yoktur maaşlar her ay 
muntazaman verilmektedir. 

Maliyenin senelik geliri 40,000 
liradır. 

Hususi muhasebenin varidatı i
se (30.000) liradır. Tahsilat niı • 
beti yüzde 7 nisbetindedir. Mu· 
allimlerin maaıları şimdiye kadar 

muntazaman verilmekte iken bu 
sene (11) bin liraya güzel bir mek 
tep yaptınhnıt olmasından dolayı 
!Ubat maaf ından bir kısmı verile • 
memiıtir. Hususi muhasebe bu ka-
dar az varidatile bir dispanser yap 
tırmıt ve lazım olan ilaçlarla alit 
ve edevat almıt, ebenin maaıını 

temine muvaffak olmuş, Keşan yo 
lunun teaviyei türabiyesini başar • 

KURUrt'un edebi tefrikası: 7 

Benim tabiatimde galiba pek nasrlsa. dili iyi çevrilmedi. 
çabuk hıra1anmak yok. EskiSen Kuzu diyecek yerde kuzü diyi-
tie biraz hazimli idim. Daha liı~ verdi. 
ıle iken hepimizin bir mektep adı· Bir kahkaha fırtınası, bir alay. 
mız vardı. Mektep adımız amma Nihayet çocuğun adı kuzu kaldı. 
bu adlar inaanm ömrünce ıürer Bana da Çam Feridun derlerdi. 
gider. Bizim mektebin belki kırk Bir gün arkadaşlardan biri ile 
yıllık eski mezunlan vardır. Ta • alay etmek için: 
mdıkları onlan hata mektep ad• - Atma Recep camlar beylik-
luile çağırırlar. Bu ad koymak tir! 
pek garip fırsatlarla olur. Me - Diyecektim. Camlar lafı ağ • 
.eli bizim bir arkad&§ bir gün zımdan çamlar diye çıkıverdi. l 
koyundan, kuzudan bahsederken Hoppala, ogün bugün: 

zifesini bihakkin yapmakta ve me- Mudanya Halk evinde 
telik şaıırtmamaktadır. Bu kadar 
cüzi varidatla hiç bir iı yapılamaz bando 
ken yeni Kaymakamın muhasebei Mudanya Hatkevi bir bando teş~ 
hususiye faaliyetine geçebilmit ve kil etmittir. Bu bandoyu yetittir • 
takdire değer eserler yapmağa mu mek ve isteklilere musiki dersleri 
vaffak olmuftur. • vermek üzere daimi birmuaiki mu-

Bayınd.rhk allimi aramaktadır. 
Kazanın mali kudreti nisbetinde Taliplerin sarih adres ve tercü-

baymdırlık yapılmaktan geri du • mei halleri ile ıartlarının yazı ile 
ru1mamaktadır. Resmi dairelerin Mudanya Halkevi başkanlığına 
için güzel binalar vücude getiril- bildirmeleri rica ediliyor. 

miştir. Çıkardığımız maden 
Kazanın marifine de ehemmi • 

yet verilerek halkın okutulmasına Muğla, 24 (A.A.)- Şubat ayı 
çalıtılmaktadır. Bilhassa köylüle- içinde F eti yeden 11.244 ton krom, 
rin maarif nimetinden mahrum ol göndek madeninden 3.000 ton 
mamaları diitünülerek çarelere manganez, küllük iskelesinden 500 
bat vurulmaktadır. ton zımpara madeni çıkarılmnhr. 

· Köy yollarile telefonları gözö - Amasyada grip 
nüne alınarak tamamlanmaları i- Amasya, 24 (A.A.) - Grip 
çin uğraıılmakatdır. salgını devam etmekte olduğun • 

R. K. Cantürk dan mektepler on iki gün müd • 

- Çam Feri dun! 

Oldum. 
iyi hatırlıyorum. Bana l>u adı 

verip akfama kadar dershanede, 
yemekhanede, arkamdan, önüm .. 
den "Çam Feri dun,, diye haykır· 
dıkları halde hiç kızmadım. Hat • 
ti hoşuma da gitti. Olur a, müna • 
ıebetaiz bir ad takarlarsa ne ya • 
pardrm. Nitekim gene arkadatlar· 
dan birine Şantöz Nuri adını ver· 
diler. Bu arkada§ ta hafta tatilin • 
de gittiği bir ecnebi operetinde 
gördüğü oyunu anlatırken daya • 
namamıt, yatakanenin ortasında 

kalkıp danı figürleri yapnuıtr. O 
geceden itibaren adı Şantöz Nu • 
ri oldu. 

Yani, diyeceğim kızmak, öfke
lenmek bazı adamlarda hastalık 
gibidir. Bu sebepten vurdum duy· 

maz olmak iyi bir §ey değil. Sinir· 
siz adam, duyğusuz adam demek· 
tir, derler. Bunu kim üstüne alır. 

Bir frenk ilimi insan kendi 
kendini dinlemeli, yoklamalı, 
kendi kusurlarını ona göre düzelt.; 
meli, der. ı 

Bilmem neden hu benim çok 
ho,uma giden bir nasihat olmuş • 
tur. En karışık itler içinde kaldı· 
ğrm zaman kendimi yoklarım. 

Adeta ben bir başkası olurum da 
eski benliğimi kontrol ederim. Ne 
dersiniz, insan öyle tuhaf oluyor 
ki! Çok defa en heyecanlı bir a • 
nında kendini öyle gülünç görü • 
yor ki! 

Belçikada çalıftrğım bankada 
İspanyol güzellerine ta! çıkartan 
bir güzel daktilo vardı. Bankanın 
altmıf iki yatındaki direktörün • 

'I .. _.,. • • ""'~ 1 ~· 

hava fırtmah olduğunqan birden• 
bire ıöndürülememİ§tİr. 

Gümrük idaresinin eski yan • 
gm tulumbası yirmi dakikada yr 
tittirilmit, jandarma, halk ve be
lediye amelelerinin yardımlariy • 
le ateı baıtırılmıttır. 

Yangrn çartı içinde olduğun • 
dan bütün Ç&rfl tehlikeye düşmüt 
ve halk çarçabuk telaıla dükkan 
ve mağazalarını botaltmı§lardır· 

Yangın 3 ıaat devam etmiştir. 
Bu zaman zarfında bir fırın ve 

üstündeki bir ticarethane ile bir 
dükkan ve bir ev yanmıtbr. 111"" 
ıanca zayiat ve kaza yoktur. 

Belediyenin yangın tulumbası 
ile alit ve edevatı olmadığmdaıı 
epeyce zahmet çekilmittir. 

......_UMlllMlllMIA •111•mmADlll'lllmtli1W- ad 

detle tatil edilmiıtir. 
Tiyatro, sinema gibi mnu111I 

yerler de bu müddet zarfında ka
palı bulunacaktır. 

den tutun da bizim gibi yirmi bir
lik stajiyerlere kadar ona kartı 
kilise kapılarında ç:çek satıp mel"' 
hamet bekliyen boynu bükük fa • 
kirler gibiydik. Hele bizim kaua • 
biyo tefi kıza bir ıey söylemek i • 
çin Meryemana önünde istavto1 

çıkarır gibi garip vaziyetler alır • 
dı. 

Bir zaman geldi ki, bu kızı bell 
de enteresan bulmağa baıladrlll: 
Hani yıldızlr, lacivert yaz geceler• 

vardır. iri göz bebekleri itte o ır 
celer gibi berrak, derin ve dil!ÜO" 
dürüıü. Bakışlarında insanı dur • 

durtan, ahklaştıran bir tılsım var: 
Hani derler ki, çöl geceleri eık1 

Arapları yıldızlara taptırırmı:. St! 
kızın gözleri de etrafmdakileri 
kendine taptırıyor. insan göz gö • 
ze gelmekten korkuyor. Geline" 
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Yunanistan ve Giritli diplomat -
V enizelosun Y unanis

tanda ilk ihtilali 
Patrona ısqanı ' ve lli kuyruğu Venizelosun istediği vakit düşürdüğü, 

dileyince yerinde bıraktığı kabineler Koca bir tarihi deiiştir~n aıile- 1 
tin reisi, çarfı dellalı arnavut Pat
l'o~Jı Halil, manav Muslu ve kah
leci Ali adlannda üç kiti idi. Bu 
~ kiti, kibar lıtanbuUuları yıllar• 
dır çılgın bir zevk içinde yqatan 
Liitün mamureleri harabeye çe • 
linnitlerdir.Kıtı bile bahar havaıı 
İçinde yafatan lbrabim Patanın 
>'arattığı eğlencelerin ıona ermeıi, 

&ebepsiz değildi. 

1915 intihababnda Venizeloı ftrkn· j 
sı Adalardaki muvaffakıyeti dolayııile 
zayıf bir ekseriyetle Gonariı fırkaıına 

galebe çalmıştı. Eıki Yunaniıtanın bü -
yük bir k111nı ile Makedonya kimilen 
Venizeloıun aleyhine rey venniıti. Bu· 
nunla beraber ekseriyet ahrarlarda ol -
duğu i~in Kral Kostantin Baıvek&leti 
tekrar Giritli diplomata tevdi eylemiı
ti.Ahrarlar, mecliateVenizeloı hükume
tini iktidar mevkiinde tutabilecek kuv• 
vet ve kabiliyette oldukları halde bü -
yük i§leri baıaracak bilhaua umumi 
harbe iştirak eyliyebilecek vaziyette de· 
ğildiler. Ahali fırkaıı 116 meb'uı ile 
Venizeloaa muhalefet etmekte ve Mec· 
lili Meb'uaaııda hemen hergün mühim 
münaka"1Jar yapılmakta idi. 

,lranda, eıkiyalıktan ortaya çıka· 
2'k T ebrizi basan, ele geçirdiği 

l'ürkleri öldüren Nadir, lıtanbul • 
da bir hareket uyandırmııtı. lbra
Lnn Pata, halka ·biç olmazaa bir 
Mtterit olıun diye muazzam bir 
»'eani geçitle üçüncü Ahmedi o ... 
~dara geçirmitti. Büyük bir ordu 
llun lran üzerine aevkedilerek in -
tikam ahnacağı haberi etrafa ya • 
hhnakta idi. Fakat ordu, Kadı -
lcöyünde dağılmıf, herkes yeıieri • 
ile çekilmi§ti. 

nl§ıtane Derealnden bir g6rUnUt lıtediğini yapmağa alıf81l Giritli 
diplomat bu vaziyete tahammül edemi
yor, bilha11a Düveli ltilafiyeye karşı 
harbe ittirak baklanda vermiı olduğu 
sözü tutamadığı için pek mahcup bir 
vaziyetle bulunuyordu. 

!randan dönen askerler, her ta
lafta halkı ayaklandırP.cak propa.
la.ndadan geri durmuyorlardı, ço
cuklann parçalandığı, kadınların 
)erlerde süründürüldüğü töyleni -
)ordu. 
Diğer taraftan Ayuofya vaizi lı 

l>İri zade ile lstanbul kadııı Ar • 
~Tat Zülili Hasan Efendi üçüncü 
4bmec:li tahttan devirmek yolları 
Uaerincle yiirüyorlıardı. 

'7atrona vakuı,, diye adlanan 
~e etmeydanında baılıyarak Ka -
lıt•a.&le hitala hu bntı Yakayı, 
Saclabat, liimıetice Kağrtanc semti 
tan1ıini aJikalanchrdıiı için kı• -
Ca anlatahm 

1143 yılı 15 Rebiülevvel per -
tembe sabahı, Patrona Halil bir 
kaç kiti ile lapiri zade ve Zülali 
liaaan Efendiden aldığı direktif 
iizere latanbulu dola,mağa batla • 
bııftı. Patrona Halil Bede.tandan 
aeçerek şöy1e bağmyordu: 

- Davayi ıer'imiz vardır. Om
lneti Muhammetten olan dükkan -
la.rmı kapayıp bayrak altına gel -
•in .• 

T abit büyük bir aüriiltü ile ke
i)enkler kapanıyor, eline ıilih alan 
kafileye kanııyordu. 

Etmeydanmda toplanan yüzler
ee iaiyi belki teskin ederim ümidi
le aakerlerile ıelen Yeniçeri ağası, 
&üç halle kendini kurtarabilmiıti. 
4ia, ilk önce Patronaya sert söz
ler .öylemi!ti, fakat: 

- Sus, yokaa elbiaeni kanlara 
l>oyıyarak Ümmeti Muhammede 

de takılıp kalıyor. 
Kız, kendisiyle meığul olduğu· 

lllu sezince ıhoılanır gibi davran -
Clı. Bu iy:i bir alametti. 

Fakat kafama kazrlmıt gibi 
llaımda.n çıkmıyan o nasihat ge· 
be plerimin önüne dikildi. 

Kendimi. bu kıza itık olarak ka
J,gı ettim ve ondan M>nraki hidi • 
lelerin senaryosu gözlerimin önü-

lıe ,pldi. Çıltm gibi seviıiyoruz. 
lılerimiz akaryor, onu da beni de 
lcapı dqan ediyorlar. Hele bura· 
h bankacılık öğrenmeğe gelen 
ben büsbütün apqıp kalıyorum. 
kız aüzel olduğu için etrafmda 
lreıebekler eksik olımyor. O ilk 
'-tına eönerken bir yandan da 
~bk hatlıyor. Nihayet kız 
'-ttan kaçıyor. Çünkü hayat, hele 
.\Yrupa hayalı yoksuzluğa hiç 

ıancak yaparım .. diye ka11dk a -
linca, nıe yapacağım ıatırmıf, a -
damlarının asilere kan§tığını gö -
rünce, kendiıi de atından atlıya • 
rak onların arasına girmiıti. 

Y el\İçeri ağaaı, taıkmlık devam 
ederken, kıyafetini değiıtinnit, 
limanda bir kayığa binerek doğru 
Oıküdara geçmiş, bir daha evin • 
den çrk.mamııtı. 

lıyan, halkın itimadı kazanıla -
rak yapılıyordu. Mahpuslar çıka -
rılarak serbest bırakılıyor, ıokak -
tarda: 

- Ekmekçi, bakkal, kasap, ma· 
nav dükkinlannı açıp herkes itile 
metrul olımı. Ehli ırza taarruz o
ı.,,,,,.. •.. di~ dellal bajmyordu. 

Hadiseyi üçüncü Ahmetle :vezi
ri İbrahim P&!a Üs\tüdarda haber 
alarak aece yanıı T opkapı sarayı
na gelmitlerdi. 

O gece, vükelanın müz~reai 
ile geçti. Sabahleyin aıilerle yapı
lan müzakere bir netice vermedi. 
Etmeydanından paditaha ıu haber 
geldi: 

-Şevketli! paditahımızdan bot 
nuduz. Veziri ve kethüdasını ve 
Kaptan Paıayı istemiyoruz. 

lıyan duramazdı artık, iş iıten 
geçmiıti. Saraydaki mubafiz -
1ardan otuz kiti bulunmuı di -
ğerleri birer tarafa sıvıtmıılardı. 

Bir sabah saray kapıları binler· 
ce kudurmuf insanın yüzüne kar -
tı açılınca, ilerliyen arabanın için.
de balmumundan mankenlere ben
ziyen bir kaç ceset göze çarpıyor -
du. Ki.ğıtaneyi altmıf günde Sada
bada çeviren İbrahim Paşa da bu 
cesetlerin arasında idi. Binlerce ki 
ti biraz sonra, bu ceıedi divan yo-

gelmez. Bizim o tiir, gece, yıldız 
ve biraz da gençlik hevesinden 
kurul.mut atkımız B!tpazarma dü
şen kırı..k vazolar gibi yerlerde sü
rünüyor. Kız gönülleri zapteden 
paranın ve hakkı olan güzel lükı 
hayatın eıiri oluyor. Alıp batını 
gidiyor. 

Bana gelince, tabii beni oraya 
bir feyler öğrenmeğe gönderen 
banka böyle gönül borsaamda ha· 
va oyunlarına daldığmıı görünce 
paramı kesiyor ve ben ya bir ge -
minin ambarında, yahut poıta tre
ninin fürgonunda süklüm, püklüm 
lstanbula geliyorum. 

Bu kabustan kurtulmak için 
silkindiğim zaman artk lıpanyol 
güzeli daktilo gözlerimin önünde 
basbayağı bir insan, bir arkadaf, 
olarak kalmııtı. 

lunda at kuyruğuna bağlıyarak 
parçalıyorlardı. 

Bundan ıonra ispiri zade Üçün 
cü Ahmede !U haberi getirmişti. 

- Paditahım, iıiler sizi iıte -
miyorlar .• 

Renk renk qileler arasmda genç 
kızlarla dantel örmeğe özen.en Pa
diıah, titrek ayaklan ile Mabmu -
du kafesten çıkarmış, Saltanatı 

teslim etmişti. 
Üçüncü Ahmet, yeni padiıaha 

ıunları ıöylemiıti: 
-Oğlum! Baban Cennetmeki.n 

SUlatn Mustafa hanı ıani Hazret -
leri ile ben, ıırf vüzeraınıza teı· 
Jimiyet gösterdiğimiz, her iti onla
ra 'bıraktığımız için, şu senin cüluı 
ettiiin tahttan ıükat ettik. Sen biz 
den ibret at ~endini vüzeranm 
nüfuzu albna so'kma, her §eYİ on
lara bırakma. Kendin ıör ve an· 
la. Bizi berbat ve perip~ eden hal 
lerden sakın. Şedit, fakat adil ol.,, 

(Sonu yarın) 

Kongreye davet 
Akınıpor· genel yazganlığm -

dan: 29 Mart Cuma günü saat 13 
te klüp merkezinde senelik kon -
gremiz toplanacaktır. Klübe bağlı 
üyelerin yukarda yazılı gün ve 
saatte kongreye gelmeleri rica o· 
lunur. 

Annelere öğüt 

Bugünlerde V eni.zeloı, Krala üçün
cü bir muhhra veriyor, ve Yunaniıta 1 

için kaçmakta olan fırsatın tekrar ele 
geçirilmeai zor olacağı iddiasilc derhal 
ıeferberlik ilanı mütaJeaımda bulunu
yordu. 

Kral Koıtantin, bu muhtıraya da e • 
hemmiyet vermeyince V enizeloı tekrar 
istifa etti. Umumi harbin buıünlerin· 
de Yunaniıtan, büyük bir dahili buh
ran içinde çırpınmakta, vakayÜ harbi
yenin Çanakkalede Türkler lehinde te· 
celliıi Venizeloı ve taraftarlannm ıiya
ıetini her geçen gün biraz daha çürüt
melde idi. V enizeloı buna da tahammül 
edemedi ve ıiyaıi vaziyet baklanda 
mediate cereyan eden bir milnakapyı 

müteakıp, Abrar Fırkası reisi mecliste
ki kuvvetini &Öllennek makudile hü
kiimeti itimat reyi talebi mecburiyetin
de bulundurarak bitaraf ihtiyarlar ka
bineıini düıürdü .. 

Venizeloıun istediği zaman mevkide 
bırakbğı, dilediği anda iıkat ettiği hü
kUınetlerle bir iı sörülemiyeceiini an
lıyan Kral Mecliıi Mebuaanı feshederek 
umumi intihap yapılmaımı irade etmiş 
ve 1916 ıeneai Kinunuevvelinde yapı

lan bu intihabata, Venizeliltler protes
to makamında iıtirak etmemiılerdi. 

Kral Kollantin taraftarlan intihaba
tı yaptılar. Giritli diplomat bu vaziyet 
kar111mda en emin adamlarou Çanak -
kaleyi tahliye ederek Seliniğe gelen ve 
orada yerleımeğe çalıf811 ecnebi kuv· 
vetlerin kumanclanlarile temasa memur 

Çocuk Esirmege kurumu (Hi- etti. Venizeloı, iktidar mevküni ele ıe
mayei Etf al) genel merkezi, ma - çinnek için Y unaniıtanı yabancı kuv· 
ma çocuklarının naııl beılenece • vetlerle tazyika çalı~ıyor ve mutlak., 
w • • l l h 1 Y unanldan harbe sokmak iıtiyordu. 
gını ve mama armın naıı azır • ·---·--w•ıı•·-· , . •ııı•• 
)anacağını öğreten (Annelere Ö • tiyenlere paraıız olarak gönderir. 
ğüt) ün 2 inci sayısını hazırlamıı- Ankarada Çocuk Esirgeme Kuru
tır. mu batkanlığına bir mektupla ad-

ı inci öğütleri ve bu öğütü iı - res bildirmek kafidir. 

Zaten inııt.n ne olursa hep bu 
çağlarında olur. 

Bu tehlikeli devreyi kazaıızça 
atlattı mı yüzde altmıt kurtuldu 
demektir. Çünkü artrk kafaıımn 

muhakeme, dütünüş motörleri it • 
lemeğe başlamıttır. 

lıtanbula döndüğüm günden • 
beri rastladığım arkadaılar lafı 
dönüp dolaıtırıp bir yere bağlı -
yorlar. Nasılım, iyi misin, ne var, 
ne yok, &onra gözleri sorgu ha.ki
mi gibi şüphe ile gözlerime diki .. 
liyor: 

- E, Belçikadan yalmz mı gel
din bakalım. 

Ne maksatla sorduklarını an -
lıyorum. Bizde Avrupada tahıile 
giden gençler dönüşte kollarına 

bir frenk kızı takıp öyle gelmeğe 
özenirler. 

Sanki Avrupaya bir fey • 
ler öğrenmeğe değil, eğlenmeğe, 

yahut evlenmeğe gitmitler gibi. 

Bunu bildiğim için alay ediyo· 
nmı: 

-Tabii. Yalnız. Belçikadan 
maden kömürü getirecek değilim 
ya. ilerisine varmıyorlar. 

Ben daha lisede iken bile ne· 
denıe ecnebi kadınlarla evlenen· 
leri bot görmezdim. Bu biraz duy
gu, görgü ve dütünce aykırılığı -
nı ölçmekten gelen bir hoınutauz· 
luktu. 

Avrupaya gittikten sonra anla
dım .ki, hele bizim için ecnebi kız. 
larla evlenmek soyıal yqayııımız 
namına bir sayğıırzlıktır. 

Neden diyeceksiniz. Avrupaya 
bir şey öğrenmeğe giden Türk 
gençleri yurtlarmda büyük yerler 

V enizeloı hazırlanmııtı. Müttefik 
kuvvetlerin Sırbiıtana yapmak iıtediği 
muavenet akim kalmıl! Alman ve Bul -
gar kuvvetleri Yunan hudutlanna da • 
yanmıfb. Buna rağmen Venizeloı ideli· 
aımda 11rar ediyor ve Yunan orduıu 

bu iİe ıirer girmez vaziyetin değiıec~ 
ği mütaleaımda bulunarak, teıriki me. 
sai edeceği eıki arkadaılannı ve meb'· 
uılaruu birer ikiıer Selinikto toplu • 
yordu. 

Günün birinde üç kitilik ili bir be • 
yetin Makedonyada bir bükUmeti mu· 
vakkate ilin ederek Atinayı tanımarlık
lan öğrenildi. Bu üç Iüıilik heyetin re • 
iıi V enizeloı, izalarmclan biri Amiral 
Koncloryotiı, diğeri de General Danp
li idi. 

Heyet, ltiW Devletlcıi ku\"Vetlerine 
istinaden Selinikte ve Makedonyaıua 

diier yerlerinde bükGmeti ele ahmt ve 
Atinayı tehdide batlaımıtı. Bir ecnebi 
donanmaıı Faler'e gitmiı, ve Venizeloı 
ecnebi kuvvetlerine iıtinaden Krah 
Y unaniıtanclan uzaklaıtırarak Atinayı 
ve eaki Yunaniıtanı cebren eline ıeçir• 
mitti. 

Umumi harbe girmek için ecnebilere 
dayanan V enizeloı, bu ıuretlc Ciritte 
birçok defalar yapmıf olduiu ihtilil· 
lerden birinciıini Yunaniıtanda mey • 
dana &'etirmiıti. 

Bulgaristan da 
istiklal mücadelesi 
hatıraları kut/ulanırken 

Bulıaristan son zamanlarda 
sık aık kuthıJanmakta olan istik -
lal mücadeleleri hatıralarını pıev
zuu bahseden MlR ıazeteıi diıor 
ki: 

"Bazı mehafil, birkaç zaman • 
dan beri Bulgar intibahı ihtifali e
rini uluı ve bilhaua gençlik ara • 
ıında yaymağa çalı§1Daktadır. 

Bunlar, lüzumlu §eylerdir ve 
yapılması §ayanı memnuniyettir. 
Yalnız bunu iyi ıurette yapabil • 
mek için 18 inci asrın ortaların • 
dan itibaren Bulgariıtanın istikla
li gününe kadar olan meseleleri İ· 
yice tetkikten geçirmek lazımdır. 
O zamaıiki Osmanlı devletinin 
bütün vekayiini, Balkanlarda ec· 
nebi tesirlerini, diğer komıu ulus• 
ların istiklal mücadelelerini, Bul· 
garların bu mücadelelere ittirak
lerini, büyük ve küçük şehir ve ıı· 
nai merkezlerdeki faaliyetini, Ay
neroı ve Rila Manastırı ziyaretle • 
rİni, Bükreş ve lıtanbuldaki Bul • 
gar cemaatlerinin inkitaflarını i -
yice bilmek gerektir.,, 

tutuyor. Yüksek itlerin sahibi olu· 
yor. Hatta devletin en yüce ıiya -
ıal işlerine karıfıyorlar. Bu da 
haklarıdır. Çünkü b ilgileri vardır. 
Görgüleri vardır. 

Fakat bu bii)'ük adamlar Av· 
rupada tahsilde iken nihayet bir 
mektep talebesi ve yahut ekleme, 
yanaıma kabilinden bir ıtajiyer -
dirler. 

Bu zamanlarında onlarm ala • 
bilecekleri ecnebi kızları hiç de 
kendi denklerinde değildirler. 
Çünkü Avrupada iyi bir aile ye -
tittirdiii kızım hiç bir zaman böy· 
le ecnebi bir talebeye ve yahut 
çömeze vermez. Orada aile içi • 
ne airmek imkim bile yoktur. Ev· 
lerine, samimi aile yuvalanna ka· 
bul edecekleri dostları bin bir de
fa elekten geçilirler. Onun için 

( Sonu yan nJ. 
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111.:\0 Yazan: 1 erbige doktoru H. Fikret Kana'J 
18, ~7 - 2 - c•> 1 geldiği kadar çalıfıyor. 

Kızgm öğle cüneıinin yakıp kavur·ı 
duju ıiperlerde atq biraz tavsamııt•, 

Karııda güllelerin parçaladığı tel Öl'JÜ· 
ler ve iki bendek arumda kat kat ıerit· 
ndı ölüler cörülüyordu. Kum torbala . ' 
nnm ardmda hali uzan aoluklıı leylek· 
]eri andU'aD makinehler takırdıyor, a • 
ı-ada sırada yalan geçen bir obü.aün 
keskin ıslığı duyuluyordu. Fakat bir 
aaat önceki korkunç trampet atqi. ar • 
bk dinmi§ sayılabilirdi. 

Sıçıın yollarında sedyeciler gidip gc· 
liyor, cclıetlcri kana bulanını~ yaralılar 

ta~mıyor, vuru1aıllarm bo~ bıraktıkları 
mazı;aTiura geriden yeti}enler yerleşi· 

yor.da. Siperdekilerin hemen hepsi 
0

ba
rut dumanından ka.rarmıı, üstleri bat
lan, toz topraktan renklerini kayhet • 
miılerdi. 

lnuilizlerin satnh Kanada abylat-ile 
saldırdıktan bu hend~k, Türkün en ile· 
ri ai?>eri,.di. Svoı koyundan cemileri. 
kıyJdan lau-a batuyalarile kaç giindür 
döidükleri ln:a sırattan bir &'nlÇ kah
ramanı ao"'küp atamıyorlardı. 

Böğürlerine bilenm.iı bir ok gıbi sap· 
lanan bu ıi!>eT çılantın, bir haftadır 

onlan çıldırtıyordu. Ardı araıı kesil
mez top, makineli tüfek yaylım ateıle
ri, teı:>eYi tencere sibi kaynabrken, 
düııbün baımdakiler: 

- Eh! derlerdi orada artık adam 
değil, karıncalar bile •f kalınamqJar. 
dır. 

fakat kum torbalannm arlrumdan 
sıçradılar mı, bütün mazgallar apanıız 
kıvılcımlanır ve Kanadahlar, tutkallc 
kağıda yapıf&D ıinekler gibi clebelenc· 
rek yerleııe ıerilirlerdi. 

lngilizler, bir çok deneyiılerden, bin
Jen;e kurban Yerdikten sonra bu· yere 
"Ölüm tuzağı,, adım takmı!lardı. ' 

Busiin de gene ilk ıpldarla bol:illlar-
~n: batlamİt; .fılbt Türlt ~JUi J&
rinden oynamanu~tt. Saatlerce mazpJ 
b::ııında ve temmuz güneıi altında kav· 
rulan aslanlar ıuaamıılarcb. Boı mat· 
ra1armm çuha kıbflan kupkuru idi. Oa 
b:ııı, çavuf, bqçavuıtan geçen mmltc· 
lar bölük kumandanına kadar nnnca: 

Şahin Bey sordu: 
- Saha celmedi mi? 
- Hayır yiizbaınn! 
- Nerede kaldı bu aptal\ 

- Bilmeyüz yüzbıı!nn! 
Doğan orıbaır, ökçelerini çarparak: 
- Ben ıittiiini gördüm, emme ~lı 

oldu. 
Dedi. Müli.Zimlerden biri abldı: 
- Ortalık cehcnileme dönmüıtü, bel 

ki vurulmuıtur. -
Yüzbaıı aordu: 
- Kim gitti? 
-Muaa! 
- Hana:? MuM? 
- Taıköpriilü Mıua. 
Ş~ıiniıı yüzünden takacı bir bulut 

reçti; 
- O, vurulmaz o. dedi. Kertenkele 

gibi ıüriinür, gölge ıeuuliği ile iine -
nin deliğin.den aeçer. Heın wrulmu~ 
obaydı, kam döner relirdi. 

Ötekiler, baılarmı salladılart 
- Y-. sabi katır aelirdil 
Yüzbaıı: 

- {'~uklar ıusuzlaktan çatlıyorlar, 
dedi. Ne olduğunu anlaymcıya kadar 
bir kaç kiti cönderin de IU'l1 yerinden 
nıataralan doldurıunlarl 

ÇeYUflar ••firtb1er. içi toprak dola 
çit baumakta' dinlenenlerden üç dört 
yiiit. .Uerinde matra aalknnlarile ara 
•İperbrde kayboldular. 

"Musa,, • aııka, çelimıiz bir feydj. 
Oatüne pazarlık ~laktı da. Amma hep 
aeverlerdi. Uyurken bile gülen, keyifli. 
pkacı ve ~k kumu bir delikanlıyc:h. 
Bu 7iizdendir, ki Mkanm ıelmeditini 
duyanlar. çektild:ri ıuıuzluk acıamdon 
çok, onun batma bir İf ıelmeıini düıü· 
nerek yanmıılardı, 

Yalnız bölüğünü iyi tanıyan yüzba • 
fit Musanm vurulabileceğine inanmt· 
'70"1 

~Ceride postun deldirmek ıçm 
.tal!Dl, top olmak gerektir. Muta kolay 
kıöhl:y tongaya basmaz 1 

Diyordu. 

Yazan: Z. A. 1 9.~7 19.59 

4. 15 •.ıa 
Genç muallimlerimizin bütün Y emit ağaçlCU"ı tırtıUar tarafııı • 

Biraz sonra aarp yerinden dolduru· Vılın grçen gdıılcn 8t S.'\ bu' vuıflan kazanabilmesi için el.an tahrip ediliyor. Çocuk elini 11 • 
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lan matralarla birlikte çallıyan dudak- ~~~~~==~~====~~ 
lara da renk ıeldi. Kızgın namlılardan ~--ll .,..-1 
1:ıirer yaib çaput geçirildi. . · RADYO L 

Telefon telleri oıaanldıktu aoııra, ===;;..!:;.;:============.:== 
bütiia ıeri noktalara sakayı sordular. 
Bir çok yulerden ıörülmiiıtü. Fıçılar 
dolu ve kara kabr yedekte en ıon geç
tiii yer (Kirte) idi. Bunu ıörünce yüz 
bal'Jllll yüzü karardı. Bafma çöken a • 
ğır düıüncenin altmda alnı katlandı 
Karııımdaki mrdizime: 

- Eğer, Maaaya ild gün öııce bırakM 
tığmuz batb aııla~rlana çocuğun i· 
ti bitiktir, hep o kestirmeden iı]erdi. 
Gelmediğüıe b:Juhna arbk beklemek 
debot-

Dedi. 
Siperde gölaıeler uzuyor, ııüneı dev· 

rİliyOI', bir kaç nefer avuçlanİıı kumla. 
na vurarak ikindi apteati abyorlardı. 
Bu aralık telefon p.ldı. Bizim aakanm 
lngiliz hatları tarahndaıı döndüğünü 
Kirteden bildirdiler. Muaanm Mi ola· 
ıu berkeai aevindirmiıti. 

Bir çeyrek tonra gizli yolun ( rahı 
mestur) yanmdaJWer: 

- Geldi! Geldi! 
Diye aeTİnçle : seslendiler. Giqidı? 

ıürültü çoğalıyordu. Daha yaklaımca: 
- Olen bunlar ııe? -
-Yqa be Muaa! 
- Bize mi la"? 

- Yiizbaııya danttmadan· yemeyin! 
Belki ağu katmıılarcbr. Geberirainİ% 
hal.-

Sözleri duyuldu, Şahin Bey de mü· 
limnleri de adamalalh kuıkulanmıı· 
lardı. Siperin . dirıetin.i döndüler, Mu • 
aanm bqma ütüten neferler daiıldr. 
Bqı çıplakb.K.a1.Jaimı bir tencere gibi 
altmdan avuçlamııtı. içi çikolata, bia • 
kiii dola i.di.. Y&w'-IQ"t •• ...-.. 901ak 
koluyla çarpık yanım çaktı ve öylP. 
durdu. 

BugUn 

ISTANBUL: 
18: Fransızça ders. 18,30: a,,_ber -

ler. 19,40: Lohengrin operası - Vag
ner - (kısaltılmışı). plak. 20,30: Ba· 
ya.n Jale (şan) piyano ile, 20,50: Ba
yan Nazlı Keman solo piyano ile, 21, 
15: Son haberler. - borsalar. 21,~0: 
~dyo orkestrası. 22: Radyo caz n 
tango orkestraları. 

175 Khz. MOSKOV A, 1724 m. 
1.,30: Parti yayımı. 18,30: Yeni 

şarkılar. 19,30: Maksim Gorkiden ro· 
man parçalar. 22: Almanya yayım. 

23,05: Jngilizce yayım. 
832 Khz. Moskova (Sta.lin) 361 m: 
22,45: Dans musikisi,~: Moskova· 

dan nakil. 

5'5 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Macar kuarteti 19,15: Sözler. 

19,45: Piyano konseri. 2020: Konf e • 
rans. 20,50: Spor duyumları. 21: Mu· 
siki reportajı. 21,40: Duyumlar. 22,05: 
Vagnerin "Die Götterdaemmerung,, 
adlı operası. 22,50: Vagner hakkında 
sö:r;Jer. 

E•kl Fransız Tiyatrosunda 
Bu rece saat 20 de 

Uç Saat 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
~~ 

Beıteliyen : Cemal 
Reıit 

fo~ııbuJ 111 .. i"'i 
SehirTiyatrosu 

111111111111111 

Gözlerinin içi gülüyo1', kendini 
tutuyordu. Şahin Bey sordu: 

zor --... ·---Mil--·--.... 1 MlllMllHWllMMIUlllMIMMIO 

- Nerede kaldın? 
.... ı ... 
- Söylesene uLm "Kirle,, wdmda n" 

itin vardı? 
Onbqı yaldqb: · 

- Aizı dolu, onun. Ondan konup~ 

mıyor! 

Dedi. Musa, gözlerini evinden uğra· 
tan bir ulantı ile .ağzmclakileri yuttu vıe 
bkacı aökülen bir yalak gibi botandı: 

- Yol deiitmit efendim. Her vak.İt· 
ki yerdmı bizimkiler göçmü1- Giderken 
balaıtı gabr kipemeie. Yalarına asıl· 
dan. Daman dutta gene öküzün dedim, 
emme gabr dojnıda ben eiricle inıqiro. 

Ne İM azatmıyalnft. bir dinek dön • 
dük lmine daha upacafm'ı amada önü
me .... ıÜll(ÜIÜ raV'lll' eıkeri çıkagoy
du. 

Düımanlık bapka, acnnak baıka. 
Dedim. Herif söylediklerimi anlat • 

maya batladı. Dinlerken baktım ki ka • 
vağın yüzü ıiilüyor. Ben de ıınttnn. 
Yavaf yava! bunun böyJe olduğuna 
kendim de inannuıtım. 

Birdenbire gavurun zabiti askerleri
ne uludu. Hep koıuıtular. fıçıları İn· 

~diler. Suyu bof81tblar. Sonra teker· 
lek, yaıar, uzun kutular getirdiler üst 
kapaklan kırarak fıçılara doldurdular. 

Benim de kabalağmu çıkarıp içine 
tatlı pekıimetle, tellere sarılı çikolata
lar doldurdular. 

Gene o zabit Mmrlıya döndü bir çok 
aöyledi. O da bana anlath: 

- Sizin yü.zbap gahııunan bir düt • 
ID&DDIIJ, Sudan ötürü teıekkür ederiz. 
Fıçılara gonan teneke kutllarda ıüt, re· 
çel et vardır. Güle ple yiyin! 

mevcut muallim mekteplerinin 11-· 

Jahı ile ite batlamak imkinaızdır . 
Mevcut muaflim mektepleri oka
dar çürük temeller üzerinde duru • 
yor ki bunun üzerine yeni bir bina 
kurmak ihtimali bile yok .. Ve ıırf 
bu çürüklükten dolayıdır ki genç 
muallimlerimiz hayatta alabiıldiği
.. e nazari ve alabildiğine becerik -
ıh kalmaktadırlar. 

Bugün muallim mekteplerinden 
mezun ola.nlarda karakteristik ne 
gibi vuıflar görülmektedir?. 

Genç mezunlann büyük bir kı&
mı köy hayatını sevmiyor. Onların 
ideali şehirlerde yaıamak ve §e • 
birlerde muallimlik etmektir. 

Ben bu neticeye hayret etmiyo • 
rum. Akai olsaydı o zaman hayret 
etmek icap ederdi. 

Köyden şehire yeni ge • 
len bir çocukta mu·allim mek • 
tebi büyük değişiklikler yapabili • 
yor. Ne çareki bütün deği!iklikler 
çocuğun ve memleketin al~yhine 
oluyor. 

Bu husus hakkında elde Oka.dar 
materyal vardır ki bunları burada 
birer birer zikretmenin imki.m 
yoktur. Yalniz bunun neden böy!e 
olduğunu birıkaç misalle izah et. 
mek kafidir: 

Bir köylü çocuğu m~ebe ge
lince köyünde yaşadığı hayat i'le 
hiç alikası olmıyan yepyeni bir 
hayat k~tıaında kalıyor: ÇoC:uK 
~ ı~a r<'* •can 
kalkıyor, kahva1tumı yapıyor,der· 

se giriyor, dersten çıkıyor, ~krar 
derse giriyor. 

Zamam gelince yemeğe gidiyor, 
Yemekte bertey hazırdır • Her• 
ıey önüne hazır olarak geliyor • 
Çama,ırları yıkanıyor, odalar te • 
mizleniyor, ısrtıliyor, elbiseler ye· 
nileniyor .... 

Sonra cumalar, bayramlar ge • 
liyor .• Çocuk şehri geziyor, sine -
malara gidiyor, tehirde kahvelere 
girip, çıkıyor, canı sıkdıraa tavla 
oynüyor ve sonra serbest gene 
mektebine dönuyor ..• 

Bu haY.at içinde çocuk tamamen 
paasif vaziyettedir. Onun, etra -
fında olup biten her§eye seyirci 
kalmaktan başıka bir iıi yoktur. 
Çocuğun benimsediği tek bir it 

Hepai kulak keıilmi§lerdi. Arkadan 
neferler de )'8.Daııyorlar, dinliyenler ÇO· 

Dedi. Sonra yanıma kendilerinden var: 

ğalıyoTdu. Yüzbaıı; · 
- lngilu siperlerine mi düıtün, de~ 

mele iatiyoraun? 
- Evet! .. 

- E nanl tekrar buraya dönebildin? 
- Ben de onu anlatıyom ya- Efen-

diıne söyleybn, gavurlar dört yanımı 
sardılar. Benket siWıım yoktu. Dü • 
tiindüm, tatmdım. Aklıma bir ıeytan .. 
bk geldi, 

Onlara ~lale kolumu . gÖ•terdim. 
Yüzlerine gÜ)Üverdim. Avcumla ıılak 

fıçılara furdum: 
- B~ni yü.zbaıım gönderdi ülen gah-

be oğullan t · 
Diye bağırdım. ~ 
Fanfin ettiler. Zaten ıiperleri de ,..., 

kmnut- Sürü ile koıup geldiler. KOiu • 
rna ıırma ıeridi İ§aretleri yaparak za • 
bit istedim. Kavak boylunun biri ilerle· 
eli. Ona fıçıları göıt~rdim. Anlamadı. 
Yüzbaıı, dedim, kape~ dedim. Smttı. 
gn-edB,u; l,gnıeırlu 1 k bm mb m 
Meğer iı;lerinde bir Mıurb varını,. 

Türkça biliyor. Yanıma yaklaıtı. Ka • 
vak boyluya ne söylediğimi sordu. 

- Beni yüzbqım ııönderdi. Sizin •u· 
auzluktan neler çektiğinizi biliyor. Bu 
buz gibidir. Gaynaktan dolduruverdik. 

eıker katblar. Beni tuttuktan yere ka· Derslere çalıımak ! 
dar selametlediler. Oradan ötesini bili· k 

Ve ıınıf 

yorsunuzt 

Musa hikayesini böylece bitirdi. Yüz 
batı da, mülazimlerle bütün öteki dinli· 
yen ler de şaşıp kalmı,Iardı. ilk taıkın· 
hk geçince fıçılar boıaJtıldı. Tenekele· 
rin lehimleri yoklandı. Üstündeki yazı· 
lar okundu. 

Gerçi saka yiyerek gelmiıti. Fakat 
gene bir ihtiyat olmak üzere etlerden 
muhabere köpeklerine birer parça veri 
lip yoklandı. Bisküvilerden tatbnldt. 
Ak§aına lıadar hayvanlarda hiç bir :ı:c· 
hirlenme ui görülmeyince de paylaşıl
dı. Gece arkadaşları= · 

- Olen Musa.. nasıl ettin de kavut· 
lan aldattın? 

Diye şakalaşırlarken, öbür yanda yüz 
batı Şahin yanındaki mülazimlere: 

- Halat gibi ıinirleri var onların di
yordu. En güç, en korkulu hallerde bi
le §a§mnazlar. En akla gelrniyecek kur
tuluı yolu,;u bulurlar. Mesela işte ıu 
su masalının uyduruluıu ne kadar ye
rinde bil' şey! 

Zabitlerin en genci, birden bire ha • 
brlanııı gibi: 

- Hay maskara hay! dedi; Meğeı· 

buim çolak, çarıklı erkanı ha mi 1 

geçme !. . 
Çocuk kendi hayatının yabancı 

eller tarafından idare edildiğini, 

kendi ihtiyaçlarının baıkaları ta• 
rafından temin edildiğini görerek 
kendisinde, herıeye ıeyirci ka1l • 
mak, kendi itlerinde bafkalarını 
kullanmak meyil ve itiyadı kökle • 
ıiyor. 

Sonra bu hayat içinde çocuk ya
pıcı olmaktan ziyade yıkıcı olma • 
ğı öğreniyor: Mektebin sıralarını 

çakı Ue kazıyor, yağlı boyalı du • 
varlara yazı yazıyor, kütüphane • 
nin kitaplarım hor'kullanıyor .. Ve 
bütün bu hareketlerini zamanla 
gayet tabii gönneğe ha.ılıyor .. 

Sonra mektebin geniş bahçesi 
ve birçok yemiş ağaçları var. 
Bahçe süpüriintül.er'le doludur. 
Hademe temizlemezae, bahçe yıl • 
larca böyle ·b~~ımıız kalmağa 
mahkUmdur •• Tal ebe gözü 
deki pislikleri kaldırmak 
dura 

zatıp bir tırtıl öldürmeği a.k)ı11• 
bile it-tirmiyor. Ağaç tırtılları i~ 
mücadele onun hayaline bile sir. 
m~z. Onun vazifesi böyle küçü1ı 
işlere burnunu sokmak değildir• 
Onun en yüksek vazifesi: Ders, ki· 
tap ve imtihandır. 

Sonra tehrin çürük ve bozuk iti
yatları da gençte yava! yava§ tesi• 
rini göstermeğe başlıyor. Güzel 
kravata, güzel ve ütülü elbiseye 
kıymet verilen bir muhitte çoellk . . 
farkina varmadan hayatın harı'1 

tekillerine ehemmiyet vermeğe ff 
buniar kendi nazarmda kıymet k.
zanmağa baflaT. Çiçeii burnund• 
olan genç, sıraıını buulrsa çiııtl 
münaıebetlerini tatmi~ de çalı • 
flr; bunu da, çok zaman, paraıd 
ve beceriksiz olduğu için yüzüıı' 
gözüne bulaıtınr ve hasta olııt• 
Ceza korkusu hastalığın tedavi•İ • 
ni ihmale uğratır, bu da genç tai~ 
be için ayrıca bir dert kaynağı O

lur. Şehirlerde cinsi münuebetlr 
ri harekete getiren mevzular ~ 
kadar çoktur! Açık saçık ve M • 
tan kadınlar ile sinemalar bunla-" 
nn bq~da bulunur. 

Şehirde kııkantlacak dereced' 
güzel bir lükı hayat ta ıöze çal'P" 
maktadır! Bu hayatı, a.nc:ak pa • 
rası bol olanlar yqıyabiliyor 1 Ne 
mutlu zengin olanlara! Bu paralar 
nereden geliyor? Bin bir kaynak
tan: Alnının terile kazanıp zen• .- ........ ,.ı ...... , '-kiit ctoteımcl .. 

ncıbkla, hilekirlrkla, ihtikirta, if • 
tira ile, fesatla, rii!v~tle ve dal • 
kavukluk1a zengin oanlar da yok 
değildir. Bu çalkantı yavaf yavaf 
genç ruhlarda yeni bir hayat fel • 
aefeıinin temelini kurmaktadır: 
Ha.yat, güzel ve rahat yaf&Illktan 
ibarettir. Hayat, ineanın maddi ih
tiyaçlarriım en güzel bir tekilde 
tatmininden ibarettir! 

Derken rlk imtihanlar bitiyor, 
tatil geliyor. Çocuk, attili istene, 
köyde, anasının babasının yanın • 
da geçirebilir! Ne gezer! Bu tatlı 
( !) hayatı bırakıp ta gençin çorak 
köy muhitinde, toz toprak içinde 
yaııyan anasının babasının yanın
da iti ne!.. Çocuk on lan hail ıe • 
viyor. Fakat nedense onlann ya· 
nında onlarla beraber haıbaıa ya• 
ıamak mey1ini kaybediyor. 

Yeni ders senesi başlıyor. Ha -
yat ayni tekilde tekerlenip gi • 
diyor. Ve çocuk bu hayat içinde 
eskisinden biraz daha kuvvetli ve 
fena iÜyatlarla a.tılamp duruyor. 

Buna karşı mektep bir ıeyler 

yapmıyor mu? Çok ıey yapıyor: 
Tarih dersinde mUli hisleri hare .. 
kete getiren güzel ıözler, çocu • 
ğun memlekete faydalı olması ve 
bir şahsiyet olması nasıl mümkii11-' 
dür? Mevzuunda konferanslar ve 
temsiller veriliyor. Ve bu gibi ıöı· 
ler her hafta, her ay, her sene nıub 
telif şekillerde devam edip gidi • 
yor. Ne çare ki, bunlar hep sözdür 
ve hareketlerimize bilvasıta tesir 
yaparlar. ltiyatlarmnz aksi istika· 
mette te,ekkül etmişse sözleriıt 
tesiri gayet mahdut oluyor. 

Gençlerin hüsnüniyet sahibi ol~ 
maları ve-fakat fena ·itiyatlaml • 
dan bir türlü vaz geçememeleri 
bundan ileti gelir. 

(Ü(UncU vazı yarin) 
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Italya hükimeti 
silih altına 

hir sınıfı • 
yenı 

çagırıyor 

Doçenin siyah 
gömleklilere hitabi 
~ (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

gafil avlanmamaya tamamen azmetmiı 
olmak laznndır. Bu yeni vakıalarm. bir 
şaıırtma tevlit etmemesi · için bunları 

metanetle karşılıyan faşizmin hattı ha
reketidir.,, 

Pomaklar 
meselesi 
Bulgaristanda Kırcaa!i'de ÇI• 

kan "Belo More,, gazete.i Pomak
ların bugünkü vaziyetleri hakkın· 
d'l yazdığı bir yazıda diyor ki: 

.... (Baş taraiı 1. ci sa.yıf ada) l 
~, bil hana demi§tir ki: 

''Almanya ile Sovyetlerin, bü • 
l'iik sulh alanında, üzerlerine dü • 
!en va.zif eyi yapacaklanna güve • 
11iı> güvemniyeceğimizi, bu husua .. 
~Yegane aali.hiyet 5ahibi olan 
kiııuelerden öğrenmek üzere, bu· 
iün, ıulhperverane bir maksatla 
Yola çıkan Sir Con Saymen ile B. 
t-:ıen' e ka1ben en hara.retH temen· 
l'lİ,r3tmuzr ıunanz.,, 

lng;ltere, bütün kuvvetiyle 
çalıgıyor 

Londra, 24 (A.A.) - Sir Con 
~aymen seyahatinin ehemmiyeti 
~olayııile matbuat, onun mt.saiai· 
ili güçle!tirerek her türlü neşriyat 
laı1 sakınmaktadır. Gazeteler, İn· 
kili2 nazrrının tavaaaut vazifesinin 
ehemmiyetini kaydediyorlar. 

Sunday Times, diyor ki: 
"Ne denirse densin, Avrupa dev 

leı adamlaı·ı, yepyeni bir hakikat 
fikrile mücehhez olarak I§e koyu] 
lltutlardır. lngilterenin bu alanda 
Vazifesi, çok mühimdir. Zıt iddia· 
lar ve muhtelif endişeler arum • 
da. tavazzuh temin edecektir. 

İngiltere kendine düşen mesu • 
liyet hissini deruhte etmek ve kol
lektif aiatem lehinde en genit bir 
hal ıureti elde ~tmek için bütün 
kuvv~ti ile çalıtmak arzusunda • 
dır. 

Obıerver gazeteıi de Almanya 
da asker devf irme kararının neti
celeri noktai nazanndan umumi • 
l'etle lıaaıl olan endi~elere terce -
?nan olmaktadrr. 

Pa.-iı, 24 (A.A.) - B. Laval 
Mo.&kova ıeyahatinin tarihini ba
kanlar meclisinin 26 mart tarihli 
toplantısmda bildirecektir. B. la· 
Yalın 11 nisandaki Straze konfe • 
ransmdan evvel mi, yoksa 15 ni • 
aa.ndaki uluslar derneği konseyin
den sonra mı gideceği henüz belli 
değildir. Konseyden sonra gidene 
belki seyahat tarihi biraz uzak o

lacak, fakat, bu suretle Fransız -
Sovyat görü,melerin-e daha genit 
bir ufuk hazırlanmıt olacaktır. 
Buna mukabil gelecek hafta hare
ket edebildiği takdirde, temu ve 
tsa.slan teıbit edilmiş olmakla 
beraber metni şimdiye li:adar ha· 
ıırlar..mamış olan doğu uıiaa.kı hak 
kmda kendilerile mutabık kalmak 
irnkanı hasıl olacaktır. 

Pariı, 24 (A.A.) - Bakanlar 
meclisinin son toplantıımda Bay 
la.valin Moskovaya gitmesi hak· 
kında l<arar verilmesi üzerine, 
e.ay Litvinof Bay Lavala •bir tel • 
araf çekerek ve mülakatın F ran • 
ııız - Sovyet tefriki mesaisinin 
takviye.ine ve hak"ki barış za • 
trıa:nları tahan·isi yolunda yeni bir ' 
n:ıerhale te!k:I edeceği kana"Min • 
de bulunduğunu l-ildirmiJtir. 

Yeni Alman ordum na3rl 
kurulacak? 

Berlin, 24 (A.A.) - Havaı 
nıuhabirinden: 

Asker dev§İrme yasaaı, Pazar· 
lesi günü neıredilecektir. 16 
Martta ilan edilen yeni ukeri te§· 
kilatın tatbik'ni temin edecek 
tedbirleri ihtiva eden bu yasanın, 
derhal neşri mukarrer ise de, hü • 
k-Umet, Sir Şohn Saymonun ziya .. 
retinden evvel bu iti biraz müp • 
hemiyet içerisinde bulundurmayı 
istediğinden, nqretınekten çekin-

Bazı gazeteler, bunun kasten 1 
böyle teh:r edildiğini ve evvele • 
mirde Sir John Siymon ile bu hu
susta müzakere edilmek iaıtendi • 
ğini ihıaa ed~yorlar. 

Maamafih, askeri muharrirle • 
r!n yazılarına nazaran yuanm 
bazı teferrüatmı öğrenmek müm • 
kün olmu§tur. 

Harbiye nezareti mensupların· 
dan binbaşı Görç., yazdığı ma!ka • 
lede, a.kere alma u•ulünün fayda· 
larını kaydetmektedir. 

Mumaileyb> askerlerin, or9u • 
ya intisap ederken, Almanyanın 
hayatiyetine yeni b:r unsur kat • 
makta olduklarına, kani bulun • 
duklarını söylüyor. 

Gene nezarete mensup yüzbaşı 
Von Vadele nazaran yeni ordu, 
ayni imparatorluk orduıunun e • 
aaslarma göre kurulacaktır. 

18 den 45 yaıma kadar bütün 
Almanlar askere alınacaklardır. 

21 yatma kadar olanlar fili biz •• 
mele, 35 yaşına kadar olanlar ih· 
tiyata, 45 yaıına kadar olanlar da 
müstahfıza ayrılacaklardır. 

Jhfmaldir ki, mali sebeplerden 
dolayı, fili orduyu te§kil edecek 
o)an 300.000 kişinin hep birden 
silah altma alrnmaıı mümkün ola· 
mıyacaktır. 

Bu itibarla, ba,ka suretlerle 
ikmal edilecek, daha mahdut bir 
tal'm usulü dü§ünülecektir. 

ordunun mevcudunu yüzde 50 nis· 
betinde arttırmak için istenilen 
400 milyonluk tahsisat, hem ayan, 
hem de mebusan meclislerinin as· 
keri encümenleri tarafından ka· 
bul edilmittir. 

Pariıte neşredüen tebliğ 

Londra, 24 {A.A.) - Cumar· 
lesi günü Pariste neşredilen tebli
ği lngiliz resmi mahafilinde mem-ı 
nuniyetle karşılanmıştır, zira, teb
liğin İngiltere - Fransa ve ltalya 

;arasında müttehit cephe imkanını 
tekrar tesis ettiği kanaatıni izhar 
ve bunun Sir Con Saymenin mü· 
him vazifesine takaddüm etmiş 

olması hayırlı olarak kaydedil -
mektedir. 

Fransa ile ltalya, Almanyaya 

yapılacak iJk talebin mecburi as • 
kerlik hizmetinin tehirine intizar 

etmekte oldukları halde, lngilte· 
re her şeyden evvel Almanyanın 

harp mi, yoksa sulh mü İ6tediğini 

öğrenmek arzusundadır. Berlin 

görütmelerinin daima 3.2 tarihli 
lngiliz • Fransız beyannamesine 
müstenit olacağı kaydediliyor. 

Lehislanda temel yasası 
Varşova, 24 (A.A.) -Yeni te· 

mel yasası, Reisicümhura gen;i 

salahiyetler vermektedir. Bu ya-

sa mucibince, Reisicümhw, ordu-

M u.solini söylüyor 

Roma, 24 (A.A) - Fqiat alayları • 
nm teşkilinin 16 nCJ yıl dönümü müna
sebetiyle Duçe, V enedik sarayının bal • 
konundan halka hitaben bir natuk ıöy
lemit ve bu nutuk sürekli alkışlarla 

karıılanmı§br. Duçe şöyle demittir: 

"Siyah gömlekliler, bu an, İtalyan La· 

rihinde esaıb bir andır ve bu itibarla 
müstakbel asırlar tarafından yaddedil • 
meğe ş~yandır. Yalnız senede iki üç 
defa maziye gözlerimizi çevirmek icap 
eder. Zira ruhumuzda bizi istikbale 
doğru sevkeden bir kuvvet vardır. Ma
zide biz bir avuç insan idik, ıimdi bü • 
yük bir kütleyiz, fakat ıuraımı kaydet· 
mek gere~tir ki bu kütle, o bir avuç 
insanın ayni cüret ve azim hi1&ini taşı· 
yor ... Bugünkü hava gibi bulutlu ve ka
rarsız olan •İyaıi ikJimde ltalya, bir 

.aükUn manzarası arzediyor. Zira İtalya 
gerek ruh ve gerek silah itibariyle kuv
vetlidir. Bütün Italyan milletine ıunu 
demek isterim ki, hiç bir hadise İtalya· 
yı §aşkrn avlayamayacak ve İtalyanın 

karşı koyamıyacağı hiçbir hadise çıka
rruyacaktır. Birer hakikat olan bu ıey • 
ter. bize etrafa ıükıln ile bakmamızı te
min etmektedir. Bunu bir hakikat ola· 
rak kabul ediniz ve bunu kendinize bir 
ıilab yapınız. Mukadderabn önümüze 
çıkardığı her türlü İ§i' becermeğe bazı. 

nz. Eğer icap ederse yolumuza çıkacak 
olan her türlü maniayı büyük bir cebt 
üe devireceğiz. Siyah gömlekliler mil • 
letinin taşımakta olduğu mil)'Onlarca 
süngü, bizim Avru11a sulhunu temin i -
çin yapacağımız teıriki mesaide müza-Bu münaıebetle, General Von 

Meç, a.ıkeri talimi hücum kııt.aatı
na liasretmeyip bilumum O niver • 
ıite ve ilk mekteplerle, E•elerde 
de hazırltk talimleri yaptırmayı 

tasavvur etmektedir. 

nun ba~kumandanı olup harp i- hirimizdir. 

lan etmek ve sulh aktebnek hak· Fa!ist alaylannm teşekkülünün 16 

Iarını munhasıran haizdiT. Bat· ncı yıl dönümfu\de faşist ltalya işte bu 
ıuretle arzıendam ediyor.,, 

General Von Meç: ''Mekt p 
muallimi, zabitin ıuurlu bir yar • 

. dımctsı olmahdrr. Askerlik i~le • 
rinde azami gayı·et göıtermcli • 
yiz,, diyor. 

Esasen Alman gençleri, mesai 
kamplarında, gerçekten bir ihzari 
ukeıi terbiye görmektediı-ler. 

E•ki itti/aklar sf$teminin 
canlanmanndan korkuluyor 

Bertin, 24 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

vekili o naabeder ve haıvekil, di· 
yet meclisine değil, Reiaicümhu· 

ra karı1 mesuldur. Diyet mecli .. 
si, kabinenin müçtemian veya her 
nazırın ayn ayn iatifasmı istiye. 

bilirse de buna dair karar her iki 

meclis tarafından müştereken hu

dik edilmektedir. 

Reisicümhur, başvekiHn de İm· 

zasına hacet kalmaksızın bazı mu· 

karrerat ittihaz edebilir. Diyet 

meclisi mefsuh iken, temel yasa· 
sına muhalif olmamak şartile, ka-

Sir John Simon'un ziyuet gü- nun mahiyetinde kararnameler İs· 
nünün yaklatması üzerine, gazete- darına salahiyettardır. 
ler, Almanyanın haklılığı ile be- M" t · t · · h f 

b h.. .. · t' • d b .. um azıye prensıpı mu a aza ra er usnu nıye ını e te aruz 
tt. • tta bul l edilmiştir: Ayan meclisi azasının e ıren neşrıya unuyor ar . • 

Bunlar Almanyanm, uluslar ara • üçte ikisini, en ziyade laik olanlar 

Madagaskar adası 
satılıyor! 

Londra, 24 (A.A.) - Alman 
iıtihbarat bürosundan bildiriliyor: 

Sunday Ekspres gazetesine gö
er, Fransa, Fransız • İtalyan an· 
laşması çerçevesi dahilinde, Ma
dagasgar adasını 75 milyon lngi· 
liz lirası mukabilinde ltalyaya 
terketmeye amade bulunmakta· 
dır. 

Seyyahrar 
Ekitanya isminde büyük seyyah 

gemisi ile gelen 550 seyyah dün 
şehrimizi gezdikten sonra Beyru • 
ta gitmişlerdir. Bugün de Letisya 
gemisi i'le 350 seyyah gelecektir. 

"Genel harbe kadar Pomaklar 
bilhassa çobanlıkla uğrqmıtlardı. 
Yeni hududun çizilmesi üzerine 
bu toprakların ökonomik teraiti 
değiıti ve sürüler kıtm Eğe denizi 
kıyılarına inemediklerinden dola· 
yı koyun ticareti gittikçe azaldı. 
Pomakların bugünkü sefil va.zi • 
yetlerinin ve bunun petic~si ola • 
rak hicretlerinin sebebi- budur. 
Buna rağmen Pomaklar Bulgar 
devletine bağlı kalmakta ve ecne· 
bi tesirleri reddeylemektedir. 

Bu fakir halka yiyecek dağıt. 
mak, ökonomik teşebbüslerini ye. 
ni şartlara uydurabilmeleri için 
kredi açmak, kendilerine tohum 
vermek, bazı vergileri kaldırmali, 
muallimlerin hayat seviyelerini 
yükseltmek ve ecnebilerden para 
alan bazı tahrikçilerin faaliyetini 
kırmak lazımdır. 

Bütün bunlar Pomaklan Bul • 
gar devletine bağlıyacak ve ulu • 
sal hislerini uyandrracaktır. Bu 
mınbkanm m~evverlerhıe dü. 
fen vazife budur. Ve bu yoldaki 
gayretleri muhakkak surette iyi 
neticeler verecektir. 

Romanya dcm .ryolların· 
da faaliyet 

Resmi Romen iıta.tiıtiklerine 
göre 1934 yılında Romanya §Ü• 

mendüferleri 27 milyon 200 hin 
kişi taşımışt1T. 1928 senesinde bu 
miktar 46 milyondu. Buna rağmen 
1934 yılı faaliyeti 1933 yılı faali· 
yet.ine göre yüzde on iki ni.betin• 
de bir fazlalık göstermektedir. 

[§ya nakliyatı ı&Y"':ntıiıda on 
dokuz milyon 300.000 tondur. Bu 
miktar da geçen yıla nazaran yüz· 
de 17 bir fazlalık göstermektedir. 

Macaristanda ticari 
inhisar tesisi 

Budapeıte, 24 (A.A.) - Ujsaı 
gazetesinin verdiği maliimata · gö
re, hükUmet harici ticaret inhiıan 
tesis etmek niyetindedir. 

Sınai mahafilde de bundan 
bahsedilmektedir. Bu it için bir 
sanayi bankası tesis edilerek, eaa
sen büyük bir kısmı takas siste
mine tabi olan bütün haricf mua
melat bu bankada merkezilefl:iri· 
lecektir. 

sı mühim teahhütlerinden kaçın • arasında, iki meclisi müştereken -------------
mak niyetinde olmadığım israr - seçecek, üç.te birini de Reisicüm- ••••••• Romanyada idari ıslahat 
la kaydetmektedirler. hur doğrudan doğruya nasbede

Börsen Zeitung gibi bazı gaze· 
teler, mu.zir mahiyet arzeden es
ki ittifakl~r sisteminin ihyasın-· 
dan korktuklarını ihsas ediyor. 
lar. 

"Volkiıer B~obachter,, gaze • 
tesi, Sir John Simonun uzun bir 
lercemeihalini yazarak kendisinin 
;?beralizm;nden bahsediyor ve 
diyor ki: 

"Biribirine tama.miyle zıd iki 
alem karşılaıacakttr. Hepsi de , 
gerek kendi memleketlerinin ve 1 

gerek Avrupanm azami hayrına 

çahf ıyorlaı·. Ümit ederiz ki, ara· 
daki farklara rağmen, miifterek 
bir çalışma esası bulacaklardır.,, 

8. Suvİf 
Paris, 24 (A.A.) - B. Suviç, 

dün akşam Romaya gitmiş ve ha. 
reketi esnasında B. Lava\ tarafın. 
dan uğurlanmıştır. 

Amerika Ja orclumnu 
11rttınyo1 

ceklir. 

Diyet meclisi, beş sene için ha
fi rey ile seçilir. intihabat, umumi 

ve nisbidir. Diyet meclisi. hüku· 

met ile müştereken kanun netre· ı 
der ve bütçeyi tasdik eyler. 

Temel yasası hemen meriyete 
girmiyecektir. Bu husıısta henüz 

bir karar alınmamıttrr. Sadece 
harbiye nazırı olmakla beraber, I 
Mareşal Pilsudski, filen hükume.1 

tin amiri mutlakıdrr. 1 

Mumaileyh, çekildiği takdirde
dir ki, temel yasaımrn bir ehem· 
miyeti olacaktır. 

Elektrikle işleyen 
mitralyöz! 

Londra, 24 (A.A.) - Eskiden 
elektrikçi olan Bagnal adında bir 

Yeni Eserler 
Düıı ve Yarm 

'l'ercüme küUlyah 

Sm·ı: 28 

LESSING 
Snut K('nıa1 Y Ptkin 

LA OK ON 

Fiatı 30 Kuruş 
Dağıtma- yeri: Vakit Matbaası 

Roman)ada dahili idare bakı
mından yapılacak ıslahata ait pro
je lç_i~leri Bakanlığı tarafından 
tetkik edilmetedir. Yakında Par
lementoya tevdi edilecek o!an bu 
proje, köylerden başlıyarak tehir
lere kadar bütün idari takaım&ta 
bir çok bakimdan geni't selahiyet-

1 ler verilmesini gözetmektedir. Bu 
1 suretle merkezi makamlarm yükü 

hafifliyecek ve buna mukabil ufak 
taksimatın kendi meauliyetleri al
tın da yapacakları faaliyet arta
caktır. Bunların maddi sclahiyet· 
leri de arttırılacaktır. 

I R b •. 
1 

omanya ordu utçesine 
zam yapılıyor 

ınittir ı Vqingtont 24 (A.A.) - Fili 

İngiliz neferi, dakikada 1500 ka· 
dar mermi atabilecek elektrikte 
müteharrik bir mitralyöz icad et• 
mi.ıtir 

Romanya hükUmeti tarafından 
parlimentoya verilmit olan yeni 
bir kanun projesine göre Romeıı 

ulusal müdafaa bakanlığı emrine 
ordunun ihtiyaçlanna airraciil· 
mek üzere iki milyar leylik fevka
lade bir kredi açılması istenmek
tedir. 



- ıo - KURUM 21 MART tlSI 

lstanbul Kumandanlığı 
S.bulm.1 Komia1onu lllalan 

Dün ve Yarın ' 

: 

İzmir sürat yolu Niundaıı Tqrini· 
evvel sonuna kadar İstanbul Pertem

be, İm:irden Pazar günleri kalkar. 

SATILIK KOŞK 

Çenıe}köyünde Talimhane kal· 
dırım caddesinde 30 No. ve 6 oda· 
lı yeni kötk, meyvadar, aiaçlr, l 2 
dönüm baiı, ıelimlrk, bahçevan 
odur, ahın ve sakız tulumhalı bir 
ve aynca bir ki, lıepai ilci kuJUU 
ile sahibi elinden ehven fiyatla a• 
bldctır. lıti:renlerin F atib T run • 
vay durağında 46 numaralı Dot • 
ruhlk IÜthaneaine IOllll&lan. 

(lea) 

Ankarada A K B A kitap 
evinin birinci tuH.i modern 
bir tekilde Maarif Vek&leti 
kartıımda açıbmttır. A. K B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, aıazete ibt:yaçlarma 
:evap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı, ıerek lmtui:renizi 
!n ucuz olarak AK B A kitap 
!Ylerinden tedarik edehilini· 
niz. Dmet Matbauı kitapları 
ıe V AKIT in neıriyatmm An· 
karada Abf yeri A K B A ki· 
tap evleridir. 
AKBA Merkezi Telefon 
Birlacl ı.. .. " 
ikinci ıubeı . s.m.ıa Puan 

3137 
1711 

Istanbul 4 üncü icra memurlu - Cemiyetin Anll,,,.ı 
ğundan: Fr:deri!: Ent 1• - Mahlttin 

Sablmaıma brar verilen Han· •-----ıoo __ Krı-____ -ııı 
ri L&t-pel markalı ve 1 N.lı bir a • Yeni ilmi ai/aniyef 

• det cuoz makinainin 2 - 4 - Bacherlard - H. Zira 
un • G•!!! Sal 7 s lt1"fo 

VAYI ~ ı tünü aaat 10 dan itibaren ------------11 
Tabtakalede Tomruk eobğmda Hilıiimdar mUleı 

16-7- 1930 tarih!nde Ka· . 66 No.Iı majua önünde acık art• Ra..a-Galip K...u 

~ ErWc732 ~~~~~-.ı-!:; ol- tınn. ile aatdac"\~1 9;44/S~Sl ıa • •-----K-:--~--.------• 
.._Udi ~I ...UllUMIDM- J d 0 1 "J• 1 -·--•• -: • 1-..1.L_ Ba L~ Y1 ı oaya ı e ı an o unur. 

- ayı ey...... ._. ~enWni - --- - -------- L.U.. - Stalb - Babarin 
alacapmd&n edrimin hilani SATILIK ARSA Haydar Rifat.. 
almacbimı ilin eylerim. (5959) Omıanbey cinrmda Kodunan •-----s.o.,_ICl'f. _____ _ 

Giinibt Uıtuatli :...1.n Mehmet Enver caddesinde Ellziz apartımanı • ------------1 kartmncla neı:aretli 460 &rfm ar- Prof. ~· ~ Nuri 
aa aatılıktır. Paket paetahaneıin • ------------

Doktor • 91':.i 1 de ayyar Remziye müracaat.. Ciimlmriyala 

1 Hu··seyı·n Usman Kaeneı;-;~ Rifat 

1 
Eyüp Sulh terasından: ______ ... _,. ___ _ 

Haseki hastane•i Bir borcun almınuı için enel· T •rdinNnin rolü 
dahiliye mitelıaasışı ce hac:Z eılbna almmıt olan bir &• H. ı~r ~ 
r .a L det kotra 30 - Mart - 935 Cu • 111----....;;.;.,;...;;,;.:,;. ____ I 
a..aleli Otaf Aparbmanı uat o-ıt.:..: ... ı., marteai aünü AYftm&l'&yda Ka • ,.._..., 

7 e kadar Telefon 224S9 1 f • d OYicl - s. z-•..! AKTAY a at yenn e eaat 14 • 16 ya ka • _. 
dar açık uttuma •uretiyle para. 1 _____ 

75_1Clfo _____ ııiiiii 
DIŞ TA.BiBi 

Mehmed Nur 
.,olha Alacami kartımıda 

Buraa sokak No. 1 

1• veçrileceiinclen iıtiyenlerin . 
7İıde ld buçuk delWl:re •ütteri- Dalıtma Yeri: 
ye a:t olmak üzere mezldir ıün ve VAKiT M b 
M*8 Jerizade hazır bahumıaJarı 

1 
&t 8881 

illa olunur. .( 5938) 

1 

oeıı- . oıınollın n li111111 ı111t11 Uıuı i~nı u11111 
T emilatlı aidit - dönüt yolcu tarifesi ayni ıartlarla 30 Hasi• 

ran 1931 ıonuna kadar uatılmqtır. (1382) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları L 

Sel inik Bankası 
Tesis tarı hl : 1 RRR 

[dare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
T8rklyedekl Şubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunaolstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk . Atlna • Pire 

Her neoi Banka maamelatı • 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ~e ecnebı memleketlerinde bOtDn ıpor t• 

ı~nçlik hareketlerini ve . ıporcu ıençlite •erilmai lazım ıeld 
yeni tekiller hakkındaki yaıılar1 muntazamaa takip etmek iıtr 

yenler m&abasıran S P O R P O S T A S 1 m okumabd1rlar. 
Her yerde fiah S lcuruıtur. mutlak okuyunuz. 

Günün Fotograllan 
Muhtelif raıetelerde çıkan tlnlıa baclitelerine ait fo 

tograflarla ıpor mecmaılanncla ı&rdlli04lllz ıpor bare· 
ketlerine alt fotoıraftar yalnıı lataabaldı V AKIT 
kOtOphaneıiade aahlmaktadır. 



Tt!!JQ KiV8 

llRAAT 
BA .. NKA51 

Y•ni Çıitı 
KLA••K ••IRL ...... • .. 0-.-n .. ı~·Y•0•1•18·r·1·~ 

Dejişişler 
ô v l [) 

S. Z.AK:rAY 
Ovlcl •ki Romanla en bUfUk kll•lk .. iridir. Dell
tlfler ~· n orta ~•llar1 kapbyan tall'ln en UnlU ve 

en BzlU .•eridir. 18 Porma - 78 kurut 

Dafıtma Yeri-Yakıt Matbaası - lltanbul 

· ı,Ll!TMl!81 
Aceaıelen Karakoy • Klprllııql 

T.el.ttMS - Sima MlbllıUrade 
... HID T•ton n740 ..... 

l•kenurige golu 
ANICARA Tapuna 21 mart 

SALI ıüaü aaat 11 de lıken • 
dwi1e1e lcaclar. (1460) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahlli7e Miitehal81SI 

Cumaclua batlra sQDlne .. , 

lsta b 4 •f •• d ... ın· X.9; d (2,5 dan 8) J& kader lıtaabal Di· n Uı maarı mu ur 5un en: •an1olunclaki (U8) amaarab ha-
lı-. LiHei için Liteler arttırma Ye .untme ._.,ommca :'' kabiaeaincle ı...1alannı kabul 

2711/131 ~- sUaü saat 15 te 7apdwlı illa edilen Fizik•· :;..,.nehane "" telefona 
~ ekailtme iti •JDİ aibı •• aatte htaabal Ylllyetl muhuehe- "'398 Kıtlık telefonu 21044. 
cUlllatle mGt .. -kJril arttırma •• ekalltme komie1oaunca ppJaca • --------
....... iatelrlilö tesainat akçeleriai belll si1a Ye ıaatteD enel Yill
JWI --..1*dili ftUleliae ;tabrarak oradPi komiq.opda ham • 
............ ~ (J411) 

U - KURUN · Is il.ART 1131-

MPIRIN 

Amb"il•J ve komprtm .. erln 
• • • 

üzerinde halisliQin . timsali 
' olan EB marlc•SHM arı1mız. 

• :-4t- ............. ~." ......... 

Dün ve Yarın Kitapları 
DünJaDlD Çok tanıamıı ve betenilmiı eserleri 

Yıırtlıınıa.sıın en •MIU,-tli 6i'6lnler; elile 
ghel tlilinıi.e ~evrit .. ldflflir. 

·vır111I kltalN birden edinmek ve ~k del.el Mr kl
tlpll•..- ..... , ol111all latlıoraanm 

Dii.n w Yarin Tercüme Külligatı'na 

Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
u931tt, ikiDci aeriDlald "IOC,. llaıutlar• 

ödeme prtlan: a1r1nc1-.. 111a .._., u-.ı 
için "llM,, hnt pefia alimr. K.a.a lmnnlar IMr N Wr ibra ft. 
rllmek bere tüalte ı.ıı..ur. 

- ffutl HriJ• abone oı...._ ümur, .-tin ...._il pa. 
r&JI sladerJr slndermez on kitabı blrcla ahnma. Kitaplar tat· 
radald okuJucalarmuzm adlarma ,.JlanP. Paeta puUı alın-....__ 

A-..ı.rln-takaitlerl ı&atlnde ~ dair -
._... daire •• ....._ bma ettireeeldm lalr taıhhld ... ... 
ba .W•...a.ı lbmdır. Memur o...,_.... iN mıld ... Wr 
emaf ..,_ t8ccua 1-ettirehUir • 

.. çok clea-tl ldlllbata abone ... , ta acele ..... 

Mllracaat Jer1. Vakd Mathaua ·Ankara caddeel. - lataa1 

Denizcilere ve gemicilere ilin 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Kuacleallcle Sleob• 8o....,, f...ı ,. ..... bir aclet Tifoa 
e111em·ac1e • de•111 t •• ...._.. • •••ldfra ..... .,.. 
li11ti: 

Ara .. " • 
Tali W ., 14' ~~ 
Didik •illi ha•alarct. ıekiı dniı •Hl••• lfltil.U .._. 

laer d•kikada S ıeda Yerecek ,. .. t 
Seda SiikGt Seda Slldk 
4 1 - 4 - • 

TH:ıahn 1 Niıta 1955 tıribiadea itlltar• faaliyete • ....,._ 
c:ıtı ıllkıdaraaın maftmu olmak here ilin oluaur. (1402) 

BCayClk 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1erli6 6. cı Çekişi 11. Niaan 1935 tletlir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Agrıca 25.000, 20.000~ 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık iltramiyeler w 50,000 liralılc 
miJkA.faJ.oardır • 
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Büyük Harpte 
Kaf k ascephesinde 

Yakında KURUN'da 

Büyük Harpte 
Kafkas cephesinde 

Yakında KURUN'da 

Voleybol Müsabakalarında 

Şişli 7 erakki 'De Darüşşaf aka liseleri takımları bir arada Şişli 'Jerakki 'De Darüşşaf aka liseleri maçından bir görünüş 
'.. , ........ 

Söl"ila segirc{İe,-, 01taJa Hagtlarpaşa lise'"si 'Ooley'hol f akımı, sağda lstan'hul lisesi voleglıol takımı 
l 

' 
Çocuk keşfedildj 

dolu bir bahçe · · 
cenneti 

. 
seniz 1'alı'li, yılan, kurbağa, lar : 

. :Jerebilirsiniz. Et yer, lakin kott. 
mu§ etlerden hO§lanmaz. 

Çocuk oyuncaklarile 

~ .. 
G~enlerae lngiltereile ltir &o- bir sürü çocuk oyuncakları yapmıı 

cuk cenneti kqlolundu. Miller R. ve bahçesinin büyük bir köıeıini 
Collingham namında biri, bot za- bunlarla Joldurmuıtur. Nihayet 
manlannda evinin bahçesini bir 

çocuk cenneti yapmağa çalıımak
la geçirmİ§. Kendisi bir sürü ço
cuk evleri, çocuk atları, çocuk ara· 
baları, at ahırları ve buna benzer 

aklına bu çocuk cennetini bir köy 
haline getirmek gelmi§, ve bunun
la me§gul olmuş. Yıllarca devam 
eden meıai neticesinde bu it de 
tamamlanmı§ ve çocuk köyü mü· 

Uzun 1iacaklı, uzun lİoyanlu, 
uzun gagalı büyük ku§lardan na- Vahıi halde, gayet korkaktır. Halit Şazinin hatırası Belediyenin borç para 
dir bulunan bircina, Yabirüa. Ko- Nehir ve göl kenarlarında çift çilt Türk dit tabipleri kurumu, ya. f imasına izin verildi 

· l t hl"kel" l ... ı dola§ırlar. Uzun bacaklarının yar· Beledı"yenı"n adaların su ı'htiya-ca gagasıy e e ı ı o acagım rın saat on sekizde, Türk diş ta -

'liemmel bir surette vücutla geımt 
tir. 

Bu ıevimli cennet kqlolundc4-

tan sonra &nun bütün çocukla# 
açılması, l'e çocukların orada or 
nayıp eğlenmeleri kararla§tır,,, 
mııtır. 

Suriyenin Fevkalade 
Komiseri 

Suriyenin fevkalade komiseri 
zannedersiniz; fakat bu hayvan dımiyle 811 içine girerek balık, kur- cını temin etmesi için belediyeler 

b ... "b" h l l l babeti mektebini kuranlardan Bay Bay Domartel bu sabahki ebprer 
bir tavuk kadar halimdir. Yakala- aga gı ı su ayv_an arını av ar ar. . . . .. .. .. .. .. .. bankasından yüz elli bin lira istik 

b. . dd b l d"k 'Resimde görülen hayvanın otur· Halıt Şazının olumunun yıldonu - t . d h'I' k~ 1 t' le Paristen şehrimize gelecektir• nıp ır mıi et es en ı ten son· .. .. ' raz e mesıne a ı ıye ve a e ınce 
ra sahibine pek çabuk alı§ır. Bes· mu§ halidir. Ayağa kalkınca biri munu anacaklardır. müsaade verilmistir. Yakında iıtik Komiser, vali ve belediye rei.ai w 
lcnmek için dc güçlükler göster- adamın boyunu a§ar. Nadir bu- ihtifal, cemiyetin Cağaloğlunda raz işi bitirilecek ve para alınınca ı rafından kar§ılanacaktır. Bay Def 
mez. Bir l.•ümes hayvanına ne ve- lunduğu için Avrupanın büyük

1 
ki merkezinde yapılacak, birçok adalarda mevcut depolar tamir e· Martel ak§am trenile de Ankara ,. 

rirseniz ona kanaat getirir. Amma

1 
çiftliklerinde pek az görülmekte·l doktorlar ihtifale iştirak edecek· dileceği gibi bir de vapur alma - ya gidecektir. 

kendisini daha sevindirmek uter dir. lerdir.. / caktD". . 


