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Şark Makedonyası, isyan hareketinin merkezi 
Serez, Kavala garnizonları şiddetli bir mulıarebeden sonra 

O.silerin eline geçti; Plasiiras Yunanistana qi.diqor 
Yaralı Averof mhbsında isyana son vermek istiyen 225 kişi kurşuna dizildi; isil~r Girid valisini 
\re bir Generalı öldürdüler; Seliniğe giden harp bakanı, kat'i ve büyük taarruza başlanmak 

· üzere olduğunu. bildirdi. Venizelosun Hanyadaki evi bombardımanla ~ahrip edildi 

..__ iti, l'unan ztrM,.,, Htın7'!14• 

~ Qnanistanda 
enizelos 

ayaklanması 
.,.Jı llnaJıiıtanda geni§ ölçüde bir 
bıaıı anına (üyaıı) var. Bu ayaklan· 
~ ın bqı olarak götterilen Avro· 
(Pli.. (Kan) ıelıriııde bulanan 
~ c·~raa) olmakla beraber~
L.ıt ll'itte bulunan eeki Yunalı 'ilet
~ aıud Veııizeloıtur. Ymwı donan· 
Giri~ ~ ayrılan savat gemil~ 
inek e ~trneleri buau açıkça ~· 
~ tedır. İki yıl önce Yaııaniltall • 
~ (Plistiraa) m CSnayak old~ kal· 
do/:uaya her ne kadar V eniseln! 
J,U dan doğruya kan§mallll1 ise de 
tntı •Yaklanınayı kötü gözle de gör • 

§değildi. 

'-n~ giluden bugüne kadar Yunania· 
lıa~0lan bntnn itler V enizeJosun 
dik ete kuıı dargmhğmı arttır • 
ili :id arttınmttır. En bqta kendiai· 
li ".:ek için yapılan komplo İ· 
tQı k • V enizel0tun komplocula· 
bı11a Ço • ç0uk tutulup ceulandml· 
<;.ı~ ıatediği, Yunan Baıbakanı 
)11tığı te elinden geldiği kadar ça· 
lntıtıq halde bir ttırlfl bu it yapıla • 
lıttıdt ~· Son aylar içinde suçlu o· 
ii e e geçenlerin aoıiay• çM.ildi· 
iç~ll'ada, jftri ilyelerini korkutmak 
'ttdt P•tla~an bombalardan aonra 
.t\ti V enızeloıun bir daha Ciritten 
ie b•Y

1
• Kelemiyeceği bile eöylenme-

B aı aıınuıtır. 
ın .. u ~da özenle ( di/Jd) hü· 
V:. 

1
deger bir nokta daha vardır: 

y ~Ol ile ıiyual arbdatlarmm 
" 8landaki eiyasal gilçleri ya • 
.:: Yavq erirken Sellnikte Ciimhu· 

etçiler De Kralcılar araemda bir 
ASlM US 

(~ , """ •>fwm .... il t 

6ir •""*" .,. __, Giii4 ihtilôlcilerinılen 6iri.. 
Yunaniatandan ıelen ıon ha - - •••1&22 7 as sa -

herler, ilJ&D içinde çalkalanan Son Dakika 
koqıfU memleketteki vaziyeti az 
Çok tanih etti. lıyan, ıimdiki bal 
de, yalnız Girit aduile, ıs~ .Ma 
kedonJ&DID bir kınnma ınhıaar 
etmiftir. 

Yunaniatanm bütün nüfulu ye 
di milyona yakındır. Bu nüfuıtan 
yaran mll:ronu Giritte, yarım mil 
yonu da prld Makedonyada hu 

lunuyor. 
LJ&D 'bqün Girit ile fAl'ki .Ma 

kedonyanm bir Jaamma ınhll&I' 
ettijine ıöre, Bay V enizeloaun az 
çok .arinü ıeçireblldiği aahuı· 
mn niifulu bir milyonu geçmez. 

Gece ymuımlan •nra Yana
nutanılalıi lıtıTgOflllılrlar c·tralın -
Ja alılıfımu baıluı IHıflıa kay • 
naklartlan gelen tel;yaılaruuı •ö
re; uyan htırelıetinin merhsi 
fimc:li Dofıı Malreılon;yaı olmııt
tar. BaraJa muharebeler olmalı· 
taJır. 

T enlıil htırelıôtının biuat ba
pna g8'melı Ger• Yanan Harp 
Bakam General Kontlilu Selani
i• gitmiftir. General Kontlilu, 
nqrettiii beyannamaimle seler
ber etlilen lıtıTa lntalannın Sel& • 
nikte tahJitlintlen •onra kati bi
;yiilı taaTrma baflanrlacağım bil· 
tlirmiftir. 

Eler Bay V enizelOIUD elinde
ki donanma kuvvetiyle, diğer yu 
nan adalamu da kendi hükmüne 
rim ecleceli farzedilıe bile, Gi -
rit ile bütün adaların ve prkl 

Doğa Makedon;yauulalri Se. 
ra ve Kaoala •arnisonlan, tül • 
defli bir mahtırebeılen •nra asi

CDeftllll ıo llC'O ~ ıı n n ı tad .Otwıuada 
ferin eline g8'mİftİr. 

Fraıuada otaTan oe 6irtlen6i
re ortatltın kaybolan bir Pnliilı 
tliktcıtör General Pla.tiraın Yu -
naniatana Jofra lwırelıet ettifi 
anlaplmııta. 

Aai gemilere hrp 6iqüJı ltCIOG 
taammı telırar baılamqtar. 

Yunan Cümlmrreiai Bay Zai· 
mü, Elen alaaıına laita6en tö1'• 

· bir beyanname nqrefmittir: 
"Dört giintlenberi Y~tın 

~n bir .i,.al zıddiyctin ndi
cea olarak oalrııa oltlalıça natlir 
bir mücadele aahaaına ılönmiif • 
tür. 

DeftllLI ıo ncu uyıtaıuıı a GDCtt llltuaa.la 

Bay Titüleskoya göre ismet lnönü 

"Zaferlerini kazanmak 
~çin zalımet çekmiyor,, 

"Uzun ••ı-• llaıatımda ller meaeletl ani olarak 
tahmin ve ihata ll•••a•nı lamet ln8nU kadar haiz 

bir adama raatlamadım. n 

Balkan antanb 
başkanı bir 
ziyafet verdi 

Bükret, 4 (A.A.) - Rador a· 
jamı bildiriyor: l.met lnönü'nün 
Bqkan ve Tevfik Rüttü Aru'ın 
Dı i leri Bakanı olarak onun 
cu yı dönüm eri münuel>etile, Bal 
ikan antantı Bıaıkanı Bay TitU\eı -
lro ... n.pn ftleri ........ 
da bir itle si,.htl ..-ittir· 

Zi,afettıe •llka.aet awı, Bal 
ba ... b •• Kii5Dk .Aale...
~orta elçileri, Fraa 
• Ye Sonetler birliti orta elçi • 
leri bu elçiliklerin ve dıpn itleri 
Bakanlıjınm yübek memurlan 
hazır bulunmutlardır. 

Ziyafette Bay Titüleıko atalı· 
daki n~ IÖyJemİftİr: 

"Balkan antantmm ve onun ilı
duı ve devamlı inkitafı için en 
ziyade teveccüh ıöateren memle -
ketlerin mümenillerini bugün da· 
vet etmeldiiime aaik olan teY bir 
teırifat mecburiyeti deiil, kunet
li bir zarurettir. 

lımet lnönü ve Tevfik Rüttü 
Aral, on ıenedir, vatanlannm Ye 

ıoyaal hanım büyük nefine ola -
rak fuı'luız Batbakanlık ve dqan 
itleri Bakanlıimı ifa etmektedir • 
ler. Eler her tarafta Kamll Ata. 
türk' e tarihte miali olmıyan ve bü
~ bir mitıeti cleiiıtirmek, onun 
eski itilcatlarmm yerine beteftye • 
tin bqün ittihaz edindili • Jiik
tek ülküleri ikame etmek Ye her 
an en ldiçiik tıefenüatma kadar u
lual bayata nezaret etmek olan 
eaeri için en hararetli tazimler ifa 
edilmem1t oluydı, Atatürk tara • 
fmdaa le.il edilen iatikrar, onun 
eHl'İDin ve ebediyetinin ria'atine 
en belit tÜİttÜ' derim. Uzun ııya. 
al haptımda, her meaeleyi ani o
larak tahmin ve· ihata hu1a1mı 
lamet lnanü kadar haiz bir ada • 
ma teaadüf etmedim. 

1933 ilk tepininde onunla ilk 
det. olarak müllki olmakla mü
bahi oldutum ftkit, derhal, km -
aiaini daimi ıurette lamJOI' 
ıibi oldum. Bir kelime bi • 

BaJ TltUl•ko 
181 hakkında mutabık olcluiu • 
muz hiuiyatmda idim. 
Bunun içindir ki, lımet lnönil 
kalplerin en büyük fatihi olarak 
tavıif etmekte tereddüt etmedim. 
Şayanı dikkat bir tey: Zafeıleri
ni kazanmak için hiç bir zahmet 
çekmiyor, hu zaferler kendiliP.ı· 
den ıeliyorlar. Ruhunun ıeffaf • 
bima ne büyük delil. Ona ilk d• 
fa olarak Balkan antlapmu 
haldmıdaki fikirlerimi izah etti • 
tim zaman lana fU buit cevabı 
verdi: 

- Eier hertey aöyleditiniz 
ıibi cereyan edecekte, mutabı .. 
lam. 

Buit, fakat müthit bir cnap. 
Her teY Miylediiim ıibi cereyan 
etti, fakat ne zahmetler bahaa -
na. Neticeye ıelince, ba netice 
lamet lnönünün blldirdili netice 
oldu. Türk huleti, tatbik aye • ... 
ıinde, otomatik hale ıehaittir· 

T eolilı Riiflii A..... •eline&. 

Temk Rüft& .Arua tefince, 
zahiren ayn fakat cnh. itiba -
riyle diieriniD ne kadar &JDlclır. 
Hareketim hayat yoktur, yerin. 
den Jmmlclamadan ıiJ&Ht J&PI • 
lamaz. Buna eaef edilebilir, fa • 
kat ame•m bnunaclur. 

Bu blJle olunca, T evlik Rut
til Aru Ulular aruı hayatın bir 
"mlteharrikei daimaini,, tetldl 
ecler. O olmuaydı, mfihhn bir • 
çok ..ter ricut halmıyacaktı. 

... _..__ ........... _.) le teati etmeclm, her 
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ltalya Habeşistana yeni' 
kıtalar gönderiyor 

Dev1et reisleri 
Cumhur Reisliğine se
çildiğinden ötürü Ata

türki1. tebrik ettiler 
Ankara, 4 CA.A.) - Atatilrk'Un Ka· 

mutayca müttefikan Cumhurreisliği-
Habeş imparatoru 
tavsiye edenleri 

itidal ve ihtiyat 
dinlemiyecekmiş 

Roma, 4 (A.A.) - İçinde bir 
piyade taburu, bet hafif topçu ba
taryaaı ve ağır topçu levazımı bu-
1 unan üç gemi bugün tarki Afri • 
kaya gitmek üzere Napoliden kal
kacaktı. Afrikaya ilk kuvvetleri 
götürmüt olan "Gange,, geri dön
müştür. Yarın, 700 piyade mitral• 
yözcüsü ile yine Afrikaya cloiru 
kalkacaktır. 

• • • 
Tan gazetesinin Roma hususi 

muhabiri telefonla gazetesine bil
diriyor: 

Koriyere della Sera gazetesi 
Eritredeki muhabirinden aldıiı 
bir mektubu ne§rediyor. Bu mek
tupta Habeş imparatorunun ken -
disin.e itidal ve ihtiyat tavsiye e -
denleri dinlemiyeceğini, macera a

rayan reislerinin Avrupada olsun, 
Afrikada olsun sulh bozmak isti -
yen bazı ecnebi öğütçülerin nü -
fuzundan kurtulamıyacaiını bil • 
diriyor. 

Romadaki Habet ıefirinin ec • 
nebi gazetecilere beyanatta bulu -
nurken her ıeyden evvel bu naza
riyeye cevap vermek istediği zan
nolunuyor. Elçi imparator hükU -
metinin hiç bir zaman ltalya 
müıtemlekelerlne~arruz ebnek 
niyetinde•bJmadıfn\ı tımıin efibi~ 
ve demittir ki: 

"- Habetistan komıuJarı olan 
üç büyül< devletle ıulh haJinde ya~ 
tamak uzuıundadır. Bu dev1etle
rin komşulukları, Habe,iatana 
garp medeniyetile iştirak etmek 
fuaatını veriyor. Bundan ba9ka, 
Habeşistan kendisini Avrupa me-

Yeni Macar kabinesi 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Kabi

ne istifa etıni! ve naip amiral 

Horti, Bay Gömhö§ü yeni kabinıe

yi tetkile memur etmiıtir. 

Budapeıte, 4 (A.A.) - Yeni 
Gömhöt kabineıi eskisinin ayni

dir. Yalnız Dahiliyeye Bay Koz • 

ma, ticarete Bay Bernemizza ve 

maliyeye Bay F abi~i geçmiştir. 

Saymen Berlinde 
Be:rlin, 4 (A.A.) - Hava.a a • 

jaruı muhabirinden: Sir Saymen, 

kendiıine Mareıal Hindenburg'un 

daireaini ta.haiı etmiı olan Alman 

hükOmetine tefekkür etmiı ve fa

kat bu tekliften istifade etmiye -
rek adeti oldufu veçhile bir otele 
ineceğini bildirmiıtir. 

On seneden beri görül
miyen fırtınalar 

Kaş, 4 (A.A.) iki gündür sa -
hiUerimizde on ıenedenberi görül
memiş deniz ve fırbna devam et
mektedir. Dün saat 12 de garptan 
bir dakika kadar devam eden ani 
bir kasırga olnıu§sa da hiçbir za
rar vermeden geçmiştir. 

Dalplann hücumunclan bele
diyeye ait iskelenin bÜ- kısmı ve 
deniz kenarındaki evlerden biri • 

in r htmıı hasara u w ---'""' 

deniyetine bağlıyan Uluslar birli
ğine pek sıkı olarak hailı bulun
maktadır.,, 

Habeş elçisi ötede beride dola
şan bedevilerden bahsederken 
bunlara karşı merkezi hükUmetin 
aciz bir halde bulunduğunu iste -
miyerek itiraf ile Italyan buna 
dair olan İtalyan fikrini teyit et
mittir. Bu bedevileri tasvir etti
ği ıırada o bile bunlann vahıi ol
duklarını ve hudut civarında bu -
lunmalarının Avrupa müıtemle -
keleri için bir tehlike tetkil ettik
lerini söylemiıtir. 

Elçinin söyleyiıinden, Afrika
ya ıönderilen aıkerlerin Habeşia
tan üzerinde tesir yaptığı anlaşı -
lıyordu. Memleketin ciddi ıurette 
bir ıükUn istediği zannolunuyor. 

Fakat, Habeş hükiiıneti Ualual'da 
olan hi.di~lerin tekerrür etmiyece 
ğini temin edebilir mi? Elçinin 
hudutların vaziyeti hakkında aöy
lediği sözler bu emniyeti verecek 
mahiyette değildir. 

(Tan gazetesi ajans Havas tara
fından tebliğ edfüm, eefirin beyar: 
nabhı aynen yazdıktan sonra bun. 
Jarı ilave ediyor:) 

Haoef elçisi, tszlerinin impara
tordan aldığı mektuba mutabık 
olduğunu söylemit ve bu melrtu· 
bu gazetecilere göst~rerek demiı
tir ki: ltalya bizden tazminat o • 
larak yüz bin taler yani sekiz yüz 
bin liret İstiyor. Eier bitaraf . bir 

• 
komisyon kabahatin bizde oldu • 
ğunu tasdik ederse hlı parayı ver
meğe hazırız.,, 

Çankırıda 
Çaylar taştı, zarar 

çoktur 
Çankırı, 4 ( A.A.) - 24 ııaat ya· 

ğan yağmurdan çaylar taşmış, Çan
kırıdaki alı§ap köprüleri sel alnuı· 
tır. Zabitan yurdu ile birkaç evi su 
ba~mı~tır. Zarar yoktur. Pek çok 
bahçeler su altında kalmıştır. 

Uşakta da taşma 
Uşak, 4 ( A.A.) - Dört günden • 

heri sürekli yağan yağmurlar U~ak 
çayını taıırdı. Şehir bahçeleri su al
tında kaldı. Çay kenarmdaki köyler· 
den haber beklenmektedir. 

Postaı: ılaren muhakeme•I . 
Ankara, 4 (Kurun) - Eski 

posta umum müdürü Bay Fahri 

ve arkadatlarmın davt.sına bu 

aabah birinci ceza mahkemeıİn· 

de devam olundu. Buaünkü cel -

ıede, Bay Ihsan Cemalin ,ahidi, 

telgraf i!leri mümeyyizlerinden 
Bay Halil dinlenildi. 

Müddeiumumi, yeniden şirke

te mensup bazı şahitlerin dinJe -

nilmesini; Bay Suphi, komisyon 

te,kili hakkında Bakanl~ kara -
rım bildiren tezkerenin celbini 
istedi. Muhakeme bunun için 25 
Marta bırakıldı. 

ne tekrar intihabından ötürü devlet 
reislerinden aldıkları tel~flarla ce. 
vap metinleri şunlardır: 

Türkiye Reisicünılıuru Kam6l Ata-
türk Ankara 

Türk ulusunun sadık tercümanı 

olan Bilyük Karnutayrn müttefikan 
vaki itimadının size yüksek vazifeyi 
teyit ettiği şu anda, en hararetli teb 
rikJerimle birlikte yenileştirici faali 

yetinizde mes'ut bir surette devamınız 
ve TUrkiyenln refahı için olan te 

mennllerlml arzederim. 
Albert Lebrun ( Alber LöbrlJn) 

Framız CiJmhurl11etı ReülciJmhu-
ru Ba.g Alber Löbrün Parlı 

Cumur Bafl<anlıiına tekrar seçil 
mekliğim dolayısile izhar buyurdukla 
rı güzel hissiyattan pek mütehassis 
olarak hararetle te,ekldlre mUsaraat 
ve ayni münasebetle phat saadetiniz 
ve asil Fransız ulusunun refahı için 
olan temennilerimi tekrar ederim. 

Kamdl Atatllrk 
RelslcUmhur Kamil Atatürk 

Ankara 
Zatı devletlerinin Türkiye Cumhur 

Ba§kanlıfına tekrar seçUmeel mUna 
sebetile, en hararetli tebrlkleriml ve 
doat ulusun refahı ile onun bUyUk 
Başkanının saadeti için olan en iyi 
temennilerimi kabul etmesini zatı dev 
letlerfnden rica ederim, 

Paul 
Yugoslavya KraUıfı naibi Prens Paul 

Belgrat 
Zatı aslllnelerlnln, Cumurrelall 

ğine teı<rar aeçilmeklf fim münaaebe 
tile trssil buYurdukları t•'brik te1ıra 
f ından dolayı pek mütehassii o ı:u·ak, 
en hararetli tefekkilrlerimi ve dost 
Yugoslav ulusunun refahı için 
olan en iyi temennilerimi kabul bu 
yurmalannı kendilerinden rica ede 
rim. 

KamaJ Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru Kamô.l 

Atatürk 
Ankara 

Zatı devletlerinin, asil ve kıy • 
metli Türk halkının milttcfik reyi
le, yeniden ulusun mukadderatına 
başkanlık etııtege davet edildiği §U 

anda, hürmet ve ilıJasklrane tebrik
lerimi ve zatı devletlerinin şahst 
saadetleriyle dost ve müttefik Tür· 
kiyenin büyüklük ve refahı için O• 

lan temennilerimi arza müsaraat ey· 
lerim. 

BO§bakan Y evtiç 
Ba~bakan Bay Y evtiç 

Belgrad 
Rcieicümlıurluğa tekrar seçilmek· 

liğim münaaebetiyle izhar buyurdu· 
ğunuz güzel hissiyattan dolayı pek 
mütelıaasis olarak, en samimi teşek
kürlerimin kabulünü rica ederim. 

Kamal Atatürlc 
Reisicümhur Atatürk 

Ankara 
Zau devletlerinin devletin en 

yüksek mevkiine tekrar seçildiğini 
en büyük bir sevinçle öğrendim. 
Bu vesile ile en hararetli tebrikle • 
rimle §alısi saadetiniz ve dost ulu • 
sun refahı i~in olan samimi temenni· 
]erimi kabul etmenizi rica ederim. 

Elen. Rei$icümhuru 
Aleksandr Zafoıis 

EleB Reisicümhuru Bay Aleh
sarıdr Zaimis 

Atina 
Zatı devletlerinin nazikane teb • 

rik telgraflarmdan dolayı pek nıtlte· 
hassis olarak, en ıamimi te§ekkürle
rimin :ve ~nhei saadetiyle dost Elen 
ulusunun büyiiklük ve refahı için 
olan hararetli temennilerimi kabul 
etmelerini kendilerinden rica ede • 

· rim. 
Kamô.l Atatürk 

Türkiye Reisicümlmru Kamôl 
Atatürk 

'Ankara 
Zatı devletlerinin tekrar Reisi· 

• 
asayış ••• 

Valiler, Bakanlar heyetinin kabul ettiği mahiflf 
bir nizamnameyle, asayiş işlerinde dev/et 

kuvvetlerini kullanabilecekler 

Ankara, 4 (Kurun) - Bakanlar 
heyeti, hudut, t~kiliit, va.zile, gtim· 
rük muhafaza işleri hakkında bir 
niramnan1e kabul ettni!!tir. Hudut • 
ların emniyeti hakımınc1an yeni bir· 
çok esasları ihtiva eden nizamname· 
ye göre ticaret, gümrük, iadei mile· 
rimin protokollarmm birer suretle
ri Muhaf oa umum kumandanlığı • 
na verilecektir. Hudut mmtakalarrn
da lıırsızlık, yaralama, öldilrme ta· 
kihalmı adliye yapacaktır. Bunlar • 
dan askerliği alakadar edenler aske· 
rt makamlarca görülecektir. 
İstihbarat, GUmrük Bakanlıklarcy· 

la Büyük Erkanı Harbiyenin haJ~ 
yacakları talimatnameyle yapt1P' 
trr. _,,, 

Hudut vilayetlerinde, vili~ 
tağh polis, jandarma, gümrük ııı~, 
mesı:illerinden bir heyet te~kil e 
lecektir. ,o 

Gadep, ~akavet. muzir propaS . 
da, yağına, casusluk işlerini ıııubj 
faza kıtaları önliyecektir. Hudut ~ 
Jıiyetleri rnmtakaıımda valiler, ~~r 
cUrümlerden başka diğer asayi~ ıı , 
rinde, det Jet km" etlerini kull-" 
bileceklerdir. 

Tramvay ıirketinin vermeğe mecbot 
olduğu 2 milyon lira, icap ederse, 

haczen alınacak 
Ankara, 4 (Kurun) - Söylen

diiine ıCSre, Tramvay f irketi, 
Devlet ŞGraaının ıon kararından 
sonra yakında bitecek olan müd
det içinde 2 milyon lirayı hükG -
metin emrine teslim etmediii tak
dirde paranın haczen alınmaıı 

lzmlrd• Romanya f ahrt 
kon•oloslu§u 

Ankara, 4 (Kurun) - Evliya 
zade Bay Refik. lzmir Roma.nv• 
fahri kon•oloıluğuna tayin edile-
cektir. 

Metr Salem ve Paracı 
hakkında karar 

Ankara, 4 (Kurun) - Rü,vet 
suçlusu F araci ve Metr Salemin 
nakzan görülmekte olan davala
rı bitti. Bugün bildirilen karara 
göre Metr Salem 20, Faraci 12 
liraya mahkiim olunmuılardır. 

MUnakalAt toplantaaına 
gidecek murahha•lar1mız 

Anakara, 4 (Kurun) - Bel -
aarttaki Balkan konıeyi müna -
kalat toplantısında bulunacak 
murahhaslarımız, Bayındırlık 

Bakanlığı münakalat daireai rei -
ıi Bay Rifatla telsiz mühendiai 
Bay Hüanü Hazım yarın akıam 
hareket edeceklerdir. Görüıme

ler ayın 11 inde baılıyacak ve. ih
timallere ıöre bir hafta sürecek
tir. 

Yeniden yedi mektep 
yapılacak 

Ankara, 4 (Kurun) - Tokat, 
Nibar, Zile, ve Reıadiyede, ilk, 
orta olmak üzere yedi mektep in
ıa.sı kararlaımıştır. Bunların ke
tif bedelleri 124 bin 458 lira tut

maktadır. 
•ıııtuııımıııımun..,..M1111...._.,...,.,.......,. .. .......__ ...... , ..... nııııııs. 

cümhurluğa seçildiğini en hilyük 
bir memnuniyetle öğrendim. En sa
mimi tebriklerimi ve şahsi saadetle
riyle Tilrkiyenin refalıı i~in olan en 
iyi temennilerimin kabulünü kendi
lerinden rica ederim. 

Reisiciimhur Mihlas 
Avusturya Reuiciimhurıı Buy 

Miklas 
Viyana 

. TürkiyP. Rei8icümhurluğuna tek· 
rar seçilmck1iğim münasebetiyle o · 
lan nv.ik telgraflıırmdan dolayı za
tı devletlerine samimi olarak teşek
kür eder ve şahsi saadetleri} le A vus
turyanm refahı için olan en lıara · 
retli temennilerimi kabul etmeleri· 
ni kendilerinden rica ederim. 

Kamô.l Aıaıiirk 

kararlaıtırılmıttır. , 
Tramvay tirketi mümessilll 

~~ burada Bayındırlık Bakanha•ı 
olan temaslarına devam etmelıt' 
dirler. Bu temasların neticesi b' 
nüz belli değildir. 

Ankara Tıp fakUlteal i~~ 
bet yllhk program 

Ankara, 4 (Kurun) - AııJıl 
.,ı. •wvl- _ • .._ ___ _._ 1T" a lf' S...,.!.!1 

sinin, hastahane yakınında bJ 
nan liae binasının yerincle yar1 

ması mümkündür. Sıhhiye :8'. 
kanlrfı bu iş için beş senelik bil 
program bazırlamıttır. Bu ptD 

ırama göre, yapılacak muazı,I 
fakülte binasının inşaatı beş si 
nede bitecek, bu müddet içiııd' 
kadro ve teşkilat ta ikmal eda' 
mit olacaktır. 

Umumi müfettişliklerirl 
kaldırılaca~ı doğru de§ll 

Ankara, 4 (Kurun) - Unı11 ' 
mi müfettişliklerin kaldırılat_. 
umumi valilikler ihdas edilecef 
hakkındaki §ayiaların doğru ol' 
madığı anlaşıldı. 

Adllye mUsteşarh!I• '1' 
Ankara, 4 (Kuru~) - Adlı; 

teftiş heyeti reisi Bay Esadın }. 
liye müsteıarlığına tayini katşf' 
namesi Bakanlar heyetine göPdt 

rildi. it 
Karadeniz ereğlislnln el' 

trikle aydınlahlması 
it' ,., 

Ankara, 4 (Kurun) - nar 
' deniz Ereğlisinin elektrikle tetl 

viri projesi yakında tatbik nı•1' 
ki ine konulacaktır. 

Ankara umumi meclil1 ti 
Ankara, 4 (Kurun) - ~ r 

umumi mecliı bugün valinin 1" • 
kanlığmda açıldı; bugünkü toP, 
lantıda çalıtına encümenleri •1 
rrldı. 

rtafla yolJar heyeti 
mUdUrlilğU 

t•f 
Ankara, 4 (Kurun) - SaY e-

Nafia yollar heyeti reisi BaY 'bf'JS 
h. · · · B Talı 1 
ımın yerıne mua vın ay 

tayini muhtemeldir. 

Vatandaşhğa ahnaca1c 
1rkdaşlar1nuz • 

y rıı" 
Ankara, 4 (Kurun) - e • 

den bir çok ırktaşlanmızın " 3 
,. 

ta.ndatlıiımıza alınması karar 
lattınldı. 

•ed 

c 
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CiMLER [I 
istikraz sistemi 
latihrcız yerine borç alma Jiy~ ş h • M 1 • • d d •• k •• t ı t 

t.~~~a~:~r.:;::;;; ::zıw=.: i e ır · ec ısın e un ~ op an ı 
el1rrıeıinin tarihten gelen bir ay • • k·ıı·". B N • S d • •k• • • 

rdığı Var. istikraz deyince akla Birincı reıs ve 1 ıgıne ay ecıp er engeçtı, 1 ıncı reıs 
gele 1 

z:~;31b~;~::~et, · vekilliğine Bay Ahmet Tevfik Türe seçildiler· 
BO§ bir kasa, 
Giiçlii düımanlar. Ba lechala-

"11 çizdiği manzara içinde İ•tik -
~~Yalnız borç para almak cle
~lclir. Paranın cakaaıncla gidi oe 
&ınsi Bibi gözüken bir .. ycua gü
Cii rıü beraber ta§ımaktır. 

ilk İnsan topluluklan araaında 
P«ra, aihir, 61yaaa gücü, ıerel, 
l'>'ladqlya bir anlama gelir. 

Söz gelimi bir gün Anclaman 
<ıdalarında yrlüerin birinden bir 
ıedeJ Parçası al•anız; .Ü o atla • 
~ın ruhundan bir parçayı, ıere • 
~nelen bir parçayı, •iyaaa gücün 
en bir parçayı ela almq olarm • 
~. Eğer ba hediyenin karft}ığı· 
rn Vermezseniz hediye aahibinin 
"Uha aizi bir köle gibi kullanır. 

ilk insanın pesikolojinm anla 
t<lll bu vakıa "i•tikraz,, yoluna dii 
~e,. devletlerde tıpkı ilk inıanlar 

q olduğu gibi tekrarlanır. 

1 
lıtikraz aiıtemine zayii deolet 

er el vururlar. lıtekleri fuclur: 
• %rnıutlarından korunabilmek 
~ıı baıka dii§manlan Jii§manla 

e kQJ>§ı karııya koymak •• 
0~anlı imparatorluğu X/Xun 

eq ~ Yılın yarısından •onra bu 
11"ge belbağlatlı. 

K. ~Qrılı devleti :ayıltı. 
E Cl&Qaı tamtakırdı. 

rClJ' vfralırat1 a ~ok güçlü J6fman .. 
cıraı, 

do:ir ~andan Çarlık Alulenize 
cllb\ "':, 1nrnek iıtiyorcla. Bir yan • 
l'>'liı'l>t,;:ı Avrupa devletleri ona 
riirltt il olduğu katlar yııkanya 
12i-• ek İıtiyorlar, onun ılık de .. 

"'ere İ1t l l . . . b;,. t men batı Jeo et erı ı~ın 
O ehfike •ayılıyor. 

ra.ı "ııanlı devleti aJamlan istik 
kii llıqliine bcq vuruyorlar. Çün • 
rf.,, fe~elden alınacak tedbir o • 

r, 

lf e,,. b . 
turl en atı clevletlerine bO§ ou 
l>ii~~ .Batı devletlerine büyük, 
lQrı b 1rntiyazlca, kazanç kaynak 
"eri ıdı.ırlardı. Bundan ıöyle bir 

,, rn elde ettiklerini ıamrlardı: 
(/İif - Y cıbancı kapitali getirdik 
bi~ "1cınlar ge~ain kar§l ktıTflya. 

de keylimize bakalım ••• 
. ~ . "' 4 4q vuıturya Bcqcekili ve tlqba-
r:ı L d ilk . on raya gittikten aonra 
1~ 01 ki k .. rli.il"." • ara ngiltere ban an ma 

fii. ~ile, Maliye Bakanı ile göriif 
ti.ıte:ıturyada ıimJi iıtikralar 
"etı· 

6
1
.nden medet umuyor. K.uo

l'Q) 
1 ır lngiliz kapitali AıJUıtur• 

İtf cı gelecek olursa Avusturyayı 
'>lelbtıı cır edecek ve kapital kentli 

ıı aat· • k ~:__ orarken Avusturya· 

...... ''M 
11,,. " alıirn ya, lngiliz kralı • 
ile ogfo Yunıut Pren•eai Marina 

evlend' ı, 

Şehir mecliıi dün saat on dört
te ikinci reis vekili Bay Necip Ser 
dengeçtinin reisliği altında top -
lanmıftır. Geçen celsenin zapb 
okunduktan sonra tehir meclisin 
den istifa eden saylav Bayan Na 
kiye ile Bay Galip Hakkı, Muzaf 
fer Sadettin Ferit, Mehmet Ali· 
ni~ mü§tereken gönderdikleri is· 
tifaname okunmuıtur. 

Bundan sonra Bay Sadettin F e 
ritten açık kalan birinci reis ve
killiğine gizli reyle seçim yapıl -
mıf, reye iıtirak eden elli sekiz 
azadan elli beşi Necip Serdengeç 
tiye rey vermiıtir. Bay Ahmet 
Tevfik Bay Halil Hilmi, Say fa
ruki birer rey almışlardır. 

Bay Necip seçimi müteakip bu 
lunduğu kürsüden ayağa kalka • 
rak meclise teıekkür ebnittir. 

Daimi . encümen azahklarına 
da elli yedi reyle Bay Suphi, elli 
alb reyle Bay Bican, elli birer 
reyle Bay Saadettin seçHmiştir. 

Bay Avni iki, Bay Ihsan Namık ve 
Bay Amca Tevfik birer rey al • 
mışlardır. 

Bay Necibin birinci reiı vekilli 
ğine seçilmesile açık kalan ikinci 
reisliğe de Bay Ahmet Tevfik Tü 
re ıeçilmittir. Bay Ahmet 1 evfik 
te meclise teıekkür ettikten son • 
ra encümenlerden gelen bazı ev-
rak okunmu§tur. 

Çatalca telıri ile istasyonu ara 

smdaki bozuk yolun tamiri için 
~ıWnJAnmmmımmnnmıı.ııınmı'-""1mmnıa'"1A•rmnnııırmn1mnırmm 

nın da aiyaıal utiklalini koruya· 
caktır. 

Ba ruul Oamanlı Tanzimat pa-
talarının "O•manlı ülkeainin ta
mamiyeti mülkiye.ini temin et
tik,, Jiye böbürlendikleri aiyaaa 
usulünden bQ§ka bir ıey değildir. 

"' . . 
Çin bugün ayni vaziyettedir. 
Japonyaya karıı Çin de iıtik • 

raz •ıyaaan yapmıya baılamt§ • 
tır. 

Çincle yabancı sermayPnni ç~ 
ğaltmak, bol Avrupa kapit~ile la 
ponyanın Çincle yerleımuıne kar 
ıı koymak emeli. 

Zayıf devletin 
Bomboı kaaanın 
Güçlü clii§manın eseri olarak 

ortaya çıkmııtır. 
Bu ıımI :z;ayıl devletler tarafın

dan yan yarı miiıtemlekelik için 
verilmif bir açık iıtidadan ba§ka 
bir ıeY değildir. Bunun için. bun~ 
borç alma değil, iıtikraz ırutemı 

dedik. 
Sadri Ertem 

- "Marina iımi artık /ngilte -

reele motla oldu, 

Bay Necip Bay Ahmet 
Serdengeçti Tevfik Türe 

12900 lira tahsisat kabul olunmuı 
vilayet ve belediye tekaüt sandı
ğından maaı alan dul ,öksüz ma
aş ve ikranıiyeleri tahsiuh bitti
ğinden krrk yedi bin liranın mü
nakale suretile temini muvafık 
görülmüttür. 

Saylav seçilen azalara meclisin 
tebrik ve muvaffakiyet temenni
sinin bildirilmesi de kararlı..ştık • 
tan sonra toplanb bitmiştir. Mec 
lis per§embeye tekrar toplanacak 

tır. 
Yeni refster 

Meclisin birinci reis vekilliği • 
ne seçilen Bay Necip Serdengeç
ti, ıehir meclisinin gerek bu dev 
resinde, gerek bundan evvelki 
dört senelik devreile ikinci reiı 

ınıauınmnıııımııııınııınmıııınıııunnııımııınuıııınnıımmnnurtmuınnmınmnmtmı• 

Seyyahlar 
Dün Şehr mızi gezdiler, 

akşam gitttiJer 
Bir buçuk gündür limanımızda 

bulunan Daçesof Atol adla lngi -
liz seyyah vapuru, dün akıam içe 
risindeki 350 İngiliz - Amerika 
Jı seyyahla Jskenderiyeye gitmif 
tir. 

Seyyahlar arasında Amerika 
ve lngilterenin tanınrnı, birçok f8. 

hısları, yüksek operatorlar, fabri
ka sahipleri bulunmaktaydı. 

Vapur bir gün önce öğle vakti 
gelmiş ve doğruca buğaza gitmİf 
tir. Kavaklara kadar gidip Kara 
deniz manzarasını yolculanna 
gösterdikten sonra dönen vapur, 
Üsküdar önlerinde demirlemi' ve 
yolcular, evvelki gece birçok ls
tanbul kahve, lokanta ve harlan 
na çıkmıılar, lıstanbul yemeği ye 

mişlerdir. 
Seyyahlar dün muntazam ka -

fileler halinde şehri gezmitlerdir. 
Dün T opkapı müzesi de açık 

olduğundan, yeni gösterilen dai
relerile birlikte bütün seyyahlar 
bu müzeyi de gezip görmüşler .. 

- "Marina §apkaları, Marina 
levantaları ve sabunlan gibi bir 
çok §eyler çıktı, 

1 vekilliği yaptığı gibi ıehir mecli· 
~in~n teıekkülünden evvel de ce
miyeti umumiyei belediyede bu 
Va7°feyi muvaffakiyetle yapmıt 
ve arkadatlarmın ıevgisini ka • 
zanmıthr. C. H. F. vilayet idare 
heyetinde de i.zadır. 

Dun ikinci reis vekillf ğine seçi
len 6\hmet Tevfik Türe, ~zun za 
man hukuk fakültesinde rrofe • 
sörlük etmİ§, ıebreminliğ~nde bu 
lun:ıauı, cemiyeti umumiyei bele
diyt>de reiı vekilliği etmit!ir. 

B;rinci ıehir meclisinin ilk üç 
yılında daimi encümen iZAıı ola 
rak çahtmıf, ıaygı kazanmıt bir 
zattır. Dün tehir mecliıinde ayn 
ayn intihap neticeleri bildirildi -
ği zaman önce vali ve belediye 
reisi Bay Muhittin bu neticeleri 
alkıılamıf, alkı§lar takip etmit • 
tir. 

Yeni aza 
Şehir meclisinden saylav ola· 

rak çekilen F atib i.zaıı Sadettin 
Ferit, Galip Hakkı ve Muzaffe • 
rin yerine yedeklerden muallım 
Baha, doktor Hulusi Ertugrul ve 
dit tabibi Kemalin çağırılmaıı li 
zmı gelmektedir. Beyoğlu i.za • 
smdan Bayan Nakiye Elgünle 
Mehmet Alinin saylav olup çekil 
mesile açılan yerlere de yedekler
den eczacı Nail ve seyyah acente 
ıi HaJrİ glecektir. Beledive reis· 
liği bu beş yeni azayr bugünlerde 
vazifeye çağıracaktır. 

~1J....-tMritwMhfWWWIW:i~""'9MllPUrrNIW""ii ___ _ 

1 ÔLUM J ---latanbul kültür itleri çevirge -
ni Bay Haydarm kayın valdesi 

dün sabah vefat etmittir. 
Bay Ali Haydara ve aile.i hal 

kına teessürlerimizi bildiririz. 

1 Gelenler, gidenler 1 
LEHiSTAN ELÇiSi - Bay Po 

toki ve refikası dün Ankaradan 
gelerek limann:.ıızdaki seyyah va 
purile bir müddet için seyahate 
çıkmııtrr. 

SOVYET ELÇiSi - Moskova 
da bulunan Sovyet elçisi Bay Ka 
rahan ıehrimize gelmit Ankara
ya gitmittir. 

···········································~· 
dir. 

Bir kaç gündür lstanbulda bu 
lunandiğer seyyahlardan bazıla • 

rı da ayni vapurla gitmişlerdir. 

Vapur yeni hadiseler münase
betile Pireye uğramaktan vaz geç 
miştir. 

- "Şirndi de yeni doğan kız
lara hep Marina iımi cerili1or • 
mUf. 

• 

HALK EVLERi 
Cambridge: 22 • 2 • 35 

Uç yıl önce Ankaraclan: 

Bir tek i~aret verdi bize o Başku· 
mandan 

Otuz dört hürce diktik idea) hay· 
rağmı 

Diye haykırmt§tım .• 

Kendimizi Halkevlerinin ta • 
oanı altıncla, en büyüğümüzün, 
ulusumuzun, fırkamızın, bızim i
çin, gençlik için, halk için açıl • 
mı§ bu mutlu eclerin içinclt:. bul • 
cluğumuz zaman, yıllarclanberi • 
dir bir uluıal ıaıJQ§tan dönmesi • 
ni beklecliği anaaının kollarına 
atılan çocuklar gibi ıevinmi§tik. 
Artık eoimiz, barkımız cardı; ar 
tık genç ruhlar, göçebeliktf:n kur 
tulmuılarclı. Artık biribirimizle 
buluımaya ıöz verirken yarım ıa 
at bir cliifünmeye, kahfJe, gazino 
atlı ıaymayi:ı lüzum kalmamı§tı; 
perıembe günü ıaat bqte diyor .. 
cluk, cakacla§ımız bQ§ınt ıalladı 
mı, bir ıey aormadan yüriiyor • 
duk, yerimiz belli icli, Halkeoinde 
baluıacaktık; sevgilisini her za • 
man hep ayni pinarın baııncla 
hep ayni akıam ıaatincle gören 
çobanlar gibi, artık hiç ıözlqme 
ye hacet kalmadan her akıam iil 
kii kaynağının bQ§ında, ülkii yol 
claılarile elele 6U6UZ: duyg·z sürii • 
terimizi sulamaya geleceğimiz 
günler yaklcqıyorcla. 

Arkacltıflar, o günlere ermiı • 
ler; ben, buradan onlara ımreni~ 
yorum .. 

iki yıl önce lıtanbulclan: 

Dü§eD yıldırım olsun, alır da yere 
• çalar 

Elli dört tane oldu siperi saikalar! 

Diye haykırmqtım! 

Şimdi; 103 ".iperi ıaika,. var; 
ıimJi 103 bürçte ideal bayrağı 
dalgalanıyor! Ve zaten bU.. Türk 
gençleri, Atatürkiin kudretine gÜ 

oendiği alkanımıda, ay gibi akal 
mmızla, inan IJe ülkünün yalazı 
ile parlayan Yıldız gözlerimiz • 
le, bir tanlı geleceğe durmadan 
yürüyen birer canlı bayrajız! 

Puta tapmıyoruz, ıtandarı kıya 
/etimiz, acaip ıelamlarımu. yok .• 
gözümüzdeki i§ık, alnımııClaki C:• 

ğartı. kalbimizdeki çarpMh, bi • 
zim birlik imimizdir/ GörünÜ§e 
değil, içe bakıyoruz, İ§e ~ıyo • 
ruz/ inzibat, bizim ruharmızcla • 
dır! Kalbimiz, bir çarpıyor: ül • 
kümüz bir yükıekliktedir: elimi
zin bir hizada, bir temp.odo kalk 
maaı bizim tatmin etmeğe yet • 
mezl 

Halkevleri, lıer ulusun imrene
ceği bir kurumdur; ıJe Tür'1 genç 
liği,1 bu ıılaıa yar«§ır olmak yolu 
nu tutmuıtur I 

l§ığı getiriyor, karanlığı süsüyor, 
Halkcvleri yürüyor, Halkevleri 

yürüyor! 
B. K. Ça~lar 

Bay Giilüm: - "Kızlara bu ismirı 
verilmesi doğru değil, çünkü 36 ya. 
şına geldikleri zaman kendilerini 26 
ya§ında gibi gösteremiyecekl,er~ 
1934 • 35 te doğduklan her ~ 
~!,, 
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Mahkemelerde 

Esrar taşıyan ka
dın mahkum oldu 

Dün sekizinci ihtisas mahke • 
mesinde Y alovadan gelirken be • 
raberin,de iki kilo esrar getiren ve 
muhafaza memurları tarafmda.n 
yakalanan Hüseyin kızı Fatmanm 
durutması yapılmıttır. Sorgu ara· 
sı~cla Fatma: . 
"-Çocuklarım ve ben aç kal• 

dık. Bana esrar ü.tırıam bir çok 
para kazanacağımı söylediler. Ben 
de bu eara.rlı&rı Y alovadan getir • 
dim. Bir ıuç olduğunu bilmiyo • 
rum,, demittir. 

Müddei\Blluml ıuçlunun ıuçu· 
nu itiraf ettiğini ve kanunun 403 
iincü madeti mucibince kendiıi • 
ne bir yıl hapiı ve ayrıca 1932 li
ra para cezaıı verilmesini memiı· 
tir. 

Hakim Bay Atıf ıuçlunun kadm 
olduğunu dikkat gözünde tutarak, 
tekiz ay hapia ayrıca da 1268 lira 
pa.ra cezası Termİftir. Karar okun 
duğu vakit, Fatma anlamadığmı 

söylem it, reis tekrar izah etmittir. 
Tevkifine karar Terildiğinden 

jandarmalar Fatmayı alıp götür • 
miiflerdir. 

Şehinşah geldiği zaman 
lhaan isminde bir genç, 1.tan • 

bul üçüncü ceza. mahkemesinde 
zabıta nezaretinden kaçmak mad
desinden muhakeme ediliyor. lh • 
un.. kendiıinin zabıta nea.retin .. 
den kaçbjı iddia olunan ıünlerde 
polis müdüriyetinde nezaret al • 
tmda bulunduiunu ıöyliyerek, 

§Öyle diyor: 
- O ıuada lra.n Şebinplu lı • 

tanbula gelmitti. Geçen eenenin 
haziran ayındaydı. Ben, polia mü• 
d.üri;Jetinde nezaret altıncla 'bulu· 
nuyordum. Benden bqka ıeksen 
sabıkalı vardı. Onlarla birlikte on 
dört gün nezaret altmda tutuldu • 
ium, müteferrika defterinde ya • 
zdıdır. Bunu iıbat edebilirim! 

Müddeiumumi muavini Ekrem, 
bu suretle terh verilerek lhsanm 
da o sırada nezaret altmda tutU • 
Jup tutulnıadı~mm sorulmaımı i .. 
tedi. Mahkeme, btı isteği muvafık 
g&rdü, deftsdeki kaydm arajtınl· 
matı ve cevap alınmuı 70kmda 
müzelihere yazrlmu1nı kararlq • 
t:srdr. Reia Hikmttt, lbü.na kendi
ıinin de aynca bu bueusta bir Ye

ıika ıetirmei- çal.-ımı bUclir
Clir. 

Kumar oynarken .• 
Yüzükte kumar oJ'Da.Ddılt il• 

rada biriainin masa Ü.tüne bırak
tılı bet lirayı atırdığı lddluile 
Nmi, aıırılan parayı Nuridt11 a • 
Jıp kaçtıiı iddiasile Haldaiım dün 
akp.m üzeri Sulianahmet ikinci 
aulh ceza mahkeme1inde ıne"fCU
den aorgulan yapıhnıtbr. 

Bunlar, böyle ıeyler yapmadık· 
larmı, davacıyı tanımadıldarmı 
aöylemitlerdir. Hakim Salahaddin 
Demirelli, kendilerini seırbest bı • 
rak111rıtrr. Gelecek ceı..de dava • 
cı ile tahkikatı yapen polie dinJe. 
nilecektir. 

Dolandırıcıhktan .•• 
Necmiye, Nermin, Sabiha, Sa· 

ti.haddin isimlerinde dtirt kifiyi 
dolandırmaktan suçlu Şahin Nuri, 
dün poliı t&Rfmdan adliyeye ge
tirilmif, adliyede ıorıuıu yapıla· 
rak tevkif eclilmiftir. Tahkikat, Ü· 

çüncil i.tintak daireeinde dminlef
tirilecektir. 

Soyadları 
Niıutqmda Vali konağı cadde • 

ıinde Y avmı apartmıaımıda oturan 
Batumlu Sancak Bey ailetinden Bay 
Süleymım Sırrı ve aileei Bayu Ne
dimo lıbaY. ıoyadmı aJmıılarcbr. 

Suçlarını bülbül gibi 
Ancak yedi eve \ 

. . k ' gırıp çı mış ..• 
Yürekler acısı 

Bir i~çi kaynar su kaza-
nında öldü " Çok değıl. topu topu 

Küçükpazarda ahun fabrika- yedi evden i bareti,, diyor 
•mda çahtan &mele Handan, &Oda Kemal isminde biri, dün akıam 
daireıainde kazana ıu koyarken üzeri pofüçe adliyeye gönderilmiş, 
ayağı kayarak içinıe dütm'Üf ve müddeiumumilik, te"kif iıteğiyle 
kaynar suda haılanarak derhal kendisini Su1tanalımet ikinci Sulh 
ölmüıtür. 1 Ceza mahkeme&ine vermiştir. 

Hadiseye poliı ve müddeiumu- Jandarma mulıofoı:asmda olarak 
mflik el koymuttur. Kaza hakkın- lıikim kar§ıı:ıma çıkan bu genç anah· 

tar uydurmak suretiyle muhtelif ev-
da tahkikat yapılmaktadır. lere girip hazı eşya çalmaktan ıuçlu 

Eyüpte bazı evler olduğu iddiHiyle bakim kar,11ma 
t 1 ! ~ıkarılmı~ bulunuyordu. 
aş anmış Hakim Salahattin Demirelli, sor· 

Zaman zaman ortaya çıkan "ev guya çel.. ti: 
ta.flama,, va.k'aları unutulmutlu. - Bak, sen bir çok eve girip çık· 

Duyduğumuz yeni bir vak'a mı~. üte beri s;alınıisın. E"lerin kapı 
timdiye kadarkilere tq çıkarta : kilitlerine anahtar uydurmak sure • 
Cak ıekilde dedikodulu olarak E.. tiyle İ!:eriye girmişsin. Böyle iddia 

.• , . olunuyor. Ne diyecek~in? 
yup eemtın1 sarmıf'lır. Suçlu Kemal, hiç tereddüt etme· 

Eyüpte evveli ilk deEıa bir ev den, §İ;y}e cevap verdi: 
tajlanmq ve bir müddet ıonıra tq. - Bazı evlere girip çıktığun, po· 
lanma bütün ma:haHeye yayılmıt· tin, ceket filan gibi ehemmiyetsiz 
tl1'. bir ka~ ~ey aldığım, doğrudur. An· 

Vak•anın garip tarafı ıudur: cak, polisler yapmadığım ~eyleri de 

E 
~ bana yükletmek istiyorlar. Ben, on· 

vı tatlan.anlar bu ıefer evleri· ı · d'kl · k d k arın zapta geçır ı erı a ar ço i~ 
nin ilk evi tatlanan zatla kardeşi yapmadım! 
tarafından tajlandığmı ileri sür • - Peki, sen kaç eve girdin? 
miltlerdir. - Çok değil~ Bir dakika dunınuz, 

Hldiıe tahkik edilmektedir. düşüniip iyice hatırlıyaynn... Evet, 

B
• k hatırladım §İmdi ... Fatihte üç, Nuru• 
ır urşun hırsızı SUÇ osmaniyede Uç, Beyazitte Harbiye 
iıler ken tutuldu nezaretinin arkasında bir,.. hepsi 

Dün gece Beyoilunda Karaoğ. topu topu yedi ev! 
lan --1• ~mel b - Oruı Harbiye nezareti deiil 

söylüyor! 
Balıkçılık işleri 

Hazırlanan rapor bugün 
Bakanlığa gönderilecek 

Dün balıkçılar cemiyetinden 
bir heyet lıtanbul Ticaret odası· 
na ıelerek, genel katip Bay Ce -
mal Atalayla uzun müddet ko • 
nuımuıtur. 

Bu konuımaların mevzuu, 0-
konomi Bakanlığının, balıkçılıim 
inkitaf ı için yaptığı tetkikler ol .. 
muılur. 

Cemiyet bu hususta bakanlıia 
vereceği raporu hazırlamıfhr, ya 
rın gönderecektir. 

Bundan bqka, balıklarımız, 

Yunaniıtanla yapılan son, tripar· 
ti ıekli dolayııile paralarmm Yu 
nanistanda bloka kaldığını eöyle 
mektedirler. Hatti balıkçılar ara 
sında parası alb ay bloka kalmıt 
olanlar vardu. 

Ticaret oduı da bu m ... leyi 
ayrıca tetkik etmektedir. Fikirle
rini yakında Ökonomi Bakanlı. 
iına bildirecektir. 

" Vefa ,, Gece•İ 
7 • Mart · 935 Perıemhe günü ak· 

~amr için aaat 21 den itibaren Tak 
simde Park Otelinde Vefalılar bir 
gece e~lentiıi tertip etmitlerdı.. ...... 
na Vela ....- denıltletdir. Güel 
ejlenceler hazırlaımuılll'. __ ,,.... .... _... ....................... .. 

9Vl\&5 a garip ir vak'a ol· §imdi, Üııfrcrsite ! Peki, hepsi buka· 
m111, Çamur Bahri admda'bir kur- dar mı? maiyet memurları. Şirket müt.eah-
.-lunası da bu arada fU9 itler • - Evet.o ı- la.daicık ! Üet t-1· hitl-:. - •U-..'ı ı- ma.-ıuıamıo-
ken yakalanmlfln'. benim işiıu değil! ri de birliğe ıirebileoeWenlir,. 

HaA diaa anyle olm ··- - na .. ka bir söwliyecelnn var mı? - ..- UfllUI: :.: J o- Tadil edilen on -.linci madde .,. __ ot.__ --L ır.-.1 - Var. Ben bu evlere hep gün • ıvu 
nara 11111 .vaa15uaaa oturan iae aidat .,. Jer.ı- t-· ~: · 
ber 

D-hr• düz girdim. Ortalık kararmıştı. Son· - - ...........,. rtnç u. ı, ıeee uyurken bod· b 1 d h . . k l dı'r. n ____ ıo"'re bı"rlı"k __ , _ ___...ı__ ra u e,· er en epsınm apı an ar· uwıa ~ 
nmı kattan Mıler duymaia batla- dma kaclar a~ık değilse hile, aralık komisyoncular ile tirket müteab • 
mıft11'. Çok derinden ıeılen bu ae1-o derecede açıktı. Kilidi açmak için a· bitleri ayda yüa elli kurut, müa • 
lerİn mahiyetini anlayamıyan Bah nalıtar falan uydurmadım! tahdemler yüz kunaf, komiaron • 
n• ku-'L..1 ..... -ıt ta"' d '--' Hakim Salilıattin Demirelli, ceza s-u cu&&U ve ya sın an .KllU" cu maiyet memurları da ....._it L--

k d "" K it ı· · muhakemeleri u11ulü kanununun ı·- UV9 ıp oaru emera ı po ısıne mü- 1..--·- vereceklerdir. 
d k h be 

· · yüz dfüdüncü maddesine uyğun o · au.a yt 

racaat e ere a r vermı9tır. 1 ak h' . 1 Bundan L--'-- komı·ıyoncularm 
Derhal Kenli!raltı mevkiindem ar , suçlm ma ıyetı n suç unun uagMA 

ikrarına ı;<>re tevkif kararı verdi. hukuki vaziyetlarini ıöeteren bir 
polialer ıelmifler, dinlemitler, ae- Tahkikat derinleetirilmek üzere • · '---~ proıenın yaprlllll&91 ve ıümriikler 
ıin blli ,eılmekl. oldulunu duya- do8Ya mUddeiumumliğe, suçlu da Bakanlığına ıönderilmesine karar 
rak boclr·- katma yalclatmıtlar tevkifhaneye "'ötürüldü ! ._.. • "" veritmittir. 
cbr. Bu --da karanlıkta bı'r 1

-- • G --- aıa. ÜmrÜk Bu projeyi idare heyeti bazırla-
raltuun bir ,eyler yapmakta oldu- ma~a batlamıfbr. 
iu ıörülmilftür. k • J • omısyODCU 311 Komiıyoncular bu itlerin ehli 

Böyle ıuç itleme halinde yaka· tarafından ve ıayri meaui kimae-
lanan Çamur Bahri bir teY ıöyle • Yapılan toplantıda ve• !erin çahflllalanna mani ol11D1D&· 
meden çıkardıiı kurıunlarla tea • smı istemektedir. 
tim olmll!tur. rilen kararlar 
DÖVÜŞLER - Tutan barı ar- Gümrük komisyoncular birli· Bay Rananın cevabı 

tistl~rinden Esma ile dostu Bur • ğinin fevkalade bir toplantı yap • TopLantı münuebetile çekilen 
banettin Metrutiyet caddesinde tıklarını yazmıştık. tdya7.ılarına, Gümrii-kler ve lnhi-
Ni1abet ve Mehmetle kavga çıkar Bu toplantıda bilhasea nizam· ıarlar Bakanı Bay Rana Tarhan 
mıılardl1'. Dördü de biribirlerini namenin bazı maddelerinin tadili f\l cevabı vermiıtir: 

SiYASA 

Hava misakııı• 
nasıl bir şekU 
verilecek? 
Artık İngiltere Dq B Q ft 

John Saymonun bir kaç gilJ \} P 
Berlin seyahatini yapmak ~ ~ 
la çıkacağı anlaşılıyor. 1 

Seyahat üzerinde bu ka~.. U 
sözler söylenmesinin ve nıilll"'J 
1er yapılmasmm bir ıebebi de Ş 
muı dUtUnülen milaklara, Gflf 
rupa devletleri hava misakıll' 
bir tekil \'erilmemiş oimatıdJt• 
dra bu misakın aeklini dü§ÜJl • 
düşündüklerini Parise bil 
Paris Şark m.iı;akına kati bir 
vermek itin uğraşıyor, sonra 
dra da, Paris te Tuna miıakı 
de Roma ve Viyana ile d 
da bulunuyor. 

Şimdiye kadar verilen 
tan anla§ddığma göre İngilıet' 
Jeti, hava misakının LokarDO~ 
za eden bq deYlete ait tayyar' 
vetleri katiyetle tahdit etın~ 
raltardD'. Buntıtı için her 
ne kadar tayyare kuvveti s~ 
cağını tekarrür ettirmek icap ~; 

Almanya ile Lebistanm 51': '. 
Ruıya ile ka11ılıklı yardım ' 
na girmemek üzerinde ısrar 
ri herine; İngiltere, FrantıaıııSl 
mluk.ma yeni bir ıekil ~ 
teklif etmiıtir. Diğer taraftd 
tere bir taraftan Rusyanm, ~ 
raftan Almanyanm Lehieıan& 
nat vermesine taraf tar bulu• 
da Lehistan bu çe§it teminaU 
etmemekt~ bundan ba,ka 
ya da Rusya taraf mdan keıı 
çeıit teminat •erilmesini hot 
ınkteefir. 

Bülisa Frusaıuıı Şark • 
•ereceği ıekjJ, önümmdeki 
zarf mda yapılacak miizak 
en mühim noktamı teakil 
tir. 

~an,ac1a. İbıri.Jtere rJ 
ıımı ıyı karşılamu--ve n..uu ... wı 

İllpIMte arumclaki m•elel 
iunu hallederek 11miml bir 
maya yol açmak için gö11te · 
it dikkati celbedecek m • 
mıp. - ~ 

1hıtfin bunlara rağmen W:.ı 
hlkftmethıbı, Almanyanm ~ 
rivaki yaparak ve muahede b9' 
leri hillfma ailihlanmıı o~ 
nmuyarak. aillhlanmığa ait o~ 
alıede bUktlmlerinin ancak J6 
meseleleri O.Zerinde anlaşmai• 
olduğu fikrinden uzaklagnı 
alatılıyor. 

T I! P E B A e l .,.t 
ŞEHiR TIY A IRO~ 

TaMSILLl!RI 

Davetitelet Mob.a· 

dlı melnebl nden ~· 
Halk t\'tetlnden 

reduik edilebilir 
dariıütlerdir. Kavgacıların dördü ile komisyoncuların hukuki vazi • "Tel yazınıza tetekkür ederim, 
de takeJanarak haklarında tahki- yetleri konu9ulmuı ve ehemmiyet- sizlerden kurumunuzun tqıdıiı 
kata ba,lanmıfbr. li kararlar verilmiftir. Türk adma Arıj Aaıglı çallflD&lar 

Tadil edilen birinci maddeye beklerim. Gümrük ve hmiurlar ı---------
Hablardan alınan antrepo göre bundan sonra komisyoncu Vekili: Rana Tarhan,, 

ücretleri hakkında --------------•-•••• Her zamandan daha •ehhar ve dalia fİl"Ui 
İstanbul halıcıları, rıhtım antre · 

polan ücretlerinin fazla olduğunu 
ileri ıürmügler ve bu meeele ile me§· 
ğul olmak üzere bir heyeti Ankara· 
ya ıöndermitlerdi. Bu heyet dün 
Ankaradan dönmÜ§tÜr. 

lleyet Ankarada Maliye ve Öko· 
nomi Bakanlıklan ile birçok temas· 
lar yapmtttıt. Keııdilerine, Ökono . 
mi Bakanbğmm bu meeeleyi latan . 
bul Ticaret oda11 taraf mdan tetkik 
edilmekte olduğu hildirilmi§tir. 

İstanbul Ticaret odası ise tetkik· 
}erini bitirmi~ ve raporlarmı hazır· 
lamqtır. Y akmda Bakanlığa gönde· 
rlleeektir. 

Bakanl~ halıcıların teklifi ile 
bu raporu karıılagtıracak ,·e bir ka· 
1'8r verecektir. 

Llaae BAID 
Per9embe gUnU matinelerden itibaren 

lpekde Sevda Gecesi 
fllmlnde, şarkdarile herke•I me•t•decektlr. 

Bosna Sevdalan 
1 ürkçe Sözlü Ve Şarkılı 

Üç Saat 

Operet: 3 perde 

Yasan: 
Ekrem Retil 

8teteli,...: Cemal 
Retit 

Oka9uc alarımııa 
hizmet 

KUPONV 
B 1 •llpOll• ke•lp .. 11·~ 
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lstanbul çöplerinden para nasıl kazanı ır? 

~ - KUHU.N S MART 1935 -

"Der ~ılıi anlatamıyordum. Kaç 
yerden sopa ile kovuldum!,, 

r rsı::ıvcıK DENiZ R
1
0MANI 

' Endülüste Kemal Reis 
• Q-elrikaNo: 40 j j Yazan: lılıak FERDi .1 • 

~ııannııar o uceu~rin cenu~ 
~uı sını ~a mu~uara e~ece~lerU. 

"üç yılda bir vapur 
Vapur uzaklaşırken 

yükü köpek pisliği toplamıştım. 
arkasından gözlerim yaşardı!,, 

Şehrin Cenup kapısı 
~ kapanıyor mu? 
d"~l~ir Elkıbsinin arkadaıı Ab • 
d u ' 21z Selman hiddetinden yerin
~ d~~anuyordu. Ağzını açıp bir 
k S •oz .aöyleıe, kcndiaini de ar -
d tdaıı gibi öldüreceKlerini biliyol' 
u. 

d Selınanın, Melik Abdullahın 
h~Yguıuzluğuna bir kere d&ha §&· 

~~olınu§tu.. Bir yıl önce, gene 
t e Gamatanm düıman 
arafınd hd. d"ld' .... b. .. d.. an te ıt e ı ıaıı ır ıun-
tt .• 

Ahıned Kutyer adlr bir genç: 
{; Endülüs, Endülüaliilerindir .. 

ı>c •Ye bağırarak bütün milliyet -
~ t\'erleri baıtna top1a.nut ve düş· 
d llll.ı bir günde şehrin kapıların • 
ltı Piiakürtm•• t•• 1 Uf u •• 

tte Sulatn Abdullah o vakit bu 
ttnci k 1 F d . .. . ra erdinan ın ısrarı uze-
tıne ... L 

. Y~alatarak boğdurmuf vece• 
'edıni lıpanyollara ıöndertmiıti. 
· . Bu hadise aylarca memleket 
'Sn1<1.. • k · h .. aız)i tutuldu tan aonra. nı -
._kYet nımiyetperverlerin kulağına 

letnıiıae <le, ne çıare ki it itten 
&'eçtk\. 1f bulunuyordu. 

l>u!n\3.ft bü "k bir kuvvetle Gar ıtaı-n yu 
leker 111 k.pdarmı aarm11t.ı. Mem -
tt,:e 1

1~ ~~ ıııilletinıe kartı bu de • 
lfts11 a~Yd aörünen bir hükümdaa 
d~ ~ılyonı Endülü. nilfusu için -

t~ ~k iki yüz dalkavugun sır • 
lcarıı. 'Yanıruı dururken, onu bu 
>'ole t\}ılından devirecek bir e1 

S ınu)'du?. 
tııaı:ı::, bir kaç defa bu iti yap· 
iti l' ar vermifti ... Fakat, o bu 
iatiJ .. 'Plııakla memleketi düıman 
tni,. ''tndan kurtaracağını :zannet-

,, ordu. 
o 

bir rı~ bundan çok daha mühim 
"•aıf, . ·ıı· ~tt ~aı vardı: Selman ını ı -

ltrı~t\>erıetin en ateı1i alemdar -
dı.ı.. , lllldı, Onu ıençler bekliyor
l'trı h Metnleket bekliyordu .. O, ya
ı-u;~b ~lki de düıman üzerine yü -
'"" ılec:ek bir kuvvetin batına 
~eceı...· 

aqı. 

l\erıd· . ak 
llltd 1• 1ni aüçlükle tutar o -
it~ uğ\l Yerde mütemadiyen yut • 

\lyord u. 

a-. 
l'lr •lrada ıair Ebu Mervan tek-

'Y•ğa katk ak· 'l . ar . 
~()lcıı. Ç•rnizdeki zehirli çiçeklerin 
~\l ... hll, ciğel'lerimizi söndürüyor. 
1 .. e • l' 
ttld ır ı havayı daha ne vakte 

'r ten ... ff .. d .. • .. I)· .... ua e eccgız ! . 

~il' h'Ye &ayJenmit ve mecliste ha -
~.:ı~~•n davetlilerden şüpheli 
~I M...... tın uzaklaşhrrlmasmı tek -
-~ın• s SLl •• 

S llttall 
llid: ın Yanında <>turan Emir 

....... ş . 
l~or, ~r E?~ Mervan doğru sÖy· 
ı,., le eııdıaınden §Üphesi olan -

endu·~· d 
it, Solc: lgtn en kalkıp giderler -

bed· ~e?nnun oluruz .. 
)'ia. 1t\ Bu ıöz üzerine derhal a -
ı,d a kan ve hükümdarı selam
den S ~n nıerdivenlerden inip gi
tu. ~ nıandan başka kimse yok -

SeJın. 
~J, ~ arkumdan, dalka -
~ırı ur. reııiş bir nefea alarak, sa· 
d1, le YUthırucu nağmeleri araıın • 

eı:ıdilerini kurbanlık koyun 

1ıibi Sultanı1' iradesine terketmi~ 
lerdi. 

Sinan, arkadatnın yanına ıoku1-
du: 

- Benim, bu cehennem içi~de 
daha fazln kalmağa tahammülüm 
yok, Hü1eyin ! ... Biz de biraz önce 
buradan giden ıu delikanlı gibi .... 
Mert ve namuılu inaanlar gibi çı
kıp gidelim .• 

- Biraz daha ıabret, Sinan re
is! .. Herkes arkamızdan, onun 
için .öyledikleri ıözü tekrarlar .. 
Tehlikeli vaziyete dtiıeriz .. 

-Ak§amdan beri bizim rehbe
rin yüzünü görmedim .. Hanai de -
Jilete acaba?. 

Elbette 11ğınacak bir yer bul -
muıtur. 

- Rehberimiz çok sadık ve 
memleketine çok bağlı bir adam 
doğrusu ... 

- O ne? ... Ayşe~in biraderi u
ııaktan bizi gözetliyor .. 

- Acaba hali. burada oturUp 
kaldığımıza mı hayret ediyor der
. ? 

ıın .• 
- Zannetmem •• O, açık gözlü 

bir delikanlıya benziyor.. Bizim 
vaziyetimizi takdir ebe gerek •• 

ikisi birden baflarmı arkaya 
çevirmişlerdi ... 

~ına ı::ravag~ H~yinin kula
ğına f ınldadr: 

- Ayfenin biraderi bizi çağrı
yor .. 

- Haydi canım, ıen yanlıt gö -
rüyoraun ! .. Şimdi buradan kalk -
:.namız doğru olmaz •• 

Bu ıırada saray nıemurı.:nun bı
yık altmdan onları çağırdığını 

gördüler .. 
-Ne yapalım, Hüseyin? .• 
- Yav&§ÇA kalkalım ... 
- Gittiğimizi sezen olursa?. 
- Tekrar dönecekmitiz gibi 

davranırız .. 
Gülerek yerlerinden kalktılar. 
Hüseyin arapça: 
- Bizar hava alalım, aene dö-

ııeriz. 
Diye ımrıldandı .. 
Koltuklarıl\ arasından geçerek 

ınerdiven hatmdaki me~er sü -
tunlu kapının önünde durınut1ar -
dı. 

Hüseyin burada Ay~nin bira
deriyle konuşurken. etrafa itimat 
telkin etmif olduğunun farkında 
. di. 

Aytenin biraderi, Hüseyine sor-

Kumkapı kıyllaranda CjÖplUklerde 
Çöpçülerinı piri Bay Donmaz'ın sı uyamnıf .. Baktım oradan da te- -Tabii... Aııl oradan vurıuı, 

köpek pisliği toplamak üzere A - nekelerle köpek pisliği gelmeğe vurulur ••• 
nadoludaki faaliyeti çok entere - hatladı.. -Orada neler bulunur?. 
sandır .. En ince teferrüatına kadar - lstanbulda bu İ§İ hiç yaptınız _ Para, altın, gümüf, hatta 
benimsediği İ§İnin kendisine ver - mı?. · • 

ıncı ... 
mesi lazım gelen karı venndiğin - - Meırutiyetten ön,ce yapılır - _ Şimdiye kadar bulan oldu 
den duyduğu teessürü milyon1.ara dı • Fakat Şehremini Tevfik Bey ? 

d 
mu • 

aabip bir ban,ker gibi anlatıyor u: İstanbul köpekletrini toplattıktan 
k k - Geçen ay ~betçi kalan yet• 

- Sıvasta, tam üç yıl öpe sonra it taveadı .. O zaman latan· mit ıfrabk bir altın buldu .. 
pisliği topladım .. Bütün bu işleri bulda krrk bin kadar köpek var -
söylediğim gibi büyük sermaye_ - dı • Topian,an köpeklerden on - Peki bunları nasıl bu1uyor. 
darlar hesabına yapıyordum.. Üç bet bin tanesini Topkapıdan dı - lar? . 
yıl bir vapur yükü köpek pisliği şarı çıkararak bir yere topladılar.. - Bütün çöpler, denizin ağzına 
toplamıştım. Samsuna getirip va- Orası bir ıervetti. Fakat yakla _ veriliyor.. Gece dalga çöpleri 
pura yükledik. Transit olarak doğ- §amıyorduk. .. Bir aralık Hayırıızft sürükler .. Nöbetçi kalan ıabahle -
ru Avrupaya gitti. Yapur uzakla- adaıma gittik. Fıakat bütüne- leyi~ elinde bir tarak1a sahildeki 
ırrken arkasnııdan gözlerim yaıar· meklerimiz boşa çıktı. kumları kan§tırır. Ne bulunmaa 
dı. Herkesin dudak büktüğü bu orgda bulunur .• V ktiyle bu iti de 
servet, bir kaç ay sonra dolar olup • • • ben yaparclrm .. Fakat timdi ihti • 
yahudilerin çe.plerine akaca.kb • - - Ben, çöpçüler piri ile konu - yarladım .. 
Ben ise, ekmek parasını çıkarmak ıurken üstü başı yırtık biri yaklaş
. çin t ekrar bir sermayedarla anla- tı ...• 
ıarak batka bir vilayette bu iti Abbu Donmaza aordu: 
yapacaktım .. -Po~aza verelim mi?. 

Sordum: - Nöbetçi kim kalacak?. 
- Peki bu pisJikleri nasıl birik- - Ben kalayım .. 

tirebiliyodu~?. - Hayır olmaz .. Hüteyin ka1 -
- O <la bir mesefodir .. Kaç yer- ım. .. 

den ıopa ile kovuldum ... Haydi o
radan gavur ... Bizi günaha mı ao. 
kacaksın?. diye misafir kalmama 
bile izin vermediler .. Bir çok yer -
)erde bir türlü derdimi anlatamı -
yordum. Her gittiğim yerde ilk 
önce bir konferans veriyordum: 

- Peki ...• 
Merak ettim ve sordum: 
-Bu adam da çöpçü mü?. 
- Değil ... Ru benim amelele -

rimdendir 

• - Bir 'ey aordu galiba? 
- Evet .. Çöplerden ayıklana -

cak şeyleri ayıklamıtlar, geri ka -
Jam poyrau. verecekler .. 

- Bu da ne demek?. 

- Deniz kenarına ata~ar :. 
Geee dalgalar bütün pislikleri 
sürükler .. 

"Çok, çok karlı bir iştir .. Getirene 
parası peşil\ verilir.,, diyordum .. 
Para insana her şeyi yaptırır, hiç 
unutmam, Sıvasın bir köyünden 
beni bir gün sopa ile kovmuşhırdı. 
Kendimi zor attığım ikinci köy 
daha ileri dUşün.ür insanlar ola • 
cak, teklifimi kabul ettiler. Bana -Peki bunu bir nöbetçi mi bek 
yatacak bir yer de temin ettiler .. ler?. 

Abbas Donmazd:m ayrıl1rken 
ıunlan söyledi: 

- Bir gün gelecek bu itin e-o 
hemmiyetini herkes anlayacak ve 
çöp <leyip acsilmiyecek... Hatta 
çöplerimizi A YrUpaya gönderme -
yip burada kullanacağız. Nitekim 
canı parçalarını artık A vrupaya 

göndermiyoruz. it Bankası alıyor. 
Cam fabrikasında kullanacalanıf. 
Böylelikle biz de layık olduğumuz 
mükafatı buluruz. 

n. A. 

Bisi let yarıştan 
l.~ıanbul mın tal.ası biaiklcı lıeye· 

tin dm: 
22 - 3 - 935 Cwnn giiııü l>i ik

lete te .. ' ik y:melnrı yapılacaktır. 
.. arı ycı·i fccitliyc köyilndcn 

Kefeliköye gicü:. geliı.tir. Yarı§a si
decckler mm taka y nzganhğına ken • 
dilerini ) nzdınnnlıdırlar. 

!kinci gün okka ukka gelmeğe bat- ~~~~~~~~~~~~~"!!!!!!!!!!'!!I"!~~~~!'!"""'~!'!!!!!!!!!!!!~~~ 

ladı. Buticaret ~kovulduğumköy- Tramvay seferlerin .. de dünkü gecikme 
de duyulunca on1arda da para hır. 

Kurban kesecek 
vatadaş/ar 

du: )fcmleketimizin hnva nıüdafanst· 
_Ebu Kumıla beraber neden na çalı~an Tnn nre Cemiyetine, dUş- 1 

gelmediniz?. künlcrin yımlımmn her an koşan 
_ O Kemal Reisin yaiun<la kal- Jlilfiliahmcr Cemiyetine, kimsesiz 

çocuklnra şefkatl e hakan Himnyci • 

dı.. k f'k . d ctfal Cemiyetine .. 
_ Şimdi ne yapma 1 rın e • Çok Jınyır1ı bir ynrclnmla lıulnn· 

• • ? muş olmrık için: 
sınız.. d d'" .. 

_Bu vaziyet kar§Uin a onup Kurhanmmzı 'C) n parasını Tny-

gl
"tmekten başka yapılacak bir !ey yare Cemiyetine tcherrü ediniz. 

Kurhnn kestiğin "z takdirde: 
yoktur. b ld" .... Derisini, Jıcr halde Dar nğiyle 

D .. nıe.,_ Fakat u ge ıgı- k T C . . . 
- 00 ~K·" birJi ·tc 3)) lll'C Cllllyctme \'Ctmİz. 

niz kadar kolay olmıyacak !.. Du milli ve vatani \'m~if enin Jfiyi-
- Niçin?... kiyle Hnsı için fızrun1 ynrdrmdn lm- D 

D.. n ordusu bu geceden Junacağını:r.dnn eminiz. . ün t~amuay ce'lerleri 'öğleaen ev1Jel pek munia.ıam l§leyememiı-
- U§ma t B 'el b . 'b kap11mı da askerle l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiı 11• unun a •e ebi Eminönünde bir tramvayın yoldan ,ıkmGlt ve .aat 

ıtı are1' cenup b ... d 
ıarardığını görünce: on u~uga oğru da Beyazıtta elektrik ıirketinin ikinci derecedeki mıı 

kutatacak.. h "l 
H .. . . b-"'i sapsarı olmuş - - Ne oldun? dedi, yakayı ele avvı e merkezinde bir kablonun yanma•ıdır. Kablonun tamiri bir bu-
uıeyının ,...... k k d 

mi veriyoruz, yoksa?.. çu •.aa.t a a.r sürmüı, Jolayıaile bu müddet zarfında tramvaylar ifle 
tu .. · k d t R md ol-' 

S
. b" . .ıenbire ar a atının (ArkaBI nr) memıı ır. eıı . • y cıa birilren arabaları ııörüyor ... nu:ı. 
ınan, ır~ 
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Çatalcayı canlandır.mak 
için neler yapmalı? 

Alışveriş, okuma ve sağlık iş~e~i 
Çatalca ( Hlll1Uİ) - Çatalca ka . l 

an en geri kalmq kualardan biri
dir. Senelerdenberi buraya Bayın . 
dırlık gİrmemİf ve nud kurulmuı · 
sa 6flece kalmqtır. Elektrik, otel, 
hanımı, ~ kaldmm gibi insana 
en çok llmn olan ıeyler burada yu
pdmnmnqtır. Suyu ve havuı tok 
gtbe) İle de konfor yoktur. Hf'lf' is . 
taa)'oadan kaabaya kadar olan §OSC 

pek tehlikeli bir hal almqtır. 
Bundaki halk muharebelerde 

çok esilmittir- Burada dilenci yok . 
tar. Herkesin yalık. kıtlık geçine · 
cekleri vardır. Bundan ötilrü fazla 
aipa ihtiyaç duymamaktadırlar. 

Banda bir ( Çadırtepe) çaym 
vardır. Halk buramı (Huinei hu-
18) dan satm almqJardır. Oranm o· 
tuna ldarlar ve onan paraıiyle ik • 
tifa ederler. 1ate bu çayırlık oolan 
İhtİJllÇtm kurtardığı için diğer ci . 
~ere ehemmiyet vermemektedir -
ler. 

Burası LtanbuJa yakın olduğun . 
dm ve her giln tren ve otobib gibi 
v.mtalar bulundağmıdaD herkes 
kendine Jlmn olan ıeyleri gidip İl· 
tanhalclaa almaktadır. Onan için 
~ alq veriıinde çok durgun · 
lak vardır. Mutavuutlar burada iı 
görememektedirler. 

Elelttribislikten hayat inkipf e· 
elemiyor. Karanhk yerlerde hayat 
IÖldiJOI'· ~ya muhacirlerin 
klyltl bmı yerlqtirilmip. Bun
da ödlril harada kliy hayab yapn· 
maktadır. 

ICqm iatuyona gidip gelmek bir 
iiieleTedir. Şale pek ,_ .... .., .. 
ıe girmiıtir. Bu sebepten dolayı da 
Çatalcaya gelip gitmek için kimeede 
ceıuret blmıyor. 

t.t.nbulan en çok ~ eylecli-
11 lllt, yoğurt. hindi, taYuk ve yu • 
Jll1ll'ta gibi terlerin nefialeri banda 
ytılietirilip 18\'kedilmiı oba çok pa· 
ra kaadır. Fakat, halk çok para 
knnqt yıpmak ihtiyacmı dayım • 
yodar. Ba ,Wm ~da ol · 
mıyor. 

ICmcla liırm~ ve uyğmmalak 
.,.._.Balk çok temisdir. Gerek 
,_.ıner ve gerebe muhacirler çalı· 
llJOrlar. Fakat yalaıs buğdq, arpa 
Ye yulalla aintıJorlar. Diler para 
pirecek teflere pek u ehemmiyet 
.-iyerbt. ...... 

-g.,..,., (100) köyl ve '12 mek
llM vudır. Kualarmm içinde bu · 
rm bdar mektebi çok olm bir yet 
J'lktm. Ba mekteplerde (5000) ktl· 
mr talt6e ve (124) maallim var • 
•. ı....ın.ı villyetinin ban mü . 
dliDe ffl'lllİI olduğu ehemmiyet çok 
..,llcllr, wı çok mmmUDiJ'lli ol • 
wwwttur. Merbsde biri bet, diieri iç 
mufb iki mektep vardır. Kiylerde
ki mekteplerin bir kmnı beşer mııf. 

lrdır. Birinci mektepte (300) ,.e İ· 
cide (110) talebe okumaktadır. 

Mektep bioaııı zararsızdır. Ana 
§Ole üzerinde ve kentin kenar yerin· 
dedir. Her ne kadar ahıap ise de 
kendisi ve bahçesi büyüktür ,.e mek· 
tebe eh·erişlidir. 

Dl•P•n•erler 
Biri Çatalcada 'e diğerleri de 

Karacaköy merkeziyle İıtiranca kö· 
yünde ve btlyilk Çekmece nahiyesi· 
nin merkezinde olmak üzere dört 
dispanser ,•ardır. Bunlar sekiz sene 
evvel kurulmuılardır. Her dördü . 
JJlln de doktoru, ebesi, sıhhat memu
ru ve odacdan \'ardır. 

Bu şifa yurtlan busuai muhasebe 
laralmdan idare olunmaktadır. Mer· 
kezdeki dispanser binası büyüktür. 
Ye kentin en iyi binalarındandır. 
Karacaköy dispanseri on hin liraya 
yaptmlmqbr ve uri bir tertibatı ha
vidir. Bu dispamerlerin hepeiııde 
hqer yatak ve birer eczahane var • 
dır. Odalarmda sobalar, mefnl§at ve 
her ne lizlDIN hepsi- de mevcuttur. 
Diapamerlerden beherinin mut iw
mı ( 2688) liradır ki, huauai mUha -
aebenin bu ledakirhğı şayanı tak . 
dirdir. 

Y almz Çatalca dispanserine bir 
senede (3555) huta müracaat et -
mit ve (1107) kifiye parnız iliç ve
rilmip. ( 605) hutanm pansunan· 
lan yapdmq ( 1843) kieiye reçete • 
ler yuılmq ve 3 ağır buta da yatı
nlank tedm .llbniftir. 

Diapamer hekimi Feyzullah Ha · 
liip herkese baba gibi muamelede 
1MI•••~. Mııhar IM!laartai'I~ 
le eczacdar nzif e1erini aşk ile gör· 
mektedirler. Doktor Feymllah Ha • 
aip alri alıhat miidtii milf ettitlerin· 
den, tanmmq kıymetli bir phıiy,et • 
tir. 

HUkGmet t.babetl 
Hflkümet doktoru Bay Haydarm 

çahpna odası da bu dispanserin i · 
çindedir. Bay Haydar Çataleacla iyi 
nam kuanmq bir doktordur. Dar -
mak ve oturmak bilmez, b1t yn 
köylerde dolaıır. Alicenap ve iyi 
huylu bir gençtir. Seyyar ııhbat me
muru Y aprm da hizmetleri çoktur. 
Bu genç te at Ostlbıde kazayı dolat
maktan rahat yiizfl gördtlğü yoktur. 
Banıda bulaıık hutalıklar udır. 
Btltb kasada ancak 22 silhrevi ve 
ytb kadar da verem vardır. 

R. K. C•nturk 

Muğlada ~kim vaziyeti 
Muğı., 4 (A.A.) -Viliyetin son· 

bahar batlangıcmdan İkincikinun 
IOllana kadar ekim vuiyeti pdur: 

1L470 hektar buğday, 6477 hek· 
tar arpa, 1256 yulaf, 1155 çavdar, 
S03 mahlftt, 683 bakla, 632 merci • 
mek, 34 buçuk ıoğan, ıs buçuk hek· 
tar sarmısak. 

if.i 
YAZAN : Katlirmn Kaflı 

- O a•an lrmdim içeri &iri • JU pcesinde • aüzel Gluyordu • 
,_.._ AtılnÜaı ptiriyor. Hem Tıpkı bir itik albi lmlaima bir 
lurp.lun• hem de •dece bir ha- teJler fıaddıyordmn.. O da yan 
a.. slbi olspeelr-.,.. lml•le ~ ürkek, yan Mkulpn Mni dinli -
mmlanna UJU)Gldam.. S.an yordu.. 
da pamafonda m11ell TraTy&ta Buı itle ucaklannda çamlıia 
yalmt R&PIO'di aibi ala' parçalar sidiJordak.. Solmaz, hamakta ya • 
çalmırltm birdenbire bluJ• · tıyor, ben çimenlere uzanıyordum. 
d.-. En 8Clll çıkan 1rir ftlaı çalı • S.:ran O bir fİir kitabı, bir IO • 

,._, ....... lrOllaw aluM man okutor, ben de dinliyordum •• 
d•snıili,..d-.. 1 Basan da ben okuyordum, o 

Ç'.blara kadar...._ dallar al- dinli,.,..da.. 
........... ...-.n.aneı ... , ıhk J,ir Buı tinler bat yoHannda uzun 

Ad anada 
ökonomik durum 

ne halde? 
Adana, 4 ( ~A.) - Adananuzm 

1934 yılı ökonomi durumu hallm
da Ticaret odası taraf mdan çok de
ğerli bir rapor çıkanlmqtır. 

Buna nazaran Adananın 1933 yıh 
içinde çıkardığı qyanm değeri 4 
milyon 212.227 lira iken, bu rakam 
934 te 9.009.289 liraya yükselmit -
tir. 

Adaaya giren qyaya gelince 933 
te 3.956.951 lirayken 934 de bu ra· 
kam 3.219.309 liraya düşmüştür. 
Giren eıya en çok benzin, gaz, kah· 
''e, çimento, ~ker \e makine yağm· 
dan ibarettir. 

Dqardan gelen n buradan çıka· 
nlan qyanm miktar ve değerine gö· 
re 1934 yılında Adanamızm ökono· 
mi ve ziraat haknnmdan iyi ' 'e se • 
viodirici bir alana girdiği göz önü · 
ne çıkar. 

Adan• •lhk ltl•I 
Son hafta içinde tehrimizde bu · 

lapk hastalık olmadığı ve yalna 
tetü kabakulak ve ıuçiçeğine rastlan
dığı anlaıılmııtır. Buolarm da önü . 
ne geçme için tedbirler alınnu§br. 

19.;ller 
Şarmmdaki fabrikalarm büUbı 

İfÇİ ve memurlanna lıüviyet cüzdan
lan verilmiıtir. Hepsinin doktorlar 
taraf'mdan muayeneleri yapılmqtır. 
Şimdiye kadar verifon cüzdanlarm 
yekftnu üç bini aımqtır. 

Çocuk kurumunun ~llflll••• 
Geçeif gön yıllık toplantumı ya· 

pan çocuk esirgeqıe kurumunun 934 
çalıpna ... .,._. ..... ,... içinde .... 
rum 33.926 ya,·ru)·a yemek ,·ermiş, 
490 çi!t kundura, 330 çift terlik, 
2S9 41İft .-... M tibm dbbe; l'f 
kasket, 19 gömlek, 8 takını çamapr, 
784 defter ,.e 674 kalem temin et· 
mittir. 

F.sirgeme kurumunun korumanc· 
ıinde daimi olarak 35 çocuk vardır· 
ki, bunlarm yeme, içme ve yatma, 
geyinmeleri hep kurum tarafmda11 
tedarik ve temin olunmaktadır. 
Evl•I ı•nanl•ra ı•rdım 

Geçenlerde evleri yanan Çarhpa· 
re löylilerinden otuz aileye Bitili· 
ahmer genel merkezi taraf'mdan 150 
liralık bir yardım yapılmqtır. Bu 
değerli yardmı köyltUerimizi çok ıe
vindirmiıtir. 

P•muk Abfl 
Bonada pamuk alq veriıleri son 

gilnlerde ittiham ve durgun gitmek· 
tedir. Pamuğun kilom d6n ve bu • 
gfln 40, 41 kurup kadar düpnüı • 
tür. 

-------------------Muğla da zeytin iıleri 
Muğla, 4 (A.A.) - Viliyetimiz 

milhim zeytin mmtakuıdır. Bu zey
tinlerdm tam olarak istifade etmek 
için vilayet tam olarak üç zeytin 
mmtabmıa aynlmqtır. 

Merkezleri Milas. Mannariı ,.e 

ıaintiler yapıyorduk.. Hemen he
men bütün baicılar l>eni tanıyor -
tardı. ÇainJorlar, üzüm ikram 
ediyorlardı. 

Kuyu bqmcla ıözleri baib bir 
at durmadan dinıiiJ'or, dolahm Jm. 
JQClan çıkardıiı IOiuk sular, bir 
ha't'UZ& dökülüyordu. 

O zaman dolu bir aepet bu au -
yan akmc:la on bet dakika doruna, 
iidm taneleri yanlıyor, yerken kü
tür kütür ötüyordu. 

Solmu bunlardan IODIUZ bir 
haz duyuyor, büyük bir sevinç 
içinıcle ellerini ıulara sokarak oy· 
DUJ'OrdU. 

Dinerken bal kulelerinde atet-
1• yanıyor, pdolar liyleniyordu. 

Günler rilJ& pbi seçiyordu •• 
Her an ona kendime biraz daha 

yaba lııalayordma. 

iş Hayatında Kadın 

Yuluuula aörtliiiünü ialıır ldilı taW eden lngil~ 
Banlar fimdideır ~lı etiider yapıyorlar oe 6a araJa nalban 
al yapıltlrfun 6amf ,a1qanı1ı öfr eniyorlar. 

KUltUr 1 .. erl 

Doktorasını yapmıyan 
Universite doçentleri 
Üniversite kurulurken muhtelif 

( akültelere alman döçentlerden dok-
torasmı bitirmiyenlerin bitirmeleri 
ıçm Kültür Bakanlığı . taraf.mda11 
kendilerine bir mnhle~ verilmittir. 

Üniversitenin tedrisat müddeti 
Haziranda biteceğine göre Eylftle 
kadar doktora imtihanını geçiren 
döçentler yaz tatilinde Avrupadı1 
tahsil ettikleri- faldlltelere giderek. 
doktora tezlerini vereceklerdir. 

Eyhil ayma kadar Üniveniteye 
doktora diplom~pıı .,ti 'yen g.. 
çenjl.."~rUat bapnda -Oni. 

ersiteye kabul edilmiy~l~rdir. 

Böyle doktorası olmıyan -Oöçeııt· 
lere Kültür BakaDI~ fat'af mdan 
Ktdtur "")Sakanllğıııııı '.aiger müfide -
ıelerinde İ§ verilecektir. 

Yeni müdürlükler 
Ankarada kurulacak olan yeni 

dört müdürltlğe ait talimatname ha· 
zırlammıtır. Bu müdtlrlükler genel 
müdürlijğe bağlı bulunacallardll". 

Küllür Bakanhğmm bu yıla ait 
bütçeler dokuz milyon lira olarak 
tesbit edilmittir. 

Reıit Galibin ölümünün 
yıl dönümü 

Eski · Kültür Bakanı Bay Retit 
Galibin ölümünün . Jı1 da -
nümü münaaebetiJ. basün IUl OD 

yedide HallreYi alommda lmair 
lUe.inden ,.titenler tarafmdan 
hir toplantı yapılacaktır. Toplan
tıda Bay Retit Galibin hayatı .e 
eterleri anlatılacaktır. 

Haseki Hastanesi 
Doğum Pavyon 

genişletilecek 

Huelri hutaneıinde IOll 
!erde hasta sayısı oldukça 
mıfbr. Bilhaaa doğum pa 
mm balunduju kııımda bot 
kalmamqtır. Bu pavyonun 
letilmesi için bp f akültes · 
he,et toplanarak tetkikata 

llllfbr. 
PaTyonunun geniıleti 

bit olmaz• yeni bir doğuıll 
~- açılmaıına çalııd 

Belediyenin hayır c 
yetlerine yardımı 
_J~ledive bflt~inc ınuh 

.uııyeoeıe •e t~tınere ı 
~ Jlı9A'f;enette bulunacabır. 
teCakaya on bet bin, Hila 
cemiyetine bet bin, hayat m 
rine yirmi hin, Büyükada s 
yumuna on bet bin, Tiirk 
cemiyetine iki bin, miislim 
s.lliyet hayir cemiyetlerine 
bin. Halk~e yinni altı bin. 
evi yanında yapılacak ıalon • 
na on bet bin, Dit tabipleri 
tine bet yüz, Erenköy sanato 
na iki bin bet yüz lira veril 

lngiliz parasının dü 
lüğü ve borsa 

Awupa piyuahumdaki 
paıumm dütüldiiiü bizim 
nma hafif teair etmiıtir. 

Son selen telıraflara 
si1iz liruı altı puvan dü 
Fakat bizim bonamız ve 
lanma daha ziyade F 

-==ı-====---------ı 11 ile alikadar oldujundaıl 
Fetiyedir. Her mmtabya birer 1 tin üzerindeki bu düt~ 
memur ve~ttir· Memurlar mm.,· pek 0 kadar alibdar etmit 
takalarmda 119 baılamqlardır. Mug· clir. 
lada halka budama umlleri öğretil· 
mip. Muğla yakininde bir ntlmane 
zeytioliii nmlaraktır. 

Bai bozumu olduktan eoma ar -
hk Solmazın hutalıimcl• hiç 1Rr 
eter ka1mıyacak, bir daha da tep. 
meai ihtimali ohiuyacaldı.. 

O zaman ••• 
Arbk beni çok defa •dece: 
-Vedad! .. 
Diye çainyord~ 
Ommla beraber kotaJor, bera • 

ber yürü.yor, yoruluyordum. Onun 
botuna ıiden en ufak bir teJ için 
bol bol kendimi yon11oıcl1Ciii. 

Fakat qktan bahaetmiyor -
dum. 

- Henüz zamanı ıelmedi •. Bi • 
raz daha kıvamma aelıin ! .. 

Diyordam.. 

••• 

Gelen haherlere göre, 

• .qPP.fap !"-'!• !qaqa-s 

parçalar okuyor, anlatıy , 

.Bunlar hep qlu anlataO ;;Jt,. 
di. Beni cotturdu.. Bir ~ 
elimdeki kitaba bakarak, ~ 
radan Türkçeye çeviriy~' 
aibi, alır alır tunlan ~ 

dım: •' 
"Ey qk, timdi sen ~, 

z...Jmm ! Bana ıelmemin ı.. . 
bilsen seni ne kadar özl~ '-

Kör bir iman ıtıi' ~ 
lene; bir 1U11D adam ~ 
buret çekene; bir anne "' 
ya'ft'QIUDU nuıl arana, blll 

nia için a:rııi hiolerle ~ 
Fakaı, artık ihti~~ ~ 

bilmiyor, omuzlarım~? 
lama parlamıyorl' .e 
kutMhizdir . 

y 

it 
li 
el 
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Bay Titüleskoya göre 
ismet lnönü 

Kasımpaşanın kuruluşu 
_.. Bq tarafı birinci aay:fad.a 1 ıeainden bahaetmiıtir. 

Tevfik Rüttü Aru kiyuetin diia· Bay Tanrıöver bundan ıonra 
turlarından birini değiıtinııittir: Atatürkü tavıif ederek uluıun 
Hiç bir zaman nerede olduğunu yolu üzerine asırlarca yığılan ve 

~~!~~ALL) E~ER!: (Türbedar 
halle . ~mı mevtayı bu ma
iinını ~alısı defnederler. Salihayı 
irı1 .. de n adamlardır. Mezarista.n 

marangozlar var ki cemı· ka" fı·n·s • p· 
1 

dütünmez, daima nereye gidece- onu daha iyi bir istikbale yükael-
ıya e paıa yapbmııfhr. Ölümü • v• • d. b kt tanda nazirleri nabuttur. U gını ütünür, unda haklı olmak me en meneden engellere 

ne lvi adlı bir ozan ıu beyti söy· kt" · h b" Kasımpaşa şehrinin enderun ve lemitti: gere ır, zıra içbir zaman al • ve ecne ı imtiyazlara ka111 aç • 
binınunda bulunan merakidi mü- danmamııbr. mağa mcbur olduğu amansız mü-

)'~' e v"ki 
ledir (~ olmuş eski bir mahal-
nı~ anlı kozlar mahallesi) 
liz dırh tan i~inde olup serapa ce
S!nıp atlanıe müzeyyendir. (Ka 

bareke _evvela tersane arkasın- Herkes safa sürerken bezmi Fakat onun nereye gitmek İ• cadeleyi hatırlatmııtır. · 
da nice bin sahabei kiram, tabiiıı., canda ulvi tediğini bilen ben, onun kalbin • Etrafında ismet lnönü ve T ev. 
metfundur. Senki mezarlarında ni Çekmiş ecel dolusun nageh Pi- nin barmdırdıfı nazik ıefkat ha· fik Rüttü Aru gibi dostlarının 

Yam~ mahallesi), (Keke Hor. 
haıı~ allesi), (Cuma pazan ma -
t.avıa ), (Uşaki mahallesi), Ta. 
han ~hallesi), (Tepebaşı ma • 
rr k:~~? (Badile mahallesi), (Sa
haııc . uda mahalesi), (Dere ma -
Si) ~ı), (Aydın çavuş mahalle • 
fe~a· ~~ sümbül Ali efendinin e
tUr 181 kımya sahibi Aydın çavuş-
rı ke~f:lebi çetin koz mahalJesi), 
Piyaı uda mahallesi), Dere ma -
efend: Paşa mahallesi), (Emir 
llıah ; ~hallesi), (Sinan paşa 
haıı~ı·~~ı)' (Koca Piyale paşa ma
(l!arnı ~ (Kulaksız mahallesi), 
er ı\Jı dı efendi mahallesi), (Ha -
da nıet mahallesi) bundan maa
Clir.llıahaııeıen malfunum değil • 

kr ~llALtst: Bu şehri azimin hal
!asz~ır~adır. Bir sınıfı askeri tay. 
'lard· ki kaptanlar ve özban 
daYıı1Yanıar ve resenbaz keştiban 
biseg~rdrr. Cümlesi Cezayirli el • 

katsı 1 f Yip kırmızı fes üzerine 
ve denı :Star ve arkalarına bornos 
lla~ ırkoparan ve kapıda ve gU· 
lermd Pl'arıkone dolmalar ve bel
l'ilt1a~Çata para. bıçaklar ve a • 
1-ıdırr da tomaklar ve bazdan 
~llt ~ıplak serenbaz cundabaz 
sı ~· zıyandır. Bunların cümle· 
leYnıa~e .~kerdir. Kanunu Sü
kamilJe . ~re senevi mevacibi 
dır. Te l'i uç bin yetmiş kese mal
§a huı l'Sane divanında Kaptan pa· 
\>Cleip U

1
tunda her üç ayda bir me-

E a ıriar. 
... snar " " ~ban1 gtınagı1ndur. Amma ba-
lı hah Çoktur. Tüccar, neccar, eh· 
elbiseıar ınuratıan üzere gfuıagiın 
ı er · 
a11 Yokt gıyerler. Libası mahsus-

lf ur. 
llı ır fırkası taı·b· "lim '..J • aba A , ı 1 1 , uervışa-
'her bi ~U§aru dilrişandır. Amma 
~nct1/\~n~nada bir padişahı ali· 
lle enı. agdan bağa gidip taat 
larx rarı evkat ederler. Hatun • 
dir. ~~et ınüveddebe ve mesture
llu §eh ~Y~ ki (rebiai adviye) dir. 
tir. rın ah ve havası gayet latif· 

~IEl{Q 
~\'\>eı .. has LA T ve MEŞRUBATI : 

ce ebyat tahrir olunmuş ezcümle: yale paşa ~nelerini tanıyan ben, onun hak- sonıuz aevgi hiaaiyatı olan Ata • 

Bunlar onlardır ki gelip gittiler Ölümü tarihi (98S- lSı7) dir. ~~ darbeleri kaydetmekten ken- türk tam bir hezimeti bütün isti. 
Gelu ben işbu cihanda nittiler Piyale p&Ja, Jıpanya sahillerin- bısini meneden ıururunu tanıyan kamet ve bütün aahalarda kazan. 

en, onu ıu suretle tarif edece • nılmıt tam bir muvaffakiyete 

KASIMPAŞA CAMiLERi 
de gördüğü hizmetlere mükafat v• T 
1 

gım: evfik Rüıtü Arası, onun tahvil etmeği bilmittir. itte onun 

G
.. I K o arak beylerbeyilikle Cezayir e • d I uze ce umı papnm yapbr· ost o mak üzere ilin ettiği a- eseri budur. 

d 
... • kurun l yaletine tayin, edilmi•ti. Somadan d 1 ıgı camı, un en güze ca. :s anı ann yanıbaıında bulaca~ı - y . r·· L! .... ·ı · d el" Cam" . da Cirbe'yi fethedince, ikın' c'ı C! _ d 5 enı urmye reıımının 

mı erın en ı. un mıman Ko· ~ nız an daha emiminizdı'r. Fakat --1.1 
5· d Jim kızını vermİftİ. VURI arı .. ca ınan ır. onu, kendisini dütman adaeden- Bay Suphi "fanrıöver yeni Tür-
Kumıpafa camii Üçüncü Ah· (Arkaır var) lerin yanıbaımda bulacağınız • kiyenin rejiminden bahsederek 

met kurunuda yandıktan sonra y d~n .hiç ~İr zaman emin değilsi· demittir ki: 
reisületibba Nuh efendinin oğlu UDanİstanda nızdır, zıra o, kalbinde düıman "Bütün gayretlerin, Türk ulu-
FeyzUllah Bey yeniden yaptırdı. Venı·zeJos ~ı~z. Ne kadar doğru söyledi- sunun vazih bir surette tekarriir 
Üzerine yazılan tarihte camiin ya. iimı ıae tecrübe gösterecektir: ettirlimit hudutlar içinde yüksel-

pıhtmı töyle anlabnaktadır: aya klan Bay Titüleako bundan sonra mesine huredilmeai, yakın ve 
Kokuz yüz lark idi hem cami- maSI Ankaraya yapbğı ziyareti hatır • uzak komıularla bütün muallak 

in bünyadma tarih .,.. BO§makalcderı devam latmıı ve demiıtir ki: meselelerin halli, dahilde nizam 
Ki oldu bi misil bir mabet insü ~.arpışma oldu. Bu çarpı§ına üzerine "lnaanlvm, kendilerinin ili.b- ve emniyet ve bi\tün devletlerle 

melek hakka Çaldaris Jıüktinıetinin durumu pek ]ar derecesine çıkaran otorite ol- dostluk teaiıi, itte yeni rejimin 
Sene bin yüz otuz dörde gelin- iyi anlaşyılamadı. Fakat hu çarpı§· madıkça bu kadar ezici vezifeleri vuıfJan ••• 

manm unanistanda Cilmhuriyet ı·· B ce muhterik oldu ·· · · yık d v 'd uzumu veçhile ifa edemı"y...-kJe· u o kadar arık ve realiıt b·ır rcıımının ımma ognı gı en bir "- 3' Kulfıbu nasa ateş düştü yanclı başlangıç olduğunu söyliyenler bu· ri kanaatinde bulunan Atatürk aiyaaadır ki, yorulmak bilmez 
gOya dünya Jundu. kendisini hiç bir vakit aldatmıyan bir gayretle ıevkedildiji için 

lmadettini zaman hem nazir ol- Öyle sanıyoruz ki, Ciritte hulu • kendi ikamet yeri ve 16rüfii ile, Türkiyenin ıizin ateıin teıebbüs-
muştur hem evkafa nan Venizelos, hu türlü olu§lan Türkiye Cümhuriyeti Bakanları • leriniz neticesi olarak burada 

Ki Abdullah efendi ol hidivi (hadiseleri) hükumete karşı ayak· nm kendi reislifi altında içtima mazhar olduiu dostluğu muaz • 
fazılı dana lanmak için bir fırsat hilmi§tir. Yu· mahalli ol~ Ankaranm en yük- zam bir tezahür haline çıkamııt-

İşarel kıldı çün terfiu tevsiile nanistanda Cümhuriyet rejiminin aek tepesini, Çankayayı __."'eg"" e br. Buna kartı meslekta•lannız 
tehlikeye <liiştüğünü ileriye sürer~k --r-· 1 1 :s ~cdidin Yunan Kanunu Esasisini korumak karar verdi. Ben hiç bir zaman Q. o an smet lnönünün ve Tevfik 

Yapıldı himmetile bi bedel bir dnva,.iyle nyaklnnmı§ olma 1 hatıra limp ilihlarmm davetlisi obna.. Rüttü Arasın pek derin bir suret· 
c.amii rana gelir. dnn, fakat buna mukabil Ça.nka • te mütehassis olacaklanna emin 

Cami, Abdülaziz kurununda Yunan Harbiye Nazırı Kondiliain ya i1'.hmm da Yetini oldum ve ora- olabilirsiniz. 
bir defa daha yandı~ Bu defaki bütün yürekten Cümhoriyetçi ol· dan ıötıürdüfüm unıutulmu bab • Her önderimiz ve eaeri onun i
tamirde camie bir minare daha i· duğn besbellidir. Kondilis kabine ralan bütün hayatmıca mubafaa ki büyük ve kıymetli mesai arka· 
live edildi. Camiin yanındaki içerisinde bulundukça Cümlıuriyct edeceğim. dqı hakkında ıevgi, bailılık, 

kt b 
u,._

1 
....... _ _ rejiminin yıkılacağına inanılamaz. me e i, ÖK1Ülnen M>nra oraya gö- D I b I Türk Bakanlar Mecliei bır· aı"'- takdir ve ha'V?anlrk icaz• te-Lı"I unun a era •er Atinada (ırka gii· ae- ,, • • ta 

mülen Nefise hanım yaptrrmııtr. rültülerinin bugünkü biçimini alma· dir. Onu bir tek kanun idare eder: eden sözlerinden dolayı z:ıts dev-
Çqmeyi Feyzi bey adında biri smdan Cümlıuriyet rejimini mçlu Kartılrklr sevgi. Orada bir tek u· Jetlerine nasıl tefekkür edebili • 
(1282 - 1865) de yaptırdı. gösteren, böylelikle Yunan genelo· sul tatbik edilir: Sadelik. Bir teY rim. Müdafaa ettiğiniz kimse1e-

SURUR1 MESÇlDl: Bu meaçi • yunu al<latmak istiyen politikacılar ona tamamen meçhuldür: Entiri • re ve daralar& dostluk ve müza • 
aw- r- er<: 1nızı verme, n•evzuuhahso • 

dl
. '--an, -hzade Muatafaya ho • ortaya çıkabilir. ka. h t ' · · •-

calık yapan Mustihiddindir. Mus - Fakat bugün Yunan ıorağınm • Bay Titülesko, Türkiye elçisine lunca nelere muktedir oHuğunu-

ı::hı'ddı"n Şabanın Gu··ıı·stan, Bo.t-... (meselesinin) en can alacak yeri hıtabederek denıittir kı··. h k b' )" B d J ' .. ..._., devrimcilerle (ihtilôlciler) hükü· "S. k T zu er ea 
1 ır. u ost u;r daim.ı 

Hafız Şirazi divanı terhlerile met ku\"vetlerinin arasında ha§la· ız İ ürk kabinesinde aza faal, dain~a bazırlıkh daima u 
bir çok IGp.tları vardır. Otuz bir mak üzere bulunan çarpı§manm va· idiniz, dediğimi tamamen anlıyor- yanık ve en cömert kuvvet ve 
kadar kitap yazmıftır. , racağı sondur. Çaldaris hükumeti ıunuz. hamleleriyle, daima zengindir. 

Yadeder misin gönül küyinde Yunan ulusuna yaptığt beyanname- Atatür, ulusun babası diye ça- Kadehimi haımetli Kral ikinci 
mihman olduğun de Venizelosu bir korsan ba§ı ola· iırrllnak iıtemekle yqayan bir Karol Hazretlerinin zatı devlet -

rak gösleriyor \'C kendisini yasa dı· l"t . b" k EqigıV'nde o şebin biçare derhan h rea 1 eyı ır elimede hülisa et· lerinin bugün etrafınızda mu··,t..._ 
-.s §ına atıyor (kanun aricine ilan et· · ...-olduğun mck). Venizelos ise Girid adasında mıttir. rek ülküye malik büyük bır aile 

Geh beşer didim sana gahi me· kurdnh"ll (Üçler lıükfımeti) ile Ati· Türkiyenin ve onun müttefik halinde toplanmıı olan bütün 
lek gahi peri naya karşı sa,·a§ açıyor. Şarki l\lake· ve dostlarının bu tenlik Qünün _ dost memleketler mümessilleri • 

Göraüğümce gah peyda gahı donyada yeniden Vcnizelosçu bir •· de, bir devletin kuvveti her fey. nin sıhhatine kaldırmaklığıma 
pünhan olduğum yaklannıa ~danasına bakılırsa Bal· den evvel siyual adamlnnnın müsaadenizi rica ederim.,, 

kanlarda da kendine kuvYet bulaca· · Dediler tesir eder esma müsem- aec. ıyesinde mündemiç olduonnu ğı anlaşılıyor. 1 _ •-mada veli ıaual eden bu tabloyu habrlat • 
- Bu duruma göre Yunan İ§İnin ak) ~ 1 Ey Süruri görmedim alemde m ıgıma iltfen müıaade buyu. yarın nnsıl bir sonuca nracağı hu· 

handan Olduguv n d k . ·ı B . . l . runuz. gün en estırı emez. ımun ıçın uç 

KURUN' 
Gündeme SJyaa1 Gazete 

Iııtanbul Ankara caddesi, (\'AIUT) yurdu 

TELEFON NmlARAL'\RI: 

~gi va ve beyaz kurabiye gev
l?darı e 

1 
?eYa~. simidi, yağlı çöreği, 

lisi, şiı; aaı gundürağı papa şefta
~n&iiru n kaı:ı:eri kayısısı, Cemşah 
~, ka ' Şaınuzümü, boşnakdirek· 
l'un e~aklı Yoğurdu, semiz ko • 
llıahaııe~eşhurdur. Zira çemenzar 

Muslihiddinin ıiirinden bir par· olmazsa hir iki gün daha beklemek Memleketiniz için samimi bir 
çadır. ister. sevgi ve onun siyaaal adamları İ· 

Süruri me1Çidinin yapılııı, Ya - ASIM US çin derin bir hürmetle kadehimi 

Yazı l~lerl tele.fonu: 24379 

idare telefonu : 24S70 

Telıw adresi: lstaabuJ _ (KUB1'Jll) 

~llLt çoktur. . 
~I: l'e S~AYllN MEMDUHLA· 
~"l rzıleri Ce . b" . . Ih" 
'il: ~ bi zayır ıçımı e ı . 
laı, ki 

1 
çerler ve öyle iğne vurur • 

llent bi:~~bul üstatları ona ma • 
~lar. tızen vunnağa kadir ola
l'i gnna" _Mahpushanede işledikle-
" gün .. :rorapı munakkış eldivenler 
GUrciS: ~n~ğer Firengistan v~ 
lltahaıı ~ a ışlene. Yoksa diğer 

bab::-
1 
e kabil olamaz. 

lllızıkös!°1 aı;nın san sahtiyanı, kır· 
P~ esı meşhurdur. Piyale 
lahıa Çarşısında gıina....r. ... k kü" r hulun . 6""' eçe • 
S<lda b ·ı ur ki Konya ve Mani-
n . ı e emsar d" . eı am · ı na ırdır. Tersa . 

ırede d k . e eştı bina edici 

pamn 969 da öldüğüne göre hay- Atatürkün ve ismet lnönünü ile 
li eakidiT. Mesçidin minberini ter- ::nı:::ı::n: Bu gece unsısma:.-:: Tevfik Rüıtü Aruın sihhatine 
sane emini Emin Bey yaptınnıt • H i! kaldınyor ve uil Türk ulusunun 
tı. ff Nöbetçi eczaneler Ü refahına içiyorum.,, 

HACI AHMET CTMH: Sultan iİ Samatyacla: Rıdvan, Fenerde: il El~imizin cevabı 
Süleymanm huırcıbq111 Ahmet H Büsamettin, Şelızadehaşında: A· j! Türkiye oıta elçisi Bay Suphi 
yaptırmıth· H saf, Şelıreminincle: Naznn, Kara· Iİ Tanrıöver, Bay Titüleskonun 

ABOI'lı"E BEDELLERl 

Posta kutusu No. 46 

Türkiye 
Senellk HOO Kr. 

6 aylık 730 •• 
Saylık 400 ,. 
1 aylık 160 ,. 

llAn öcretlerl: 

Ecnebi 
2700 Kr. 

1450,. 
800. 
aoo,, 

KARAMAN iMAM MESÇIDl: ii gümrükte M. Fuat, Aksaraydn: il nutkuna cevap vererek, evvele -

(1024 
_ 1615) de ölen aahaf Mu- .i.i S~rnn, A~ara cadclcs. inclt.:. Eşref İJ • d 5 Ticari uruııarm n!ıı aayıtalannd& un • 

d 
b. . ku tu M :: 1 eşe , eşı aş : aı ıt, Be· :s timi 80 kunııtan b&flar. llk aayıtada 250 N 1 B kl la N 1 }lal 1 

mır e, 3 ıene içinde be• harbı"n 

hiddin adın ~ . ırı rmut . es- ii yazittc: Cemil, Zeyrekte: Yorgi. dehıetlerini görmüı olan Tül'ki- kunJf8 kadar çıkar. 
çidin minbennı Kaptan Kaymak ii Sirkecide: Be§ir Kemal, Galata . ı. yenin mazisini hatırlatmıt ve mü· BllyWc. tazıa devamlı llAn verenlere 

Mustafa paf& kurdurmuftu. H da: Hit1ayet, Beyoğlunda: Kan . 11 teakiben İltiklil harbi devresin • ald ayn temiltt vardır. 
SAKIZA~ACI MESÇIDl: Ka • §! zuk ,.e Günef, Pangaltıda: Kara· i den, Türk inkılabından ve bütün 'c3imJi ilanlann bir satın 10 kuruttuı 

•• =~de (1""° - 1830) tari • !! kin Kürkçiyan, Kurtulmıta · Net·· IJ tak 1 K~ lllnlar: 
p111 on.... u.., :: :.: · 1 mın a arı temsil eden mebu• h. b lunan bu ,nıesçidi sah haf :: det Ekrem. Kasmıpaşadn: M,.r . I! 1 A k Bir defa 80, iki defası GO, Oç defası 65, 

1 
u ' !i kez, Ha~kö)de: Halk Eczane i ! ~ n arada toplıyarak yeni dart defası 7& ••on dclaaı 100 kuru§tur. 

M 1
!1.. •ddı'n -ptırnuıtı. ::........ ................. · ı: T k d 1 • 1 üç aylık UAn verenlerin blr d-• .. - beda· 

uaPIYHJAl LE PAŞA CAMii: Vezir .......... u ................. ::::::m:.•11:::::::11:.-::::::: ur ev etınin temelini atan u - vadır. Dört .satın geçen u~;: fazla 
lusal Meclisin 23 Nisan 1920 cel· aatırıan be, kuru§tan heaap edlllr. 



.· 

~ 8-KURUN 5 MART 1935 

----------.. ı .. ---·------••r Fatih Sulh birinci hukuk~ T A K V i M D · 0 11 arı kemesi satış memurıuğunaan: 
8n1 Z Y lf a·kat, Sıd;ka, Münibe, S~.,; 

Sıılı Çarşamba d + 5 Mart 6 Man i Ş L E T M E S i tin §ayian mutasarrıf ol 
~Zilkade 30 Zilkade Acenteleri Karalıtôy - Köprfiba11 ŞehzadehaJında Balaban nıahJIJııııı.ııı. Hl iltlAY IE 

Parisin moda kralı ! 
Gllu doıtuşo 
Gön batısı 
Sabah namazı 
Oğ!e namazı 
lilndl namazı 
Akşam namaz• 
Yatsı namazı 

lmsat 

6. '1.9 

18.0~ 

!'1.50 
l 'l. '>16 
ı~.38 

ıs.oı 

19.:l3 

4.~o 

6.27 
18,0S 
s.•o 
IUS 
l!l.38 
18,05 

19.3S 
4.4? 
6ı 

30~ 

fel.42362 - Sirlteci Mtihürdarzade lesinde Çilingirler sokağınb ~ 
, .. __ Han Telefon 22740 --•il No. 1ı 917 ada 20 parsel No. lı 2 •'~ 

1 rabzon Yolu metre terbiindeki arsa izalei. ~ 
zımnmdaaçık arttırma suretıle 

Pariste en methur bir moda kra
lının gayet nadide Rönesans qya
siyle \\e çok kıymettar tablolarla 
ıüslü atelyesinin bekleme odasın
da üç kadın oturuyor. Bunlar, ıe
hayat etmek ve Parisi görmek 
maksadiyle Franıanın idare mer • 
kezine geldikleri için birer elbise 
diktirmek memleketlerine gerı 

dönmek istemeyen Liverpol'lu 
zengin bir İngiliz kadını Amıter

damlı zengin bir Felemenk kadını 
ve cenubi Amerikadan gelen z~n -
gin bir Berezilya kadınıdır. 

Bu kadmlann üçü de bir saat -
tenberi meşhur moda krahnın hu
zuruna çıkniağı bekliyorlar, bek -
lerken heyecanlarından kalpleri 
çarpıyor, çünkü kralın kendileri 
için hangi biçimde elbise intihap 
edeceğini bilmiyorlar. 

Onların nazarında moda kra
liyle yüz yüze gelmek ve Parisin 
en meıhur moda atelye8inde elbise 
diktirmek tasavvur edebilecekleri 
en büyük zevktir, 

Kadınların perestiş ettikleri 
kral hazretleri ise bu esnada he -. . 
men çırıl çıplak denilecek kadar 
bo~ olan atelye odasında oturuyor 
•ıe müsterihane sigarasını içiyor .. 
Mesai odasıµın böyle çırılçıplak 
olması mühim bir maksada müs -
tenittir. Moda mucidi karıısm.claki 
kadın İçin bi~ model .ibda ederken 
aklıJikri . yakıız o modele müte -
veccih bulunmalıdır, odanın !çin
deki teferruat o esnada zihnini ~ı
gal etmem~lidir! .. 

.Nihayet moda atelyesinin İnü • 
düreİi evvela İngiliz kadınını atel
yeden içeri sokuyor. 

Kadın: 

" M 't b . - aı re, enım arzum .... ,, 
demek istiyor, fakat moda kralı 
hemen onun sözünü keserek: 

"- Biliyorum, bir gece tuvaleti 
yaptırmak arzusundasınız.,, di
yor ve yorgunluğa delalet eden bir 
tavırla kadını ıükute davet ediyor. 
Ondan sonra mütterisinin bütün 
C!kalini gözleriyle yutacakmıj 
gibi ona bakıyor. Arada' sırada eli
ni alnına götürerek düıünüyor ve 
birdenbire aradığını bulmut gibi 
bağmyor: 

"-Tamam, ıimdi buldum, bul
dum! .. Sizin için ib.da ettiğim el. 
biıe manzumeai gözümün önünde 
tecessüm ediyor.. ince kalça 
larınızın etrafından sarkacak olan 
beyaz Krepsaten endamınızın bü -
tün güzelliklerini meydana vura -

caktır. Kadınlığını henüz idrak 
etmeğe baılıyan bir nevcivan gibi 
görüneceksiniz .. ibda ettiğim mo
delin ilhamını size medyunum, 
madam ... Müsaade ederseniz, bu 
modele " Şafak aydınlığında 
Efeb,, ismini vereceğim. Rica ede
rim, hemen buradan çıkınız ki ak • 
bma ıe!en şek!lleri derhal çizebi
leyim .. Yoksa gelen ilham uçup 
gider.,, ' 

Müdür gelir, LiverpuHu mada
mı dııarıya çıkarır ve doğru kasa
ya götürür. 

O çıktıktan aonra Amıterdamlı 
Madam girer. Moda kralı hakiki 
bir ibdacının kanaatkar tavriyle 
ona der ki: 

"- Hakikaten madam, benim 
gibi fakir bir terzi, bütün arzula • 

Çevir en: Arif Cemil 

nnın bir anda yerine geldiğini gör
mek gayesine nadiren va.ıl olur •. 
İtte bu anda karıısında kadınlığın 
tekemmülünü temsil eden vücudu
nuzu görünce asırlarca evvel Ve -
nüs heykelini ibda eden Helen 
ıana'tkarı hatıra geldi.. Sizin için 
dikeceğim elbise hafızama derhal 
yerleşti .• Bu elbiseyi giydiğiniz 

zaman onun, vücudunuzdaki mun
tazam çizgileri bir kat daha teba -
ruz ettiridiğini görerek hayrete 
düteceksiniz. Sizin elbüenin iımi 

"Ezeli Venüs!,, olacaktır. Yalnız, 
çok rica ederim, hemen dııan çı • 
kınız ki modeli unutmadan hemen 
çizeyim,!,, 

Müdür onu da dıtarıya çıkarır 
ve doğru kasaya götürür. 

Moda kralının gözleri şimdi içe
ri giren Brezilyalı kadının dolgun 
vücudunu tamaıaya koyu1ur. Ona 
fısıldayarak der ki: 

"- Madam müsaade ederseniz 
size bir sır ifta edeyim.. Bugün 
içinde Y&§adığımız mütefessih de
vir, zayifliği fazilet telakki ediyor. 
Açlıktan doğan bu fazilete insan 
gülmekten başka bir şey yapamaz. 
Güzelliğin ne demek olduğunu 
hakikaten bilen bir kimse, şahane 
kadının gururlu dolgunluğunu en 
yüksek ideal olarak kabul eder: 
"Semiramü'in galebesi,, ism~ni ve
receğim elbiseyi ilk defa size biç 
mek benim için pek bUyUk bir te -
ref olacaktır, madam!.,, 

Müdire gelir, onu da dıtarıya 
çıkarır ve doğruca kasaya götü -
rür .• 

Moda kralı bitap bir halde kol -

Yılın grçen gllolerl 
Tılın talan ııönlen 
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- il RADYO 
BUGU~ 

İSTA.ı.~BUL: 

il 

17,30: Üniversiteden naklen in
kılap dersi, Sinop ıaylavı Yusuf Ke· 
mal, 18,30: Jimnae;tik, Bayan Azn • 
de. 18,50: Dans musikisi plak ile. 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan Se · 
ıniha (Şehir tiyatrosu artistlerin • 
den) şan piyano refakatiyle, 20. 
Maliye Bakanlığı namına konf ,.rano; 
20,30; Demir caz, şan Dayan Roz.ı, 
21,15: Son haberler. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Radyo caz ve tango 
orkestrasL 

223 Klız. V ARŞOV A 1345 m. 
17 ,4·5: Piyano birliğiyle şarkılar. 

18: Sözler. 18,15 :Polonya musikisi. 
18,50: Sözler. 19: Salon musikisi -
Sözler. 19,45 Koro konseri, 20,10: 
özler, 20,25: Spor, 20,50: Aktüalite. 
21: Orkestra koneeri. 21,45: Haber· 
ler. 22: Köylü karnavalı, 23: Dans 
arada sözler.) 

l 75 Khz. MOSKOVA. 1724 m. 
17 ,30: Parti programı. 18.30: E. 

dehiyat. 19,30: Konser. 22: Alman· 
ca neşriyat. (Marks) 23,05 Fransız· 
!;a neşriyat. 24,05: Felemenkçe. 

K.hz. PRAG, 470 m. 
17,55: Plik. 18,15: Sözler. 18,25 

Plak. 18,35: Almanca ders, 18,15: 
Trio piyano - Keman konseri. 19, 
10: Ziraat, 19,20: Almanca neşri · 
yaL - Sözler, 20,30: Prag operaem· 
dan nakil. 23: Son haberler, 23,15: 
Pik, 23,30: İngilizce haberler. 

Klız. LEİPZİG. 382 m. 
18,30: Siyasal masal, 18,50: Söz· 

lcr. 19,45: Hafif romantik musiki. 
20,25: Aktüalite. 20,40: Konferans. 
21: Haberler. 21,10: Karnaval DC§· 

riyalı. 23 Haberler, spor. 23.20: 
Dans musikisi. 

tuğunun üzerine düşer. Elinde ~ B Q R S A ~ 
stenografi defterini tutan katibe - -
gülümsemekten kendini alamaz.. l liz1lannda yı!dıı işareti ..,ıınlar üze· 

Moda kralı ona sorar: rinde 4 3 Je muamele görenler· 
dir. I Rakamlar kapanış flatlannı ır;östcrir 

" Söylediklerimin hepsini 
kaydettiniz mi?,, ı1ı!===:;:;;rt;:;u:;:;.k::;;;uı=:t=(=-S=:::a=t-ı~t.;..) ===il 

:'ı90 , - • Vlyııu \!4, -"- Şüphesiz.,, 

"- Öyle ise bütün o bot lafları 
çiziniz ve bu üç budala kadın için 
geçen senenin kollekaiyonundan 
numaralı elbisenin bir, iki ve üç 
numaralı büyüklükleri dikileceği-

ni kaydediniz .. Çok tükür, geçen 
170 numaralı elbisenin bir,iıki ve üç 
senenin son modelinden de bu 

1 

tt Londra 
* Nevyorlr 
• Pırts 
• ~llltao 
ı Brühe 
• Atlnı 
• Cenevre 

• Sorya 
* Amsterdam 
• Prı, 
• ~rolıho'm 

124 - * Mıı:lrlı 18, -
109 - * Berllo 48, •• 

'lli, - • Vuşova !4- -
• 18, - • Rudıpeşte t5, -
i•. - • BükreJ ıs. -

81:1, · - • Belgrat !14, -
H, - * Yokohım:ı 34 -
s~. - * Altın 950, -
ıoo. - * Mecidiye 45, -

~~. -· • Rnltnor ' 40. -

Çekler (kap. aa. 18) 

VAT AN vapuru 5 Mart SALI f _ • ..ıt 
mart 935 tarihine müsadi ~~ 

aa.at 20 de Rize'ye kadar. 1102 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 7 Mart 

PERŞEMBE günü ıaat 20 de 
Hopa'ya kadar. (1139) 

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 7 Mart 

PERŞEMBE günü ıaat 16 da 
T opane rıhtımından kalkacak 
gidi§te Tekirdağ, Gelibolu, Lap
&eki, Ç. kale, lmroza; dönüşte 
bunlara ilaveten Şarköye uğra
yacak T ekirdağına uğramıya · 
caktır. (1140) 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 7 Mart PER

ŞEMBE günü aa.at 11 de Paya.
sa kadar. (1138) 

lesi saat 14 - 16 ya kadar 1-' 
caktır. Muhammen kıymet 0 ~ 
876 liranın yüzde yetmit bet 
bulmadığı takdirde arttıraJIJll 19 ' S 

__, lı' ahhüdü baki kalmak üzere 2 
935 tarihine müsadif salı güııii ır ri 
ni saatte bat kitabet odasınıcı-' tı 
tdacaktır. . d 

Arsanın yüzü 4,90 dır. lçefl' n 
aiııde bir kuyusu va:dır. .• -~ 

1 - Arttırma peşm para ııc:
Arttırmaya iıtirak edecekler ~ ta 
4e yedi buçuk niıhetinde peY ,k lu 
çesi vermeğe mecburdur. ff 
2-İ§hu.gayrimenkule m~!.oit h 
gayri müseccel hak sahiplel'P"" 
tarihi ilandan itibaren 20 gün,., 
fında aa.bf memurluğuna mürı" 
atla haklarını tespit etirmeleriı,) 
si takdirde gayri müseccel hak' 
bipleri paylatmadan hariç bıt~ 
lacaklardır.. ti 

İstanbul 3 üncü icra memurlu- 3 - Üzerine ihalesi icra kıl~ 
müıteri bedeli ihaleyi verm~ 

~~= ~ takdirde ihalenin feshinden Jll 
Yeminli üç ehli vukuf tarafın- d ' ı ;I vellit fark ve zarar an meı U'ı -" 

dan tamamına 4340 lira kıymet cak ve bu fark bila hüküm keli"' 
takdir edilen Galatada yeni cami sinden alınacaktır. 
mahalle.inin Mahmudiye cadde - 11 l h" 'ha'~ 4 - De a iye ve tari ı ı ~ 
si eski ve yeni (37) No. lu bir bap 1 b 1 la' kadar vergi er ve sair orç ar 
mağazanın n111f hissesi açık arttır ıedarlara aittir. d 
ma vazedilmi§ olduğu 23/ 3/ 935 5 _ Şartname herkesin göJ ~ 
tarihine müsadif cumartesi günü F l - i l' 

leceği surette açıktır. az a ~ 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede mat almak isteyenlerin 34 ,,. 
birinci arttırması icra edilecektir. ..ı 

No: sile satış memurluğuna mir' 
Arttırma bedeli kıymeti muham - ( ) 
menenin o/

0 
75 ni bulduğu takdir- caatlan ilan olunur. 5643 .j 

ı · de mütteri.i üzerine'.'bıriJulacak - i'i tstanl;ml 6 ncr-Icra memur!: 
tır. Ak.si takdirde en son artırma- ğundan: l.ı.i 
nın taahhüdü•baki kalmak üzere Bigalı Ahmede 3-4-934 tJ" 
arttırma 15 gün daha temdit edi - 474 lira 50 kuruıluk bir krt'a I 
lerek 7 / 4/ 935 tarihine müsadif pa re muliarrer senetten teslima~ 
zar günü saat 14 ten 16 ya kadar hakiye kalan 124 lira 50 kır· 
keza dairemizde yaprlacak ikinci borçlu lataııbulda. Kasımpaıa i~ 
açık artırmasında arttırma bedeli lesinde Ara.p oğullarnıdanı Ali ,; 
kıymeti muhammenenin % 75 ni tanın uhdesinde bulunan Ceyl,J 
bulmadığı takdirde ıatıf 2280 No. bahri motörünün Sultanah.met ..:.~ 
lu kanun ahkamına tevfikan geri sulh hakimliğinin 29/ 8/ 934 r 
bırakılır. Satış peşindir. Arttırma- ve 34/ 193 sayılı ihtiyatı haciz~ 
ya ittirak etmek isteyenlerin kıy- rarına istinaden kaydına haci:t 1 t' 
meti muhammenenin % 7,5 nispe- reti konulmak suretile haczin ti 
tinde pey akçesi veya milli bir ban bik edildiğinden icra ve ifla•}ı~ 
kamn teminat mektubunu hamil nunununı 262 ci maddesine te ~ 
bulunmaları lazımdır. Hakları ta- kan işbu haczi ihtiyati karar~ 
pu sicil'li ile sabit olmıyan ipotek- beraber ıahımıza ~ıkarılan öd , 
li alacaklarda diğer alakadaranın emrine ikametgahmızın meÇlı~, 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu liyeti mübaıiri. ı tarafından ~e;_, 
haklarını ve hususile faiz ve ma t· len meşru hattan anlaırldığııı l ' 
aa.rife daim- olan iddialarını evra - ödeme emri makamına kai1;1' .. :,, 

• Londra ~88. • Stokhl m 3194'0 kı müsbiteleri ile birlikte ilan ta - mak üzere bir ay müddetle 11• ., 
. • ti•' 

İstanbul 7 ın. cı· ı"cra memurlu • • Nevyork 0·80 ~0 • Viyana u
973 rihinden itibaren nihayet 20 gün tebliğat icrasına karar verılııı.•!s.,, 

• p11 ıs ııı.06 • Mıdrh 5.8140 t.....-
~dan: • Mlllno u 6111 • eerıın 1,w91 zarfmda dairemize bildirmeleri la- İfbu ilanın tarihi neşrinden 1 iO' 

* nrükseı S.40~J • Varson 4,ıtS4 zmıdrr. Aksi takdirde hakları tapu ren bir ay içinde İstanbul 6 el , 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve • Atını. 84. :-!l8! • Rudapeşu 4.S4!Q sicilli ile sabit olmıyanlar satış be- ra memuruğunun 934/ 3732. ~r 

'ime · mukarrer kon * Cenevre 9.4•:-o • RUkre' 79,25~!l tırr 
paraya çevrı 11 

- • soryı 6!'1,4ı 4ıı • neı~aı 5.10~65 delinin paylaımuından hariç ka- maralı doayası üzerinde bir~• 
sol ayna ve karyola ve masa vo y .. b "865 l 1 k" · · · dd · d 1 be • Amıtetdım ı.11ı-s • o.o ımı ... ır ar mütera rm vergı, tenvırıye da veya mü etın e ma • _k, 
saire 10/ 4/ 935 tarihine müaadif • Prııı 19.o~o • Moskovı 10687~ d }) L-led" d kd' d ~ tanzifiye en müteve it ~ ıye da bulunma ığınız ta ır e ud 
pazar minü sabah ıaat dokuzdan 1 bo ı ... ı · _,.pv· 0

- E S H A M 1 rüsumu ve vakıf borçları rç uy~ kınızda icraı muame enın gı~;- tr 
oııa kadar Taksimde Ayaspaıada 1'-=======;======:;;;,ı 1 .. h''JcUS0 

iş Rınhs• ıo. - l'ramvay !ll .~O aittİT. Daha fazla mal&nat a mak devam edeceği ve cezaı u 
ahır aokağmda 36 No. lu ev önün- Anıdolıı 2!1.- • Çimento as ı3.sı- isteyenler 2/ 3/ 935 tarihinden iti • rin tatbik edifeceği ilan olufl~~;ı;) 
Je açık arttırması icra kılmacağın.. Reji ı 27 Onyon ne~. - .-· haren herkesin görebilmesi :.Oin (50"""/ 

nl zk.. !=lr. Hıvrı,, ı~.- " ark Oel - . - ·:r __....,.-· 
t1an İstiye erinme ur gün ve I&· •Merke7. Ranka~ı 1'3,·- Ralyı dairede açlk bulundurulacak art• 
atte yerinde bulunacak memuru • o. sıııon~ -.on ~art m. ecza -.- tırma tartnamesi ile 931/ 1619 Z AY 1 .,ııtı 
na müracaatları ilin olunur. 5646 rıomontı ı ;).3o Telefon - .- No. lu dosyaya müracatla hezkt\r Kasımpaıa bahriye nıu~ tef• 

İstanbul Yedinci i~ra memurlu- 1 istikrazlar tahv iUer 1 dosyada mevcut vesaiki görebile- zatiyesinden aldığım ~'~~r~~~ -
~==============:ı ı cekleri ı'la"n olunur. (5642) keremi zayettim. y enısını •·tıa'' 

gu.., nda.n: • 1933TUrtllor. 1 0.975 P:lektrl lı: - . - • yo,. 
n 2uo Tramvıv s1.7s DIŞ DOKTORU . ğımdan eskisinin hüknıiı cs&i'!. 

Merhun olup paraya çevrilJme- . . ırı 28.S!I Rıhtım 1:".~0 1>9''. 
Sl'ne karar verilen bir adet 21 bey- ı lstlt.rlzıDıhlll 1 g.~.- • Anıdo'n 47 8 ~ Ubeyt Salt 2340, 2054 tertip numaralı "11911-

•[rıaal lstl k ruı 99. - • Anadolu ıı 47,8!1 dan P· J 
giT kuvvetinde Esterer markalı Ka ı c.ııı A :\1 - .oo Anadolu ııı 46. - Fatih Kaıaıümrük tramvay riye telsiz telgraf efradın 
tarakt hızar makinesinin maate- "•""•' -.nrı • ''Dmmıı A M !l~ durağı, No. 4 ri oğlu Muzaffer 317. ......,... 

ferrüat 13/ 3/ 935 tarihinde çar • ·------------• ____ .;. ______ ;_...;~-------~ı 
şamba günü sa.at 10 dan itibaren SUt Veren Annelere 

Fosfatlı Hulisası 
Ahırkapıda marangoz fabrika -
sı derununda ikinci ,.e kat'i açık 
arttırması icra olunacağı ilan olu- ı : Ku' lamnız. Sütilnüıil arltmr. Çocukl.rıa kemiklerini ku•vetlendirir. ~ 
nur. (449) iıi.----~~~~~~~~~.;.;.;;;;.;;.~~~~~~~~---~ 

Şark M alt 
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Gösterilen 
Jıal ...... 

Filmler: 
Yeni neşriyat 

Yeni Türk 
İstanbul Halkevi tarafından her 

ayın sonunda çıkarılmakta olan uy e
ni Türk., mecmuasmm 30 uncu sa· 
yısı yeni ve çok güzel bir şekilde 
!;t!;..ını§tır. Bu sl.yıda: 

İstanbul üçüncü icra memurlu -
ğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafm. 
dan tamamına (2409) lira kıymet 
takdir edilen Sultanahmette Kapı 
ağası Mahmut ağa mahallesinde 
Değirmen aokağında 22 - 24 No: 
lu evin üçte bir hissesi vazedil 
mittir. 7 / 41935 tarihine müsadif 
pazar günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Dairede birinci artlrrmaaı ic. 

a ı•~ 

;Çöı Arkadaşları - Sürüsüne Bereket • 
1
..:: Viyana, Aşk Beldesi - En Çılgın 
~Gecesi- Fantomas - Korkunç Ev ..... . 

Reşat Nuri, Halic!e Nusret, l\lan. 
mut Y csari, Eclir:ı Sırrı Tarcan, Sa· 
Jih ~ . .. ·- - 'ili t:- .. ;T"' __ • lr" 

yazıları vardır. On beş makaleyi ih· 
th'a eden ve bütün ~en<:lerle münev· 
Yerleri alkadar r-ı ::ek yazdıırı top· 
J ~ -~ :..~: 1··- - , fu1 rr.~nr.,uavy hütün 
oku"L. · - ·--a tavsive edniz. 

ra edilecektir. Arttırma bedeli 

i' ''l 
Sta Pek,, sinemasında bu hafta 
l'k nlorel 'Ve Oliver Hardinin bir 

Ü ıf \.te ÇeYirdikleri bir film göste • 
a ,r ;

1 
•:tor. ''Çöl arkadatlan,, ismi al-

ında ·· t ·1 ·1m f'I d 

Karnaval eğlenceleri 
başlıyor 

Tayyare Cemiyeti menfaatine 
olmak üzere Beyoğlunda Lale salo
nunda (Eski l\Iu1en Ruj) verilecek 
Karnaval baloları için yapılan ha· 
zırlıklar bitmiştir. Bu perşembe akşa· 
mından itibaren eğlencelere başla • 
nacak ve bütün mevsim her Perşem· 
he ,.c Cuma ak§am1arı de,'am eıfo -
cektir. Varyete, eğlenceler , .e sür -
prizler ,·ardır. Duhu1iye yoktur. 

kıymeti muhanimenenin % 75 ini 
bulduğu takdirde mü~teriıi üze
rinde· birak~lacakbr. Aksi takdir
de en son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müd 
detle temdit edilerek 22/ 4/ 935 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü sa
at 14 ten 16 ya kadar keza daire· 
mizde yapılacak ikinci açık art· 
tırmasında arttırma bedeli kıyme
ti muhammenenin % 75 ini bul -
madığı takdirde aatıf 2280 No. lu 
kanun ahkamma tevfikan geri hı· 
rakılır. Sabf pe,iodir. Arttırmaya 
ittirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin o/0 7,S nishetinde 
pey akçaaı veya milli bir banka • 
nm teminat mektubunu hamil bu
lunmalan lazımdır. Haklan tapu 
~icilleri ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaldrlar da diğer alikadarlan• 
nm ve irtifak hkln ıhiplerinin bu 
baJdannı ve husuaile faiz ve maaa 
rife dair olan iddialarını evrakı 
müabiteleri ile birlikte ilan tarihin 
den itibaren nihayet 20 gün zar -
fmda birlikte dairemize bildirme• 
leri lazımdır. Akai takdirde hakla
rı tapu ıicilli ile aabit olmıyanlar 

d • gos erı en bu f ı , ı m c 
eri ' a.ınıa birlikte görülen bu iki ta· 

n1nnıı1t. k . ". . d' k d .. ~ omıgm tım ıye a ar 
ediı :0~ ~Üğünıüz filmlerinin en iyisi 
yat taegıldir. En fenası da değil... Or· 
~· 1 derecede saymak yerinde o · 

Ur! 

l Bu filmde komiklik cihetinden 
~0§ baıı safhalar bulunduğu ka
li ar, souk düşen safhalar da var. 
d O§a. giden bir safhanın seyre · 
en Üzerindeki müsbet tesirini, 
:o~ düten bir safha, menfi bir 
eaırle b" d • ·ı "d • S ' ır Uf teaırı e gt erıyor. 

.~nra gene ho' bir safhanm teli
~1 e, Üşüyüıü takip eden nmıt !. 

''t·· +o-
l} urk,, sinemasında "Sürüsü -
le hereket,, ismi altında gösteri 
Sen Jorj Miltonun filmi için de, 
tall lorel ve Oliver Hardinin 

~Ynadıkları film için söylenilen .. 
~r, aşağı yukarı tekrarlanabilir. 
d §ağı Ylıkarı ikisi de ayni çetni • 
he olan filmler! •.. Birinde hot ıaf 
.. /·:ta. rastgeliş nasıl kabilse, diğe
tnd d 

Jaı e e böyle safhalarla kartı • 
da lllak ıtıünıkün. Ve ayni zaman 
bu: .~0Uklt,klar da eksik değil. O. 

l"ündekj g'b" , 1' 1 ı . 

ti(~t t~aaıya güldürücü olut göze
&()" e Yapılan bu iki filmden 

.... , 'k• 
nid .. , 1 ısi hiribirine uygun çeı-
geç~~~an baıka iki film gözden 

~. 

''ıı. • °' '''ele•- . d ''V" a~lt b 
1 

!(,, sınema3ın a ıyana: 

Çe!lli ~ deai,, filmi, operet filmlerı 
Ştra sınde bir filmdir. Johan 
''V" "snı bestelerinden, bu arada 
. ıl'ana d h'kA 1 •nd ormanın an ı aye er,, 

" en i t°f G 
l a.kob· ~ ı ~de olunarak, eorg 
fi)ll:td tnın ıdaresinde çevrilen bu 
J\lt e Magda Şnayder, Turuı 
Ce en, VoJf - Albah - Retti, 
o~:rg .A.Ieksander, Leo Slezak 

b \l:Yoı-Iar. 
ou fi il 1 rtıdeki mevzua mevzular 

~er u filllldeki mevzua ben· 
littıle .ihıe'V'ıular da operet fi· 
Otta. tı, •esli ve sözlü film 
li s~a . çrktıktanberi, bir hay -
deı- :ıldi, Hatta Magda Şnay -
de r le bu örnekte baıka film1er 
de ~ almıştır: Dolayısile, bu filnı 
ka.r 

1
e'9'zu itibarile yeni bir şeyle 

ı tt aıtnı • · Qa_til ~ JYoruz. Ne mevzu ıtı • 
J\nc ~ ile de ba§ka noktalardan! 
ce fal ' lllüıik, dans, farkı, eğlen 

a an b' \>el .. ıraya gelince daha ev· ao "l le k ru en filmler hatırlana& bi-
Çİ~iJe~eı· can sıkılmadan vakit ge 

1 ıyor. 

Cansı'--t ak" t:esi ıun ısı duymadan v ıt 
~ar ?'ttttek ! ... E Yet, hepsi buka -

''s · ~• 
lrell. Unıel',, sinemasındaki film, 

e fon z·ı h" c~8 • • ı a ınin "En çılgm ge 
ı,, fıl • M 

tıe \l}' lllı, ağda .Şnayderinki-
bund &un çeınide olduğuna göre, 
ı an 
l:l.ceı anıca uzunboylu bahse 
bir ta 'V"ar mı?.. Mevzu ayrılığını 

1 
ıiJdi :rafa bırakalım, bu da mü-

• danalı kıl "'I 1· l>etet f'l '.far r, eg ence ı o. 
.A. 1 nılerınden biridir. 

Halknmzın, hem Tayyare Cemi· 
yeline yardım etmek, ve hem güzel 
vakit geçirmek için hu Karnaval eğ
lencelerinden istifade etmek f ırsa • 
tını ka~ınmyacağma eminiz. 

Stan Lorel oe Olirıer Hardi, l:1tanbulda "Çöl arkadaıları, , i•mi al 
tıncla göıterilen fümin bir aahneaincle, bcqlarına fes giymi§ olarak 
Garp memleketlerinde "Honoluluda bir macera,, i•mi altında gösteri
len bıi filmde de, eskiden C1ltluğu gibi birarada gördüğünüz bu iki ta -
nınmtf komik, bir müclJettenberi biribirlerinden ayrılmlf bulunuyor -
[ar. Komikliklerini lilm sahMında teker teker tecrübe etmek üz.ere! 

Bay Adil Gümrükte 
meşgul oldu 

Giimrük ve İnhisarlar Bakanhğt 
müsteşarı Bay Adil dün de şehrimiz· 
deki tetkiklerine devam etmİ§, Ga -
lata gümrüğünde meşgul olmuştur. 

Bay Adil İstanbul gümrüğünden ha· 
zı izahat istemiş ve bir memurla bu 
izahat kendisine gönderilmiştir. Bay 
Adilin ta1ışmalannı ancak hirka!j 
güne kadar bitireceği sanılmaktadır . 

da yeni tanındığı için, kendisin • 
den biraz bahsetmek yerindedir. 
Çehresinde Mey Vestle Gita Al • 
pardan birer iz göze çarpan bu 
yıldız, aslan Macardır. Operet 
sahnesinden ıtudyoya oldukça 
yakm bir tarihte atlamıthr. Ken
disi sevimlidir, caziptir, canlı ve 
heyecanlı oyniyan, daimi hareket 
halinde gözleri okfıyan b?r Y.Il .. 
dız ! .. Bu yıldızın, burada· da bo
ta gideceğini umuyoruz. Avrupa 
da olduğu gibi! 

Bu filmin musikisi Makı Ni • 
derbergerindir. Rejisör Valter 
Kolm, lrene fon Zilahiden batka 
oyniyanlar, M~ks Hanaen, Tibor 
fon Halmay, Hana Olden v. ı. 

Diğer iki sinemada da, esrar 
dolu mevzulu filmler proğramda 
yertutuyor. Şimdi de bunlara şöy 
le bir dokunalım: 

•O-
"Saray,, sinemasındaki "Fan -

tomas,, filminin mevzuu, Piyer 

Sevestr ve Marsel Ailenin merak 

la okunan romanındaki mevzu -
dur. Filmin rejisörü, Pavl Fejos· 
dur. Senaryoyu yazan da odur. 
Oyniyanlar, Anjelka Erlter, Tan· 

ya Fedor, Jorj Rigo, Jorj Moloy, 
Tomi Burdel, Gaaton Modo, Jan 
Galan v. s. yüzü ancak sona doğ .. 
ru görülen "Fantomas,, rolünü, 

isimlerini ıaydığımız bu artist • 
)erden sonuncusu yapıyor. 

Film, esaı itibariyle, tarzında 
ff-,...,_ Reji ve bilhassa muva aAl.U• 

t msil kuvvetlidir. Yalnız, ae • 
e da bazı Cihetler eksik kal • 

naryo h 1 d k. h A 

mı tır. Muhtelif saf a ar a ı a-
f •• 'b t h d" elerin içyüzlen, irtı a ı, ta ıs-

ı ıs karıtıbklı alakalan, kifi de
arın ~ . 

d . hlı olmamıftır. Gerçı rece e ıza 

b tar da bir filmin ıenaryosun-u z . • 
da müphem olU§ hus~sıyetı ara· 

d nda tanı bır vuzuhun 
nırsa a, so 
lüzumu da prttır ! 

Etraflı surette izahlı olan ro-
. • d n senaryo çıkarılır • 

manm ıçm e .. d 
ken, bu noktaların goz den 

cevapsız kalış, sebeplerin izah e
dilmeyişi, bu noktadan filmin a
leyhinde bir not verişe, yerinde 
bir sebeptir!. 

•-<> 
"Al.kazar,, sinemaamdaki "Kor 

kunç ev,, filmine gelince, esrar 
dolu mevzu seçilerek yapılan film 
ler serisine katılabilir. Bununla 
beraber, film sonuna gelince, sey 
reden bundakı esrarın kaldırılan 
perdesi altında pek öyle derin 
hayretlere dütürecek bir fey gö
remiyor ! 

Rejisör Ceyms Hol tarafından 
ve Priyestlinin bir novelinden il
ham alın_!lrak yapılan "Korkunç 
ev,. de zirdeli ve yarımakıJlı a • 
damlar oturuyor. Fırtın<lb bir 
gecede bu eve sığınan birkaç yol 
cunun, orada sabahlayıncaya ka 
dar, evde oturanlarla yiizyüze 
gelmeleri, muhtelif vak'abr dola 
yısiJe korku geçirmeler! Bu ara
da bir sevİ§mede eksik değil. Ve 
nihayet, itte tanyeri ağardı ! 

Bu mevzuun, novelde filmde • 
kinden daha ziyade alaka besle • 
yici olduğunu tahmin ediyoruz • 
Esasen senaryoda kartılıklı ko • 
nufmalara pek fazla yerverilmiı
tir. Bu da, filmin novelin teairin
den kurtulamadığım gösteren 
bir ıey!. Halbuki filmde bu uza. 
yan konuşmaların yerini hareke • 
tin tutması gerekti ! 

o;fteri aşısı 
Sıhhat işleri çevirgenliği tara • 

fından yaptırılmakta olan difteri 
aıısma devam edilmektedir. Dün 
de tehrimizin muhtelif okulların
dan dört bin çocuk qılamnıttır. 

tik okullarda okuyan afılana
cak talebenin aayısı yetmit bin -
den fazla olduğu için atı on bet 
gün daha sürecektir. 

Halde neJer satılacak? 

Kerestecilerde yapılmakta olan 
sebze halinda yaş meyve ve sebzeler
den maada kuru meyve Ye bakkali . 
ye e§yası da satılacaktır. 

Hal bittikten sonta hu maddele. 
rin hariçten almıp satılması yruıak 
edilecektir. 

Tütüncürerin istedikleri 
Tütün tacirleri dün Ticaret oda· 

smda toplanarak, konu~malarma 
devam etmiştir. Tütüncüler, tütün 
devir muamelelerinde, mukavelele • 
rin beyanname yerini tuttuğu ve 
bundan dolayı beyannamelere lü • 
zum kalmadığı noktasında mutabık 
kalımşlardır. Tütüncüler hu karar • 
larmı Ökon.omi Bakanlığına bildire· 
ceklerdir. 

Kara 

satı§ bedelinin paylaş.maaından 
hariç kalnlar. Müterakim vergi 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit 
belediye riilumu medyuna aittir. 
Daha fazla malumat almak iste • 
yenlf:?r 27 /3/ 935 tarihin.den itiha· 
ren herkeahıı görebilmesi için da • 
irede açık bulunduru acak arttır
ma §&rlnam-eti ile 932/ 4575 No: 
lu dosyaya müracaatla mezkiir dos 
yada mevcut vesaiki görebilecek· 
leri ilan olunur. (5653) 

Okutanlar konS!"resi 
l&ıanbul Okutanlar Birliğinden: 
Okutanlar Birliği yıllık kurulta· 

ymı 8 .Mart 935 Cuma günü saat 
tam "10,, da İstanbul Halkevi 11al :> 

nuoda yapacaktır. İdare Heyeti bü· 
tün arkadaşların gelmesini diler. 

Görüşlilecek ve yapılacak işler: 
1 - Kurultaya başkan seçilme11i. 
2 - Yıllık rapor ve hesap rapo· 

rumm okunması. 
3 - Yasa maddeleri üzerinde ~:;~ 

rüşme. 

4 - Ark.adaşların dilekleri i.ize·· 
rinde görüşme. 

5 - Yeni idare heyeti ııeçinıi. 

ZAYi 
Şile askerlik dairesinden almış 

olduğum askerlik tezkeresi ve nü
fus tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan etkisinin hükmü yok 
':ur. (448) 

Tevellüt 316 Ahmet oğlu Sala -
haddin. 

Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 

Temsil cihetinden, film, hayli 
muvaffaktır. "Franken§tayn,, mü- j 
messili Boris Karlofla "Sekizinci 
Hanri,, mümessili Çarls Loğtonun 
küçük denilebilecek birer rol al- 1 

dıklan bu filmde Melvin Duglas 
v. ı., ba,ka birkaç artist de dahil 
olmak üzere, bütün artistler, ba- I 
riz bir hususiyetle tip can~andır -

1 
Fiyatı 5 Kuruştur 

masını biliyorlar. Bilhassa kızkar Bu merakh ve bey c 1 ı d b e an ı romı1n ar ıeris n en er on beı 
de§, küçük erkek kardef, büyük günde bir kitap ne'şro unur. 
erkek kardet ve büyük baba tip- Her kitab baıh bııına bir romındır. 
leri, "Korkunç ev,, 1n sahipleri. 
çok tipik, çok enteresan olara~ Şimdiye f<.odar Çıkanlar : 
ortaya konulmuıtur! Nu nara 1 Bir MObim Cinayet 

l,te, mevsim sonuna doğru, !U ,. 2 Sırı Sıçh Adım 

k f·1nı·ı nıerakla 'eyre e· 
açması, ı 
• 1• ee duraklamasına, nm, ıon ge ın 

bir hafta içinde Beyoğlundaki aJ. " 3 Aaı' mış Kıdın 
, b sinemanm proğrama aldığı al- ,. 4 Mıvi Portakal 
tt filmin kusurlu ve kusursuz ta .. T luna.~c~ hu filmde batrolde bu. 

tene fon Zilahi, lstanbul -

birtakım "Niçin?,, lere cevap 
bulamamasına sebep oluyor. Bu 1 

evzl Yeri : Vakıt Matbaası - An"ıara C'ld. ~ lst•n,,ut 
rnfl~ru~~~ ~ an~~! ~··••••••••••••••••••••••••~ 
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Şark Makedon yası, ıs yan hareketinin • merke 
~ Bcı§ tarafı birinci sa.yıfr · 1 bak etmi,lerdir. Donanmaya ami • ı' 

Makedonyanm nüfusu bir buçul- .. ~1 Demestikas kumanda etmekte-
milyon halkı geçmez. ır. 

Hükfunet, bütün tüccar vapur- J 

larına el koymuıtur. 1 
Seferberlik genitleliliyor 

Bu hesa.pla, bütün memleketi~ Glritteki Ast donanma ye· 
altıda beıınden fazlası ka.nunı nlden bombardıman edildi 
Yunan hükumetinin elinde bulu • 

Atina, 4 (Hususi) - Çaldaıis hü
kumeti kısmen ilan edilmiş bulunan 
~eferberliğin genişletilmesine karar 
Yermiştir. 932 ve 933 sınıfları da silah 
altına ~ağırılmıştır. Maamafih sefer
berlik bütün Yunanistana şamil de -
ğilclir. 

, 

nuyor. 
HükUmet kuvvetlerin~n. bir a

ralık asilerin eline geçen ıa:rld 
Makedonyadaki Siroz ıehrini İ• 

tirdat ettikleri ve asileri adım, a
dun ıarka doğru püıkürttükleri 
nazari itibare alınırsa, Venizelo
sun bu mücadelede güvenebilece 
ği yerler, ancak Girit ile bir kı • 
aım Yunan adalarından ibaret ka 
lıyor. Vikıa Venizelosun Yuna .. 
nistamn diğer taraflarında da bir 
çok taraftarları vardır. Fakat i .. 
yan hareketi Atinada bota çıktık 
tan ve hükUnıet tarafmdan alı • 
nan tiddetli tedbirlerden aonra 
bunların kımıldamnalarma im • 
kan kalmamıt olduğu tahmin e

dilmektedir. 
Her halde Y unaniıtanda bu da 

hili mücadelede son aözü ıöyli .. 
yecek olan Y un&n ordusudur. 

Yunan ordusunda, Giritte bu • 
lunan bir fırka askerle ıarki Ma· 
kedonyada bulunan bir kıımı 

kuvvetten batka hiç bir ıarnizon 
da hükUmet aleyhine bir itaatsiz 
lik hareketi ıöriilmemiıtir. 

Vaziyet bu teklini muhafaza • 
derıe, kanuni hükiimetin, velev 
ki uzun bir zaman geçse bile neti 
ce<le bu itin altından çıkacait 
tahmin olunabilir. 
· Dün aeled telgraflar tunlar • 
dn: 

B. Venlzeloa, hUkOmetl ka· 
nun harici aayıyor 

Atina, - Giritte biler, resm1 
hiikUıneti llfvetmi9lerdir. Veni • 
zeloı nqrettiii bir beyannamede, 
isya.n hareketine niçin ittirak et
'..iğ: ni bildirmektedir. 

Bay V enizelos, tevkifinden ev
Vf!~ Girit valisine gönderdii' mek 
tupta, kanuıtı1uz bir ıurette örfi 
idareyi ilin ettiğinden dolayı, hü 
kumeti kanun harici addettifini 
bildirmiıtir. Bay Venize1os, Han 
yafla yapılan bir miting eanuın
da da nutuk söylemiıtir. 
ıa, Venizeloa ta k•nun ha· 

rlcl llln edlllyor 
Paris, (A.A.) -Pari - Suar ra· 

zetesinin Sırp-Yunan hududundan 
öğrendiğine göre, Girit uyan ha • 
reketinin ba§ına 'geçın?" n1"'n ~. 
Yenizelos, Atina hükUıneti tara • 
fmdan kanun harici ilin edilmif -
tir. 

Venizeloa, taraf~laruını JV • 
Clmıı ile Atinayı ve bütün Yuna. 
nistanı hükmü altına alacaktı. 

Glrltte bir Uc;ler mecllal 
Atina, 4 (A.A.) - Girid rad. 

yosu, adadaki bükamet erki.nmm 
tevkif edildijini ve Giritteki kuv· 
vet1erin Venizelosu takibe hazır 
olduklarını bildirmittir. Zanne -
dilidiğine göre, V enizelos, Girid • 
te mevcut bütün kuvvetleri topla
yarak Atinaya kartı nihai bir tıe
tebbüste bulunmak üzere asi ge • 
milerle ıevkedecektir. 

Paris, 4 (A. A.) - Asi donan
manın Hanyaya varması hakkın • 
da tafsilat veren "Jurnal,, gazete
sinin Yunanistnadaki muhabimie 
ıöre, B. Venizeloa, Girid aduını 
idare için bir üçler meclisi teaiı et. 
mittir. 

Asi gemiler, Giritteki kuvvetler 
tarafından hiç bir mukavemete 
maruz kalmamıılar ve Suda lima· 
nına eerbettçe demir atmqlardır. 

Ada baHa ut donanmaya iki • 

Atina 4 - Yunanistandan ge
len son haberlere göre !ıükfunet 

tayyareleri Ciridin Suda körf e -
zinde demirlemit olan isi Yunan 
filosuna yeniden bombalar atmıf 
larclır. Bombardıman esnasında 
Averoftan beyaz bir duman sü • 
tununun yükseldiği görüldüğüne 
göre gemide büyük hasarat oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

Altı hükUmet tayyaresi, Kiti -
ra civarında rastladıkları iki asi 
torpito muhribine bombalarla hü 
cum eylemiılerdir. Bu hücum • 
dan alınan netice belli değildir. 

Hükamet tayyarelerinden hiç bi 
ri hasara uğramamıtbr. Hükumet 
tayyarelerinin Girit adasma at -
bklan beyannamelerde hükUnıe -
tin İsyanı bastırmağa azmetmit ol 
duğu bildirilmektedir. 

Dijer Yunan adalarında süku 
net vardır. 

Averofun yarası a§ır ..• 
Tuluz - Hiildlmet tayyareleri 

tarafından üzerine ablan lıomba
lar~an Averof kruvazörünün safı 
harp haricine çıkanldığt &Oyleni
yor. 

Yalnız SıkJad ,.e İyoniyen adala -
nnda seferberlik nrdır. 

Pirede isyan hareketi aleyhinde 
bir miting yapılmış, asiler terin edil • 
mişlerdir. 

Harp bakanının evine 
taarruz 

Paris, - Bazı haberler~ göre 
Yunan harbiye nazırı General 
Kondilisin evinde bir bomba pat
lamıtbr. 

Diğer haberlere göre Kondili
sin evinde bomba patlamamıı yal 
nız iki kurt un atılmıttır. 

Atina, (A.A.) - Estiva gaze· 
teıi, siyasi fırkalar dıtmda olan 
birçok tahıiyetlerin, vaziyeti ay -
dınlatmak ve dahili mücadele teh
likesini bertaraf etmek üzere fi. 
kir teati ettiklerini haber almıfttr. 
Bu ıahsiyetler, tabii vaziyete dön· 
mek, kan dökülmesinin önüne geç
mek ve ulusal birliği tekrar yeri· 
ne getirmek üzere Reiıicumhur B. 
Zaimis'in emirlerine amade olduk. 
larını bildirmeği dütünmekte ve 
buna hazırlanmaktadırlar. 

Şarki Makedonya da bat Bay Çalda 1 ö B v i· k ld d r se g re • en 
a ır 1 zelos bir korsan kahramanı 

o Atina, (A.A.) -Şarki Make· At' 4 (AA) H 
d 

. . . ına, . . - avu a-
onyadakı ası kuvvetlerın hüku- • h b" 'd 

Jansı mu a ırnı en: 
met kuvvetleri karııımda ricat et- . 
.. •JJ • · b.ld" b. t 1 ,. · . Bat bakan B. Çaldarıs, Havas • 1 ~rını ı ıren ır e gr .ı,, ısyan 
hareketine yalnız Girit adaıiyle ---------------
doaan•aıun bir knmmm değil, s n dakika 
fakat Yunanistanın k21.ra mmtaka
ımın bir kısmının da ittir"k ettiği
ni ilk defa olarak meydana çıkar
m&ktadır. 

Makedonyaya süratle kuvvet 
aevkedilmektedir. ihtiyat kıtaat 
ıilah altına çağırılmııtır. 

Serea ıehri hüklimet kuvvetleri 
tarafır .. dan iıgal edilerek ~ .. r.ilerin 
elintlcn pri alrnm19tır. 

Atma, 4 (A.A.) - Guelel~r, 

General Condyliain almmıt olan 
ıı:skeri tedbirlere nezaret etmek Ü· 

zere bu hafta içinde Malcedonya-
. ya gideceğini haber vermektedir
ler. Generaia gaybubeti esna
ııuJa Bay Matakiu vekilet ede
cekliı . 

Atina, 4 (A.A.) - Salamin 
tenaneainde yedi harp gemi • 
ıi ıüratle tamir edilecektir. 
Makedonya ya asker sevki ve aef er
berlik süratle ilerlemektedir. Küt
le halinde gönüllüler kaydedil · 
mektedir. 

Tevkif edilen Makedonya 
ve Trakya aayıavıarı 

Atina, (Kunın) - Cümhuriyeti 
müdafaa cemiyetine mensup olan 
Makedonya ve Trakya mebusla. 
rmdan birçoklan tevkif edilmiş .. 
lerdir. Bunlar arasmda eski na • 
zırlardan Bakalbqı, Deliyanis, 
Koatopulos, Pantazidis, Miratidiı 
ve Papulaaın oğlu da vardır. Bu 
cemiyetin reisi olan Ceneral Pa. 
pulu, hakkında henüz bir ma· 
itimat yoktur. 

Yunan kabines'nin kararları 
Atina, 4 -Yunan kabinesi top 

lanmıt ve bazı mühim kararlar 
vermittir. Asilere karıı tedip ha
rekltım idare iç.in General Kon-
diliı, General Metakaas ve Ami
ral Doamaniıten mürekkep bir 
komiayoıa tetkll edilmiftir. 

-- (Baıı tarafı l inci sayıfada) 

Bu vaziyetten dolayı ~urdun 

az vakit ~inde mÜfterek t'atanı -
mızın nihayet kurban güleceği 
dahili bir cerihaya sahne olması 
müstebat değildir. Ônümii:de ce
reyan eden hadiseleri - görerek, 
Rei:sicümhur sıfatiyle, telrilaıiz 

bütün Elenlerin dikkatini önü -
müzJe beliren tehlilteye celbet • 
meyi ve B'!YTi kanuni liillere sü
rüklenmiş olan kimseleri vatan • 
ıeverliğin ..uini dinlemeje, bü • 
tiin §ahsi ve siyasal ihtira.aları u

nutmağa, vatanın kanunlanna İ· 
taate ve bu suretle yurdu tehılit · 
eden müthiı lelakeiin önüne geç
meğe davet etmeği vazife adde
diyorum. Siyasal rejimimiz için 
hiç bir tehlike mevcut değüdir. 
Ve memleket pek ziyade muhtaç 
olduğu normal aiycual hayata bir 
an önce girmelidir.,, 

Hüklımete ıadık iki torpido 
muhribi ketif kolu olarak Ciride 
doğru hareket etmiılerdir. 

V enizel~un Hanyadaki evi ha
va hombardmıanile tahrip edil. 
mi§tİr. Asilere kartı mukavemete 
teşebbüs etmi§ olan bir General 
ile sabık Girid Valisi asiler tara • 
fmdan öldürülmüttür. 

Tipoı &'&:zetesinin iatihbanna 
göre Averof mürettebatından is .. 
yanıı nihayet vermek iatiyen 225 
kişi kurşuna dizilmit, cesetleri de
n.ize atılmıştır. 

Milos adasile Girit adaıında a
levlor içerisinde bir harp sefinesi 
görülmüştür. Divanı harpler yarm 
faaliyete başlıyacaklardır. Asiler• 
le münasebettar görülen bir çok 
şahsiyetler muhakeme edilecekler· 
dir. 

Makedonya asilerinin hükiımet 
kuvvetleri karşısında ricat ettikle
ri bildirilmektedir. 

ajanaı muhabirine yaptığı beya ·ı zam unaurlan götüreceğİJ1" 
natta demiftir ki: olmak isterim.,, 

- "B. V enizeloa hakiki bir va- Plastiras, Yunan ulUI~ or 
tan düpanı ıibi hareket ebniftir. MTİyeti ia\ene iktidarı lcS"" 
memlekete hizmetler ettikten aon- deceğini bildirmittir. 1 
ra, devlet adamı ve bir parlimen- Plastlraa ortada Y.~ •11

1 
tocu teref ve haysiyetini lekele- Kan, 4 (A.A.) -GeneP' 
mektedir. Venizelos, halkm ire.· tiru otelden çlkmıf, • 
desine ve kanunu ~i hürriyeti- istikamete gibnittir. . .• .J 
ne kart~ tam bir istihfaf göıter- Yunıın tsyanın1n d" ~ '~; 
mektec:lır.,, ya teairl -olacak flll b 

B. Çaldaria, iıyan hareketinin Paris, ~ <:A.A) - Ga-:. 
nihayet ba.Stmlaeafina kanaatini aiBtan hadiselerinden '11An . 
bildirmiftir. setMektedirlec. Bazıları d~~ 

HükUm t, • butınna nıa clış siyasaya tesiri oıacıav: 
e ııyaru ya makta B Venizelos'un JtJfUj 

devam ediyor, fakat dün öileden müdafii oİdufa. Balkan and11'-l 
sonra Girit adasına aönderilen na ştadeiU lıticumlar yaptJiıld ~e 
tayyare filosu havanın fenalıfm- latmaldadırlar. ~ 
dan geri dönmüt, vazifesini yapa- Ma'tell Gar.eteSI isyanın d'lf rl tıı 
mamıftır. zarası üzerinde ısrar ediyor 11 

Bay Çaldaria, Bay Venizeloeun ki: •a 
hareketlerinden acı acı 1-:hseder - Uluslararası baJmııDI...,. 
ken onun bir "konan k.:hrama- nan laadiseleıri bütün uluslar A 

dan dikkatle takip edilmektec11f• g 
m,, olmap li.yık oldufuna 817 • kil, dışarda, bu arada Balkall J 
lemiftir. muı tizeriue akisleri ola ~~!ı. 

P11nU bir isyan ı nlzel•'- ba andlaşmaya P',.. 

Atina, 4 (A.A.) _Hadiselerin deUi .ı.areketJerde b11lu11d~ 
:mamalıdır. 

inkitaf ı, isyan hareketinin sadece 
entrikacı bir kaç zabitin eseri ol • 
mayıp, iktidarı ele ahnak için Ve
nizeloıçular taraEmdan iyi~ tet • 
kik edilip hazırlanmı§ bir planm 
tatbiki olduğunu iıbat etmekte • 
dir. 

As iter tarafından, batlıca harp 
gemilerinin ele geçirilmesi, Sala • 
min tersanesinde yapılan hozpn 
harekatı yalnız hükUmet memur • 
larının ıuç ortaklariyle ,...pı1e1;u. 
mittir. 

Atina, (A.A.) -Atinadaki li
beral klubünde bükGmet memur • 
lan tarafından arqtırma.lar ,.apıl
mış ve muhalefet rüesasından Bay 
Anastasyo Ye B. Cafandarisin ora
da gizli oldukları ıörülmüttür. 
Memurlar ayni zamanda birçok 
tüfekler, bumbaralar ve mülaim
mnt bulmuılardır. 

Maliye bakanı Bay Peımazoi
lu, Avrupadan döJUDüttür. 

Atina aokaklar1nda otomo· 
blllerin dola,rna•ı y-k 

Atina, 4- HükUınet dün de ba 
zı Venizeliıt mcbu•ları ve ricali 
tevkif etmittir. 

övr gazetesi, bu isyanın 
ula.slararası bir mesele ç 
zannetmemektedir. Bugün içil 
kUkuna imkan olmamakla 
kraltıfm teknr ihya edilecefl 
dilse bile, l11giliz Kral ailesi 11' 
ltahit buluaan, YugoslavY9 
P.reu Pol'in 1'e Romanya 
Mari'niıı yeğeni olan Kostan,,_ 
genç bir kralın idaresi ile Y -j 
nın clı§' si,tasasmm değişmiyet" 
hakhkbr. 

Ulastaransı yegAne akis, 
vaziyeti çok mühim olan bu 
...... en :zayıflaması ol~ 

FiptG ıautesi de fUnlan 
B. Venizelos büyük h1r a 
Fransarun onun şahSJnda 

dost bulduğunu unutıaıya~ 
kat Yunanistanın hayatını d-eP 
tekile karıttıracak gibi olan .. 
m yapmakla Jyf ml etti?. 

Yunanlstana gldect• 
yolcular 

Yunanistandaki kant 
dolayııile oraya yolculuk ' 
de bazı değiıiklikler göze 
maktadır. 

Bazı vapur kumpanyatarft 
ihtimale kartı mÜ§terileri.oİJl 

t 
b 
d 
il 

t 

re limanında çıkamamaaı?ll 
alarak ayrıc.a Napoliye kad' J 
bir bilet parası depozito it"' k 

Tevkif edilenler arasında Ge
neral Papuluın oilu da vardır. 

V enizeliıt fırka reiılerinden So
fulis Sisam adasına kaçmtftır. 

Atina borsası kapanmııtır. Ka 
botaj seferleri keailmittir. Atina 
sokaklarında otomobillerin dolq 
ması menedilmİJlir. Sokaklarda 
devriyeler dolqıyor. Cwna gece
si vuku bulan ıokak muharebe • 
lerinde iki taraftan beş ki§İ öl • 
müı, elli kiti de yaralanmıtttr. 

tedir. J 
Vapurlar Pireye çı~ lll. 

yolculan Napoliye götüree~t 
Bununla beraber dün s&~ 

re yolundan gelen Adria ~'/ 
Pire limanında açıkta deJJIP' ıj 
rek bet aa.at zarfında ora~~.,ı ' 

Tuluz 4-Seli.nikte tevkif edi
len Venfa-:eliıtler Alatin kötkün • 
de hapiı edilmektedir. Alatin 
kötkü hapiaane yapılmııbr. 

Bir gUnlUk diktat&Un y•nl 
sözlerl 

Kan, 4 ( A.A.) ,;_ "Bir rünlük 
diktatör,, Plutiraa, Pati • Saar 
gazetelinin muhabirine tunlan 
aöylemittir: 

- "Ben Venizeloaun çok iyi 
dostuyum. Fakat kendisiyle ayni 
görüı tarzına aahip deiilim. Veni
zelos parlimentocudur, ben ise 
askerim.,, 

Plast:raa tunları ili.ve etmiıtir: 
- "Şimdi Yunaniıtana ıider -

sem, ağlebi ihtimal beni katleder. 
ler. Eğer gelip bana iktidarı tek
lif etseler, Yunanistanm bana ih
tiyacı olup olmadığmı aroftırırım. 
Ben dahili harp ve mücadelelere 
yeni mevzular Cleğil, ıulh ve inti-

takım yolcular almıı ve JiJV' ~ 
mıza ıetlrmiftir. ~, 

Dün ak,.m hareket ~ ~ llt 
vantine. iıimli vapurda ~ llt 
yolcuaa yoktu. ~ 

Deniz yollan itletme v_,.r,,, 'i 
Pireye de bilet kesmekte ~' 
depozito akçeaine IÜZUlll SOi~ \' 
mektedir. 1, 

Yine Yunanistana itli~~ 
ier bam kumpanyalarm ~ \' 
daha bir kaç ıün sonra , ' 
için her hangi bir tedbir alı 
ğa lüzum görmemitlerdir. 

111cl' 
Borsada drahmi pser 

muamele oın11ıot Jr 
Atinadaki aon karıtıkl~;ı 

tanbul para piyasasına da bJSIİ it' 
etmiı!.ir. Dün borsada d~ 
zerine hiç bir muanıele 0 

tır. • bd' 
lstanhulda, elinde dratı;::1 ~ 

lunan kimseler bu parala. iitt"' 
saya arzetmit iaeler de Ol 

bul•m•mıılardır. 

ç 
d 



Askeri mekteplere 
muallim aranıyor 

' 1 - As,~eri liselerle Kırıkkaledeki Sao'at mektebine •easkeri 
orta ınekteple aıağıdaki yazılı dersler için muall~m ah~ac~~tır · 

a ) Kuleli lisıı?ıi için: F elıefe, riyaziye, fiıik, lumyı, ıngılızce. 
b) Maltepe As. liıeıi için: (Topkapı) Fizilı, riyaziye· 
c) Ruraa As. liıesi için : Fizik, riyaziye. 
~ ) Kırıkkale Sın'at Mp. : Edebiyat, felsefe, musiki, riyaziye. 
1 ) Erzincan As. orta Mp. : Riyaziye. 

2 - Bu muallimliklere Maarif liselerinde •e orta mektep-
1'rİnde 926 senesinden soora muallimlik yapmış olan, yahu_d 
branşlarına göre okutmak 11lihiyetini •e kanuni va11fları baıı 
bulunan muallimler ahnacaktır. . 

3 - [steklilerden bııka yerde iıi olmıyınlara mektebın 
bu•u ıdu ju yerin uzakhğına ve istekli olduğu dene .göre ayda 
84 1 radan 126 liraya kadar ücret verilecektir. Maarıf mektep· 
leriade dersi olan muallimlere gene mektebin bu'unduğ~ yere 
"e istediği dene göre okutacağı her den saati için bir _ıı~adan 
dört liraya kadar ücret verilecektir. Ucret miktarını askcrı lıseler 
ıtıüfettitliği tayin eder. 

4 - Ayhk ücretle tayin edilen muallimler haftada 15: 20 
•aat ders o'-cutmığa mecburdur • . . . 

~ - f t kl'I 'ıtı'dalarma aıaö-ıdaki kiğıdlara ılııtırerek 
A ı e ı er ı • . . '"f • l"' · 

.. nkarada Milli Müdafaa Vckiletinde askerı hse1er mu ettış ıgıne 
201~erirler. . 

a ) ~ otoğrafh Te resmi makamca tasdikli fiş ( hal tercümesı ) . 
b ) Polis tahkikata sonunda alacağı hüınühal klğıdı Ye yabancı 

kadınla evli olmadığını gösteren kiğıd · 
t Sıhhi · heyeti tam olan bir askeri hastaneden alae1ğı tasdikli 

sıhhat raporu. 
el J Ehliyet derecesini gösteren şahadetname, ehliyetname, 

tasdikname ye başka vesikalarının tasdikli ye fotoğraflı 
suretleri • 

t ) Noterden taadikli taahbüd senedi bu senede şunlar ya· 

2ılacaktır. . 
( T · d ı -·m mektebin dersı 

ayın e ı ecerı . . . . . 
t:lıu~ li ... t· w • den herhangi ders senesı ıçınde çekılmemeyı, ıayet 
t ... ıgın b"ld" - . •lil 2,. da rekilecek olursam en az iki ay önce ı ırecegımı, b .. ınanın T • l k b" 
llyle Yapmazsam alacağım ücretin iki aylığını tazmınat o ara ır 

:er•da ödeyeceğimi, bundıa başka tayin olunduğnm halde ka~ 
t llııun trGıterdiği zaman içinde yazifeme baılamazsam' gene. aynı 
·~•in,t1 6deyeceii&Pi ye ne ıuretle o!uraa olsua. auert hıeler 

~!:tt!~liği1ain göreceği lüzum üzerine berban.gi .bır za~and~ .b~ 
t_~en çılcarıldıtım takdirde lsi~ir bak. ıddıa etmıyecegımı 
~ederim ). (104') 

Muhtelif kimya malzemesi 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
t . l'ahınini bedeli 100,000 lira olan n 9 - Mart - ?~S 
ltıbirıd v 1 ~ ilin edilen kimya malıemesıoın 

ted' e pazarlııı yapı acagı l rhk 
1Ye şa tl d d - · 'klik yapıldığından bu ma ıeme paza 

tatibiain '19arınMa eıış913c. S lı gününe talik edildigi ilin olunur. 
- art - " a (1060) 

';:::--___ı~ ~-:-is==a=rı=a=r==u-. -M~u~· d:-::ü:-r-::lü O ünden =I 

k '-idaremiz 'ht" "çin nümuneıi mucibine• 100 kilo Transparo! 
()"' l>azarlıkl ı ıyacı imacaktır Vermek iıtiyenlerin 13 3 935 çar • 
~h. liinu" a aalt4ın a ot. 15 ..:ı~enme paralariyle Ciklide lev41zım " 
Ql\i~Y saat te ıo , . ... (980) 
~besine ıelmelen. 

l&tanbul milli emlak miidürlüjünden: d l. 
Muhammen be e ı 

Lira 

~iik C.:DtKPAŞA: Divanıili mahalleainin Nev3000iye aoMkaübaiındı~a .,:::.:ı: 
erre • t mamı CE r Ve yeni 16 No. lu e\'lft ~ i ·. N • aokaiında 14 No. 

l\l diikk~IKPAŞA: Divanılli mahallet n;: ı:vı:errer ve yeni 28 No 
l\l ~,,· an IUÜftemil Yeni Yeni ıokakta 81 :!ınt\ Mübadil Bonosile 

ın ı-111 .;ıuvv 

C1:>" aını. • • G .l'kpafa caddeai Yeni 
'i~ıı· ~lKPAŞA: Divanıali mahc.Ueıının e\'"ı • 

ı •ok kta · 26 No lu evın tamamı. 
a etki 15 mükerrer ve yenı • 2500 Mübadil Bonoaile 

r.."' ... I . . Gedikpata caddeıi Yeni 
'i~ıı·~ KPAŞA: Divanıali mahalletının • tamamı 

ı aolcakta • 24 No Ju evın · 
eski 15 mükerrer "te yenı · 2500 Mübadil Bonosile 

r.."' ... I · • • G d'kpap caddE>ıİ Yeni 
'i , ... ~ KP AŞA: Divanı&li mah alleainın e 1 

• .. , '°lcakta . 22 N lu evın tamamı. 
eski 15 mükerrer ve yenı 0

• 
2500 

Mübadil Bonosile 

'\'uL "nü saat 12,30 da a-
çık •arıda mallar 10/3/ 935 tarihinde Pazar gu b d 1. ·· 

lltttı . . 1\ Jlll!len e e m yuz • 
d~ }ed· tına ıuretile aatılacaktır. lsteklılerın ınu 1 "B (898) 
~up niıbetinde ,,ey akçelerile müraollatları. " _ 

it Yo1ti Kitap/016 • 
lJr 8 Yali sosyalizm - ilmi ıosyalızm 
'Yleıh11r "D R. f ıı tarafından 1 
diliQıl •l\J•lı'ln }>u eYHnael .ıstaörıUtü ffıydar .. 1 ayılmıthr. 

ae htl)'ti)ı hir muvaf fakiyetle çevrilmit bucu• 1 

Ozınle \e.vsiye ederis;. Fiıtı IO k1't 

lstanbul Kumandanlığı 
Satnıalma Komisyonu ilanları 

lıtanbul Kumandanlığında 
(1000) ton ağırlığındaki eşyanın 
taşınması pazarlıkla eksilbneye 
konmu§tur. Bedeli tahmini (2000) 
lira muvakkat teminatı (150) lira
dır. ihalesi 5 13 935 salı günü aa
at 15 tedir. Tadil edilen prtname
yi görmek isteyenler Fındıklıdaki 
komisyonda ihale saatme kadar 
görebilirler. İdeklilerin muvakkat 
teminatlarile birlikte rkomisyonda 
bulunmaları. (1150) 

Haydarpaşa hastahanesi için 
beher kilosun,un tahmin bedeli 34 
kuruş olan 725 kilo benzin ve be
her kilosunun tahmin bedeli 45 ku
ruş olan 64 kilo 500 gram Vakum 
beher kilosunun tahmin bedeli 
45 kuruş olan 20 kilo greı açık ek
siltmeye kon.muştur. ihalesi 21 
mart 935 perşembe günü saat 14 
tedir. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel Fındıklıda satınalma komis· 
yonunda görebilirler. Eluilbneye 
girebileceMerin 22 liralık teminat 
makbuz ve Ticaret odasına kayıt
lı olduklarına dair vesikalariyle 
birlikte vaktinden evvel komisyon
da hazır bulunmaları (1116) 

1(. .. lf. 

56 kalem tamir ve talim mal
zemesi açık eksilbne ile satın alı
nacaktır. Malzemelerin tahmin e
dilen bedeller· 395 lira 80 kuruş· 
tur. İhalesi 21 3 935 perşembe gü 
nü saat 14,30 dadır. Şartnamesi 
her giln öğleden evvel Fındıklıda 
ki artırma eksiltme komisyonun • 
da görülebilir. Eksiltmeye girecek 
}erin 30 liralık teminat makbuziy
le ve Ticaret odasına kayıtlı ol • 
duklanna dair vesikalarile birlik
t~ vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (1117) 

• • • 
lıtanbul Kumandanlığı emrin

deki kıt'at için beher kilosunun 
tahmin edilen bedeli 10 kur~ olan 
200 ton un kapalı zarfla eksiltme
ye konmuftur. ihalesi 21 Mart 935 
per§embe günü saat 16 dadır. ls
tekliJ.r ıartnameıini her gün öğ
leden evvel Fındıldıdaki satınal • 
ma komisyonunda görebilirler. Ek 
siltmeye gireceklerin J 500 liralık 
teminat mektubu veya para mak· 
buzlariy]e kanunun 2, 3 cü mad -
delerindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını belli saatten en 
aı bir saat evvel komiıyona ver -
meleri. (1118) 

"' "' ,,. 
Kıtaat ihtiyaçı için beher kilo

sunun tahmin bedeli 35 kuruş olan 
5.600 kilo zeytin yağı açık eksilt· 
meye konmuştur. İhalesi 6 -
Mart - ğ35 Çarşamba günü saat 
16 dadır. isteklilerin şartnamesini 
her gün öğleden evvel Fındıklıda
ki komisyonda görebilirler. Ek • 
siltmeye ıireceklerin 127 liralık 
teminat makbuzları ve ticaret o • 
dasına kayitli olduklarına dair 
vesikalariy'le birlikte vaktinden 
evvf) Komisyonda hazır bulunma .. 
l~rı. (406) (817) 

Keşif bedeli 5144 lira 95 
kuruş olan iki No.lı dikim evinin 
tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. 
İhalesi 13 mart 935 çarşam -
ba gunu saat 16 dadır. 
İstekliler ke if ve şartn3mesini 

Fındıklıdaki Satınalma komisyo • 
nunda görebilirler. Pazarlığa gi • 
receklerin 386 liralık teminat 
makbuz veya Ticaret Odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesikalariyle 

Devlet Oemiryoı:arı u~ lim~nıarı i~l~trn~ Umum ıuoresi illnları 
Muhammen bedeli ile cinı ve mil:dnrı aşnğı a yazılı :nalzeme 

17/ 4/ 935 çartamba günü Hat 5130 da kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin yerH mal iç:n (1856) ve Cif - C. F tes 
lim için (784) liralık muvakkat tem inat vermeleri ve kanunun tayin et· 
tiği vesikalar ve kanunun 4 c:ü maddesi muc:bince it irmeğe manii 
kannni bulunmadığına dair beyannaa•e ve- tekl"fler ile ayni arün aaat 
14,30 a kadar komisyon reisliğinevermeleri lazımdır. 

Bu ite ait §artnameler parasız olı>.rak Ankarada malzeme daire.in 
de ve Haydarpatada tesellüm vesevk müdürlüiünde dağıtılmakta -
dır. (1100) 

Cinsi Miktarı 

Üstüpü SŞ ton 

Muhammen bedeli 
Yerli Cif ve C. F. 
Lira 

24750 
Lira 

10450 

Muhammen bedelleri ile cinı ve miktarı aıağıda yaulı mallar 
16 · 4 • 935 Salı gUnü saat 15 te kapıh ıarf uıulile Ankırada 
idare binasında satın alınacaktır . Bu ite girmek iıteyealerin 
1586,25 liralık muvakkat teminat •ermeleri Ye kanun•D tayin 
ettiği vesikalar ve kanunun dördüocU maddesi mucibince iıe 
girmeğe minii kanuni buluomadıiına dair beyanoa•e Ye teklifler 
ile ayni gün saat 14 e kadu komisyon reiıliiine •ermeleri il
:nmdır. Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankara, Haydu
paşa veznelerinde Ye malzeme dairesinde daiıhlmaktadır. (1022) 

Cinsi Miktarı Muhemmen bıdıli 
Delikli bakir Antrtuvaz çubuğu 56,000 Kg. 18,480 lira 
Bakır boru 4,210 Metre 2,650 " 
Müıekkel pirinç çubuk 100 ,, 20 ., 

Muhammen bedeli ile mikdarıaıağıda yazılı seyyar telpaf maki· 
neleri 17 / 4/ 935 çarfamba günü sa at 15 te kapalı zarf usulile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenleı in 866, 25 liralrk muvakkat teminat verme 
leri ve kanunun tayin ettiii vesikalar ve İ§e girmeğe manii kanuni bu 
lunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün ıaat 14 e kadar 
komisyon reiıliiine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait §artnameler parasız olarak Haydarpa,ada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesinde dairtılmakta • 
dır. (1047). 

Cinıi Miktarı Muhammen bedeli 
Lira 

Seyyar telgraf makineı; 35 11550 

lstanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 
Lira 

BALAT: Hacı laa mahalle.inin Y oiurtliane aokaiında eaki 30 
mükerrer ve yeni 41 No. lu evin onaltıda üç hiısesi. 

169 Mübadil Bonosile 
KOÇOKPAZAR: Rüstem P&Ja mahalleıinin Uzun Ç&l'fl caddesin 

de eski 85 ve yeni 314 No. lu dükkanın 791/ 8064 hiaaesi. 
. 246 Mübadil bonoaile 

EMINONO: Çelebi otlu Alaattin mahallesinin T•hmiı önü soka-
ğında 50 No. lu dükkanın yarı hissesi. 4750 Mübadil bonosile 

GALATA: Yeni cami mahallesinde Keresteciler ıokağında eski 
12 ve yeni 18 No. lu dükkanın tamamı. 725 Mübadil bonoıile 

KADIKÖY: Hasan Pata mahallesinin Tatköprü ıokağmda 29/ 8 
mükerrer No. lu 162 metreden ibaret arsanın tamamı. 

114 Mübadil bonoaile 
Yul,arıdaki mallar 12 3 935 tarihinde ıalı gtinü ıaat 12,30 da a· 

çık arttırma suretiyle satılacaktır. isteklerin muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu nisbetindeki pey akçeleriyle müracaatlan. "B,, (955) 

1 lstanbul Belediyesi llfinları 

Yapılmakta olan kanalizaıyon ameliyatı dol yısile 6/ 3/ 935 tari
hinden itil:.Rren Div1'tıyolur.cla Bin bir direkte Cebeciler ve ltık ıokak
larının bilcümle ı•e:•R•li nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur.(1152) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birlikte vaktinden evvel komiı - Mart - 935 Çartamha günü aaat 
yonda hazır bulunmaları. 14 dedir. lateklil r ıartnamesini 

(427) (946) her gün ögleden evvel Fındıklıda-
"' "' "' ki komisyonda görebiılir. Eksilt • 

Kıtaat ihtiyacı için beher kilo- meye gireceklerin 158 lira 40 ku -
sunun tahmin bedeli olan (10 rufluk temina~ m l·buzları ve ti • 
bin) kilo ıabun açık eksiltmeye caret odası 1 ı olduklarına 
konmu§tur. ihalesi 6 - Mart - dair vesika rkte vaktin • 
935 uırıamba aünü ıaat 15 dedir. den evv 1 a hazır bu -
İsteklilerin ıartııameaini her gün lunm .. I .. rr. ( 405) (819) 
öğleden evvel Fındıklıdaki ko • • "' • 
misyonda görebilirler. Eksiltme - 14 ton kar · k eksiltmeğe 
ye gireceklerin 225 liralrk teminat konmu~tur. lh lesi 14 - Mart -
makbuzları ve ticaret odasına ka- 935 Perıembe 'mnü ıaat 15 teclir •• 
yıtlı olduklarına dair vesikalariy- lstek1iler :nrtnam 'ni Fındıklıda 
le birlikte vaktinden evvel Ko • Satınalma ko · ı onunda her gün 
misyonda hazır bulunmaları. öileden evvel goı ehiliTler. Ekailt-

( 407) (818) meye gireceklerin 205 liralık mu-
• • ~ vakkat temin t makbuz veya tica-

Kıtaat ihtiyacı için beher kilo- ret odasına kayıtlı olduklarına d• 
ıunun tahmin bedeli 33 kurut olan ir vesikafariyle birlikte vaktinden 
6.400 kilo zeytin tanesi açık ek • evvel komiıyonda hazır bulunma-
siltmeye konmuttur. İhalesi 6 - }arı. (422) .(916) 
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28/ 211935 vaziyeti 
Pt\S tF' ~ AKT i F 

Lira 

Sermaye ....................................... ······-········ .. lS-~ 
\ \ ~ ~ 1 ı f\J v \ I~ )il fr~ z;ç; fi J\ ..,, Banknot. ................... ............. ··- ,. 1 l.471.042 -

Altın: safi kilogram 13.985 2':°!3 i L 19.671.3';"7. 11 

Ufakhk ................ .. ...................... 1 ,, 757.569. 26 3 ı 899 988 3~ ! ı:,::'. ::~~::· :~:::::;:;:···-····-··· \ fj 

ti v~ l ~, ~ 
LQtf n Dl k t ! 

Bu •akallı, bir allmetl farikadır. Bu resmi taşıyan ,te
neke kutularda baf ve dit a§rllar1, nezle ve romatiz· 
ma sancıları l ... in c;ok faydah ve pek müsekkin olan 
,-°\.LGOP AN vardır. Her eczanede bulunur. 

Tekll§i 7 1/2 kuruştur. 

A 

MUSUSI ŞARTLAQIMIZ ~A~k:'I NDA 
G1ŞEL,12iMiZD~N MALUMAT. AL 1N1 Z 

Ista~bul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı namına 
Biirinci derecede ipoteki olup yeminli üç ehlivukuf tara· 

fındın tamımına 1153 lira kıymet takdir edilen Beıi ktaş Teş 
Yikıyeden müfrez Muradiye mahallesinde tapu kaydinde Değir · 
men ıokaiında eıki ve yeni 13 No. lı hane deyn ıenedinde 
Dergih açık arlbrmaya vazedilmiı oldujıı 1 O / 4 I 935 tarihine 
müsadif Çartamba günli saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttıraıa1ı icra edilecektir. Arttarma bedeli kıymeti mubam · 
minenin ~'t 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerine bıra· 
kılacaktır. Alui takdirde en son arttırmanın taahhüdü baki kal· 
mak üzere arttırma lS gün daha temdit edilerek 25/4/935 tiribioe 
milsadif Perıembe günü uat 14 ten 16 ya kadar keza daire· 
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. Ju 
kanun abklmına tedikaa 2eri bırakılır. Sabı peşindir. Arttırmaya 
iıtirak etmek: iıteyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbe· 
tinde pey akeesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamı ! 
bulunmaları llzımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan· ipo 
tekli alacaklarda diğer allkadaranıo ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz Ye maaarife dair olan iddialarını 
evrakı müıbiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
ıarhnda dairemize bildirmeleri Jiıımdar. Aksi takdirde hakları tapu 
ıiciUi ile sabit olmıyınlar satıı bedelinin paylıımasmdan hariç 
kahrlar. Müterakim vergi, tenYiriye, tanzifiyeden mütevellit bele· 
diye rusumu ve valcıf borçlan borçluya aittir. Daha fazla malü
mat almak isteyenler 20 • 3 • 93~ tarihinden itibaren berkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artbrma ,art· 
namesi ile 934 • 2267 No. Ju doıyaya müracatla mezkur do!'yada 
meYcut vesaiki görebilecekleri illn olunur. { 1 ı 44) 

Dahildeki Muhabirler : i1eruhte edilen e\'Ta '<ı na'-tire L 158 ':"48.56::l -
Altın: Safi l\g . .......... 1 788-024 1\ L 2.515.004. - 1 Kanunun 6 ve 8 inci madde 
l'ürı lirası .................... ,. 545.635.86 306063986 lerirıe tedi •,an va ki tediyaı 10 121 623 -

. ·----------
Hariçteki Muhabirler : 

Altın : SaH kilogram 3.806 974 il 5.354.824 25 
'\!tına tahvili kabil Serbest dövizlt'• il r 3 623.257. 72 

Hazine Tahvilleri : 
l)eruhte edilen enakı naktiye n 
rıarşılığı il L.158.748.563 -
Kanunun lJ \'e 8 inci mad· 

1 Oeruhte edilen cvra o nak tiyt· 

1 La 'uyesı ............. ..... . ........... 148 626 940 

18.978.081 9:" f\arşılı~ı tamamen altın olarak 
tedavülr \•aıeJill"n . . .. L 13 688.000. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Vadesi7. -··· · · ······· ··········· ~ 

delerine ıevfiJ..an vaki tcdiyat ,. I0.121.623. - 148 626.940- Vadeli -················-·········· -----· 
17.162 :"81.57 17.16~: 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ··· - ·· ·· ··· · ··;j L. 3.693.537 60 
ficari senetler · ···· ..... · · ·· ·· ~ ,. 3.Q48 004 85 

Esham ve Tahvilli Cüzdanı~ 
esham f Deruhte edilen e\TI.·ıı 

ve ., kı naktiye karşılığı n • :-ıo 356. 987.19 

Oöviz Mevduat. : 

ı 
Vadesiz 
Vadeli 

7 641.542 45 ~uhtellf 
~ .. :::::::::::~:.:::~::~:::: ~ 10 ~~~.~~~·~~ ı ı 347~ 
·-····· ....... ············ .. ········-- -·-·· 55 ısı ı 

tıı..hvilAt [ itibari kıymetle J '! 
f:sbam ve Tabvil1t ................. .. 4.8fı2.91914 35.21990633 

Altın \'e dö,·iz üzerine ıv•ns ~ ." 24.413.92 
T abvilAt üzerine avans l! .887.334 39 

Hlssedarlar .................................... ·· ....... ·· 

muhtelif 
YekQn 

91174831 

4500 000 -
10 8016 l fı10 

2t>l.640.463 39 YekOn 

2 Mart 19SS tarihinden itibaren~ ~ 

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

1 

1 .. 

RKiV 

, 

- --
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden:! 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere elektrik tenvirat •e ' 
luınct tesisatından Ye motörlerinden iyi anlar usta elektrikçilere 
ibtiyac Yardır . Talihlerin nüfus tezkereıi, hal tercümesi Ye boa· 
ıeniıleri suretlerile tahriren : Kırıkkale aıkeri fabrikalar kuvvet 
merkezi mOdürHlğDne .Uracaatları. (1058) 

Sahibi: ASIM US 
Nqriyat Müdiirih 

REFiK Ahmed SEVENCIL 
:V AKIT Mathuşr - htanbul 

·DARA 
BiRiKTiRE 
RA'-IAT-~oc;a 


