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Avrupa korku ve endişe gene başladı 
• 

Avusturya ile Çekoslovakya Hükô.metleri Alman 
Hududunda Tahşidat Y apmıya Başladılar 

ALMANYA BUGON AVRUPA YA SON İtalyan ta~~rel~ri Harrar 
· · · · · · şehrını dunya TEKLiFLERiNi BiLDiRiYOR haritasından sildiler! 

Berlinden gelen haberler tekliflerini 
sert ve kat'i olacağını haber veriyorlar' 

ftalyanlar şimalde ilerlemeye devam ederek iki yeni 
ıehir aldıklannı bildiriyorlar 

Bitler ve kabinesindeki arkadaııuı 

Berlin 30 (Huıuıi) - Her Bitlerin kazandıiı epiz m11Taffald1et Al
man teıkilatçıbiınan bir zaferi Ayılmak prektir. Kazanılan bi,ak 
~e kahir ekaeriyet, bütün Almanyanın Hitlerle beraber olduiunu labat Dün aee-eki yanurn 
etmittir. Bir Habeş şehri ltalyan tayyarelerinin bomoaıan aınnaa 

Alman hükumetinin bu zaferden sonra eskisinden Bir z a b 1 ta imi r i Roma, 30 (A.A.) - Mareşal Ba - Debarechin hayvan ve zahire paza· 

dı:aha sert ve daha kat'i bir vaziyet alması bekleniyor. • b d ·· ıd .. doglionun bildirdiğine göre, ltalyan n ehemmiyetlidir. 
'"' 1 V8ZJfe aşın a 0 U kıt'aları Takazze nehrini geçmifler ltalyanlar Debarechi işgal etmek su-AJman gazete erinin neşriyab bu ihtimale kuvvet 

verdirmektedir. Dü ak K kapıda çıkan b. ve cenuba doğru ileri hareketlerine de- retiyle Gondarm elli mil kadar yakı -
n ~.f bir~ tt eti. I ır vam etmekte bulunm"Wlardır. nma gelmit bulunuyorlar. Negüsün 

. Al d V d I I • • ~ d •1 yangın mue99ı ıure e n ce en - ,. k "h G Lokal Anziger 1azete11 « manya a 4*'l&7 ev et ennın ıra esı e . b' _'L. ıı.-=-=-· aı·· .. be Asmara 30 (AA) _ İtalyanla_ umumı ararga ının elyevm ondar-
. fi' ulh d---L 1... mıf, ır zauata cuuuuılD umune se - • · · b I .. . . iatiklalini zincirliyecek, kendiıinı ıere ı ı ten mahrum e eçca aer b' • . t ürl L~yd tt•w• ·L· .. h. ·-'- .. _ ,1 tt.lderi ak da u undugu zannedılıyor. 

ıyet vermijptır. eea e 1U1 e ıgı - nn uu mu ım ~·n ıf.ıcu e ı - (D IO •• _ _ı J• ) 
hanıi paktı imzalıyacaktır» diyor. Resmi Anpef ıazeteai ccVenay, . b .. 1.. h~..ı· . .. 1 1 h her .1 . . B .k. h. . euamı unca ya~e ır 

mız u o um aaıeetı fOY e o muş - tam a verı m11ftır. u ı ı şe ır fi· ,--------------. 
Bitlerin son darbeai ile can vermiflir. Haklarından mahrum J&f&ID•İ• tur: mali Ha~istanda kain Sokota ve De- iddialar yanhştır ·, Habeşler 
.razı olan Almanya tarihe karıflı>) demektedir. (D ı . .J:-.1-.ı•) eoamı o llllell ,._scılJ' barech'tir ve mukavemet gösterme - ma>etop olmaktan henüz çok 

Alman bat murahhası ccVon Ribbentrop), un yann Alman teklifle· y 
den ifgal edilmittir. uzaktadırlar. 

tii! Londraya hareket etmeai beklenmektedir. Hauptman bu gece Sokota, Amba - Alaginin cenubu.n-

Aı daki ~------.-..-----. Yazan : ihtiyat erkAnabarp manya Iiudutta t.n. L~ı·dat u•• çte 1·dam ediliyor dan otuz mil kadar mesafede Addı - binbllfw CelAI Dincer 
l.CU~ Abbi ile Desıie arasında bir kervan 

~çı·m~~~~ ~-~-~ d~u:~~-=dı=r~·~===~===~=~8~~~·~"~~~m~~~~~·~~~·~u~ı~~ 
Pr--.. 111••••iri 6ll4lri70rı Affedilmesi ihtimali -== 

akisle". ..,,.,, • .,. - --i ..P.. arbk kalmadı 
,,. rial. ,,.,,._ ~ ..... ••.ıw· 

Berlin 30 (Huauai) - Almanya- eJı~.........,. Aflrll"""• ma. 
Cla yapılan umumi seçim Hitlerin itim cılıielw 6cra"'*-la ..,,_,.. 
wüzde 99 ekaeriyet kazanmaaile ne- 1 - l,..;llere ..,..irili ili.ter 
ticelenmittir. Kırk altı milyon rey Boldoüe 6u aA,.,.. A.,.... 1(.,,.. .. •nfl• lfl6ilter• • Fr.,,.. - B~ih 
aahibinden ancak 500000 kiti müa- er,aı/acır6i,,.ıeri ......,.,,. 711,,.ıa. 
.-enkif kalmııtır. calt '°"Clf'ltcll•r m .. elai ltalılıinıl• 

Almanyada bir tek fırka bulun • nıallerle Jıarplofh. oe l,..;ıı.... .,.. 
iujundan aleyhte rey" vermek için lıcirultarbiyem.;n l,..iltere lailtiımeti 
;ra rey puıulaıını bozmak, yahut namına taaltlaütte 6al.,..,,.ı~ • 
müıtenkif kalmaktan batka çare "' •ÖylemeJı naec6uri,,etiıule Wdı. 

Aoam Kar_nar...,.da 1914 de ..,,.. 
Joktu. ltar6in lropm ... ndan önce de eriôlu-

Reyleri toplamak için alınan ter- laarbiyeler oraanda 6.,.. hn.ur 
libat mükemmeldi. Onun için bir lronupnalar oldufu oe nihayet ln
pk yerlerde ıeçim öileye doiru gil~ere ile 6ütiin İmJHU"atorlafrınan 
bibnİ§, Berlinde iıe öğleden sonra 6a "yWu/en 6iiyülı har6e mrülrlendi • 
dörtte son reyler toplanmııtır. fi qnlatıldı, Mi.ter Balcloia 6una 

lıarft gelinecefini •Öyfedi. 
Rey pusulaları üzerinde «ıulh ve 2 - Auuaturyanın, Hitlerin ita-

hürriyet Rayhıtai1» kelimelerile :uındıfı muoallalııyet yüzünden ;... 
.c<Adolf Bitler» iımi yazılı idi. Pu - filılcilini tehlikede hiaederelr fed6ir 
aulaların Olt•ıında bir daire bulu • almalı ihtiyacını laiuettifi anıo,.ı. 
puyordu. malrfodır. Auu•tur.711, Baoyera lı•· Hauptman ve' Ltndbeqrln oocalU 

Nazi rejiminin aleyhinde bulu • ,,.,,_ aJreri •eolıiyot ya~alıla N~ork 30 (H...a) -Tana• 
D&Dlar da Hitler lehinde reJ vermit- .. ...ıipyi •Nfermiffir. reci miralaJ Lindbtqia oihmu ka • 
ler ve dıı ıi1uete ait iflercle J.ütin ,.:..;.,.'::.::=. ::... .... tti~il .. i.,. Çifti' öldünaek ılslD•• idama 

I .,... Mw (,,___ 10 .... ~-lr) 

Akdeniz 
Kimin? 

-Yazan: 
Kadircan Kaflı 

(Akd•nlz incisi 
Muharriri] 

cAkdenize bakim olan 
dOnyaya bAklmdir. • sö
zQ çok yerindedir. Ta
rih bunu bir çok defa
lar ispat etti. Dtlnyanm 
en bOyOk deniz harple
ri burada oldu. Tefri
kamızda o harplerin en 
bnynk ve en heyecanlı
sını okuyacaksınız. •Ak
deniz Kimin'!• hem bir 
roman, hem de bir ta
rihtir, En meraklı bir 
roman kadar heyecanlı, 
en bitaraf bir tarih ka
dar doğrudur. DQnya
nın en bOyQk deniz 81· 
vquıı bugOn «Akdeniz 
Kimin? • de okumay 
bqlıyacksınıu. 

Haftanın 
Yedi gününde 
Yedi maruf 
Muharririn 
Hikayesi 

BORHAN CAHIT 
ERCOMEND EKREM 
KADIRCAN KAFLI 
NURULLAH ATAÇ 

oe 
En kıymetli, en kuv
vetli pirimizin Nazmi 
Haltlk namı mii.stean 
ile yuacajı biklyeler 

• ilk hiklye bugün 
13 bel aayfamızda 

Yeni 
An kelimiz 
Şair, romancı 
ve hikayecilere 

üç sual 
1 - Meşrutiyetten 

sonra gelmiş şalrleriml· 
zin en kuvvetlisi kimdir? 
En beğendiğiniz şiiri 
lrnngısıdır '? 

2 - Meşrutiyetten 

sonra gelmiş romancı

lanmızın en kuvvetlisi 
kimdir? En beğendiği
nız eseri hangisidir ? 

3 - Meşrutiyetten 
sonra gelmiş hikAyeci
lorın en kuvvetlisi kim
dır ·~ En beğendiğiniz 
hıkllyesi hangısidir ? 

Hartalardanberi ha· 
zırladığımız bu bQytlk 
ve edebt anketin neşri
ne bugQ.n bqlıyorm. 

Şair Nbım Hikmetin 
verdiği cevap yecllncl 
sayfamızdadır. 



2 f: ... :·fa 
....,.---===-

r 
Hergün . .. 

24 Günün 
Bir 
Elançosu 

' Resimli Makale 
Aslan bayvanlann en uili sayılar. Çünkü 

ormanların hikimidir, ba~an1ann en 
kuvvetlisid.ir, ve tabiatinde asaJet vardır. 

Bir u]an tutulup kafese konduktan sonra 

bile aslanlığım muhafaza eder, köpek ıibi 
• _ yaltaklık e~ez, riya yapmaz, ahlikını 

7 Mart - Almanya Lokamo muahe • bozma:ı;. 
t.lcsini yırttı, Ren havza!lını is~al etli ve bir İnsanlar vardır ki köpek gibidir. Zor 
nota iJe garp komşularına 25 ıtenelik aulh görmeden bile 7altaklanmaktan, dalka -

tf'klif etti. vukJuJdan, riyadan 1:evk alır. Bazılannm 

8 Mart _ Fransa hududa asker gön - karakterleri zayıftır, zona cörünce köpek-

clerdi. Milletler Cemiyetine müracaat ve j leşiverirler. 
Lokamo devletlerini İçtimaa davet etti. Fakat karakteri kuvvetli İnsanlar aılan-

9 Mart - İngiltere Alman teklifini tet- lara benzerler. Ne tazyik, ne tiddet, De , 

kik edeceğini aöyliyerek kat'i harekete ta· ı kuvv~ onlara boyun efdinneı:. Onlar dai· 
raftar olmadığını bildirdi. ma ve her zaman aslan kalırlar. 

10 Mart - Lokarno devletleri Patiste ı Bir İnsan için köpeklejınek, aslandan ela 
toplandı. Fransa Jngilterenin Almanya ile 1 BJaiı diifmek, yani bir hayvandan clalaa 

SON POST~ 

a Aslan köpekleşmez a 
... 

müzakere teklifini reddetti. Almanyaya adi bir mevkie inmek demektir. 

karşı zecri tedbir tatbik edilmesini istedi. =~~~~~~~~~~~=~====~==========:=:=::;:~:;:==~~~=~=======~==]~~ 
1 ı Mart - ingiltere Almanyadan Ren- r o s 1 N D A 

deki İşgal kuvvetinin sembolik bir miktara L s z A R A 
indirilmesini istedi. 

12 Mart - Almanya reddetti~ Lon -

drada toplanan Lokarno devletleri Al • 
manyayı Versay Ye Lokarno muahedcle
rini bozmakla ttham ederek Milletler Mec
lisine vermeğe karar verdiler. Fransız -
Sovyet paktı mer'iyete girdi. 

13 Mart - Fransa ve Belçika. Alman
ya hariç olarak. yeni bir Lokarno yapıl • 
masmı. F ra.na, Belçika ve İngiltere 
arasmda bir ittifak akdini teklif ettiler. 

14 Mart - Milletler Cemiyeti konseyi 
toplandı, Almanyayı da hazır bulunmağa 

davet etti. 
15 Mart - Hitler müsavi muamele cör

mek ve au11:ıı plim tetkik edilmek şartile 

daveti kabul etti 
16 Mart - Milletler Cemiyeti sulh tek

lifini ancak Lokamo devletlerinin konu -
pcağını ve Milletler Cemiyeti koruteyinde 
kendisine müsavi muamele yapılacaiım bil

dirdi. 
17 Mart - Almanya Londraya Von 

Ribbentropu gönderdi. 
18 Mart - Lokamo devletleri Alman

yanın ukerlerini Ren hududundan 15 ki
lometre geri çekmesini, Ren havzasında ln
giliz ve İtalyan müfrezelerinin bekçilik et
mesini, Franıı.ız - Sovyet pahının tetkik 
edilmek üzere L&h~ sulh mahkemeaine 
verilmesini, ayni zamanda Fransız, lnıri)iz 
ve Belçika erkim harbiyelerinin müza • 
kereye gİrİ§Illelcrini istiyen bir anlafma 
yaptılar. 

19 Mart - lngiliz ve f ransız kabineleri 
bu anlaşnayı tasvip ettiler. Mi1letler Ce • 
miyeti konseyi Almanyayı, Lok.arnoyu boz
duğu için mahkUın etti. 

20-22 Mart - Yeni bir şey olmadı. Al
manyanm kat'i cevabı beklendi. 

23 Mart - Mr. Eden parlamentoda Al
manyadan yeni tdclif beklendiğini bildirdi. 
Fakat Fransa yeni teldiFler müzakeresine 
yanapn1yacaiını ileri aürdü. 

Sayılacak şeyi *-...;,.. _______ K_H_A_,. 
~!.r::~:.~nc'::.r:z~~!:ı:~ .. b;, ;,. I HERCüN BiR Fi 1 

tat~sti.lt yapma ilJeti arız olur. MiUetler, nü- Kolayını bulm Uf 
fuıılarıru sayarlar, ölenler, bopnanlar, Vala Nureddinin, uCcp takvimi şair-
hastalananlar sayılır. Kaııadanın şimalin- leri>ı adını verdiği genç üstatlarımız • 
deki küçük bir memleket, Boir - İbancda dan biri vardır ki hem boiazına ve 
kendini bu hastalıktan kurtaramamı~. ve hem de kadınlara fazlaca düşkündür. 
oranın da belediye reiai bir istatistik yap - Her gün, yanında başka bir yosma 
mağa niyetlenmiş. Fakat maalesef, sayıla

cak hiç bir yey bulamamış. Nüfusu 1 30 ki
tiden ibaret olan bu ufak memlekette bir 
sene zarfında, kimse evlenmemiş, doğma
mış, hırsızlık olmamış, vellıi.sıl kaydedi -
lecek en ufak bir hadise cereyan etmemiş. 

* * • 
Flandenl11 Şlklretl 

Fransız bariciye bakanı gazetecilerden 
fikayet etmiş: 

I_ Müzakerelerimi İŞ:Ü ediyorlar, 'bir 

acnedenberi lıallımda yalan yanlıt yaz -
dılr.lan !eyleri bir araya getirsem ciltler tu-
tar, demiş. 

Siyasi muhasıını Mösyö Mondel bu ti-

ile, İıtanbulun en büyük, en pahalı lo
kantalanndan birine ııirer ve orada kar· 

nını doyurur. 
Geçenlerde, ona rasgelen bir arka • 

daş. merakla sordu: 

- Üstat t Sen her gün ba~ka bir ka

dınla böyle ziyafetten ziyafete ko~ -
yorsun. Bu, sana, pahalıya oturmuyor 

mu? 
Şair: 

- Hayır, azizim! dedi. Ben lı:olayı

nı buldum. Yanımdaki kadınla lokan
taya girmezden önce, ona: «Son cün
lerde, ma~Uah gene toplamışaınız 1 » 

diyorum. Sofrada ağzına bir şeycikler 

Bir babanın ileri 
Sürdüğü mazerıt 

F ransada bir mektep muallimi, kapının 
önünde çocukların mektebe girmesini kon· 
trol ederken, kulaklan sarılı 8 yaşında bir 
yavrucuk görüyor. Kabakulak hastalığının 
çok sari olması do.layıııile mua]lim, mek -
tehi tehlikeye manız bırakmamak üzere 
çocuğu doktora gönderiyor. Bağ çıkartı • 
lınca bir de ne görsünler, çocuğun kulak. 
lan kan İçinde, üç yerinden de kopuk. 
ııNe oldu~ » diye sorduklan zaman çocuk 
ilbaham yaptııı cevabını veriyor. Derhal 
babası mektebe celbediliyor. Bu İşin vah
şet olduğu kendisine .öyleniyor. Adam şu 

cevabı veriyor: 
ıı- Evladımı, terbiye etmek benim va· 

:zifcmdir. Harbe gibleydi bir kurşunla öle
bilirdi veya daha fenası kötürüm kahrd1. 
Ku1aklanm yırttımsa size ne evlat benim ••• 

Habeşistanda her gün yüzlerce adam ölü
yor da, ai:zin efendileriniz, kıJlarını kıpır • 
datmıyorlar. >> Ben çocuğumu dövdüm di
ye de telaş gösteriyorlar ... 

* * * ki.yete cevap vermiş: 
- Niye kızıyorsun, ya doğruyu 

idil.Jr... AJeyhind~ kütüphaneler 

eaerler vücuda getirebilirlerdi. 

yazsa 

dolusu 

koymuyor; sade ben yiyorum, o da sey- Frensada &alAhlyetlerln Tefriki 
rediyor. Böylece ucuz kurtuluyorum 1 F ransada salahiyetlerin fazla tefrik e -

* * * 
Hapl••n•l•re &ıimıyan 

MahkChn 
Şikago hapishanelerinin birinde Vilyam 

Kolmen isminde bir mahlr.ilm vardır. Kol-
men, bankada parası olmadığı halde sah
te bir çekle para dolandırmaktan mahkum 
olmuştur. Ancak boyu 2 metreyi ceçtiği 

için lcendi9ine hapishanede münasip bir yer 
bulamamı,lar ve hususi bir oda inşa ede -
rek, hususi bir karyola yapmışlardır... Bu 
işler oluncıya kadar da mahkum iki ay e
vinde polis nezareti altında tutulmuştur. 

"" * * 

* -----------------• dilmesHe alay eden bir muharrir .Şöyle söy-
8 U JJ MAC A lüyor: 

10 il Maliye nezaretinin pencerelerinin içe -
riden ve dışarıdan niçin ayni zamanda 
temizlenmediğini biliyor musunuz? 

Çünkü İçerisi maliye nezaretine, dışan -
ıı.ı da, tarihi mebani müdüriyetinin kon • 

trolüne tabidir. 

* * * 
Ru•yada 800,000 Para,utçU Var 

Paraşütçülüğe en fazla ehemmiyet ve • 
ren memleket Sovyet Rusyadır. Orada bir 
sene zarfında 600.000 ki§i para~üt tecrü· 
besi yapmış ve göklerden aşağı atılmıııtır. 

Paraşüt kuleleri, bayram yerlerini andır • 
maktadır. 

* * * 
24 Mart - Almanya kısa bir cevap sön

dererek: Lokamo devletlerinin Ren hav -

zası hakkındaki tekliflerini reddettiiini, 
mukabil tekliflerini 31 martta yapacaimı 

Zengin Dilen el 
Pariate herkelin aevdiii ve fakirliğine 

acıdıiı bir dilenci kadın ölmüş ve mühim 
bir miras bırakmııbr. Bu miru 30() 1 bin 
frank gibi mühim bir paradır. 

Soldan saia: · Sekizinci Edv•rd'ın Merakı 

bildirdi. 
l - Tiyatronun eşi, arımn yaptığı. 2 - İngiltere kralı ııckizinci Edvard parlA -

Bir M ilavesile rÜZgu olur, bir meyva. no- mentoda olan biten şeylere merak ettiği 

ta. 3 - Temyiz, bir H iliveaile yol olur. iç.in, samimi arbdat1armdan birini, mü -
25 Mart - Mr. Eden parlamentoda ln

eilterenin imza11na sadık olduğunu ve 
Fransanın yanında bulunduğunu, fakat 

Almanyadan edecek mukabil teklifleri mü-

.. y ·1 · d.. 5 B" ··1t zakereleri takibe memur etmiştir. Axka -----· .. --·,------- ., - « enı erıı ın uşmanı. - uyu , 
ra da kış olimpiyadına .. Bak, orada ne ~·ı b"" .. 7 dıışı celseleri tak.ip etmekte. not almakta 
varlıklar a:östereceiiz. bir renk. 6 - Sop, aç degı • utün. -.- ve kapıda bekliycn bir motosikletliye ve -

Un eler, yapışkan çamur. 8 - Ab, hır k h tt b" )la 
rere er yarım 1A1a e ır saraya yo • 

• balık imli. 9 - Tayyare, gök. f O - Bü- kt d ma a ır. 

yük, lahim. l 1 - Yarı bırakmak, uzağı 

zakereye hazır olduiunu bilirdi. Gittiler, amma boıuna ımıı. Varlıkla 
26-28 Mart - Hitler Almanyada nu - nnı deiil, yokluklannı gösterdiler. 

tuldu .öyÜyerek attıiı adımı reri almıya- *** 
cağmı ilan etti. 

29 Mart - Almanyada yeni İntihabat 
yapıldı ve Hitler o/0 98 eberiyet kazandı. 
Ayni cünde Fransa hariciye nazırı Flanden 
de bir nutuk vererek Almanyaya hücum 

Futbolcuyu dinledim. 
- Bizdeki paa verit tarza, bizdeki mü

dafaa siıtemi hiç bir milletin futbol takı -
mında yoktur. Hele bir kaqı.)aşalım 1 

Karşılaşıyorlar. Seyrediyoruz. Ve diyo-
etti. ruz ki: 

30 Mart - Yeni bir fCY olmadı. - Keşki karşılaşmasalardı da bu hali 
31 Mart - Buaün. Almanya Lokarno görmeseydik .. 

devletlerine mukabil tekliflerini bildire • 
"'** cektir. T y d Ankara « ürk kuşu>> nclan ıl ız: 

l,te size 2'4 günün blançosu. _ Hele par~~ütle bir at}ıyayım da 

Ortada yalnız bir hakikat var: Alman- ııör .. demedi. İki bin metre yükseklikten 
yanın Lokarnoyu yırtmuı ve Reni İ§gal 
etmeai. oradan ötesi lifü güzaf. -------......... ~ . ....__. -.::.:: .............. ._... 

Hadiseler Karşısında: 
Aferin On• 

yere indikten sonra: 

- İşte, dedi, iki bin 
şüde atlad1m. 

Sporcu böyle olur. 

metreden para -

İMSET 

* .. * 
gösterir. Sahrarl kebirde Su 

Yukarıdan aflliıya: Sahrayi kebirde su yoktur, derler, bu 
l - Başkan, ma. 2 - Peygamber, bir söz yanlı§tır. Su Tardır amma, kumlann 

Z ilavesile fransızca gül olur, beniz iç.in albnda, toprağın dibindedir. Bunu bul • 

kullanılır. 3 - Taşıma . .f - Tatla bir ,ey. malı: için de yeni bir usul k:qfetm.i9ler, tay-
5 _ Marmaıada bir şarap memleketi. yare ile göğe yübeliyorlar, ve oradan a-

6 Ç k d ~·ı · uran hayvan şağıya bakıyorlarmlf, muayyen bir yük. -- o eııı, yayın eşı, ,.. · ' •V 

7 _ Çekingen. 6 _ Meyilli, marangoz a- seklıge çıktıktan sonra. altında su taba -

O R k F ,_ k li . kası olan kısımların rengi biraz koyu gö -
Jeti. 9 - Şaka. 1 - en , ara: e men 

rünüyormuf. 11 - Nota, bir milJet, takke. - •• , , , , , , •••• __.,_ ..... __ _ 
acı. 1 l - Zam, tenbel. 

Danlrii bulmacanın halli: Yukarıdan~: 
Soldan aaia: l - Kazık, yobaz. 2 - Alem, Raca. 
1 - Kartaca. 2 - Al, azı, İtap. 3 - 3 - Tas, kaim. 4 - Talimat. 5 - Az, 

7 cm, ha, aba. 4 - İmtina, Aya§. 5 - A- nine. et. 6 - Cihan. 7 - Aç,• ebe. 8 -
min. 6 - Asan, asar. 7 - Tencere. 8 - Sevk. 9 - Tayyare, Ab. 10 - Baba, re, 
Ork, ve. 9 - Baalebek, ek. 1 O - ~el, ece. 1 1 - Paşa, akıl 

Komple atlet göğsünü 1'abarta kabarta 
dedi ki: 

- Hele bir koşayım, bir atlıyayım da 
gör .. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Göreyim, diye bekledim. Nedemıe ko • 

şamadı, nedense atlıyamadı ıre ben de gÖ· 
remedim. 

••• 
Uludağ yolunda kayakçılara rastladım. 

Giyinişleri şık. kay aklan mükemmeldi: 
- Uludağa mı? 
Dedim .. 

- Evet, dediler, şimdi Uludnğo, son • 

Bir arkada11mız an_lattı: 
ııAkrabamdan birinin çocuğu bir Fransız mektebine gidi: -

yor. Ayda verilen aylalGlan ba,ka sörlerin mektebin içindeki 
fakir çocuklar cemiyeti için vaki olan mütemadi isteklerinden 
bıkrnıtlar. 

Elbise, ayakkabı gihi feyleri İstemelerini anladım. Haydi, 

ıeker, pirinç, un .. ve saire de neyse, ya, kahveye ne dersiniz?. 

Geçen gün sörlerden biri çocuktan kahve istemİf. Acaba onu 

da fakir çocuklara mı içirecekler? » 

Biz de dÜJÜııdük ve bir fCY anlıyamadık. Çocukların mek

tepte kahve içeceklerine artık: 

İSTER 1NAN İSTER iNANMA ! 
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Sözün Kısası 

Çocuklarimıza 

Dair ... -----E. Ekrem•Tafu 

D ivanyolundan, Beyazıd'l doğru .. 
yanyana yürüyorduk. 

Civardaki bir mektepten azat 
edilen çocuklar, köşenin başından sö· 
kün edip, güle oynaya caddeye dökül
düler .. 

Eski ve değerli bir mürebbi olan 
arkadaşım bu manzarayı aşikar bir 
sevgi ile durup seyrettikten sonra, 
bana döndü ve: 

- «Biliyor musun? dedi. Beni Öm• 
rümün şu son demlerinde memnun e·i 

den bir keyfiyet var. Bugünün çocuk
ları, dünküler gibi kırıcı, dökücü, mili
tarist bir zihniyet taşımıyorlar. Mese-' 
Ja biz muharebe oynamaktan, belimi .. 
ze tahta kılıçlar kuşanıp, omuzumu -
za da gene tahta tüfekler asıp biribiri
mize saldırmaktan hoşlanırdık. Çocuk
larımız böyle oyunlarda~ haze~miyor
lar. Geçenlerde Eyübe gitmiştim. O
rada kalmış olan bir, iki oyuncakçı -
dan, sonra Beyoğlunda gene oyuncak 
satan mağazalardan tahkik ettim : ı 
Top, tüfek. kapsüllü tabanca, kur.şun· 

dan asker makulesi oyuncakların he
men hemen alıcısı kalmamış. Bizim 

çocukluğumuzda, mahalle çocuklari
nın en büyük emelleri, bayramlar• 
da apuletli, sırmalı, beli kılıçlı zabit, 

paşa üniforması giymekti. Bir kaç yıl

danheridir ki, hiç bu kıyafette çocuğa 
rasgeliyor musun) 

Bu inkılap şayanı şükrandır. 
mek oluyor ki, mekteplerimizde 

De~ 

ol-

sun aile muhitinde olsun, terbiye . ' 
sisteminin değişmesi, çocuk ruhu Ü .. 

zerinde hayırlı tesirler yapmış. "Gele
cek nesiller bizden çok daha sulhper -
ver olacak, be~eriyetin huzur ve sü

kun içinde tekamül etmesine, refah' 

bulmasına çalışacaktır. Bunu düşün
mek, bizler için büyük bir tesellidir.>> 

Bunları o, o kadar kanaatle, sami "' 

miyetle söylüyordu ki, en ufak bir iti· 
raz serdedip de kendisini kırmak iste· 

medim. 
Fakat ben, ne yalan söyleyim ?: 

Arkadaşımın fikrinde değilim. Ben 
diyorum ki: 

- Keşke bugünün çocukları, «hır· 
sız • polis» oyunu oynayacak ve sine• 

mada gördükleri cinai vak' alarm oyun
da tatbikatına girişecek yerde., tahta .. 
tüfekle askerlik oynayıp, disipline a-. 

lıfS8larl 

Ne dersiniz? 

---_ ......... , •••• •·t: '""'""-.... 't • 
.... ....-

Biliyor Musunuz? 
1 - Mont - Cenis tüneli ne vakit bi_. 

rilmittir~ 
2 - Asri top ne vakittenberi kullanıl .. 

maktadır? 
3 - Metre usulü ne vakit ihdas edil • 

miştir? 

-4 - J orj Sand kimdir? 
S - Molla Yusuf kimdir~ 

(Cevaplan Yarın) 

(Dünhü aul:ıllerin cevapları) 
1 - Hilafet 3 mart 1924 te ilga edil

miştir~ 

2 - Amerika cumhur reisi Vilson A· 
meıikanın büyük muharebeye iştirakinden 
önce sulha esas olmak üzere 14 maddelili 
bir program hazırlamıştı. Bu program A· 
merikanın harbe iştirakinden sonra ka • 
nunusani 1918 de ilan edildi ve VilsoD 
prensipleri namı altında şöhret buldu. 

3 - Almanlar ile müttefikler arasında 
harbe nihayet veren Versay muahedesi 28 
haziran 1919 da imzalanmış ve « O tarih 
vesikasrn telakki edildiği için büyük kı • 
sımlan son yıllar içinde Hitler tarafından 
parçalanmıştır. 

4 - Alınan ordusu Brüksele 20 ağus
tos 19 14 tarihinde girmişti. 

S - l\forfin l 820 tarihinde Srrturner 
ve Robiket isminde iki bilgin ta nfınc.lan 

bulunmuştur. Afyondan çıkarılmaktadır. 
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E 
Fransız diplomasisinin 

yeni faaliyetJeri 

A lmanyanın gayri askeri Ren manta
kasını igalindenberi. Fransız dip -

lomasisinin faaliyetini, hiç değilse bir misli 
arttırmış görüyoruz. Bu faaliyet, Franaanın 
müttefiki olmasına rağmen Sovyet Rusya 
ile bir türlü geçinemiyen Lehistan ile Sov
yet Rusyayı birbirine yaklaıtırmıya ma -
tuftur. 

Malüm olduiu üzere bugijnkü Alman . 
yanın mütemadi surette ve her sahada ha
zırlanmakta olma•, Fransayı kuıkulandır
maktadır. Franııa, bugünkü ,erait içinde 
kendisini kuvvetli görmektedir. Almanyaya 
karıı. kendi toPTaklannı, aıılmaz bir is -
tihkim hattı ile muhafaza altına alnuftar. 
Buna mukabil, bir Fransız ileri hareketine 
karşı Alman topraklan BÇJktır. Banan ha
ricinde, Almanya, hemen hemen tam bir 
çember içine alınmıştır. Bu çemberin ke -
narlarını fU devletler teıkil ediyor: 

Fransa, Belçika, Felemenk, Lehistan, 
Çekoslovakya, Avusturya. lsviçre. 

Belçika ile Çekoslovakya Fransarun sa
dık askeri müttefikleridirler. Sovyet Rusya 
ile geçinemediği için Fransa ile münasebeti 
ıeker renk olmaaana rağmen Lehistan da. 
bu ittifak manzumesine dahildir. Avus • 
turya ile Almanyanm arası ise bozuktur. 
Şu halde, Fransa ile bir harp halinde Fele
menk ve lsviçreye açılan hudut pencerele
rinden gayri, Almanya için ııık alınabilecek 
bir menfez yoktur. Bu menfezlerin İse, u
mumi harpte, pek fazla ite yaramadıkları, 
tecrübe ile sabittir. 

Maamafih, vaziyetin bu azametli te • 
fevvukuna raimen Fransa, gene memnun 
değildir. O, Lehistanla Sovyet Rusyanın 

aralarını bularak bu iki devleti, kendi itti
fakının umumiyeti içinde mutlak bir mü
Javaatla hareket eder görmek istemekte -
Bir. 

Fransız diplomasisinin müşahede olu · 
nan son faaliyeti, itte bu hedefe müte • 
\reccihtir. Nitekim 27 /3/936 tarihli Temps 
gazetesi, Lehistarun yola gelmesi için bi· 
:ıimle Sovyet Rusyama mütekabil ,,..et .. 
lerimizi misal olarak ileri sürmekte ve Tür
liyenin komünizmi kabul etmemiı olmaaı
.ııa rağmen Sovyet Rusya ile pekala ve a
lıenk dairesinde geçinip gittiğini kaydede· 
rek siyaset yapmak ietiyenlerin hislerden ve 
Jıatıralardan tıeceırriit etmeleri thım ıel • 
diğini söylemektedir. 

Fransız diplomasisi, daha şimdiden, 

böyle bir yakınlığı imklnsız görmemekte
~ir. 

Eğer, Fransanın imklft91z görmediji bu 
pkınlık ha.I oluna, kanaatimce, dünya 
için tarihi bir dönüm noktaaa daha selip 
çatmış oı.c.kbr. - Selim R...., 

----···---------------------Bugünkü 
Muharebelerin 
Dehıeti 

Bugünkü tnuhuebelecin deblıeti 
ve bu muharebelerde 79pdmakta olan 
mermi sarfiyatı hakkında bir fikir Ter• 
mek için Habqi.taaclaki İtalyan ordu
larının (F.aderta) mahareb..md• 22 
milyon kur§Un, 219 bin topçu mer • 
misi, 29 bin havan bombuı, 2SOO ita
ret fiteii; ikinci Tembien muharebe -
sinde 7 milyon kurtun. 48 bin topçu 
menni9İ, (Şire) muhanıbeeinde İ9e 12 
milyon kuqua. SO bin topçu mermiai 
200 bin el bombuı harcamıı oldukları· 
nı kaydetmek kafi gelir. Bu rakamlar, 
Romadan bt1dirilmektedirler. 

Japonrantn yeni sene bütçesi 
Tokyo, 30 (A. A) - 1936-37 

finans yılı bütçesi 2 milyar 300 
milyon Yene yükselmektedir. Bu 
miktar, Diyet Meclisine verilmiı 
olan ve meclis tarafından dağıl
ma-.lan tasdik edilememiş bulunan 
mi1d ua nan an takriben 30 mil-

on fazladı • 

Baıbakan 
Yeni bir 
Seyahate çıkıyor 

Kayseri ve Ereğli fabrika
lan gözden geçirilecek, 
kiğıt fabrikası açılacak 

Ankara, 30 (HUSUli muhabiri· 
mizden) - İzmit KAğıt Fabrika-
8IDID 15 Nisanda Bqbakan ismet 
İnönü tarafından açılması kat'i 
surette tekarriir ebDiftir". 

lamet ln&atmtbı, fabrikanın 
ktlfadmdan evvel, Ekonomi Bakanı 
CeW Bayarla birlikte memleket 
içinde bir tetkik seyahatine çık
malan çok muhtemeldir. 

Bqbakan bu seyahati esnasın· 
da Kayseriye gidecek, Kombinayı 
gözden geçirecektir. 

Kayseriden soma Ereğliye gi
decekleri s6yleniyor. ismet İn6nü 
bundan aonra lzmite gidecektir. 

Venizelos 
Merasimle 
Gömüldü 

Tekaüt kanununun bazı 
maddeleri. değiştirildi 

Kamutayda dün gayri ahlaki suçun şümul ve hududunun 
tayini noktası etrafında münakaşalar oldu. ( 30 ) sene 
hizmetten sonra ölenlerin mirasçılanna ikramiye verilecek 
Ankara. 30 (Hmuai muhabiri • iide .nedil bia •; et lllid • Münaluqa edilen noktalar 

mizden) - JCamgtay bugün Nuri dederi IS IW ft:J& dalla fula o • Maddeler okunduktan sonra ba
Conkerin batkanlıiında toplanmıt, larlana lia ·••ıt .-....inde te • zı aa,.lavlar aöz almıtlar, fikir ve 
askeri ve milki tekaüt kaaunımun kaiit me•fl!" _...hak olarlar. Bu mütalealarmı aöyliyerek tenkitler • 
bazı maddelerinde yapılan deiitik· sibileria ~iz il lllllfiWdlli 15 aeae • de bulunmuılarclır. Münakap,lar, 
liklere ait kanan liyihaaı nriizakere den apiı iae beher hizmet senesi bilhaaaa, sayri ahliki auçun tümul 
edilmiıtir. Kanan müzakere edilir· için birer aylık heaabi.yle aon aldık- ve hududunu tayin noktaaında top. 
ken bir çok aaylavlar aöz almıı, ha- lan ma&flll -U ı.a.Iı defaten lannuttır. Ayrıca 30 aene ve daha 
raretli münakaplar olmuıtur. verilerek aliblan lreeilir. fazla hizmet edip te ölenlerin mi • 

Bu layiha ile ukeri ve mülki te- Mülld memurlardan aiclen veya raaçılarma ikramiye verilip verilme-
kaüt kanununun yedinci, 13 ncii, me • .___ 77 • d meai de münakqa edilm11" tir. · murın 1UU111Dunua ncı ma • 
58 nci maddeleriade yapılan deii· d-· "b" L-1--üt _..1!1 __ 1 L_L Söz alan aaylavlar anamda Ziya • . .. . " ~ı mucı uıce ~ 1K111C111er aa&• 

ıikliklere pre, zabıtlerle ukerı ve kında ela bu k ltüldimler" Gnlaer, Mazhar Müfit, Mustafa Şe-
mülki memurlardan abli.k nokta • bik l------~~HD•n 1 

ef ve Refik Şeyket Tardır. 
d h "km . . tat o~.... N 'ced .:~ __ ı_ lar k1!;.L_ ım an u en veya nızamııameaı . .• • etı e muoa&ap lui sö • 

'b' . 1 ... -11 __ •• 
1 

edilenle Bılfııl oba ame w daha zıyade .. 1 __ L 1 .. -:L b" • • .. k • 
mucı ınce aıc en uaau r ra W'mlt &7a.uanın ınncı muza ereaı 
devlet, huauai idare ve belediye hiz. hizmet edenlere tekaüt oldaklan za· yapılmıı ve kabul edilmiıtir. . 
metlerinde ve h..U kanunlarla tet- man almakta olclakları maqlarmm Kamutayın dünkü toplantınnda 
kil edilen veya aermayesinin en az emaali huılmm bir aeneliii ikra • Suriyedelri Tirlderin ve Türki ecle

Giritli siyasinin yazılarından yarııı deYlete ait olan banka ve miye olarak verilir. Otuz aene ve ki Suriyelilerin eaalikine m~lik 
bazılan neşredilecek müe11eaelerde ve menafii umumi - daha ziyade bilfiil hizmet edip mukavele müddetinin bir l daha 

Atina, 30 (Hususi) - Veni:ıe
losun cesedinin pmfilmesi bByük 
merasimle yapılmıthr. Binlerce 
halk cenazeyi kiliseden mezara 
kadar takip etmiştir. Cesed top
rağa bırakıldıktan sonra havaya 
üç defa ateş edilmit, mızıka Yu-
nan marşını çalmıftır. 

V enizeloaun bütün evrakı Ati· 
naya getirilmiştir. Bunlardan ba
zdan neşredilecektir. 

Kabineye itimat 
Atina, 30 {Hususi) - Kabine

nin Nisanm yirminci gtintl parla
mento huzuruna çıkarak itimat 
reyi iatiyeceği teyit edilmektedir. 

Japonlarla Mogollar hudutta 
yine -çarpıştılar 

yeyi hadim cemiyetlerde istihdam tekaüt olmadaa ölenleri& müatahak uzatılmaaına dair kan'ID ::. kabul 
edilmezler. Zabitlerle aıkeri me - olcluklan ikramiye ele bnmıa mi • edilmiıtir. Kamuta ba .... 
murlardan hükmen veya aiden teka· rucılarma Yerilir. toplanacaktır. Y çarpn sunu 

Adapazarı 
Bankasının 
Sen.elik hesabı 

Ankara, 30 (Hususi muhabiri· 
miıden ) - Adapazan Bankası 
heyeti umumiye içtimaı bugün 
yapılmqtır. TOplaııtıda idare mec
lisi raporu obnmUfbır. 

Raporda bankaya bu devrede 
geçen devreye nazaran bir mil
yon lira kadar fazla mevduat ya· 
bnldığı, htlkGmetin müzaheretin
den sonra bankaya karp itimadın 
arttığı, muamelenin inkitaf ettiği 
beyan edilmektedir. 

Banka ba .eneki billnçosunda 
zararsız çıklDlf, bira:.: da kAr et· 
miftir. Bu müddet zarfuıda eski 
iki seneye ait heaaplar da tasfiye 
edilmi~. 

Rus topraklarında Olen 
Japonlann cesedi 

r 
Ata türkün 
tebrikleri 

Ankua. 30 'A. A.) -Yanan mil
li bayramı münuebetiylıe. Reiaicüm • 
hur Kamal Atatürk ile El.enler kıalı 
ikinci Georaea arasında apğıdaki teb· 
rik telgraflan teati edilmiftir: 
Majeste ikinci Georg• • fJenJer Kralı 

Atina 
Milli bayram veailei hasenesiyle 

Majesterlerine en samimi tebrilderimi 
eanar ve ,.h.t •adetinizle asil ve dost 
milletin refah ve tealiai hak~da hara• 
retli temeıuıiyatmu uzeclerim. 

Türk-Iran 
Hududunda bir 
Çete imlıa edildi 

Ankara, 30 (Hususi muhabiri

mizden) - Oç senedenberi Tlirk· 

lraa lıadadanda fekavette bulu
nan Halil Hay çetesinin her iki 
hlkumet tarafından elman mlf
terek tedbirler neticesinde tama
men imha edildiği buraya relen 
haberlerde bildirilmektedir. 

K. Abıtirk 
E.Juelan. Kamal Atatmk - Ankara - Za iir fi n 

Milli bayram münasebetiyle gezek e ' ,-
memleketim prek tahaun hakkındaki Sokaklarında 
lutufkir temenniyattan fevkalade mü· 
tehaıısia olarak ekselanmnıza en aami- ç n 1 
mi teoekkürlerimi arzeder ve p.bsınız arpışm .. ıar 
ile asil ve dost milletin refahı hususun- Belgrat 30 (A.A.) - Zağrepten 
daki temennilerime itimat ı,uyurulma- bildirildiğine göre, Mitroviça hapisha-
1tnı rica eylerim. Geoaıres nesinde ölen bir talebenin cenaze me-

Ankara, 30 - Yunan milli rasimi münasebetiyle burada bazı ka· 
bayramı münasebetiyle. Baıvekil İs-

Ulanbator, 30 (A. A.) - Bu a • 
ym 29 unda bir Japon • Mançuri 
müfrezesi yedi kamyon ve bir oto
mobil içinde Moıoliatanm Adikdo
lon hudut karakoluna tecavüz et • 
mit ve ayni zamanda diier bir Ja • 
pon Mançuri müfrezesi de iki kam· 
yon içinde huduttan aekiz kilomet
re içeride ve Adikdolonun 50 kilo • 
metre timali tukiainde 5 kulundur 
karakeluna hücumda bulunmuıtur. 

Mogol hudut muhafızları takviye Moskova, 30 (A. A.) - Japon bü • 
met lnönü ile Yunan Batvekili arasın- rı~nklıklar olm~ur. Aralarında Hır -
da tebrik tdgraIJan teati edilmiştir. vat köylü lideri Maçek de olduğu hal • 

Ankara, 30 _ Mıaır kralı birinci de binlerce kişi bu cenaze alayına İt' 
Fuadin doğumunun yı]dönümü müna- tirak etmiş bir çok hatiplerin söyle • 
sebetile Reiaicümhur Atatürkle Kral dikleri nutuklardan sonra tezahürcü· 
Fuat arasında tebrik te}paflan teati lerle polis arasında Zağrep sokaklann• 

kıtaatı aldıktan sonra Japon • Man- yük elçiliğinin talebi üzerine 25 
çuko müfrezelerini püıkürtmüıler - martta Sovyet arazisinde Japonlar 

• dir. Bunlar bir kaç ölü ve yaralı bı- tarafından yapılan tecavüz netice • 

ainde ölen iki Japon askerinin ce - edilmiştir. da çarpıfınalar olmuştur. Yedi kişi ya-
aetlerinin Japonlara teslimi için U- "'-------------~ ralanmışbr. 

rakarak Mançuko topraklarına 

dönmüılrdir. 

ıki Bulgar bakam istifa ediyor zak Şark Sovyet makamatına emir Arnavutluk Krah Romada Haber verildiğine göre, kanşıklık -
verilmittir. Berlin, 30 ( Hususi ) - Ama- lar daha tamamen dinmemiftir. Polis, 

Sofya, 30 ( Hususi) - Kösei· 
vanof kabinesinde bazı değişik
likler yapılacağı, Adliye Bakanı 
Pqef ile Dahiliye Bakanı Sapo
fun hutalıklannı ileri sürerek is· 
tifa edecekleri söyleniyor. 

Çankırıda Zelzele 
Çankın, 30 (A.A) - Dün ge

ce sabaha karfl bir yw clepren
tisi oldu. 

vutluk Krah bugibı Romaya git- bütün resmi binalann önüne nöbet • 
mif, Musolini tarafından kabul çiler koymuftur. ------

- İfİttin mi, Hasan Bey? 

eclilmiftir. Ziyaretin, Arnavutluk· 
taki petrol kaynaklannı istismar 
ile allkadar olduju söyleniyor. 

. . . Son zamanlarda, mem·ı ... Bazı kimseler yeni fab-j Huan Bey - Tabii! Eski 
leke•te toplu ijne ibtiJaca ad· rikalar yapmak İllİyorlatmq. ve ,..U pirler biribirlerini ii· 
biı için.. aelemeie ~ au

f9111 m111L 

lngiltere ita/yanın 
Gönlünü 
Almak istiyor ( I) 

Londra 30 (Huauai) - Onited 
Prenin muhabiri bildiriyor: Akde
nizde bulunan İngiliz zırhblanndaa 
Rodney de dahil olmak üzere altı -
sının lngiltere ıularma dönmeleri
nin Akdenizdeki buhranı hafiflete
ceği ve İtalyayı Avrupa itlerinde 
daha mülayim bir vaziyet almağa 

aevkedeceği söylenmektedir. Fakat 
bu zu-hlılan Akdenizden çekme -
nin İtalya üzerinde ne tesir yaptıiı 
henüz anlqılmamıftar. 
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birliğinin feshini istiyor Romanyadan 11000 

göçmen gelec~k 
Bükreş elçimiz dün 

Ankaraya gitti 

Romanya hükumetiyle muhaceret 
işleri hakkında yapılan mukaveleyi 
Ankaraya götürmek üzere ~ehrimi -
ze gelen Bükreş elçimiz Hamdullah 
Suphi dün akşam Ankar;aya gitmiştir. 
Kendisiyle görüşen bir muharfirimize 
dcmi,ştir ki: 

Göztepegi Soyan 
iki Hırsız 
Yakalandı 

Bunlar 2 - 3 aydanberi 
hırsızlık yapıyorlar, fakat 
izlerini belli etmiyorlardı 

Bir Habeşistan 
Yolcusu 

ikinci Cezada muhakeme 
ediliyor 

Bu hususta telgrafla Ekonomi bşakanlığına müracaat 
edilmiştir. Fakat birliğin feshini isteyen tek aza yoktur 
Ticaret odası, telgrafla Ekonomi Ba - /\nkaraya murahhas gönderilir. Ve işleri 

kanlığına müracaat ederek bir kısım sana· biı:zat takip edilerek intacına uğraşılır. 

yicilerin ticaret odasına müracaat etı.ikle • Birlikle ticaret odnsı nrasında zihniyet 
rini ve sanayi birliğinin Gshini istediklerini itibarile de epey farklar vardır. 

2 nci asliye ceza mahkemesi Alek- bildirmi1, birliğn feshi talebinde hulun • Birliğin lüzum ve faidesi hakkında mü • 
sandr Randa adında bir Almanı mu - muıtur. nakaşa ve müdafaa Lulunmağa lü.ı:um gör• 
hakeme etmektedir. Bundan dört ay Sanayi birliğine göre Ticaret Odasına meyiz. Bütiin Avrupada bu gibi mesleği 
kadar önce Jstanbula gelen Randa hirlil.:en tek bir a:z.a müracaat etmemiş, her teşekküllerin o kndnr büyük ehemmiyeti 
kendisini Amerikan gazetelerinin mu- nedense birliğin feshini istiyebilmek mak - vardır ki hükumet bir ticaret muahedesı '\'e• 

h b 1 k sadile birliğe dahil olmıyan bazı sanayici- ya kontenjan kararnamesi yaparkr-n evvela 
a iri o ara tanıtmış ve harp haber -

lerin bu müracaati için tahrikatta bulun - bu birlıklerin talep ve mütaleasını dinler 
lerini bildirmek üzere Habeşistana gi-

muıtur. ve ona göre hareket eder. Sanayi umum 
deceg·ini söyleyerek Beyog·Junda İl· ld b" "h Birlikle oda arasında bu şeki e ır ı • müdürlüğii de bunun faide ve lüzumuna 

- Ankaraya Romanya hükumeti • 
le yaptığımız mukaveleyi götürüyo • 
rum. Rumen hükumeti Türk göçmen
leri hakkında hüsnü niyetle hareket 
etmektedir. Göçmen işleri nom1al va
ziyettedir Bugün emlakini satarak: 
Rorranya ile bütün alakalarını kesmiş Şük~ •• Şaban • • 

olan J 1.000 göçmen vardır. 15 nisan- Zabıta Şukru ve Şaban a~l~rı.~da ıkı 

lüstrasyon La Türki gazetesinin mu- tilaf en ziyade sanayi erbabını ve bizde ye- kail olnrak Avrupadaki emsali gibi birli -
habir]iğini de deruhte etmiş, bu gaze· ni inkişafa haılıyan sannyii müteessir ede- ğin daha ziyade takviyesini ileri slirer ve 
te sahiplerinden Hof Mayerden bu cektir. En ziyade üzerinde durulacak nok- birliği iltizam ederken ne gariptir ki ticaret 
maksatla {50) lira da avans almıştır. la birliğin feshi için müracaat eden oda a- odnmızın telkinatı ile kendine bir rakip te• 
Fakat az sonra Randanın muhabir1i - zası bulunup bulunmadığıdır. Bu hususta vehhüm edilen birliğin feshi arzu edilmek· 
ğinden şüphe edilmis ve dolandırıcı • birlik reisi demiştir ki: · tedir. Ticaret odası sanayicilere hizme~ 
Jık suçiyle mahkeme~e verilmi;?tir • 1 «- Bazı sanayicilerin birlikten ticaret etmek istiyorsa elini tutan yoktur. Ve ~a· 

dan itibaren memleketimize gelmeğe hırsız yakalamıştır. Bunlar ıkı uç ay -
başlayacaklardır. Mukavelenin mad - danberi Göztepede muhtelif soygun -
delerinde yazılı bütün mevat göçmen- lar yapan, o semti kasıp kavuran iki 
lerimizin lehindedir. Bu hususta An - sabıkalıdır. Osman oğlu Şükrü ile 
karadan dönÜfjte daha fazla izahat ve- arkadaşı Şaban Göztepede hırsızlıkla
rebileceğimi ~muyorum.n · rını geceleri yapıp gündüzleri kaybol

muş1ar ve bu suretle izlerini zabıtaya 

Ü d b • k f h k odasmn müracaat ve §İkayetleri gayri va - nayi birliğinin mevcudiyeti ona bir miini 
ç ay an erı mev u en mu a e - . . .. .. . .•. . .. 
d

"l R d d.. hk k rıttır. Çunku hirlıgımız bunun luzum ve değildir. l ler yerde avcıların ve hatta şat-
me e ı en an a un ma eme ara - f "el . k . 1 . ·ı . b" ki ı b"I ki'" 

d 
aı esme anı o nn sanayıcı erın ır araya ranç mera ısı oyuncu arın ı e up ve 

riyle serbest bırakılmıştır. Fakat u- gelerek meydana getirdikleri mesleki bir cemiyetleri mevcutken Tüıkiyedeki diğer 
ruşması bitmemiştir. Suçlunun mah • teşekküldür, ve tamamen ihtiyaridir. Bi - cemiyetler arasında varlığile daha ziynde 
kemeye ibraz ettiği muhabirlik vesi • naenaleyh bunun lüzumuna inanarak girdi- bir mevcudiyet gösteren ve dokuz sene • 
kası Amerikan gazetelerinin lstan- ği Dirlik aleyhinde azamızdan hiç birinin denberi payidar olan sannyi birliğinin ki· 
bul mümessillerine gösterilerek doğru ticaret odasına §ikayeti vnrit olamaz. Her me ne zararı vardır ki feshi istenilmekte • 
olup olmadığı tesbit edilecek ve lllüst- hangi aza faidesiz gördüğü anda birlikten dir~ Fakat buna inananlar kendi nralann• 
rasyon La Türki gazetesiyle yaptığı çekilmekte serbesttir. da birlik teşkil ettikce bu gibi haricen vuku 
Almanca mukavele de Türkçeye ter· Birlik hnricindekiler ise t"sasen bizimle bulan talepler yerine gelmiyecek ve birJill 

Şark Şimendifer Kumpanyası 
kongresi 

Sark demiryolları heyeti umumiye -
si dün yıllık toplantısını yapmıştır. Bu 
toplantıda bayındırlık Bakanlığı namı
na münakalat direktörü Rifat ve 
Şark (ilimendiferleri komiseri Selli -
haddin bulunmuşlardır. 

İçtimada hissedarlara yiizde 3 temet
tü verilmesine karar verilmiştir. 

Yapılan seçim sonunda meclisi i
dare azalıklarına, Mustafa Ozil, Mare· 
el, Malzak, Bade, Prohamıe seçil -
mişlerdir. 

Köprüden Bir 
Günde Kaç 
Araba Geçiyor 

Haliçte araba vapuru işletilmesi 

imkansızlığı tahakkuk etmiştir. Çünkü 
bir araba vapuru günde ancak en 
çok l O sefer yapabilecek, her defasın
da da 20 araba taşınabileceğine göre 
bir sahilden diğerine 200 araba geçiri
lebilecektir. Halbuki belediye ve ara
bacılar cemiyeti köprüden bir günde 
geçen arabaları saydırmış ve köprünün 
her iki tarafından günde :!400 araba
nın geçtiği neticesine varmıştır. Bu
nun için Unkapanı köprüsü yapılınca
ya kadar arabalar Galata köprüsünden 
geçeceklerdir. 

Havalar Soğudu 
Havalar :i gündenbcri birdenbire 

soğumuştur. Üç gün önce sıcaklık de
recesi 20 santigrada kadar yükselmiş
ken dün :J,fj ya kadar düşmüştür. 

Bunun sebebi havaların birdenbire 
lodostan poyraza çevirmesidir. Rasad
hane bu hali normal görmekte ve hava
ların bugün, yarın düzeleceği söylenil
mektedir. 

aylarca belli etmemi;?lerdir. 
Dükkan kilitlerini muhtelif aletler

le- açan ve anahtar uydurarak içeri 
giren bu iki şerik en fazla rakı, siga -
ra ve yiyecek şeyler çalmakla göze 
çarpmışlardır. Göztepede istasyon 
caddesinde bakkal İzzetle Vasilin 
dükkanlarına da arka taraflarından de
likler açarak girmişler ve muhtelif iç
kiler, sigaralar, çikolatalar çalmışlar -
dır. Bunlar son günlerde yalnız dük -
kanlara değil, evlere de dadanmışlar 
ve kurşun boru, saat, yükte hafif, pa
hada ağır eşya hırsızlıklarına ha,lamış

cüme edilecektir. hiç bir alakası bulunmadığından işlerini devam edecektir buna emin olsunlar. 

Aleksandr Randa bu üç dylık mev
kufiyeti esnasında Türkçeyi konuşa -
cak ve anlayacak derecede öğrenmiş-

takip ettirmek Üzere istedikleri yere mü • Birliğin fnidesi hakkında uzun söze ha• 
racaatta ı1erbesttirler. cet olmadan şu kadarcık bir misal vermeli 

lardır. 

tir. 
Dünkü durusmada vekili İsmail A-

' 
gah bulunmamış, fakat suçlu mahke-
menin verdiği tahliye kararını anlaya
rak sevinç ve teşekkürlerle dışarı çık
mıştır. Randa duruşması bitince Ha -
beşistana gideceğini söylemektedir. 

Ticaret odası hiç bir zaman Nnayi bir- ısuyoruz: Filistinde, Suriyede, Mısırda 

liiinin hizmet.mi göremez ve onun yerini de beynelmilel açılacak sergilere Türkiyenin 
tutamaz. Çünkü bir sannyici ticaret oda • de iştiraki hükümetçe taknrrür etmiş Türk• 
aında resmi bir daireye gider gibi hareka- ofisi Türkiyede yapılan bütün eşyadan bi
tında bir takım takyidata tabidir. Halbuki rer nümune tedariki için ticaret odasına 

birlikte kendi evi gibi tnmamen serbest ve müracaat etmiş, fakat hiç bir semere eld~ 
samimi hareket eder. Eshabı müracaattan edememiştir. Bunun üzerine bu günkü Jij .. 
telakki edilen ve o gözle karşılanan her zumsuz görülen sanayi birliğine baş vurul .. 
hangi bir iş ahibi bir fabrikacının ti - ·ı'! ve sanayi birliği bunuı~ milli bir vazife 
caret odasına müracaatinde İşi hakkında telakki ederek az.asını teşkil c.;den fabrika• 

Bir türlü ele geçmeyen bu iki sa-
bıkalının yakalanması ıçın nihayet 
ikinci şube müdürü bizzat tedbir al -
mış, kendisi de Göztepeye gitmİ1'tİr. 

Alınan tedbirler sayesinde suçlular 
cürüm aletleriyle beraber cürmümeş -

nihayet bir tahrirat yazılır fakat işi şahsen lara koşmuş ve her çeşitten zengin nümu • 
takip ettirmek ijzere kimse gönderilmez. neler toplıyarak ofise güzel bir sergi pa~ıı 
Çünkü oradakiler hep birer memurdur. yonu hazırlamıştır. Bu suretle de naçiz bir 
Halbuki sanayi birliğinde sanayicilerden hizmette bulunarak her hususta lüzum v~ 
bir zümrenin esaslı bir işi oldu mu hemen faidcsini bilfiil isbat etmiştir. 

hut halinde yakalanmışlardır. üniversite rektörlüğü üniversitenin Bahkh hastanesindeki vaziyet j 
Sükrü ile Şaban Göztepede yaptık- .. k b"" ""k b" .. Ve sıhhat mUdUrlUgvU -
J • • • l l umumı apısı yanına uyu ır guneş 

lan hırsızlıkları ıtıraf etmış er ve ça • · (B · ) k } Balıklı Rum hastanesindeki ihtilaf-
dıkları eşyanın bir kısmını çıkarmış • saatı asıta yaptırmayı arar aştır-
lardır. mıştır. Bu Basitayı inkılap müzesi di- lı işlerin halli için hükumete müracaat 

edilmiştir .. Lozan al}tnamesi inucibin· 
iki suçlu bugünlerde müddeiumu - rektörü Ziya Akbulut hazırlamıştır. 

ce akalliyetler kendilerine ait rnües • 
miliğe verileceklerdir. Göztepe halkı Geçen sene teşrihane binası yapılır • seseleri idarede serbest bırakıldıkları 
Şükrü ile Şabanın yakalanmasından ken kalın v~ kıymetli bir taş parçası için devlet onların bütçelerine ve idare 
çok sevinmişler, Emniyet Direktörlü- çıkmıştı. Basita bu taşın üstüne işlene- şekilllerine karışmamaktadır. Sıhhat 
ğüne giderek zabıta amir ve memur - k . 

b
"lh .k· • • b .. d .. ·ı ce tır. işleri müdürü Ali Riza bu hususta de-

larına ı assa ı ıncı su e mu un e . . . . . . 

Ü k 
.. d k ' kk.. Büyük Millet Meclısı bahçesıne de mıştır kı: 

s u ar mer ·ez memuruna teşe ur kl R h · d k" "d 
muhteşem bir basita yaptmlması ka - - Balı ı um astanesın e ı ı a-

etmişlerdir. ka ' ] k d , 1 t 1 t Ba z·ya Akbulut ri ihtilaflar bizi t iyen a a a ar et -
rar aş ırı mı~ ır. Y ı k d" l" 1 · ·· 

Şirketi Hayriye 
Hisse başına 160 kuruş 

kar dağıbvor 

b · · d b" · h rlamıcıtı mez. Onların en ı mec ıs erı, mute-unun ıçın e ır pro1e azı '< r. 
vellileri ve saireleri vardır. Bütçe ~le-

Serserilerle mücadele rini ve hastanenin idari işlerini onlar 
kendi mes'uliyetleri altında yaparlar. 

Zabıta boşta gezen, yeri yurdu ol- Biz hastanenin yalnız hıfzıssıha nok
mayıp parklarda yatıp kalkan işsizler- tai nazarından fenni işlerini kontrol 

Şirketi Hayriyenin heyeti umumiye le alakadar bulunmaktadır. Muhtelif ederiz. Doktorlarında, mütehassısla -
toplantısı dün yapılmıştır, f oplantının karakollardan toplattırılan böyle elli rında, eczacılarında ve eczanelerin -
sonunda hisse başına 1 GO kuru~ te - kadar kimse dün emniyet direktörlü- de kanunun istediği ~rtların bulunup 
mettü tevzii kararlaştırılmıştır, ğüne getirilmişlerdir. Bun1arm hepsi- bulunmadığını ararız. Üst tarafına ka-

Müddetleri biten reis Necmeddin nin hüviyetleri tetkik ve tesbit edile - rıfmayız. 

MahkOm olan dilenciler 

Komisyoncular birliğinin 
kongresi 

İstanbul Gümrük komisyonculari 
birliği gümrükler ve inhisarlar Veka • 
letine müracaat ederek gayri kanunt 
hareket eden birlik azalarının birlii 
meclisi inzibatı tarafından cezalandı • 
rılması için müsaade istemişlerdir. 

Birlik senelik kongresini ayın on be • 
şinde yapacaktır. ............................................................ 

İst.'lnbul Belediqui 

~thir1Yyatrosu 

111111111111111 

Kadıköy WUede 
Halk Opereti 

Bu akşam 20,45 te 
son gece 

HALiME 
Yarın ı.kşam 

Fransız tiyatrosunda 
ilk defa (Florr•>I 

Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bu 

akşam saat 20 de ile aza Ebülhula, Şevket ve Haydar cek ve haklarında serserilik muamelesi 
tekrar idare meclisine seçilmişlerdir. tatbik edilecektir. İçlerinde suçlu gö-

Karadenizde fırtına Meclisi idare azalığından istifa et - ' rülenlerin mahlcemeye verilmeleri de Zabıta arada sırada dilencilik eden-
111...111 

FAUST 
iki gündenberi Karadenizde poyraz mi§ olan Mahmut Nedimin yerine de muhtemeldir. lerle mücadele etmektedir. Bu müca -

fırtınası hüküm sürmektedir. Fırtına 1 Mitat Recai azalığa tayin edilmiştir. r------------·---. dele yeniba11tan başlamıştır. Mari ve 

yüzünden bazı kazalar vukua geldiği Dün fevkalade bir içtima yapılma - Alo**befçi Müzeyyen adında iki kadın dilenirler-
söylenmekte ise de bu hususta kat'i sısı mukarrer iken bu içtima için niza- l Y ~ ken yakalanmışlar ve sulh hakiminin 

bir haber alınamamıştır. Boğaz hari-
1 
men vücudu ]azım gelen hisseler ade- Eczane/er huzuruna sevkedilmişlerdir. Hakim 

Seniha Bedri Göknil 

Türkçeye çeviren 

111111111 _ ........................................................ .-
metinde calıstırılmalarına karar . . ver· 

cinde iki balıkçı kayığının battığı dine nazaran ekseriyet hasıl olmadı - bunların on b~er gün belediye hiz - miştir · 

bil~rilm~~. fak~~rekDenizTI~- ğından~içtima 15~nwnra~ t& BuıKe~bd~Kz~du~~uda: ~~~~~~~~~---~----~-------~~~~~~~ 
ret Müdürlüğü, gerek Kavak ve lstan- hir edilmiştir. Ekseriyet olması ıçın Beyoğlu: (Kanzulı:, Karakin Kürkçiyan, Sinemanın en güzel yıldızı: MERLE OBERON 
bul liman reislikleri bu hususta ademi :m bin hisse adedi bulunması ldzım - Güneş). Şişli: (Necdet Ekrem). Ga • 

) S (R d ) En zarif artist, S IE HOWARD malumat beyan etmektedirler. \ 'ttpur- d:r. l lall.mki diin 27 bin hisse senedi lata: (Hidayet · amatya: 1 van · LE L 
f l . d (Balmköy: (İstepan). Betikta§: (Re- h ··ı tt•"' • • ··· •• e lar fırtınaya rağmen se er erme evam toplanmıştı. ta ayyu e ıgınız JODpromy 

etmektedirler. ------- cep). Büyükada: (Halk). Heybeli: " v 

Esrarkeşler tekkesi (Tanaş). Hnsköy: (Halk). Kaaımpa- • H T 'ı L A L ç 'ı Ç E G ı• 
Esrar içmenin sonu Tophanede Berber1er sokağında 2·1 ın: (Merkez). Şehremini: (Hamdi). 1 

Bundan bir müddet evvt>l Kurtuluş-, sayılı arzuhalci dükkanında arzuhalci Üsküdar: (Selimiye). Şehzadebaşı: 
ta bir kahvede esrar icerke'1 yakcıla -I Ali ile Rasim, Ah.m~t, Dimitri.ve Ab- (Hamdi). Kadıköy: (Sotrnki, Üçler). 

1 k d h h b 1 kt 1 Karagümrük: (M. Fuat). Aksaray: nan ve üzerinde esrar bn unar.ı · una man ep ır ı e esrar ıçer er • 
ı 1 d S l l ·· (Sarım). Fener: (Hüsameddin). Be • 

baskalarına da sattığı sabit :>I n Zi~o ken yaka anmış ar ır. uç u arın uze-
bir. sene iki ay hapse, 2:30 lira parn ce- rinde ayrıca bir miktar da esrar tutu- yazıt: (Cemil). Eminönü: (Minasyan). 

- 1 l B l Alemdar: (Esat). Küçükpazar: (Yor-
zasına çarptırılmış ve bir <>e"e de sür- brak müsadere edi miştir. eş suç u 
gün yapılmasına karar verilmiştir. hakkında takibata başlanmıştır. gi). 

Fransızca sözlrı çok gnzel filmin ktthrft!nıınlarıdır. 
önnmnzdeki Perşembe ·akşaınındıın itibaren 

SAR Sinemasında 
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MEMLEKET HABERLER/ 
Bigada Yangına Karşı 
Esaslı Tedbirler Alınıyor 

Kasabada Çitten . Yapılmış Dıvarlar Y ıkbnlıyor, 
Bütün Dükkanlarda Su Bulundurulması Emredildi 

•i6anın Köprii1'oımJon 6ir •örüniif 

• Biga (Özel) - Belediye son yan· Bu sayıma göre ıtehrimizde 22 ma-
llndan sonra artık ıözünü açtı. Ma- nifaturacı, 41 kahveci, 8 saraç, 4 tane 
lıalle aralarındaki damlara kuru ot koy- tenekeci, bir uncu, 4 bakırcı, 6 zahireci, 
durmuyor, kenar mahallelerdeki çalı 2 terlikçi, 5 rakıcı, 12 fırıncı, 4 saatçi, 
-vluları yasak ediyor. 2 semerci, 13 perukar, 20 kunduracı, 

Geçenki yangında mevcut arazo- 2 kolonyacı, bir fıçıcı, 30 papuççu, ıl 
zun uzak mesafelere su sıkmadığı keçeci ve hallaç, bir döfemeci, bir san
tecrübe ile anladı. Onun için bu defa dalyacı, 22 terzi, 41 bakkal, 8 maran-
1600 lira vererek bu arazoza yardımcı goz, 6 sarraf, 5 sebze ve meyvacı, 6 
'olsun diye bir de «motopomp» aldı. kuyumcu, 7 lokantacı, 4 köfteci, 8 ara-

Bu yeni tulumba, sıktığı suyu 2.5 ha yapıcı, ~ düvenci, 5 nalbant, ve de
ınctreden yukarıya çıkarmakta ve 100 mirci, bir elektrikçi, 3 keresteci, ;ı ki
~etreden uzağa götürmektedir. Bele- reççi, 15 dabağhane, 2 tüfekçi, 4 kada
liye, ekim İfleri işyariyle de anlaşarak yıfçı, 13 avukat ve dilekçeci, 2 tatlıcı, 
bağlar bahçeler arasındaki mikrop yu- bir dişçi, 6 otelci, bir kırtasiyeci, bir ec
"•lıiı yapan bütün çalı avluların kal- zacı, 4 tuhafiyeci, 2 hurdavatçı, 2 at
\lırılmaaını kararlilflırrnıt ve bunu so- tar, 2 fabrikacı, 5 hazır elbiseci, bir si
ltak sokak davullarla halka ilan etmiş- nemacı, 5 şekerci, 2 çömlekçi, bir kürk
tlr. Bundan böyle bağ ve bahçe sınırları çü, 2 fotoğrafçı, 3 kiremitçi, 2 yumur
h tel örgü ve dizme kazık olacak ve tacı, 3 eobacı, bir bozacı, 3 pulcu, bir 
ta hendek açılacaktır. kalburcu, 2 gazozcu, bir tornacı, 15 

Bu yasağa kulak asmayanlar ve bir eskici, 16 kasap, 3 helvacı, bir bıçakçı, 
llya kadar çalı ve örgü avlularını kal- dükkanı olduğu anlaşılmıştır. Bunlar
ilırrnayanların avluları belediyece yakı- dan yenecek, içecek şeyler satanların 
.ıacalc ve kendileri mahkemeye verile- dükkanları sık sık kontrol edilmekte, 
celttir. Şehri yangından korumak için temizliklerine dikkat olunmaktadır. 
lıer esnaf, dükkanında iki dolu su te- Yangın yerlerine herkes istediği şe
ııelc.esi bulundurmağa mecbur tutul- kilde ev yaptıramıyacak, yapılan evle
lnuş ve bu münasebetle esnafın adedi ı rin arasında açılacak caddeler, yapıla-
~yılmıştır. cak küçük parklara yer ayrılacaktır. 
... 25 
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Gür seılerile, mızıkaya uyarak bin- Fersiz gözleri tekrar pencereye 
lerce köylünün okuduğu bu marş yü- döndü. 
teğine dokunmuştu. Caddenin görünen parçaaı ve ken-

Heyecanı kabardı. di sokağı bayraklar içindeydi. Şu fa. 
Ruhunda çetin bir mücadele baş -1 kir, çamaşırcılıkla geçinen Sıdıka nine 

farnıştı. bile kapısına çar,af kadar bayrak as-
Çarpıntısını bastırmak için bir iki mıştı. Caddenin ortasında gorunen 

)'udum su içti. heykel yerlere kadat çiçek içindeydi. 
Soluk dudakları kımıldadı: - Yahu! 
- Sen bana iman selameti ver Ya- Diye karısına aeslendi. 

tabbi ! Sofada kahve pişiren karısı başını 
Mürakabeye vannıf gibiydi. uzattı: 
Düşünüyordu. Bu insanlar arasında - Ne var} 

ile kadar yabancı kalmıştı. - Bizde bayrak yok mu~ 
Onların duyduğu heyecanı o kadar - Bilmem sandıkta olacak galiba. 

~ hissediyordu ki 1 Halk göğsünii yır- - Niye asmadın~ 
t&rcasına bağırıp milli ,arkılar okur • - Ne bileyim ben. Konu komşu a-
ltcn mütehassis oluyor, içinde bir ür- sarken aklıma geldi amma sen kızar-
Pcrrne oluyor, fakat o kadar. sın diye .. 

İçinde anla!!lmaz bir sıkıntı vardı. - Çıkar onu da a cumbanin pen-
Bu yudum yudum duyduğu heyeca - ceresme. 
tıın gizli bir düşmanla pençel~tiğini Ve sonra kendi kendine söyledi: 
hissediyordu. - Ümmeti Muhammed bayram e-

Dışarının bu kaynayışı, dışarının bu derken münkir gibi seyirci kalacak dc
renk, ışık, ses ve hareket dolu havası ğiliz ya .. 
ona yabancı geliyordu. Ve gözleri akın akın caddeden ge-

Neden yabancı g~liyordu. Neden çen halka daldı. Mırıldandı: 
böyle taunlu, cüzamlı gibi onlardan, - Y edüllahi maalcemaa 
halktan ayn kalmıştı. Ve yüksek sesle tekrar etti: 

O bu toprağın insaıa değil miydi? - Evet, hadisi terif hakikatı sölü-

Göynükte 
Yeni Bir Y abh Mektebin 
Küşat Resmi Yapıldı 

Göynük - Bolu llbayı ve vilayet 
parti başkanı, sağlık, kültür ve bayın
dırlık direktörleri ile Göyneğe geldi
ler. 

İlbay yollarda incelemeler yapmak
tadır. Kasabaya beş kilometrede bulu
nan yeni yapılan Himmet oğlu yatı 
mektebinin açılma töreni 28 köy halkı
nın tezahürleri arasında vilayetten ge
len misafirler önünde yapıldı. 

Mektep 28 metre eninde ve 
15 metre genişliğinde üç kat üzerine 
kurulmuştur. İçinde yatak ve yemek 
odaları ve banyo tertibatı vardır. Şimdi 
200 yatı talebesi bulunmaktadır. 

Su Yüzünden Kavga 
Karaman (Özel) - Burada su yü

zünden bir kavga olrnuf, Ali adlı biri 
Hatuniye medresesindeki su taksimin
de evine giden su yoluna fazla ıu ver
mek üzere uğraşırken Bosnalı Ahmet 
görmüş: 

- Sen su yolları ile uğraşacak a
dam mı oldun} Diye elindeki küreği 
kafasına indirmiştir. Ali başından uğır 

surette yaralanmış, kafası adeta jkiye 
bölünm~tür. Yaralı hastaneye kaldı

rılmış, Boanalı Ahm~t yakalanmış, 
hakkında takibata batlanılmıştır. 

Yeni Bitlis Valisi 
Bitlis (Özel) - Yedi yıl önce kaza 

haline ifrağ edilmiş olan Bitliste yeni

den vilayet teşkilatı yapılması halkı se
vindirmiştir. ilk vali Hasan Fehmi gel
miştir. Karşılan~ı pek parlak olmuş, 
yedisinden yetmişine kadar bütün Bit
lis halkı valiye karştcı çıkmışlardır. 

Bitlis Sağlilt Müdürlüğüne de Sö
ğüt hükumet doktoru Remzi tayin e
diimiftir. 

Uşakta Elektrik 
Uşak - Elektrik tesisatına ilave e

dilen motörün provaları bitmiş ve bu 
akşam şehre kuvvetli cereyan verilmiş
tir. 

Yeni kurulan Halkevi bandosu ilk 
derslerine başladı. Bandonun tezelden 
yeti)>mesine önem verilmektedir. 

= L 

yor. Allahm eli ekseriyetle, cemaatle 
beraberdir. 

Şimdi içine bir sükunet gelmişti. 
Bu Arapça kelimeleri bir kaç defa 

tekrar etti. Gözleri bir noktaya saplan
mıştı. 

Düşünüyordu. 
Bu iki kelimelik hadis yıllarca mah

rumiyet içinde geçen hayatının paslı 

zincirlerini çözm~tü. Bu maşeri 
heyecanın hatırlattığı o iki kelimelik 
Arapça, yıllardan beri cehennem topu
zu gibi kafasını döven yenilik hare
ketlerinin cemiyet için taze bir akide 
olduğuna onu inandırmıştı. Evet, öy
le olacaktı. Yoksa bu gülen, eğlenen, 
sevinen halkın başına fİmdiye kadar 
çok taş yağmuru yağması gerekti. De
mek ki allahın eli de cemaatle bera
berdi. 

Ne sır, ne hikmetti ki bin bu kadar 
yıl sonra olacak şeyler hazreti peygam
bere malum olm~tu 1 

Hatip heyecanlanmıştı. 
Kudreti olsa sokağa çıkacak bu bay

ram yapan insanlara, din kardCflerinc 
karışacaktı. Fakat göğsü sıkıftmyor, 

dizleri kesiliyordu. Bakımsızlık, gör
güıüzlük yüzünden bir kaç yıldır zor 
)ayan bir anjini vardı. 

Bununla beraber karısının sandık
tan çıkardığı buruşuk bayrağı cum
baya asmak için yardım etti. 

Fakat bu heyecan, yukarı çıkmak 

için sarfettiği gayret onu sarsm~tı. 

Kendisini eyi hissetmiyordu. 

- Beni af&ğıya indirl 

Dedi. 

lstanbuldaki kuduz 
vak' alan ve bir cevap 

Yazan: Prof. Mustafa Santur 
Geçen pazar günü akta mı Tarım Ba -

kanlığı adına radyoda kuduz mevzuu üze
rine verdiiim bir konf eranata töyle diyor
dum: 

«- İsfanbulda köpeklerde görülen ku
duz vak' alan ekseriya «sakin kuduzıı tek· 
lindedir. Hayvanların çeneleri kötürüm o
lur ve insanları, baıka hayvanları ısıra -
maz bir hale gelir. «Saldıran lr.u-
duZ» İstanbulda çok nadirdir. 2S 
yıldanberi köpek ve hdi tedavi • 
si ile uiraıtım. Bu uzun yıllar içerisinde 
yalnız yedi saldıran kuduz vak'aama 

rastladım. Bundan 8-1 O yıl önce gerek ö
zel hayvan hastanemde ve gerek mualli

mi bulunduğum Haydarpaşa Bııytrı r mek
tebi aeririyatında sık sık kuduz '-ak' :ılan 

görürdüm. Urayın son yıllar İçerisinde ba
flbO§ köpekleri öldürmek için gösterdiği 

faaliyet sayesinde kuduz vak'aları şarımız· 
da çok azaldı.» 

* 
Bir gazetenin 27-3-1936 tarihli aayuan· 

da «Kuduz» baılığı altında fÖyle bir yazı 
vardı: 

«Bir baytar 2S yıldanberi 7 kuduz vak'a
sı görmÜf, kuduz bakımevinin li.boratu • 
varları çok mükemmelmit. mü,.hede yerleri 
modern imiı ve saire». 

Bu yazının kaynağının nerem olduiu ilk 
bakıtta görülüyor. Yalnız her nedense or
taya çıkmak ve görünmek iatememif. . • Bu 
cihet bizi ilgilemez; önemli olan taraf f'I• 

dur: 25 senede yüzlerc4 kuduz vak'aaı gör
düm, yedi vak'a değil... Gördüğüm yedi 
vak'a aaldıran kuduz vak'audır. 

Kuduz bakımevinin liboratuvarlannın 

mükemmeliyetine gelince: Biz hiç bir za
man bunun tersini söylemedik. Bu libo -
ratuvarları yapan hükumet eli. Sağlık Ba
kanlığıdır. Bu Bakanlığın yaptığı her itte 
bir mükemmeliyet görülmektedir. Yeter ki 
bu laboratuvarlardan çıkan itler düzgün 
olsun ... 

Mesela. son zamanlarda belediye kuduz 
balumevinin laboratuvarlarına. teşhis ko -
nulmak üzere bir kaç hayvan litcSi gön • 
derdi. Kuduz bakımevi yi11111i dört ... t 
içerisinde bu hayvanlarda kuduz olmadı -
ğını raporla bildirdi. 

Halbuld ilmin bugünkü halinde buna 
imkan yoktur. Kuduz hayvanların beynin· 
de yapılan araştırmalar, o hayvanın ku -
duz olduğunu gösterebilir ve fakat kuduz 
olmadığını gösteremez .•. 

Şüpheli hayvanların mü,.hede mesele
aine gelince: Biz dedik ki: «Köpekleri mü
şahede altına alacak insanın. bu hayvan-

ların yaşayış tarzlarını, hıfzısaıhhasını. sö
zün kısası, adetlerini bilmesi lazımdır. Bu 
insan da ancak bir baytar olabilir. Onun 
içindir ki Avrupa kuduz bakımevlerinde 
bu itle uğraşan bir memur baytar vardır.» 

Sanırım ki bu sözlerimizde anlaşılama
yacak hiç bir karanlık nokta yoktur. Be • 
nim insanda «malarya» hastalığını tedavi 

etmekliğim ne kadar yersiz olursa bir dok
t~n da köpeklerin hıfzısaıhhasını, hasta· 

lıklarını bilirim demesi o kadar aykırı o
lur. 

Konyada Akşam Kız 

Mektebi San'at 
Konya - Çocuk Esirgeme kongresi 

yapıldı. 

Konyada Akşam Kız San'at okulu 
açılması kararlaştırılmıştır. 

Bafrada Temsil 
Bafra- Kızılırmak okulundaki yok. 

aul çocuklar menfaatine «Hedef» piye
si oynandı. Epeyce fayda temin edildi . 

Karaman Belediyesinin 
Bir Yasağı 

Karaman (Özel) - Belediye eo
kaklarda tavuk ve koyunların doiafma
sını yasak etmİftİr. 

BUT-ON ULKE.Yf. 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK~TI 

~,nDosıa 
.. DAKİ &ist. fL.&NI 

_ uUTUN ÜLKEYi HER (;.UN DOLA$18 

Nefesi zorladığı için sık sık kesili- besmele ötekinde kalın bir sülüsle ya· 
yordu. zılmış ya hafız kelimesi okunuyor. 

Alt kattaki ocaklı odaya inmek pek iki duvarın birleştiği yerde tahtadan 
kolay olmadı. oymalı bir kavukluk var. Üst gözünde 

Sürüne sürüne, dinlene dinlene init yazma mendile sarılı bir kitap, belki 
bir saat sürdü. de bir kur'an, alt rafında Hatibin ne 

Yatağına uzandığı zaman çok fena zamandır başına giymediği sarığı gö-
olmuştu. rünüyor. 

Bir kaç saat böylece kaldı. Geceleri soğuk yaptığı için ocak ya. 
Akşama doğru biraz açılmıştı. nıyor. Odada ağır bir tütsü, yağ ve is 
Karısı telaş içindeydi. Komşusu Sı- kokusu var. 

dıka nineyi çağırm~tı. Komşu Sıdıka kadın ayak ucunda 
Eve elektrik, doktor, hekim ilacı bir şeyler okuyor. 

sokmayan Hatibe kendi bildiklrei i- Hatip Ak Osman kaç yıldır bu oda-
laçlan yapmışlar, açılsın diye gül suyu dan çıkmış değildi. 
içirmişler, yüzüne gözüne limon sür- Bugün kasabanın gürültüsü onu 
müşler, göğsüne keten tohumu lapası bin zahmetle yukarı çıkarmıştı. Fakat 
koymuşlardı. 

1 
köte penceresinden gördüğü şeyler ~ 

Hatip gözlerini açtığı zaman be, nu altüst etmişti. 
numara idare lambasının earı •tığında Saplandığı inanışta tek başına kal-
karısı ocakta çorba kaynatıyordu. dığmı anlamak ona çok acı gelmişti. 

Odanın kirli havası, sarı ıı;nğı, çar- Birdenbire doğrulmak, kalkmak is-
puk, çirkin, karanlık gölgeleri fenasına tedi. 
gitti. 

Gündüz, yukarı odada seyrettiği 
dışa.rının manzarası ne temizdi, ne gü
neşli, renkliydi. 

Gözleri bu is kokulu kara sarı oda
nın duvarlarında dolaştı. 

Üzerine işlemeli havlu konmuş bir 
levha: 

Dahilek yaresulullah 

Onun yanında çifte Ali levhası. 

(Ali) nin ayanları göz, yeleri sakal ya
pılmış ve aymların içinden su gibi Y8' 
akıyor. Karşısına tesadüf eden duvar
da iki levha daha var. El değmediği i-

çin toz içinde. Birinde talik yazı ile bir 

Kuru, hain bir gıcık yatağına mıh
ladı. 

Kısık bir aesle karısını çağırdı : 
-Yahu! 
- Efendim. 
- Hani bir gümrükçünün kızı var-

dı. 
- Meb'us oldu şimdi. 
- Söylemiştin! Var ona git. Benim 

için söyle. Zahmet etsin, gelsin biraz. 
Kansı güldü: 

- Çıldırdın mı sen. Vaktiyle kızın 

kötülemedik yerini bırakmadın. Unut
tu mu sanırsın, hem o şimdi meb'ut 

(Duamı 12 inci yüzde) 
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Fransada Aşk Yüzünden 
Korkunç Bir Facia 

CÖNÜL iSLERi 
Bütün 
Ha.11atında 
Aşk /stigen 
Kadın 
•Evleneli henüz üç ay oldu. Kocam 

artık bana eekiai aibi iltifat etmez ol • 
du. E.,,lil9k hayatım o kadar tabii, aanki 
eendudenberi .ürüp aıiden bir hayat si
hir bir kabul oclİfİ var ki, beni ainirlen· 
diriyor. Biliyorum, evlilikte ıevgi ilele
bet aüre<:ek deiildir. Fakat aşkın bu ka
dar kısa ömürlü o]duiunu da tahmin e
dememiıtim. Dehıetli sukutu hayale ui-
radım.» 

latan bul : Necla 

Sevırini:n uzunhıtu ve lmahğı tab iate 
ıöre deiitir. Romantik inunlu atkın 
nel olmaau4ı Uıterler. Hallıalô realist 
ım..el• ansinia tınirind• çabalı kur
tulurlar. Kocanız realist bir adamsa on
dan ebedi bir atk l>eldemeni.z; ha1aJ 
olar. SeYsisinde ayni harareti muhafaza 
•bnelm; bddcmekte baluızanuı. Fakat 
bndan likaydi beklememekte haklısı -
mz. Binaenaleyh size likaydi göster -
miyoraa bu kadarla müteselli olun. 

••• 
«Kızımı altı ay evvel temiz bir aile· 

ye mensup bir gençle ni~anladrm. İlle 
nişanlılık aylan iyi geçt~ genç, tahsil 

ıönnüş, İyi mevki sahibi biridir. Fakat 
aradan altı ay ıreçtiği halde bir türlü ni
kah olmaia raZ> olmuyor. İki ay evvel 
hastalandı, bir müddet ha.talığı vesile 
ederek uzattı, bir müddet babasının bu
rada bulunmamasını vesile ittihaz etti. 
Şimdi de annesinin rahateızlığını ilcrj 
aüriiyor. Fakat onun mütemadiyen ve -
aileler icat ederek nikahı uzatması beni 
üzmeğe ve şüpheye düşürmeie ba~la

dı. Acaba bizi aldatıyor mu, diye uyku 
uyuyamıyorum. Siz ne dersiniz? » 

Kadıköy : Fahire 
Üzülmekte ltaklıaınq. Bizde nisan -

lanma kızlar için facia dofuran bir an'•· 
·le halini aldı. Gençler nipnlaruyor, ıon
ra Ü.Zerlerindeki eaki elbieeyi atar gibi . , 
DJfanı atıp uıvuıuyorlar. Kazın kalbini 
lo.rmaı..an, istikbalini karartmaktan çe
kinmiyorlar. Onun için nqaruı ıence 
fazla müsamaha etmeyiniz. Aileaile ııö
riiferek bir an evvel bir nikib günü ta
yin ettiriniz ve lnzınızı evlendinneie ça
htmız. 

*** 
Fenerde Cemaledd in Ergün : 
Kızla neden görüfmek İstemiyorsu -

nuz. Sizinle ıevqmemi9, atlwuzdan e

min değil. Nitanlı da değilsiniz. O hal
de o kız bir baıkasile konuımuısa bun· 
dan ne çıkar? Sizinle konutmak iste -
memesi sevmediğinden değil, her er -
kekle 1rörüımek istemediğiııdendir, bila
kis sevininiz •e evleruneie çal19ınız. 

TEYZE 

1 

En enteresan yeri de mimar başınm bu 
emirlere kulak asmaması ihtimali karşısın
daki tehditdir : bir müddet sonra bu fer • 
manın unutulacağını veya ihmal edilece -
ğini zannedip te hükümlerini tatbik etme
meğe kalkarsa <!Bir türlü özür ve cevabı 
ısga olurunayup bila emanin katlolunacağrn 
mimar başıya bildiriliyor. 

Aradan iki a~ırdan fazla bir zaman 
geçti; bugün f~tanbul sokaklarında yine 
iğri büğrü, yamrı yumru evlerin yükseldi
iinden, kübik namı altındaki bir çok bi • 
çimsiz binaların cahil ve naehil kalfaların 

elinden çıktığını bahsedip duruyoruz. Ev
lerimizin yarısı hala ahşaptır; kagir yapı • 
ların Üstünde bile ah~ap tavan le.atı görü • 
liiyor. Binalar hala sılr birbirine yakın ve 
biti,,iktir. 

Bu kadar kutlu inkılaplar, mes'ut de • 
ği,iklikler oldu de 11ehircHik sahasında Dün 
ile Buaün aresında hiç mi fark yok} 

Şeker ~a;akcıhğı davası 
1 H:14 senesinin ilk aylarında Bul -

garistandan gelen muhacirlerin malla
rı imiş gibi göstererek ve tısılsız be . 
l yannameler yaparak ehemmiyetli 
1 miktarda şeker kaçakçı1ığı yapa'1 Se
! la haddin, Rifat ve arkadaşları evvelce 
1 mahkum edilmişlerdi HakJarmdaki 
karar nakzedilmi~1 dün yeniden du -
ruşma1arına sekizinci ihtisas mahke -
ınesinde başlanılmtştlr. 

I Hazinenin üç avukatı dün temyizin 
bozmuş olduğu bu kararın yerinde 
olmadığını ileri sürerek mahkemenin 
eski kararmda israr etmesini istemiş -
]erdir. 

Fakat bozma kararına uyulmuş ve 
hazine avukatlarının ileri sürdükleri 
iddiaların tetkiki için muhakeme baş -
ka güne bırakı1mıştır. 
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Fran&ız ve lngiliz gazeteleri orasında düello 
• 

"lngilizler, Fransayı 
harbe sürüklüyorsunuz!,, 
Fransızça Joumal'ın muharriri Helay, lngilizçe Daily 
Mailin muharriri Ward Price'e hitaben neşrettiği 

açık mektupta "dikkat ediniz, diyor. Bu yola girersek 
sonuna kadar gireceğiz ! ,, 

lngiliz ga%etecilerinm en tanınmlf• 

lannclan biri olan W(lrc/ Price kua 

bir zaman için HitleT ile üç clela 

•anaaayonel mülôkat yapmıf ve bu 
üç mülakahn lngil~ elkarı umumi

yeaini Almanya lehine çevirmekte 

büyük teairi olmaff.ur. Bunu düfii

nerektir ki 20 yıllık e•ki bir doatu 

olan ayni derecede tanınm•~ Frıeın•u: 

gazetecin Helaey Jurnal da ona hi

taben fU açık mektubu nefrefmİftİr: 

W ard Price Edouard Helsey 
Azizim Vard Price, kadar anlaşmalann, alelade bo~ şeyler ol 
Biz 0 kadar eski dostuz ve ben 20 yılı d uğunu söyliyecektir. Halbuki Fransız • 

geçen bir zamandan beri serseri mukad • lar arasında bir anket yapınca bizdeki nJ. 
deratımız bizi dünya yollarında karşılaş • zam adamlarının, y:ahudi düşmanlanmnt 
tırdıkca, tek gözlüifuıüz arkasından gü • daha sonra Briyan mesleğini takip ede!( 
lümsediğinizi görmekten o kadar zevk du- sol taraf adamlannm ve saf köylüleriıf 
yarım ki, İngihereden ne vakit bahis açıl- müşterek ifadesi ııu olacak.br. 
sa sizi düşünmekten kendimi alamam t - Sulh ve yalnız ıulh istiyoruz. * Böyle bir ittifak bize sulh getirebilir miı· 

Fransızlar i ngilterenin oyununu anla • Ben şahsan buna inananlardan değilim, bıa 
makta zorluk çekiyorlar. İ!llgilizler ise yol bizi harp sahalanna götürür. H albuki 
Fransanın his.'liyatmı hemen hiç anlamaz bundan size ne olur? Şimdi tebessüm ettİ<ı 

1 ğinizi görüyorum, kendinize büyük bir itio4. görünüyor ar. . . 
Bu m üessif bir şeydir, vahim de olabıhr. madınız var. Selanikte bize karşı takındığı• 

Eninde sonunda anlaşmaklığımız, hiç de- nız vaziyeti unutmayınız.» O zamanlar iki 
ğilsc anlaşamayacağımıZJ tesbit etmek ar- yüzlülüklerinizi söylediğimiz zaman yin~ 
tık bir zaruret olmuştur. böyle tebessüm etmiştiniz. 

Siz İngilizler ekseriya sağır insanlaraı • Size tehdit altında yaşamaktan bıktı ~ 
1 · b d'll n' pek c;.,,...ızı söyledigı~"miz zaman sözlerimi " nız, biz Fransız ar 11e ya ancı ı e •-

bilmeyiz, fakat pek yavaş konuşarak, iyi 
ve vazih telaffuza çalışarak bu zorlukları 

ze inanmak istemiyorsunuz. Fakat şunu 

biliniz ki bir gün icap eder de sizsiz lıe( 
hangi bir karar vermeğe mecbur olursak ~ 
karan yalnız kendimize güvenerek vere " 
biliriz. Ve siz de vaziyet o dereceye ge "' 

lince, işin İçinden yakanızı bilmem ki nasıl 
kurtarırsınız~. 

yenebiliriz. 

* Halleclilmui Lizvn gelcm bir me•ele 
Bir düşünceniz var; yalnız kafanızda 

aak1adığınız bu dü§iinceyi itiraf etmek is
temiyorsunuz. Tekzip ve inkar etmiyece• 
ğiniz gizli fikir ıudur. Almanya, infilak et· 
meğe hazır korkunç bir kuvvettir. Siz bu 
kuvveti, Sovyet Rusya aleyhinde kullan -

mak istiyorsunuz. 
Almanyayı teıvik etmek, ondan lazım 

gelen himayeyi esirgememek harpçı fikirler· 
den doğan bir rejimin kendiliğinden yıkıl
dığını görmek, ve bu mücadele fikrile yuğ
ıulan i~sanların koparacağı harpten çe -

kinmemek... Pathyabilecek bir harbin 
Sovyet Rusya ile Almanya arasında ola -
cağını zannediyor ve kendinizi bu dövü -
şün içinde görüyorsunuz. Komünizmde mağ 
lup olunca, Almanyanın uzunca bir müd
det için durulacağını tahmin ediyorsunuz. 
Bir kere yangın bacayı sarınca, bunun ıiz
lere dokunacağım hatmnıza getiriniz. Mu
zaffer bir Almanyanın bütün dünyayl 
cermenleşlirebileceğini, mağlup ta olunca 
doğruca komünizmin kucağına düşeceğini 

aklınız alsın. 

Bununla beraber M. Warde Price bu 
güzel planınız. Alman • Fransız ihtilafını 
halledecek vaziyette değildir. Ve bu ihti
laf muhakkak surette halledilmelidir. 

Sizler, diplomasi yolları ile gizli ve mat
buatınızla da alenen, biz Fransızları, Al -
manlarla dostluk ve anlaşma muahedeleri 
yapmadığımız için muahazc ediyor, bir ta
kım hukuki safsatalar ve ince düşünüşlerle, 
fırsatlar kaçırdığımızı söylüyorsunuz... Bu 
türlü sözlerinize müsaadenizle şu cevabı 

vereyim: 

Siz Almanlan tanımıyorsunuz. 
Bizler ise çok iyi tanıyoruz. 

Dütman ııeya müttel ik 
Üç sene evvel Jurnal gazetesinde Al • 

manya ile anlaşmanın bütün şeki1lerini tet
kik etmit ve şu neticeye varmışt'.m. Al -
manyada ve bilhassa Rayhşverin göbeğin

de, Go.eringli nüfuzlu p hsiyetler, bir an
laıµna istiyorlar ve bunu da bir İttifak şek

linde yapmak niyetindedirler. 
Bugiin Almanya, Fransanın burnunun 

dibine gelmiş, gözlerini gözle rine dikmiş 

şu suali soruyor. 
- Müttefik miyiz, düşman mı? 
Ward Price, siz ki, memleketimizde 

serbestçe "e hiç bir tehdit altında kalma • 
dan gezebiliyorsunuz. Alınanlara ve bil -
hassa Hiılerc sorduğunuz zaman ıize bu 

Allah takairatınızı alletai.n 
1 6 ·ncı Lüi ile Ver Gennesi Amerikada 

asilere yardım ettiklerinden dolayı tecziye 
etmek istediğiniz için, Fransız ihtilalini 
köıiiklemiştiniz. Bundan dolayı Volmynin 
Walterloya kadar yirmi üç ıene harpte 
aürüklendiniz. Buhar makinesi keşfedilerek' 
zengin kömürleriniz iıletilmeseydi halinit 
haraptı, iktuıaden ölmüştünüz •.• 

Ruıyada komünizmin doğmasını da a~ 
tacil ettiniz. 

Şimdi bizi Almanyaya kartı harbe sü • 
rüklüyorsunuz. Warde Price dikkat ediniz 
çok ciddi söylüyorum. Eğer biz böyle b&i 
yo]u ihtiyar edersek her ne bahasına olur .. 
aa olsun iııi sonuna kadar götürmeğe az ~ 
metmiı bulunuyoruz. 

* Böyle giderse, Almanyanın umumi harp-
te hakkınızda ıöylediği sözü hatırlatacak' 
unutmadınızsa «Allah İngiltereyi affetsin•. 
demİ§ti. . . Sakın kefaretinizi Almanyaya 
ödemiyin. Ward Price mekt:Qbumu soiul 
kaııhbkla oku... Sözlerime danlma ve b.
raz düııün. Biliyorsun ki 20 senedenben 
seninle dostum, ve bugünkü kadar san.
hiç bir zaman yalcın olmamıııtım. » 

" Ya 
Ya 

paranı! 
canını 

" Üsküdarda Süleymanağada Bülbül 
sokağında oturan H amdiyenin evine 
Osman namında biri girmir? '\'C cebin· 
de taşıdığı tabanca ile: 

- Bana bak r Kadın demiş. şayet 
hana yüz lira vermezsen canına kıya .. 
rım. 

Zavallı kadın ne yapacağını ~aşır
mış ve aklı başından gider gibi olınu!/1 
yalvarmağa ha~lamıştır .. 

Azılı hırsız para aJamıyacağını an" 
!ayınca evden gitmiş, Hamdiye de der
hal polise müracaat etmiştir. Polis kı • 
sa bir zaman sonra Osmanı yaka1mnıt
tır. 

Polis Osmanı mahkemeye vermiş • 
tir. Osman yapılan duruşma sonun .. 
da 6 ay hapse 50 lira da para ceza• 
vermeğe mahkum edilmiştir. 



-En koıvetfl şair, ra1Rancı 



• 
lddiala~ yanlışhr; Habeşler mağlUp 

henüz çok uzaktadırlar! 
'* * * Habefiataiiclaki ~ istilisı bugün düne nazaran daha fazla ajırlqllllfbr. 

T ,ölüne ....ıarı için daha 150 kilometre, Adisababayı almalan için 
be 550 kilometre ilerilemeleri lizımgelir. 

Boılca 111illetl• radgotlan naaıl ütifade edigorlar 

Dünyanın en mükemmel 
radyosu olan lngiltere 
radyosu islib edilecek! 

* * * Radyo fiatlan indirilecek, her mektebe bir radyo 
makinesi konulacak, mevcut 340 istasyonun sayısı 

artbnlacak, programlar daha zengiıdeftirilecek 
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Fransa erkAnıharbiye reisi general Gaınelin . .Almall 
hududwıdaki Fransız askerlerinin vaziyetini tetkik için 
Strasbtırga gitmiş ve orada şerefine verilen ziyafetlerde 
söz söylemiştir. 

Diler taraftan Fransa parllmentosu namma 
te hud~dy. ~iyaret ve vaziyeti tetkik etmiştir. 

Tokyoda .kopan iayan e&J1asında ~eni başvekil Okada'nın kayın biraderi, Asiler tarafından öldUrUlmüştü. 
ÖldürGlea miralay iGln oeııue merasimı yapılmış ve Okada bu merasime iştirak etmiştir. Dlter resim isyandan bir 
safhayı gG&teriyor. 1au.81'8 karşı hareket eden sadık askerler, Çuvallara kar doldurarak vaziyet almışlardır. 

mpliller sen~ '1lllJUU1 en !5Urıtli\l ı:,qmJ>-.µ-dıman tatyaret:erınt 
yapıp 1Bat'Gbe eWlrılı8iDl bUilrdU.. Tayyare ukert olduğu ioin stır'atl 

ıilll tmaleelgtadJt' 

Amerikada icat edilen bu sıwı, 
tanareye karşı kullamlacak en lnlY
wtlt siWı sayılmaktadır. çODktl 
dMlkada 80 ldlçOJI mermiyi at..ı• 
mette ve bunları 89,000 kadem 
Yokl'kltline vmtırmaırtadır • 

.---.~....,;, .. ;;;on .. 

DOnyanın bO.ytık gemısı 
"Kriltçe Mart,, nin denize lndlrll
mesl ngilterede Adeta tiırlbl bir 
hldise olmuş, bir milyona yalan 

a1k ~minin hareketlni seyret
\mlıttr. 1uaillzler bu gemiyi cdOn
ryanın en muhteşem gemisi • 
saymaktadırlar. 

Sayfa 9 

Dış işleri bakanımız Tevr .k 
1 Aras Londradan fayrılmadan ön< e 

Londra elçimiz Fethi ile karşı 

karşıya. 

Hitlerin Londraya ıoadeNili murahbas Von Bıbbentrep dOrt oocuk baba
aıdır. ım kGOI* 90eutu altı ~r. :a.diıldeki evi mes'lıt bir aile ocajıcbJ. 

Ametııratta t'eyeUftlal müihiş tahfii.tat yaptı. Reıimee ;onııen yer 
Keene ,,ehrlnln su 8D;nida' kalan kısmıdır. Feyezanlar yDztlnden 200 ldşl 

.Avuaturp ~~ŞuŞllinı ile Macaristan başvekili Gômbl)t'tln Roma seyahatlerinden intibalar : iki başvekil 
etki muharipler taıafuıtlaıl kaıtllan•ış. ve ~llmlanm)Şlardu. 

oımoş, D00,000,000 dolarhk· zarar tesbit olunmuştur. 





AKDENİZ KiMİN ? • 1 

MUKADDiME 
· e· · d. ı .. Akdemz rzım ır . . . ,, 

Demiftir. 
Bu 8Öz, kendi kendine, Akdenizi kuıa-

tan milletlerin tuttuk.lan ve hatta tapın -
dıklan bir düstur olmuttur. 

Eeki Ywıanlılann çok medeni, çok yük
•elı:. kafalı ve zengin oluşlan herkesten da· 
La fazla denizci olutlanndandır. Akdeni
zin ortuuıa doiru, açıhnıt bir pençe sa"bi 
'1aanan Mora ve Tiaalya asırlarca Akdeni
zin dört çeVTesinin servetim ve bilgisini 

kendisine tapmıştır. 
Akdeniz üzerindeki belli batlı çarpış

malar lranhlar ve Yunanlılar araınnda baı
lanııttır. Eakitlere yenilen (Dara) nın sö
zü Yunanhlarda idi. Onun emri üzerine 
her eohaya oturuşunda, yüksek rütbeli bir 

aara1 adamı ona: 
- Hapnetpenah, Yunanlıları unutma

yınız! 

Diyordu. 
lranlalu da denize hakim olmadıkça 

YunanLlann hakkından gelemiyeceklerini 
'bilclikleri için hemen bir donanma yarat• 
mağa başlamıtlar, bu işte AtinalıJarm düı
manlannı ve Fınikelileri kullanmıtlardı. 

Dara arzusuna eremeden öldü. lakin 
onun yerine geçen Serhas bazılarının de -
diklerine göre beş milyonluk, fakat her 
halde Lir milyondan aşağı obnıyan korkunç 
bir ordu ile yola çıktı. Donanmasındaki 
aemilerin •7J81 bin iki yüzden fazla idi. 
Çaıaallale boiazını, oraya kurduiu ve du
baluclaa ;,apalma biı köprüden ıeçti. Hat
ta bu m..ta bir hrtına çıkarak deniz kö
püklenmit. köP'ü>'ü parça)~· Bunun 
üzerine Seılauın e.mrile denize üç JÜZ aopa 
vundclu. Eair olduiunu anlatmak için içine 
bir çift bukağı atıldı. Ayrıca kızsın de • 
mu ile ele clailana,ak fU eöalerle azarlan
dı: 

- Ey acı au 1 İtte hükümdann aana ce • 
za veriyor. Çünkü ııen ona sebepııiz baı 
kaldırdın. Fakat iateaen de istemesen de 
tenin üatüadeıa seçeeeiiz. Artık aana biç 
km. ...... takdim etme.in. wa hna 
la:Jlleın. Çünkü faydamz ve yalancı bir 
ıusual .• 

Bu koca ordu bütün T ıa.kyayı, Make • 
doııyayı, Tisalyayı ve hatta Atinayı ya -
kıp ,.,.b. Bir kannca SÜrü9Ünü çiiniyen 
kocaman bir çelik silindir gibiydi. Fakat bü
tün bu zaferlere süvenilmemeliydi, çiinkü 
YuNalalaı henüz denizde yenibniı deji]. 
lercti. 

Yunanlıların bütün ümitleri lurılmıttı. 
Vatanlannı bırakarak Sicilyaya gitmek için 
aemilerine binmişlerdi. 

T emistoklis si,irgünden dönmüştü. Her
kesin ümitsizliğine rağmen o, Jranhlarla 0 • 

ifan davanm denizde balMdileceiine inan. 
mlfb. Bunun için Yunan donanmaanın 
Salaminden çıkmamasını. lranhları üzer • 

- T emistoklis, işaret verilmeden har
be atılanlar kaybederler. 

- Geç kalanlar da zafer bulamazlar. 
Bu cevabı verdikten sonra baiıra bağı-

ra fıkrini söylemeğe başlamıştı. Oripyad 
dayanamamış, bastonunu kaldırarak onun 
üstüne yürümüştü. 

T emistoklis serinkanhlıiını 
mıyarak: 

- Vur, fakat dinlet 
Son sözleri şu olmuştu: 

elden bırak

- Yunanlılar vatan11z kalmamıtlardır. 
Vatanımız, üzerinde bulunduğumuz fU iki 
yüz gemidir. 

Bunun üzerine bütün kumandanlar Sa • 
laminde kalmıya razı olmuşlardı. 

O gün Yunan orduau Korent berzahına 
doğru ilerleyince korku büsbütün büyü • 

müş, yeniden bir toplantı yapılmuı isten -
miş, hu toplantıda geri çekilmeğe karar 
vermişlerdi. Fakat Temistoklis bunun önü
ne geçmek için çocuklarının muallimi Ski
nosu İranlılara yollamış, şunları söylet -
mişti: 

- T emistoklis büyük İran hükümda -
rının zaferini istiyor. Bunun için ona Yu
nanlıların kaçmağa ha21rlandıklannı, on
ların arkalarını kesmenizi haber veriyor. 

İranlılar, hemen Salamin adasının kü -
çük bir limanında duran Yunan donan -
masının çıkacağı yeri kapamak için yola 
çılı:mıtlardı. 

Milattan 480 yıl önce ve eylulün yir -
minci günü sabahı iki taraf gemileri de 
harp nizamını almış bulunuyorlardı. Ser • 
has karşı kıyıda. denize doğru ilerliyen 
yüksekçe bir burun üzerine gümüş bir taht 
kurdurmuş, oraya oturmuştu. 

Yunanhlar, 1ranhlardan üç eairi ma -
butlara kurban ettikten aonra bir harp pr
kısına baılamışlardı. Bir taraftan da bo -
rular çahn1yordu. 

Yunanlılann 378 galerleri (*) vardı. 
İranlıların, baştan baıa Finike ve iyon• 

yen gemicilerinin idaresinde bulunan bin 
iki yüz gemisi ile çarpışmağa başladılar. 

Önce Atinalıların sağ cenahl pek çok 
ilerledi ve bir İran gemisine çattL Bu sa -
vaş az zamanda diğer taraflara da yayıldı. 
Ainahlar karşılarındaki gemileri püskürt -
tüler ve kovalamıya baıladılar. Fakat harp 
yeri pek dar olduğundan lran gemileri ge
rilemek iatedikçe arkadan ilerliyenlere çar

pıyorlardı. Bir türlü manevra yapamıyor -
lardı. Böylelikle birbirlerini paıçahyotlar
dı. Deniz, batan ve parçalanan gemilerin 
döküntülerile, ölülerle dolmuştu. 

İran donanma11 300 gemi kaybederek 
geri çekildi. Yunanlıların batan ve yanan 
ııemileri 40 kadardı. 

Güneş henüz batmarruttı ki donanması
nın zaferini eeyretmek için sümiit talıtma 
kurulan mairur hükümdar, büyülır. bir büe
ran içinde çekilip gitmif, hıncını semi ku • 
ınaııdanlannda.n almıttı. 

Erteei sün Yunan aulannda İran donan
ına.ından bir tekne bile kalınamlfb. 

Denizdeki bu yenilme üzerine İranlılal' 
karada da tutunamadılar ve Maratonda 
80ll Lir defa da yenilerek ~aya seçtiler. 

Akdeniade kazananuyan oraya hlkim 
olaıaıyan lran, karadaki bütün zaferlerinin 
hiç olduiunu pek act olarak anladı Ye on

claa llOlb'a bir daha Akdetıiz kıyı}aıma ine
medi. 

Milattan .-. yüz J1i önce Suriye kıyı. 
Jarından Sayda, ve sar telürlerile civannda 
Finikeliler Likün idiler. Bunlar ayni za -
maqda bütün Akdeniz ticaretini ellerinde 
tutuyorlardı. Finike kraUanndan Matan 
ölünce E.liasa adında bir kızı, Pigmalyon 
adında bir de oilu kalmııtı. 

Eli11&, Melkart mabedinin batpapazı Si
har Bal ile evlerınUttL Batpapaz. sene; kral 
Piamalyonun vasisi idi. Fakat kral onu öl
dürttü. Elissa koca•ının öcünü almak iç.in 
yurdun büyüklerile gizlice birlqti. Fakat 
haber alınınca işler bozuldu. Eliua liman-

Daha sonra dilde dola§& dolaşa değİ§en 
bu ad araplarca Kartaca şekline aokuldu. 

Diğer taraftan İtalyada Alba adındaki 
tehrin krallarından birisinin iki oğlu kavga 
ettiler. Birisi diğt>rini hakladı. Mağlup pren-
sin kızı Rea Silviya amcasının zorlaması 

üzerine Vesta mabedine rahibe oldu. Harp 
mabudu Mars bu kıza vuruldu ve ondan 

Romüs ve Romülüs adında iki oğlu dün
yaya geldi. Kral bu ik.i çocuktan hoşlan -
madı. İkisini de bir beşiğe koydu. Tiber 
nehrine attı. Be~ik yolda bir incir ağacının 
dalına takıldı. Bir kurt geldi, onları em -
zirdi. Kelebekler gelerek ainekleri kovu -
yorlardı. Daha sonra bir çoban onları gör-

dü, evine götürdü ve büyüttü. Jki çocuk iki 
zorlu adam oldular. Batlanna aürgünleri, 
haydutları, idam kaçkınlarını ve bir aürü 
serseriyi toplıyarak Roma şehrini kurdu 
lar. Komşu tehirlerden kız kaçırarak ev -
lendiler. Kısa bir zamanda bu şehir bü -
tün ltalyaya ve civarına hikim olmağa bat
ladı. 

fakat karşılarında zengin ve kuvvetli 
Kartaca vardı. Denizden de korkuyorlar
dı. Kartacayı ortadan kaldumadıkça dün
yaya hakim olamıyacaklanm anlamıılard1. 
Donanma yaptılar. lkiai de: 

- Akdeniz bizimdir. 
Diyorlardı. 

Anibal, İspanyadan dola~ralı: Roma -
ya bir kaç fersah kalmcıya kadar geldi. 
Zaferden zafere koşuyor, Romalılan ka
rada paçavraya çeviriyordu. On bet yıl 

İtalyada kaldı. Fakat artık Kartaca do -
nanması denizlere hikim değildi. Bu yüz
den Anibal geri döndü. Denizde kaybeden 
Kartaca karadaki zaferlerinden hiç bir fay
da göremedi. En sonra kadmlannın eaç • 
lanndan halat ve ip yaparak donanma ya
ratmalanna rağmen bellerini doiru1tama
dılar. Kartaca yıkılc:lı "Ye Akdenize hikim 
olarak Roma bir fimtek hızile Yunanistam., 
küçük Asyayı, Suriyeyi. Mwr, T rablua, 
Tunus. Cezayir, lapanya ve Galya ile he
men hemen bütün Avnapayı ele seçüdi. 
Zaten o zamanki dünya bundan ibaretti. 

Romayı bu yüksek devre ulaşbran kuv
vet, onun zırhlı lejiyonlan değil, hakikat
te Akdenize boydan boya hakim olan Ro
ma galeı-leri idi. 

Romalı Sezar Mıaır haliçesi Kleopat
raya vuruldu. Ondan iki oilu oldu. Hatti 
sevgilisini Roma ya getirdi. Fakat bu ha
talarını .Senatoda yirmi üç yerinden han
çerle vurulup ölerek ödedi. Romayı, Ro • 
maya hakim olanın kalbinden geçerek ele 
almak iatiyen Kleopatra bu •efer Sezarm 
yerine geçmif olanlardan Antuvam ken -
disine bağladı. O kadu ki bu cesur ku -
mandan bütün Şarka hi.k.im olduktan son
ra, Mwr ordusunun batında olarak Ro • 
maya hücuma hazırlaodL Kleopatrayı da 
yanına alarak büyük "Ye mükemmel bir do
nanma ve ordu ile 'birlikte Mwrdan Yu -
manistamn aarbında .lnebabtiye geldi. 

Milattan otuz iki yıl önce otuz bir eyial 
sünü Oktav ile kar..ıatu. Antuvanm ku -
mandasında beı yüz gemi ile yüz 'bin pi • 
,..de ve on iki bin Minri vudL Hepm de 
dinç ve pzel aiWJaadınhmt askerimdi. 
Oktav iae bunun ancak yanu kadar ord11 
ve donanmaya malikti. Ordum pek yoı
gun ve fakir, clonanmau da daha küçük· 
tü. yalnız aemicileri mta idiler. 

Harp Ak.çiyom buma önünde. önce do
nanma arumda batladL Mıann aiır ve 
l->üyük plerleri küçük n hızlı Roma ae
mileri önünde mımena yapamıyorlanlı. 
Ablan kundaklar)a bunlan tututtundu • 
yor, alevler İçinde denize SÖDıWÜyorlanlL 
Harbin en kızgın zamamnda, seride dumn 
a)tmıf kadar M11ır gemiai kızıl yelkenler 
açarak kaçtılar. Bunların hatlarında Kleo
patra vardı. Antuvan denizde yenildikten 
sonra karada hiç bir fCY yapamıyacağmı 

( *) 290 ayak uzunluiaada 50 Qtık P- anlamıftı. Mısır kraliçeGni de çılgın gibi ~ 
nitliiinde her biri beter kiti tar.,...... çe- viyor, ondan bir dakika ayn kalamayor -
kilen 26-50 kürekli ve dört köteli Wr 1el- du. O Cla ııevgiliainiıa udma diiferek harp 
keali eski bir harp semiai. meydanından kaçtı. Kocaman ve mu~ • 

zar.ı ı..ır ordu, ::ı. orgun ve paçavralar ıçan - mı~, gu,ıennı hay .... .:a ve o k ~ sev• 
deki küçük bir orduya h~alim oldu. diği Akdeniz ufuklarına kap .. mıflı. 

Oktav Mısıra gitti, Antuvan kendisini V enediklilerle onlann yoldatlan 
öldürdü. Kleopatra da onun gibi yaptı. 

H. ··1ı · · d k k b. aevinmitlerdi. Bu iki büyük deniz ej. 
ıcaz ço erının ortasın an çı ara rr 

ıimşek hızi)e büyük bir devlet kuran A - deri yok olunca Tirlderin ıut k esld
raplar, karada oldukları kadar Akdeniz - si sahi zafer halamı1acaldarmı .... 
de de bikim olaydılar, F ranaanın ortum-1 nl)'Ol"lanb. 
daki Puvatyede Şarl Martele yenilmezler- Bunun)a heraher Türklerin en .. 
di. Yenilseler bile yeniden ileri atılabilirler, mansız diİfmanı olan Venedilrli'
hcr an cerilemC2lerdi. henüz Girit ile Kıbnıı ellerinde tu • 

Milidın altınCJ ve yedinci -rl•n idi. tuycrlardı. Mertçe yapamadıklarnıi 
Finike. Atina, Kartaca ve Roma artık 8Ön· 
müş bulunuyordu. Bunların yerine gene el alhndan ve baıblan vasıtasile, 
küçük bir şehir olan Venedik, Ak.denizde yapmakta devam ediyorlardı. 
boy göstermeie başlamıftı. Mora kıydarmda bir aabah hir 

E.jer hu cumhuriyet karada hudutlarını Türk tüccar pmiai Jıtanbula dojna 
genişletmemiş ise, hunu zaten istememiş geliyordu. Bir Venecfik kadirgaaı da 
olmasındandır. Çünkü bir bezirgan kafasile Ciridin Suda Jiınanmdan çıkmıt. 
düşünüyorlardı. Akdenizde dolaşan ge - ıarba ıittiyortla. fakat Venetlilr 
miJerile üç kıt"anın bütün zenginliğin.i Ve- ıemiai -1Leaf•İBİ. iıadİrmİfti. Kii-
nedik ,elırine topluyorlardı. Kıyılanlalô en roma 
büyük kaleleri, limanları ve boiazlan elde relderini pek J&'V&f çekiyordu 'Ve 

bulunduruyorlar, Akdenize komşu millet- din&ıtelô ~ dmmadan clirl 
ler davulu çaklıklan halde parsayı keneli- yam .~ 
leri topluyorlardı. Bir aralık ı.7bdı: 

Bu Türk lmpuatorluia kurulmıya bq. _ Pra'ftmad. bir semi. •• 
layınca Venedikliler bwıa aldırmadılar ve Venetlik ıem-.m p..-erteaind. 
hoş geçindiler. Fakat Türklerin denize çık- bir lnmıl--. olcla. 
mağa hazırlandıkları gün hemen düflll&n 
keaildiler. Vardiya iliYe etti: 

Hele Fatih Sultan Mehmedin latan bulu - .lir lurk pmisi •.• 
aldıktan sonra kuvvetli bir donanma ya- O anda. yellicnlerin direklere çe. 
ratmaia başlamasına fena halde kızdılar. kilmesine emir verilm: 
Uzun yıllar Türklerle çarpıfb}ar, fakat her _ Hiua! .. Hiua! .• 
defannda yenildiler. Kürekler . yavaı yaYaf itledi. C.. 

Şimdi dünya kuruJahdanberi batlra mil- Dlİ aanlııi ra.laat ra.laat yoluna deva• 
letler anuıında Miriip giden büyük dava 
V enectiklilerle Türkler arumda da deYaDı ediyordu. lmk ~iıi bu aeminia 
ediyordu. kıç kaaaraaı üatiiadeki V ened.k ha,. 

Twkler l•bO da Venectiklilere :JamaD l'&jmı sörJaiiıttiL Aldırmadı, hatta 
l>ir tokat attılar Tfi. oadaa eonra anık Alı- bar.S o1dui- ı.. clevlıetiıı ıemiailli 
denize hakim oldular. Fakat Veaediklila 1eli•la•eja lıııuuı..b. 
timdi kendi davalarını hir luriatiyaahk da- Likm m .- - iki yüz -~ 
nsı tekline sokmutlarclı. 15 38 de Preve • -Y,ia V ıa. • ,, __ ,,.,.. Cl9EI __ a Dmm ....,. 
mede Barbaros Hayıeddın Pqanın kart1 - • • • . 
-- ~- ~- _._;:.. L - Avıu d :aın provaıını lürk semıııne çevır. ..,_ uarma...,....n ouuı pa onan -
malan artık demirledikleri limanlardan çı- diii aörüldü. 
kamıyorlardı. Hele Venedikliler, ticaret - - Ne oluJ•l Ne Wli~smnaz? 
lerini devam ettirmek için Tü:rlrlerle hoı DenK:je 't'amt lı:al..=dı. V enedilj 
seçinmekten ba,ka bir çare bulama.t.lar. toplan ......... •lef ettiler. 
Boyw.larmı eidiler. Ve lS.fO ta aüıeldi bir Tiirlder ele alwm .,..blanmahla 
aılh yaptılar. 

• * • beraber anlaa ıibi .liriftüler, fua• 
-1-

Venedik Hıyanet Ediyor 

hem azlık idil., hem de geminia 
topları lriiçiiktü. 

Bir ıaat kadar sonra Türk gemisi 
1568 senelerinde idi. Büyük Türk yajma edilmqti. 

amirah Barbaros Hayreddin öleli içinde balunanlann hepsi boğaz. 
yirmi iki kıt olmuftu. Onun yerini lanarak denize atılıyorlardı. Vene. 
bot bırakmıyan ve atılganlık cibe- dik kaptanı elinde yalın kılıçla dola· 
tinden daha baıkın olan Turgut reis fıyor, tekr&J' tekrar-haykırıyordu: 
te üç yıl önce Maltanın Sen Ancelo - Hiç kimse aai kalmıyacak .... 
biıanndan atılan bir pllenin fırlat-{ Hiç hir iz bır~m! •. 
tıiı bir taıla takaiından yaralan - ( Arlccuı.11ar) 
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Atletizm Antreaöru· 
(81İf tarafı 5 inci Jble} 

ôtdu. Tenezzül eder de una gelir mi) Prak Gidiyor 
Son Podama Tefrikuı: 4 Gelae bile öcünü almak için ~lir· 1932 eeneeindenberi atletizm fe • 

Hatip Ak Ounanm eoluk yüzü bu- deruyonu elDJ'inde bulunan m.ıJim 
sünleri iae o bu abla kokU8Ullu dar - dar ileriden bu aiz:a bozuk kadına ,c>yle ıuttu. Prak, Almanyada bir İf buJduiandm * babcı abladan, bnlet kokusunu da brtılık veriyordu. Cm kapaklan düftii. niun on bette memleketimizden ay • 

Bayramın IOD aünü her iki kadmın kifmiri, narin lmdan kim bilir ka - - Analanmız bai.lanniız bizi yu. Yavat Javaf dudaldan hareket etti: nlacaktir. 
itleri çwkm•f. her ikili de o aün ço- çwncı defa alıyoıdll'. murta ile limonun pahalı zamanında - Zarar yok. Sen bir haber ver· yerine bafka bir antrenör ptiril • 

l'taldarmı bayram ,erine Ftüreme - Bayramdan eoara Hum, kendisini peydalamlfflar amma aiz de luzlamım Gelirae gelir. Yap dediğimi) miyecektir. 
Bni91enli.' Ha...,. an=e ine o sün biri çok aeven o clarbabcı lamı yüzünü sirke ile aanmaağın, tuzla biberin bt ihtiyar bdın eöylencli: 

biri <>ilan iki çoculdıtl. hatırh bir nedenee bir .._ 1ıiG aönmemit. bet zamanında peydalanu, olmalıamız. - lnnallahe maaeaabirin. Haatalık Atletizm Hakem Kuna 
•ıDlllaetencli mila&r aelmif; k~. on sün içinde OD utamamDe unutmut• (Elile tuz eerpme ifareti yaparak) öy- eenin huyunu dqiftirdi. Rüyanda gör- l1tanbul atletizm heJeti tMafmclan 
budi•İD kmn en=lli ite kocwnm teklifi ta. Kifmiri, _. laza plince, ma - le iae 1uz1anmzı da, sizi de tuzlayım, sen tikıineceğin inunlan yattma çağ- lan ti tik lar hakem lmna 
~ıl!!l'İ·n e 0~ akıabalanndan Nılleleri birbirlerine yakm olcluiu için biberleyim de kokmayınl nyoreun. Gözün genç kız aörmek isti- ;:ı .. aal e epo~ Is 
~iftni'n evP .......... ~ aruıra ınebılMt filin gideıken onunla Orta boylu, penbe yanakb kız,.. oğ- yor galibal ugun bncı top tıamı ,....._ • 

tmitlerdi. yollarda bir iki kere karfılamıt, çocuk- lanın bu sözüne fena içerlemit ~ima • Hatibin katlan çabldı. tır · 
ça bir iki ltÖZ koDUflDut. brfıhldı, bir- Jı ki yerden kapnuf olduğu küçük bir - Sana ne diyorsam onu yapl Bugünkü toplantıda atm·h w ko-

Darbtakacı im, acaba o aünü nwl birlerqıe bir iki plüfmeler; fakat biraz ta\Jı yaYafÇB ona doğru atarak: Eski aağlıklı, ceWli nmanında ko- tular bahialeri üzerinde mihwizt kr 
191-c"irmiftj) eonra sene neclenae ve PDf yoDar,la - Haydi oradan, dedi, hoş köpekl cuman emirlerine ahtan 1radm dav- yapılacaktır. 

Kenar eemtlerin be eli dubublı. ı,.. aruıra brtıı.,tıklan halde biıbirlerile Sen bizim köpeğimiz bile olamazsın. rancL. J • • • 
aüDü. ~ rutdrh ve aör\il)Üfte kon"f""'z, hattl -.... kaqıaya bir- aen git te kendi mahallendeki kendin Yeldirmesini giydi. ngılıterede Lik Maçlan 
· bayram >:-*inin ,.bak, oynak. birlerine pLiies olmu,&.r: alDln hi • gibi terbiyesiz kızları tuzla! - Aqam ezanlan onu nereden lngiltere Jik maçlarmm 35 inci 

mmı~1r-~ clbli ..ı. o IÜD rinde de birbirlerini hlılta;ill b,be - E>ğlan kıza o zamanın argo di1ile bulmab bilmem kil 
0 

1annda Anenal likte ...._ 
n-111 akfem dip ...... atlarda. bir iki e&ı: attı ve iradının tokatlamak Diye eöyleniyordu. ~lan V ol 1..1 __ "'-an ,..,-1 '9 

• • L- eline ..ı .. .::..... bicide ı· h.dcle li yü c- d"' ala !arda L-L---- Cl_..Lb cu o va .naıllr- ____ , 
u•uu•nu••~••ıt~•• .. ".,............... - 2-.. IÇm ACn ~u t 1 ı t • un UZ y IJUIUllllll ,;JIQI 2. 2 beraber Jralmlfllr 
O aiiD ••ııcı ...:....• rümeei üzerine: nine aailık verdi: • • • 

ırAl-'tle -..-. ler • 9ltı 1*I 7.11 . .... \JJ •ııM, - Ti=-=-L ..:...:,L tirinld On k-1- Likte batta giden Suaderlmtl fiil 
ı-ı~ __;;;.c..,;. ~- ...... ~ tn ......... unıta. - u tanımayan var iDi •aa..-,,. L.-:- • lan Midla D.;:...;.-_ li 
~ ...WOile r inmm ~ ~ _.... ' QQl .. 'll" Diye bajararak bttu- Kadın priye Var ait hük6met konaP. Oradadır! ~cı 0 &1Uaut1 ~ .... 

111ım• GDma ,...aran eklerine lra'flllna lııir ... pbıdL K-. HM.- dönerken bir lremnlan bu manzarayı - Sen fU çorbaya bMıYei- kuzum fı.ndm 6 • O majltp edih~. ••••* ana tiJ1e ıMılmak i8- nın otuıdUp _,.,, ~ bet altı eeyretmelde olm ~ ojlaftln arka- S.chbcıimı Çankınc1a Mllç 
: yıl Udu ............... ,.. - daflannı tenledi: . . Tı k 

dlr Be....,._ otwu)'Ulda. ..._, o- -Haydi baka • d kiniz - Hiç merak etme. uzunu oy· _ ymkan (Özel) - Çum ... 
~uYJ'lligna ..... t.ihmalıt llU arbk o ...... batllnlırfla ld )'olda buradan arabuımf°'• eaz e çe dun ~ d k dum melitebiyle. Çankın IPOf tM ha • 
Klz: ... ....,. ..... ~. Yal • (Ar._ ._) - oyı um 0 >" • ruıDda )Çalan meç 1 • l llei•ın bit 
_Be., dedi. lrewhı ~. mz. an diilt ptmı ~ .. * mittir · . 

. ~. olu "as • dmW. W,.Dt. win ~;(ftll 1-rTN Cece ilerlemifti. . Burada Bozkurt ve llaaz ....,._ 
- o..- o .,.. .... o -- imla aegirmif· , .... o - aWük . w ... • • Hatip Ak Oaman Gata. aelen aö- iki klüp tefdkül etmifth'. 

• 1 ....... .,., ..... ,..,,..,. .. o1- l ''nALAn iü• aWıftıimalanyla yoıpn düflDut-
- Ben ODUD bclarken annem de daiu bdu hayal me,.ı Wr Aeii u- f\K ıl-\ tü. Aoaqez ÇQClilar 

• o kadar eneldil yulduy~. _ .. • • Ara ma nöbet aeçirir aibi eoruyor· Şehzadehefmcla biliklet9 U l pt 
Ve ilriei de -hl; Wr f8Y konufll'eclen ~ aüzdu; bol üzüm. ~e mcır Kanun Neye Benzer? du: Veymiye cuma sün& it pcak .... ,. 
• mahaBedeki nlerini huldular. ~ .idi!.~ .cuma idi. Halk Şehremini Mazhar Pap hiT milfettitl - Gelmediler mi) at edip kira~~ .,_dl' ı ft * o sün, SUZ mevMD11nın hu yarı 10lak "2letti. M-fettit her tarafa M. wrduiu Nihayet aokak kaplllDUa acıldıimı y~ aaat için Üf hiület ... • 

Hmn o sin nde hep bir pu, iki ~!MND~ ~citler, üzümler arumda ae- e de;_ anlatamaJUlC& ~ dnle- duyduia •men lml.k.lcııııllMtb. SWb ,arak dnkkandan aynlmaflu, flıbl o 
önceki .,.._ llmderini cl6fial- çirmek ipil aba akın S.,ıampata. te mUnıcaatla Mazhar P~ dava etti. nine bakb: pndenberi biaikletleri ilde etmwlf • 

• CeJen miMfialeıin hemen kendi Topçular taraflanna •lrın•fb. On dart Kananun hakim n hakem olm,.aı iste • - Celiyorlar. !erdir. Mehmet Veyai çocUH.na Y. 
'911Ddaa· çocuklan mu iCinde cmu yaflDI yeni doldurmakta olan Huen eli. Ve korkarak i1l"9 etti: viyetlerini bilmemektedir. 7-Ma iç 

oyunlula avutmM iatedikçe o- ela o sin hatUı mahaU. arbd.tla • it ~•11 o melanle t6r87i cim.& taa- _Erkekler de •· euç_J~ ~· 
akla hep clGM. nft1ki .... Pi- andan altı yecll m;ı ile biılikte bura • zimat daireli nıili olan Mahmut C.Wed • Hatibin karısı: 

; bayram yerinden ilk arabaya bi· larda doJa,ıyordu. Tam öğle vakti din Pqaya miincaat ede~ ~t mua• _ B Km,ı oc1aJa M)'W'UD l 1 . • ı 
arabada o ldfmirt. narin kazın ,... Topçulaıdalri incirlikte ipe abanlz ...... teeriine clelAletW nca etti. • Di eu~~ yol aa.teriYorclu. yem NepıJat 
~ yanyolda clarbukaa .ı,. dilfecek yer bhum•fb. BGtüıı aiaç- Kan~ hah..cı.n Te OIND hakim ol: So~ idare kandilini de içeri al- -
kendiaini olduiu ~ bpp lann altluına ys yer hamlar, kilim -~ --- ~-~t Cell alarma ... m.-n bu ocakla .,. odw ._...., 8 ....... - iki _ ............ 
,J.- ll'A.x...L • ..: •---..J- 0 ler __ _!J_ 0 

_ __!_I _ _!_ ...J_n___ lec:Llin p ..... maw ...W• m ·----- __ a. • L-L---- f;_ !....!-.il ~· ~ 
~ __....,.....e ça,, .... _ yem , RnUDlf, ~ uaumuua • • _ ıc- . a..zer bilir milin> K..- • karanhkb. _. nep'JTetta - ., -· v• 

lıfardee olduiu o kifmirt. narin kız- lmcaklar kurulmUf, bir hlyü buy, bir ö;._.::. .,__ Sinek dk • yıne Hati • . penleri slgllkle tam- mecpıuua bu defa (Av~•...._ 
çiçek topla)'lfl, arahacınuı kendile- cıvıltıdır sidiyordu. En bGyük cevizin ::.. delip ı~emez. o.ı.· de ariim:;.. dı p ıçen iç~t _muflar) ~ hir bıetl; • ırı•i. 

eevip okfa11flt eonra yeni kanlet altını lrakbel•kça bir aile lraplemıfb. t1 iı tutulur. Fabl ... um doku • . .. Onaverate prof..arlerind-. J(r ... • 

iıldtda kızla cmlum birbirlerine Mg - Bu cevizin clahna kurulan •hnrak bü-..:. +.-. peer. a. ...... eiaek. u: c~cen!. .. '--'- .. cloktot ~~~~~~.~~t_ ........ -~: 
L-LL ...11!- ...L....L-1.-- _'I: - --...1-L: ) lr)a bii-o;,XA n ~- -'•---L • - eçDllf 0 un, Dll&lll 11111 c' tanu111 ~ - • p 
&UIUmbfl, w1fte ~ ..,.. tün Ull"WI • •DCL rm en ,,.._ ... m ei. Mailaar .-..- ua •~ IDeDZI • irdim. N . lecl'lm;...; •• 

kencminl ..... f8Pll' &piif6, &- en cliizpinü idi. lesindediT. Büı,...ı.p TU •~ Mazhar get • • e~ ~ulurkm beledi ~Cini - uıu..ı tıkarım ... 
yohmcla ......... ~ .a.- Yibeklili cliil't metre kadar olan Pqa ile uir....-z, ve denliDi anla~· Diye ya~ ye artırma kurumu tarafmdan ı,1.a W... Wr 

külihlar ft nihayet erteli IÜD sene bu •hncaim clihindeki tahtaya biri u- mı. P.ıe de batana .bell ebnmt. dedi. doktoru N,ci. --L--'-·---. Bir ok _n;.;._-ı ı ' H 
Hatib• ..:;.n-- .. IDL eRT ~........- Ç S-

ile ayni cıJaal t w aörüa\ifler zunca, biri orta boylu ve biri ennerce. Mrbnet Z.W - ın ,, ......... u .,._ var L ve deier ... melGmab ı.avi oJU IMi ~ ... 
f atibe PliP aelmeei ak)eriniıı biri penhe yanekh iki kız kartdıkh çak- Hutuın da bir haber yollmnak yo& ieTli bir tetkik mmulU la,du. 
aeJiyor; awlh yawuc:U bun· mıtlar. hafif hafif kolan vuruyorlardı. mu a hocam. Kan o.......ı.n - Oni~ ld .-o 

kurdukça milafir çocuklann Olta-- Ha•nla onun batan mahalle arkada,.. Bir Doktorun Daha arbdan eski tarih muallimi Rüknettin Fethi ve Lebit Fehmi ......... 
çakan:hklan o~ pbucak 1i- lan, tam bu aalıncaim yanından ae • Salı meb'ua Haydar: bu mimde kiiçiik im kitap....,..,, 'ı n 
yor; ikide bir mafir oda·• si- çerken içlerindeki hatannın biri hafif GUnlUk - Geçmif olwnl diye ,.Jdattı. Ne •tılıi• çakan)auftır. 
misafirlerin yanında boynunu bü- Nıfif .ıtanmakta olan .Unceiın i1>ir Notl•nnden (*) oldun böyle hocam. znat Gsntaai - zmat • ı!s ıılol 
dudeklarmı büzerek ne aöyle • ne birdenbire ..ldırclı Y't ona tutar tut- Li.le müdürü .E~ ele. ~ mezuolan ~~ ~ a•• ' .. • ....,.1maz bir ec1a ile yan içinden, maz o1ann 1mi1e ..ıtanchiı •ivme - Ta•allllhl ıero,gln~ .. H.tibin -... Gilteai .. ....-. içia mecınuama 1 arca ,.a w..,.. aı • 
chpdan •nneliıne mınlduııyor- tin aklline çekti. 'Çekti: kızlar •hnce- NtUll lcoraJ1nuılıdır? epey zahmet vıtlmdfti· -O m1 "" ·• -.-· ~-----.-----~ 

: im üzerinde avaz avaz haykırıyorlar • Duııar •rtliii çekm altmat bet yatla· m&dürii Fahire -eald ---~ e- T llltl DtlWllll.W 
- Bayram ~ litmiYecek mi • da. f abt, O. lazlann anneleri. teyzele- nnda lftt ha.ta bclma vercHiim P9h· vinde ziyafet veriyonhı. Ara1ii *-1& O •• r. 

anne) ri filan Yetitinci'8 kadar eliDde _. riz U.taılini karilerime de MUIU)'cmmı: Gült • otada LUldU. CenÇ im kendini TliwaldtDa OımiJtil ,.ap' ''w 
Bir pce önce. ,a,uuıda bayram ye- kı tuttuiu ipi tıpkı bir fuıldak çevirir 1 - Si,.Ja atlet ula ,.enmiyecekdr. aö~ iateyifine önce hir ıiU(ıil vere- . Tiiberk&loz CemiJ'etl bap iMi ti.• 

, _. lleoderinin Wr hayli de- sibi oWuiu ,.de bef, on defa tabak 2 - tc.lwe ~· ed" Sö halta pttıp ı.AIWr alın- • Caial ..... Etibba Od.- 1 1 • 
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İstili Zamanında Çok Sıkı Bir Tahrip 
Siyaseti Takip Ediliyordu .. 

Derhal tabkika~a giriştim. Depoyu ta _ yan adamlann bulundurulmasını icap e - daıı Vitalinin kumandanla komqtuklannı 
mamile dütmanların eline teslim etmemek denlere haber gönderdi. demindenhcri sükünet!e dinledikten ao~ 
için Denizliye gönderdiğim 400 silah ile Artık müzakereler gizli yapılıyor; ve ona İngilizce bir ~ler söylemiş; ve son
icilen batka depolara naklettirdiğim riıal- müzak ... rcler esnasında yabancı kimseler ra da ayağa kalkarak: 
zemenin istasyon memuru tarafından İn - bulundurulmuyordu. Böyle olma' la bcra- - Kumandan bey!.. Siz haklısınız ... 

be• ·1d·-· · .. v d. ber İngili:der yine bu müzakereleri harfi Sizin sö:derinizi aynen mutasarrıfa söyle • ıilizlere ha r verı ıgını ogren ım. l 
Aydın demiryolunun istasyon memurla- harfine haber alıyordu. riz. Onun, ı;ize müracaat etmesi lazım ge-

nnrn kiffea.İ Rum ve bir kaçı Ermenidir. 24 mayıs 335 tarihinde zevalden bir lir. 
Harbi umumide ila e edilen müslüman me· saat sonra idi. Mutasarrıf vekili ile bazı 1 Demişti. 
rnurlar mütarekeyi müteakip lngiliz kum - kimseler ve bilhassa bunların arasında lngi1izler çıkıp gittil<ten sonra, kuman-
panya:ı tarafından çıkanlmıtlar idi. İs tas· Aydın metrepolidi ile Rum muteberanın - ı d~n. ~ele~onu .. açını!•. mutasarnfı at&mlf; 
yon memurlarının İngiliz z.abitlcrine ca - dan bazılar1 hep bir arada, adeta el ele lıukumehn mumessılı sıfatını taşıyan mu • 
susluk ettiklerini ve esasen bütün :reni rin vermiş bir surette fırka dairesinin önünden taııarrıfın da ittirakilc lngilizlere vuku bu
ingiliz kontroluna tabi buluildugunu bili • 1 gcçnıi,.I _r; İngi.iz mümessillerinin ika;,net lan müracaatın, yakıııks12 bir İş olduğunu 
yorduk. Fakat, en gizli harekatımız.a va-1 ctlikl ~ri binaya girmiılcrdi. Burada bir iki anlatmıştı. 

( Arka.~ı cıar) nncıya kadar bu derece nüfuz edebilecek- saat kadar kald1ktan sonra da, çıkıp git • 

1 . 1 d. ········--·········································---· lerine ihtimal veremiyorduk. •. . mış er ı. . • 
( . . . Her halde, ya lun.ir mumeuılle - 1 Ara.d~n yarım saat kadar geçmıfh. İn- ı 1 A D y O 

rinden gördüiü tazyik ve yahut İstanbul· ı giliz mümessili yüzbafı Vitali ile refiki mü- "'----------------
dan telakki ettiği emirler üzerine olacak ki, 

1 

lazim Crand, atlara binerek fırka daire ~ 
bu~n kolordu kumandanbiınm müekkit sine gelmitler; kumandandan mülakat is • 
bir emri üzerine, Denizlide bulunan sekiz temiflerdi. 
Erbard cebel topu kama ~e nipngahlarile, Yüzbqı Vitali, memleketin yabancısı 
yalmz Aydın deposundaki makineli tüfek- değildi. Bütün hayatında, Türkiyede yqa
leri göndermiye mecbur olduk.) mıı ve ekmek ka:ı.anmıı bir İngilizdi. Ti -

Bu 'Aktamki Program 
iSTANBUL 

18: Dans musikisi, 19: l laberler, 
19, l 5: Muhtelif plaklar, 20: Kuvartet: 
Beethoven (plak). 20,30: Stüdyo orkes
traları. 2 l, 30: Son haberler. Aydında İngilizlerin en kuvvetli ca • caretle. meıgul olduğu zamanlar, Türklere 

ıuaları (Maniaalı iıtalyo) ile (fabrika~ör bal ribi dil döken bu adam; ıimdi zehir 
Teoha~i) idi. Bunlar, kendi casusluk ıe - gibi söz söylemekte idi. gazetelere mahsus havadis servisi vcrile-
bekelerine ithal ettikleri adamlar vasıta • Kumandanın huzuruna gırıp le mutat cektir. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

ıile mütemadiyen fırka zabitanına takip olan bot betten sonra Vitali söze baılamıt 
ettirmekteler ve baza biirTİJet ve itilaf ve funları söylemi§~ 
mensuplarile müıtereken hareket etmekte· - Şimdi, mutasarrıf ve hoca ( 1 ) ve 
lerdi. papaz ve beldenin isli.m ve hıristiyan 

Bu bap:a da bir vesika ohnak üzere yİ· ahalisi namına bir heyet bize müracaat et
ne orada bulanan büyük rütbeli bir ku - •ti. Bunlar, memlekette anal"fİ olduğunu 
mandanının hatıratından aynen fU satırları söylüyorlar .. Ve, asayitin temini için Türk-
nalılediyoruz: ]erle Rumlardan mürekkep bir milis tef· 

[Aydında pek çirkin ve alır bir hadise. kil etmek İstiyorlar. Ancak, askeri depo-
Ve hükiunetin tarzı hareketine bir misal. dan üç yüz silahın kendilerine verilmesini 
lnriliz zabitlerinin müdabaleıinin reddi.] bizden rica ediyorlar. Bize fimdi bir zabit 

Bu hacliae, pyanı takbihtir. Fakat bat- veriniz. Depoya gideceğiz. ôradan 300 ıi
bca müsebbibi, hükUınett.ir. [1] Bu hadi .. lilh alarak bunlara vereceğiz 
aenin tafailitma pİfmezden evvel, buna Kumandanın yÜ;Ü, kıpkırmızı kesilmif
taaUUk eden evvelki vukuab izah etmeli- ti. Ve büyü1' bir teeuürle tu cevabı ver _ 
)'İm. miıti: 

( t 5 mayu 335) l:zmir ı.idiseıile bera • - Memlekette anarti olduğu iddiasını 
ber, 0 sünün .. babı vuku bulan tavsiyemiz reddederim. Var ise, vak'a göstermek la
iizerine milli bir mukavemet İcrası hak - zımdır. Beldenin emniyet ve asayişini 
kında milletin muvafakatini almak ve bu tamamile muhafaza edecek kadar elimiz
bapta mukarrerat ittihaz etmek üzere de asker var. Harbiye nezaretinin emri ol

ANKARA 
19,30: Çocuklara öğütler. bilmeceler. 

Ata sözleri. 10,45: hafif müzik, plak neş
riyatı. 20,05: sıhhi konuşma. 20.20: Ajans 
haberleri. 2 O, 30: Karpiç şehir lokantasın

dan nakil (orkestra). 
BÜ KREŞ 

12,35: Orkestra ve haberler. ( 15 şe ka
dar). 18, l 5: Plak. 19, l 5: Sözler. 19,30: 
Kok cazı. 20: Haberler. 20, 15: Dans. 21, 
05: Konferans. 21,.ı5: Senfonik konser. 
( Çeykovski, Debüsi). 2 2, 30: Haberler. 
22,45: Konserin devamı. (Şuman, Vag -
ner). 23,35: Kon!ler nakli. 

VARŞOVA 

17, 15: Orkestra. 17,45: Şarkılar. 18, 
15: Plaklar. 19,10: Fransız şarkıları. 21: 
Monolog. 2 1, 1 O: Orkestra kon!leri. 21,45: 
Haberler. 22: Leh musik~i. 2 3: Hafif mu· 
siki. 23,45: Sözler. 24,05: Plak. 

MOSKOVA 
20: Karışık. neşriyat. 2 1 : Radyo festiva
enıisyonu. 22: Yabancı dillerle neıriyat. 

PRAC 

• mevkün müsait olmasına binaen - hürri - madlkça, burada milis teıkiline müsaade 
yet ve itilif fırkalı binasmda bir İçtima ak- edemem. Ve depodan da hiç kimseye bir li 
tetmek iatedik. Fakat burada istiskal gör - -tek ıilih veremem ... Böyle bir ite ne 11 • 

düğümüz için, derhal me.kii değiıtirerek fatla müdahale ettiğinizi bilmiyorum. Eğer 
fıtanbul oteli altında bir bç toplantı yap - mutasarılrf tarafından böyle bir ıeye lü
ınai• karar verdik. Bu içtimalara, belde- zum görülüyorsa, sizden evvel bana mü • 

17,10: Hafif musiki. 18 : Çocuklara. 
18,20: Trio konseri (Dvorak). 18,45: 
Sözler. 18.55: Plak. 19, 10 : Almanca neş
riyat. 2 O, 1 O: Hafif musiki. 2 1 : ı• Deli ı> adlı 
opera (Fröster). 23,15: Plak. 

nin muhtelif tabaka ve suuflarına mensup racaat edilmesi lizım gelir. 

bir çok zevat ıeliyordu. Zabitlerimiz de Bu ağır cevap karıısmda yüzbaıı Vitali 
bu içtimalarm hepsinde bulunuyordu. İngilizlere mahsus - soğukkanlılığını mu-

Aydında dava vekiJeti ile if:igal eden hafaza etmit ve ıöylece mukabele ıös • 
(Büyük Millet Meclisi Sinop meb'usu, termitti: 

Hakkı Himi Bey dahi bu maksadın en ha- -Depodan silah çıkarılmasında, benim 
raretli bidimlerinden olarak içtimalarda müdahale hakkım vardtr ... Zaten, depo-
hazır bulundu. daki ıilihların yağma edildiğini biz bili 

Bu vatanperverane müzakereler devam yoruz. Ve bunun neticesinden korkuyo • 
ediyordu. fnsiliz mümeuilleri, kumandan- ruz. Her gew, cizli gizli içtimalar yapı • 
lık dairmne müracaat ettiler. Fırka ku • lıyor, ve bu içtimalara da zabitler devam 
mandam miralay Şefik Beyi görerek: ediyor. Buralarda yapılan mw..kereler, 

- Bir takım İç~imalar yapılıyorrnut. hem hıristiyanları hem de memleke!in a· 
Hıristiyanlann katli im edilmesi ınüzake- sayiıini tehdit ed:Cek mahiyettedir. Onun 
re ediliy~rmUf. Bu hususta bizi tenvir ede- için halk bize müracaa~ etmekte ve mÜt· 

bilir misiniz 7 terek bir milis kuvveti lef kilini istemekte 
Dediler. haklıdır. Bu talep, muhakkak kabul edil • 
Kumandan, bu içtimalann ancak vatan 

kayguıile yapıldıiını ve Türklerin hiç 
kimseye tecavüz baklunda en küçük. bir fi. 
kir bile taıımadıklarını delillerle isbat etti; 
ve lnıiliz zabitlerine kafi derecede kanaat 
verdi. 

Fakat hayrete pyan bir keyfiyettir ki, 
bu iç~imalara devam eden zabitler hak -
kında, mutaaarnf tarafından da bir ıika -
yetname geldi. Bu ,ikiyetname, (halkın 

iftikiama) atfediliyor, giıya halkın silahlı 

bir kıyam hareketinden korkmakta olduğu 
bildiriliyordu. 

melidir. 

Demitti. 

Vaziyet, bu hi.d bir ıekle gırınce, ıte, 
mülizim Crand müdahale etmi,ti. Bu zat, 
hakikaten çok ciddi, terbiyeli, kibar ta • 
vırlı bir zat idi. Hatta fU hakikati de söy
lemek li:ıımdır ki, bu zat samimi bir Türk 
dostu idi. V azifeıinin müsaade nisbetin • 
de Türklere güleryüz ıöstermekte ve İz
mir felike:inden dolayı Türklerin hisset • 
tiği teessürlere İ§tİrak etmekte idi... Arka-
-----
( 1) Her halde (müftü) demek ola • 

Kumandan, bu içtimalan menedemezdi. cak. 

BERLİN 
18: Plak. 19: Askeri bando. 20: Hika-

ye. 20, 1 5: Piyano - keman sonatları. 20, 
45: Haberler. 21, 1 O: Ber1in radyo orkes
trası. 2 3: Haberler. 2 3, 30: Hafif m~siki. 

BUDAPEŞTE 

19,30 : Çingene musikisi. 21: Cöte'borg
d an nakil. İsveç musikisi. 23,20: Plak. 
23,50: Şarkılar. 24,25: Çingene musikisi. 

.. (.i<i"L:iaR··54·)···R·;;~;·k·~i··;;·~·1:·· 
lerl mUkemmel cep •aatlerl 
kadar dakik ve tem ayardır. 

Kol saatinin cep saati ile ayni 
presizyonda olması pek nadir bir 
keyfiyettir. 

Halbuki, KALİBR 54 REVUE KOL 
SAATi en şiddetli fizik hareklutan 
bile kal'iyyen mtHeessir olmaz, ve 
ttyarı pek gliç bozulur. 

Bu santin başlıca hususiyetleri : 
lınliya1Jı saniye çark büyük çarklı 
hususi diş dizis!. kuvvetin mllkem
melen nakli: büyük tavla, tam ve 
dayanıklı ttyar, gayet ell\stikf 
ve kuvvei miknat siyesinclen Ari 
"NlVARO.X,. pandnlrı. 

REVlm Saatleri tanınmış saatçi
lerde satılmaktadır. Umumi sabş 
deposu : Jstanbul, Bahçekapu, Taş 
Hun 1 ci kat No. rn 

,,. 
1 BiKAYE 
L-------------------------------~·--__. 

KİBAR DOSTLAR 

- 1 
Bilmem, si:.ı:in de böyle dostlarınız, eski 

mektep arkadaşlarınız var nyf 
Size bir kaç eski ahbap J(>i takdim e -

deceğim. Böyle can ciğer dostlarınız ol • 
madığına bilmem müteessir olacak mısnız. 

ln!lan yaşadıkça neler görüyor. Kuzular 
kurt oluyor, ipek böcekleri akrep kesili • 
yor. Amma bunları anlamak için de insan 
neler, ne vartalar atlatıyor. 

Şimdi size l;>ir numaralı eski mektep aT· 
kadaşını takdim ediyorum. 

Bir gün matbaada konuşuyorduk. 
Odacı bir mektup getirdi. Eski sınıf aT· 

kada~larımdan Ali Sedat yazıyor: 
uKardeşim. Şimdi bir yere elli lira ver· 

mek mecburiyetindeyim. Üzerimde otuz 
lira var. ( 24) sa al içinde iade etmek üze· 
re bana yirmi lira gönder. n 

Hemen elimi cebime attım. A1lahtan yir-
mi lira vardı. Hemen zarfa koydum. Ceıj-
ren adama verdim. 

Bizim İngilizce mütercimi sinsi sin"i gül
dü: 

- Hayrola. dedim, ne var? 
- Hiç, dedi, yirmi liranın gidi~ine gül-

düm. 

- Neden? Ali Sedat namu!!lu çocuktur. 

Dediği !'laatte borcunu öder. 

- Arkadaşını tanımıyorum aınma ın -
şallah diyelim. 

Garip değil mi ben de kuşkulanıver • 

dim: 

- Verme7. mi dersin? 
lngilizce müterciminin ıüphe]i 

odada dolaştı: 

bakı !arı 

- Onu yirmi dört saat sonra anlanz. 
Yalnız böyle vak'alar benim başımdan 

çok geçti de.. En yakın, en candan arka • 
daşlara karşı bile güvenim kalmamıştır. 

- Yaaea. 

- Evet. Pek yakında başımdan hir ga-
rip mncertı geçti. Hırsımdan hald başım 

dönüyor. 

- Ne oldu? 
- Benim de senin gibi böyle canciğer 

bir mektep arkadaşım vardı. Mektepte pır· 
lanta gibi bir çocuktu. Zeki, terbiyeli, na· 
zik, hem de iyi bir ailenin çocuğu. 

Mektepten çıktıktan sonra babası onu 
Avrupaya yolladr. Bir kaç lisan öğretti, 

yetiştirdi. Geldiği zaman büyük bir mües· 
seseye yerleşti. Ve tanıdığım bir ailenin gÜ· 
zel kızile evlendi. Ben bir vakit İznıirde 
kalmı~tım, iki. üç yıl görüşemedik. 

İstanbula döndüğüm zaman onu yerin· 
de bulamadım. Sorduklarım da tam malü· 
mat veremediler. 

kadaşın ıztırabına ortak olll)amak 

mi? 
• ...... Söyle kardeşim, dedim. Ne var, ne 

ister.sin 1 

- Sorma. Karımı aldat,tılar. Masum, 
temiz karımı edepsizin biri baıtan çıknr " 
mış. Haber aldım. Deİi gibi haber verdik· 
leri yere koştum. inanamıyordum. Fn\...at 
dünyada artık sevgi de, şefkat te insan al· 
datıyor. Karımı dedikleri yerde ve söyle· 
dikleri adamın yanında en iğrenç bir va-
2iyette gördüm ve Allah bana sabır verdi. 

Terbiyeli bir insan gibi sadece: 
- Lanet olsun 1 

Dedim. Yüzlerine tükürdüm, fırladım. 

E.vde daha memede çocuğum anasız kal
mıştı. Kucakladım. artık dünyada benim 
için tescili yalnız o kalmıştı. Yavru•u ben 
büyütecektim. İlk işim ona bir sütnine ara• 
mak oldu

1 
buldum. Kadın ayda otuz liraya 

bakacağını söyledi. Aksiliğe bak ki üstüm· 
de on beş lira var, verdim. Yavrumu da 
bıraktım. Daha on beş lira bulmak için fır
ladım. Aklıma ilk gelen sen oldun. 

Vedadın daha fazla söylemesine mey· 
dan vermedim: 

- isabet etmicısin kard~m. Beni ha • 
tırlayışına ne kadar memnun oldum bil • 

seni 

Ve hemen cüzdanımı açtım. Üç tane 
beş liralığı çıkarıp verdim. 

- Vah vah, kardeşim, ne yapnlım. Ba
şa gdcn çekilir. Allah başka keder verme· 

sin. 

Ve onun teşekkür etmesine bile mey • 
dan v~rJlleden arkasını okşadım: • 

- Haydi, git i;ini gör. Yav.runu kur 

tar. 
Vednt: 
- Yann akşam sana borcumu ödiye • 

ceğim kardeşim, diyordu. 
- Sen sıkılma, üzülme, ne 'zaman olsa 

v~rirııin! 
Vedadın felaketine çok ' üzülmüştüm. 

Hele, o giizel kızın Vedat gibi bir kocayı 
aldatmasına çok kızdım. 

Bır kaç gün geçti. Vedat görünmedi. 
Bir akşam Taksimde bir dostumu ziya· 

rete gidiyordum. Tam Mavi kö ede Ve • 
datla karısını kolkola görmiyeyiın mi? 

Göz göze gelmemek için başımı önü • 

me eğdim. 

Dlin akşam bu macerayı bir yerde an • 
!atıyordum. Bir tanıdık: 

- Oooo, dedi. Demek Vedndın yeni 
bir numarası daha l 

Sonra anlattılar. Bizim eski mektep ar· 
kadaşı kibar dolandırıcılığın pro fesyonel· 
liğine gireli çok olmuş. 

lngiliz.ce mutercimi Bir ay önce idi. Bi
zim tercüme büro 
sunda oturuyotdum. 

YARIN: macerasını bitirdi. 

Öteki odadaki dak • 

tilo beni bir arkada -
şının aradığını haber 
verdi, çıktım. Ne gö -

Dağa kaçan 
Cellat 

Yazan: Kadir Can Kaflı 

~·~zümc bektı. 

- Bizim Ali Se • 
ldat ta bunlardan mı 
dersin? 

Zabitlere de: rııııııı••---------------------------, .. - Vatan müdafaaıma taalliık eden bu B E R L • T z ' 
reyim, bizim Vedat 

- Dedim ya. Yir· 
ınıi dört s.rnt sonra 

----~--------------------değil mi? Fakat ne kadar bozulmuş. B ili oldu. 24 saat. 24 gün oldu. Ali Se-

müzakerelere İftİrak etmeyin 
Diyemezdi. 

Diyemezdi. Onun İçin mutasarrıfa lazım 
gelen cevabı vermekle beraber, bu gibi 
İçtimaların açık saçık yapılmamasını ve 
gizli yapılacak İçtimalarda da, itimada fa· 

[ 1] Yani, damat Ferit P.ıc:a hiıkfımcti. 

1 de yeni açılan Lisan Kursları: 

Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca. Rusca, v.s. KAYIT 
MUAMELESİ BAŞLAMIŞTIR. Tecrübe dersi 

İstanbul 
373 İstikJal caddesi 

parasızdır. 

Ankara 
Konya caddesi 

Öpüştük. koklaştık. 

l !alinde bir telaş vaıdı. 

Beni bir köşeye çekti: 

- Atnan kardeşim, dedi. Başımdan bii 

yük bir felaket geçti. lztırap içindeyim. 

ı 
Bana yardım eti 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ba~m döndü. Bu kadar samimi bir a~ 

dnttan hfıliı haber yok! 

Bürhan Cahit 
15 Mcırt936, .mirgan 

- Kibar dostlar s<:ri siııe gir ıı tipler 
epey kalabalıktır. l~odamanlarını her laf• 
ta bu sütunda takdim edeceğim 

B. C. 
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0 L UN NAM~ASI 
"Sotl ......... Tefrlllamı 40 Y- ı A. R. 

Abdülhamit, Yaver Cemilin Yemene 
Gönderilmesini irade Etmişti 

- Efendimizi .• Lolamtaa Haci Ni·ımıfb. AM&' ki ... eöz olarak: 
tan Minaayamn m ve clükkinı buı· - Çıkı .. 
larak bir çok eviü ft l8ire meydana Diye baimmfb. '1fecip Melhame, 
çıkarıldıktan 10nra, bu adamm dük~ l kendisini bpwJaa dlpn dar atmllf; 
kanına devam edenler lwkkanda sıkı müabipleria helrleftiij 10fada gözü
bir tahlribla sirifilmitti... Bu müda • bot Wr bitap yığıla kal -ne ilifen ....... vimler arn•llııı m çok ba yaver Ce 
mil Efendinin wziyeti __.. dikkat 
celbeylemifti. ÇAnki. nnlce ancak 
haftada. cm ... afiDde bir kere H.ca 
Nifanın lok-..._ ajnyan Cemil E
fendi. bu meafar ... icratind.n 
bir sün nwıl Wrantqa --- o 
mel'un F.m-ı • lıaı'cıı uma..-. 
det müWr• .niii Pi; cina,etiD km
lllldan bir ala-.. ela sene Wre...._ 
ya uinianık ~ 

i 

1 

dolayı beyana tı 1111 Br ..,leaaifti. 
.. 

-\Bunlar, - • lllllİt) .. 
- Tahldlrai npmlMle efmhizL 
- Mülhim CeiMl D MliJi teYkif 

ettiniz mi). 

- Evet efendim& 
- lıticvaptma aeçirdinia mi>" .. 
- Şimdi, bitirdim. Ve n~ e-

fendimize aızetmiye pldim. Efendi -
miz! .. Netice pdur R Bu hldiaei men· 
furei cinaiyecle, ,.veram hazreti tefıri
yarilerinden müllzim Cemil Efendi ol· 
duiu aibi arayı hümayunlarına men -
aup diğer bazı zabitanın da hulunmw 
ihtimal dahilincledir. 

- Buna, niçin ihtimal veriyonu • 
nuz). 

- Efendimizi •• Eler .-ek mill • 
mn Cemil Efendi. Ye ..- cmaa aibi 
urayi hümayanlarma men1Up ahi • 
tanın himayeei olmuaydı. ba Ennenl

MM• +uJt. zile fr mıııt: iGeri giren 
llrifı hl>e 
-Ç :abakl .... IWil Beyi pğs -. 

nn. 
~ mmLWı lb.. 
M' h ip, lrrl ıl .a..t ed waa git • 

mit:A IHd •.• 1 I ....... itle· 
rinde ku 11.ndaiı ııs ı 11 -.a1ayı Ha-
lil Be,e: 
-Ç :.Lak. ca:..: ' ı· . . . • -. ([pı DMIZ iltiyor • o. ••. ipi .• fWI s.. derhal. ibrik • ..... Kamil Ala ile ...... tavlayı 

hfemlf; derhal. .... plmifti o 
nmanA bdülhamit, Halil Beye fU emri 
•ennİftİ: 
-Tı 

la birini 
ahkik kamİayonuna, yanlıthk· 

iw.r etınitler. Y averlerden 
mü ikim 
tnkif 

r 6.-~ ' • de birini' • 
ı:..mllll ····"='"-
••• Şimdi bunu, ko-...,._ dan al Doiraca Meı-

kez lmmanclanlıima götür.. Sa-
deddin p. ... ya talim et. Kuvvetli bir 

. altmda bulundununlar: ilk 
ede (Yemen) e yollaamlar. 

mubafan 
vallta il 
Yaverlik. 
rada ifayi 

uhdeainde bakidir. Ancak. o
hizmet edecektir ••• Çanakke. 

le boğazı 
•ileih' 

ndan çıkmaya kadar hiç kim
t:ilat ettirmeainlıu. F abt. zin • 

baaar,k _..ı• • • L- • • . le Şa c:uuJllDI _._., llK'itm"'Dd'. 

zarfı da 
Vapara 

al, merkez lmmandanma ver. 
bindikten eonra, kendi eline 

'ftninler. !er, 9u İfe ceıaret edemezlerdi. 
Abdülhamit. eHncleld hutonaa a • * 

cunu hafif haftf yere vuruyordu. Bu azan 21 inci perfe!nbe günü Temm 
hareket, onun aittikçe fazla ainirlen • ndüz. boğucu bir eıcak altmda 
etiğini göeteriyordu. tutuf8D fetanbul limanı, ak .. 

Necip Melbame, Alxlülhamidi ilme ogru biraz eerin1emifti. 
için sözlerine kuvvet vermiye çalafayor· den sık sık kalkan akf&ID poa.-
du. mceli. lrahnlı düdükleri, dur -

- Efendimizi.. Ba Cemil Efendi. içinde boğuluyor; dağılamı· 

idf G" ••• u 
yanan ve 
fllDUl d .. 

Köprü 
talarmın. 

aun hava 
pyet mütecaeir, gayt$ cür'etkar bir ~dumanlan, limanın üstünde 
genç. Eanayi iaticvapta, bakla ....... aia aibi doJ.,ıyordu. 
nizde öyle bir eöz ..detti ki.. Efendi· kötü) nün önündeki (idarei 
mize olan eadabt ve ahacliyetim ha • pmandıraaında. yan yua üç 
sebile bunu arzıetmi,e kendimde ceaa· vapur yabyoıdu. 8wıJardaıı (A· 
ret bulamıyorum. M~. irade bu· purunun vinçleri mütemadi-
yururlaraa, an.edeyim. yor; vapurun aancak Lorda -

- Söyleyiniz. lanmıf olan mavnalardaki 
- Bilmem ki, efenmmiz, nuil ar- emiye alıyordu. 

zedeyim) .• G6ya. Ermenilerle mÜp· apurun merdiveninin dibine. ka-
reketini inkar etmek için kendini mü· ımcfalw clolmaths. SandaJca • 
Clafaa ederken; hif&.. 5üınme hatl.. bylkçdar birbirlerine alız doluları 
Eğer padif81u katletna• iC:AP eder1e, eawrayor; Akdenizin bütün 
ben böyle va11talarla maiacaat etmem. e dağılacak olan yüzlerce 
Pnu kendi rovelverinıle katlederim, brmcalar ailii merdivenden tır· 
dedi. ordu. 

Ve tam o anda; ~ teli bire, sert düdük sesleri ~til· 

yan 
koyu bir 

(Yalı 
malmıaa) 
büyük 
dana) va 
yen çallfl 
amamra 
yükleri 1 

v. 
yıldar ... 
lar. 
lrüflrler 
iskelelerin 
yolcu. 
manıy 

llıirtlea 
<le, top gibi gib'ledi: keci iıkeletinden blkaa si • 

- Bak. Necip Bey! .. Bu meeele, de- yah, uzun bacalı bir tenane 
dikoduya gelmez. Benim, bu tahkikat· •· vapura doğru iterlemifti. 
ta kullanacak adliye memurlanın, yok m batında daran Uz bir bah • 

mİftİ. Sir 
yala bo 
'(çatana) 
Çatan an 

değildi. Ben 1eni hıristiyan olduğun VUfU; merdivenin dibindeki ka· 
için bu itin baıPna getirdim. Daha doi· aandalcdara, aür seaile: 
ruıu, cinayetin failleri kamilen Erme- vara.. Heyyyl .. Kayıkr. Sin • 
ni olduğu için, tahkik komİlyonunun araaa 1 .• 
riyasetinde bir hıriati)'IUl buhmdara • .alenmitti. 
rak Avrupaya bJ'fl bitarafhiunı p )'Jldardım, aa•dallardan; sene a· 
tennek iadim •.• Şimdi beni, iyi din· lulan küfürler aıwncia: 
le ... Eğer ... d.lrilradn itimtea. bu Hah.. Bir ele. - ekailstinl. 
me8Clede prek bu mül&zim Cemil E- öfkeli eealer ~i. 
fendiden '" ,.but betb bir zabitten zamtmda. bütin .-ı-. iltim· 
L-L--..l!Llüf.:-1 ifitheem, __ ..J..J!- 1..._LL _ __!J_! ' 1 ' • L- .. ....-ıw~ a::ıawm ...... TIUIDlfti.••ımoı.n ~ p • 
için 1e1ai beıt.t ederim. Anlachn mı).. de. tıltı (\ mı) ~Ufum •· 
Bir zabit ft bir ulceıdm Wwecllcliiini ftlllmt el>iwile 'ft 9iijlıiinde 

riye ça 
yılrçdanı. 
-A 

dair •. Av 
Diye 
Ka 

iaz do 

-
Diye •. 
Ayni 

bota çe 
YeıteaİD 

ta•nda 
ifibniyecelim .. Anladın mı).. aırmala konlonile Cemil a-

Necip Melhame, diifDıemek için du- uruyor; bir. seride de bir 
Yara dayaDIDlfb. Pantalonanun paça- 6ir b~ iki YiİZblıfldan 
nndan ince hir mayi m:arak, rugan ( murekkep ukert bir heyet bulunuyol""' 
potinleri üzerinden yayılmıya batla • du. ( Arltaı oar) 

panldıyan 
yalda d 
miralay, .. 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Şehremininde: Beyazit aja mahalleeinin lfallsıt ........ eüi 7 •e yeni 

13 sayıh nin anbzı yirmi lira mıdwmmen kı:rmet iiseriDden pefin .,.ra •e 
açık rtt-rma ile 3/4/l"Jlj Cuma ciDii saat 14 ele aablacaldlr. ......,._. 
% 7 - pey alrçelerini vakti muayyenkılen ene( ,......... an (1484) 
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lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Mnkellefia ip Adresi Verginin ait olduğu ihbara._ 

adı Hne miktarı No. 

Teoloclm Akbr M. Hatan Ördekli Bakkal 
dak No. 8 

Talip yeU.lmat Kumc11 ŞebmYar, il.ar Dibi 
Ali AbbM H.aı Kod,_ Hah AatrepolU &'45-1 

yoacma 
Kabvec:i Y edikule Cacl. 56 No. 
T•likP Kelpakplar 17 No. 
Atça IClrkçller 27 No. 
FJM.ec:i TekJec:iler • No. 

Selnwli 
Fahri 
Fepi 
Agop 
Mutafa 
Aznif 
Huan 
Şikrtı 
Serup 

Teni Reaam 8-alar 18 No. 
Dlfemeci ,, ,, 32 No. 

Burbaa 
Leon Kamer 
AbcluDala 
Fıruz 
Fadıl 

Ali Ha1clar 
Ali l.bak 
H. Hüsni 
Naim 
Zere 

Kalaveci DiYrik .ok•k 25 No. 
Gnmof• Kauzlar 43-45 No. 

• 
Koltukçu ,, 10 No. 

" " 14 No. 
Kalaveci K•uzlar 56-58 No. 
Tamirci Ke.eciler aokak 2'l No. 
Hurdacı Sajda adali 22-34 
Tamirci Karamanlı 32 No. 
K..,umea Mnh•&ı_.. 8-10 No. 
Halıcı Varakalar 24 No. 
KabYecİ ,, S8 No. 
Ardiye Çuhacı U. K.12 15 No. 

Mihal 
Vartohi 
Bekir 
Mehmet 
Hli8eyin 
Neaim 
Ramaua 
Burhan 
Mehmet 

Teni Bordrmn H. Kat 2 No. 10 
Tal.fiyeci K••pakçdar 160 No. 
Kavaf Sandal becleatam 13 No. 
Kahveci Tenib.p 3 No. 
Kunduraa Tenibafı 14 No. 

,, Tekyeciler 3 No. 
Kahveci ,, 113 No. 
Terlikçi ,, 8 No. 
Kahveci ,, 12-14 No. 

Hlaeyia .AfÇI Reum Bumacdar 79-77 

Karabet " " " 
HGseyia ,, Dinik IOkak 55 No. 
Agop ,, Kazallar koltuk 2 No. 
Riza Sobaa Kaeciler 85 No. 
Şaban Ağızlıkçı ,, 89 No. 
Ohanea Terzi ,, 8 No. 
Fadıl Hardaa Şerifap 105-108 N. 
Htueyin ,, Solda acla 4M8 No. 
M. Hasan Kuyumcu tamirc:Ui Ağa sokak 24-26 No. 
Hikmet Kahveci Kalcılar 25-27 
V anıel ,, Tekyeciler So. 26 No. 
Garbia Tamirci Sara odalar 8 N. 
Partuhi ,, ,, ,, 18 No. 
Mamikaa Yazmaca Y ağlıkçdar 9 No. 
Y. Paranyan Terzi ,, 41 No. 
Melekoa Havlucu ,, 94-98 ,, 
Bedri Elbiseci ,, 110 No. 
Enver Peflemalcı ,, 112 No. 
Ziya Depo Zafraa h. K. 1 No. 1 1 
Davicl ltıemeci Çukur han 9 No. 
Vabram K&eleci Parçaalar IOkak 14 No. 112 
Leon Mefinci T eJ'likçiler 19 No. 
Hayım ,, ,, 45 No. 
M. Ha.eyin Terlikçi Haffaflar 17 No. 
Tabir Ye Adil Halıcı Sahaflar 35-39 No. 
Mari Manifaturacı ,, 1-3 
l.mail Hurcl.cı Zenneciler 39 No. 
Mehmet Kunduracı Fuciler 1~15 No. 
Serupyan Elbiseci ,, 88 No. 
Hlsnü Koltukçu Haca Huma • No. 
ŞlııJıap Terzi ,. ,, 15 No. 
Mehmet Tamirci KavukÇular S No. 
5-id Terzi Tnicular 3 No. 
Ardq Atçı " 6 No. 
Huaıı y.,...a Koltukçu P8aldilciller 15 No. 
Koço Terzi KalıYelume .ok•k 13 No. 
Eftaty• Teni BodNm haa 26 No. 
Şnkrll Kebapcı ,, ,. 27 NO· 
Loka Teni ,, ,, 35 No. 
Sukuyu KllDdur.a Bodrum Han K. 2 No. 1 
Panayot Teni ,. ., 15-1 
lbraw.a Tamirci Çadırcılu 107 No. 
Şlkrtı Hurdacı ,, 111 No. 
Viraa Çilillgir ., 121 No. 
Ali Tamirci ,, 173-175 No. 
Slleyman Yamuaa ,, 14 No. 
Ahmet Atçı ,, 18 No. 
Abbu Kitapça ,, 170-172 No. 
Riza Tamirci Hatip Emin H. 10 No. 
Tahir Marangoz Alipqa U. Kat 2 No. 37 
Perikli T erza ,, ., " No. 44 
Parnak ,, ., " . " No. 48 
Riza Parçacı Acıçepne 4 No. 
Agop Yereaeai Haffaf Kalpakçılar 46 No. 
~ Kunduracı K6rkçller 10 No. 
App ARI KOrkçOler27No. 

<De-- ıs iDCi Ja.le> 
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İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Şubesi Mükalledin 

Adı 

Y enicami Abdullah Çay taciri 

Emini>nü Rasim Müteahbid 

Adresi 

Nafia Han 5 - 7 No. 

Makıudiye Han 
18 No. 

Mülahazat 
930 yılı kazanç vergisi hakkında 

temyiz komisyonunun nakzı daire
sinde tetkiki itirazat komisyonunca 
verilen 27 /8/935 tarih ve 1275 nu
maralı karar mucibince 240 lira 
matrah üzerinden kazan~ vergisi 
132 liraya tadil edildiği. 

932 takvim senesi ticari deftelteri
nin tarihi ilandan bir ay içinde latan

bul kuanç itirazları tetkik komİI -
· yonuna ibraz etmesi mezkUr ko

misyonun 26/2/936 tarihli ve 
15613 numarala kuariyle lüzum 

gösterildiği 

Yukarıda adı ve İfİ ve adresleri yazılı kazanç vergisi mükelleflerinin hizasında gösterilen kararlar vechile 
muamele yapılmasına lüzum g()rüldüğü bu mükelleflerin adreılerinin meÇlıut kalmuma ve yabancı memlekete 
gitmesine mebni tebliğ mabmına geçmak üzere hukuk uıulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci madde 
im mucibince ilanen tebliğ olunur. (1679) 

----------------------------------------------------------------------~----~-------
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Mükellefin 
adı 

Artin 
lsak 
Sadık 
Mustafa 
Amif 
Hasan 
Kapriyel 
Davod 

Kirkor veresesi 
Zekeriya ve 
mahdumu 

Marangoz 
İ§lemeci 
Kahveci 
Elbiseci 
Terzi 
Döşemeci 

Terzi 
Terlikçi 
Terzi 
Terlikçi 

Adresi 

Ruhiye ban 11 No. 
Sandal bedestanı 3~ No. 
TaKyeciler 89 No. 

,, 68 No. 
Ressam Basmacılar 16 No. 

,, ,, 32 No. 
Kazaslar 35 No. 
Sipahi 18 No. 
Kazaslar Koltuk 7 No. 

,, 24 No. 

Mehmet Öriicü Keseciler 54-56 No. 
Şevket veresesi Hurdacı Şerifağa 56-57 No. 
Mehmet Yorgancı Gelincik 32 No. 
Ali Haydar Kunduracı Sıra Odalar K. 1. 3 No. 
Ardaş Tesviyeci ,, ,, ,, 6 No. 
Pandeli Kösele parçacısı Perdahçı H. 23 No. 
Haydar Köseleci Tacirler 2 No. 
Dimistoldu Manifaturacı Y alıkçılar 84 No. 
Artin Şapkacı ,, 17 No. 
P. Atrikis Manifaturacı Yalıkçılar 17 No. 
Nesim Halı örüciisü Sahaflar 36 No. 
Alwaham Tere. iplikçi Zafran H. 15-16 No. 
Mihal Teni Bordnım H. K. 2 No. 10 
Morduhay Ardiye Lttfullah 33 No. 
Hüeyiıa Marangoz ,. 40 No. 
Şefik Bakkal Çadırcdar 1 No. 
luet Dltemeci Çadırcllar 48 No. 
RiP 'ten.esi Hallaç Habp Emia H. K.. 2 No. • 
Oako AIP Alipaıa bu K. J. No. 111 
~ati Yaldıza ~.,..._ hu 0. kat 28-:21 
A6 s.dık Kehribara Metbu S No. 

--.eraea 
RiP Sefa 
1-ail 
Şükrii 
Serup 
Serup 
Burhan 

Leon 
AbclullU 
Serkia 

ICaıtpoatata Mql.er 12 No. 
Ditemne tamircim R. Basmacılar n No. 
Kak•eci Divrik .kak 25 No. 
Kaıtpoata1a Kuallar orta 15 No. 
Şıra 't'e t&t&ncu " 43-45 No. 
Koltukçu ,, 12 No. 

" 14 No. 
" 80-62 No. 
,, Koltuk 21 No. 

Firuz Tamirci Keaeciier 22 No. 
Oakaa Yalıkçı Şerif ağa 5-6 No. 
Faul Hurdacı ~ ada 1 No. 22-:23 
lsmail 'Dôfemeci Gelincik 25 No. 
Mibal Bakkal Ağa M No. 
Ali Haydar Tamirci • Karamanla oK-lu 32 No. 
Ali ishak Savat işlemecisi Muhafazacılar 8- ıO No. 
Ziya Halı ardiyesi Varakçılar 24 No. 
Nesim Kahveci " 28 No. 
Zare Ardiye Çuhacı H. Kat 2 15 No. 
Pandeli Kösde parçacı Perdahcılar 23 N. 
Süleyman Şapkacı Yalıkçılar 118 N. 
Panayot Terzi Bodrum H. Kat 2 1511 
Riza Kundura tamircisi Hatip Emin H. 10 No. 
Herant Tü- Kuyumcu el- Karamanlı oğlu 17-19 No. 
tüncü yan mascısı 

(Bat tarafı 14 üncü yüzde) 
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Yukarıdc ; mi ve adresi ve borçları miktarı ve senesi yazılı mükelleflerin haber vermelW.zin terketmelerinden 
namlarına tahakkuk eden kazanç vergilerine aid ihb rnameler ticaret ve ikamet yerlerinde bulunamadığından teb
liğ edilememiş olmakla hukuk usulü mahkemeleri kanununun 141 • 142 inci maddelerine tevfiba ilinen tebliğ 
olunur. (1678) 

1 ~-----ı_._ıa_n __ b_u_ı_B_• __ ••_d_ı_r_e_a_ı __ ıı_a_n_ıa_r_ı _____ I 
Senelik muhammen kirası 30 lira olan Y eniköyde Tekke sokağmda 14/16 

yeni numaralı 2234 metre 60 santim murabbaındaki arazi 937 - ıreya 938 -
939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artlırınaya ko
nubnuftur. Şartnamesi Levazım Miidürlüğünde görülür. Arttırmaya gir
mek isteyenler 225 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya ntelttubile 
beraber 13/ 4/936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunma-
lıdır. (B) (161 t) . 

* * Tartı, Terazi Kantar, Baskül, akıcı ve kuru maddeler ölçekleri, 
uzunluk vesaire gibi ölçüler nizamnamesinin şumulüne giren ve senelik 
muayeneye tabi ölçüler kullanan müessese ve esnafın nazarı dikkatine: 

Bu sene bütün ölçülerin senelik muayenelerine nisanın birinci 
gününden itibaren başlanacakbr. Alakadarların ıölçülerini aşağıda 
yazılan günlerde mevkileri gösterilen ayar memurluklanna getirerek 
muayene ettirmeleri ~ 

Ölçülerini muayene ettinnek için •şağıda yazılı noktalara dikkat 

etmek lanmdır. 
1 - Bu sene ikincikinun ayında alınan müracaat kağıtları birlikte 

getirilecektir. 
2 - Bütün ölçüler iyice temizlenerek getirilmelidir. 
3 - Yukarıda yaDlı iki bildirik yapılmazsa temizlenmek ıçın 

ölçüler esnaf ve müesseselere geri veril.ecektir ve bundan 
dolayı mühlet geçerse mazur görülmiyeceklerdir. Müddeti 
zarfında ölçülerini damgalattırmıyanlar bakkındn kanuni 
takibat yapılacağından alakadarlann vakıt kaybetmeden 

müracaatlan ehemmiyetle ilin olunur. 

Müracaat günleri ve mevkileri 
Eminönü Belediye ayar gurubu 

1 - Nisan - 936 dan Sl - Mayıs il36 ya kadar Beyazıt ıııah1yes'inde. 
l - Haziran - 936 dan 31 Haziran 986 ;ya kadar Eminönü kaymalrnmhğındn. 
ı - Temmuz - 936 dRn '31 - •remmuz - 936 ya kadın· XnçUkpnzar nahlyesinde 
ı - Ağustos - 986. dan 31 - Ağustos - 936 ya kadar Beyazıt nahiyesinde. 

F~tih belediye ayar gurubu 
1 - Nisan 936 dan 30 - Nisan - 936 ~·a k dar merkez ve KaragnmrOk' nnhiyc

leri Fatih camii karşısında filim depo unda. 
ı - Mayıs - 936 dan 15 - Mayıs - 936 JR !kadar Fener nahiyesinde 

16 - Mayıs - 936 • S1 - » - 936 ,, Eynp • 
ı - Haziran - 936 > 10 - Haziran - 936 » Şehremini » 

11 - lD - 986 • 30 - -. - 936 • Samnt~'ll • 
1 - Temmuz - 936 > 15 - Tummuz - 936 ı, BakırkDy bele<liye~inde 

17 - • - 936 • 26 - " - '936 ili Çatalca " 
27 - ,, - 36 ,, ı - Ağustos - 936 » Silivd • 

5 • Ağustos - 936 ,, 81 - » - 936 » Merkezde 

Beyoğlu Mıntakası 
ı - Beyoğlu Kaymaknrnlığmda 1.4.936 dan 
2 - Taksim N8hiyesindc 27.4.936 » 
3 - Pangrutı U.5.936 » 
4 - Salata » 25.5.936 i9 

5 - Kasımpaşa 

6 - Hasköy 
» 
» 

8.6.936 )) 
2'l.G.936 J) 

25.4.936 knclur 
9.5.936 )) 

23.5.936 D 

6.6.936 
20.6.936 » 
4.7.936 )) 

Beşikta' Mıntakası 
7 - Beşiktaş Kt\ymakıtmlığmda 6.'7.936 dnn 25.6.936 kadar 
8 - ArnavutkOy Nahiyesinde 27.7.936 » 7.8:936 » 

Sarıyer Mıntakası 
9 - iBOyOkdere Kay. dairesinde t0.8.936 ıdnn 21.8.996 kadar 

10 - Yeniköy Nahiyesinde 24! .936 ~ Bt.8.936 » 

Kadıköy Mıntakası 
Kadıköy a~·u memurıutunda : 1 - !Nis n - 936 dan Z1 - NiS811 - 936 ya kadar. 
Kızıltoprak nahiye merkezinde : 28 » » » ~ Mayıs » ıı » 
Erenlc6y • • 5 Mayıs • » 12 • • > » 

Üsküdar Mmtakesı 
Dskndar lrnyma:kamlıRında : l'S - Mayıs - 936 dan 6 - Haziran - 936 ya kı:ıdar. 
Kısıld1 nahiye medt~in<le -: ıs Hmr&n ,. ,, 13 • ,, Jl • 

Beylerbeyi nahiye medrezinde ~ 15 " • " 20 • • » • 

Beykoz Mıntakası 
Beykoz kaymakamlıiJ.ııda ~ 22 - Huiran - 936 dan 4 • Temaruz - 936 ~'l\ kadar. 
Anadoluhisar nahiyesinde : 6 - Temuıuz - » • 10 » • • • 

BUyfıkada 

Heybeli 
Burgu 
Kınalı 

Adalar Mıntak ... 
belediye neTkiınde: 11-Tem:aıuz - 936 dan 18-Temmuz- 936ya kadar 

1) • : :20 I> • 9 :23 • » :ıt » 
• • : 24 )) • • 27 • • • • 
• .. :28 • » » 29 • » • » 

Kartal Mıntaka• 
Maltepe Belediye daireside : 30 -Temmuz· 936 dan S - Ağustos - 936 yu kadar 
Kartal » J> : 4 ·.Ağustos • • 8 • JI) • • 

PenOik » » : 10 - ,, » » M • • • • 

Yalova Mıntakası 
Yalova IBele<ilye merkezinde: fü Ağu!;tos 936 tarihinden 22 Ağustos 938 

tarihine lrndar. 

Şile Mıntakesı 
Şile Belediye merkezinde -: ".!4 .ı\ğustos '936 tu'ihinden '31 Ağustos 936 

tarfüine kadar. (169~) .. .. 
İpnde siit veya sütten yapılan maddeler satılan veya imal 

edilen inek ahırlannın !hafta tatili rllbsatiyesine tabi tutulacağı, 
lbir yanlışlığa mahal kalmamak üzere tav.zihan ilan olunur. (B) (1688) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanl~k 
İstanbul Satınalma Kc. isyonundan : 
l - Mevcut nümunesi -gibi Gümriik'ler için satın alınacak Beş yüz 

kilo telli siçimin -eksıltmesi 2/41936 Perşembe günü saat 

1 S te pazarlığı yapılacaklır. 
2 Tasınlannıı§ parası 1000 liıadır. 
3 - İsteklilerin 75 liralık muvakkat teminatı 

rile Komisyona ~dmeleri. 

ve kanuni vesaikle-
( '656) 




