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Boğazlarda 
Türk tezi 

Bir Fransız gazetesi 
Mütlafaa ediyor 
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Ve izelos ve karısı Rodosa gönderildi 
Y;;-na_n_i-şle-rin-d-~ı.I y unanistanda .ayan meclisi kaldırılacak 
anlaşılan gerçeklık 

Y Ullaniatandaki ayak!anma ar
tık tehlikeli devrini geçirmit • 
tir. Venizelist isllerin bir kıs " 
illa tepelenmişler, öbür kısmı en 
ton Çaldaris hüktlmeti karıısm
da boyun eğmiılerdir. Asilere 
~ olan Venizelosun kendisi de 
Yunan ıınırlarmdan dıprıya ka· 

d ~k 1a:1eilere ıığınmıftrr. Doıt 
lllnan ulusu için çok acıklı olan k l.)'aldanmadan bu kadar bir za· 

d 
rar ile kurtulmuı olması yine 
ae.ınçle k&J'fılanacak bir teJ • 
dir. • 

Çaldaria hükUmetinin bu itte 
tbtün ıelmesin3 ;;ardım eden se
\eı,ıerden biri, birkez ııyual 
dUtnıanlannm kurduğu kralcılık 
'ıııa~ına dütmemit olmasıdır. Ve
llİzeliıtlerin ayaklanması ilkin 

~~ rejim teh1ikeıi öoünde ulusal 
ır Ptoteato fibi ıöaterilmek b-

te.ıUnıifti. Eğer Çaldariı hük6 • 
illeti üyelerinden bir kısmı bu si· 
llhıı azımlıp: "Pekill, ıis ca· 
lbıarcu İseniz biz kralcıyız. yanan 
'-l'1a\uaun çoklutu krallık iıti:ror· 
O!'ua içbı biz de bq.muza yeni 
bır kral ı-: x.. di•e kart• • vıurece.ız.,, 1 

,,,.. .......... ~ . ı .... 
1

.a. • .,.1r;t a.n ... ........ 
"- be.kımındaia haldı bir du • 
~ almıt olacaklardı. Asilere 
;'Jc.nlık eden Venizeloı da e
rl~den ıeldiii kadar bu durum • 
""il faydalanmağa çalışacak· 
~ \' e h:ç lnıtkusuz Çaldariı bü-
Gtııeti ikiye parçalanacakb. 1 • 
~lı cumurcular çekilecekler, 
1... )):Jikle hükümeti ıüçaü:: hıra· 
~lardı. 

ASI~ U~ 

......... 1 ıaet eayıfaıUJI 6 lrıcl sOtununda) 

muhalif fırkalar dağıtılacak 
Alinalılar Gener·al Kondilisi parlak 

Bay Çaldaris ve l-Iaıp Bakanı 
tezahürlerle karşıladılar; Başbakan 
hc..r .ıretli nutuklar söylediler 

Korgeneral Kenan 
Me1humun cenaıe me1a

simi bugün gapıLıgor 

i • .,. 4 1 ,, & l ;ç •• 

Kay'1eııiğiml: değerli 1'u'"""~-~...__. 
{;eıuriJJ Kenan 

l>iyanbekirde 7 ind kol~. 0 • 
• tanı General Kenaıım vak.iteıs a. 
=:ı .. 0 iki gibi evvd büyük bir te

n'!.°] haber ,·ermiştik. Merhumun 
esaua. e b. d c··ı azeai bugün ıaat on ır e u • 
~=e hastanesinden kaldınl~cak; ,.e 

namazı Beyazıt camımde kı· cenaze dak" · ı Jmdıkt:ın ıonra Topkapı ı aı e 
mezarlığına götürülece~tir. Or~u • 

b .. rük hizmetler ıf a etmış o· 
muza U) • h r . d 
lan merhumun tercümcı a mı er· 
cediyoruz: ._ d 

302 de lstanbulda dogdu. 318 e 
· ( ··ı~ ) olarak 111üvari astcğıne.•n 1" 11 azım 

C 0.l'talDI S tnC"t .. ,ı11nın • tlarO .Otunalldlıl 

, 
Oatte: Atinala parlalı bir mrette Tiarıilt111an General KonJilu A tina nrtlanna yerlqtirilen bir top 

oe mevzi alan hiikrimet kuvvetleri. AıafıJa: Protöa denWılh gemi.inde iıyan reuleri (Sağdan birin· 
ci Amiral Demutika'dır.) HükUna. t kuvvetlerine ait bir top. 

Atina, 13 (A,A.) - Matbuat 
haberlerine göre, hükGmet, Ve • 
nizeliıt isyanının icap ettirdiği bazı 
tedbirler alacaktır. Bu cümleden 
olarak idareyi tasfiye edebilmek 
için hakimlerle devlet memurlan
nın li.yenazil 11f atlan 3 ay müd
detle ref edilecek, fesat teıkilab 

ve belki de bazı muhalif fırkalar ) 
fcsholunacak, ayan meclisinin 
lağvı ve icrai kuvvetin takviyesi . 
gibi bazı musuılarda kanunu e • 
ıiyasi tadil edecek olan meclisi 
milli seçilecektir. 

bi gazete muhabirlerine. hükU • 
mete karşı gösterdikeri teveccüh· 
len dolayı teşekkür etmit ve: 

''Asiler, hiçbir merhamet cıe
ri görmeksizin ibret olacak ceza
lara çarptırılacaklardır.,, demit • 
tir. 

Gelecek İntihabat hakkında 

Yusuf Akçoraoğlu dün gömüldü 

Bir kaç gün istirahat elmeğe 
giden Baıvekil Çaldaris döndük
ten sonra, nazırlar meclisi, bütün 
bu mustasavver icraatı mazake. 
re edecektir. 

Örfi idare, isyanda methaldar 
olan bütün suçluların divanıharb
çe muhakemeleri bitinceye kadar 
devam edecek, ti.kin bugünden i· 
tibaren ahkamı hafifletilecektir. 

Bay Kondilis, bu husuataki kara
rın Baıvekil Çaldaris'e bağlı bu
lunduğunu ve her .halde, kanun 
harici bulunan Venizeloı partisi
nin intihabattan da bari~ tutu .. 
lacağını söylemittir. 

I 

lfer1ıunı Ywuf Akçoraoğlunun ıon 
rC$imlerinden birili 

ktbeierti Türk bilgini Yusuf Ak· 
a oğlunu dün, gömdük. 

~iirkçülük, milliyetçilik mef
~~nı yer}eıtirmek için sene
ltıa Ufratan Yusuf Akçora oğlu
~ &r.~~'at!arı, yetittirdiği mef
~ ~ler IÖSJ.atlan arum-

~lcrhumun tabutu camie getiriliyor 

da Edimekapı ıehiLliğindeki mak· 

be . ··turu·· ··p bıraktılar. Yusuf 
resıne go . 

A'- "k" ,,un·· evvel Ankaradakı 
KÇOT&, 1 1 e , •• 

yüksek vazifesine gı~ek uz:re 
Hay:'arp&§adan trene bınerken ol-

' k , .. mü .. tü. Ora-'a bu!un.an.ar enc..ısı· 

Dİ Haydarpap emrazı intaniye 

hutanesine ka!dırdmı§h· 
Akçora oğlunun cenazesi t!ün 

sabah ıaat on birde hastahaneden 

almdı. Yüzlerce talebea!nin omuz
ların:la Haydarpa,a :akeleıine in-

Devamı S.ci sayı/anın 1.ci aütununda 

Yabancı memleketlere sığm
mıt olan asiler, gıyaben muhake
me edileceklerdir. 

Bugün Atinanın en büyük kili· 
sesinde resmi zevatın huzurlari -
le, bir iyin yapılacaktır. 

Sellnik, 13 (A.A.) - Harbi -
ye nazın General Kondilia, ecne-

Kurtarılan bütün eyaletler tam 
bir ıükun içerisindedir. 1 elgraf 
muhaberatı ve demiryolu müna • 
kalitı tesis edilmittir. 

Silah altına ahnmıt olan son 
iki ımıf aaker, terhis olunmuttur. 

Atina, 13 (A.A.) - Atina •· 
janaı bildiriyor: Saat 18 de 29 

(Devamı 9 uncu •ayılaıla) 

BABA DOSTU 
işte yılın en güzel, en canlı, 

en dikkate değer romanı., 

Genç Kızlar ! 
Bu roman sizin 1ulıunuzu tahlil ediyor 

Yazan: Burhan Cahil 

PEK YAKINDA BAŞLIYORUZ 
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lngiliz Başbakanı çekiliyor 
B. Makdonaldın sıhhati 1' Son haberler 

Mazbataları tetkik edilen saylavlat 
lJ 

hap neticesine kadar istifa e~~ 1 
diğinden, Bay Ömerin de kö:rliif· 

Ankara, 13 (Kurun) - Kasta
monu saylavı Bay Nuri ve Kütah· 

' ya .aylavı Bay Omere ait intihap 
maibatalannı tetkik için encüme· 
nin okunan mazbatalarında, Bay 

Nurinin saylav seçildiği Kuamonu 
Lise Müdürü bulunduğu ve inti· 

ait hayvanların sayım vergi•~ 
kaçırdığının ihbar olunduğu iıl' 
edilmiıtir. Umumi heyet encüııfı 
nin, ihbarları varid görmiyen Vı 
rarını tasvip etmiştir. endişe uyalldırıqor 

Londra, 13 (A.A.) - B. l\Iac Do· 
nald, odasından ~ıkmamıştır. Dok.· 
tor, silılıatinde büyük bir iyilik gör· 
mekle beraber, kendisine çok dik· 
katli davranmasını tavsiye etmiştir. 

Başbakanın sihati, Parlfunento 
mahafilinde endişeler uyandırmak· 
tadır. 

Bu münasebetle lvning Niyuz·di· 
yor ki: 

'"DostJarı, kabinede daha az yo· 
rucu bir Yazif e almak üzere B. Mac 
Donaıd·m hükumet idaresini hıra· 
kaca~ma kanidirler. Zannedilcliğine 
göre B. l\1ac Donald, bugün B. 
Stanley Baldwin'in yapmakta oldu· 
ğu .Meclisinhas reisliği Lordluğunu ü 
zerine atacak ,.e Başbakanlığı Stan· 
lev Jbldwin'e hır:ıkacaktır." 

-----------------------------------------Dünkü Kamutayda görüşülenler 
Kamutal} dahili nizamnamesinde tadilat yapıldı 

Ankara, 13 (A.A.) - Kamu- / bir takr:r verilmiş ve takrir sahi
tay bugün Hasan Sakanın Baş· , bi izahat vererek tapu işlerinin 
kanlığında toplanmıştır. ı harçları itibariyle maliyeyi ve ta· 

Toplantı açıMıktan sonra kür· sarruf iti1bariyle adl'yeyi alakadar 
süye ge!en TeŞ<!dlatı Esasiye En- etmekte oJ.duğundan böyle bir 
cümeni mazbata muharriri Refet kaydın bırakılmasmda zaruret 
Canıtez _Bursa_ ,Tank Us bulunmadığını aöyliyerek icabm-

G f d K 1 da hatta bütçe encümenine bile - · reson - tara ın an amu· 
tay dahili nizamnamesinde yapıl- gidebilecek olan bir iş için nizam· 
ması teklif edilen tadilat etrafın- nameye böyle bir kaydın bulunma
daki encümen noktai nazannı an· sının yersiz olduğunu söylem:ş ve 
Iatarak, eski Kamutay üyeleri ıa- teklifi k~bul edi~iıtir. • 
yısına, nizamnamede gösterilmit ~u muzakerenın sonunda dah~
olan encümenler aza miktarma 1 li nızamnamede yapılması teklıf 
göre bu encümenlere üye seçil- l e?i!en tadilat k~bul edilerek eski 
~esi dolaymyle bugün üç yüz I' n zam~ameye gore (25~. azad~~ 
do~::.san dokuz üyeden mürekkep 1 teşe~kul etme~e olan butçe encu
olan Kamutayın yüz on dört üye- menı aza ~dedı 35 şe ve 25 fe~ 

• • 1 ta k ld v • t tm" azadan muteıekkn da'hMi:te, iktı-
sın n acı.i a ıgınr ıp.re e ış • . 
b 1 • . . . _, .. _, sad e,_cüımenlerı aza adedı otuza-un ar ıcerısınue encumen erue · • 

' k: t' k .ı ı b ra ve yirmi azadan müteşekkıl ad· 
ça.ışma ıs ıyen ar a"aa~ ar u- . . ,. .. .. • 
1 t b.• ld v d t , ·ı· l·ye, mıllı mudafaa encumenlerı 
unması a u o ugun an eş..D a· 

tı · ·· · · K uta aza adedi de yirmi beıe çrkarıl .. 
esasıye encumenının am y I 

•1 t' ·· 1 · 'd mıştır. on beşer azadan müteşek-
ı .:;as enıcumen er ne yenı en . 
(o5) ·· · d h .1... . · · kil ter.k"latı esasıye, gümrük, ha-

u uyenm a a ı avesı ıçın yap- . . ~ . . 
t w t 1 l'f 'lt'h k tt•v• • .. l rıcıye, maarıf, malıye, nafıa, sıh-
ıgı e.< ı e ı ı a e ıgını soy e· 

· d · t" k" hat ve ziraat ene·· menleri azalık-m ş ve em· ı ır ı: . . . . 

"Ya!nız Hakkı Taı--k Us her 
ları dn yirmiye !hlağ ed lmıştır. 

Müteakiben !s.tanbulda topla· 
en :fa;n~ne mütesaviyen beşer üye nacak o?an beynelmilel kadınlar 
il ~.ves!ni te!dif etmektedir. Halbu- birliği kongresinin bu toplantısı 

dolayısıyle çıkarılacak posta pul 
ve !:enleri halcltındaki kanun layi
hası ve srç'm mazhataları muallef 

Atina, 13 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor). - Burada öğ
rendiğime göre, Ven.i:zelos ve 
karısı, Kasus adasmdıan Rodos 
adasına gönderilmişlerdir. Ne
uret altında fakat serbest bu
lunmaktadırlar. 

Hududumuza aı§ınmak 
istiyenler 

Uzunköprü, 13 - İsyana iı
tirak etmiı olan dördüncü ko
lorduya mensup beş vagon Yu· 
nan zabit ve neferi, askerlerimi
ze tesl'.m olmak istemişlerdir. 
Bunlar Pitiyon' da topraklarmu· 
za ka;bul edilmelerini beklemek· 
tedirler. 

HükOmetimlze sı§ınan 
asiler hakkında ne 

muamele yapılacak? 

Ankara, 13 (Kunın) - Hü
kiimetimize sığınan asi Yunan 
zabit ve askerleri iç~n ne mua· 
mele yapılacağı hakkında müta
laasını sorduğum salahiyetli bir 
hariciyeci bana dedi ki: 

"- Ceza kanununun doku
zuncu maddesi sarihtir. Bu mad
deye göre iadesi istenilecek müc,. 
rim ve mültecilerin vatandaşr· 
mız ve siyasi mücrim olmaması 

§arttır. Bu cihetler mahkemece 
le.bit. adildjJctıen aowo.r:a, .......,. k-.--
rın ittihazı gene hük&nete ait· 
tir.,, 

Burada çıkan bir şayiaya gö
re Yunan hükUmeti, hüktimeti· 
mize sığman mültecilerin 

iadesini istemiştir. Alakadar ze· 
vat, bu şayianın doğru olmadığı
nı söylemişlerd:r. 

Bir asi kumandan kendıni 
öl dürmek istedi 

Roma, 13 (A.A.) - Kaytaza· 
nis denizaltı gemisi kumandanı 
Patamas kendi&ini öldürmek te
şebbüsünde bulunmuştur. Bir 

ki bazı encümenler vardır ki, va
zifeleri tamamen idari mahiyette
dir. Bu g:b· encümenlere fazla Ü• 

ye ilave!ii hatta mazarrat tevlit e
c!e1:>'lir. Diğer taraftan bazı encü- I 
menler de vardır ki, bun'ara da 
ehemmiyetleri dolayı:sıyle daha 
faz!a üye ilavesi lazmıgelir. Son
ra )iy'1ha sahibi Tartk Us encü
menlerde müzakere nisabı olan 
üçte birin dörtte bire indirilınesi
ni isteme1:tedir. Eneüm.eniniz bu-

görüleı·ek tetkik encümenine ve- tayyare, kumandanı Rodos has· 
rilmiş o~::>.J'I Ömer Dinç (Kütahya) tanelerinden birine götürüJmüı
ve Nuri (Kastamonu) nun saylav· tür. SrhM vaziyeti tehIJceli ve 
hklarımn tastiki hakkındaki maz· ümitsiz değildir. 
hatalar okunarak kaıbul edilmiş- Ayan rersi 

na rr.uvafol~at edememe~tedir: 

tir. Atina, 13 (A.A.) - Havas 
Kamutay 21 Mart Perşembe ajansından: 

gilnü topianmnk üzere dağılmış· Ortadan kaybolan ayan reisi 

tır. Gomataıs tevkif edilmiıtir. 
muıııwı11101111111111111•111mııı1t1ımm111ft'11rtttıu111nummm1111ttımn11nnıınn11m"ııım. 

ADLiYEDE TA YlNLER 
Ankara, 13 (Kurun) - El•büs

tan mahkemesi azalığına Bolva~ 

dıın müddei umumisi Bay Osman 
Fuvzi, Trebolu sorgu hakim vekil· 
liğine Olurca sorgu hakim vekili 

Bay Salahattin, Yenişehir sorgu 

bakim vekilliğine Kula sorgu ha
k ~11!1- vekili Bay Hasan Ziya, An
kara sulh hikinı vekilliğine Nazil· 
li ceza hakimi Bay İsmail Hakkı, 

Nazilli ceza hakimliğine Karaca

bey müdd!umumisi Bay Şakir 
Turgut, lzmir müddi umumisi 

muavinJiğine Vize müddei mnu· 
misi Bay Osman Orhan tayin edil
diler. 

IZMIR MEMLEHASI 

Ankara, 13 (Kurun) - İzmir 

Çamaltı tuzlasına gazöjen tertiba· 
tı ilave edilerek memleha asrileı
tirilecektir. 

I BUGDAY TAHKiKATI 
Ankara, 13 (Kurun) - ZirV. 

Müsteşarı ·Bay Atıf, buğday tahrı 
katı hakkındaki raporunu i~ 
ederek Ziraat Bakanına verı1J.İı 
tir. Rapor münderecatr gizli tutıl 
maktadır. 

Ziraat Bankası Umum Müd~ 
Bay Kemal Zaim, tahkikat fe:tl 
kesinin henüz bankaya veril 
miş bulunduğunu aöylem:ştir. 

ANKARADA KURBANLl1' 
KOYUN ÇOK _ J 

AnKara, 13 (Kurun) - Ku~l 
bayramı dola;ısıyle buraya çJi 
koyun geldi. Bir koyun 12 füsf 
kadar ıatılmaktadrr. 

SA YLAVLAR GELiYOR 
Ankara, 13 (Kurun) - İzııl~ 

Trakya, latanbul, Bursa sayla~!. 
mun çoğu bayram tatilini geçir 

mek üzere hareket ettiler. Saylsl" 
lardan bir kısmı da yarınki öjll 
treniyle gideceklerdir. 

Çekoslovak Cumlıur Yunan işlerinde~ 
reisinin yıldönümü anlaşılan gerçekli 

Ankara, 13 (A.A.) - Çekosla· ııJ 
vakya Reisicumuru B. l\fasaryk~ın _.. Bcqmakaleden deı•a 
yıl dönümü münasebetiyle Reisicn· Bugün bütün aıyua acunu iP' 
1llTJ"' Atatürk ile mü11arÜııileyh ara- •·--··"·- lr: 0-1~-'- ı..uı-a__...:. ' ' smda aşagıdaKı teıgratıar tırafi edil· • 
mi~tir. Venizelos hükUmeti kadar cıJ 

murcudur ve Yunanistanda bıııt' Çekoslavakya Reisicamaru B. 
Masaryk Hazretlerine. dan sonra arbk bir rejim değiş' 

PRAC. mesi tehlikesi ortadan kalkınıt 
Zatı devletleri, vatanının hayn· 

na vakfetmiş oldukları uzun bir 
zamandan sonra herkesin sevgi ve 
saygısına mazhar oldukları halde 
85'inci yıl dönümlerini idrak etıniş
bul~nuyor1ar. Bu fırsattan istifade 
ederek size hararetli tebriklerimi ve 
daha uzun seneler saadet ' 'e sıl1bat 
içinde ömür sürmeleri hakkındaki 
temennilerimi arzederim, Reisicu· 
mur Hazretleri. 

Türkiye Reisicuınurµ 
KAMAL ATATÜRK 

Türkiye Reisicumuru Kamal A· 
latürk Hazretlerine 

ANKARA 

Yıl dönümüm münasebetiyle za· 
tı devletlerinin hana bildimıi§ ol· 
dukları hararetli tebriklerden ve iz
har buyurmuş oldukları temenniler· 
den fevkalade mütehassis oldu6rum 
halde en samimi teşekkürlerimi ar· 
zederim. 

hr. 

Çaldaris hükiimeti yalnız a:ı' 

gm bir ayaklanmayı bastnınak~ 
'j 

kalmamıf, bir yandan da leket1 

-bir eumurcu olduğunu gösterJJlİr 
tir. 

Fakat Çaldaris hükUınetiııİ~ 
üstünlüğüne yardım eden en Iİ' 
nenli (mühim) sebep daha var' 

dır. Bu da Balkan andlaşmaJf ' 

run Yunanistana dıtarıdan ver ' 

diği tam emniyet ve komşu dei'' 

letlerin gösterdiği çok cand,.-

dostluktur. 

Eğer Balkan andlaşması olJJl'' 

saydı ve Yunan ayaklanması öf 
le bir durum içinde ortaya çı" ' 

. e 
mı§ bulunsaydı komşumuz f 

Çiinlrü bu takcHrde y"Tmi azadafl 
müre!ôep o!an bir encümen o za-
n:an h::!, aza ile i~t'mamı a!{t~de

bi'e:e!: ve Hç aza ile e'k!!eriyet ka· 
rarı vereb:.!e::ek deree!rtir ki, bu 
itibatla ta·'il te!difin<le!..:i hu şekli 

Baq Rüştü Arası tebrik \.., ________ _, 
T. l\fASARYK 

Almanyada askeri================ Anknra, 13 (A.A.) - Dı~işleri 
Bakanı Tevfik Rü3tü Aras'm Ba· 
kanlığının onunucu yıl dönümü 
münasehctile İran Ba~bakanı Furu· 
gi Handan aldıkları tel yazısı ve ce· 
vahı şudur: 

dostumuz Yunanistan içeridefl 
gelen kanlı ve geniş ayakla~: 
dan batka dıtarıdan da tehlik ,

1 

düımanlıklar ile karşılaşa.bilird" 
Bu türlü dütmanlıklar Y unani• ' 
tan için öldürücü bir af at olııı-" 
bile göreceği zarar bügünkiill • 
den daha büyük olurdu. 

encümen n:ızarı d!!a:kate almıya

rak n:zamnamede!ti t~di olduğu 
gibi bırakmıştır. 

Bu izahatıı mi~teakip maddele
re geçi'mesi ~abul e~liıım 'ştir. 

Madde!erin görü,ülmes!nde 
encümen~er~e çalı1tırılacak mu
vazzaf katiplerin m~ktarırun tes
b'ti me:se!esi üzerinde geçen mü
i::ıkere!erden sonra bunun dahi!i 

1 
nizamname· e göster'l:liği ~ekilde 

ve olduğu gibi bırakı~sı kabul 
ediim=şur. 

Maddedeki tapu iş!~ri Maliye 
cn:ümen=ne mu!!avvel:lir, kayclı· 
nın kaldırılması 'hakkın da Sel5:h 
Yargı - Kocaeli - tarafıından 

Tevfik Rii~tü Aras Hazretleri 
Hariciye ~ekili 

ANKARA 
Zatı sami1erinin Hariciye Veka· 

}etlerinin onuncu yıl dönümü mü· 
nasebeti]c samimi tebrik ve büyü'.: 
dostluk duygnlarnm snnar ve sela· 
met ve muvaffakiyetlerini dilerim. 

Furugi 
Son \ lte.; Furugi Reisülvüzera 

TAHRAN 
Vazifeye ba~l:ıdığmun onımcu 

yıl dönümü mür.asehetile zatı de\"· 
!etlerinin telgrafla vaki dostane 
duyr,ularmclan clolayı en samimi 
te~c!-.kürlcrimi erzcylcr ve ~ahsi sa· 
adettlcri haidmı<laki hararetli te· 
mennilerimin kabulünü rica etle· 
rim. 

TcYfik Rüştü Aras 

hava teşkilatı askeri havacılığının inkitafından 
bahsetmişti. 

Londra 13, (A.A.) Havas mu- Berlin, 13, (A.A.) Havas muhi-
habir'nden: rinden: 

Berlindeki askeri hava ataşesi, 

Alman hava bakanlığı 'hava ordu

suna zabitler almı§ olduğunu hü· 

kume!e bildirmiştir. Hava ordu

su henüz teşekkül etmemiştir. Ve 

emirname sadece hava zabitlerini 

tefrik edecek harici işraretlere a

ittir. 

İngiltere mahafi!i, bu haberle· 
rin, Versay muahedesine muahalif 
hareketleri resmen. bildiren ilk ha
berler olduğunu kaydetmektedir. 

İngiltere kabinesi, bu mesele ile 
meşgul olmakla beraber buna hay
ret etmemektedir. Cünkü a. Bald
"win aylarca evvel mecııi~te Alman 

Alman hava bakanlığının Fran
. ıız, İngiliz ve İtalyan hava ataıe
lerine verdiıği malUnıat, Versay 
muahedesinin kat'i ·bir ihtilali de
ğil, fakat Nazi fırka11mn "haki· 
katlar polifkasının bir tatbiki,,dir. 

1 • 4 - 935 tarihinden itibaren 
Almanyanın resmen bir askeri ha
va teşkilatı olacaktır. 

Al,manya beş hava mmtakasile 
bir de deniz hava mıntakasına tak 
sim edilecektir. 

Hava bakanlığı sivil ve askeri 
havacrlığa taksim edilmekte olan 
hava mevcudunun yekunu ve mal
zeme mıktarınr henüz tayin etmi
yeceğini bildirmittir. 

Bu gerçekliği böylece gö-3 ' 
•-D. nün2 koyuıumuz Yunan bil~ 

metinin gerek iç, gerek dıt ıJYll~ 
bakımından ne kadar doğrU bl 
yol üzerinde yürüdüğünü belirt ' 
mektir. Öyle sanırız ki, Bali<~ 
andlaşmasma şimdiye kadar gır 
memİ! olan Bulgaristan bu ge~ 
çeklikten kendi payına düşe. 
dersi alabilir. Balkan andlaşıxı~ 

Si çevresine airmekJe BuJge.rıl~ 
c- --·ı:ı 1 

tanın bir sey kaybetmiyecegı 
~ t~ 

bunun tam tersi b;r.rck tjeyler · 
"Y ••• ( 

zanacağını kolayca anlıyab111 • 
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Bir nostalji 
• • • 

ş1ırı 

' 1.ı, -; .. ?,~. RorrwJa büyük 1 
j, •gıuı ,, .. ,,....... yapılıl~· j 

Bir düğün günü 
iş~enen cinayet 

idam kar a11na bağlanan 
dava, yeniden görülüyor 

Bir kaç sene evvel BC§İkta§ta bir 
cinayet olmn~, Celal isminde biri, 
kız kardeşinin düğün günü öldü 
rülmüştü. Kıskançlık tesirile İ§le • 
nen bu cinayetin, tasarlanar~, ~u
su kurularak İ§len<liği neucesıne 
vardmış ruçlalardan amavat Hacı 
idama, r:rkadaşı Hakkı da yirmi dört 
sene ağır hapse mahkum olmuşlar • 
dı. 

Temyiz mahkemesi ... hu. ~aran ha· 
zı noktalardan bozdugu ıçın, İstan· 
bul 8:;ır ceza mahkemesinde bir 

··Jd:uenheri yeniden muhakeme 
nıu ..ı dini . 
yapılıyor. Şahitler yeniuen enı· 
liyor. 

Suçlulardan amavut Hacı, geçen· 
de tevkifhanede bazı mevkuflar a • 
rasmda çıkan kavga ve dövüşte ~.a· 
ralanmıştı. Kendisi, iyileşıni§, du? 
Hakkı ile birlikte malıkemeye getı· 
rilmi§tir. 

Dünkü celsede, suçlular tarafm • 
dan bir kaç müdafaa §ah idi göste .• 

il . vak'a yerinde tekrar k~ır 
r nıış, • · B • t ki 

ıl ·a·tenilmı;tır. u ıs e er, yap ması ~ » b 
• e getirilecektir. Muhakeme, o 

yerm k ·· b akdml§ • iki sebeple ha§ a gune :; 

tır. 

Zimmete para geçirmek 
Kumkapı nüfus memu~lu~n.da 

ik n zimmetine elli lira geçırdit;ı ıd· 
di e ·ı İstanbul üçüncü ceza mah • 

k 
ası e. de muhakeme edilen Ham • 
emesın • b' . . .Mah 

dinin mulıakemesı ıttnışur. . . • 

k 
üç ay hapis karan vermı~tır. 

eme, • • 
Arap Hüseyı~1n 
muhakemesı 

- Esld ispanya lm~lınm oğüle 
prerısa Beatrn evlendıler. 
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Şehir 
Meclisinde 
Şehir Meclisi dün ıaat on dörtle 

Bay Necip Serdeııgeçtinin reisliği 
altında toplandı. Bina vergi!erinin 
taksit Jhüddetleri hakkında lktıae.t 
Encünıeninin mazbatuı okundu. 
Mazbatada bina taksitler:nin dört 
taksitte alınması evvelce meclisçe 
kararlaştırrlmıı oh!uğundan, Ma

liye Bakanlığının bunların ikiye 
indiri!mesi yolundaki teklif:nin 
icra muamelelerini da!ıa koJaylq· 

tırmak noktasından iyi olduğu,, 

fakat encümenin bu hu!usta bir 
karar '\'ermed!ıği bildiriliıor, son 
kararın verilmesi meclise bırakılı· 
yordu. 

Encümenin noktai nazanna iti
raz edildi. lktısat Encümeni reisi
nin izahat vermesi istendi. Reis 
Bay Galip Bahtiyar: ge?memitti. 
izahat alınmaıı ba§ka celseye kal· 
dı. Azalara.· lstanbul rehberi da
ğıbldı. Bay Muhiddin Üstündağ 

ıehir rehberinİ·n çok iyi hazırlandı
ğrndan bahsetti. Bunu hazırlayan 
vilayet mektupçusu ve belediyenin 
ı.ahık yazı itlerin müdürü Bay Os· 
man Nuriye nakden bir fey veril
mediği için kend' sine rehberden 
6~ nüsha hediye edilmesini tek
lif etti. Bey Cemal Fazıl bu mikta· 
naz buldu. Bin o~mumı istedi. Bu 
istek kabul edildi. 

Belediye adi masraf, mii.fterek 
masraflar, fevkalide masraf büt
çesinin müzakeresine b8.§1anıdı. 

B:.itçe erıdimeni Sanatoryomla
ra yardım faslındaki yedi b!n bet· 
yüz liradan iki bin bet yüz liraıını 
in:Iiımittir. Bey Avni Yağız buna 
itiraz etti. Sanatoryomların kar
tı ! adıklan ihtiyaçtan bahsetti ve 

eaki yekun kabul edildi. Bay Mu
hiddin Üstündağ Sıhhat Bakanlı· 
ğmm Haydarpaşa.da açacağı 
(250) yataklı hastahaneden dola
yı Bakanlığa tefekkür edilmesini 
tekHf etti. Şehir namına tefekkür 
edi'mm kabul olundu. 

Belediyenin Avrupada tahsil et
tirdiği iki radyotrapi mütehasıı• 
smdan birin:n Ankarada vekalet 
lıeaabma çahtması istenmişti bu 
;stek kabul c.dildi. Bütçenin yekUn
:annın kabulü, umumi yekUnun 
kabulüne bırakrldı. Meclis bugijn 
gene topf anacakttr. 

Kenan Korer, geldi 

Kültür 
Müdürlükleri 
Y.eni taıamatnamenin 
tatb ı kine başlandı 

Yeni Kültür Müdürlükleri ve 
memurlan ta:imatnamesi evvelki 
günden itibaren tatbik edilmeğe 
başlanmıştır. Bu talimatnameye 
göre; Kültür Müdürlükleri vila
yet'.er idaresi kanununun beşinci 
maddesi mucibince vilayetin kül
tür itlerini gören tube b&§kanları 
dır. 

Vazifeleri de şu tekilde tespit 
edilmİ§tİr: 

Müdürler resmi, hususi, her ne-
vi ilk tahsil okullarına, halk terbi· 
yesine ait hususlara, her nevi hu
ıusi orta tahsil okullariyle husuıi 
mealeki ve teknik müesseselerinin 
İstanbul müzelerinden batka mü
zelerle, kütüphanelere remıi ve 
hususi okuma odalanna, rea. 
mi kunlarla dershanelere ve yurt
lara mercidir. 

Bundan batka yeni talimatna. 
meye göre ilk tedrisat müf ettit
ler' nin ae.yısı bqten yukarı bulu· 
nan vilayetlerde teftit it !erini la· 

kip etmek, gelen raporların hü
lasa 'arını hazırlamak, icabeden 
tedbirleri hazırlayarak Kültür 
Müdürüne bildirmek üzere inzıbat 
meclisine aza seçilmit olan ilk 
tedrisat müf eliti tefti§ tefi -.~zif e

ıini de görecektir. . 
Kültür itleri kalemi yen; tali· 

matnameye göre: Kü!tür itleri, 
zat itleri ve muhasebe diye üç 
kısma aynlmt§lır. 

Kültür itleri kıann: Okulların 
terb:ye, tedris, idare itleriyle, kü
tüphane, müze, halk lerbiyesiğ tef. 
tiıleri tetkik, ilk tedrisat meclisi 
mecburi tahsil itlerine bakacak· 
br. 

Zat işleri kısmı: Sicil, vilayet. 
maarif inzıbat meclisi, tahkik, 
mezuniyet ve kadro itlerine baka· 
caktır. 

Muhasebe: Hesap ve para it· 
lerin.e bakacaktır. 

Yeni kültür müdürlerine verilen 
i,J,er de tunlardrr: Okul bulunan 
yerlerde mecburi tahsil yaşında 
bulunanlann okula devam?arını 
temine çahtmak, ecnebi ve ekalli
yet okullarına hoca seçmek bun
lan bakanlık yoluyla intihap el· 
mek, orta okullara ve liselere ait 
t .. ftit kültür programlarım tatbik 
ebnektir. 

Yeni talimatnamede viliyetler-
Manisa ıaylavı olan sabık lıta.n- de kültür müdürlüklerine ~ülhak 

bul müddeiumumisi Bay Yusuf I kaza kültür memurlukları bırakıl
Kenan Korer, Ankaradan lstanbu- mrştır. 
la gelm~ıtir. Kurban bayramım 1 Talimatnameye göre vilayetler· 
burada geçirdikten sonra, tekrar i de 1Jrta tahsil oku'larına ait işler 
Ankaraya gidecektir. için konulan kayıtlar ancak yük· 

- Başpiskopos ispanya adetine 
riayet için prensese, prensi lwcalı • 
ğa lw.bul edip eımediğini ÜÇ defa 

sorm~··• 

- Prens~ de iiç defa evet, evet, 
eveı dem.eğe mecbur olmU§l - --

f{i e z i n t il e r ~· 
"Kurban bayramı,, 

nın eşiğinde 
Gazetelerde epeydir, bir kür 

ban •Özü dönüp tlola§ıyor. Yurt· 
ta çoğalıılarını sevinçle gördü • 
ğümüz, iyilik kurumları, 4yr1 ay- • 
n yazılarla keailecek kurbanla • 
rın parannı iatiyorlar. Daha dilt" 
le dünya iflerinin biribirinden 
ayrdmadığı günlerde bile bu ay
dınlığın vakit vakit parladığını 

görürdük. Gönül iaterdi, ~ı ge • 
çen yıllar, bu İ§i kökünden ba· 
1armq olmn. Tanrının kulo bu -
yurcluğu her ıeycle bir .ebep oar 
clır. Bize ona aezerek, Jif ,ğe en 
kışa yoldan gitmek dii§erken,çok 
kez dqta kalmaktan kurtulcunı • 
yoruz. 

Kurban buyruğu da böyledir. 
Herkeain keneli evinde keıeceği 
bir k~n dökülen kanından Tan 
nya ne? •• 

Tutalım ki, en aon parçaıtna ka 
dar yokmllara dağıtılaın. Yalda 
bir yenecek bir lokma etle:, ki • 
min, hangi derdi ortadan kalka .. 
cak? Çöl çadırından "Elhc.mra,, 
saraylarına yükıelen islômlık, 

y~ayıfı cleğiftircliği halde. göre
neğe dokunamamı§tı. Tü1 ~ ''Şey

hülialam,,larının yersiz. kuTı1ntula 
n da bunu yakın bir geçmqe ka-
dar mrükledi, durdu. 1 

"Kurban,, , ancak topluluk ·y~ 
aalarına ayulmıyan çağla, ın ya • 
rattığı bir ıeydir. Bugün ıdu.ları 
ıaran dertleri teklerin eliyle kar
fılamak, bot bir emekten öteye 
geçemez. 

Artık, yalnız kendi kolumuzla 
bu ağır kapıyı zorlayamayu. 

l§te bunun içindir ki, aramız • 
da "Kızıl Ay,,, "Tayyare •. , "Ço
cukları esirfeme,, yurtları lmrul • 
clu. Onlar, daha yukarıdan bakı
yorlar, kanayan yaralan, dcıh-- a
çdırken göriiyorlar ile ,) mdıma. 
kO§Uyorlar. Tek tek yardımlar, 

yangıncı dökülen yağmur dam • 
laları gibi hiç bir iz bırahmad an 
kızgın birer buğu olup uçarlar. 
Fakat yine bu damlalar de11let 
kabında birleıince, o 1·angına 

çağlayanların ağultuaüe Jokülüp 
aönclürürler. 

Sonra, biz, niçin saklıyalım, 
yarclımlarımızclcı çok kez >·onrlı -
nz. Avuçlarına gönlümüZden ko
panı bıraktığımız dilencılerin 
yüzcleaekaeni bizJen zengindir. 
Değerli clü§künii kimden aorup 
öğreneceğiz? Y arclım kurumlan• 
nın en kutlu yanlarından biri de, 
iyiliği, gelifi güzel akan bir ır -

S. Gezgin ----~ (Lfltfen ıa11ıfayı çerıirtnlz) 
trnmntnwtnU1111Mlmt11mworinDnttlltlllWA'tltMnrmmtn111nl'llftnnmnrnmıı~ 

tJek okul mezunu kültür müdürle-
rinin bulunduğu vilayetlerde tat· 
bik edilecektir. 

B<ry Gülüm - Bu lspanyol Me
ti çok i)i amma bir kwu!"H ı•!!T: Bu 
sorgu biribiri arkasına değil, uzun 
/mılarla sorulmalı, bakalım her 
vakit cevaplar biribirine ben:er mi 
doııu.ml 
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Şehir planı ne 
olacak? 

İstanbul tehri plarunın kinle 
yaptırdmaamı tayin etmek için 
belediyede tetkil edilen jüri heye
ti İstanbul Vali ve Belediye Reiıi 
Muhiddin Oıtündağın batkanlığı 
altında birçok içtimalar yaparak 
uzun uzadıya. çalıtlıktan sonra pll
nın Alman mütehasaııı prof e!ör 
Ehlgöts'c yauhrılmaıına karar 
vermi~ti ; bu knrar dün de yazdı
ğrbız gibi iç işleri Bakanlığınca 
tasdik edi1memiştir. Bununla be
raber vekaletin profeaör Ehlgöts'ü 
reddett:ği henüz İstanbul Beledi
ye.s· ne re ı:ımen bildirilmemiştir. 

Jüri heyetinin karan Bakan
lıkça bozulduğuna göre planın ki
me yaptırılması ve hunu tayin et
mek hakkının kime ait olduğu ay
rıca bir tetkike ba,lanılması için 
Bakanlığ:n karannın belediyeye 
resmen bildirilmesi beklenilmek 
tedir. 

Makam tahs ısatlarının 
kaldırılması etrafında 

ilk tedrisat müfettişi ve haı 
hocalarının makam tahsiHtlannm 
kaldırılması dolayısiyle dün Üs
küdar Muallimler Birliii idare he
yeti toplanarak yirmi bet martta 
yapılacak olan büyük Muallimler 
Birliği toplantısında konuşulmak 
üzere bir rapor hazırlamıthr. 

Bu kongreye iştirak etmek üze
re bütün müfetiqler, bathocalarla 
diğer hocalar birlik tarafmdan 
çağrılmaktadır. Bilhuaa kıdem 
2amlannın otomatik ıeklinden ÇJ· 

kardarak derecelere göre ayrilma
ıı ilk okUl hocalarını p&k ziyade 
mütecuir etmiştir. 

Kongreye verilmek üzere birçok 
taktirler tlazırlanmaktadır. 

Tıbbiyeliler bayramı 
Tıp Talebe Cemiyeti tarafından 

tertip "dilen Tıbbiyeliler bayramı 
bugün öğleden sonra Onivertite
nin konf eram salonunda yapıla
caktır. 

Mektp1er bu sabahtan 
itibaren tatil 

Bayrnm münaıehetiyle bu A

bahtan itibaren ilk ve orta okullar-
1.ı ıise ve Üniversite tatil edilmif· 
tir. 

Derslere önümüzdeki sah ıünü 
başlanacaktır. 

Kok kömürü perakende 
kaça satılacak? 

Memlekete 236 ton kaçak şeker so
kanların duruşmalarına başlandı 

• 
Bulgari.tandan memleketimi- piyasada ıatılmı~tır. Kara Bekir 1 Muhacir Ziyadan şeker almadım 

ze muvazaalı surette teker kaçak· ve ortakları gümrüklerde kalan ve kendi.&ine hiç para vermedim. 
çılığı yapmaktan ıuçlu tanınmıf malları çrkarmak için istidalar Sabri, aldığı tekerlerin fatu-
tüccarlardan Kara Bekir, karde§İ venni§tirlerdir. Kara Bekirin ka
Kadri, ~hmet Sabri, Şükrü ve Sü- j çakçılık yaptığı ıu suretle teabit 
leymarun duruımas.ına dün seki- cdi1mektedir: 
zinci ihtisas mahkemesin de b~
lanılmı§br. 

Dünkü duruımada suçluların 
ifadeleri alınmı§ ve kararname o
kunmuttur. Su~lulardan Süley
man duruımaya gelmemİ§tİr. 

Okunan kararnameye göre, Ka
ra Bekir,, ticaretle meşguldür. Bul
garistandan memleketim ize mıwa
zaa ~uretile Bulgar ~ekeri sok· 
muştur. 

Şekerleri memlekete sokmak i
çin de, Bulgaristandan gelen mu
hacirlere S85 numaralı kanunla 
verilen muafiyetten istifade et
miı, sahte veaikalu düzmüştür. 
Bilindiği gibi, hu kanuna göre, her 
muhacir Bulgariatandan memleke
timize gelirken bet bin liralık ma
lı gümrük reami vermeden getire
bilmektedir. 

Tüccar Kara Bekir, kendisine 
birkaç ortak da bulduktan ıonra 
ite girİ§mİf, Tür ki yeye 235 ton 
Bulgar tekeri .aokmağa muvaffak 
olmuıtur. Bu miktar tekerden do
dayı cezasiyle beraber 280 bin 
Jira para cezası vermesi lazımdır. 

Kararnameye göre, kaçakçılık 
§Öyle yapılmıttır: 

1 - Kara Bekir,' BUlgari•tan
dan ıon günler zarfında memleke
timize gelen Ziya fominde biriıine, 
Şükrü vasıtasiyle para ve ıahte 
&ati§ meyennamelcri vermiştir. Zi
ya, altı vagon yani 60 bin ton te
keri bu ıuretle lstanbula getile
bilınittir. Fakat bu §ekerden an
cak on tonu ,Umrükten çıkarılabi
linmittir. 

2 - Muhacir ve Kara Bekirin 
ortağı Şükrü, Bulgaristandan ge
lirken beraberinde 55 ton şeker ge
tirmittir. Şeker bedellerini Şükrü
ye Kara Bekire vermi~tir. Bu 9e
kerl,rden de ancak beş tonu güm
rükten çıkarılabilıni§tir. 

3 -- Deli olduğu söylenen ve 
ka.rııının cahil olduğu bilinen Sa
lih Türkiyeye gelirken beraberin
de kendi para~iylc almadığı alt
mıt ton şeker getirmiştir. Bu şe
kerlerden 36 tonu kaçaktır. Diğer
lerini kendi parasiyle almııtır. 

1 - Bütün i~Ieri ortaklarının 
üzerine atacak bir tekilde yapma-
ıı ... 

2 - Ortaklarının biribirlerini 
tutmayan sözleri .. 

3 - Sorgusunda birçok nokta
larda gösterdiği tereddütler. 

4 - Muh:ıcirlere itimat etmi
yerek, onl~rı her tarafta kontrol 
ettirmesi ve yanlarına adnm koy
ması, 

5 - Kara Bel<irin kasasında 
bulunan vesikalar. 

6 - Fatura ve beyennamelerin 
Sofyada yapılmıf olduğunun ve ki 
ğıtlardaki mühürlerin de Sofyada 
kazdırılmıt bulunduğunun tesbiti. 

7 - Kasada bulunan ve Kara 
Bekir tarafından bir ortağına 
gönderilen mektupta bir hesap 
pusulası bulunması ve bu hesapla
rın teker kaçakçılığında elde edi
len adetlerle tevafük etmesi. 

8 - Kar.dqi Kadri ve ortalı 
Şükrüye verdiği bazı direktifler. 

9 - Ziyaya hiç para vermedi· 
ğini söylediği halde, kendisine 
Bu1gariatanda 50 lira verdiğinin 
teabit edilır" si •. 

Kararnamede bütün deliller 
~ylocc teab1t odatdnu.en 6vııra, ı, 

26,27,49 uncu maddeler mucibince 
ceza1andırılmaları iıtenmİftİr. 

Kararname okunduktan sonra 
ille defa Kara Bekirin ifadesi ahn
mı§tır. 

Kara Bekir, hil'laıa olarak ıun
lan söylemi§tİr: 

"- Bu iddiaları kabul etmem, 
Ye benim böyle suçlarım olmadı

ğını vesikalarla iıpat ederim. 
Şükrü ortağımdır. Karde9imle 

de bazı işlerimi beraber yaparız. 

Kuamda bulunan evrak Şükrüye 
aittir. Onları katama kendisi koy· 
mutlu. Koyduğu kağıtlar arasında 
ne var ne yok, bilmiyorum. 

Bir giln benden para istedi. Ben
de Y!Jktu. Kendisini 1eker taciri 
Hayreddin i!e tanıttırdım. Hay
reddinle anla§arak para aldı ve 
Bulgariıtana gitti. Şekerle döndü. 
Benim bunda hiçbir alakam yok
tur. Sabriyi on senedenberi tanı
nın, bana bir §eker iti teklif etti. 
iyi bir i~ olurs;l yaparım dedim. 
Bununla da alakam bu kadardır. 

raaıru benim üzerime yapmıf ken
disine bu huauıta hiç.bir direktif 
vennit değilim. 

Kardef im Kadri Mahmuttan, 
tekerleri de ucuz buldum diye al
mış. 1 

Bunun üzerine sekizind ihtisas 
mahkemesi reisi Bay Atıf ıuçluya 
töyle demiıtir: 

"- Mademki ıuçsuz olduğunu 
söylüyorsun ne diye senin için böy. 
le şeyler söylüyorlar? 

Kara Bekir buna ~u cevabı ver
mittir: 

"- Gümrük muhafaza memur
larından Mustafa Nermi isminde
biriıi hana düşmandır. Kendisine 
iyilik ettim; kötü'lük buldum. Bü· 
tün bunlar benim aleyhimde mü• 
rettep bir planıdır. Ben Mustafa 
Nerminin bana düımanbk ettiği. 
yedi sekiz tahitle iıpat ederim. 

Kara .Bekirden sonra Sabrinin 
ifadesi alınmı.ştır. Sabri de tunla
rı ıöylemittir: 

"-Benim Bulgariıbmda takip 
ettiğim bir emlak itim vardır. Bu· 
nun için Bulgaristana gittim. Ka. 
ra Bekirin bazı itleri ile de met• 
1'111 oldum. 

Sabriden sonra Şükrü dinlen· 
mittir. Şükrü ifadesinde, Bulgariı· 
tanlı olduğunu ve orada bulunan 
evı.n; -~nak o;ooo •- ,_...,.,. 

lindc şeker aldığını ve bu !ekerle
ri lstanbula getirdiğini getirdiği 
elli be§ ton tekerden bet tonunu 42 
kurut mukabilinde teker taciri 
Hayreddioe tattıjmı an!atmııtır, 
Şükrüden sonra Kara Bekirin kar· 
deti Kadri ıorguya çekilmittir. 
Kadri? 

Ahdi oğlu Mahmudu kendisine 
Şükrünün tanıttıiını ve 13 ton ıe. 
keri kilosunu bet kuru9tan olmak 
üzere satın aldığını ve noterden 
tasdikli bir mukavele yaptığını 
söylemittir. 

Suçlulann ifadeleri alındıktan 
ıonra duru.tmaya gelmiyen Sü
leyman hakkında arattırma yapıl• 
masına; tekerleri latanbula geti
ren muhacirlerden tahkikatı ya. 
pan memurlann amme ıahidi o
larak celbine; Hayreddin, Rıza, 
Rıfat, Melek ve diğer kimaelerin 
de gene amme ıahidi olarak mah
kemeye getirilmeıine karar veril
miştir. Durutmaya JI) mart pazar
tesi günü devam edile::ektir. 

Türk - ltalyall 
7 icaret mııkavele!i 
bazı güçlük /er 

Ticaret Odaıı meclisi 
JanmıJhr. 

Dünkü toplantıda, Bona 
kem heyetine on azanın ye • 
seçildiği hakkındaki idare h 
nin verdiği rapor okunmuıutr• 

Taka.. komisyonunun it 
bakan T aku heyetine oda · 
heyeti tarafından Borsa 
Bay Kemalİn seçildiği hakkıo 
karar okunmuı ve kabul edi 
tir. 

Bundan sonra, odaya bir 
halinde yeni ilave edilen 
mürakabe bürosunun kadroıu 
zakere edilmi§tir. 

Yeni kadroya göre esnaf 
kabe hürosu odanın diğer fU 
gibi tqkil edilmektedir. 

Bu tubenin müdürlüğüne 
leten oda ne§rİya tubesi mü 
Bay Galip Bahtiyar ıeçi • 
Kadroda üç mürn.kıp ile iki 
ve hir hademe bulunmaktadır· 

Bundan sonra,, Türk • 1 
ticaret anlatması hakkmda)l:I. 
da tetkikat tubesinin ve bu 
larda tetkikler yapan komi 
beraber hazırladıklan rapo111 
nuıulmuftur. 

ltalya ile olan ticari mulı' 
lemizin müddeti geçenlerde 
mit ve dokuz ay uzatılmıttı. 

Mecliae verilen raporda, bi 
sa iki memleket milli hanıl<• 
da bir malın ihraç ve ithaliııİ 
ce tesbit etmeden, malın be 
vermemekten do~ayı geçen z 
ve döviz güçlükleri gösteril 
dtr. 

RaDor. evv,.ıl" ... _., ..... ı;. a%A 

dağrtdmıı olduğundan derhal 
zakere edilmiı, mukave' 
ıüçlüklerin kaldırılmuı ~ 
konomi Bakanlığı nezdinde 
büılerde bıılunulmasnu 
tırmıtbr. 

ökonoml Bekaıu 
Duyduiumuza göre Oko 

Bakanı Bay Celal Bayar yanıl 

rimi:.~e gelecek, birçok tlcar4 
ıeleleri gözden geçirecektir. 

Vapurculuk Şirketi yeni 
vapurlarJnın aç1hş meral· 
yapması için Ökonoıni B 
Abu vapuruna davet ed 
O gün yeni vapurla Boğazcll 
Bezinti yapılacak, bir ziyafc& 
rilecektir. 

lstanbul - Tuna v•P' 
seferleri 

Toptan ve gazhanelerde ıatılan 
kokkömürlcrine lktısat Bakanlı· 
ğım:a azamt fiyat konmUftU. Bcie. 
diye lktıaat Müdürlüğü de pera
kende ıatılacak kömürlere azami 
fiyatı koymu!, i!an etmi§tir. Şehir 
dahilinde perakende kok ıatan 
tü~nrların mağazada dökme ola
rak satacakları ecnebi kokunun to
nuna yirmi dört, yerli konuna on 
dokuz lira azami fiyat konmu~tur. 
Bu fiyatlara muamele ver&iJi da· 
hildir. Çuval ve nakliye ücretleri 
de.bil değ;!dir. Bu fiyatlardan yük
sek satı9 yapanlar ınen~ihtikar ka
nununa göre cezalandırılace.klar-

4 - Abdi ojlu Mnhmut gelir-
ken altmış ton Bulgar şekeri getir
mi9tir. Bu !ekerlerin bepşi kaçak· 
tır. Bir kı:ımı gümrükten çıkarıl

mı§ 48 tonu foe gümrükte ka!mıı-

pur ıeferieri yapıbnuma 

veramİ§ "f'8 bu hususta }az 
denemeler yapılmıştı. DuJ 
muza göre bu aef erlere ooJI 

•••••••••••••••••••••••••• Tiıza •apLTları ayrılnufbr. ,_ 
7JJ1 on dokuzunda T...., 

tır. j 
Karn Bekir·n memleketimize 

getirdi!i kaçak şekerin miktarı ' 
23S tonu bulmqıtur. Bun' ardan an
cak 22 ton.u muhacirlerindir. Di
ğerleri kaçaktır. Bu şekerlerden 73 
tonu giin:rüklerden çıkarılmı~ ve 

Bu akfam SAH AY &İnemasında 
i T T O 

Afriknnm çölJerinde çenilmi~ olan rnulıtc:ı;em :ışk \'e harp (iJminin ilk 
irnesi miinnsebelile büyük gala müthi~ fiı;iiranlar. Oymynnlar: İBRAIIİM 
IOLLA • REN DRİCK AYŞE - MEJl MET YUSUF Sİ SA1T. Hnkiki bir 

~nhcserdir. İTIO; memleketi kurtamı:ık için harlıe İflİrak eden muharip bi· 
kndmdır. irn\'eten: FLAUTA ÇAL&ICl Si cazip ve renkli bir SİLLY SEN
F0~1. FOX JURNALDE: Yunanittandaki ilıtilnl hareketleri. 

dır. lfl .. llllaill!ıml'!"ll'lllalillllllaEn:lilıfl .... l:D .. ~lliloa::r.t.'Cl~~'!l!lll .. 

·:n:;;;;i:;k;;~·"k:·;;;;;;;;;;;:- B O S N • 1 V D A LA B 1 
Din ve T a11rı borçları, iyilifin 1 • 11 .la ••• 

mutlak varlığına ayrd11ınıdır. Bu 
nu çağlar arasında, o çağların u 
terliği gibi ödemeliyi~. Bugün ltt 
ra, kurban, zekat borçlan, ancak 
yarlta yükıclen iyilik kunımları -
nın oluklarından g~erek hayır 

denizine kavuıabüir. Tannda 
1 

bıınıın bö)'l• olma.mı iıtemif • 
tir. 

i. Gezgin 

...................... ıı::aı ....................... ı .................... .. 

Tamamen TUrkçe Sözlü ve Şarlnh bUyi.lk film 

Eski Gün 1er:n Rumersi · Es'<i Rume!i Halk Türl<üleri: 
Bosna • Hersek • Rumeh DUğilnü Aliş ın Gelin Karşılaması 
A'k • Ylğltllk • Heyecan • Pehlivan pesrevJ • F1rsat bul•am 
Bosna sevdalarında Musa rolünil yaratan arfst bfiti1o düoya J p E K' te 
erkek vıld ı zlaranın en vakışıklısıd ı r. Bu!YÜn matinelerde!l itibaren 

fnhnnlnlillbMOtlllllnrDUU11hJ'lll1Rttllftlttntnmıttn utniuıtft01Uil1' t11dmM1U11ınnıuumnınnmmnmıuımtun1ottmıtırnDtnm!nmnıtmt1M1111ım-.-•......-mıt ı.tHetnnınıa ııtttı tem mmntunaum11•u•11ua ... •ı-._.__ 

Bu Film buÇ?Ünden itibaren lzmir ELHAMRA s'nemasında da ~eç1yor 

vapur limammıza gelecektir• 

Vapurculuk şirketi ökO" 
bakanhğına rapor ver 

1 Devlet Deniı:ycltarı itletıll 
1 yeniden. on iki vapur almai• 
rar vermeai üzerine, V 
Ş:rketi Ökonomi Bakaabi.,.. 
racaat etmeğe ve bu suredl 
taj vaziyetinin alacağı tekli 
rir bir rapor vermeğe ~ 
mi~tir. 

Raporda, tonaj rekabeti . 
den iki idarenin de birçok~ 
pur aldığı ve bu yüzden zara 

1 diği birçok Tapurun Haliçte 11' 

1 

durduğu bildirilecektir.Gen~ 
porda tonaj miktarmın tesbit. 

1 

meıi ve rekabetin önüne 1 

ai istenilmektedir. 

.. 
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r s Akçora 
nın sözleri takip etti. Son sözü 
söyliyen Bay Mustafa şu hitabeyi 

söyledi: 

d' . (Baş tarafı ı inci sayıfada) \ 
ırıldi T b t l · a ut, Türk bayrağına sa· 
~ rnı!tı. Tabut Haydarpaşa iskele
ııınde s· k ~ ır eti Hayri yenin 58 nu-
rn,ral 1 s· 1 vapuruna kondu. Bu s..ıret-
e ırl·ec' . 'ld' • ıye geçırı ı. 

ar S:at ondan itibaren Sirkecide 
lu a a vapuru iskelesi Akçora oğ· 

d h·nun talebeleri ile dolmuştu. On 
ıre k d d l , V 

1
. a ar a stabul kumanaanı, 

le~·ı Ve Belediye Reisi, vali ve be
l 1Ye ınuavin!eri, lstanbulda bu
lunan saylavlnr gelmiş bulunuyor· 
ardı. 

~ ba~ürk di i tetkik cemiyeti ikinci 
C: • anı Bolu saylavı Bay Hasan 

it 
1 
eınil de cenaze merasiminde bu· 
Unı:nal .. l . r ·< uzere Ankaradan gc mış· 
ı. Ankara Hukuk Fakültesi men

•up}a Fak'· rı namına da Ankara Hukuk 
M ultesi cemiyeti batkanı Bay 

f ir~tafa gelmi§ti. Saat on birden 
t 1 'ren tramvay seferleri durmuş
:· Bir polis müfrezesi iki sıra ol-

Uftu. Gelen çelenkler de sıralan· 
· ~ııtı. Saat on bir buçukta Şirketi 

qaYr· · ,_ •Yenin vapuru araba vapuru 
''~el · b · r,, esıne yanattı· Tabut tale enm 

1 Ve halkın elleri üzerinde tramvay 
~?1un.e. getirildi. Cenaze alayı tan
~ın edildi. En önde ve ortada Ka· 
l' Utay namına gönderilen çelenk 
'teralnııştı. Bu~u Türk Tarihini 
k::kik cemiyeti, Üniversite fa
l u leler, fırka, Harp akademisi, 
oeJed· h l ıye ve mer umun dostlarının 
::denlderi takip ediyordu.Daha ge· 
•1 e 'k' il . 1 ı sıra polisin arasında tabut 

te~ılyordu. Cenaze alayı hareket 
e hkte . k 'd n aonra yavaı yavaf Sır e· 
cı en t h iti d raın...,ay yoluyla Sultana -
~le cıktı.AJj\v ''"'"ledikçe kalaba· 
'aşıyo~.du. Bu zıurctlc Sultana.h· 
llt l camnnc kadar gidildi. Tabut 
ıı ~lla taşına kondu. Öğle nama· 
~ı k lındıktan aonra cenaze nama· 
,., ılındı. Saat biri geçiyordu. 
'-~rı ) l aze alayı ayni §eki!de Dıvan-

Derslerinden bir kaç ay u-::ak kal 1 
mı§tın. O zaman bu ayrılığın •e
ni ne kadar üzdüğünü ben bili -
rim. lyile,tikten ıonra der1lerine 
kaıJufmuf olmaktan seviniyor • 
dun. Seni derJerinden ancak ö
lüm ayırabilirdi ve öyle olclu. O ni· 
ver1itede boJ bıraktığın Türk 
tarihi kürsüsü talebelerin daima 
seni anacak, seni arıyacah, dai
ma reni ıayacaktır. Boşluğunu 
çok yürekten duyarak tabutunun 
önünde saygı ile eğiliyorum.,, 
Bay Şemseddlnln sözteri 

Rektör gözyatları içinde kür -
süden indikten sonra saylav Bay 
Şemsettin kürsüde yer aldı. Aziz 
ölüye hitaben dedi ki: 

- "Yuıul Akçora, Türk te • 
miz ahlakının yılmaz ve ~mıal -
ıiz bir timsali idi. Daha Harbiye 
ııralarında iken istibdada kar§ı 
isyan etmiıti. istibdadın /;ahırla
rına uğraml§, T CJ§kı§lanın zindan 
larında, izbelerinde yatmı§, kız· 
gın çöllerde inlemi§tir. Bütün 
bunlara rağmen çocuhluğundan
bcri ruhundan kopc.n mefkure· 
ıinden bir ıeY kaybetmemifti. 

Pariıe kaçan Yu.ul Akçora o
rada yazdariyle memleketteki ar 
kadct§larına hürriyeti, türkçülü • 
ğü a§Jıyor, OımanlJık melkUre
.ini ta§ıyanlara, atq püskürüyor
du. Me1rutiyet devrinden ıonra 
türkçülük ne hücumlara uğradı, 
ne mücadelelerle kar§dattı. A • 
ziz ölü bu hücumlara metanetle 
göğüı gerdi, yılmadı. Akçora 
memleketin yetiıtirdiği en yük • 
ıek bir ıahıiyetti Türk dünya.ıt 
Akçonutın ıohıında l,üyiik bir 
lelakete marus kaltlı. 

Burada toplanan arkada§ların 
genç ve heyecanlı talebelerin ıe
nin uğurunda bir hayat heder et
tiğin Türk irfanının ilaıına ça -
lı§acaklardır. Ruhun müsterih ol 

• .. t t' .un azız uı a . ,, b:tu~u .taki~n ~eyazıda gitti. Ta
:: Ünıversıtenın tam kapısının 
vtf' }' Une konan bir masaron üstüne Bay Sadri Maksudt KUraide 
le~ı~~tirildi. Meydan binlerce ta· Meydan büyük bir sessizlik İ· 

e ve halkla dolmu,tu. çinde idi. herkeı büyük kaybın 
. Bay CemiUn sözleri ıztırabını çekiyordu. Kürsüye 

ta Oniversite Rektörü Bay Cemil profesör S•dri M•ksudi çıktı. A
l··· Uta yakın bir yere konan bir ziz ölünün en eski arkadatlann -
ıu"'•iiyc çıktı. T cessürden söz söy- d•n ol•n profesör ıöyle hitap et-

l l'~~:yordu. Ağlıyordu. Nihayet ti: 
r~lldisini topladı ve §U söylevini " - Yuıul Akçoranın hayatı 

bir kaç kelime ile hiilôsa e i e ı· 1>)7!edı', d l b' 

'· - Profesör Yusuf Akçora.. lir. Okudu, okuttu, düfündü. 01-
1' Qf, b' küye hi%met etti ve öldü. Kendi-

utunun· önünde •onıuz ır '~~l ile eğiliyoruz. Akçora adını ıini otuz be§ ıenedir tanıyorum. 
,y~td b'l' Yuwl Parute ilim mahallesinin 
v un her yanında herkes ı ır 
c ft l "aYardı. Hemen herkes ı.ıe he-
c he k b· r aydın senden mutla a 
it 

l>ııt;cy öğrenmişti. 
1;>ı·· un her y:ınında 
. ~nlc . a· b . Qc §ım ı cnım 

1~'l duym:ıhtaclır. 

Onun için 
herkes ölü· 
duyduğıım 

bi;ll~ora Yusuf! Sen değerli 
~~ :rofcsördün. inanlı bir ulus
tih .'' türkçu idin, bilgin bir ta-
. ç, idin 'h . b' ı11 ve nı ayet tertemız ır 

.. tın:lın .. ·ı b ., lıt .. sen, yurtta vazı eye ag 

l 'l:ın tak' /'k · · ' İi · ' ıp ı rının, yurt sever-
İdj~11' ulus severliğin bir örneği 
~111 '.Er.elden hüriyete bağlılı • 
ilcı;.1•tib~atta ıcni süraünlcre 
~ii 1

' l::tıhlalc bağlı!ığın. kara 
cJQ 111?rde Ankaraya iletti. Ora -
Jıc: ıııyaaa[ hayata da girdin. Fa-

4c::! seni Yine kitapların çekti. An 
.. ~ lakiilt · d k" ·· t" tıi~ .. esın c ursune geç ı-
ltil ~un, hayatının en mutlu gü
tll' l. Sekiz .enedir okuttuğun 
'l'i.,.~~al tarih senin ebedi abidele 
lıi.,. en biridir. Bir kaç yıl evıJel 

e bö"l b' • • • ., e ır arıza geçırmı§tın. 

ortasındaki mütevazi otelinde bi 
le geceleri ıaat ikilere kadar ça· 
lı~mlı. Hiç bir zaman Y uwlu il-.. 
mi münahtl§a haricinde hiç bir 

1
eyle melgul görmedim.Dü§ündü-
ğii, daima büyük ırkının istikbali 
idi. Kendi•ine kalan milyonlar • 
ca ıerıJeti bırakıp T ürkiyeye ko
•an Yusuf Türk yurdu mecmua-
:.: 
sını teıiı etti. F enlandiyada mü -
tareke ıenelerinde ıabahtan alışa 
ma katlar Türk yurdu için halas 
çareleri Jüıünüyordu. Son ıene • 
lerini Türkün mazisine hasredi • 
yordu. Yu8Ulun hayatı, azmi 
Türk gençleri için bir örnektir.,, 

Biribirini takip eden bu sözler 
teessürü, heyecanı arttırmıttı· 
Kür!iüye edebiyat fakültesi tale
besinden Bay Tahir Sıtkı çık • 
tı. Hocasına ait hatıralarını anlat 
tı. lstanbul üniversitesi gençliği • 
nin teessürünü bildirdi. Bunu 
Ankara hukuk fakültesi namına 
Ankaradan gelen Bay Mustafa • 

Bay Mustafanın hitabesi 

Hocam; 
Önünde en acı dakikalarımı -

zı ya§ıyoruz. Duyduğumuz ele • 
mi dünyadan el çektiğin için el
bette bilemez.sin. Yusuf Akçora 
öl mü§. 

• Dün akşam geç vakit Ankara 
ya hara haberin yayıldı. Yürek
lere yas veren, en katı kalpleri 
ağlatan bu haberi i§itmemek için 
arkada bıraktığın yüzlerce, bin • 
lerce taleben kulaklarını tıkıyor
du. 

Bu kara habere inanmamak • 
ta haklı iclüer. Çünkü onlar se -
nin gür sesini hala duyuyarlar. 
hala zeka lı§kıran gözlerinin te
essürü altında ;yCJ§ıyorlar. 

Bizler ne kadar bedbahtız. Ne 
kadar talihsiziz: Daha clün en a· 
ziz arkada§ın, ülkü yoldapn Re
ıit Galibin ilıtilalini yaptık. Bu 
gün bu acı ölüm seni de aramız 
elan alclı. Seni de kaybettik. Har· 
biyeden son ölüm döşeğine ha -
clar hitaplarının arasında bize mil 
liyetçiliği, Türkçülüğü ezberlet -

tin. 
Yarım asır evvel Türkçülük 

likri bir kaç ki§inin dimağ ve 
kalplerinde düfünceler, duygu 
ve emeller uyandıran ara sıra 
dil ve kalemlerde müphem .su • 

rette gözüken bir nazariye idi. 
Sen Oral Altaylardan aldığın bu 
nazariyeyi daha genç yafta yay
mağa çaltghn. Uzak ellerde di· 
vanıharp kovagların'dti rablus 
garptc yurdun için türklüh için 
uğraıtın. Nihayet onu Atatürkün 
Türkiye&inJen bütün Türk ale • 
mine ıerbeıtçe haykırdın. 

Fakat seni biz asil Ankara 
hukuk fakültesi hürsüsüncle gör· 
dük. Yılların inıal.ızca saçlarına 
döktüğü cika aldırı§ etmeden yüz 
yılları milliyet Qfkının ıJe milli • 
yet duygusunun verdiği zevkle 
nasıl elediğini ve Türklük için ne 
yaman çarpı§tığını biz yine ora
da, o kürıüde gördük .. Ve İ§ittik. 

inkılaba bütün eserlerini ver -
meclcn gidiyorıun. F cihat arka • 
da bıraktığın Türk gençliğinin 
kalbinde ölmez bir varlık olarak 
ytl§ıyacak$1n. 

Sen maddeten aramızdan ay. 
rıldın. Seni bir aıJuç kara topra • 
ğa terkediyoruz. Yalnız içimizde 
daima yCJ§ıyacak olan Yusuf Ak 
çora ölmiyccek. 

Fakat, toprak, seni biz milliyet 
O§kımızın aleıJinde kendi. gönlü
müze gömdüğümüzü anlayınca 
sırıtması, hıçkıra hıçkıra gülmesi 
sona erecek. V c izinle her muaz· 
.:ez ölüden olduğu gibi, zahiri 
fakat ebedi metlenincle, son inti· 
kamını alacak ve r:eriye bir avuç 
kemih ıJe biraz toprak kalacak. 

Müsterih ol! Türk gen~liği ıe
nin ülkünü, senin açtığın ~ığırda, 
:;enin gibi bir Türk oğlu olarak 
ya§atacak inkılabın yeni eserleri 
ni her yıl sc:na, bugün anlataca -

ğız. 

ôlümiinlc bizi acılar içinde bı-

raktın. 

Y eganc tesellimiz senin ölmi -
yecck olan ülkünü, inkıliipçılığı
nı, türkçülüğünü "Kalb,, dedi -
ğin Ankaradan aldığımız hızla 
yürütmek olacak. 

Büyük ölü! Seni ebedi metle • 
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nine götürürken önünde saygı ve 
oükranla Ankara hukuk fakül • 
te&i talebe cemiyeti namına eği • 
lirim. 

Ankaradan ıon armağan ola • 
rak sana göz yaılarile aeııgi ve 
saygı gönderdiler.,, 

Bay Mustafanın sözlerinden 

sonra tabut belediyenin araba11-

na kondu. Edirnekapı mezarlığı

na gidecekler otomobillere, oto· 
büslere bindiler. Mezarlığa git _ 
tiler ... 

Büyük mefkilreciyi maddeten 
k~ybettik. Artık aramızdn ıeze
mıyecek, yürüyemiyecek, kürsü-

sünde derı veremiyecek. 
Fakat... Talebeleri, aşıladığı 

Türkçülük mefkuresini, ezeli kay 
bın hatırasile daha çok benimsi
yecekler, yapacaklar, büyük ölü 
yü unutmıyacaklardır. 

Y ckta Ragıp Ônen 

Edebiyat Fakültesi balosu 
geri bır klldı 

Edebiyat fakültesi talebe ce • 
miyeti profesör Yusuf Akçoranm 
bütün Türklüğü üzen ölümü do
layısile 15 mart 935 cuma günü 
yapılacak olan balosunu 20 mart 
çar~amba günü alc§amına tehir 
etmittir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K 
.................................................. . 

orgeneral Kenan 
Baş tarafı birinci sayı/ada ( 

lıarlıiy.eden çıktı. Teğmenliğini Şam 
'e ~ddırncdcki ısih'ari hirliklerind,• 
ı;eçır i. 

Kenan, genç 'e at~li hir ÜYari 
subnyı (zabiti) olarak gerek hini • 
e·ilik müsnh:ıkalımnda gerekse atlı 
tnthiknt ,·c ınnncvral:ırda kendini 
giistcrmi~ 'e l•iiyiiklerinin göziln<' 
ginııiştir. Onun parlak zekası, hu • 
lundusu birliğin kurmav haııkam 
(erkanı harbiye rei i) ol~u İım~et 1-
nöniinün uzağı gören gözlerinden 
kaçmadı. Kenanı Harp \kaclenıi i
ne (Erkiinılıarbiye mektebi) "İrıne-
v 'k o ge teşvı r.tti. 

Kenan, 325 • 328 yıllaruula Aka· 
elemi tnhsiliııi bitirerek Ye 328 bi • 
rinri te~rinindc yüzhn ılığa terfi e
derek füstnkil Süvari Tugayı (lin· 
ı) Kumny Bafknnlığına (Erkam 
hıırhiyc Reisliğine) tayin eti ildi. Bal· 
kan harlı inde hu birlikle n~ bu 'azi· 
Ia. il ynı-arlık\u gii tert1i. llalkan 
harbi ile Iliiyiik harp ara ında hu • 
dut komi yonlnrrn<ln, \'C genel Kur· 
ınay ( B İİ} ük erknmlı nrbiye) de çn . 
hftı. Ilii) iik lınrhin ha~mda gcıw 
ili takil SU\':tri Tugayı (lh•:m) 

Kumay Da~kıınhğma (Erkiim Har
biye reieliğine) geçirildi. 

331 Birincikuııununda binbagılı • 
ğn terfi etti Ye §Ubauıı Irakta 13 C'ii 
kolordu kurmay ha lrnnhğına (er . 
kiiıııharhiye rei liğine) tavin Nlil • 
eli. ( Ki'ıtlilaınmare) ch·arı~daki mu· 
lıardırlrrdc> çok iyi çnlı .. tı. 

:l31 nisanında; kolorc.lu. ilC' t ra· 
nn ı;cc;ti. İran harekatımla büviik 
yararlıklar gii terdi. (Bağdat). m 
dii)nc~i iizt.rine kolordu lraka dii -
nerek hnrhin sonuna kadar Dide 
bo) undaki muhnrehelere iı:tirak et· 
ti. 1 mart 334 de yarbaylığa (kay· 
makamhğa) terfi Ye 16 nğu to 334 
ıle ;;, Tümen ( f ırkn) kumanılanlı • 
ğma tayin elli1di. 

1\Iiit:uekenin ilk günlerinde J\Jn. 
ımldnki harp mıılzcnıesinin kurtarıl· 
masmcla hüyiik işler gönlü. 

1 tikh11 mücadele i ha lmlı~ı "r . 
:. " " 

radn y:ırlıay ( kııynınl am) Kenan. 
5. Tiimcnle (fırka) Diyarıhekir lın· 
':ılioimlc hulnndıı 'c• Dh :ırıheki r 
Jıa, alisinin korunmn .. mda · cle~crli o 

) ardımları oldu. 
3r de (i\lidy:ıt. Nnseyhin) mm· 

takasıncla ha ı;ö. tcren (Ali Bati) 
i yanını ve (Yirnnşelıir taraf mdaki 
( lilli) n§ireti i yıml:ırım hirihiri 

arclı ırn b::ı tırdı. 

knle) ele emrine ih :ıri hirlikleri d,. 
'erilerek ii tiin <lii~ ııı:ın ku" etleri· 
ne kaJlı ol cen:ılıı temin etti. 

Sakn_rya znf erintlcıı ı:oııra, yapı • 
lan ) eııı kurum 'e kurulu la 41 
T~inıenin ( fıı~kıınm ) komutanlığın.~ 
(kumancJanlıgm:ı) ı•cı·iriJdi. H · ., 

1
} D :ı. Jr 

muı <et sonrn C<'nup hııdut koıııi • 
serliğine ve daha oııra Aefonn mm· 
taka r Komutanlığına Kmnnııdanlı· 
ğma) la)'in edildi. Frnıı ızlarln )n • 
pılnn ( lleyrut) milznkercleriııde bu
lundu. l ey Ilı! 336 <le nlhm ( mira-
lay) olılu. · 

Kurıu1ıı:ı: znferiıııizden mıra 1-
hny Kcıı.:ı!ı,. yeniden kurulan Hnrp 
Akadenıı. ııım hnı.mn g~tiri1di. Bu 
\'aıif ede iki yı1 hem miidür. hcın t:ı· 
biye ı;nıpu funiri olnral ça\ı§tı. 

Eylül 341 ele 1 tanlnılılrı ). Tii • 

mene ( f ırk ayn) komutan (kuman • 

elan) v~ ağustos 926 da ti.imgl' • 

neral ( fırkn kuınallllant mirli"a) 
o1"u. Hirincildinun 926 ela, Genci 

Kurmay (fliiyiik :Erkiınıharhiyt·) 

Harekt Ha.,kun ıııun' inliğine ( llarc

kiit rei mum inliğine), 929 <la 7. Tii

men (fırka) konıutanlı~ına , e 93 l 

ıle JJiynrıhekircleki kolordunun ku
nıutaııhğma tayın edildi. 

931 nğıı. lo uncla Korgenral ( Fe

rik) olıııu 'e ülünrt'ye kadnr ko • 
lorduıııın hu ında lıii) iik bir mm af

fakıyctlt• ~;ılı rrııttır. Bir çok kurmny 

suhaylnrmm ( t•rkumlınrp zahitleri· 
ııin) hoca ı oldıı~u gilıi. genç Cuııı· 
lımiyet ortl11 unun çok değerli hir 
komutam idi. 

Gcııeral Kenan necip 'e e' imi\ 

karaktcrilc ele ordu içeri inde ~ok 
.. e, ilrni~ 'e tnnınmı:. bir komutanı· 
ınızdı. 

Genernl Kennnm otnz seııelik a~
kerlik hayatı. teymenliğinden (rnii· 
Hizımlığınılnn) korgeneralliğiııe ( fe. 
rikliğine) kallar feefakuranc hizmet· 
lcr, tnkclir ,.e taltiflerle doluchır. 
Bunlar ımt ıu<la kurmay ( erklinr • 
lıarp) kıılemlerinflen lıa§kn mulıtc -
Jif sn,·n larcla nltı ene kıdem zam • 
mı, Harp, Uynknt ve İmtiyaz ınn · 
<lnlyalnrı nlmı§; kılıç ye nltnı Fııııt 
{;ihi miikiifntlnr da kazanmıftır. 

General Kcnnn çok kutlu hatıra· 
larr ara ında ele ~eri i e erler de hı • 

D 

rakmı:.lır. Bun1nr nrn nHln, ( Kiiçük 
'e lıii} iik c' k 'e iclııre ile nlakah 
Aknclemi tahi)C notlnrı) ile (Biiyük 
lınrJllc 1rmı ccplı<'~i) adlı iki ciltlik 
hüyiik lıir eseri 'e n keri rnec.ınua • 
Jarcln ha ılmı~ bir çok yazıları 'ar • 

Jıı·. 

General Keıınnm ölümü ile or· 
du ye me.ınleht>t kendi ine çok hiz· 
met etıni~ çok kıymetli bir komuta· 
ıunı ka) hetıni~tir. 

336 \C 3:n )lllnrınela (Urfa) ha· 
,·ııli::ıindc: y:ıptı~ı i§lcr ~ok tleğerli • 
<lir. 3:;6 cin hir :ıralık 13. cii kolor
elu I nıııulanlığına ( Kuıııandnnlı~ı . 
na) 'ckiHct elli. Bu strnlarda (C~a • 
zinntcp) ıııiielnf auı;m:ı hih·ük var . 
dıml:m dokmıclu. Telehya;. . ı\rap· 
pııınrr) hattmdnki yabancı km·nt . 
1eri atarak (Akcakoyunln) ya ka • 
<lor olan lopraklnrnnızı knrtard1. 
Genel Kunnnnyın (Büvük erkanı 
harbiye) ve Biiyiik Mill~t 1erlisiııiıı Endülüste Kemal Reis 
takdirlerini kazandı. 3:~ 7 temmuzunda , e Snkan·n Mc'. Tefrikamız yazımızın çokluğun· 
elan ıııulıarehe inin hn~ındn. tüme~i dan bugün konamadı. Okuycula
( fırk:m) ile Garp Cephesin~ ge1di rnmzdan özür dileriz. 
,.e . ol rcnnh mulıarebelerinde bu · 
lunclıı. Hele (Gökg<iz) ve (Güzelce· .-..... ,,,. __ • __ ,, ____ _ 
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.~ll~L.f<-t;MiZ Df/I~ 
Demirle ... 1 

Anasının kafasını 
parçaladı 

Ceyhanda oturan lskendenın
lu Abdurrahman oğlu terzi Ab
dullah, aarho~luk neticesi olarak 
yetmİ§ yaşlannda bulWlan anası 
Duduyu kafasına demir küreği 
vurmak ıuretile parçalamı§ v~ öl
dürmü§tür. 

Canavar evlat yakalanmıı ve 
tahkikata batlanmıtbr. 

Çanakkale umumi meclisi 
Çanakkale vilayet umumi mec· 

liai bu yıl %iraat ve yol i§lerine çok 
ehemmiyet verecektir. 

Vilayet hastanesi bugünkü ihti
yaca kar~ılık vermediğinden yeni
den eUi yataklı ve son fenni p.rtla
ra uygun bir hastane inşasına baş
lanmaktadır. 

Gemlik Hilatiahmer 
kongresi 

Gemlik; (Hususi) - "HiWiah
mer,, Genel Kurumunun GemJik 
kolu senelik toplanbımı kayma• 
kam Gani, fırka batkanı doktor 
Zfya, belediye başkam Eşref Dinç.. 
erin de bulunmaaiyle ve büyük bir 
liye kalabalığı önünde belediye 
talonlannıda yapmıfbr. Kongre 
Latkanhğına Bay Gani, yazganlık
lara da okutan Kamile Sakerle A
dapazarı banka11 muamelat me
muru Ziya Vehbi ıeçi1erek konuı
ma başladı. idare heyetinin çalıJ
muı iyi görüldü. Üyelerin aylıkla· 
nm günüde verilmesi, getirin 
arttınlmaaı, yoksul çocuklara ıı
cak yemek dağıtılması istendi. i
dare heyeti seçi.mine geçildi. Ba· 
yan Azize Nuri, tüccardan Oıman 
Nuri, Hüseyin Avni, maliye vezne
dan Halil, kültür memuru Cemil, 
diıçi Sait, müftü .Sami Erzurumlu 
Şiilaü idare üyellk1erine ayrıldı. 
Ankarada top!anacak genel top
lantıya gidecek elçiler de ayrıca 
ıeçildi. Bunlar da Bursa saylavı 
doktor Sadi Konu·k, Başvekalet 
milıteşan Kemal, tüccar Tevfik 
Cenani Can' dır. Yalnız bu üçün
den ba~ka bir yerden kendilerine 
·it yerilmemit bir kişi genel toplan
tıya girebilecektir. 

Samsunda yeni bir tütün 
deposu 

Gaziantepte hal 
Ondokuz bin liraya çıkan bina 

belediyenin güzel bir eseridir 

Gazi Antepte 
Gaziantep, (Husuıi) - Beted?. 

yemiz çok güzel ve aıri bir hal 
yapbrmş, kasap ve ıebzeciler bu. 
raya nak1edi'lmitlerdir. 

Şehrimizin en mühim ihtiyaç• 
larmdan birisi demek olan hale 

yapılan it.al 
kavuıtuğumuz için b~lediyeye çok 

müte,ekldriz. 

Hal 19 hin Jiraya çıkmııtrr. Fen
nt ve modem alması için lizım
ıelen tertibat almmııtır. 

Erzurumun kurtuluı J Adana Hıliliahmer 
bayramı kongresi 

Kara 13, (A.A.) - Erzunmıun Adana, 13 {A.A.) Hililialımer 
kurtulut yddönümü gece burada cemiyeti Adana merkez kongreıi 

bu·lunan Erzurumlu yunttqlan- ıenel toplantııı dün ak§am vali

mız tarafmdan halkevinde verilen mizin bqkanlığında açılmıı, idare 
çalgılı eilenti ile parlak bir auret- heyetinin yıllık çah§IDa raporu ve 
te kutlandı. Davetliler arumda 1935 yılmm 5590 lira gelirli bü~ 
vali ve mevki kumandam, zabitan, çesi onaylanmıttır. Bundan ıoma 
hükUmet erlinı ve mUillimr=:.r~ı;u;?=?t.is.Ulll'.tiaJ!DP:".;-..-.,..._ kiı..-"a ııe 

merkez heyetinden çıkan üyeler 
lunmakta: idi. Bu esnada söylenen yerine yenileri seçilmiştir. Anka· 
nutukların birçok yerlerinde hür- rada toplanacak Hi:liliahmer ge-
metle anılan Atatürk, sürekli at- nel top1anbıına aaylavrmız Bayan 
kıtlar ve içte gelen ıevinçlerle al- Esma Nayman ve üyelerden Sadri 
kıılanmqtır. Atatürkün bir buçUk Gül seçildikten sonra kongreye 
metre boyunda yağlı boya yapıl- ıon verilmiftir. 
.mış olan tablosu Erzurumun kur- Toplantı münasebetiyle Cüm
tulut hatırası olarak orduevine he- hurreiai.miz Atatürke, ve Kamutal 
diye edilmittir. Bqkanbğma, Baıbakan lamet 1-

nönü'ne ve Hi1iliahmer Genel 
Grip yüzünden Baıkam Sağlık Bakam Refik Say-

Aksaray; 13 {A.A.) Grip ıalgm dama saygı te1 yazılan yazılmıt
bir hal aldığından mektepler bir tır. 

hafta müddetle kapatdmıfbr. ----··-· zam bir tütün deposu yaptırmaya 
karar vermiş ve ihalesini y&pllllf
tırı. 

Sıvas fırınlannda hamur 
makin alan 

S&m111Dda tütün merkezi ittihaz İnşaat bir senede bitecektir. Te-

Şimdiye kadar Sıvas fırınların
da hamurlar elle büyük tekneler 
içinde yuğıuJmakta idi. Şehir mec.
lisi bu meteleye temas ederek e! 
ile yuğrulan hamurun mahzurlan
nı nazan dikkate almış, fırınlarda 
hamurun makinelerle yuğrulmuı· 
na karar vermit ve bütün fmnlar-

edilen mahalde tütün deposunun mel atma merasimi 20 gün ıonra 
ahıap ve köhneletmiş olmasını gö- yapılacaktır. Depo 40 - 50 bin 
ren inhisarlar idaresi modern bil' denk alabi1lecek genişliktedir. 
tarzda 58 metre tulünde ve 25 2500 metre miJcıi.bı çakıl taşı ha· 
metre arzında 4 kat üzerine muaz- . zırlanmışbr. 
• 
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YAZAN : Kadircan Kaf lı 
dUm, korkulu bir rüyadan uyan
mıt gibi oldum. 

• • 
- Halbuki ona acısaydım ve 

bir budalalıl; yapsaydım bana kim 
ac17acakb? 

- Ben acıyacaktım v., belki de 
bir ıün gelecek, onun gibi ola-
eaktım .•• 

- Allah saklasın! •.. 
- Elbet! •.• 
Kımıldanmalar oldu. Hafif ha

fif h~ırtılar duyuldu. 

-Adnan!.. 
- Solmaz!.. 
- Seni ıeviyonnu ••• 
- Seviyorum ••• 
- Babama söyleyeceğim, yarm 

erkenden lzmire gideceğim •.• Be .. 
ni kq için doktorla beraber Mı· 
sıra gönderecekti 1 Gitmiyeceğim 
artık. ..• 

- Seni kemanla uyanduayım 
mı? •.. 

- l"ok tesekkür ederim ..• Fa. y • 1 
kat doktor Vedat. •.. 

• • 
- Kızıyor mu? ondan bana 

ne? Ben kendi evimde çalaca -
fım.. 

- Sen bilirsin. .. 
- Y ann alqam ıeni nerede gö-

reyim. Burada olmaz mı? ... 
- Kim bilir ••• Doktor bey ey. 

de oluna gelem~m... Ara sıra 
pencereye çıkarım, gelemezsem 
aana iıaretle anlabrım.. Babam 
kabul decektir, çünkü teni sev
diğini birkaç defa söylerdi .•• 

AyrılacaklardL 

Ayaklanmm ucuna basarak u· 
zaklaştmı. iki gencin konutmala· 
mu iyi duymak için ne 2aman
danberi hızlı nefes almaktan bile 

çekin·mititm. Biraz ileride minimi
ni bir tepecik ve kenarmda taf. 
!anlar vardı. Soluk solt ğa onlar· 
dan birinin dibine oturdum. 

Bir f ransız gazetesi 

Boğazlarda Türk tezini 
müdafaa ediyor 

Lö /amal ga.zetesintle Sen bu yerler Yunanlılara geçti. fı 
Sn.in Boğazlara ve Bulgarlann kat Nöyi muahedesile Bulgar~ 
Eğe deniz.inde iıtedikleri mahre- ta.ı:a bir mahreç temin ediliyof 
ce dair yazdığı yazıyı olduğu gi· du. Böyle bir mahreci~ verihıı' 
bi alıyoruz: si hususunda timdiye kadar ~ 

"Şarkta hali mevcut olan u • J bir anlaşma olmamııtır. Çuııl 
lualarara.sı iki büyük mesele var- Yunanlılar, Bulgarlara Selaııİ 
dır. Biri ve en evvel tetkik edile- limanında serbest bir mınW 

cek olanı Boğazlar meıe~esidir. vermek ve hunu Bulgariıtana ~ 
1 Vaktile Rus filosunun Akde - demir yolu ile bağlamak istiyoı 

nize çıkmamasını temin etmek i- lar. Halbuki Bulgarlar doğtll . 
çin İngiltere Boğazlan kapat- dan doğruya kendilerine ait b 
mak istemişti. Şimdi böyle bir liman ile bitaraf bir mmtakaJ' 
tehlike olmadığı için mesele kal- geçecek, yine kendilerine ait 1 

1 
mamıf zannedenler vard:r. Bü- demir yolunda ısrar ediyorlat• 

yük hatt ! Bugün Boğailar hem Eğer aon Yunan askeri ibtil . 
1 açıktır, hem de askeri mıntaka bir anarşi içine sürüklenecek d 

olmaktan mahrumdur. Türkler J saydı bu meseleyi kökünden b• 
orada ne daimi tahkimat yapa • letmek için Bulgarların yapac:J 
bilirler ne de her ihtimale kartı büyük bir te:r olacaktı.,, 
müdafaa teıkilab vücude getire- Dilli 
bilirler. Bu suretle lstanbul her ~ 
h .h.~- · angı ır mütearriz devletin eli ~ 
altmda bulunuyor demektir. 
Türk hükümet merkezinin Ana • 
dolu yaylası üzerinde kurulması
nın bir ıebebi de budur. Bu ka .. 
rar ittihaz edildiği zaman Türk • 
ler gözlerini Asyaya çevimıitler
di. Şimdi de bu bakıt yeniden 
A vrupaya dönmüf bulunuyor ve 
Boğazlara tatbik edilmiş olan e· 
saretten kurtulmak istediklerini 
açıkta söylüyorlar. Burada bile 
bir silahlanma müsaVlltsızlığı 
vardır. Türklerin bu dü,üncesi 
Sovyet Ruıyanm da arzusuna 
uygun geliyor. Şimdi Ruslar Ak
denize çıkmak değil, Karadenizi 
~:aL :..,•y..-J-. ı:,......J~ ,..... 
ziyet bugün tamamile deiitmit • 

tir. Buna karşı lnigilzler Bo~az
Jarm serbest olması fikrindedir • 
Jel'. Bugün gayet açık hir tarz • 
da meydana çıkan Yunan ordu· 

sunun zayıflığı Yunan1ı1arla Türk
lerin bu arzusunu terviç ~ttinni

yor. Hatta bu zaiflik Bulgarların 
dileklerini tetvik ediyor. 

MalUındur ki, umumi harpten 
önce Meriç ve Ustruma arasında 
ki bütün Trakya topraklan Bul
garlarm elinde bulunuyordu. 
Böyle denizde genit uhillere 
malik idiler. umumi harp bozgun 
luğu üzerine ellerinden çıkan 
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ıda birer hamur makinesi bulundu-
rulması için kendilerine tebligat 
yapdmııtrr. ı 

Belediye, Cümhuriyet caddesi Ü· 

zerindeki kendi fınnma da bir ha· 
mur makinesi koymuştur. F mncı
lar makine getirtıniyerek ve gene 
el ile hamur yuğurmağa devam e
derlerse fınn!arı kapatılacaktır. 

Kendi kendme §Öyle aöyleni -
yordum: 

- Babam yerinde adam ... sev· 
gi değil saygım var .•. Ona acıyor
dum ... Odemek •.. korkulu bir rü
ya .•• Bana kim acıyacaktı? •.• 

Bunlar Solmazın, ıevgllisine 

söylediği sözlerden kopmuf, en 
canlı yerlerdi Herbiri zavallı kal
bime saplanan birer hançerdi •• 

Tatlı bir rüyadan uyanır gibi 
olmu§tum. 

• 
Gece Solmaz erkenden odası-

na kapandı. Yatağına uzanarak 
bir kart postala uzun uzun bak
bğını, öptüğünü gözetledim. 

Sabaha kartı onun yanma gir-
diın. 

Rahat dahat uyuyordu • 
C.iili!mıi.!,..orclu. 

Gözüme her zamandan daha 

BEYOCLU KAZAŞINDA: 
Taian oğlu !tıccar Prikli i]e 'fi 

Karpi kızı Zulya Korpi~ l\IiJıaJ o~ 
lokantl' ~J bay Anastas ile Y ~rgi ~ 
zı !ıayan l\f arika, Sotiri oW 
elbiseci hay İstavri ile 5t 
fuklı kızı Pulkeriya, Mehmet 1'•.J 
hir oğlu mühayaacı Süleyman Sır· 
ile Salih km Haşime, Ziya oğlu rııt 
rettip Ahmet Muhittin ile Fen f~ 
kon, Mustafa kızı Zeliha ile HaP-· 
Abdüsselam oğlu müstahdem Alı 
met Nurettin, Tomacan kızı Ar,ı< 
ni ile Cafer oğlu saatçı Bay Rii~)t 
l\Ialımut kızı Bayan Sabriye ile 
yas oğlu Bay Tahsin Temel, Al1 
kızı bayan Saliha ile Hqinı oğlu Jıf, 
lediye talısildan ha fostaf~~t 
w, nuau lllZf bayan \7UHuı.u •·• 
mütekait bay Hikmet, Alberte kıf 
bayan Frosa ile Abdülkadir oğJu J/ 
Ömer, Hirislo kızı bayan Kaliyo( 
ile T eomond.i oğlu tuhafiyeci b 
Vasil Apostol kızı bayan Lefteq 
ile V asil oğlu yazıcı hay Y ~ ~ 
kola kızı bayan Katine ile DiJJli 
oğlu İoni evlenmişlerdir. 

BEŞIKT AŞ KAZASINDA: 
·~ Hasan km bayan Kadriye 1 

l\lustnia oğlu bay berber İbralı~ 
Ziynettin kızı icra hakimi bayan llt, 
kis ile ~lalımut oğlu diş tabibi R~ 
tü, Arif kızı A~e ile Mustafa o~· 
ameleden bay Abdullah, Cemi] ~ 
bayan Hatice ile Nuri oğlu hel'' ~ 
bay Satı, İbralıim kızı hayan seb ~ 
ile l\Iazlıar oğlu kaloriler meıntl 
bay İsmail l\Iustaf a, Hüseyin kızı ~ 
yan Ayşe ile Salih oğlu seyyar 6~ 
cı Bay Mehmet Ali, Kirkor kızı 
yan Sırano§ ile Serkis oğlu bay ~ 
för Ahraham, Mustafa kızı haf' 
llatice ile Ahmet oğlu polis hay ~ 
rahim Hakkı, İsmail kızı bayan ~ 1 
lek ile Mustafa oğlu tramvay bıl~ 
çisi hay Kadri, Demir kızı ha}~; 
Lutfiye ile Akif oğlu ıoför bay 
evlenmi .. lcrılir . 

güzel görünüyordu. 
Demek ki bunu da kaybed' 

cektim. •• 
Yastığın altında geceki ~ 

postalın ucunu gördüm. Ya~ 
çektiın. Adnanm fotoğrafL·· , 
bnda çılgın bir qkı anlatan bit' 
kaç kııa kelime .•• ve imza!- • 

Baktım: F otoğrafi kenditiıt' 
den daha güzeldi. 

Onu yırtmak, parçalamak, ,olf 
ra tatlı bir rüya görür gıbİ ~ 
lümseyerek uyuyan ıu genÇ . I' 
kapmak, hiç kill1!enin · gel~1:i1 
ceği, kimsenin göremiyecei'i td' 
kö~eye kaçmak arzuıunu d 
dum. 

istemek yapabilmek değildi; 
Ödama çeklldim. Sabaha 

dar dü§ündüm. 
(Arkala 911) 
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Tefrika No. -84-
Yazan: Niyazi Ahmed Okan 

Kasımpaşa Mülıendislıanesi 

Tıbbiyenin kuruluşunu 
ne zamandan saymalı? 

- Bugünkü tıbbiyeli'er · 
bayramı münasebetile-

Gazeteıerden öğrendıfimize / varsa Süleymaniye Fat'h l 
.. b .. ı b 1 . • ' J ıp 

g.o~e ugun stan u ünıv~rsite • f medreseleri ile tıphane arasında 
ıının konferans salonund:ı Tıp da yine öyle bi b ~ d T 

.. Orduda fennin yer bulmuı, Ü• 

Çlincij Ahmet kurununda (1140 • 
~ 727) de baıladığı ve bunun da 
1>ariı ahalisinden olup ihtida et-

lllit bulunan İbrahim Efendinin,, ı 
hazırladığı bir 1ayihamn kabulün· 
~il ıonra olduğu kaydedilmekte • 
cllJ'. (1) 

Mühendishanenin kurulutu ile 
~-~alı bulduğumuz bir takım da
da 0 nceki hadiseleri burada kay • 

ebneyi yerinde bulduk: 

Birinci Mahmut, okur, yazar 
•e terbiyeli zabit yeti§lİrmek için 
(lt47_ 1734) de Oıküdarda Top· 
lafında Humbarahane ve Hende • 
•ehaoe diye bir mektep kurdur • 
du. Bu mektepte, Piri zade MeJı.. 
illet Sait Efendinin icat ettiği 
Lir tak.un hendese ilet?eri ile tec
liibeler yapılarak iyi neticeler a· 
ltnclığmdan bu alet?erin kullanıl. 
tnunı karar verildi. 

fak''lt . . 108 . . 1 d r ag var ır. ıp-
u esının ıncı yı önümü hane medreseyi, mektebi tıbb:ye 

~tlulanacaktı. Türıklerin bi- de tıphaneyi düzeltmek :, ı ~· ·. 
hm ve yükseli§ yolunda iteriliği· le açılmıc.tır. Tıpha 1 egı 

1 

· ·· t k · · ır ne a.çı ıyor • 
nı gos er:zne . ıçın yapılan bu kut ken medreseler kapanmamı~tı. 
lulama tımdıyedek pek çok kez O halde Fatihte ve s· ı . 
.. 1 l I '"' eyma· 
ıoy e§me ere yo açmııtrr. Yapı .. niyedeki iki tıp med · 
1 b 

resemızı ne• 
an u bayramın kovaladığı a • den f akü ite dııtmda b k 

b
. d d ır rra ıyo • 

maç ız e e 108 yıllık Tıp fa • ruz?. Bu medreseler tam ~ • 
k··ıt . ld - d manası • u esı o ugu ur. 1925 te Pari. le fakültedir A b nJ b 'd b'I . 1 • . . ma u ar on e.. 
se gı en ı gın erımız Sorbon tinci asll'da bulıyan d ı 1• • ' 
kü ·· Ü d b .. l .,. ev e ın ıaa 

. rsua n e .. unu .. ıoy emitlerdi, resindeki fenalıklardan mütees • 
hır kaç yıl ~~ce Bükre_ıte topla - ıir olmuılar ve garptelri terakki· 
nan tıp tarıhı kongresıpde yine leri anlamam k .. ·· d d -b. d .... im.. .. Ş a yuzun en eger 
ır ava goru uftü. u halde lerini muhafaza ede · ı 

108 yıllık fakülte bahsine can • Bu da baıı:k b' d md emışAer.I d • ır a ır ava ır. sı 

an. ınanmıılar var, demektir. meselenin ruhu tıp fakültemizin 
Sıyasal varl~a~ı yüz yıldan kaç yıllık olduğudur. Bu başlan

çok uzaklara gıtmıyen, Roman • gıç bir kez anlatıldıktan sonra 
ya geçenlerde bir asll'lık fakülte onun geçirdiği karışıklıklar ken 
bayramı yapmıfh, Mısırda da bu di hususiyetine aittir. 
ka~ar ömü~~ü h

0

ir !~te adına Acaba bir çok yüzyıllar kut· 
~evınçler gostenlmıfti. Acaba lulıyan Paris, Monpelye, Pado • 
hız ~e onlarrlan mı özend;k? Ha.1· va ... Fakülteleri bizim eski med· 
bukı yüz yıllık fal;:ülte b;zi se • re!elerimizin gedrdig"i kar ·· • d' J' y a gun• Mektep nedense çok sürmedi • 

Fa.~tat 0173. 1759) da üçüncü 
Mtntata kurununda sadrazam bu
hına.n Mehmet Ragıp Pa§a mekte • 
ti_ Y~niden yatatmak istedi .. ilk 
"lllll!an mektepten hayatta ka· 
~~arı, ö?enlerin çocuklannı top· 

Ka.sınıpa§lllı Bekir Sııkınııı icadı 
vı~ ı~~~me ı, ye~!ndirmelidir; leri yaşamadı mı? İslam tabiple-
çunkü ııyasal varbgunız pek çok rinin kitaplarını okuyup t f • 

k'd' e sır 

ltn·arak Karaağaçta büyük bir 
'vi ınektep haline getirterek hen • 
dese ve diğer ilimler okutturma· 
la ba!'andı •• 
O ~u ~ühendishaneden yetişenler 

ç un ... u Sel:m kurununa kadar 
rel .H!e • 

0207 • 1792) de Halıcı oğtun
~!ti Humbarahane kuruldu. Bu· 
t, •, büyük bir kı!~a idi. 

M::hend:shanei Sul:ani bundan 
lonra kuruldu .. 

riye nazın olan Ali Efendi, büyük 
havuzunun yakmınde bir ınühen
dislıane ve bir de tabhane • hasta
hane .. yaptırmağa baı!atb. Ay • 
nalıkavağı anlatırken ip.ret et • ı 
mit olduğumuz gibi bu yapdarm 
masrafı az olıun için Aynalıkavak 
enkazı burada kullanılmı!trr. 

Bu mühend!&hane ve tab:'ıane, 
veya tibhane Kabakçı ihtilali, A • 
lem~1ar vak'ası gibi büyük patırdı
larda mahvo!du. Zavallı Ali E • 
fendinin de batı koparılarak kur
duğu ye..Ierin mahvedilmesi ile 
teesaür duymadı· 

• • • 
(1221 • 1806) yılma kac?ar bah-......__ _________________ _ Tcraane yazısını b:tirirken, bu· 

rada geçen ·bir vak' ayı yazmak is
( l) "İbrahim Müteferrika,, diye ted:m .• Vak'a kurununda tersane· 

;ı~rlan sadrazam İbrahim P~ ye mensup o!an!arın psiko!ojisini 
llrlctyede matbaacılığın kurUl • gC'stermesi itibariyle kayde değer 

blasr ve inkişaf etmesine ön ayak tfJD.kki edllebiHr. 
Clı:1tıştur. Vak'a lstanhulun hükU:ınetsizlik 
lı "~~ada garip bul~~uz bir içinde çalkandığı esnalarda vuku 
auıseye işaret etmek ıstedım. Ka· bulmu,tur. Bir bostancı uygun • 
~Caalımet mezarlığından bahse • ıuz kadınlardan biri yüzünden bir 
~7ken, şair Nedimin burada gö • hamalı öldürerek kayıkla Boğaz· 

llltilü olduğunu pek eski kitapla • çine kaçmııtı. Bunun ü:z:erine ha • 
~ yazdığını işaret et- hamallar toplanmı§, silahlanarak 
~ış, falrat bir kaç yıl önce çıkan kayıkçı'an öldürmek için iskele • 
b~ nıecmuanın Nedimin mezarını lere hücum etmişlerdi. işte bu 
1~ ka~if gibi gösterdiğini ilave et- karga•alık sürerıken, bir humba • 

bı ll'. tun.' ':l ~ racı da gene ayni meseleden do • 
•. lbrahim Müteferrikanın nıezan lo0yaı tersan,e gardiyan'larmd.tn bir 
~llld~ böyle olmuştur.. Çok ağır kürilü öldürmü§tü. Bu sefer de 
!başlı bir illin mecmuası, sadrazanı kürt!er toplanarak humharac.ı 
d:t l'ahimw Paşanın meza~ b~ - kahvehanesini buarak bir kaçım 
. ?ldugunu yepyeni hır hadıse öldürmüşlerdi. g: göstennişti. Demek istedi • Artrk, humbaracılar durur mu? 

d §Udur, tarihler, vesikalar iyi Nerede bir kürt gördülerse öldür .. 
tı en iyiye tetkik edilmeden bili • diller. Kürtler de karşı durmaktan 
\" e~, nıevcut olan her hangi bir geri ka!madılar. Ellerine geçir • 
~esıkayı yeni bulunmuş~bi gös • dik~eri humbaracıyı kestiler. 
b·l'ln~k doğru olmasa gerektir.Eski B:ltün btanıbul iki taraf omuı· ?l: kitap, tbrahim Müteferrika· tu. Her gün yer yer baskınlar ya
ltı ınezan için şu satırları yaz· 
.ı_aktadır: "Devleti aliyede ipti- prhyordu. ~ tnatb Niha""et kürt!er 'toplanarak 
~t aanm ihdasına say ve gay- ~ 
St!,_ eden bu zattir. İrtihali Der- humbaracı kıtlasmı basmağa ka • 
ı;:dette vuku bulmakla (Aynalı· dar vardılar. Bu ba1kım daha ön· 
lti:a1') nam mahallin arkasında ceden haber alan bumbaracdar 
terı ar evliyaullaht.an (idris Muh· silah!anarak tersaneye hücum et· 

N. A. O. 

la~) Ra.zretıerinin kabri pür nur· ti~er •• 
•.ı. Yannıd tf d H eti Burada tarihin malı olan kad· a me un ur. ey l?ı llne ve cediQeye dair bir mec- v~c'ayı uzun uzadıya yazacak de-

~acn elyevm Mektep kitaphane. ğiliz. Ya1nız her iki taraf, hüku-
de rncvcuttur.. met kuvvet~erine aldırmıyarak 

tehir içincl. harp edebilecek dere-

Mühendi$han.eyi kuran Ali E/. 

es ı ır. etmekten ha,ka bir §ey yapmı • 
lstanbul üniversitesinde bu • yan Paris, ve Monpelyedeki mü· 

gün yapılan bayram 14 mart esseselere fakülte denirken bi. 
1827 de ikinci Mahmut tarafın- zim memleket;mizde müesse!e&e
dan açılan hphane lldmadrr. Bu· leri fakülte çerçevesinden çıkar. 
günkü bayramı yapanlar bpba • mağa ne hakkımız var? Fikirler 
neya fakültemizin bqlangrcı di- üstüne müthiı bir ağırlık ile çö
yorlar. Acaba böyle mi? O hal- ken isko!astik felsefe orta kurun 
de en önce fakülte lafından ne- sonlarında bütün fakültelere sır· 
ler anladığımızı ıöylemeliyiz: naştığı ve sataştığı halde Avru. 

Fakülte: 1) dera verir, 2) Ye- pa fakülteleri kendi ealrilikleri • 
tiıtirdiği talebeye diploma ve • ni kutlulamakta zevk duyarlar .. 
rir, 3) kendi batına bir idare sa. ken bizim ıonraları idaresizlik 
hibidir. Bu üç §Arlı değil bpha- bir taassup tesirile sarsılan tıp 

nede, hatta ondan ıonra açılan medreselerimizi tarihimizden kov 
mekteplerde de g5remiyoruz: mamızın manası olur mu? 
Askeri tıbbiye mektebi ıer&sker· Tıp talebesi timdiye kadar 
liğe bağlı olarak idare olun- her yıl 12 - Mayıs - 1400 ta • 
mu§tur, mülkiye tıbbiyeıi isP va • rihini kutlular idi. Onlar bugü • 

ce kendilerinde kudret görebili • kit vakit maarif, dahiliye, hatti nü benim kitaplarımdan öm-eu • 
yorlardı. b' orman nazırlıklarına bağfonınış. mitlerdi. Hicri 802 ramazanı • 

BiR iCAT 

Tersanenin icatlarından birini 
yukarıda yazmı~tık. Burada da 
(atim geç) makinesinin icadım 

yazalım .. Bu aleti bahriye çarkçı 
yüzbatılarından Kasımpaşalı Be-

kir Sıtkı adında biri icat etmiş, o 
vakit bahr!ye nazın bulunan Ha • 
•an Hüsnü Pa~a beğenerek kabul 
etm:şti. 

O vakte kadar yüzlerce lira 
aarfedilerek Avrupadan getirtilen 
bu aletin tersanede icadı büyük 
bir lıadiae olmu§tu. Gazeteler: 

''Tersanemizde müceddeden in§a 
o~unan fabrikada erbabı sanayi ta· 
rafmdan imal olunması bizce fa· 
yanı iftiharc!ır.,, diye Be~dr Sbkı 
Efendiyi methediyorlardı. 

(Arkası var) 

Bir Amer kah muharrir 
geldi 

Amer :kanın Şikago ~ehrinde çı 
kan ve mü-Mm mecmualarc;lan ıa· 

tır. Bununla beraber orta kurun· nm ortasında açılan Bursa Da· 
larda hatlı baıına idare oJunmı. rüşşafakasına ait olan bu tarili 
yan fakülteler yok değildir. Şu erkaniharp binbaşısı Bay Hida .. 
halde bu son asır mekteplerinin yetin yardımı ile Harbiye mek • 
fakülteliği Avrupanın orta ku • tehi riyaziye muallimlerinden 
runlardaki fakültelerine benze • Bay Tevfiğe aittir. Sonradan baş 
tilmit olacak. Şunu da anlata • kalarına yaptırdığım bir hesap • 
hm ki, adına haksız yere fakül- ta ayni hicret gününün (3 Mayıs 
te denen bphanede talebe sınıf 1399 cuma) karıılığı olduğu söy 
geçmek için imtihan olmak güç- lendi. Tıp talebesinin on iki yıl· 
lüğüne katlanmazdı, oraya gir- danberi bayram günü olarak ta
mek için de imtihan lazmıdeğil· nıdığı bir gün değiştirilip yerine 
di. Tıphaneye kara cahil olarak fakülte ha,langıcı diye yeni bir 
girenler günde yalnız iki saat bayram günü konuyorkcn bıı 
ders okumak üzere dört vılda ta- memlekette vazifesi Türk tari • 
bip muavini adı ile çıkanhr ve hini doğru yazmak olan Türı< 

orduya, donanmaya, Tophaneye tarihi tetkik cemiyetinin fikri a• 
çirağ buyrulur idi. Tam on iki yıl lmmak lazımdı. Ostünd~ pek 
böyle ve hatta seriryattan mah • çok söylefmeler yapılan hu mev· 
rum olarak çahtan bphaneden zu karıısında şahsi düşüncelere 
bir fayda görülemiyeceği anla • kıymet verilemezdi. Türk tarihi 
tıhnea kapılan kapandı. tetkik cemiyeti Fatih ve Süley • 

lıte bu müesseseye fakültemi- maniye tıp medreselerini (fakül
zin baılangıcı denilir ve bu fa.- te) diye kabul etmi~tir (Türk ta 
külte çerçevesine sokuluyor. rihinin ana hatları eserinin müs 

veddeleri - Osmanlı tababeti-
- Tıpbanenin kapanmaıı iize 'ıeri numara 16-ıayifa 5) 

rine (Mektebi Tıbbiyei adliyei Oç ay önce Dolmabahçe sa • 
ıahane) açıldı. Bu yeni mektep rayında salahiyetli tarih bilgin
tıphaneyi takip ettiği için onun leri kar"ısında okunan tetkikte 

yahati yapmakta olan Mıstrr Mor· ı h d 1 ır ıs a e i mit bir şekli olarak ka· bu, bö.vle kabul edilm1'11.t1°r. O 
riıon, buraya ge!meden önce Su· b 1 d , ır 

yı!an "Hıristiyanlrk Anı,, mec• 
muasının müdürü Mıabr Morrison 
ıehrimize gelmittir. Bir tetkik ıe-

u e i.ebilir; fakat tıphane de halde Tıp fakültesinin, tıphane 
riye ve Mısıra uğramı§br. Şehri- kta d yo n var e ilmedi ki... O da ile hatladığı fikrinde israr edi • 

s ı P me rese erimizin arası lemez ve fakültenin bugün yap. mizde birkaç gün kaldıktan sonra e k' h d ı 
Anka:aya gideeek, sonra Kayseri- kesilm-ksizin d~vammdan iba • tığı bayram yanlış hesaplann ve 
ye Adan:ıya ve dif;er birkaç !eh· j rett~r. Tıphane ile mektebi tıbbi· yanlış düşi1ncelerin eseridir. 
rimizi dolqacaktır., yenın araamda ne gibi bir bağ Dr. Oımcın Şevki Uluclaf. 
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-Adananın Kurtuluş 
: Mücadelesi Hatıraları 

Kurban 
Bir Japon h kayesi Yazan: Iskender Fahreddin 1 

MiJ..adonun kansı ölüm döşe· sana vereceğim, Beni ölümden 
ğinde yatıyordu. 

Japonyanın bütün rahip1eri ve 
hekimleri çare bu'amıyordu. 

imparator bir gece kıy af etini 
değ şt ıerek (Büyük mal:let)e git
ti. F el.lket mahudunun önünde diz 

kurtardın. Bu fedakarlığınm mü
kafabnı göreceksin! 

Dedi. (Şi - Vong) küçük pren
sesi çok seviyordu.. Sarayda onu 
göremediği günler, prensesin ayak 
bastığı yerlere alnını sürüyordu. 

çö~:e.rıek yalvarmağa ba§ladı: (Şi - Von.g) çok yakı§rkh bir 
"- Ulu mabut! Sen !<arıma bir gençti .. 

hasta!ı:k verdin ... onu ölüme mah
kUm ettin! Fakat, ben karımı çok 
seviyorum". E~er onu bana bağış
larsan, sana biricik kızımı kurban 
vereceğim. Karım iyileşir ve aya
ğa ka"':arsa, kıznn (Çata)yı ken
di elimle mabede gefreceğim ve 
kanını kendi elimle akıtacağım!,, . "" :,. 

Prenses Çata,run uzun saçlarını 
laradı!ar ... Başını yaptılar. 

İmparatorun kızı annesini ziya
rete gidiyordu. Çata o gün on he
tinci yaşına gir;yordu. 

Prensesin annesi giinler geçtik
çe iyile~iyordu. Her yıldönümün

de kra!içenin kızma değerli bir he
diye vermesi Japonların milli a
detlerinden biri idi. 

Çata annasini iyileşmiş görünce 
sevindi ... Boynuna sarıldı ..• 

Kraliçe kızının gözlerinden ve 
alnından öptü. 

Çata tecrübesiz · fakat çok zeki 
bir kızdı. 

Annesi onu ilk defa gözlerinden , 
öpmi?ştü ! 

Çata: 
- Anne! Artık iyile~tin... Ulu 

Mabut s~ni benden ayırmadı ... ! 
Ö!uüz kalacağımdan korkuyor
dum. Şimdi mesudum... Seni her
gün1:ün:Ien daha sıhhatli ve n.e~eli 
görii:;-orun.. Gözlerimden niçin öp
ti' n? 

o·ye sordu. 
Kr~li:;.enin zöz!eri dc1u i• i.. 
Bel iydi ki, a :'a:nama.:c içinken-

dini zor tutuyor !u. 
- ~en de mesudum, yavrum! 

Sevin :imden ağ'amak istiyorum. 
Ana!ık bu ..• R·~ni mazur gör! 

İmparatorun sözünde duraca
ğın :lan çok emindi. 

Her gece prensesin hayalini •gö
zünün önüne getirerek, tatlı rüya
lar içinde beynini ve damarlarını 
afyonla uyuşturup yatıyordu. 

~ :{. .. 

Perşembe 

f4 Mart 
cu~ıA 

ıs l\Jart ~ ıı Zilhicce 9 Zilhicce 
Gün doğuşu 6.14 6.li! 
Gün batısı 18.ı .. 18.15 
Sabah oarnu:ı 11.:50 5.CO 
Oglc: nam.azı l'l,Y.3 l'i.23 
lkiodı oa mazı 15.4l! l/i.43 
Akşam namaz, 18.14 18,U 
Yatsı namazı 19.~4 19.41) 
imsak 4 ;~5 4.3~ 

Yılın gtçen günleri 71 H 
Yılın ıralan ~!inleri 2g5 29.ı 

-ıı-RA-DYO jj-
euaun 

17,30 İnkılap dersi . Üniversite
den nakil - İzmir saylaH profesör 
Esat Bozkurt. 

18,30 l\luhtelif parçalar ve dans 
musikisi, pHik. 19.30 Haberler 19.40 
Ga"·in kardeşler, mandolinata refa· 
katile. 20: Keza solo, Bayan Nazlı. 
20,30: Sait Senfonik, İdavt. 20,45: 
Statyo sigan okestasr. 21,15: Son 
haberler. 21,30 Bayan Tektaş şen 
radyo orkestrası. 22: Radyo, caz tan· 
go orkestraları • 

BORSA 
Hiz1lannda yıldız işareti '>lınlar üze. 

rinde 13 3 de muamele görenler 
dir. j Rakamlar k .ıpanış liatlannı ~ösrerir 

l'f ukut (Satış) 

1 

* Loodra 
* Ncvyor~ 
• Parls 
• M iltııo 

~9~. - • Vıy anı 
f2!1 - * l\hıirlı 
169 - * Bcrlio 

. 09, -
118, -

6t<:~.2i • Stokhlm 
o.~0- • Viyana 

12.06 • Madrlt 
9.S68li • Bertin 

ESHAM 
• iş Bantas• ıo.- 1 ram vay 

1 

• Anadolu 26.1'!\ 
Reji 2 27 
Şfr. Hayrtv~ 14.-

Merlccz Bnnkısı tı3,-
L. o;lı:orta -,oo 
Po..,ooti H,311 

• Çimento as. 
Ooyoo De~. 
~ark De.t 
Balya 

Şark m. ecu 
reıcron 

't4, -
18, -

44, -

3.'t65 
4.!4~0 

5.81 
1.9778 

:.9,
ıı.ao 

-,-· 
-.--. -.--.-

istikrazlar tahviller 
:• 193JTürk Bor. 1 79.8~ ~:Jektrlk -.-

81.75 
1:',50 

1 

. , . il 29 70 Trımvay 
• .. - lll 28.30 Rıhtım 

De :li ve hıçlurarak ağ!adı. 
Çata'nın gözüne uyku girmiyor

du. 

lstltrlzıDıhlll 1 96,- * An:ıdolo 1 

il
• Ergani istikrazı 99.!5 • Aoadolo 11 

1928 A M - ,00 Aoadolo ili 
l'lıll'cla• - .oo • ~1fime~~fl ı\ 

48 2.~ 

48,251 
46,-
~~ .co 

O gece sal aha "kar1ar oturdu ... 
yata wına girm:::di ... düti:.ndü .. dü-
şün 'ü .• düşündü .. . 

Ann~si onu n~.~en gözler:n.r!en .. . .... , 
opmL~.u. 

Bu bir ayrılık. bir şeamet ali
m~ti değil miyC:i? 

Harbe gi , e.1lcr sevgililerinin ve 
ana "nnın göz~nclen öptüğünü 

Ç~h !,üçül·ken öğrenmişti. 
Çata'nm amrnsı da bir gün ka

rısın-:lan avnhrı1ren, göz:]er'n.den 
öpmiiş ve bir clalıa cnun yüzünü 

•• • 11.. go em ŞLl. 
Güzel Vt; kü:ük premes ~abaha 

karşı baş'nı bir kol'u5a {1ayadı: 
- Ann~m has~a 'rr •. Ne yaptı

ğını b 'hniyor .. Geceyi boşuna uy
kus z geçirdim. 

Diy~rek g:;z'erini kapadı .. ve u
yudu. 

• • 
Mika:lo kız nı yaver'erin~1en bi

rine vere~ekti. f mparator bir {en,. 
l'k geces:nde olt~ukça ır..1.'h·rın bir 
ö!üm te!ıl'hesi geç;rm:~ti. O rere 

genç yaver'erd--n (Şi - vonrr) r .. ıi
ka 'on·m ·mda,.lma vctişL: ... iç" r.et
ro! dolu havuzun fr-!,..e d;!~e 1·en 
ku-a1dnd .. ve imparator, bu çevik 
delikım'ıya: 
' - Çata biraz daha büyüsün. 

Holivud 
Ifolivut'un 13 munaralı nüshasr 

güzel resimler ve zengin bir münde· 
recat ile intişar etmiştir. Tavsiye e· 
deriz. 

Çahrı!Il' kanile boyandı. 
MıJ,ado tekrar başını 

kızımı tana hediye ettim. Sen ba
na bh- Çata daha gönder! 

nınrıııınııııımıııııııınııııınııı Yazan: Kars Saylavı Esad nıııımıııınııınıııııııııınııııını 
-16-

'A.danadan bir görünü§ 

Bu gece aaat 20 de 

Müfettiş 
Komedi 

5 perde 

Yazan: 
n. Gogol 

t~t~ıı•ut !tltdi"'i 

Sr hirTlİjatl'osu 
111111111111111 

llLlll 
llll11111 

DİKKAT: Bayram günleri saat 

14.30 da matine vardır. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

lJç Saat 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Reşit 

8eıteliyen: Ce~ 

Ret it 

l\f.,nbul !tltdi11ui 

SehirTiyatl'osu 

111111111111111 

lllJ 
111111111 

DİKK.A T: Bayram günleri saat 

14.30 da matine vardır. 

İstanbul Belediyesi 
KONSERVATUARI 

ÖMER REFİE 
Piyano Resital 

ŞEF: CEMAL REŞİT 

Konservatuar Orkestrası Rcfakııtile 
14 Mart 1935 Perşembe 17,30 

FRANSIZ TİYATROSlfüD.\ 

1 Gelenler, gidenler 1 
, __ _. 

LEH KONSOLOSU - Lehistan 
jcncral konsolosu Bay Vagero,:iç j 
Köstcnce yolile Lehistnna gitmiştir. 

JAPON ELÇiSİ - Bir kaç giin 
önce ~e1ımmize gelen Japonyanm 
Türkiye elçisi Bay Togugava tekrar 
Anka raya dönmüştür. 

raporlarımda iyice kayıt ve tasrih 
eyled.im. Nitekim sureti aşağıda yıı· 
zılı İstanbul gazetelerinden biri dt 
bu ciheti dahi sarahaten ifade et · 
mektedir. • 

İşğal akihinde, i~galden sonr• 
gördükleri tazyik üzerine Adanalı · 
larm bir kısmı Konya ,.e Niğde tıs· 
valisine, bir kısmı da İstanhula gel· 
mİ§lerdi. Konyaya geldiğimde fahri· 
katör Hacı Salih Beyle bazı kimse' 
leri orada ,.e eski Maarif Vekili İs ' 
mail Safa, eski mebuz arkadaşları ' 
mızdan muhtar ve Niyazi Beylerle· 
Kethüda zade İhrahim Beyi ve dalı' 
başka zatları İstanbulda gördilfll· 
Bunlarla bittabi görü~erek hasbilıal· 
lerde bulunurdum. 

SON 

Mektepliler 
Şampiyonası 
Mektepler §ampiyonası idare 

miıesiriden: 

Dün çıkan tebliğ ve fiktörlerd1 

bir iki tertip ve tashih hatası göriil 
miiştür, düzeltiyoruz. 

11-4-935 perşembe günü Şeref • 
lanmda yap~lacak maçların progrr 
mı şudur: 

Saat 14 de: 
Boğaziçi - f nkılap, hakemi. Jlır 

lit İbrahim. 
Saat 15,J :> de: Pertevn.iyal - }(ti' 

bata~, hakemi; Ali Rıdvan. 
Saat 16,30 da: Darüşşafaka - yr 

ni lise, hakemi; Halit Galip Ezgii· 
Voleybol fikstöründe de ~u ynıJ ' 

lı:;lıklar yapılmıştır: 

3 nisan çarşamba günü için Vef• 
mektehile iki maç gösterilmiştir. 

Halbuki o gün Kabataş salıasJil&~ 
yalnız Haydarpaşa - İnkılap nı~: 
vardır. Ayni gün ayni sahada g0'

1 
ter ilmiş olan Vefa - Kaba tak nıD\ 
(1 mayıs ~ar§anilia günü) KabalJ: 
salıru;mda, Darü~~afaka - Haydar 
paşa maçından evvel oynanacaktıt'• 

Bunlardan başka 23 ni~an pa' 
zardan sonra ilan edilen maçJıır~ 
tarihi ( 1) mayıs çarşamba olacağıl1 
yanlı§lıkla 17 mayıs çıkmıştır. 
De§iştlrilen ma~ saatleri . 
lsıanbul mıntakast futbol he)·r'' 

b<ı§kanlıilndan: <;e· 
15/3/~5 cuma günü Beşikta~ " . ., 

ref alanında yapılacak 3. üncü 1'~i 
me lig ma~larmm saatleri aşağıılıı , 
şekilde değiştirilmiştir. Tebliğ oh• 
nur. ltJ. 

S K .. mrük. aııt y ümer spor - aragu · s 1 
hakem; Suphi, Doğanspor • f eıı~, 
Yılmaz saat 14, hakem; Saim 'fu{6, 
gut. Haliç idman - Ortaköy saat 
hakem Halit Galip. __.--/ 

Şehitler ihtifaline davet 
lSTANBUL HADKEVINDEN: .. ıt' 
16 mat şehitl6l'i ihtifali, gÜJl: , 

de n !inat ( 15) ele Eyüpte !~~~;i., 
cağından Evimizde kayıtlı U) rit".11 
ele hu ilıtif al de hulunnınlarını 
ederiz. 
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enizelos ve karısı Rodosa gönderildi 
1 J ~ (Baş tarah ı inci sayıfada) \ 

nıı,~:YYare refakatinde Tatoi mey· 
anına inen General Kondilisin 

~eç?1esini bekliyen halk, 'iddet
t ~ır soğuk hüküm sürmesine 

t.agnıen güzergahta balkon, pen· 
ar~ 

1 
k"' 'Ve tara.ıslan doldurmuş ve 

t~ ;1<lara 300.000 kişi birilaniı-
1'~· h anare meydanından Çalda· 
r.~hn e\>foe kadar bütün güzer • 
la ta halk, Bay Kondilisi alkış • 
ç~1~ 'Ve çiçekler atmııt1r. Bay 
f'aıdarisin oturduğu "Kraliçe So-

. n!' Caddesinde, kanunu esasi Ve 
f~ghilis meydanlarında ve biti • 
dı .caddelerde halk, dalgalı bir 
"enız halini andırıyor ve vatan· 
.. ~~e b\. rane far kılar ve coıkun 
d ınnettarlık ifadeleri ile B. Çal· 
aria lkı 1 ~ 'Ve arkadaılannı a ! ıyor· 

'b 'Q, 
asrı 

a ys· t. ~tinada böyle bir manzara 
. dl Qiçbır • • s·· 
1 t" zaman görülmem1ştır. u-
et ' c~n .sosyal sınıflar, bütün esnaf 

l llııyetleri bayraklarla hazır bu
sontl 1 l'ltnuyorlardı. Muhacirler, köylü • 
aı·er · il 1ıa· t l Ç~çeklerle dolu arabalar e 

e gel· le llıışlerdir. Bay Kondilisin o • 
abri· !:ı0~0hili çı!gm bir halde bulu • 
se · il an halkın arasında müskülatla 

i İs' erliyordu. • 

arı1,,' ... Bay Çaldaris, Bay Kondilisi 
er •' "\>1 • dalı• b ~ın balkonunda karşıladı ve 

düJJl· ~ alktn alkışı bitince, Bakam he
ilıal· ~~anlı kelimelerle tebrik etti. 

alk n k .. .. .. k t , , uaş anın sozunu ar uı 
d e~ıniyen "Y aıa,, larla kesiyor • 
d~· Bay Çaldaris, bu nutkunda 
13'or ki· ' . 

~ ''H lI 

1 
~ a un huzur ve refahı ile oy· 
'!an felaket adamları iki ıene 
-·v J • ' 
' e 'ımdiki hükUınete. 4 sene 
,. ~~n israf ve auiiatimaller neti • ... ~. 
hi lııde tamamen harap olmuı 

r r~mleket deVTettiler. 
klJ' bi kı sene süren çetin gayretler, 

~~~, nekahat deVTesine girmek 
erd1 ~" i\nını verdi. Remiz ve bay -
"rill lıi gllııız daim.a kanun ve ahlaki 

... ~allı oldu. Bütün hayabnı va • 
f B' ~ lttıı a fena muamele etmek için 
gr•· k la.nan habis ruhun remzi ise, 

"'attunsuzluk, karı§ıklık v~ cina· 
ıet • Jlıt' ,h1 ,01nıuştur. Fakat kanun ve 
d ak daima galebe çalar ve bu 

J(ıt' efa. da muzaffer obnuştur. 
ye '1enizelos f.tne, fesat 

gil· '1 tlmsa·ı .• 
aJJ • kı enizelosu telmih ile, Baıve· 

l s" . • 
0 züne 9öyle devam eunıqır: · 

C4b 

r cf I .. l 0 iitün ömrünü yurdunu hır• 
t<\I. a. J f" ~~ tnakla geçirmiı olan bu ıt· 
.... \'e fesat timsali, daima kanun· 
~~~hı.. . 
) ga, kanşıklıldara ve cına • 
~te · . 'l lef _ıstınat etmİ§tir. Yuııan mı • 

y ının iradesine uygun clarak, %,.... . 1 .. ~ ... ~stanı yem esas ara gore 
it~ aga bütün cesaretimi71e ?'" 

lttakta, d d w. ")) evam e ecegız.,, 

kttı e-vletin parasını, yanı bal . • 
~ l>arasmı alıp götür.?n sefıl 

.,ı. ilrÇa.Js:Jar, yabancı topraklarda 

.. ıcag"h • ycll '( \t a aramaktadırlar. Bız, 
lat:anistanm dahilde düıman • 

şe· h.,. .. an kurtularak hepimizin if ti· 
~ii· ~~~ edebileceğimiz kuvvetli ve 

r.
ııtıi .. tt .. h· t• . Sitı " 1~ bir devlet olztbilmesi İ• 

~iıst )'enı esaslar dahilind~ Yuna· 
t ıı t-C\d "-~t tensikte daima halkın i · 

11e.t t~l' ~ıne istinat ederek a7im ve 

11r' ~~ llrla çalışacağız. Yunan ulusu, 
16' d~ tı.unun daima hakim olacağın· 

V 'rt ~ "'e. bu suretle ıimdiki neslin 
~t !:l\i 1 hıçbir zaman bu son on gü· 

tı. tna • ... d,. nzarasmı gönnıyecegın -

t
iitl' it: enıin olsun. Ulus, hükiimete 
lır' \llı.t at etsin. Vatan, bütün Yunan 
riı1 dı'l ''Unun müzahereti ile elde e • 
jcıt en b )'lte Üyijk parlak muzafferi • 

il dolayı ordu, hava, donan· 

ma, jandarma ve polis kuvvetle
rine borçlu olduğu minnettarlığı 
asla unutmıyacakbr. Bu büyük 
muzafferiyeti müdafaa edeceği • 
mizden emin olunuz. Halkın ih • 
tiyacatmı tamamen tabnin ede • 
cek veçhile nizamın tekrar tesis 
ve 11yasal ve idari temizliğin ifa· 
ıı için sükônete ihtiyacı olan hü
k\imet, nedi.sine tam bir surette 
güvenmesini ulustan istiyor. Har
biye Bakanım kartılarken, na • 
muslu ve cesur meşai arkadqı • 
mızı, ulusal ordu ile aef eı her e· 
dilen ulus, donanma ve cesur ha· 
va kuvvetlerine cani ve asileri 
dağıtan zaferlerimizin amilini 
karşılıyoruz. Devlet, karada, de
nizde ve havada kendisini tek • 
rar kurmak için çahıanlan la • 
zım olduğu veçhile mük8.fatlan • 
dıracak ve kendisi için mücade • 
lede ölenlerin hatırasını daima 
taziz edecektir. Çetin ve müel • 
lim bir eser yaptık. Fakat hal • 
kın yardım ve İf beraberJiği ile 
neticeye varacağız. Yaf8.!tn Yu • 
naniatan, yqasm ordu, ya.şa~ın 
t~unanına, yaşasın hava kuvvet • 
leri, yaşasm Yunan ulusu.a 
General t<ond.I sin sözleri 

Bay Çaldarisin nutkuna ce • 
vap veren Harbiye Bakanı Gene
ral Kondilis, demiftir ki: 

"Bundan 2500 sene evvel Da· 
rius, Yunanistana gönderdiği el
çileri vasıtasile mütavaat alame
ti olarak tuz ve toprak istedi. E
lenin nefret ve infiali o derece 
büyük oldu ki, lspartaJıla, büyük 
kralm elçilerini Kaia' da uçuru • 
ma atblar. Buna benzer hir ha • 
reket, bugünlerde, ıuursuz bir a· 
damla onun bazı harp gemileri
ni çalan, bizi boj-unduruk albna 
almak iddiauna düıen çete tara· 
fından tekrar edilmittir. Onlara 
kartdık verildi ve bu kal"!dığm 
ne olduğunu biliyorsunuz.,, 

Bay Kondilis, ulusun silahlı 
kuvvetlerini ve seferber edilen 
halkı tazimle yadettikten sonra 
ıu suretle sözüne devam etmif • 

tir: 
'~Bay Çaldariı gibi faziletli 

bir devlet adamı tarafından ida· 
re edilen ulusal hükUınetı maruz 
kalınan hasarları istikamet ve 
hulus ile tamir edebilecektir. 
Ben, bir an bile kanundan dıpn 
çıkmamış ve tuursuz hasunlan • 
mızın baılarmı bizzat kendileri· 
ne ezdinnif olan Bay Çaldar~s' e 
itaat ettiğimi ve körükörüne ita· 
at edeceğimi size ilk defa olarak 

bildiriyorum.,, 
Çaldariı ismi ve Yunanistan 

ismi bütün medeni dünya tara • 
fından hürmetle . andmaktadır. 
Bay Kondiliı, sözlerini, on gün 
karlar içinde sabırla beklemiş ve 
nadir bir tevk ve şiddetle dövilf
mÜf olan cephe ordusunun ve ay· 
ni zamanda ,imali Yunanistanm 
da ıetammı getirdiğini söylemiş 
ve sözünü bugünkü zaferin Elen
liğin tam itimadı için bir hareke~ 
noktası teıkil etmesini temennı 
eyliyerek bitirmittir. 

Yunan Cumhurre'sinln 
be 11an"amesl 

Atina 13 (A.A.) -Resmi ga· 
zete, R:isicümhur Bay Zaimis'in 
millete hitaben aşağıdaki beyan· 
namesini netretmektedir: 

"Elen' er Yunanistanı haş~an 
aıağı tahrip etmek tehlikesini 
gösteren ve kal"!ısında yalnız 
Yunan ulusunu değil, bütün u • 
lualararaıı efkln umumiyeaini 

bulan ıuur.;uz isyanın tenkili mü· 
nasebetile hükumete ulusun min
nettarlığını ifade etmek iıterim. 
Zira hükUmet azimli bıreketi, 
buiretli gayretleri ve çabuk ic • 
raatile dahili ayrılığın onune 
geçti. Kardeı kanının dökülme
sine mani oldu. Ve Yunınistam 
bu kadar küstahlıkla teşebbüs e
dilen ulusal ikiliğin fenalıkların· 
dan kurtardı. 

Esas teşkilat kanununun 81 
inci maddesine tevfikan kara, 
deniz ve ha va kuvvetleriııin şe • 
fi sıfatile Harbiye, Bahriye, Ha
va ve Dahiliye Bakanlarının ulu
sal minnettarlığına tercüman ol
malarını ve ulusun bizzat mevcu
diyetine kartı tevcih edilmif olan 
jşyanı, asilere karıı müşterek 
cepheye kahramanca hizmetleri 
sayesinde ve 9eflerinin • basiret • 
karane kumandası altında he • 
men hemen kan dökülmeksizin 
bastıran ordu ve donanmanın 
hava kuvvetlerinin tehir, jandar
ma ve polisinin bütün zabit ve 
mensuplarına tebriklerimi bildir
meler;ni arzu ederim. 

Bu suretle müttehit ulu~. bir an 
için mevcudiyetini tehdit eden 
müthiş tehlikeyi, ülkülerinin ifa· 
ama devam edebilmek için, her. 
taraf ebneğe muvaffak olmuıtur. 

Yunanlılar, 
Devlet reisi aıfatile ve bütün 

aıyasal hayatımda Yunanistan 
tarihinin bir çok hadiselerine ta· 
bit olmu§ bulunmaklığmı itibari· 
le bütün millete sükUneti muha-
faza, mükumete inzibatla itaat 
etmek ve vatana ve onun istikba
line tam b:r itimat1ıı ayrılık ka • 
bul etmez bir halde kalmo.k için 
hitap ediyonım.,, 
Ven:zeros gı va ben mu ha• 

keme edilece 'c 
Atina, 13 (A.A.) - Reuter a· 

jansı bildiriyor: 
Venize!oa, gıyaben muhakeme 

edilecektir. Ma!ları satılacak ve A
tinadaki konağı belediye reisinin 
oturmasına tahsis olunaeaktrr. Ör
fi idare, harp divanı itini bitirince• 
ceye kadar devam edecektir. Harp 
rivanı, takriben 300 asiyi muha
keme edecekt:r. 
. ~si kumandan "mPc:adeleye 
de.van·ı edilecek 1, diyor 
Sofya, 13 (A.A.) - Yunan asi

leri reisi general Kamenos, demi§· 
tir ki: 
"- Cümhuriyet için mücadele

·den, Makedonya ve Trakya halkı
nı müdafaa için elimizde topçu 
ve tayyare olmadığı için vazgeç· 
meğe mecbur olduk. Bot yere kan 
dökülmesinin önüne geçmek iste
dik. Mücade~eye ba§ka cümhuri· 
yetçi~er tarafm~an devam edile· 
cekt:r. Çünkü cümhuriyet fikri, 
ulusun ruhun:!a derin bir surette 
k5kleşmit bulunmaktadır. 

Bu~garlstana Sığındn ast 
zıblller 

Sofya, 13 - Bu!gar toprağına 
aığınmıt o'an isi Yunan generah 
Kamenos ile maiyetinde~ti zabit
ler, bugün Karlova kasabasına 
gönderilmiş'lerdir. Brunlar nezaret 
a 'tında bu~unuyorlar; Kari ova 
şehrin :len ayrı~ımağa salihiyetleri 

yoktur. 
A,i Yunan z!btleri, gazetecilere 

yan'arın:la yfrz doksan b:n kağıt 

ve bet hin nakit drahmi bulun~u
ğunu ve bu para!arın şahsi servet· 
leri o!duğt.nu söy!emiş~erdir. Bul
gar hi.:kUmeti asi zab:tler·n üze
rinde bu!unap paralara el koyma· 

mışta. 

&syan ne suretle 
başlamıştı ? 

Fransızca 1stan bul gazetesi Yu
nan isyanının ne suretle başladı

ğım izah ederken diyor ki: 
Venizelist o 'an Atina yük~ek 

., 1 • 

aı;e erınıe mensup kadın~ar, Sa-
lamin :!e demirli bulunan Yunan 
donanması erkanı harbiyesi ve za· 
bitleri şerefine bir ziyafet venniı
lerdir. Bu hükUmetçi ümera ve za
bitler damediyor ve çay içiyorlar· 
ken gemi!erde ka!mı~ olan Veni
ze!ist zahit' er Amiral Demestiko
nun kumandasile donanmayı ha
reket ettirip Giride doğru yoHan
mıılardı. 

Bir Romen gazetes~ne 
göre isyanın hedefi 

Yunan; hadiselerini takip et
mek üzere Roman yadan Y unanis
tana giden bir Romen gazetecisi 
memleketine dönmek üzere şehri
mize gelmi§tir. 

Gelen gazetecinin adı Bay Ro
mülüs' diir. Ve Romen ditf üzere 
çıkan "Kırantul,, gazetesi muhar
riridir. 

Şunları söylemektedir: 
"Bu isyan, 9 şubattan önce, ya. 

ni Yunan Dıı Eakanı Bay Maksi· 
mosun Balkan andlatması reisli· 
ğinde bulunduğu zaman patlak ver 
mek üezere hazırlanmıştı, böy
lece, Balkan andlaşmasının sar-

' ~ tahm• d. 11.a::agmı ın e ıyor· 

lardı. Fakat ha valarm bo-
zukluğu erzak ~e mühimmat 
azlığı bunlara mani olmuştur. An· 
laııldığına göre Venizelos, Yuna-

nistan :Ia General Kamenos vasrtn• 
s:yle bir lta!yan politikası takip e
diyor ve bun~arın propagandasını 
yapıyorc!u ..• 

"İsyan ~ubat dokuzdan önce 
çı~csaydı Yunan"stan Balkan iai
fakrndan çıkabileceği zanne:!ili· 
yordu. 

"VenizeJos muhacirlere istinat 
etmekte idi. Bundan başka Veni· 
zelos Drama, Kavala ve Serez ta• 
ralanndaki amele ccaklarmı ken• 
di maksadına alet o!arak kuilan
mıştır. Çünkü bu havafüle tütün 
amelesi ço!dur. Son yıllarda zirai 
mahsuller, kıymetten düıtüğü için 
köylülerin mühim birkısmı tü• 
tün i~iliğine baılamıştı, Fa· 
kat bu• mahsul e!de ıon 
zaman!arda az satıldığı için 
amele ücreti azalm19b ..• Bu aıra~a 
gayri memnunlar arasında grev
ler o!muş, hükUmet bun!arla uğ· 
raşmı~tır. 

"Kavala Be!ediye Reisi Parl!a
lidia ve Serez Belediye Reisi Me
niktas azledilmitti. 

HükUınet bunlara tekrar İ§'e· 
rine dönmek üzere raazi vermeği 

teldif etmişti ... 
Komünistlerle Venize!istlerin 

arasın ::la rabıta vazifesini gören 
Ç ftçi Fırkaaaıdan Sofyanuı'dur.,, 

R.~rncn ga7.etecisinin elde ettiği 
malfurı:ıt şimdi not halinde bulu
nuyor. ur.Iardan makaleler yaza
cal.tır. 

Diin Sofyadan Harol KarPozo 
isimli l.fr de İngiliz gazetecisi gel
mi~tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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............. 1 .... --.. 
uç yangın 

Dün ıehrin üç muhte~if yerinde 
yangın çıkmı§tır. Beyoğlunda 

Nevi zade sokağında köae!eci Bed
rosun dükkanın::lan yangın çıkmı§, 
dükkin tamamen yanmı§br. 

T ahtakalede Çıracılar sokağın
da yemişçi Ali Osmamn dükkanın
dan yangın çıkmıf, ikinci katı yan
mıştır. Bu dükkan bin liraya için
deki eşya da yedi bin liraya aigor
tah bulunmakta idi. 

R•ahçekapıda berber Hayrmm 
dükldnın:!an yangın çıkmı, aön
dürü!müştür • 

Yangm~ar ha~dan:la zabıta tah
kıkat yapmaktadır. 

acıklı b. r "aza 
Kartal Çimento fabrikası önün

de kömür boşaltmakta olan Kal
ta van zade vapurunda amele Ba· 
tumlu Nevzat, merdivenden düşe
rek ka'çası kırılmıf, Beyoğlu has
tanesine kaldırılmıtbr. 

HIS.ZLIK MAKSADILE, 
Beyoğlunda As!an aokağmaa Ba· 
yan Feyziyenin evine hırsızlık kas-
_J ·~ , • cı.e gıren Kasımpaşalı Salın ya-
ka'anmı~tır. 

KANCA lLE - Rıhtımda bağ· 
h bulunan Romanya bandrah 
Daçya vapurundan Çekos!ovak te
baasından Piyere ait e!biseleri 
kanca He çalmak isteyen lnebo
bolu'u Mu~~afa yaka!anmışhr. 

B"R TRAMVAY YOLDAN 
ÇIKTI - - Harbiye· Fatih seferini 
ya~nn vatman Hilminin idaresin
de~d tramvay, Gülhane parkı Ö· 

n:in·1e yo!dan çıkmıştır. Tramvav, 
bir kaza olmadan te!trar yürütül
mi= ~t:;r, 

Çana'ı<k~'e ıa'eri Adana
da k,Jt'u'anacak 

A:!ana, 13 (A.A.) - 18 mart 
933 Çanakkale zaferlııin yıldönü-

KOL TOR BAKANLiôl Ha 
MECMUA ÇIKARACAK - Kili· 
tür Bakanlığı tarafından ild mec
mua çıkarılacaktır. Bu meQllua. 
lardan biri Teb!ii mecmuasıdır. 
Bununla bakanlığın tebliğleri ne~ 
redi~ecektir. Diğeri de Terbiye 

mecmuasıdır. Bu da hotalara ted· 
ris ve terbiyeye ait usulleri ve ye

ni şekilleri bHdirecektir. 
iNZiBAT MECLiSiNDE -

Kültür lnzıbat Meclisi dün Bay 
Haydarın başkanlığı altında topla. 
narak meclise gönderilen rapor
lan lrtkik etm!§ ve bazıları hakı
km:la karar venniştir. 

Mec!is yalanda gene top~ana
:aktn'. 

Hırsız"ıktan tevk 'f 
On b~ yerden öte heri ça!d ığı id· 

diaısile poHsçe adliyeye gönderilen 
Kemal isminde biri- ~eYkif edilmi~
tir. Tahkikata '1: .:11n1 olunuyor. 

Yumurıa inrafi tlrketl 
kuruluyor 

Öğrendiğimize göre, 25 bin n. 
ra sermayeli bir yumurta ihraç 
tin.'-te~i kurulmak üzeredir. Şirketin 
müessisi bu huıus~a lizımge'en 
muameleleri yapmağa haı~amıtlır• 

lngiliz 
dip'omatrarı 

Lon<lra, 13 (A.A.) - Sir Con 
Saymen, yanımla B. Etlen oldu~u 
halde hava yoluyla 24 matta Bcrli· 
ne gidecektir. İki İngiliz devlet a<la· 
mı. Lonclraya 27 martta dönecek· 
]erdir. 

' "'r"'"',........_WWWIWIM-AM-1 --hWWW-llDM""l* ______ IUQ 

mü, ıarrmızda merasimle anıla· 

caktır. Bunun için ha1kevimiz gü• 
:c.el bir program hazır!amıştır. O 
g··n zafere ait hatıra'ar canland ırı

fa::aktır. Akşam, halkevi temsil ~u· 
besi tarafından "Mete,, piyeıi oy
nanacaktır. 
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SERJS1 
No.: 16 Kooperatif ve bir rapor, üç kan- ı ve çok okiıMak lazmıcİtt. Nitekim 

f efamı eserlerinden sonra, doktor doktor Savran, bu ıtıevzular iize -
Cevdet Savrattın yeni lti.r eseri dahi rinde llylarea dU,fuiıriüş, okunıu~ 
çıktı: 9 yazı, ve ~alı:nuıtr.r. 

Kitabın ismine bakarak huııu, Ta,rihi materyalizına, Marksistle· 
bir araya top1anmış alelac1e maka • rin biricik tetkik ve izah metodu . 
lelerden ibaret bir kolJehir.on zan· dur. Onlara göre ınaddf ve mane; i 

. ıetmemelhlir. Eser. içıl \re özlü mevzu- liet türltı terillittin esasını, iktısa'· 
!arla doludur. İçli ' 'e özlü olm.iyati dt ôfiiillefde aramak lazımdır. Te . 1 
mevzular fü:crinde. dbktor Cevdet rakkl ve teklttnülde b~er irade!!İnİn ı 
Savran clurfu~ğr dü~iliımeği eeVnıe!. Iıiç bir müessiriyeti ve mefkurenin 
O, gençli~indenhcri tnilü ve içtimai bellibaşlı bir kıymeti yoktur. Dok · ı 
meselelere kar~ı daima derin ve lla• tor Savran hu mesele üzerinde epey-
mimi bir alaka göı:termiştlr. Cenev· te dutuyot ,.e neticede haklı ola . 
rede t!ılcbe olarak kettdisini fanı • tak: "İbs:ınuı müessiriyeti e'.--Yel.1 
yanlar. onun püriizeüz tilrkçülüğü- pla.tıdadfr. O, oriları i~Jer vcı karar 
nü de bcrah~r hatırlarlar. verir; icrayo geçirif. Ve (İrrn) da 

İktıı11aclf Ye içtimai bit mevzu kat' B&)fı HJ tenevvüler vard1r. lliiclisc iri· 
~ısında, eon hük.miinü ı.renneded ev' eanı yapmaz, insan hadiseyi yapar,, 
ve], cİüsünmeği ~ok Mver: Düşünce· demekte Ye meseleyi clalıa objektif 
li Ye clalgm zamanlarnıda doktor bir zaviyeden rntitalea etmektedir. 
Savran nmlınkkak. f.;afal!lma takılan Mtı.tksizma, doklor SaYrana göre, 
bir fikri halİcttnekle me§güldüt. Ye bir ilim oliiıutati zlyade "bir akide 
doktör Savran, ffiilliifiı l>ir mesel~ • ilini; bir doğma; bir dindir,, tiıraf • 
yi kafasında d~ünce sUzgedndett tarları, muaryen formülleri bıkma . 
geçirilikten sonra, dDun lıak.kmdd dan, usanmadan ve fakat ba§kaları· 
kafi hir hüküm ,·erince artık o me· ıu Ul!andıracak derecede tekrar e • 
sele kendisince bir kana~t haİine der dururlar. Marksistler "ıne,•cut 
girmiş cletnektir • ~yet tiizrunr içın<le pesimisfdir-

9 yuıdalü nıevi:ülarm hepsı, t1olt· ler. MüstılkDel cenhet • cemiyet ni· 
tor Sananın haftalarca, aylarea dil• tllmr hesabını da optimist. Sistemin 
§lirtdürınüş ve onu bit çolt e!~r o - heyeti mecmuasında derin bir matl
kumağa sevketmiştir. de mistisizması besbelli kendini gös-
~ yazıdaki mevzuların çoğu ak " lerm~kte<l:lr. Sjstem, zahirden görü· 

tüel ve mühim meselelerdir: 1Uıı~e maıilıki hir teselsül ve ahenk 
Ktecli koopcratitletı, Ttttldyede itliıdedit. Amma, tezat içinde tezat

kooperalif~il.ik ve mekt@pte koofje ı lıttla doludtı.r ... : BUtün ıs6zler ''e fı
ralifçilik: terbiyesi yutlar:t, uzun ~.r kirlet usımdıttcı tek.rirlerJe arka ar· 
mandafiheri kooperatif işleri ile uğ- kaya ve monoton surette gelen te . 
ra~an uoklor Savranm kıymetli fi • kerlemeler haliııdedir.,, 
kirleri ve tavsiyeleri ile doludur. Dolctor Cevdet Savran Marksizma 
Btinfordan ki-edi kooperati.tleri ya • bAh.siride yirmi muhtelif noktaya te· 
zm, 1931 yılmda Ekonomi ve Fi • mas ettiiekte \ ·@ tmJar hakkında müm· 
ııans mef"niuasıııda ııejfei:Ulnüjll. .&Ufl me~he objektif mütalea ) U • 

Büyük israf ~ e bUyiik tasö.rfut rUtmc(;e ~ilişınaktatlır. 
yazısı ile doklot Savran, milli set • Marka telakkisindo neler vat? İn-
maycnin memlekette o)'Xlıyacagı bü· ıan hürriyeti - tarih materyalizma-
yük role da1ıa 1931 de kun•etle işa· $1 - Makrsdan parçalar - felsefe • 
ret etmi~ vç; •·Yurdunu içli hir eev- nin sefaleti (Marke) - komünist 
gi ile ' 'e !;Ok seYebiliiıtk için _onun heyannamel!İ - ııermaye (Marks) -
kentlisini, onun cihan içindeki va • Marb'ın determinizması, sınıf şuu· 
zi}·etini yanh~sız ö~ren. Bu, tasar • ru - cevval "·e tesanüt - Marks te
rufiarm en büyiığüdür. Az .Hileh f €· la.kıt.isi bir 6topyac1ır ""' bir Mark§ist 
na ~cvef. Tiiiyillf sevgi; ancali ve fla• IJif Psf.ııöt.f giliitlli ~ Şmıata o .. 
ima büyük bilginin ar.lf'cıdaşıdtr.'4 yonu - Marksi.zmanm cihanda te • 
sözlerile tasarrufofı ouurlu olma~ı Birleri - Marksizma , . ., bizim cemi· 
lüzumunu bildirmİjlİr. yetimiz - bizim inkılabmuz kendi 

Yazılar arasında iktısadi devlet· içinde nasıl anla~ılıyor - Tarih ve 
çılik ve bizim devletçiliğimiz mev· ifüıltift@ ..... MarkA mezhebi ve koo -
zulan !;OK iyi betilinseı:t.mi~ ve ğiüei peratlf gibi meseleler hep ayrı ııyri 
işlcnmi~tif. Baıııı memlcketlertle ik· tetkik edihnekte ve üzerinde durul· 
tısadl tl~~ıetçiUk, lerdlıı ıe~hhüs maktadır. 
kabiliyetini tanıamen inkara· kcdııt Bütün bu meraklı ınevzular hak • 
varıyor' Bizim dcvletçiliğin).izdt kında bir fikir edinmek isteyenlere 
böyle bir şey düşünülemez. Biziın 9 yütyı olctıifıalarnlı candan tavsiye 

.Stalin 

llaydar Rifat 

Leninin Mezhebi 

fiah J 5 İ<uruş 
= 

lstannul Asliye :Mahkemeleri 
!kinci Yenileme öürcsundan: 

Davacı!Madam Maryam Süz
mccıyan ile dava olunan Ye
ni Postahanee kartısmda Er· 
zurum hanında 4 numa
ralı yazıhanede tüccar Onnik 
Süzmeciyan arasmdald alac.ak da· 
vasının yenilenmesi sırasında: Da· 
va olunan Onnili Süzmeciyan ad
resinin meçhOliyetine binaen bir 
ay müddetle ilanen tebligat icrası
na karar veril.ini, olduğundan tel· 
kik günü olan 25 • 4 • 935 per9em
be günü saaf l 4 de büroda hazır 

buluttmaıı telJliğ makamına kaim 
olm"k üzere ilsn olunur. (5804) 

İs"t...'lnbul Allıncc İcra Memurlti
gundan: 

Hahcuz ve paraya çevrilmesi 
ınulcarrer 1 adet Miller markalı 

kasa ve Trabzon yemek yağı E
minönünde Köpürcü sokağında 12 
No. da 20. 3 - 935 tadilinde saat 1 

9 dan 10 a kadar açrk artırma ile 
1 

satılacaktır. Taliplerin mahallinde 
hazır 'bulunaeak memuruna müra
caatlan ilan olunur (5816) 

Beyoğlu Tarlahaşr, Utarit &okak 
No. 20 Ev, içi yıığh boya dört katlı 
aparlrman olmağa clveri~li kagir ev 
elıven fivatla l!latılıktır. 

Götttı.ek için aytd eve, pazarlık içln 
Kadiköy Şifa sokak No. 16 kö~ke mü 
racaat. istihsal hayatnnızda müte§ehliiee de ederitti. (Dr. Fikret Kaniid) 

geni~ bir yet verilttHttir. ''~erlıesi l.41•••••••11iililliil••••••-•••••••
satm alıcılar arasmda, ~erbest 8d• 
tıcılar drasında, ayni 'Mvideıı bir is· 
tihsal brranşmın serbest ınüteteb • 
hisleri ar&&mda rekabet kadar, an • 
la .. rhti da serbesttir. Bu itibarla dev
le~in umumi rolü ..• Keneli teşebbüs
lerini VO gerbe8t Vafatıdı!ş}ttfii \e • 
,ehbüslerini kootdine etrtıek, orılah 

1 daima ve ya hm: rniltl gay~lct~ lôv • 
cilı etmek olacaktır.,, 

1 Demek oluyor ki dC'dctçiliktc 
gerheetinin hududu, vatandaşlara ve 
umum memlekete zarar vermemek 
~artfle nıukayyethr. 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eset leri 

Yurdumuzun en salô.h1yefli bilgifılef i eli le 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok dei)etll bir kÜ· 
tüphaneye sahip alMiiM latlyorsattll! 

Dürı ve Yarın Tercüme Külliyatı•na 

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

ytıcularımııa bir kblayhk olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık l inci :Serinin fiati 

Böbreklerdeki 
dehşetli sancılar 

Oç ayhk tahammülteraa bir ııbrab 
ve 24 aaat zarfında tedavi.. 

Bayan F. JP. jülYOi': "Epey za • 
mandıt. böbreklerimden tnuatarih • 
dim. ilk üç haftamı doktorla geçir • 

. .. -.................................... -
Yeni Çıktı 

Orta Mekte f 

---•VE d 

Lise yoklama 
TaJimah 

dim. Vetdikleri ilaçlar iyi bir teail' yap· 
mıyordu. Büyük bir müessesenin tah-

ta silicisi idim.itim icabı daimi iğilmek 
mecburiyetinde idim. Ne yapacağımı 
taıırdım. Hamal.lıü'iöuZdan biri ba • 

na Allcock yakilarmı tavsiye etti. 1-le
meıt iki tane aldım ve afnyan yerle • 
re koydum. Yimti dakika geçer geç .. 
mea bütün a.ğrilanm ıaüliu.n buldu.,. 

Maarif Vekaleti tarafJJJd 
tıe§redilip Devlet l\Iatbaasıııdı c 
basılan hu kitaptan her tal, 
nin ve her talebe velisinin bı 

Bu da; Allcocık müeueieaine ıeleıı 

binlerce H!JeldiÜİ' mektuplatı arasmda 
tuhaf bir nümune. Bu me~hur yalnlar. 

tane edinnıesi zaruridir. 

Fiyat 3 kuru§lUr. 

Umumi eatıt yeri: Vakit M 
haası • İst~ .................................... ·-········· 

Beyoğlu Birinci Sulh ıruk 
Hakimliğinden: 

Hatice ve lfakatin müıteıeF 
kuvvetli ve ncak bir el gibi tutar, ha• f ld ... T h dtı ~ mutasarrı o ugu op ~ eı 'J 
rateti tevlit ve ağrıyan mahalli teda • tlirler yoku§unda Ekmekçi cJlı t 
vi ve tt!skin ~der. Zahmetli frikaiyon .. ferif çıkmazında 4 • 6 No. lı iii Z 
lara hacet yok: Fena kokülar kat'iyen tantı' 
yok: Sizin çalı§bğınız müddet zarfm. dalı ve ufak bahçeli hane ·· J 

hın h~aleyi §Uyuu için açık tllı g 
da o da i~ini görür. AIJcoek yakısile 

iki sa:ıiye zarfında yerine konur veya 
yerinden kaldmhr. 

Hakiki delikli Allcock ya.kılarmı ec· 

zanenizden tedarik edebilirsiniz. Fab· 

rika markası olan Kartal kırmızı daire 

resmine elik.kat ediniz. Fiab 40 kuru,. 

-:r-ı;·- • • ; ,.. ... ı 

Yeni Eserler 

Tercllme kfilliptt 

Sayı: 38 

LESSING 
Suut Kemal Y ctkiı. 

LA OK ON 

maya konulduğundan 13 • 4 · , 
tarihine müaadlf cumartesi ~ 
saat 16 den 16 ya kn.dar BeY 
Sulli Mllhkemeai Batyazgartlıı 
'C8. müzayede ile eatilac.aktır. 

1 ~ Artırma bedeli tahtııi0 

dlliıe kıymetin yüzde yetmit j 
şiııi bulursa o gilit ihale edil~• 
tit. Bulmadıjı takdirde 15 ine~. 
ne gelen 28 • 4 . 935 tarihine J11İl ' 

dif pazar günü saa.t 15 ten t6 t11 

kadar icra olunacak Te en ço~ 
Utana ihale edilecektir. 

2 - lha1eye kadar biriktll~I h 
lan maliye, belediye Tergiletl~ d 
vaklf icareaile tellaliye müşte~ 
aittir. . k 

3 - Artırmaya girmek is~ı 
yenler muhammen bedelin ". 
yedi buçu~u nisbetirlde tetı'1 

akçeıi veya ulusal bir baiıKaıtfJI 
minat mektubu getirmeleri '"'rt/ 

4 - Artırma bedelı iliale 
lemednden itibaren 5 gün içi" 
mahkeme kasasına yabrılacıl 

\ Alisi takdirde ihale bozulara1' I 
kı fiyat ve zarar ve ziyan ve 
bili. hüküm alınacaktır• 

S - 2004 ıayılı icra Te ifli• 
nununun 126 ırıcı maddesine 
fikin gayri menkul üzerindeli :-. 
potek sahibi alacaklılar ile dl 
alakadarlat gayrimenkul 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaası rindeki haklarıd, huıuıil~ 
İ• ve maıatif e dair 

=......:..-=--"...:...;.:........,...~=...; ........ ...:..:........::=.~r~·.:.......;..:""'~ lan iddialatını i&bat 
lııanbul A.ıli)'e ffli11ıkettte$i ikin.ti illan gününden itibaren 20 fJ 

ıicarec cliiiresinden: • çinde evrakı müıbiteleri ile bit 
.. ,ı 

İtıtöiilriılda Makslld.iye hanında 8 te ıatıı memuruna muraca 
No. da çlly ticaretile mü~tegil Ali melidir. Aksi takdirde hakt~rı 
Cevat rıa<leııin icraya müracaatla ak- pu kütüğü ile sabit olmıyanl-1 t 
teylediği konkordato evrakı icra da- tış parasının paylaşmasmclaıı 
iresinden malıkemeye tevdi kılın • riç kalırlar. 
mıştır. Konkordatonun tasdiki için 6 _ Şartname mahkenıe 
15/4/9~5 tarihine m\isadif pazarte- vanhanesine herkesin görebili 

si saat 15 de icra olunacağından a · yere asılmııtır, fazla maluııı•1 
lakııdaranm malumu olmak Ve k . t" 1 · 935 6 sa1' 
muteriz1er haklar.ifil ti:ıüdalaıı için mB a ıs ıy~~ enn .. • tlarJ ll 
cclııede hatır buluoııbilecekleri ilim ) aıyazgan ıgı)na muracaa 
olunur. (9221) olunur. (5817 __/ 

--, s tr s f .f? 'f 57 E 

2830 kilo sarı sabunlu kösele I i, 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde ~ 

Serbe&t mubad61e "ftt ı~rbest İ8 • 
tihaaliıı eski ıek.linclo }föyle hir bağ· 
lılık yoktu. Vaumd4şlar ' isıedik • 
leri gibi çalı§makta ve kaııanmakta 
serbesttiler. Bunun her yerde, ne 
büyük zararları mucip olduğu kili 
derecede görtilfi1ÜI \"6 tecrübe edil· 
miştir. Bizim devletçiliğinıizde dev· 
Jetin tneniaıttl lı~t ı~ üstünde • 
dir. Doktor Cevdet Savran bu fikir
leri §U cümle ile güz()l bir tarzda 
hulaea etmiştir: HMomleketiın, ınez
hehimin ve menfa.timin emrinde 
<le~ldir. Mczlıebim ve menfaatim, 
mcml eke timin hizmetindedir." 

"63&", ikin~i serininki "604,, kuruıtut. 

ödeme şartları: 
için "204,, kuruı pe9in alınır. 
rilmek iizere takıite bağlanır. 

Birinci seri İçin "236". il<inci seri 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

Tahmini badeli 5660 ıira olan yukarıda miktarı yazılı sarı 5'b }' 

1 
lu k<$sele aıkert fabrikalar ıatınalma komiıycmunca 23 mart 935 t~ 
hinde Cumartesi günü ıaat •5 te kapalı zarfla satın ahnacaktıt. ŞJ, .\ 
me bedelsia olarak komiıyor.dan verilir. Taliplcnin muva~~at le~A l~ 
olan 424 lira 90 kurutu havi kapalı ız:arflı:.rmı mezkU.. gun uat 1: llt~ 
kadar komisyona vermeleri ,-e kendilerinin de 2490 numaralı k• ~~ 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikleaynr günde ve muayyen ıa.a;~~. ~: 

Doktor Sananın eserinde İdea • 
Jlzma n Ma.teryalizma ile Marksiz • 
ma yazıları büyük bir yer tutmak ~ 
tadır. Buradaki fikirlerin ve tenkit· 
!erin uzun ve devamlı bir tetkik 
malısultı olduğuııu &6ylettı~e hacet 
yoktur. Bütiitt diinyayı \'e iliıtt i • 
danılarmı işgal eden bu gibi nıeıe • 
leleri tenkitçi bir görUıle 'miitalea 
etmek için mutlaka çok dü§ünmek 

- Hanıi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak pa· 
rayı ıönderir ıöndermez on kitabı birden alırsınız. K~taplar tat· 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın· 

maz. ·-
Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -

memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu ıöndermeleri lb:ımdır. Memur olmıyanlar bu nıektubu bir 

esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 
Bu çok değerli külliyata llhone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri .. Vakıt Matbaası ·Ankara caddesi. - lstanbul 
\ .· ı 1 : • • 1 . . "•• . ... . 

misyona müracaatları. ..:./ı 
-~-

~~l 
~ 

Günün F otogralları 
Muhtelif ~ıne'elerde çıkan ırübüu baı:fiseluine ait fo: 

tograflarla ıpor mecmualarında JrÖrdüğüniiz spor hal(r~1 "'" 
kellerine ait lo•ograflar valnı7 lstanbulda VA " 

~il kiilüp'ıanesinde sahlınaldadrr tı 
. . 

... . . ..... ' ·'... '. ' 



1 }euıeı neıninoııarı ue 1i111mrı i-ıtte uıım iılni naomrı 
r··ı . Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı qaiıda yazılı muhteli-
u cını ve eb'at ampuller 28/4/ 1935 Pazar ,Unü saat 15 te kapalı 
ıarf uıulile Ankarada idare binasında sabn almacakbr. ~u ite gir
lllek iıtiyenlerin 1028.60 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
~unun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeie manii kanuni bulunmadı
gına dair beyanname ve teklifler le ayni pn saat 14 e kadar komiı· 
:Yon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler Ankarada 
~alzeıne dairesinde ve Ha~ydarpaf ada teıellüm ve sevk müdürlüğün-

e Parasız olarak tevzi edilmektedir. (1355) 
Aded Muhammen bedeli 

Lira K. 

N°ubtelifülciııı ve eb'atta ampul 27713 • 13714 69 

24 
Muhammen bedeli ile cins vemikdarı ataiıda yazılı malzeme 

4/ 1935 çarsamba günü saat 15te kapalı zarf uıulile Ankarada ida 
te h' • ına~ında satın alınacaktır. 

. Bu i§e girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat teminat vermele· 
~1• Ve kanunun tayin ettiği "·esikalll rla kanunun 4 üncü maddesi mucİ· 
t ~~~C! ite girmeğe manii kanuni bu lunmadığma dair beyanname ve 
e1tlıfle · · ·· 4 k d k · · l' ... 1 · lA rını aynı gun saat 1 " a ar omııyon reıs ıgıne verme erı a · 
ıırndır. 

. Bu İfe ait tartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire · 
•ınden ve Haydarpafada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtıl · 
maktadır. _ _., (1189) 

Cinsi 

Fren ha va sevk borusu 
Somun 
Manıon 
Muhtelif raptiye 

Miktarı 

Adet 
4500 
3600 
600 

4500 

Muhammen Bedeli 
Lira 

17.000 

Muhammen bedelleri ile mikdarları aıağıda yazılı elbise, palto ve 
•erpuılar 24/ 3/ 1935 Pazar günü saat 16 da kapalı zarf uıulile Anka· 
rad 'd a ı are binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin 4498. 72 liralık muvakkat teminat ver · 
• 'bele · k · · "' .. k • bul rı ve amınun tayin ettiği vesikalar ve ıte aırmege manıı anunı 

d Unınadığma dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 1 S e ka-

llr koınisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
k Bu ite ait ıartnameler325 kurut mukabilinde Haydarpaşa, An · 
ara ınerkez ve lzmir veznelerinde ıatılmaktadrr. (1187) 

L ... 
acıvert ıerj elbise 

Lacivert Şayak elbise 
Gri §&Yak elbiae 

Siyah kastor palto 

Gri §ayak palto 

lacivert çuha §apka 

Gri şayak fapka 

lacivert fayak ıapka 
kırmızı çuha fapka 

mıil!l'.lllı ıını 

1300 Takım 

414 Takım 
624 Takım 

488 Adet 

640 Adet 

515 Adet 
462 Adet 

240 Adet 

26 Adet 

• 

Sel inik 

Muhammen bedeli 
L. K. 

26650 

5382 

- · 
9328 80 

13054 
8480 

288 

48 

Tesis tarihi : t88H 

tf - JCURUN St6t ıavw H .... 

ristanbul Kumandanlığı lstanbul 5 inci icra Memurluğundan: 

'--S•b-nalma_K_omi._yoau-Ilinlan_. Emniyet Sandığı namına 
Ketif bedeli 761 lira 57 kurut 

1 h k d 
540 lira mukabilinde birinci derece de ı'potek' ) · l' ·· hl' 

o an arp a a emisine ait tami _ k f f d ı o up yemın ı uç e ıvu · 
rat açık eksiltmeye konmuftur. u tara ın . an tamamı~a l 575 lira kıymet takdir edilen Kastmpaıa • 
İhaleıi 20/ Mart/ 935 çarıamba ~a :.edr~ttın mahaleıılnde Y eniy ol sokak eski 19 yeni 17 No. lu kir· 
günü ıaatl4tedir.lıtekliler keıif ve g~r ır e~ın ı:amamı açık uthrmay & vazedilmiş olduğu 24,4,935 tari • 
fartnameıini her gün öileden ev • hı~e musad.ı~ çarıamba günü ıa&t 14 ten 16 ya kadar 
vel Fmdıklıda Sabnalma komiı _ daı~ede bır~nci arttırmaıı icra edilecektir. Arttırma be· 
yonunda görebilirler. Eksiltmeye d~~ı .k.ıymetı muhamminenin % 75 ım bulduğu takdirde 
girebileceklerin 57 lira 12 kurut • mutlerııı üzerine bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttır • 
luk teminatı muvakkete makbuz. manm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edi
ları ve Ticaret oduına kayıtlı ol- lerek ,9,S,~3S tarihine müsadif pertembe günü ıaat 14ten 16yakadar ke 
duklarına dair varakalarile birlik- ~a daıremı~de ~apılacak ikinci açıkarttrrmaıında arttırma bedeli kıyme 
te vaktinden evvel komisyonda tı m~hammıne~ın % 75ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. Ju kanun 
hazır bulunmaları. (1114) ahka~nı~a tev~ıkan ıeri bırakılır. Satıı pqindir arttırmaya ittirak et -

~ 11- • mek !'t~yenl.enn kıymeti muhammi nenin % 7,5 nispetinde pey akçesi 

Yapı malzemesi açık eksiltme veya mılli bır bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım
ile satın alınacaktır. Keşif bedeli dır. Haklan t~p~ sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer ala-
644 lira 43 kurut olup muvakkat kadaranın ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
teminatı 48 lira 50 kuruştur. lha • ~aıarif~. dair ol~ iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tari
leıi 20/ Mart/ 935 çarıamba günü handen ıtıbaren nıhayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazım. 
saat 15 tedir. Şartname ve ketfi ~1~· Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satıf bede. 
her gün öğleden evvel Fındıklıda l~nın payl~maıı~dan h~riç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzi
Satınalma komisyonunda görüle . fıyeden mutevelht beledıye rüaum ve vakıf borçları borçluya aittir 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin te . Daha fazla malUınat almak istiyenl er 1 4 935 ta "h" d "t'b h . , , rı ın en ı ı aren er -
minat makbuzu ve Ticaret odhı • ~esın görebilmesi için dairede açıkbulundurulacakarttırma f&rtnamesi 
na kayıtlı olduklarına dair veıi • ~le. 9~.4/~ No. !~ dosyaya mürac aatla mezkür dosyada mevcut veaa
kalarile bir1ikte vaktinden evvel ıkı gorebıleceklerı ılin olunur. 0334)' 

komiıyonda hazır bulunmaları. 
cııı5) Denizli vilayeti daimi encümeninden; 

• • • 

. ~ . 

Memleket haıtanesine ıatın al ınacak 2650 liralık muhtelif ili. 
2(.3/93~ aününden itibaren 24 mart 1935 Pazar aününe kadar 22ç 
gun ekııltmeye çıkanlmqtır. 

ihale ı i 24 Mart 1935 Pazar ı ünü ıaat 16 da vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

llaçla.r müfredat cetvelinde ya %ıh olduğu veçhile fabrika malları 
~lma.k. ve ı~aleden azami 20 gün z arfında Denizli istasyonunda teı • 
hm edılmesı §&rttll'. Hutanede hey 'et huzurunda yapılacak sayım ve 
~uayenede li~teye muhalif veya kı rık zuhur eden mallar geriye çev
rılecek ve yerıne matlüp veçhile iyisi aönderilecektir. 

Kırık ve ıeraiti muhalif çıkacak malzemenin posta nakiiye üc
retleri bayie ait olacaktll'. 

Bedeli teraite uyrun olarak ta mamen teslim edildikte tediye edi
lecektir. 

Ek~il~~ye airmek iıtiyenlerin usul dairelerinde % 7 ,5 teminat 
akçeamı sırat banbama yatnmala rı yaya millf bir Bankadan alacak • 
ları teminatmektuplarını ihaleden evvel encümeni vilayete vermeleri 
gereklidir. 

Şart.namesini ve ilaç müfredat liıtelerini görmek iıtiyenlerin lı • 
tan bul lzmir 11hhat müdürlüklerine ve encümen kalemine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. '(1310) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 

dare merkezi: JS1 ANBUL (Galata) 
1 UrkJyedekl Şubeleri : 

~IOO~IMllm 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri: 
SelAnlk . A tlna • Pire 

Her nevi Banka muamellJtı. 
1 1 ııı 1 1 , , • 1 ıı i l il l'ı t 11 1, il p ıı ıı ·ı ,1 1 1 

l 
.l'ı' 1 ·:, ı:ı, ' ,.p ı··ıı , ı,'ıl'" ıı ,: ,,'·! ''ılı, 1\ 'ıl' ,, ,:: ıı ' ılı' 1 .;,t' 1" '1 !, ' 1 1 ~ 1 

ili 1 1 ılı ı.l.ı' 1 "' 1 

Kıtaat ihtiyacı olan 1 O ton sa
l buna verilen fiyat komiıyonu.rnuz
. ca pahalı görül~üğünden ihalesi 

19 - 3 - 935 salı günü saat 15 te 
dir. Beher kilosunun tahmin bede 
li 30 kurut olup muvakkat temina
tı 225 liradır. isteklilerin prtna
mesini hergün öğleden evvel Fın
dıklıdaki komisyonda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin teminat 

78. ci 7 ertibin 6. cı Çekişi 71. Nisan 1935 dedir• 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır. 

alınacaktır. Eldivenlere tahmin e-1 Sultan Ahmet Sulh Birinci Hu-
dilen bedel 3000 lira olup muvak- kukundan: 
kat teminatı 225 liradır. lhaleıi • D M' h d 
6 N

. 935 . .. .. avacı: ıt a nı Konyada 
ısan cumarteaı gunu ıaat K 

Nafıa Bakanlığından: 
• Oaınaniye kazuının Bnhçecikormanından keıilmek ve Osmaniye 

~Yonunda vagon içinde teslim edilmek ıartile muha~ ":'deli 
) 00 lira olan 400 adet meşe köprütraversi kapalı zarf uıulıle ebıltme 

J; ' konulmuıtur. 
E.kıiltme 25 mart 935 tuihine rutbyan Pazarteıi günü saat 15 te 

' ~re.d, Bakanlık malzeme müd ürlüiünde yapılacaktır. lıteklilerin 
ı' 11~k'iflerini tiC1Lret odaıı veaikası ve 180 liralık muvakkat teminatları · 
-~ •rı il'\ t • . • t , a. ıandti .na yattrıldığına daı r olan makbuz veya numunesıne uy 

.. , l.!tı h nk . .. .. t 14 k ~· el a a kefalet mektubu ile 25/ 3/ 935 pazartesi gunu saa e •· 
ıı \t !./ı lllalzcme müdürlüğüne tevdi e~ meler! lazımdır. 

~, bu husustaki ıartnameler par:uız olarak Ankarada Bakanlık mal

~dürlüğünden alınabilir. (1218) 

Akay işletmesi müdürlüğünden : 
' turban Bayramına müaadif 15, 16, 17, 18 mart 935 Cuma, Cu · 
~it tteai, Pazar, Pazartesi günleri Akay hatlannda cwna tarifesi tat-

olunacaktır. 1
.1314. 

makbuzlariyle Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesikala ... 
riyle birlikte vaktinden evvel ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(1308) 

• • • 
Kıtaat ihtiyacı için 9000 kilo 

ıabun açık eksiltmeye konacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen be· 
deli 29 kurut olup muvakkat temi
natı 196 liradır. İhalesi 3 Nisan 
935 çarşamba günü saat 14 tedir. 
İstekliler şartnamesini hergün öğ
leden evvel komisyonda görebilir
ler. Eksiltmeye gireceklerin temi
nat makbuzu ve Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesikaları 
ile beraber vaktinde Komisyonda 
hazır bulunmafarı. (1336) 

Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 

için açık eksiltme ile eldiven ıatın 

16 dad~r. lıtekliler tartnamesini o~ya Bonmarıeıi sahibi Abdur-
hergün komisyonda görebilirler. r~hım oğlu Hüseyin Rahmide 14 
Eksiltmeye gireceklerin temin t lıra 80 kuru§ alacağının tahsili da
makbuzu ve Ticaret Odasına ıc:. va::mda yapılan ilanen teb1iğat ve 
yıtlı ~lduklarına dair vesikalarile muameleli gıyap kararları üzerine 
birlikte komiıyonda hazır bulun- mahkemeye gelnıemit olduğun
maları. (1337) dan hakkında gıyaben yapılan du

• • • 
Kıtaat ihtiyacı olan 30 ton ku

ru fasulye açık eksiltme ile ıatın 
alınacaktır. Beher kilosunun tah
min bedeli 14 kuru.ş olup muvak
kat teminatı 315 liradır. ihalesi 
3 Ni:ıan 935 Çar!amba günü ıaat 
15,30: dadır. istekliler ~artname· 
sini komiıyonda görebilirler. Ek
ıiltmeye gireceklerin teminat 
makbuzu ve Ticaret Odasına ka
yıtlı o'ldukfanna dair veıikalarile 
birlikte vaktinde komisyonda ha· 
zır bulunmaları. (1338) 

rutmada 140 lira 80 kurutun tah-
siline kabili temyiz ~lmak üzere 
25 - 2 - 935 tarihinde verilen ka
rara Hüıeyin Rahmi bir hafta zar
fında temyizi dava etmediği hal
de gıyaben verilen hükmün kesbi 
kat'iyet edeceğini mübeyyin itbu 
bafkatip ihbarnameıi evvelkiler 
gibi ilanen teb1iğ olunur. (5802) 

KIHAL1K DAiRE VE SATUJK 
AP\RTUf\ T 

Boınonti caddesinde bahçeve ya
kın 6:) mımarnh ahşap apa;tmıan 
Şi~li Perihan sokak 93/ 2 ye müraca· 
aL •• 

• 



i2 - KURUN 14 MART 1935 

-----------· KLASiK ESERLERDEn 
Yeni Çıktı 

Dei!işişler 
OV I D 

S. Z. AKTAY 
Ovld eakl Romanın en bUyük klAsik 'alridir. De§I· 
şi9ler bUti. n orta c;a§lar1 kaphyan şairin en UnlU ve 

en özlü eseridir. 18 Forma - 75 kurut 

Dağıtma Yeri - Vakıt Matb~as1 - Istanbul 

J _______ ••_t_a_n_b_u_ı __ E_v_k_a_ı __ M_u_d_u_r_ıu_ı_u ___ ı_ıı_n_ı_a_r•-=-=~"':":"'-1 
Kira Uzu 

1 - Tahtakalede, Rüstem Pqa, Mahkeme 
sokağında 12 No. lu dükkan. 936 Mayıs bitimine 

2 - Anadolu Hisarmda Baruthane cad • 
deainde dükkan 936 Mayıs bitimine 

3 - Anadolu Hisarında Baruthane cad-
desinde oda 936 Mayıs bitimine 

4 - Hobyar yeni postahane kar911ında arsa 937 Mayıs bitimine 
Yukarıda yazılı mahaCer sıra larmda yazılı uzlarla pazarlıkla 

kiraya verileceğinden tutmak iıtiyenler 20/ 3/ 935 çarşamba günü sa· 
at on bqe kadar Evkaf Müdüriyetinde vakıf akarlar kalemme gel • 
meleri. ·- ,_ - .. (1326) 

Kara Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Fiyatı S Kuruşlar 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar serisinden her on bq 
günde bir kitap neşro:uour. 

Her kitab baılı baııoa bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,, 2 Sın Saçlı Adam 
,, 3 Asılmıı Kadın 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri : Vakıt Matbaası ·- Ankara Cad. : latanbul 

lstanbul · 3 üncü icra Memurluğundan : 

·Emniyet sandığı namına 
1300 lira mukabilinde birinci derecede ipoteki olup yeminli iiç ehli
vukuf tarafmdan tamamına. 6500 lira kıymet takdir edH\!n Oaküdar 
Sinanpafa Kasap .. yeni 42. 42 es ki 26, 26 No. lu ınaabahçe bir evin 
tamamı arttırma vazedilmi§ olduğu 24.4.935 tarihine müıad~f çar • 
ıamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ini buldu
ğu takdirde müşterisi üzerine hıra kılacaktır. Aksi takdirde en aon 
arttırmanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha tem • 
dit edilerek 9.5.935 tarihine müsa dif perıembe günü aaat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yapılac ak ikinci açık arttırmasında art • 
tmna bedeli kıymeti mubammine nin % 75 ini bulmadığı takdirde 
satıt 2280 No. lu kanun ahkimma tevfikan geri bırakılır. Satı§ peıin· 
dir. arttırmayaiıtirak etmek ütiyen lerin kıymeti muhamminenin %7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 

\ 

hamil bulunmalan lazımdır. Haki an tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo-
tekli alacaklarda diğer alakada ranm ve irt\fak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve maşarif e daır olan iddialaTını ev • 

rakı müıbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar 
fmda dairemize bildirmeleri lbmı dır. Aksi takdirde haklan tapu 
ıicilli ile sabit olmıyanlar &atıf bedelinin paylaımasmdan hariç ka 
hrlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müteveUit belediye rü 
ıumu ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla malUınat almak 
istiyenler 10.4.935 tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için da • 
irede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 184 No. lu 
dosyaya müracaatla mezkur dosya da mevcul: vesaiki görebilecekleri i 
lan olunur. (1350) 

Nafıa Bakanlığından : 
Ahpp travenleri ilaçlamak için muhammen bedeli 200~000 Ji. 

ra olan 5000 ton Kreozot kapalı zarf uıulile eksiltmeye koıtulmut · 
tur. Eksiltme 25 - Nisan 935 tarihine rastlayan pertembe günü aa
at 15 te Ankarada Bakanlık Mal zeme Müdürlüğünde yapılacak-

br. 
Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 11250 liralık 

muvakkat teminatlarının Merkez muhasebeciliğine yatmldıit· 

na dair makbuz veya numuneıin e uygun banka mektubu ile birlik· 
de 25 • 4 - 935 perıembe günü sa at 14 de kadar Malzeme Müdürlü 
ğüne tevdi etmeleri li.znnciır. 

istekliler bu husustaki ıartna meleri 10 lira mukabilinde Anka-
rada Bakanlık Malzeme Müdürlü ~nden alabilirler. (1220) 1 

2- -

Gripten Kurtulmak için 

ALGOPAN ALINIZ 
SATILIK KÖŞK 1/6/12 adetlik, lütfen dikkat dört köıe ve saka'h ~ utularda her e' 

Erenköyünde Suadiye hat bo· zanede bu ucıur. Siz de tercihen ALGOPAN'ı isteyiniz. 

'yunda vasi bahçesi ve derununda ~ııııııııııı111111tıuıııınıınınıııı11111nıııııınıııımııııınnıııı1111111ıııımıııı111111ıııııııııı 111111111ııııı mıııı111111ıııııımııın11mııınnııııı1111nl. 
iki kuyusu, elektrik tesisatı mev- :: H l 1 h G • 
cut. Nezareti kamilei haiz dokuz 1 i a j a m e f a Z ete S} 
odalı ve 45 numaralı köşk satılık- = 
tır. J BAYRAMDA HER GÜN 

Talip olanlarm ittisalindeki 47 l 20 Sayıfa 
numaraya müracaat eylemeleri. ~ 

----------1 OLARAK ()IKACAKTIR 
SATILIK ARSA g 

OsmanBeycivanndatramvayaya. ı Her sınıf okuyucuyu memnun 
km kodaman cadde8inde nezaretli f edecek ve alakalandıracaktır 
450 arttn arsa oatıbktır. Paket po.~ ~ EN TAN 1 N M 1 Ş 
tahane8inde seyyar Remziye müra· ! 

_caa_t. --___,....~' MUHARRiRLERiN 
Sahibi: ASIM US •• 
Netriyat Müdüriiı ~ EN GUZEL YAZILARI 

REFiK Ahmed SEVENGIL j s ;n ema • Spor. Çocuk· sayfaları 
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