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Y unanistanda bir büyük • 
ıs yan hareketi 

Har emilerinden bir k smı kır ızı fener çekip fayrap etti r 
hükiimet vaziyete hcik · m oldu! idde li çarpışmalardan ..,. i .. "'" ' ,,._ .. 4_. " .., 

Biiyük lrorku geçiren i4ıinamn umrımi göriinü§ü. •• 

sonra 

Ôlümden kurıulan Yunan Bahriye 
Nam Had Kiryakoı.. 

isyan eden Yunan harp gemilerinden biri..' 

y-e-n_i_k-am-u-ta_y_J 
.. Beıinci Büyük MilJet Mecfüi hü· 

Yük Türk ulumna yara§Jl" bir çer • 
~ve içinde açıldL Ülkemizin her 
I llcağından gelen yeni saylavlar u· 
b~s kUrsüsünün etraf mda toplandı, 

namına hareket eden asi Miralay, 
tersane i nasıl ele eçirdi ? 

~~~~~~~--------------~~~~~~......:;.. 

Plastras 

ırJe:ti, tam§tL Meclis ulusal ödevi· 
tıe ba§lacJ,. Yeni toplanan 1;avlavlar 

Teslim oJmıyan gemiler üzerine tayyareler 
örfi idare 

bomba atmışlardır 
ilan edildi re·· ,; 

t iline ve ulusa sadakat andı içtik • 
Makedonya ve J\tinada 

:~Sonra kendilerine bir başkan, hü· Venizelosun asile i: Türk devletine de bir Cumur • 
Ba§krun (Cumurluk Rci,$i) ee· Yunaniatanda eYVelki gece Plas 

f"'r, lecJis bu ilk icini yaparken bu trasçı zabitter tarafından Çalda • 
h~.~}öıe çarpan ü;elikler vardı ki, ria bbiae.ini dmrmek için bir 
~ :iizerinde biraz ~ L--1........&! 1 ht ?ınel( gerektır. J)a yenifikler ~n 1111R11AK1 o mu9tur. 
d~n, lıer ay '\·e her yıl ileriye lıyan harekatimn merkezi Ati 
dt\trj ?'iikselerek giden büyük TOrk na ~-~~-- rH=ipcM 
)eti 111 tı~ yolunun belliba§lı durak b.ılunan Salamin tenaneaidir. 

.ıı '~ılahilir. • . . Asiler ıelen telrraflara ıöre ilk 
açıl 'lllıci Biiyük Millet l\fechsmın 
tlııdr!•tıdaki ilk yenilik üyeler ara· hamlede, Salamin tenaneıile 
huı .. Yer, yer kadın saylavlnnn da orada bulunan dört Yunan harp 
)"or.unnıa ıdır. Bunu ht-r kifi bili· gemili, aonra da Atina harbiye 

mektebi ve Makriyani kıtlaıını 

bir Fakat Jıer kişinin hilemiyeceği zapteylemiılerdir .. 
gUn:okta kadm sayJa,·larm daha ilk Derhal hükUmete ıadık kalan 
kek en ne kadar olğun dunımla er· 
oldukaylavların yanlarına otunnuş Atina garnizonu, asilerin üzerine 
ki b larıdır. Şunu da unubnıyaluıı yüriimÜf, evvelki geceden dün 
ot~ u 01ğunluk yalnız sıra üstünde sabaha kadar ıüren tiddetli çar
larıtına~, koridorlarda erkek sayla\'· pıtmalar neticeai~de harbiye mek 
)\ da hırlikte konu§mak değildir. tebi ile MaJcriJ&J)İdeki asiler tea 
ç•~ nı 8aylavJarm ulus ltünüailne 1 ı d 
ı;:1tak gene ulusa karşı yemin edi§· )im olmaia mecbur ka mıt ar ır. 
•1 ı anlatnıı§tır ki Türk kadını :eiya· Bu ?J'Pltmalarda iki taraftan 

ulu işlerinde de Türk erkeği ile da epeyce telefat olmuıtur. Fa • 
ASIM US kat, ölenlerin ve yaralananlarm 

... "" ı hıd e&.1daam • ıınco ıcOtUDtlDCS. sanır belli değildir. Dün bu hu • 
.....___ --
lstan bUl çöplerinden mil-
_}' onlar kazananlar var! 

l 

e olmasından şüphe ediliyor; muhalif gazeteler kapabldı 
aleyhtar ve eıki diktatür Pli.atra· 
sa doıt zabitan gruplan, baılarm 

da kaı>tan Demeıtikaa bulundu -
iu llalde, Salaıain ........_ini, o • 
radaJri dört harp ,.emilini harbiye 
mektebini ve Makriyani kıılaaı· 
m zapteylemiflerdir. Aıilerin 

plinı veçhile, bu iıyan ayni za • 
manda, .Atina ve diğer Yunan ıe 
birleri gamizonlannda da pat • 

lak verecek ve umumi bir tekil a
lacaktı. 

Fakat Atinadaki ve diğer Yu. 

nan tehirlerindeki garnizonlar, 
hük\imete aadık kalmıılardır. 

Evvelki ıece akp.mdan aaba. 
'lm liir "liusaiuna lraclar eünn çar 
pqmalar neticesinde 1ıarbiyl' mek 
tebinde ve Makriyani kııluında 
ki asiler, hükGmet kuYVetlerine 
teılim olmuılardJT. Tersane ile 
harp gemilerinin teslim o1mala. 
n dakikadan dakikaya bekleni • 
yor hükiimet kuvvetleri, Atina • 

/~yanı lıazırladığı $Öylenen General ı 
Plastiraş Habeşlere yardım ede

cek zenciler Londrada 
auıta gelen telrraflar ıunlardır: 

Atina, 2 - Dün gece, saat ıe • 
kizde Salamin teraaneainde bir ia
yan vuku bulmuıtur. Hük6mete 

Bay Çaldarisin 
bevanatı 

Elen u!usu tamamen 
müsterih olabilir 

Atina, 2 (A.A.) - Atina Ajan· 
61 hildirİ)'Or: Ba§hakan Çaldari~ 
ulusa hitaben aşağıdaki heyanna· 
meyi ne:.rctmiştir: 

Ba1ıriye tezgiihlannda, iki Er. 
zun bölüğünde Ye Harbiye mek· 
tehinde bazı he) insizler hilkiime· 
te kar§ı isyan etmişlerdir. Hüku· 
mc~ sadakatle mücadele eden as· 
keri km'\ etleriyle 'atan aJeylıta· 
rı te~ehbii ünü hastımuş olup \ '8· 

ziyete tıımıuniyle hakim hulun· 
maktııdır. Elen ulu u tamamen 
müelerilı olabilir. İki yıldanheri 
irticaı tutmak için biitün gayreti· 
ni sarfetmiş olan hiikfımet, şim<li 
nizamı muhafaza 'c elen 'atan • 
da:.;larmııı i tiralıatini temin i(ın 
talıı·ikıitçılara karşı ~iddetle hare· 
ket etmek nıccburİ) etiııde bulun· 
maktadır. Ilu mücadelede ölen 
ve yaralananlarla memleketin hil· 
tiln askeri kuwetlcrini tebcil et· 
mek 'azifemizdir. 

lıalymı G<'n<'r<ıli Bone ltalyan • Hahı•§ sırıınnda iıalyaya 1adık bir kabik 

reisinin elini sılnyor. (Köşede lıalyan /arın A/ril•aya sönderdikleri Pelor,,. 
tana fırkanmn kumandam General. PflVone).. . ... {Yum Y.edind sar.nada) 
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Fransızlarla 
ticaretim~z 

Türkiyeden kömür ve 
krom almayı düşünüyorlar 

Türk - F ranıız ticaret itleri 
üzerine Ökonomi Bakanlığımızla 
temasta bulunmak üzere Ankara 
ya giden Fransız elçiliği ticaret 
atqesi Bay Pesero tehrimize dön 
müttür. 

Bay Peaero temaslarının neti -
cesini bir raporla hükumetine 
bildimıitlir. Gelecek cevaba gö
re, yeniden Ankaraya dönerek te 
maılanna devam edecektir. 

F ranıız ticaret atqesi dün elçi 
lik binasında kendisile ıöriifen 
gazetecilere ıunlan ıöylemiıtir: 

- "Türk - Franaız ticaret mu 
ahedainin leıhetlildifirıe dair 
çıkan havadiıler a.nlıızdır. Nite
kim, dıı ifleri Bakanlığı taralın
clan bu yolda bir izah nqredildi. 
Yalnız, pamuklu ve yünlü qya -
ya ait olan maddeler, mııalaeJe 
ahkamı mucibince, laülciimden 
düfMÜftÜr.•. 

1933 - 3 - afuıto. tarihinde 
bir yıl için yapılml§ olan ticaret 
muahedeıi, her yıl uzatıldıiı gi -
bi, fimdilıinin de müddet( bitmif 
veya luholunmuf değildir.,, 

- Ankarada neler görüttü -
nüz? 

- "Evvelce Türkiye ile aktet -
tiğimiz Klerinı mıılravelaine gö 
re yaptığımız muamelelerin neti· 
ceıi olarak bugün Mer.kez Ban -
kcuında bağlanml§ olan yüz mil -
yon frank paTamız otu. Mütead • 
dit ve muhtelif Frcınsa ihracat -
çılarına ait olan bu paTanın kur • 
tanlmcuı çareleri üzerinde Oh -
nomi Bakanlığı ile do.tane konut 
malarda bulunduk ... Türkiye gi
bi, Franıa da ziraat memleketi ol 
duğundan bazı diğer Türk emti
aıı almak imkônlarını ara1hrdık. 
Konuımalarımızın netice.ini Pa -
riıe bildirdim. Alacağım talimcr 
ta göre tekrar Ankaraya giderek 
temaılarıma devam edeceğim .. ,, 

Öğrendiğimize göre, Fransız -

Iarın, Türkiyeden kömüT, krom 
ve bakır almak isteği vardır. An 
cak bu yolda henüz bir karar ve 
rilmemiı olduğu gibi, bu teklin 
tatbiki meselesi de aynca bir tet 
kik mevzuu teşkil edecektir. Mu 
ht\kkak olan bir ıey varaa, ancak 
bi7den mal alanlardan mal almak 

huıuıunda hük&netimizin kat'i 
olan karandır· Bu vaziyet kartı • 

ıında, merkez bankaıında h.ilı 

bulunan Fransız ihracatçdarınm 
yüz milyon franımı da, her han
gi bir Türk mah sabn almak su 
retile kurtarmak kabil olacaktır. 
Bu yolda Paristen tam bir talimat 
ıeldiği takdirde, buıünkü konut 
malann mevzuunu teıkil eden bu 
meselenin kendiliğinden hallolu 
nacaiı umulur. 

Aksarayda bataklık 
kurutuluyor 

Aksaray, 2 (A.A.) - Sıtma 
mücadelesi için kurutulmasına 
karar verilen Gelegüle bataklıiı
nm kurutma itine batlanmı§tır. 
Bataklıiın ıenitliii 30 hektar • 
dır. Açılacak kanalın uzunluiu 
2 kilometredir. 

Tayyarden düştüler 
Bil, 2 (A.A.) - Bir muallim 

ile bir kaç genç kız, ıezmek üze
re bindikleri bir tayyareden düt
mütler ve ezilmiılerdir. 

Rintelen divanıharpte 
Sabık nazır bu sabah ı 
sor~ulJa 

Viyana 2 (A.A.) - 1934 tem
muzunda Naziler taratmfan ya • 
pılan ihtilil teıebbüsüne karıt • 
malda hiyanetivataniye ile itti • 
ham edi1en sabık nazırlardan Rin
telen, bu sabah divanı harb huzu
runa çıkacaktır. Rintelen, Dolfuaı 
kabinesinde Maarif nazırbiı et • 
mit, ve Batvekil Dolfuaı katledil
diii zaman Romada sefir bulun
makta idi. 

iddia makamatı, Rintelen'i 
1934 yılı zarfında ve bithaua 
temmuz içeriıinde Roma ve Vi • 
yanada Nazilere temu ederek 
hükibnet darbesini teshil eylemek-

Dil havadisi asılsız 
Ankara, 2 (A.A.) -1 Mart 

1935 tarihli - Milliyet - ve Son 
posla gazetelerinde - T - ve 
- P - ile nihayetlenen kelime· 
lerin imllları hakkmda ıon gün
lerde yapılmıt olan deiitmenin 
tahsi bir mütalaadan ibaret bu· 
lunduğunu ve gene evvelden ol
duğu gibi tedrisata devam edil
mesi li.zım ıeldiğinin Kültür Ba
kanbimca mekteplere t&nihli e-o 
dildiğine dair görülen havadisin 
aılı yoktur. Ve bu it için Kültür 
Bakanlıimca mekteplere hiç bir 
tebligat yapdmamqtll'. Bu lıuaua-
ta kati kararlar alınması ancak 
Türk dili Tetkik Cemiyetinin im· 
lada ve granıerde devaın eden 
tetkikleri neticeıine bağlı olduğu
nu ali.kadar makaınlar nezdinde 
yaptığı tetkiklere istinaden Ana· 
dolu ajanıı tebliğe mezundur. 

Siyam Kıralı tahhndan 
çekiliyor 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter 
Ajansına göre, Siyam Kralı, 

Knowleparktaki ikametaihın -
dan ikindi vakti meçhul bir ıemt
te müteveccihen otomobille hare
ket etmiftir. 

Kralın tahtından f eraıat ede
ceii meselesi hakkında Londra 
siyasi mehafilinde büyük bir ke· 
tumiyet ıöaterilmektedir. 

Banıkok, 2 (A.A.) - Kralın 
tahbndan feragati meselesine 
burada pek az ehemmiyet atfe -
dilmektedir. 

Ahiren milli müdafaa nazın
nm katline tetebbüa etmit olan 
eıhastan 12 kiti tevkif edilmit -
tir. 

Hanıkok, Z (A.A.) - Buraya 
ıelen resmi malGmata ıöre Siam 
Kralı, buıün tahbndan ferqat 
edecektir. 

Ulus gazetesinin kadın 
sayla vlara ziyafeti 

Ankara, 2 (A.A.) - Ulus ıa
zeteıi buıün saat 18 de kendi sa· 
lonlannda kadm saylavlanmız 

ıerefine bir çay vermiıtir. Bu 
çayda bazı ıazeteci saylavlan • 

mız, matbuat umum müdürü ve 
Türk ve ecnebi ıazeteciler de 

bulunmuıtur. Toplantı, samimi 

konuımalar araaında, ıeç vakte 
kadar devam etmiıtir. 

çekilecek 
le ve bir ihtilil hükibneti teıkili 
için feıatçılarla elbirliğinde bu -
lunmakla ittiham etmektedir. 

Mahkeme aleni olacak ve 50 
kadar phid dinlenecektir. Rin • 
telen'in bir kaç aene hapae mah • 
kim olması ve bu 1Uretle sıyua1 
hayatına hatime çemeai muhte • 
meldir. Esasen Rintelen'in Bq • 
vekil Dolfuas tarafından Roma 
elçiliiine tayini bir ııyasal sürıün 
sayılmqtı. 

Bu meraklı muhakemeyi takib 
için Viyanaya yabancı pzeteler, 
250 muhabir ıöndermitlerdir. 

Çine yardım 
Beynelmilel sahada hal

ledilmesi lazım 
Londra, 2 ,(A.A.) - lngiliz 

kabinesi Çinin maruz bulunduiu 
mali ve iktisadi mütküllerin buıu· 
si müeueselerin tahammül ve ıa· 
lihiyeti hududunu geçmekte oldu
iu ve binaenaleyh bu meselenin 
beynelmilel sahada halledilmeai 
ic:ap edece}1 mutaliaımda tiulu.

maktadır. 

Bu kayıu, lnıiltere hükGmeti• 
nin Fransa, Amerika ve Japonya 
nezdinde yapmtf olduiu tefe'b· 
büs ve tavauutları izah etme~ 
dir. Çin, eauen bundan nYel bu 
ıibi mütldlllere maruz kalmıı ve 
bu mütküller ecnebi bankaları 
müeaisleri ile Çin hüldiineti er
kanı arasmda bir takım konupna
Iara meyzu tetkil etmittir. 

Lonıclra, 2 (A.A.) - lnıiltere 
hükGmetinin Çine malt yardımda 
bulunması için Paria, Vaıinıton 
ve Tokyo hüldDnetleri nezdinde 
te9ebbüalerde bulunacağına dair 
olan haber üzerine ııyaaa mahafi
ti, yapılması muhtemel olan bu 
tqebbüslerin hiç bir zaman Çinin 
Japonya ile ıiyast ve iktuadl bir 
ittifak yapmasına mani olmayı is
tihdaf etmediğini bildirmektedir. 

lngiliz kabinesi Con Si
monu dinleyecek 

Londra, 2 (A.A.) - lngiliz 
kabinesi, fevkalade bir toplantı -
da sir Saymon'un Bay Lival ile 
yaptıiı ıörüımeler hakkındaki 
beyanatını dinliyecektir. 

Bu toplantıda, kabine, Sir 
Saymonun Berlin seyahatini teı
bit edecektir· Seyahatin yann ya
pılması kuvvetle muhtemeldir. 
Moıkova ıeyahati ihtimali de gö
rüıülecek, fakat zannedildiğine 
göre, teferrüatı Sir Saysonun 
Berlinden dönü9ünde tesbit edi -
lecektir. 

Galatasaraylıları çağırış 
lıtnbul, 2 (A.A.) - Galataıa· 

ray Klübünden: 
8 - Şubat 1935 tarihinde top

lanan Ummni Hey'et bazı metii
lerin müzakereıi zımnında aene
lik adi kongrenin 8 - Mart 935 
Cuma günü saat 1 O da klüp loka
lında toplanmasına karar verdi
ğinden bütün azanın yevmi mez· 
kurda behemehal bulunmaları ri
ca olunur. 

Sü Bakanı 
Dün yeni vazifesine 

başladı 
Ankara, 2 (Kurun) - Yeni Sü 

Bakanı General Kazım Özalp bu 
sabah saat dokuzda Bakanlıia ıi· 
derek ite bat1adı ve aktam ıeç 
vakte kadar çalrftı. 

Betline bir ticaret heyeti 
gidiyor 

Ankara, 2 (Kurun) - Berline 

ıidecelc Ticaret Anlqması He1• 
ti bu aJID on ikiainde hareket e
decektir. Hariciye Umum Kltibi 
Bay Numan Rifatin reialili altın • 
da bulun•cak heyette Hariciye • 
den Bay V edad, lı Bankasmdan 
mtifettif Bay Sami, lktısattan da 
bir zat bulunacaktır. 

Umumi müfettişlik unvanı 
Ankara, 2 (Kwım) - Umumi 

müfetti9Jik ünvanının umumi va
liliğe çevrilerek bunlara geni§ sa
l&hiyet verilmesi söyleniyor. 

Kamutayın yeni reisi 
~' 2 (Kunm) - Yeni 

reis öğleden evvel Kamulaya ıe -
terek metıul oldu. Buıün -
sayfayJarın ı.· kllmı ayrıldıklan 
aı.~ıere giderek vedalqtılar, de

vir yaptılar. Saylav seçilen Evkaf 
Umum Müdür vekiHiiine Baıve -
kllet aüatetarı Ba11'eaa1 baka: -
caktır. 

Yurttaşların kıvancı 
Atatürkün yeniden Cumur 

Bqkanbima seçilmesi üzerine 
dün tehrimiz battan bap b&y • 
raklarla donanmqb. 

Memleketin muhtelif yerlerin· 
den gelen telgraflar, yurttaflann 
bu seçimden duyduklan aevinç 
ve kıvancı bildirmektedir. 

Yeni kamutay 
_.- Baımakaleden devam 

yanyana pek iyi ç.alııahilir. Türk 
kanınmdaki bu olğunluk göğüs ka · 
hartın mutlu bir ıeydir. Cumurluk 
Baıkanhğr seçimi yenilendikten 
aonra bat ya aya göre ınd igeıı Bü· 
yük Önder bu arada kısa, fakat 
yük.sek bir söylev ile Meclisin yapa· 
cağı çahgmalarm amacını gösterdi. 
Bir yandan Meclisteki kadm ve er· 
kek saylavları yanyana görenler Ö· 

te yandan Atatürkün bu güzel s&y· 
)evini <linliyenler bilyilk Türk inkı· 
libımn hızla gidi~ini burada gözle 
görüyor ve İ§İtiyordu. Bu söylev ile 
Hüyük Önder ulua kUnüsünün ku· 
mlduğu yerin de admı koydular. 
Artık bu ad, Türkiye Büyük .Millet 
Mecliai değil, Kamutay'dır. Devlet 
reıımıızm adı Reisiclbnhur değil, 
Cumurluk Batkanıdır. 

Gürülnyor ki, varlığmımı uluılar 
arasmda belirten öılnkler (lıuaıui
yeı) fberindeki yabancı çilgiler ve 
yabancı boyalar birer, birer silini • 
yor, onların yerlerine öz varlığımn:· 
dan fııkıran yeni çilğiler, yeni bo· 
yalar geliyor. Yeni Kamutaym eaki· 
)erden ayırdmu (farkı) da üyeleri· 
nin hemen üçte bir kerteainde art • 
mq, saylavlarm saym dört yiize yak· 
laımıı bulunmasıdır. 

Kamutay ilyelerinin böyle çoğa · 
lrıı, Türk ulusunun yalnız öılnk ha· 
kunmdan değerli görülmemelidir. 
Bunda yurttatlırm Hyısmm artııı· 
nı ve ulusun temsilinde ne kadar 
kuwetlendirildiğiui görür, bunun • 
la öğiinürüz. 

ASIM US 

Bay Hitler C 
Sarlıların sadaka' Çi 

• 
tine teşekkür etti m~ 

Sarbruk, 2 (A.A.) -B· H"' <lılq 
ve Gobbels'in nutuklarmdaıı-' lclr.; 

ra B. Hitler ıöylediği nutıikt" 5" hıUc 
rın Almanyaya dönmesinden dl' 
jan seYincini bildirdikten tod1' 
Alman yurdunun Sarhların ,_, 
katinden ötürü minnettar~ 
beyan etmit ve aonra, Plebiıid" 
bahaederek, Sarlıların venlası:; 

rey ile Almanyayı hür Te _., 
elmeie matuf olan kendi~ 
ittirak etmit olduklannı aöyl
ve demittir ki: 

"Yarın hepimiz yeni AJrlll! 
yamız için ite koyulacaiız. z~ fq 
timdiye kadar yaptıiımız ~ )' 
bir bqlanııçtır. Kendi kendilllİ" 
anlamaklıtrmız lazımdır, o t1 
man bütün dünya bizi ani~ 
celdir. Bütün Almanya, Satllt 1• 
sene aynldıkıan tonra AJmald!' 
ya d6mne.1nden dolayı si'JfİI 
bh-likte aninlyor. 

Bertin, 2 (A.A.) - Almd lr 
tihbarat bürosundan: l 

Alınan ıazeteleri, ıütunı.rl' 
Sarbruk' da yapılan kutlulamal,r 
dan bahıetmektedir. 

" Berlin Borsa ıazeteıi ,uııt.ı' 
yazıyor: 

"Hitler, Franaa tarafından 5" 
arazisi için yapılması icbaredil
olan mücadeleye eaki ha..-' 
elini uzatmak suretiyle merdıtl 
hareketini tekrarlıyarak nihaf 
verıniatir. Bıl h reket alelide ~ 

areket deiildir. Ne Fransa, f' 
bütün dünya, kendilerine düf' 
mesuliyetleri müdrik iıeler, b1" 
bilmemezlik edemezler. 

.. Vol~iıer Böbahter gazet~ 
dunya ııy&aa.11 baknnmcJ,. ... m..., 
iihriin bütün uluılara halledildi' 
diye umulan meselelerin sulha dl 
kunmadan nasıl halledileceiİ" 
liir misal olduiunu söyleme1'tf' 
dir. 

Fransada kadınlara ref 
hakkı verilecek mi? 
Pars, 2 (A.A.) - Evveli. 1'I' 

dınlara belediye ıeçimleri için rt1 
hakkı vermek mevzuu bahisti. lf' 
teklifi müdafaa eden müstakil t'1 
lavlardan Fayaat'm teklifi 223 r' 
ye kar,ı 325 rey ile talik edilt11İf' 
tir. 

Şimdi sosyaliıt meb'uılard~ 
Brak, reylerin hakikaten unı?" 
olablimeıi için kadınlara ne ~ 
verileceğini ıomıaktadır. Br•~ 
kadnitara da erkeklere verilet' 
seçme ve ıeçilme hakkını ~e~ 
kanuni tedbirler alınmaıı için b•' 
proje vermittir. 

Bu projeyi tetkik edecek oıı
iyanın, seçilme hakkında mu•rıl 
olduiu ribi aeç.me hakkını takfitl' 
tarafatrı da oldufu malumdur· 

Bir ingiliz denizaltısu,d; 
• 

yangın 
il 

Malta, 2 (A.A.) - Akd_. 
filoeu ile Manena yap~ o· 
lan Odeylenincleki lnıiliz ~ • 
telbahirinde bir yanıın çıkJllll; 
br. Tahtelbahirin yanı &q111d• 
ki ıemi bulunmaktadır. NUfu9" 
telef at yoktur· 

Livrens nereye gitti? 
Londra, 2 (A.A.) - lnıiliJ" 

ıus tetkifitmdaki hizmetlerile ~· 
nmmıt olan methur mirala11'f" 
rena, mütehauıı amele ıdatile Jcr 

tef" 
yıtlı bulunduiu hava kıtaatn'll . . ··ta· 
kederek biıikletle meçhul bır 1 

makete ıitmittir. 



...., 

DMLER ~-
Çin işi Japon işi -
Sarıd • k lil enız ıyılanntla ıarı deri· 

d ler Yıllcırca biribirlerini doğra -
ı ar. Sarı el • 

IQrı • enız, san topraklar 
• ~Ql ... ınıanlann kıp kızıl kanile 

Q. ıılak bir tarla halindedir. 

Yoklamalar 
ikinci yazıtı yoklama 
mayısta yapılacak 

Soyadları 
Soyadı alanları yazıyoruz: 

Şehir Meclisinde 
Yarın bütçe müzakeresine 

başlanıyor 

I - KURUN 3 MART 1935 

l[G e zi o tile ;-ı( 
Bir kadirgadan 
dinlediklerim 

le:1
'. zamanlar Çine Aorupa dev 

cıak ~ P~paz/cuiJe, kapitnllerile, 
ler;ı er erüe, generallerile, amiral· 
terk e, Kemi/erile birlikte takım, 
letlun_ ~n eclerlercli. Avrupa dev 
b. ~rmın önünde 400 milyonluk 

Lise ve orta okulların birinci ve 
ikinci sınıflarında ilk yazılı yokla • 
uıalar yeni talimatname mucibince 
İkincikanun ayında yapılmış ve neti· 
celeri talebenin haberi olmaksızın 
velilere bildirilmişti. 

İstanbul Ticaret odası tetkikat ra· 
portörlerinden Bay Tevfik Süley • 
man ".Alanay,, Çamlıca ve kız orta 
mektebi riyaziye muallimi Bayan 
Seniye '"İdiJ., Tıp talebesi talebele • 
rinden 939 numaralı Bay Şefik 
"Sel,, Bay Hasan Cemil, Bayanı Şe
rife, kızı Bayan Hatice Nehahat, o;· 
lu Bay l\Ielımet Tevfik "Kaymak~ı,, 
Tramvay şirketi 29 numaralı kon • 
trol memuru Bay Murat ve süvari 
miilazmu Bay Enver "Tunça1p,, E • 
dimeden Bayan Fatma, Bayan Ce • 
mile, Bay Orhan, Bayan Meliha, ve 
BeyoğJuncla Kalyoncu kolJuğu soka
ğında Bay H. Tekyayan "Kovuk .• 
İstanbul Ticaret odası memurların • 
dan Bay Uemzi ve ailesi '•1sman,, 
Gazetemiz yazıcılarından Hayrettin 
"Çağlayan., Binbirdirekte kahveci 
Bay Nuri "Erhi1., fsranhul Sıhhat 
müdiirlügü odacılarından Bay Ha • 
san ••naJh., soyadmı almışlardır. 

Şehir meclisi yarın saat on dörtte 
toplanarak belediyenin 935 bütçesi
nin müzakeresine ha§hyacaktır. 

Y armki toplantıda, saylav seçilip 
Ankaraya giden Şehir meclisi azala· 
nnın müşterek istif anameleri oku • 
nacak, Meclis reisJiği seçimi yapıla· 
caktır. 

Gazeteye bcuılmq bir l\.aclirga 
re•mi ••. Baktıkça, gözlerim dal -
clı. Yaprak geniılecli. Satırlar, 

titreye titreye eridi ve altından 
köpüklü bir deniz belireli. Dalga 
/ardan fil cli§i oymalı, altır trab
zonlu yükıek arka.aile bu kaclir
ga, pupa yelken geçiyordu. 

Şimdi, deniz. müzesinde kötü· 
rümleıen bu geminin umurga • 
/arına ba§ımızı dayaıak, kımb=iir 
neler duyacağız! •• Kıyılarda boı 
ıedeller vardır ki, kulağa tutu -
lunca, kökremiı clalgalarm uğul • 
tuıunu verir .. Bu kaJirga, bana İ§ 
te o ıedellerin milyonlarca kere 
büyütülmü§Ü gibi geliyor. Sanki 
güvertuincle ıırma çepkenli, can 

ır ını l k ,,.. cın t ve milyonlarca kilo • 
etrelik alt .. .. • b" 

'cıir ı uatu zengın ır top-
b vardı. Bir mcual cliinycuına 
erızi;ye Ç. akl tilke n ın yurtlu. Harcam a 

lq ~lt?i:Yen bir hazine, satmak • 
~ ~Qfterilcri bitmiyen bir pazar 
erı idi. 

Zcı 7 ZGmanlartla bu güzel pa -
d '/'Japon ıeıi, pazarın ardın
,.~ :Pon bankaaının açılıı> kapa 
:Vet ~annın gıcırtıaı ve niha -
L.. feJnı, lop, bayrak, mngü, IÖ
"CQ11 ett • B · 1'i bu· ı. ır kaç ydclır olup bite 
d 'Yoraunuz. Japonya adalar· 
ı::;. A.yaya doğru dolu dizgin i· 

1Yor. 

tin P<u:arı onun olmalıdır. 
.J Çin •cıhcı olarak onan olmalı • 
1111, 

tiıı alıcı olarak onunolmalıtlır. 
6 F' ııkat bu İf derhal, tezelden 
:::~r:ıalıdır. Çünkü Çinin ka -
l Qrı 0ııüncle clolQfan Avrupalı • 
4flrdon bir hayli nefti Sarıdeniz 
~W.onncla can vermi§lerdir. Çin 
ıı.i~~l'ınciQ her Avrupa devleti -
~ CIY,cığı bir gölgelik Üter• 

oiJd~~~ için ıon dört yıl i~nde 
old '";ı.z kavgalar, gürültüler 
"'" u. e Çin bugünkü durumunu 

ı. 

r..J }'Cini kııvv t .. ·· .J .. --Qf e onancıe mucerrc .. 
nı~ ~e,. Yardım beklerdi. Yal -
iil ~.,. e1l'et adaletten yardım de 
Peryaı· e.,,Peryalizmi bQfka .,,. -
İ.atecJ· 1~"11erle yerinde ıaydırmak 

ı. '4 
1t1Qn 4 ?-eri kan, F ranıu ve Al • 
ili k Gpttalleri zaman zaman Çi 
6· oru.,. 0 'b• .. ''k "1 Fak t ır 6 ol ı gozu ta er. a 

Qnka.. b' • k • b" ti" CQreı~ ··~11, ır ıır etın, ır • 
dııq1 enın bir .Uah tacirinin 
hq,e:n Avrupanın devletlerini 

ete o .: _J• y . .l ,,,,,, oeı.ıremeuı. anı apon 
eryaı· 

J>Q~r h. ıznai romatizmalı Avru· 
14· ı~e •aydı. 

lile;:ıı önce bir Japon nazın Çin 
,, e,, bahıeclerken: 

lıı.,.ı;- Çin ve Japon birleıecek o-
N! '•a ta-. b" .. -' ~'«llltiı ··• ır vucut acuru:. 

J
0 

cıy"; •oydanız, clemifti. 
ı. Pon ncız .. .. b' Çi ı:ıe11e, 

1
• ınnın ıoz.une ır n 

t . Q ı ele .. 1 • 
ı: foy e cevap vermıı • 

'c 

İkinci yazılı yoklama da Mayıs a
yında yapılacaktır. Yalnız liselerin 
son sınıflarında birincisi yazılı, ikin· 
cisi sözlü olmak üzere iki yoklama 
vardır. 

Lise ve orta okulJarın diğer sınıf
larında yoklama bakımından dersler 
ikiye ayrılmaktadır. Biri iki yazılı 
ve Lir sözlü yoklamaya tabi dersler, 
diğeri yalnız sözlü yoklamaya tabi 
olanlardır. 

Bu imtihanlarda iki yoklamada 
dörder alan talebe sözlüye girmiye· 
cektir. 

İki dersten fazlasından bu mik -
yasm a§ağısmda nota alırsa hepsin· 
den sözlüye girecek ve üç yoklama
nın vasatisi üç olursa geçebilecektir. 
Şifahi imtihanlar hu yıl Haziranın 
onu ile yirmi beşi arasında olmak ü
zere on beş günde yapılacaktır. 

Bundan evvel Haziranın ilk haf· 
tasında hocalar toplanarak imtihan· 
)ara girecek talebenin sayısını teshil 
edeceklerdir. Bu tesbit işinden son· 
ra imtihanlara başlanacaktır. 

Sözlü yokma1arda hocalar, imti • 
han heyeti önünde talebenin çalış • 
kanhğından veya tembelliğinden 
balısetmiyecekler ve ayni zamanda 
talebeyi §a§ırtacak ve korkutacak şe· 
kilde sorguda bulunmıyacaklardır. 

Orta okullarda sözlü yoklamala· 
rm neticesinde tam yoklamalı üç 

dersten veya tanı yoklama1ı iki ders 
ile bir yoklamalı bir den gnıpundan 
sıruf getme notu üçten aşağı olonıı 
o talebe de sınıfta kalacaktır. 

İnıtilıanlııtlll yakJ~ı dolayı -
siyle bütün lise ve orta okullarda ta
lebe arasında büyük bir çalışma fa -

aliyeti göze çarpmaktadır. 

Muallimfer birliği 
Önümüzdeki Cuma günü eahub 

saat onda Halkevi salonunda mual· 
}imler birliği azası bir toplantı yıt -
pacaklardır. Bu toplantıda birliğin 
,·erimli bir şekilde çalışabilmt-ıd i • 
çin bir program hazırlanacaktır. 

Kapanacak mektepler 
Hazirandan itibaren tatbik edil

mr~e ha~] anacak olan yeni kıy af et 
kanunu mucibince kanuna uynuyan 
bazı papaz okullarının kapanacağı 
ve Damdasyon okuluntm kapana • 
caklar arasında olduğu söylenmek • 
tedir. 

q l...._ Evet J · • .J•x,; • il ıy aponyanın ııteuı5.nı 
lfd,.,, oııırra. O iıtiyor ki, biz elif o

J 0 clıtci-L 

Bu okul kapanırsa Kültür Bakan
lığı tarafından bo binada bir kız li
sesi veya orta oku11 açılacaktır. ............................................. 

&i~ UR. 

fiil;: Zahrraet çekelim· o ıacl ece .. ,,.., ... ..: ' '1' _,n .. 
ok;yod 

llere4 .. an antenlerin aırhna bi 
leıa la rnefle birlikte bahya ge -
tli4Je:; ':1'1er Çin generalinin de- / 

nı,. Ber~ekleıtiiini bildiri -

yor: Çinle Japonya anltlfıyor • 

maf. 
Artık çekik gözlü, sarı derili, 

Şangay - Şeh. adalardaki ıarı de 
rili çekik gözlü emperyaliıt kom
fUYa dudakları gülümseain diye 

dif oluyor. 
Sadri Ertem 

Ekmek fiyatları 
Ekmek fiati bu hafta gene aynen 

bırakılmıştır. Yalnız bazı semtlerde
ki fırınların ikinci nevi un kullan • 
dıklan görülmüştür. Bunların sıkı 
bir surette takibi şube müdürlükle· 
rine bildirilmiştir. 

Kaymakamlar toplandılar 
İstanbul kaymakamları dün !a • 

balı vilayette vali muavini Bay Rük· 
nettinin reisliği ahında toplanarak 
soyadlarının yazımı etrafında gö • 
rüşmüşlerdir. 

Kıdem zammı alacak 
hocalar 

İlk okul hocalarından 300, orta 
okul hocalarından 100 hoca 1935 
yılında kıdem zammı göreceklerdir. 

Bu hocaların nziyetleri tetkik 
edilerek Kültür Bakanlıgma bildi • 
rilecektir. 

Okul yasasına uygun rapor 
alamıyan hocalar 

Üç yıl üst üste okul yasasına uy· 
ğun çalışma raporu alamryan ilk o
ku) hocalan tasfiyeye tabi tutulmak
tadır. 

Bu yıl da şehirde ve köylerde üç 
yıl menfi rapor alan yirmi kadar ilk 
okul hocası tasfiyeye tabi tutulacak
tır. 

Son bir tefti~ daha olmak üzere, 
Külliir müdür muavini Bay Şe\'ket 
Süreyya bu okul hocalarının ders -
Ierinde bulunacak ve neticeyi bir ra· 
porla bildirecektir. 

OKULLARDA TEŞKİLAT- o. 
kullarda l1ilıil teşkilatı gibi ayrıca 
veremle mücadele teşkilatı da ya • 
pılacaktır. 

Bu teşkilat için ,·eremle mücade
Jecle cemiyeti tarafından bir program 
hazırlan.maktadır. 

BAY CEMİL - Bazı tetkikatta 
bulunmak üzere Cenevreye giden Ü
niversite rektörü Bay Cemil Bilge 
hu hafta içinde §ehrimizc dönecek • 
tir. 

DERSLER - İmtihanların ya • 
kmlaşnıası dolayısiyle Hukuk tale • 
hesi Üniversite rektörlüğüne müra • 
caat ederek henüz hasılmıyncak bu
lunan formaların bir an enci basıl
masını istemişlerdir. 

Reisliğe Daimi encümenin eski a
zalarından Bay Tevfikin seçileceği 
söyleniyor. 

Y arm ayni zamanda daimi encü -
men azalr;r seçimi de yamlııcaktır. 

Üsküdar Amerikan kız 
lisesinde 

Dün Üsküdar Amerikan kız lise· lea 1alvarlı au culanları, eğri kı • 
si talebesi; mekteplerinin büyük sa· 
lommda toplanarak Atatürkiin tek • 
rar Cümlıurreisliğine seçilmesini ve 

Türk kadınlarının ilk defa olarak 
Millet .Meclisi toplantısında miJl~t 

vekili srl'atiyle ~ulunup bu se~iırrtle 
reye i§tirak etmelerini kutlulamı' • 
lardır • 

Önce İstiklal marşı çahnmı~, ta • 
lehe bir ağrzdan hu marşı söylemiş· 
lerdir. 

Hadisenin büyüklüğünü anlatan 
ııözler söylenmi~, samimi sevinç te • 
zalıürleri yapılmıştır. 

Balattaki kü'tür 
cemiyetinde 

Balattaki Yahudi kültür cemiye· 
tinde dün gece bir toplantı yapıl • 

nuştrr. Osmanlı imparatorluğu za • 
manmdaki gençlik ile şimdiki genç· 
ligin mukayesesini gösteren bir kon· 
f erans verilmi~, "İnsan sarrafı" i · 
simli komedi oynanmıştır. 

Çukurova davası bu yıl 
bitirilecek · 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde yarın ve Per§embe 
günii iki celse yapılacaktır. 

Frans~z mahkemesinde bulunan 
Çukuro,·a davası da bu sene zarfm· 
da bitirilecektir. Adanaya giderek 
Çukurovada tetkikat yapacak olan 
hakem hastalanmış, yerine başka 
birisi seçilmiştir. İsveçli olan bu ha
kem öniimüzdeki aylar zarfında ge· 
lerek Adanaya gidecektir. 

Yeni Japon elçisi 
dün geldi 

Yeni Japonya elçisi Bay İyema~a 
ToguguYa dün sabahki ekspresle 
Londradan şehrimize gelmiştir. Ya
rın itimalnamesini \'ermek üzere 
Ankaraya gidecektir. 

Yeni Japon elçisi bundan önce, 
Japonyayı Kanadada temsil ediyor • 
du. 

Abide'erin korunması 
İstanhulun eski eserleri hakkın • 

da malumatı ve eserleri ile tanmmı§ 
olan Bay Mambori belediye reisli • 
gine abidelerin mul1afazası lıakkm
da bir rapor vermiştir. Bu rapor İs· 
tanbulun pJıinmı yapacak olan mü . 
telıassısa \'erilecek.tir. 

lıçlarını çakhrarak vuruıuyor. 
Demir topuzlar altındaki kalkan 
ların güm pm ötüıünü b;f e clu • 
yar gibi oluyorum. 

Neden ıonra kendimi toplayıp 
kadirgayı kuıatan yazıları oka -
mağa koyuldum. Vaktile Akde -
nizi haraca keıen dedelerimizin 
clöiiiıte olduğa kadar yaratl§ta -
da yüluelcliklerini •öyliyordu. 
Sokallunan lacila clillercle gezen 
.özleri, tarihin pek ıeyrek ka • 
ooıtuia ıeyler değil midir? Bir 
klf içincl e iki yüz parça gemiyi 
donahp Marmaraya dökenlerle, 
yalnız öğünmek. neye yarar? On
ları imrenilecek birer örnek gibi 
ele içimizde Ytıfafmak gerek. 

Nitekim, "Haber,, in Ciğrencli
ğine göre deniz iflerimizcle bü • 
yük bir kalkınma bQ§iıvormuf. 

Yüzlerce yıl "yenilmez armacla,, 
lan Sicilyanın yosunlu hııvuzları 
na perçinliyen, yabancı bayrak • 
ima uçsuz bucalm.z salan dar e
den bir ala.a, yarQfan da budur. 
Eıliid~ kızaklar ifler, serenler 
ıivrilir ve lümbarlara tunç top • 
lar yerlqtirilirken, lıtanbul da • 
ha tok ve daha güzeldi. Kendimi 
ze döndüğümüz günlerin en bü. 
yük armağanlarından biri ele ül 
keye bol it ve zengin yarttCJ§lar 
yetiftirmek olacak. 

T anzimattan ıonra, uluaun elin 
de donanmayı tahta karıı çev • 
rilmif bir tüf ek gibi göre'1 ıaray, 
onu Halice bağlamlf, demir tek· 
neler pculı diflerle kemirilm:tti• 
Her feyİ keneli elile, öz toprakla
n üatüncle yapmağı karan Türk, 
artık hiç bir engel tanımıyor· Av 
rapanın eıki artıklarına, kitli yal 
Jızlanmq teknelerine bir pazar 
olmak iıtemiyoruz. 

Anadolu, Selçuk çağlarından 
bugüne katlar, yalnız tarla, otlak 
yönlerinden İf/enmİf ve ormanla 
ra ela ancak :vakılacak fey ara • 
ma\ için g;rilmiırti. 

Y era1tı haz;neleri. a1tın. P.Ü • 

zı yaydığımız, bir otlak delildir. 

S. Gezg·n 

rt~·itfen 1tauıfayı ftmiriniz) 

J ...... talebesinden ol· a ... d: Sen Tıbbiye 1 - Son smıfm iıntihan~ı ~~nnek 1 
üzere imtihan salonuna gırdıgm za· 

. . o or s atı e nedır, dıye sorsa]ardr, ue ce\'ap ,·erirdin, Bay Gülüm? y 
- Nezle ile grip arasındaki fark ı . . l\lüstakil bı'r d kt rf . I 

1 
Bay Gülüm: - Grip olursa ii~ 

vizite parası fazla alınır derdim! ... 
man ... 
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Polis haberleri : SiYASA 

Şark antlaşma 

''ibadet etmeğe hazırlanırken ... ,, 
Birinci sınıf mev 

kaybetmedi 
İngiliz Dı~ Bakanı Sir Jobsl' 

mon Berlin eeyahatine bir be 

"Mil 
lı~t 

-M-üs ....... te ....... ~·a ....... r........--B--ay-A--di ........ li---nj Şadırvan başında 1 
şehrimizde tetkikleri 

Gümrtik ve inhisarlar Bakanlığı bir hırsızlık! 

Ticaret odası ve piyasa 
hareketleri 

lıianbul Ticaret odaıı genel 
yazganı Bay Cemal Atafay oda 
raportörJerinden birinin her gün 
µiyua hareketleri ile me§iul ol -
muını temin etmittir. Bu rapor. 
t:)r piyuayı her ıün tetkik etmek· 
te ve boraaya gelen giden malla • 
rın mikdannı, aylık ihracat ve İt· 
halat rakamlarmm teabiti ile uğ • 
rqmaktadır. 

olmak üzere Par.ise gidip 
döodü. (John Saymen) un 
seyahati AJmanyanm •'Esa11a 
allik bazı ihzari meseleleri 
müzakere edilerek tasfiye 
ietemesi üzerine nazarı dikk•11 

mıı ' 'e kararlaıtırılmııtır. B 
b.ııtka Almanlar, İngiltereyi 

Konferans, temsil ve 
• • • 

resım serg1sı 

/STANIJUL llALKEV/NDEN: 
1 - 4 • 3 • l 935 Paıırtesi giinü 

saat (18) de Cağaloğlundaki ıner • 
kez sıılonunıuzda Profe3ör Dr. Bay 
Falırettin Kerim taraf mdan ( Ço • 
ruklarda karakter inkişafı) hakkın· 
da bir konf er anı verilecektir. Bu 
konf ennş lıerkeıe açıktır. 

2 - G~ne '4 • 3 • 1935 Pıtım-~i 
ı ı;imü ,ııuıt ( ıo,30) da Gülhane par

}-ı iç\11d11ki GUıel Sanatlar kısmı • 
ııuzda temsil §uhemiz amatörleri ta· 
rafmdan (Tırtıllar) piyeai temnl e· 
dilecektir. Du temsilin davetiyeleri 
her gü.Q snat(l 7) den ıonra Alay • 
köşkli teviq~enliğinden alınııbilir. 

3 - Mıırt içinde GijJhaııe parkı 
içindeki Alaykö"'kü kısınmnzda Gü· 
zel Sanatlar §Uhemiz taraf mdan bir 
resim ıser9isi açılacaktır. Bu &ergide 
resimlerini teşhir etm~ istiyenler 
3, 4 ve 5 Mıtrt günleri saat (lt) 
dan (20) ye kadar eserlerini /\lay· 
kii.,kü ~ı;virg~nliğine kayclettirmeli · 
diri er. 

Kısa 
--Şehir 
- Haberle,i 

YARDIM İŞLERİ - Ölen Dele· 
diye memurlarına yardnn cemiyeti 
dün 5aat on altıda Belediye mecH.ıi 
ııalonunda ıenelik toplantısmı yap • 
mı~, azaların teklifleri etraf mda g:;. 
rüşülmü~tür. 

.Azaların ayda verclikleri aidatrn 
fazlalaştırdmaı;ına ,·e hastıı olan m,.. 
murlara da yardm1 edilmesine karın 
,·erilmi~tir. 

Yeni neşriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adamın son çıkan 61 inci 

H) ısı mecmuanın aldığı yeni çıkan 

pıüateıarı Bay Adil dün sabah 
Ankaradan tehrimize gelmit ve 
dün akıam trenile dönmüttür. 

B•Y Adil dün Galata ve lıtan
bul gümrüklerinde uzun müddet 
metrul o!muttur. Kendiıini, güm
rük müf ettiılerinden Bay Zeki, 
Bay M~hmud ile lzmir komiıyon· 
cular birliii umumi kitibi Bay 
Fahri ve beraberindeki heyet zi· 
yaret etmittir. 

Yabancı gazeteciler 
Memleketimizde Royter ajanıı 

muhabiri Bay Kolins Ankaraya 
sitmiştir. Beıinci büyük Kuru'lta
yın açılması ve Cümhur Batkanı 
ıeçimi uıünasebetile §ehrimizde • 
bir yahancı gazetecilerin hemen 
hepsi Ankaradadırlar. 

Ün yon F ransezde 
Geçenlerde istifa ettiğini yaz. 

dığımız "Üniyon Fransez,, Fran· 
ıız klübünün idare meclisi seçil • 
mif, reisliğe ıehrimizdeki Fran • 
11z ticaret odası reiıi Bay Loran 
Rebol getirilmiştir. Azalar ara -
ıında Galatasaray lisesi Fsanaız 

hocaları vardır. 

ikinci reiılerden biri Fenerler 
idaresi müdürü öteki tramvay ve 
elektrik şirketi genel katibidir • 

Klübün veznedarlığma Selinik 
banka-., müdürü getirilmi§tir. 

Rüşvet mi vermiş? 
Y eniköyde, bir komisere iki 

lira rütvet verm~ie teşebbüs et
tiği iddiasile yakalanan Yugos • 
lav tabasından Albrt, dün polis· 
çe adliyeye gönderilmişti&·. Sor -
suYa çekildikten aonra tevkif e
dilmiıtir. Tahldkat devam edi • 
yor. 

Haber aldığımıza iÖre, Albert, 
Y eniköyde yanında iki k<idın bu 
lunduiu halde dolaşıyormu§. Va 
ziyeti poliste §Üphe uyandırmıt, 

sorgu kar91sında kalan Albert, 
komisere iki lira vermeğe dav • 
ranmca, hu noktadan hakkmda 
takibala siritilmi~ ... 

Odaya giren 
Galatada Kasım Bey hanında 

bir odada oturan Necmiyenin o
daıma zorla girerek qyuını çal 
maja teıebbüıten ıuçlu Abdullah 
oğlu Eşref, yakalanmı,, adliyeye 
verilmiştir. Tahkikat yapdıyor, 

Karacaahmet cinayeti 
Karacaahmette Hüsnüyü öl • 

dürmekten ıuçlu Osmanm muha 
kemesine, dün sabah İitanbul 
ağır ceza mahkemesinde clevam 
edilmiıtir. 

Dün, birkaç polis memuru fa • 
hit olarak dinlenilmif, bunlar, 
Osmanın karakolda bu suçu iti • 
raf ettiğini söylemitlerdir. 

Şahit dinlenilmesi daha bit -
mediğindcn, muhakemenin de • 
vamı, başka güne hırakılmııtır. 

en <lolgı:n 53)'Il:ırmdan biridir. E · 
heınmiyetle okunacak . değerli yası -
larclan hir kaçmı yazıyonız. 'smail 
Hakkı llallacıoğlunun "Kültür Ba • 
kanlığının yeni Iayiha!t nedir?., ve 
"
4Toplu tedriı,, yazılan, Fuad Kö!e 

Raif oğlunun Dil anketine cevabı, 
Gençlik anketi, Arif Bediinin Bey · 
oğlu iizerinde bir reportaji. "Amok,, 
romanı, siy115a acununda olanlar. 

11
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ruyor. Bug~n bütün hız.1mı2'_,a o 1 lsatnbul komisyoncular. birliği 
varlıkları gÜllf?f• ~ıkormak ugu •

1 

bugün ıaat 16,S da Halkevı lıtan
runda kOfUyoruz. Arttı biliyo • bul merke~inde fevkalade bir top
ruz ki, yurt, yalnız buğday veren i lanh yapacaklardır. Bu toplantı • 
bir tarla ve Ü.tünde dav01lanm1 • ya l:mıir komiıyoncuları namına 
zr ya)l(/ıf1nu, otlalı J.filtlir. umumi kitipleri Bay Fahri iıtirak 

S. Gezgin edecektir. · 

''Böyle müsiümanın parası 
aşınhr mı hiç? !,, 

Sultanahmet ikinci ıulh ceza 
mahkemesinde dün a)qam üzeri 
kara ıakalh, eli ıaraıh, elbiaeai 
yer yer yırtılmıt bir adam ıorgu 
ya çekildi. 

- Adım Cemil, babamın adı 
Muatafa, anamın adı Hati~. kırk 
altı yaımdayım. Beyazıtta yan -
mıt ıaray altındaki numaruız 

mahzende oturuyorum. On bet 
ıene evveline ait olmak üzere hrr 
ıızlıktan bir sabıkam vardır. 

Hüviyet bu ıuretle zapta ge • 
çirildikten sonra, hakim Seli.had 
din Demirelli, aordu: 

- Sen, Beyazıt camii tadirva 
nında apdeat alan Hüseyin Fah
rettinin oraya astığı ceketinin ce 
bindeki cüzdanını aıırm1ısın. J. 
çinde on bet lira otuz bet kunıt 
bulunuyormuf. Böyle iddi~ edili
yor. Ne diyeceksin 1 

- Hita, efendim, baş&!. Hiç 
ibadet etmek üzere apde,! alan, 
cennbı hakkın huzuruna çıkma • 
ğa hazırlanan bir müslümanm pa 
raamı a!ınr mq ım ben? .. On bet 
ıenedir tövbeki.rm. Hırsıı.lık et • 
mi yorum ya, fakat etmiı olaay • 
dıın bile, böyle bir müslümanın 
para11nı almazdım ! 

- Peki sen hiç oralar.ı uğra • 
madın mı o ıün 1 

- u fradun, uğrama.ına uğra 

dım. lki erkek çocuk duruyordu. 
Şadirvandan onların çekilmeıini 

bekledim. Sonra eğildim, au iç • 
tim, yoluma gittim, geldiğim gi-
bi ... 

Şikayetçi Hüseyin Fahrettin, 
poliıe verdiği ifadede "kara ıa • 
kallı, eli sarıılı, elbisesi pejmür 
de,, bir adamdan bahaetmiı. Mah 
keme, ıiki.yetçinin çağll'ılmaaına 
ve Cemilin de üç nisanda gelmek 
üzere aerlıest bırakılmasına ka -
rar verdi. 

TenziJatlı satış 

Bu ıuretJe oda, piyaıa haber • 
lerini vaktind~ haber alarak ça • 
lıımaktadır. 

no miı;akmm lıitamı sıf atjy]e 
noyu imza eden devletlerden 
le, yani Fransa ile miiıakertY~ 
ri~mİ§ olduğu gibi Almanya 
mih!:akereye giri~meğe Iayik ~· 
nasip eayıyorlardı. 

Bundan başka Alınan notll' 
geydcn !azla "Garhi A'·rup• 
misakı,, ile alakadarlık gij~teı 
halde Şarki Anupa antla~masJ" 
Avusluryanm iııtikl!lini t •• 
bahıetntlyerek Londra teb . 

Borsalar dışnda yapılan mevzuubahs meşeleleri derin' 
muameleler lıemmiyetle tetkik edeceğini : 

mckle iktifa ediyor ve garbi Jt 

Borta haric;nde, bortaya kote ı d pa lava miaakınıo her ~ey ell ' 
olan her nevi eıya üzerinde mu • tetkik ,.e mtl.zakere edilmesin! J 
amelelerin çoialdığı söylenmek • laflar olduğunu göt-teriyordo. Jıır. 
ledir. Bu şekilde gi:di muamele • tere ile Franaanın Londra ın"' tİ 
)er zaten fiat dülkünlüiü dolayı• relerinden !onra ne~rettikleri 
aile varidatı az olan boraalarnı Iiğde hava misakını hemen ın 
gelirlerini bir kat daha azaltmak- reye hazır olduklarmı s<>yl ' 

Almanyanm hu !özden istif ad• 
tadır. ınesine ııaik olmu~, fakat Alr1l 

Türkofis blütenlerinde lttan • mn Yerdiği cevapta hu nokta~ 
bul ve lzıııir ıibi mühim ticaret rinde ısrar edişi, Pariste bir ~ 
merkezlerinde boraadan sizli tu• §tipbelerle tereddütlerin uyaııv 
t 1 - '- b 1 1 · · · ı..~- na &4!!hep olmu~tu. ' u ar4U\ u muame e erın ııttı""r" Bunun neticui olarak B~~J 
artıinu iıaret ediyor. Bu huauata y.lıılinin vuku undan evnl ~ 
alakadarlara lazım relen teblii • ile PariJin bu meaele üzerinde '1 
ler yapılmıttır. ~~·--1--1-. .;--r -ı;:-.. .lu Ber indf 

Türkofia ı~:. ~ul:>esınden ıön- nız garbi Avrupa han misal 
d.-·d1ği bir raporda yazıldığına görü§Uleeek, yokt1a hu misak i1f 
göre bu yıl lzmirden gönderilen Jilete diğer teklifler bir '"kUl.ı 

ıetkil edeçck? 
incir mikdart 28,000 ton olduğu 
halde bu mikdarın ancak 18,700 Hakikatte ıimdiye kadar b~ 

taraf garhi hava misakının ~. 
..,_ _... ll~JDQ )"aJ)J SU•n5-• 0<!7 v u.• \;J.4>••J"", ton11 ticaret borıuında mu•....... b ı ... l .:J~ 

le görmüftür. Slr Jolın Saymonun Parise 
Türkofie, 'b-. mesele ile yakın- Bay LAval ile görüomeai bu 

dan a18.lcadar olmakt&drr yi aydmlatmıı ve Şark LokarP~ 

Sat'ın Almanyaya geç"' 
mesi münasebetile 
Sarın Almanyaya geçmesi do

layıaile ıehrimizdeki Alman kolo
nisi, 1 utonya klübünde cuma gij· 
nü merasim yapacaklardır. 

Burada radyoyla, Almanyada
ki meı t1aim programı takib edi
lecek v~ bütün Almanlara ıamil o· 
fan bu programa uzaktan ittirak 
edeceklerdir. 

Heroincilerin duruşması 
Genit mikyasta heroin kaçak • 

çılığı yapan ıebekenin dunlfm& • 
sına dün sekizinci ihtisas mahke • 
meainde devam edilmiıtir. 

nun eohe1U111iyetini Ye birinci 
ıne"kiini kaybetmediğini göst~ 
tir. Yani gerek İngiltere, gerek V 
sanm Garp Lokamosunu Şa~ J 
karn0&1ma hağhyarak ıulhü b'=ı 
.Avrupıula ıailamlı~tmnak fi~· 
olduklan ıarib hir surette anlW 
yor. · İ 

Yazi~·et şimdi Berlin tıeyah• 
neticelerine bağlıdır. f 

Sir John Saymon Bcrlinde , 

Bitler ile görü~erek nziyeti ~ 
mığa ve neticelendirıneğe çalı~..,. 
tır. l\f uva!f ak olup olmrya.cağı 
de6ildir. f 

Onun i~in İngiltere nurrıııjw 
yahati merakla beklenecek ,.e 

e<lilttektir. 

Bira 
ket ıe 

Me 
11akar 
11erek 
lrleleri 
ll}'e.ğa. 

Mel 
tiyle 
Sağ e 
türe re 
dı~ 
1'1\aıı 
?il 

liu 

ltıı 

l'l11ı 

~e 
l()p 

~ll 
~ 

h 
d 

lij 
l 

ti 

Birçok tüccarlar dün latanbul 

ticaret odıuır..a müracaat ederek 
önümüzdeki Kurban bayramında 

tenzilatlı satıt yapmak iıtedilde • 
rini bildirmişlerdir. Odaca bunla

rın vaziyetleri tetkik edilmekte • 

dir. 

Bazı noktaların aydınlatılması 

için dün yeniden bazı gahitler din 
lenmittir. Duruımanın bir ay ka • 
dar daha uzatılacağı sanılmakta• 
d•t. 

······························································~···························· 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TlY ATROSÜ 
TEMSiLLERi 

Bu ı•c• uat 20 dı 

t\t~n&ut Br~ 
Müfettiş $thirTUJıır:t 

Kay.eride lnmılacak menmcal labrikcaında çallfma.k üz.,.re diin 
Sovyet Ruayadan otuz mütehallsia gelmiıtir.Bunlar fabrikanın yapıllfın 
da bulunacaklardır. Mütehanıalar alqcımRi trenle Ka,,.eri~ gitrni,Ia
Jir. Yukarıda mütehuıııların bir arada alınımı raünlerini prii,arm· 
nuz. 

Komedi l llllllın 
v~;.;~~::__ il\!~ 

----------------~~p Eakt Fransız Tlyaf ro• 

Deli dolu 

Yazanı 

Ekr.m Reıit 

Seateliyen: Cemal 
Retit 
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lBCJYOK DENiZ ROMANI 

··ııı 11 Endülüste Kemal Reis 
' J1. TelrikaNo: as Yazan: lalıak FERDi 

l~tır. ne mutlu ~U ~OSIDlliD IUIUIDDIDrD t. 
Biraz • ket . sonra aa.londa bir hare· hazretleri bizi, sevinç ve neı'ele • 
seıılrn.itti. rine iştirake davet ediyor!. 

l'la.kMerdiven batında duran on iki Diye söze baıladı .. Ve herke -
ller ~ecin.in birden haziruna dö- sin uykusunu getirecek kadar sı -
""' le . sultanın geldiğini müjdele- kıcı bir ahenkle uzun methiyesini 
"le erı ·· 
il.y .... uzerine bütün davetliler okudu. 

1 
aga kalkınııtı. Sinanın önündeki adam'lar mı -

h tiy~elik Abdullah kibir ve azame- rıldandılar: 
Sa ~e meşhur bir hükümdardı. - İşte bir dalkavuk daha ... 

gelini ya .. v •• •• Eh M k b' tii. vaı yavaş gogsune go- - u ervan uyanı ır a-
dı~ek etrafındakileri selamla • damdır .. Kendisine bugünden ya· 

lan n sonra, kendiai için hazır • rım temine çalışıyor .. 
rrı aıı ınuhteıem tahta geçip otur- - Sen yarından hiç korkmiyor-

\lıtu. . . 1 liuk.. sun, azızım ..• 
"e urndarm yanında yakışıklı - Neden korkayım?.. Yarın e-
"' ~ıun boylu bir erkek daha vimin içini dü§-man istila ederse, 
ı~ ! ı. Bunu görenler kulaktan ku· karımın, kızlarımın namus ve fe -

Ra.: refini nasıl koruyacağım? Böyle 

~?'ir Said biraderinin yanında bir - yarın - ı görecek gözlerimin 
t ıy~ fıaıldaşmağa başladılar ... şimdiden akmasını istiyorum. 

h· lllır .Sadi biraderinin yanında - Ümidini kesme!... Geceler 
ır k~lt " gebedir .• 1) uga oturmuıtu .. 

f! h ilYetliJerden en yaılısı olan 
k ~k Ebubekrülagazil (1) ayağa 
g~ atak, Sultanın ve hazirunun 
ta tur Ye hissiyatını okıayacak 
\·a:ıda. bir methiye okuduktan son-

Y\i;;; Gerç.j ilk sözü benden daha 
tııı :k ınevkilerde bulunan zeva -

111 ~Ylernesi lazım ise de, düıma· 
f\t l'\. apıınız1 çaldığı bir sırada 
~ ık lia l . . b' . b' t0 l>l ıret erının ızı ır araya 

lt\t. anıa.k Ye bizimle hoşça bir va-
,... lır~; .. ___ , l ··ı·· d t.'. 1 . ,,, '-r ~-ı.c. enezzu un e ou un~ 
h~r\ r, ıninnettadık hislerimin 
d ~'len .. . h ·ı 1 ll once ız arma veıı e o • .. 
llih 
Da. ~lt yerine oturdu. • 

J" "etı·ı d h f'f ·· ll§tn I 1 er arasın a a ı gu -
~ala e et, dudak ıbükmeler, istih -

t., v -.. Eh e bunlardan: 
l)· uhekir Gazali bunamıt ... 
~•Yenler eksik deği1ldi. 
~~ii}·· 

!iy]e :Ua sultanı bu aözlere ha • 
te•ekk·· k s· .. l'l.iitıd ı- ur eder en, ınanın o-

ta. " e oturan davetlilerden iki or· 
J'l§lı d 

!ll:to d a anı yavat yavaş konu -
r U: 

•Cl.k::ı~ a.~r sekseni geçmiş, beyaz 
ta.0.. 1 hır adamın riyakaı-lığına 

~ıtırn "l _ u edemiyorum. 
ll.i'"l 8en de öyle Senin gibi si-• end· ... 

F' ırn.. , 

lıı ha.kat, Ebubekir Gazalinin yan
<lteket tt" .... k . d "'l'm 

.. -. I>o.. e ~~~~e anı egı ı .. 
t'llttl d gru goruyorsun!.. Bu • 

er e . . 
t'~r ~ nıurailik ibadet yerıne .. ı. • , 

~ıl~ Ne Yapsın? .. Yarın şehir ka
"~riJ 1 açılınca, düşman tarafından 
. ecek . • 

!ıttıd · d 11nhyaz ve hürriyete 
~•llıc:~ ~? nanızet olmak elbette a

liu ır hareketir. 
\' Sttad 1 • • ~ &() b' a su tamn ışaretıyle saz 

ı ırd 
~elik en durdu .. 

det\§ •. Abdullah oturduğu yer -
u aozııe • .. 1 -. ~ rı ıoy edi: 

httlllnd u ... g~ce, çoktanberi dargın 
Sıı.idI ub. gunı öz kardeşim Emir 
h e ar t lhı-a 1f un.. Bu unutulmaz 
te,,id Yı değerli huzurunuzla 
... etmek h 
lll. "ak Ye ep bir arada hoş-
"~ tı.eı:t geçirmek istedim .• Sevinç 
t'tlar1nı ,eme iştirak edeceğinizi u -

.. t>a. ";~i il 
Yukaeld· er arasından a ı .. 

bir baş 

(ı:o lJ. nda 
-:.b.ı ~ ın, Yetıniş yaşlarında, 

di~Je _ erh'Van bin Habibullah) a
l' l •qef u 1 ıt, da.Jk r Ye ıa.rayda hatırı sa· 

....._ N a'V'uk ruhlu bir şairdi . 
e mutlu bizlere ki, MeJik 

- Sabah olunca, bir ejderin 
veya bir acubenin doğacağını tah
min ediyorum .. 

- Yarını görmemek için göz • 
lerini oyacak değilsin ya?. 

Ebu Mervan, henüz yerine otur-
muştu .• 

Saray musikisi neş' e verici par· 

çalar çalıyordu. 
Altın tepsile~ içinde turunç şer

betleri dağıtılıyor •• 
Şerbet faah bittikten sonra 

bütün davetlilere birer çubuk uza
Lılmıftı. Melik AbduUahın en çok 
ho§landrğı ıeylerden biri de çu -
bukla af y:on çekmeK.ti .• 

Endülüs Sultanı davetlilerin 
hüzün verici dü§Üncelere dalmak 
fırsatını bulmamalrı için, çabuk 
neş' elenmelerini istiyordu. . 

Davetliler arasında. Mısır, Şam, 
ve Hicaz eırafmdan hatırı sayılır 
bir çok kimseler vardı. Bunlar 
Endülüste kendi ıkabilelerinin en 
ileri ge•lir reisleriydi .. Nasılsa fe -
bir bir gece birdenbire muhasara 
edilerek, beş aydanberi Garnata -
da mahsur kalmıtlardı. 

Sinamn önünde oturanların, 
İspanyollarla itilaf taraf tan olmı
yan milliyetperverlerden olduğu 
anlaşılıyoı·du .• _M.ethiyecilere kaı· 
larm.ı: çatarak bakmaları ve kin -
lerini az çok izhar etmeleri de bu· 

nu gösteriyordu. 
Çolak Hüseyin, etraftaki ko -

nutmalardan bu ki adamın kim • 
ler o'lduğunu anlamakta gecikme -

di. 
Abdülaziz Selman ... 
Elgazi Tahir Elkıbsi. .. 

Melik Abdullahın uzaktan ara· 
sıra bu iki ,misafire göz atmak fır
satını kaçırınayışından .da anlaşı-

l 
rdu ki, ikisi de hükümdar için 

ıyo · l d W'Id' 'h I edi'lir şahsıyet er egı ı. 
1 ma ı· M'll' 

S
. an bu iki atet ı ı ıyetper· 
ın , d ... 

kasında ken snnı zor tutu • 
ver ar 

yordu. b. .. s· 
Yunan ·hekimi ır gun ınana : 

"- Milliyetçilik, m~k~ddes ,";e 
,., b' hastalıktır. Bırınden o -

san rr N 
k

. buk sirayet eder. e 
te me ça l 1 1 

1 
b hastalığa tutu an ara .. ,,. 

mut u u E d· · ı·· 
D 

. t' Sinan n u us sara -
emış ı. • ' 

b h talığın buhranlarını 
yında u as 
geçiriyordu. 

(Arkası var) 

(l) Meşhur (Divanı Gazali) 

müellifinin torunu .. 

Amerikada değil lstanbulun göbeğinde 

Çöpten, apartıman yaptıran köpek 
pisliğinden para yığanlar var ! 

Yahudi, oğluna: "Oğlum, dedi, 
seni geçindirmez gel çöp 

•• yuz yirmi lira 
satıcılığı ' yap.,, 

aylık 

Çöplükler arasmda 25 kuru§ 
bulan bir çöp arayıcı 

Ilir mahalle arasından ge~erken 
ayağınıza ~at·pacak hir demir, bir 
canı parı:ası sizi Bİnirlen<lirir .. 

Sabalım erken saatinde tenlıa h..il· 
mahalleden ge!:crseniz. hemen Jıer 
kapının (iniinde ğenzinizi yakan ko· 
I.:u ile dolu çöp tenekeleri görürsü -
nüz .. 

Hele zangırdıyarak geçen çöp 
araha11rı. ş izi he iki ~il eden çıkanr .. 

Fakat.. O pis kokulu çöplerin i
çinde, Jıayatlarr devamlı hir heye -
canla geçen insanlar \'ar. 

O ~öpler yUziinrlen şöyle böyle 
apartımanlar yapan, bankalar ku · 
raıı insanlar var! 

Bu. ne .Amerikada ge~en bir Ya· 
kadır. Ne de gelip gec_:ınİ§ hiı- hika • 
yeılir. Bugi.in htanhulun hemen 
<lürt köşe.sinde hu i~ yüriiyor .. Yer . 
]erini saynyını: Dam lpaşa, Gaz lıçc§
me, Bakırköy. Balat. Unkapam, Hii
riyeti Edebiye tepe.sinin arkası, Be • 
~iktaş, Üskfülar~ Kmlıküy, Knmka . 
pt .. 

Bmalar. f ... tmılınl 4..:İiplerinin cW
kiilclliğii yerlerılir. 

• * 
"Çöplen aparlmımı yaptıranlar .• 

hn ciimle hilıneın sizi giilcliirclü mü? 
İlk cluydnğum rnkit hen de inanma
mrştıın. Tarif edilen yere gitmeğc. 
görmeğe 'e dnynıağa karar Yerelim. 
Öğrendiklerim. o kadar rnerakh, o 
kadar hayret veriı·i ~eylerılir ki, bu 
yazımı okuyanlar. bu sözlerimi ye
rinde hulucaklarchr. 

Kunıkupı çöp iskcle:-oi, göriinii~ii 
şairane hir .semttir. Giden, gelen , a
purların ufuklarda göze çarpan clu • 
manian .. Semt semt uçan martılar .. 
Titre§cn deniz. sahili okşiyan dal • 
ga .. Fakat hunları orada görüp sey
redemezsiniz. :!\lütlıiş hir koku .. Bas· 
tığrnız yeri iyice tetkik edcc<'k olm
snnız, hir çi)plüğün içinde olduğu • 
nuzu göriir,;ünüz. Bir iki metre ile
rinizde bir kedi, bir ki)pck, bir ka~~ 
fare cesedi .. Kim hilir onlar ne Ya: 
kit atılmış .. Bu kokulardan kaçmak 
istiyorsunuz. Kaçmak İstiyorsunuz. 
Fakat kaçamıyorsunuz. Çünkii 
tümsek. tüme~k çöplükleriıı ctra • 
f mda bir sürü insanın, haşlarmı 
kaldırmadan, çok hızlı hareketlerle· 
bir ~eyler yaptıklarını görüyorsu -
nuz. 

Bunlar elleriyle çöplükleri e§İ • 

Çöp tarlası değil servet membaı 

yoılar. bir şeyler bularak bunları 
yanlarında bulunan tenekelerin ici-
nc atıyorlar. ~ 

Burada ilk konu~tuğmn, kuzguni 
kıHf etli ilıliyar bir nine oldu. Ba~· 
Lan ha~a siyahlnra hiiriinmü~ hu ilı
tiyar kadın da çöpli.ikleri alıyordu. 
Sordum: 

- Ne yapıyorsun nine? .. 
YüzUme nakınadan cevap Yeı·tll: 
- Ne olacak kömür kırpıntıları 

loplıyonun. 
- Ilımlar yanar mı? 
- Hiç yoktan iyidir oğul .• 
- Peki !mrada bir şey yok. bari 

şu tiiınseklerde ara.. Bak öbürleri 
çok ~ok toplıyorlar. 

İlıLiyar nine yüzUme garip garip 
haktı: 

- Onlara el o.ünlürür1er mi znu- · 
nedi, or~un ? .. Biz artıkları karışlm· J 

yomz. 

Geıtzi yakan pis kokulu çöplükler 
eşilirken 

- Ni!;in ?. 
- Git Le onlara sor .• 
Rüyiicek hir tfünst ~in elrar ıncla 

hirikmi' olan kümeye y;.ıkla~tnn. 
Dana bakrnadrlar hile. Onlara <la 
sordum: 

- Dura.la ne yapıyorsunuz .. 
- Görmüyor mu.:.un ? .. 
- Peki hu topladrğınız çöpler ne 

oluyor? 
- Giy<liğiııiz elbise oluyor. 
- Elhi~e mi? 
- fa et elbise .• 
Onlıu· gene ı,:i>pleri birer hirer a· 

ymnağıı başladılar. 

- 1lıtiyar kadına ni~in buradan 
toplalnııyoır:;.unuz? 

- Bizim usta buraya par: veri
yor toplatır un? 

- Sizin u sta mı? .. Nerededir o? 
- Şu kar~ıki kahvede. Adı Ah -

ba~tır. 
~ ~ :(. 

Kumkapı ~öplerini ayda. kırk li
ra aylık Yererek almı~ olan .Abba!'I. 
t ı:ıtanhu l çöpçtilerinin piridir. Oku
ma yazması yerinde. Askeri Rüşti -
yeılen ~ıknu~ olan çöpçüler piri. 
Tam kır1- beş yıldır hu işi yapıyor -
mu~. 

- Kırk be~ yıl<lır hu i~i yapıyor
dum. Gece giiıHliiz ı,:alı~ı) ordum. Ü· 
mm iı:in ~oyadnnı Donmaz kcn·duıu 
ılcdi. • 

Sordum: 
- Bu i~ten :lengin olanlar Yarın ıs 

doğru mu? :. 
Gülc.Ji.i. clüşündi.i. 
- Size çok krııa hir misal ı;övli -

yeyim, eledi. Çöp~ülük yapan, ~·ani 
hizim toplndığnmz çöpleri salın· ala
rak Anupaya satan bir Yahudi, yüı 
) irmi lira aylıkla bir bankada çalı
şan oğlunu i!iiimlen çıkardı. Ona: 

. - ?ğl~ıın yüz yirmi lira aylık se
n ı geçındırmez, gel çöp satıcılığı 
yap, dedi. 

- _Peki bt~ ı:<;pJerden ııe yapılı _ 
yor, sız nelen ayırıyorsunuz? 

- Kemik, kundura parçaları, 
cam kırıkları. yırtık elbise parçala • 
rr .. 

--:__ n;ıa~·m hepsi işe yarıyor mu? 
•• w emikler İtalyaya gidiyor. 

Dugme,. şemsiye sapı yapıyorlar. 
Toz lıalınc getirip çiçek yeti~tirmek· 
tc kulJanı~orlar, gayet kimye,·dir. 

- Pekı hu kemikleri kaça satı • 
Y.Orsunuz? 

- T nnnnu on hir liraya satıvo
ı·uz. K.i&1t parç:ılamıın kilosunu iki 
kun·~a, pa~an-ayı cin-=ine gUre yirmi 
kun1şa .kadar saln·onız. Bizim iı-kc
lenin yirmi araha~ı Yar. Bazı araha· 
Iar giin<le tlört sefer Lile yapıyor • 
lar. 

- En ~ok töp t~tanbulun nere • 
sinde bulunuyor? 

- Azapkapıda. Oranın yüz arn· 
ha!!I Yardır. Fakat hiziın semtte çöp 
te oradan eksik kalmaz. Yirmi ara
bamız \'ar ammıı, Allah eksik etme-
sin, bizim semt çok çöpli.i.. · 

- Demek kırk beş yıldır hu isi 
yapıyor:-oun .. 

- Evet.. Benden e~kisi yoktur. 
Benden enel benim akrabalarm1 
varını~. Ben bu işe ha~ladığım ,.a • 
kit çöpçit nrabalarr fa15n yoktu. Ha· 
mallar nrkulurmda küfe ile mahalle 
mahalle uolaşır: 

- Çöp ta§ırız.. Diye bağırırlar, 
beşer on~ıı· paraya kiif el erini doldu
nu·larclı. işte eskiden bizim işimize 
yarıyaıı onlardı. 

- Çiipleri hclec1iyedcn mi salın 
nlı) u:·oıınuz? 

- Hayır, belediyenin miitealıJıi. 
di rnrdır. Bütün İstanhulun çöple • 
riui o almı~tır. Bize satar. 

- Iln e .. kiden mi çok kazançlı j. 
cli.~im dimi? .• 

Ahhns Donmaz bir müddet <lü _ 
şündü. 

- Bu iş her zaman kazançlıdır. 
Fakat ne yazık ki, dediğim gibi pa· 
ı·ayı kaıanan hiz değiliz. Bizim mal· 
l~rnmzı ıh rupaya ~alanların hepsi 
Yahudilerdir. Razı Türk sermaye • 
darlarma lın iş teklif cdilıliği va.ldt: 

- Aman .. dediler İ§İmiz bitti de, 
çöpçülüğe mi kaldık?!.. 

Halbuki bilmiyorlar, bunda ne 
kadar kazanç Yar. Hele köpek pi~li
ğinden .. 

- Neclen? .. 
Güldü .• 
- Bak. ~iz bile kulaklarmı:ı:a i . 

nauarnıyorsunuz. Ticaretin ne de • 
mek olduğunu bilenler hunu pekala 
yapıyorlar, A nupada en fazla fiat· 
le satılan köpek pisliğidir. İstanbul 
köpekleri Hayırsız adaya süriiliip, 
hir ço!. • .. ı iildiirUlcliiklC'rİ vnkit bir 
kumpanya köpel( pisliği toplamali 
için heni Anadoluda dolaştırdı. 

H. A. 
'.(Yarın bitecek); 



~ • - KORUN '! l'tfART ıon 

lneqöl Halkevinde 

Rumimiz, lne6öl Hal/ıevinin ~Jqıntla 6alananlan Bkferi70r. 
lf eraimde bulanan Bana oalisi Bay Falı Giil~, ima bir aöyleole a
çq rumini yapmıfhr. Bu Halkevin in lıurulrqunJa kaymakam Bay Ha
fİmİn ,ok emeği geçmiıtir. 

Hırsız mı, deli mi? 
Aşırılan çekmece boş 

çıkınca... 

ihtiyar memur 
Et kaçakçılan tarafından 

mı öldürüldü ? 
Adanada ICartıyakada Hacı lzmirde Şehitlerde deniz kena-

Mehmed otlu Rifatm fabrikuına rınıda bir cesed bu'lunmuı, bunun 
ıece mezar1rk cihetinden ve Af • et takip memuru Bay Ali Rıza a
ıan tekkesinden qmak auretile J dmda bir ihtiyara aid olduju tea
bir hırsız ıirmiı, içinde külliyetli pit edilmiıti. Bu ölümü örten es
para buhmduğunu zannettiii ki - rar perdesi el'an kaldınlamamıt
litli bir çekmeceyi alarak a&Wf - br. Memleket hutaneainde adliye 
muıtur. doktoru tarafından yapılan otop-

Hıraız fabrikadan çıkınca me· ıide Bay Ali Rızanın üzerinde 
zarbia gelmif, l&Ddıiı lmmıt iıe yara ve bereter görülmüt, kabur
de içinden defter ve vesikalardan ıa kemiklerinin de kmlmıı oldu
bqka bir teY çıkmadığını ıöriin - iu tesbit edilmifti. 
ce bunlan orada bırakıp gitmiı • Midesinde ıayet az su bulun-
tir. mut olmumdan Bay Ali Rızanm 

Mneledpn haberdar olan zaln- ildGkten Tep lııa~ldılctaa ...,. 
ta hemen t.hkikat ve takibata geç denize atılmıt olduğu zannedi'I • 

mit, çok geçmeden hırsız, Kartı • 
yakada bir derenin içerisinde bu
lunmut ve yablanmıftır. 

mitli. 
Müddeiumumilik; bir cina~. 

te kurban ıittiii tahmin edilen 
bu ihtiyar memurun kimler tara

Hırıızın adı Nijdeli Hasan oğlu f rndan öldürüldüğü hakkında tah 
Halildir. Hırsızlıktan dolayı hapi· kikat yapılmuını muvafık ıör • 
aanye ıirmit ve iki gün evvel ora- müıtü. Yapılan tahkikatta Bey 
dan çıkmıı o1an Halil ayni zaman· Ali Rızanın kim tarafından öldü
da bir sene de Emniyeti umumiye rüldüğünü tesbite yarayacak biç 

bir delil elde edilememittir. Bu • 
nezareti altında bırakılmağa mah 

nun üzerine tahkikat evrakı zabı-
k6mdu. Yapılan araıtırmada ü - tadan adliyeye verilmiftir. 
aerinde hırsızlığa aid bazı alit Müddeimnumilik tahkikat ev-
da bulunmuttur. rakını tekrar zabıtaya göndemıit 

Halil bu cürmü kendisi tara • ve et kaçakçılığı yapanlar arum· 
n.lan yapılmadıtını göstermek da tahkikata devam edilmeai bil
mabadile iti delitiğe vurmut ve dirilmittir. 

Et takip memuru olan bu za -
ÜltÜDÜ bqllll yırtmaia ve etra • 
fmdakilerin üzerine saldmnağa 

batlamıttır. 

vallı ihtiyann; kaçakçılık meae • 
lesinden öldürülmüt olmuından 
ıüphe edilmektedir. Zabıtaca bu 

Halil muayene edilmek üzere noktadan tekrar tahkikata bat • 
hastaneye gönderilmiıtir. lanacaktır. 

KURUN'un Mlln Roman.: 48 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Kolumdan ayrılmaksızın par - ı rum, fakat bunu yapınız!... Size 
malındaki niıan yüzüğünü çıkar - yalvanyorum. 
dı. Bana uzatb: Onu karanndan vazıeçirmek 

- Bunu almız!... için uğrqbm. 

- Lakin neden acele ediyor • F ayduı olmadı 
ıunuz? •. Soralım bir defL.. olmadığma da sevindim ••• 

_ Hayır, hayır!. lyiletmeie - Şimdi, hepsini unutalım ... 
Hiç bir feY olmamlf ıibi ıeze-

~qladığunı öğrenince belki ıene lim Vedad Bey.. Bakın, bir bül • 
'>ana gelirler .. -HerteY anlqıl·mıt • 

bül ötüyor .. 1ien kestirip atmalıyım. Bunu ah -
nıs, ı.bama aötürünü• ve nipnı- Durmuıtuk .. 
mm hemen bozuhnuını isteyi • Solmaz dalların aruma kulak 
niz ! ... Size çok borçluyum. Hiç bir vermit dinliyordu .. 
zaman ödetemiyeceiimi anlıyo- Sahiden bir bülbül ötüyordu .. 

Çocuk 
Kazana düştü, 
boğldu, öldü 

lzmirde Karatqta postacı Ali 
Rıza efendi sokajında 35 numa • 
ralı evde bir kaza olmuı, iki ya • 
tında Müjde admda bir kızcağız 
boi1ılnnıttur. Kaza fÖyle olmuı • 
tur. Bay Ruim karısı bayan Va -
cide evinin avluaunda çamqır yı
kamakta idi. Bayan V acidenin iki 
yqmdaki kızcaiızı Müjde o ııra
da anneainin yanında bulunuyor 
ve oynuyordu. Bir aralık çocuk 
mutfaia ıinnit ve orada epey za· 
man kalmıfb. 

Annesi çocuiun geri gelmeme
si üzerine kendiıini çağırmıı ue 
de bir cevab alamamıı ve derhal 
mutfağa kotmuıtur. Fakat küçük 
Müjdeyi mutfaktaki büyük su ka
:ıanmm içine batatair dütmüf bir 
ha1de görmüftür. Derhal kızcağı-

zı kazanın içinden çıkannıtaa 

da zavallı yavrucuk su içinde faz. 
la kalchimdan, fazla su yıdmUJ 
ve boiulmuttur. Karatq hastane
sine götürülen yavruya aun'I tenef 
füs yaptırılmıt iae de hayata dön
mesi temin edilememittir . 

Adanada yeni okul 
bin alan 

önümüzdeki ders ylb içinde 
Adana Tiliyetinin bir çok köyle
rinde S.t.l.M..ve '9ta...t ..._..enet 
Ye Kültür Bakanlarmın ıösterdiii 
ve istediii plinlar dairesinde mo· 
dem okul binaları yapılmıt ola -
caktır. 

Merkeze bailı Gerdan, K6prü· 
köy, Cerhanın Çabtdere, Neti -
diye,Karmnezar,Bürhanlı, Rumeli 
Şükriye, Kozanın Ağzıkaraca, ly. 
dem, ve Dartyolun Payu köyle • 
rinde bu okulların yapılman bat
lanmıttır. 

Bu yeni okul binaları 935 ey • 
hilüne kadar bitecek ve muhue • 
bei hueusiye tarafından da bu köy 
tere nakdi yardımda bulunulacak, 
bu okullar be} sınıflı ve yatılı o • 
lacaldır. 

Bir bomba patladı 
lzmirde Tepecikte Çamdibi 

mevkiinde Mustafa Retid oilu 
Bay V edad; evinin bahçesinde 

balda çapalarken topraktan dı • 
tan çrkmıı beyaz bir fitil ıCSrmüt 
Te çapasile bunu meydana çıkar • 
mağa çalıtırken birdenbire bir 

Yüzüme baktı: 
- Ne söylüyor acaba?. 
- Kimbilir! .. Belki bir tarkı ... 

Belki de... I 

- Evet. •• 
- Birisini çairıyordur ... 
- Yavruıunu mu? · 
- Belki •.. 
·- Neden belki? Baıka kimi 

çağırabilir?. 

- Meseli !.. Etini •. 
- Sahi •• Bunu hiç dütünmemiı· 

tim ..• 
Yürüdük.. Susuyordu.. Dütün -

celiydi ... 
- Y orulacakıın ! Artık döne • 

lim •• 
Dedim .. 
Döndük .. Gene susuyordu.. E

ve yaklqbjmuz sırada bülbülün 
tüzel aeai, mehtapta yıkanan sık 

alaç dallan ve yaprakları arum· 
da ,ark11mı söylüyordu .• 

Galatasaray 

Evvelki giinlıü '*"ta F enerbo laçeye karıı Galat<Uaray t 
kazandığı parlak galebe münıuebe tile klüp tarafından takıma 
akıam Maknmde bir ziya/et verilm İ§tİr. Ziya/et eğlenceli 6 
Yukanki resimde Galataaarayın lut bolcularını ziya/et aolraıınJo 
yornınuz. 

a••=1111111 Bu nece ~--·= R 6' f! 1 Nöbetçi eczaneler ii 
ft Samatyada: ErofiloQ, Fenerde: ii 
51 Emilyadi, Şehzadeba§mda: İbra· Ü 
ii 1. H 1·1 S h · · d • .. :: um a ı , .• e remının e : azını, ı: 

Gaz depoları 
Çubukluda üç gaz deposu 

belediyece münnkasaya ko 
Depoları ) apma) a bir çok jc 

çıkmıştır. Bu }az ıneY iminde 
lar yapılacaktır. = K .. ük" A "f Ak d .: Ei ar~gu_mr .. te:"' n , saray a: !i ----------~ 

P. Z. Nurı, Cagaloglunda: Abid, E · H 8 Q R S A 

1 minöniinde: Salih Necati, Beşik· 
taşla: Ali Hiza, Lalelide: Srtkı, 1 Hiz11annda yıldız ışarcti 'llın~! 

• Küçükpazarda: Hüseyin Hüsnü, rinde 3 3 de muamele göfP"'~ 
Fındıklıda: Hilil, Galatasarayda: dir.I Rakamlar kap:ınış tiıtlarıoı~ 
Ahmet Cent. Yüksellaldırunda: j 
Vinikopuloı Şişlide: Ahmet A . nukut (~) 
sun, Kasımpa§ada: Merkez, Hu - • Londra too. - • Vtuaa 
köyde: Halk eczanesi. • Nn york 114 - • MaıJrtı 

• Parts 160 - * Berllo 
Hmına:mmuu .. ::ı.ı:mm::am:m•aa-=ı:: 

1 Gelenler, gldenler 1 
BAY EŞREF - Belediyenin Dev· 

Jet Şiirasmdaki bir dl!YJWl'..._.....,17 • 
çin l\Jık-. ttlfüıı; olan Beled iye 

1nıkuk işleri müdtir muavini Bay 
Eşref dün ~ehrimize dönmü, tür. 

JAPON MALiYECiLERi -
Japonyanın Tokyo INınkur idare 
meclisi azuından Bay T obzo Su
zuki Ye bay Bunıo Umemiye Mı
sır yofile şehrimize !elmit1erdir. 
Bangerler Türkofisten --ka~ -
mıtlardır. Yarın Pariıe gidecek -
!erdir. 

INGILIZ ELÇiSi - Ankarada 
bulunan lnailiz elçisi Sir Peni 
Loren ve Ledi Loren tehrimize 
ıelmitlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bomba patlamıftır. 

• MJltao 211. - • Var'4)vı 
• Brllhe 118. - • Budıpcşte 
* Atın a 24, - • Blitrcş 
• Ceaent 815. -· • Belgraı 

" Sofya 24, - • Yolt.obıma 
• Amstcrdarn s:ı;. - * Alon 

rag 

• ~tokho'm "" - · 

Çekler (kap. aa. 1 
• Loodr:ı ~98. • Stothlm 
• Neyyon 0.8049 • Viyana 
• Paıls 12.06 • Mıdrlı 
• MllAno 9.45 • Bcrlln 
• Brtıt'~ -4. .. o,,. .. v.u~Yı 

• Adn• 8Ull8! • Budapqte 
* Cenevre 2.4.~56 • Blltres 
* Sofya 64. 1164 • Dctgraı 
• Amtterdım 1. 1741 • Yotobıma :.;4 

• Praı: 19,0MO • l\loskbYa ~ 

L ESHAM 
ı, Bantall ıo.- lramny 

•A11adolo 29.- • Çimento u. 
Reji t. 27 ÜD)"OD Def. 
Slr. Hayrtve tl'.- ~·ark Oel. 

Merkez Butast 63,- Rılyı 
U. Sigorta - ,oo Şart m. ceza 

1,. Romontl 11,30 f clefon 

latlkrazlar 
Bay V edad elinden, yüzünden • ı933TDrt Bor. ı 30,25 ı-:ıettrit 

ve göğsünden yaralanmıtbr. Ya • . ll 28,'lO Tramva~ 
" lll 28.8~ Rıhtım 

rab derhal Memleket hastanesine fstftrhıDablll ı 9-4,- • Anado'u 

kaldmlmııtır. Yapdan tahkikata •Erıaıl lsdkruı 99.- ı Anıdoto ıı 
göre; patlıyan feY bir bombadır 19ıs A M - .oo Anadolu 111 

kid be 
Pallı'at - .oo • ' ü nıe~~ıı ı\ ve e• · en ri toprak altında aak· l liiiiiiilii&ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiii'Sil" 

lanmıı olduğu tahmin edilmekte-
dir. ~ Urolo§ = OperatBt 

Zabıtaca bombayı saklıyanın Doktor Kemal Qz,,I 
meydana çrkanlmuı için tahki • Karaköy Topçular caddesi No. ~ 
kata devam olunmaktadır. :==ınr. Telefoa 41235 • :/. 

Solmaz, içini çekti ve söyledi: ı du. Gramafon çaldı. Bao'~ 
- On1arın içinde.. lnsanlann cukken, mektepte bqındaıı ~ 

çoiu ribi hiuiz ve vefuız olanlan gülüne bir Tak'ayı anlattı .• 
yoktur deiil mi Vedad Bey? Gülüttük.. ',t 

- Şüphesiz... Sanki biraz evvel aöisüıod' 
Sesi titriyordu.. layan, o değildi.. i" • 
Oınuzlarından tutarak ıözlerine Gece bir kaç defa odaıı.-

baktım ... Ay ıtıiında, ıtıl l'fıl par· dim ve bakbm .. 
lıyordu.. Rahat rahat uyuyordu •. 

- Ailayor musun?. • • • • 
Batını ıöisüme koydu •. Kolla · Bahçenin eski sahibi hdl ~ 

rını boynuma attı. Hıçkırdı. gin, hem de meraklı bir ad::;--• 
- Fakat ne yapıyonun Sol - biraz tümsek olan yerine ~,. 

maz? Biliyor musun ki sen henüz dan büyük bir mağara yaP b' • 
hutum? • Bu mağaranın ön tarafı ıeııe i,tl' 

Dedim. tondan yapılan iıtıli.lctit .e ~ • 
- Bırak beni Vedad Bey, ağla· lagmitlerle süslenmiıti.. iç .,ı

yayım •• Çünkü bu ilk ve sondur.. fmda ağaç taklidi bir kan•P4' ~stil' 
k ··pe.,-

Bana yarayacak bu.. dı .. Kenarda bir avcı ile 0 

Y mupk, dalgalı saçlarını olqı. 
yor, ellerini elimde 11ıtmaia çah
tlJordum .• 

Eve danünce birdenbire ten ol• 

heykeli duruyordu.. ..~ 
.Alqam1arı mağarnın u &ıt 

apiı sular akıyor, muhte..,:.ı,r, 
tellle halini alıyordu.. So 

-
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Habeşlere yardım ••• 
-- (Baş tarafı ı inci aayıfada) Tan ne diyor 7 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -78-

1aksim ve Harbiqenin kuruluşu 
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Hli"AYIE 
Zavallı Hanriget ! .. 

Yazan: Andre Maurois Çeviren A. C. 
Robert telefon ederek ne va • 

kit beni ziyaret edebileceğini sor
duğu zaman çok §aşırdım. 

Biribirimize ne söyleyebilir • 
dik? Onun karısına kartı derin 
bir temayülüm vardır .. Robert, iyi 
şarablarm, hafif meşrep kadınla -
rin tadını tadan zeki bir adamdan 
batka bir §ey değildir. Zavallı 

Hanriyetin on bet senelik saadet
siz bir izdivaç hayatından sonra 
ona kartı sadedilane bir perestiş • 
karlık göstermesini hiç bir zaman 
anlayamadım .. 

Robert'i daha telefon ettiği gün 
kabul ettim. Keyifli bir tavırla 

sigarasını yakarken dedi ki: 

den bahsettiği için bu seyahat 
meselesini de size açacaktır. Ona, 
bir muharririn en ziyade mühtaç 
olduğu ıeyin kendisini tanıtmak 
bilhassa yabancı memlektlerde 
kendisini göstermek olduğunu an
latınız. !1u seyahatlerin ne kadar 
pahalı olduğunu, mukabilinde ne 
kadar az para alındığını, vaktin 
en ziyade can sıkıcı ziyafetler ve 
resmi kabullerle geçtiğini söyleyi
niz. Velhasıl benimle berııber git
mekten vaz geçirtiniz. Fakat ayni 
zamanda beni yolumdan alıkoy
mamasını temin ediniz. Geri gel
diğim zaman kendisine kartı da· 
ha mütfik olacağımı size söyle
meme hacet yok. 

Zavallı Hanriyeti rikkatle ıe· 
verim. Yalnız siz de tasdik eder· 
ıiniz ki en iyi izdivaçlerde bile a· 
rada sırada izdivaç teneffüsleri 
olmak lazımdır. 

Robert bu mevzuu bir saatten 
fazla izah etti. Bense, çahtmama 

mani olduğu için asabiyet içinde 

il RADYO 
BUGUrt 

İSTA.ı.""Bt;:.: 

ll 

l 7 ,30: İnkılap dersleri, Üniverai· 
teden nakil, Sinop Saylan Bay Yu • 
:..uf Kemal. 18,30: Jimna tik, bayla:
için, Bayan Azade, 19: Muhtelif mu· 
siki eserleri, plak ile. 19,20: Haber · 
ler, 19,40: Ifovaycn kitar, Zekeriy:ı 
Ye arkada~ları. 20,10: Ziraat Bakan· 
lığı namına konferan~, 20,30: Bayan 
Niı:ıet V :.Lı:t, ~an nivano ile, 21: l\h· 
car ve Süzan Ilingöl havaları, plak i· 
le. ~1,~{): Son lı:ıherler. !:l,30: RaJ· 
"0 or! .. c~trası. ::?~: '"' ·h o caz ve t::ngo 
orkestra lan. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
l 7 ,20: Orkestra konseri, 17 ,40: 

Sözler, 18: Danıı. 19: Hafif musiki. 
- Sözler. 20,10: Plak. 21: Şen ne'· 
riyat. 21,30: Dans plakları - Haber· 
ler. 22,30: Senfonik Avrupa konse· 
ri. Baclı ye Brüsknerin eserlerin • 
<len). 23: ReK.l.inılar. ~; l:i: Ork.'!e· 
tra konseri. 24: Sözler. ?.i.05: nan:; 
musikisi. 

l 75 Klız . .MOSKOVA 1724 m. 
11,15: Bizetnin "Cemile,, opera· 

sının adap~atyonu, 15: İsYeççe ne~ • 
riyat. 18.30: Kızı lordu için komer. 
19.30: Karı~ık konser ' 'e damı. 22: 
Almanca ne~riyat. 23: İngilizce, 24. 
05: Almanca. • 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,30: f. Bckeffi ak~amı, 20: 

Köylü orkeı;trası, 22,10: Spor. 21, 
~O: Çingene orkestrası. 22,20: Ha · 
herler. 22.40: "Keman sesi i~itilin· 
ce., adlı mmikili bir re,·ii. 2-1,15: 
Caz orke~trasr, 1.05: Son hahcr)t'r. 

"- Azizim, sizden bir hizmet 
bekliyorum .. T elaı etmeyınız ... 
Ne para istemek, ne de tavassutu
nuzu dilemek için gelyiorum.. Siz 
Hanriyetin daimi mütavirisiniz 
ve onunsize tam bir itimadı var • 
dır. Böyle yapmakta haklı ol • 
duğunu ilave etmeliyim: Sizin 
hayat hakkında öyle fikirleriniz 
vardır ki ben o fikirlere ittirak 
etmem .. 

parmaklarımı masaya vuruyor- -...-------------

Fakat gayet makul o1an bu fi -
kirler, zavallı Hanriyetin makul 
tab:atına pek uygun düıüyor ... 
Diğer taraftan dostluğunuzu teh • 
likeye dütürmiyecek kadar mah • 
rem ve zeki olduğunuzu da tecrü
be ile biliyorum.. Size koca ta -
rafından vaki olacak beyanat, ka· 
dının kulağına kadar eri-fmek 
tehlikeli ..g~irmez.,, 

Robert, sisaraıını del'inden de
rine çektikten ve bana müstehzi -
yane bir tavırla baktıktan sonra 
sözüne devam etti: 

- "Bir konf eran.s turnesinden 
avdette Malmodan ta-yare ile ge
lirken bir kadına, daha doğrusu 
gene bir kıza rast geldim ve ona 
bir mektepli gibi aıık oldum ... 
Şimal kadınlarının güzelleri bizim 
Pı::ıı isin esmer kızlarım gölgede 
bırnk:rlar .. Bu gene mahluk bana 
bazı iımitler verdi .. 

Ooo ! Aramızda bir vak'a yok· 
tur! Vaziyet böyle bir §eye mü • 
sait değildi. Tayyare, hararetle 
yardan bir kur için vapurda oldu
ğu kadar imkanlar bahşetmez .. 
Fakat bir daha geli§imde tekrar 
görüşmek ıaadetine nail olunma -
smdt!n falan bahsedildi .. 

Beni bilirsiniz, azizim; böyle 
şey!erc hiç dayanamam, bahusus 
o·ı~ tat.min etmek için hafif bir 
şüphe de mevcud olursa: fütuhat 
yapmaıtta öyle bir zevk vardır ki 
sizin gibi faziletli erkekler bunu 
hiç bir zaman anlayamazlar .. 

Onun için, beni ilk defa kabul 
eden komiteye kendimi bu kış için 
tekrar davet ettirdim .. 

Şimdi iş zavallı Hanriyete kal
dı. İ§te sizin rolünüz burada baş· 
lıyacak. 

Ben mukabele ettim: 

"- Bu rolü anlıyamadım, karı· 
nız a sizin aranızda.,, 

- Durunuz azızım, sizden 
Hanriyetin menfaatine olmıyan 
bir ıey istemediğimi göreceksi
niz. Tasavvur ediniz, karım benim 
bu yeni seyahatimi çok fena kar
§ıladı. Mutlaka beraber gelmek 
istiyor. Tabii bunun mümkün ol
madığım anlarsınız. Dostluğunu

za güvenerek istediğim şey çok 
basittir. Hanriyet sizinle her fey-

dum· 
Nihayet benden bir va~d alma

dan çekilip gitti. Ayni gün öğle
den sonra garip bir tesadüf eseri 
olarak Hanriyet beni telef ona ça· 
ğırdı ve: 

- Bernard, eledi, bu akşama 
doğru şayet işiniz yoksa beni gör· 
meğe gelebilir miıiniz? Size bir 
fincan çay içireceğim ve belki siz· 
den bir nasihat alacağnn. 

Oraya gittiğim zaman Hanrİ· 
yet, piyanoda Bach'ın bir eserini 
çalıyordu. Kadında gördüğüm 
gençlik taravetine hayran oldum. 
Hanriyet kırkından pek aşağı bir 
kadın değildi. Fakat o günkü kı· 
yafetinde ancak otuz yatında gibi 
görünüyordu. 

Beni, her zamanki gibi samİ· 
miyetle kabul etti. Sevdiğim bir 
etüdü çaldı ve rahatsız edilme· 
memiz için çay serviıini hazırlat-
tı. Ondan sonra anlatmağa baş • 
ladı: 

- Benim küçük Bertrandım, 
nihayet bana büyük bir hizmette 
bulunmanızın zamanı geldi. Fa· 
kat sizden bu hizmeti iıtiyebilmek 
için atağıdaki itirafı yapmağa 

mecburum. 
- Pek iyi bilirsiniz ki, Hanri· 

yet·. 
- Aziz Bertrand, dünyada yal· 

mz size itimadım vardır, bunu 
pek ciddi telakki ederim. 

Bertrand, benim bir sevgilim 
var. Bu adamdan sizin hoşlanmı· 
yacağınıza hiç ıüphe yok, evvela 
benim sevgilim olmasından ve 
sonra sizden büsbütün başka bir 
insan olmasından dolayı.. O, 
gençtir, benden çok gençtir, Slav
dır, Pariste tahsil ediyor, kendisi· 
nin ilahi bir güzelliği var, mükem 
mel dansediyor, kültive?.. Evet, 
fakat biraz fazlaca kendin! beğen 
miş. Oldukça çapkın ve bir parça 
da delişmen bir çocuk. Velhasıl 
size hiç benzemiyen birisi.. Fakat 
onu seviyorum, beni mes'ud edi· 
yor·. 

- Ya, Robert? diye sordum. 
- Tabii Robertin haberi yok. 
Robert, kocasının sadakatsiz

liklerine melankolik bir tevekkül
le sabreden, fena kocasından 1 

kendisini kurtaramıyan zavallı1 

küçük Hanriyete merhametli bir 
nazarla bakıp duruyor. Hem Ro
bert benden ziyade küçük Dani
markalı bir kızla bulufmayı dütii· 
nüyor. 

Ben hemen: 
- Ne dedi. O meseleyi biliyor 

musunuz? 
- Hem de çokta.nberi, ya ıiz 

nerden haber aldınız? 
- Robert, bugün öğleden ev· 

vel bana geldiği zaman anlattı. 
- Neden bana hemen haber 

vermediniz? Ah sizi gidi fena 
dost ıizi? Fakat meseleyi sızın 
bilmeniz rica edeceğim şeyin ya
pılmasını daha ziyade kolayla§· 
tırıyor. 

Beni dinleyiniz: Robert tetrini 
evvel ayında iki haf ta buradan u
zaklaımalıdır ki ben de Frederik
le beraber Adalar denizinde kü
çük bir seyahat yapabileyim. 

- Robertin aklında esasen se
yahate çıkmaktan batka bir §ey 
yok ki o bilakis .. 

- Durunuz Bertrand, onun se
yahate çıkmak istediğini pekala 
biliyorum· Fakat ben itiraz et· 
tim, ağladım, sızladım. Onun için 
kararından vaz geçer gibi oldu. 

- Ne fikirle hareket ettiğinizi 
anlıyamıyorum, Hanriyet. Bu ko
medyaya ne lüzum var? 

- Şayed seyahatine derhal mu
vafakat etseydim isteğinin yansı
nı kaçırmış olurum, bir ,ı~ belki 
şüpheye düşerdi. 

Sizden tunu istiyorum Bertrand 
seyahatin fay: dalı olacağını koca
ma anlatınız. Şayed ıimdiye ka
dar olduğu gibi evde gene hakim 
bir mevkide kalmak istiyorsa ha· 
na karşı müsaadekarane hareket 
etmemesini, seyahatten vaz geç
memesini, vaz geçerse evdeki ha
kimiyetini kaybedeceğini kendisi
ne söyleyiniz. 

Bir de de;:dimi unutturmak iç\n 
bana küçük bir deniz seyahati 
yaptırmasını tavsiye edeceksiniz. 
Siz bir ~aeleksiniz, bu ricamı ka
bul edeceksiniz değil mi? 

Ben: 
- Zavallı Robert ! dedim. 
O da ciddi bir tnvurla: 
- EYet, zavallı Robert ! sözle

rile mukabele etti. 

Adananın ~urtuluş•c 
.Mücadelesi Hatıraları 

ın 
11 

Yazan : Kars Saylavı Esad 
-8- J 

Bremon inatçt bir adamdı. Teklifi yetim lıaıicindc gördiiğiim cih CJ 
ne ise behemehal yapılmasını isterdi. telgraf la /. tarıbula n-0zarcti ade 
Kapitillasyon meselesinden başka mu- bili.('ar almacalc cet·aba göre nıJJiJlll 
sakkafat vergisine zam icrasına dair le i/asrna mecbur bulunduğıı 
teklifi de gelmişti. .. maalilıtiranı beyan eylerim. .,; 

Adana Vilayetine Vali ı:efeııı 
Ebeldtıı; Vuika:6 ESAT 

29 Temmuz 302 tarüıli kanunnamci llremon hunn şu <'CYahı yerdi ıat 
lıümayun hilafına olarak emldk ver- Adana vilayetine: de 
vUerinin muntazaman tahsil edüme- Eh~dômı; Vesikrı :8 )! 1 

diği n11zan dikkatimi celbetmlıtlr. iş· 29 Eylıil 919 tarilı ı:c 102 1111 b a 
bu kanr.ınnamenin altıncı maddesinde ralı talırirat.mı:.a cct•aben t·c 23 E a 
her sene zarfında bir takdiri kıymet ful 919 tarilı ve 189 numaralı trl 
icarsı emrolunmaktadır. Halbuki çok /icrcmc :eylen ıadilôtı umur1' d4 
zanuındanberi buna mümasU bir l}ey hald•rndahi kararımın miimessili ili: 
yapılmanuıtır. Bu takdiri kıymet u- lunduğwn ba!lmmnrıdanlığın laı 
ıulü tatbikini mübeyyin iradei ıeniye emri olma!. ii::crc t.elaT.ki buyıır 
bir çok muanıeltitı intaç eylediği gibi nrzı rica ederim. Bu hususta arı ı4 

alıvali hazıra dolayuıyle lstanbul ile icraatı miiıealdp lstanbula ıclgr" ıı 
muhaber~nUı betaatle cereyan eyledi- i§'aratta bulunmanr:;da bir m11h= n 
ul r.e makamı def terdariden vergile- görmüyorum. tı 
ı·ln lalısiline bihakkın lu:um gösteril- h 

1 J. T e.-ıri nicnıel 919 
diği C'ilıetle işbu takdiri kıymetin Ada .. ~ 

Ba.( admini~ırot , 
11ada ımreti umumiyede tatbikine ka- .. BREMO'V 
rar ı'Crrtim. Binaenaleulı ikinci bir 
takdiri laynıet komisyonunun teıkili 
ile her iAi komisyonun tesrii huswun
da «mir buyurmanızı rica ederim. 
2.1 Bglül 919 

IJaı Administratör 
Bremon 

Şu takriri aldıktan bir kaç saat 
ı;onra ı:;enc l\ cmal Bey yanıma geldi. 
Bremon &izden rica ediyor, Ferit Pa
~a da ayrıta selam söylüyor. Bu Fe
rit Pa~amn kim olduğunu aşağıda i
zah edeceğim. Bu işin icabını tesri e
diniz. Adana halkı sizden memnun
dur Fransanın ,.e Bremonun muvafa
kati olmadık~a Babıali buraya asıl 
bir \'ali tayin edip gönd~remez. Siz 
bunlarla iyi gerinir l'C dediklerini ) a· 
pa.rıı-anız asaletiniz icra olunacaktır. 

Zemininde idarei keltlm edince bu tek 
Jiflerinizi de hiç yapamam dedim o
nun üzerine ;Çekilip ~itmişti. 

Meğer Bn.·:nonla Ferit Pasa bunu 
da rei:ldedcrelimf auşhnmüşler. en·e· 
la defterdar Tevfik Beye teklif et
mişler o da tazyikten, rnes•uliyetten 
kendisini kurtarmak için vilayet ma
kamı bana emir versin yahut teklifi 
havale etsin ondan sonra yapayım 
zira resen ben bir şey yapamam de
miş olduğu ôil:iherc defterdar Beyin 
iCadf>sinden anlaşılmıs tır. 

Yukarıda ismi geçen Ferit Paşa 
Berutludur. }'ransızların kUibi umu
ml-.i bulunan Kemal Elyafi Beyin 
hemjerLidir. "Akrabası Ye münasebe
ti olduğunu da söylilyorlar.,, Ferit 
Puşa Berutta llalepte polis müdürlü· 
ğü yapmış; Fransızlar Adanada ken
di~ir.c bir vazife \'ermişler def ter da
rın odasını da tahsis etmişlerdi. Me
murlarımıza kar~r mütehakkimane 
bir nzi:ret aldı. Adeta kendisine bir 
mtif etti:.i umumi süsünü verdi. Dedi· 
ğini, istediğini yaptırmak dinletmek 
istiyor hatta tehdide bile kalkışıyor
du. Baş AdminiRtratörlükten vilayete 
bir iş veya bir evrak havale edlh;e 
''çabuk yapınız ve cevap nriniz,, diye 
haher gönderirdi. Bütün muhahert? 
ve muameleye müteallik dosyaları 
da almak, görmek isterdi, ~üphesiz 
dinlemezcliın. Enak müdürüne ma· 
lfönalnn olmaksızın hiç bir muame· 
le lıakkmda mahitnat veyn bir enak 
,·erilmemesini Ye ret eyleme ini @u . 
reli katiyecle tenhih \'e ihtar eyJe • 
dim. · 

SURET 
Ba~ administratör Brcmon cenap· 

Tanna: 
Vesika: 7. 
23 Eylul 919 tarilı t·e 184 numa· 

ralı takririniz.a cet!aptır. 
Emlak ve arazi ı·e.,,gilerinin mun

tazaman taluil edilmemesi ~<>ferbcr· 
lik ve alwali hazıra <lolayuiylc ta · 
haddiis eımi'! bir va:.iret olduğu na
zarı dikkate alınmak icap eder. U • 
rnunı sırasmda ıahsilcita elıemmiyct 
ı·erilirse cer<?yanı tabiisini alacağı 
§ii.plwsizdir. Karnnini mevcude de 
tadilat icrası bahawıa gelince; bu 
muamdc behemehal bir iradci ,,eni· 
:renin tebliğine muhtaç olduğll gibi 
/.,tanbrıl ile muhaberatın bctaetin.c 
rağmen böyle mii.lıim bir me•clcnin 
lıutbchot lıalli iml.:ônı dairci salahi-

Kapitülfü:yona ve musnkkaf a • 
tadilatı umu~ıiye icrasına dair tt~ 
lifleri <loğrudan doğruya hukuk~ 1 
sasiyeınize miidahale mahiyctıt 
gördü~ümden hittabi reddettim· 
ıihat işlerine karı ma mı yj}ayt t 

malumatı, mezuniyeti olmakfıS l 
hiç muHfık gönncdim. Bu sebe 
baş a Iıııini trati)re bir takrir ,-os 
tlnn. Vilayet jandarma tabur kıl 
mandanmm cin ayrıca nnzarı <1ik~ 
tini cclbeylediın. 

SURET 
Brcmon cenaplarına 

Vc5ifuı:9 
Vilayet Jandarma Tab11r kıım 

danlığından aldığım te..=l;:ercdc 
nef <?r jandarmanın tara/ını::dan 
rilcn emir iizcrinc tr>rlıis olwınl 

ii.zcre bulundukları bildirilmcht 
i:lir. 

Halbuki, jnndartna l.:a"dro!ill 
e a.'en münlıaltiı t'Ordır. Asn)'I 
her .:aman dergôr olan ehemmi) 
ne mebni yerlerine miina~ipl<>ri ıc 
mamcn tayin olumruıdılu;o tı lJı.f 
dan bir ne/erin bile ne terhisi. 
ele sair suretle aynlmaları kati) 
caiz değildir. Çiinldi pek miihim .1 

lan inzibat i~lerini haleldar edetu 
tir. Bu itibarla bunlara meydan fl 
rilmemcsini ehemmi ·etle jantla,?> 
lmmandanlığına tebliğ eyledim. , 
rıaenalcyh bundan böyle mal.:nmı ' 
hiyctin malimıatı olmadan taraf ırı 
dan bir muamele ·apılmamasını f' 
ca ederim. 

9 T e~rinicvvcl 335 
Vali ı·r.kil1 

ESAT 

Buna Bremonun ce' ahı 

SURET 
Adana vilciyetine 

Numara 2887 V csika: JO 
9 T~rinicııı:el 919 tarih tır. 4 , 

numaralı te::luıreme oeı:aben. me', 
zuuba/ı$olan elli jandarmanın t~ 
hü/,cri tarrıf ımdan verilen. ~'.J' 
miibteni olduğunu beyan ile ~. 

0
• 

f alıreylcrim. Bu. mesele bana oıl • 
lup tarafınızdan miidalıale cdilf11~11 
5İne malıal yohtur. Binaenaleyh ~ı1· 
meseleye ait olarak jandarma .,, 
mandanlığma gönderilen te;;kl',~/. 
kecnlemyckun lıükmiinde addcJı ·te 

· 1 • ı·c~' mc.~i ricasını lC)1t mıffa ata 
ittihaz ederim. 

19 1'c.~rinicn:cl 919 "r 
.. Bmı adrninistrı110 

Brcmorı 

d rııJlll' Jantlarına tnhur kuman ıı 
ce\'abı: 

URET 
Huzuru ôlii ı·ilciyet pcnalıiye{ 

( \rknq 'ar rf"' 
! 

Yurttaı! 1 -taı111 
Kendinin ve çocuğunun P~ eef.O 

kuvvetli olmanızı, evine ilaç ı~ ii • 
. . bol bol iacır, 

Y•taman•zı ııtiyoraan )'İ •' 
züm. badem, ceviz, fındık, hıbk 1ııı•· 
yidir. Bunlar senin büyük yurdu"• 
vetli, ıifah yemiıleridir. ,,,,,,, 
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Bag Mahmut Eaat inkılap kiiraüsünde Yunanistanda büyi"k bir isyan 
'Biz Türklere en yara
şan sıfat hikimliktir,, 

~~~~~--~~~~------~~~~~~~~~ 

...- BQ.f tarafı birinci 8a~"f ad4 

nın mühim ıevkülceyif noktala • 
rını itıal eylemitlerdir, halk ara 
ımda sükun hüküm sürüyor. 

karfa iıyan eden zabitler, raflet
ten iıtifade ederek Salamın tena
neıile harp gemilerinden 4 tane
sini ele geçirmeğe muvaffak ol • 
mut"'-rdır. 

Atinada isyan eden kuvvetlerin 
bulunduğu yerler çoktan sarıl • 
mıı ve müaademeye baılanmıf h. 

Halkta ıilih aealeri pan;J, husu 
)üne sebebiyet vermit ve bazı mü 
ıellih sivillerin bu ite knıtmak 

istemeleri üzerine de polis kuvvet 
ra kanunundaki hapis cezası ka~dı
rıldıktan sonra ödeme işi daha 

salim bir mecra aldı 

Hükfunet isyana önayak olan
lardan bazılannı tevkif eytemit • 
tirAtinada da örfi idare Hı\n ey
mittir· 

Selinikte de bir isyan hareke
ti patladığına dair çıkan haber • 
ler, katiyen asılsızdır. 

Çoktanberidir, hazırlandıiı an 
latdan bu tqebbüı, Atina ve ıa
ir tehirlerdeki askeri gamizonla
rm da iıyanile bir arada vukubu
lacaktı. 

leri harekete ıeçmitti. • 
General Kondilis, tiddctii emir 

lennin tatbik edilip ediln,ediğini 
anlamak için yaverlerini koıturu
yor, ve isyan hareketlerini ne pa 
huma olursa olsun bastırmak iı 
ti yordu. 

Çaldarl•ln beyanatı 
lzın· 

ır ıaylavı Bay Mahmut E· 
t Bozkurt inkılap küraüıündeki 
erıine dün de devam etmiıtir. 

ı.~'ı Mahmut Eıat dersine ıöyle 
~adı: 

- ,, B d ayanlar, Baylar .. Geçen 

kıza da erkeğe de müaavi hak ta
nıdı. 

Mesele insanlık, halk ve adalet 
meıeleıi idi. Kadınla erkek mi • 
ru bahsinde müaavi görüldü. O 
suretle kanun nqredildi. Kanu • 
nu medenimizin nafaka bahsini 
tetkik ederken ıöreceğiz ki, er • 
kek te kadına, kadın da erkeğe 

Atina, 2 - Bat Bakan Bay Çal 
dariı, ıon isyan mün~b·ılile, hal 
ka hitaben netrettiği bir beyan • 
namede diyor ki: 

Atinada zabitler, askeri iıyan 
ettinneğe muvaffak olam1mıtlar 
ve fesat erbabı, gece ıeç vakte 
kadar süren bir tüfek aletinden 
sonra tealim olmuılardır. 

Hük\imete aadık kalan kuvvet 
ler, ıehrin hikim noktalarıyla 
nezaretleri muhafaza altıöda bu
lunduruyorlar. Fesat orduda ta -
mamiyle baıtırılmıttır. 

Saat bire doğru, silih sesleri 
azalmıt ve bir buçukta isyan e • 
denlerden sağ kalanlar ele geçi • 
rilmiıti. Ortada birçok yaralı ve 
ölü \·ardı. Hükiimet, merkezde va 
ziyeti kurtarmıt ve ihtilale ıttirak 
ederı harp sefinelerinde" ikisi 
nedamet hislerini telsizle, hüku -
mete vermiıtir. 

.... e~ıiınizde, Türk kanunu mede • 
9&ııınin h . 
ı, ana atlarından bellıbafh· 
ı ~1 tetkil eden din meselesi Ü· 
'tınde haylı durduk. Ve uzun U· 

ıtırı tahliller yaptık. Bugün de bu 
;::e!e ~trafmda biraz daha dur 
h tatıyorum. Kanunu medeni 

~ e~ııriandığı zaman, bu prensip 
..,. .. •fında mevzuu bahıolan Türk 
... \lal" l'·· uınan Bay ve Baysnlarm, 
ae7~ ~lınıyanlarla evlenmesi me 

eaı ıdi. O zaman muarizlann 
~ettiği fey, kanunu medeniye 
Ilı ır llladde da.ha ilave ile, müslü· 
) •n °lınıyanların müalüman ba • 
tnlart 1 . . ,. • d' a ev enmelerının men ı ı· 

t~İ~Bu. teklif reddedildi. Bu tarzı 
•i ~ı, muasır medeniyet pren -
d p erıne zıt bulunduğundan red-
edildi. 

Bu h · d' l" l'oJttu uıuıta bır en ıteye uzum 
ı· · Eaa..en o güne kadar va· 1

Yeti •··•-- . . ik. f- '-' k bir h .. 11.QWLll, ıerıatın ı ı&nUI 
ltıı ~ü değildi. Vaziyeti tu -
id· 'B~ ınilletinin milli seciyeai 
ili~· Utiin bu itler kanunu mede 

'~· 0ınuzla.nna tahmil edile • 
~Bu bir meaele idi. Milll 
li. ' evler bunu telkin edecek 

• ~~ •·k· • t büküm' .. len· nın ~ .... ı tena • 
hayanı 0lduğu zamanlarda Türk 
erkekı atdan mü:ılüman olmryan 
lr - eri 1 k .d . ., ''4lll e ev enenler yo mu ı ı · 
bır~nu bıedeni bu ciheti serbest 

bktan · na 11• be sonra, terıat zamanı 
ltiı 11 

tle arttı mı? Bence bili • .. ,, 
B 

~~y .Mahmut Eıat, ıeriet hü • 
alttı erı lllevcut iken müılüman 
lere~;~~&rın adlarının değittiri· 
itli . urk bayanlarla evlendik • 

nı anlattı 
''it 

diir etit, dinini intihapta hür • 
ta ·i; .. Yerine "rqit dinini intihap 
~ ~r ~eğildir,, kaydini koydur 
~ ııtıyenlerin fikirlerini müna 
du~ ederek bu fikirlerin batıl ol 

B nu llliaallerle gösterdi. 

t., :'! Mahmut Esat, bundan aon 
l't ~l'&&l ıneaelesini anlattı Şunla 

-.... r edi: 

titı ':""k,1•l&ın hukukuna göre erke 
• 1 1 k d 
J~ha ' a ının bir almaaı Kuran 
ht~ lındandı. Bunun değiımesi, 
~~ he~atı telifa verdi. Muaa Ki 
lifi d OCa aksini iddia elti· Bu tek 
kt'buıe red~edildi. Bir kere bunu 
tı111 edebılınek için, ancak kadı 
..... erkekten d .... ı.ı·, ..... b. ..,.e!bl k un goru uugu ır 

~huı e et, bir hukuk zihniyetini 
lt.dınJ etmek lazımdı. Araplarda 
dir ar, erkeğe niıbetle fakir -.,, 

t\!:kat bir Türk ana bir baba ta 
l r edeb·ı· · · k' k ... lllld ı ırı:nız ı, ızmm og-
<lu11 a~ v~ya oğlunun kızmdan 
~ter od u~~u kabul edebilsin. 
~İbi k enıldıği ve iddia ~dildiii 
ii·· ' •dının da.h f .. "ld" ı;U kabuJ . a zayı goru u-
bir al edılıe, kadm iki, erkek 
İdi, l!lt.lrydı. Bu adalet icabatı 

lt..nunu medeni insan olarak 

bakmak mecburiyetinded;r. 
Bayanlar Baylar .. 
Kanunun ailede otoriteyi yık • 

ması, anarti tevlit etmesi ileri 
sürülmüftü. Buıün bu bahse niha 
yet verirken biraz da bu noktada 
durmak istiyorum. Bence anarıi 
eaki 19riat nikahında idi. Kanu • 
nu medeninin ısı den ı69 za ka 
dar olan maddeleri beni teyit e • 
der.,, 

Bay Mahmut Esat, kanunu me 
deninin maddelerini okuyarak 
bunlar üzerinde tahliller yaptı. 
Koca ile kadmın ev ve aHe birli 
fi üzerindeki haklarını, koca ile 
kadının biribirlerine karşc vazi -

"Bazı deliler, memleketin meı 
ru hükumetine karıı ayaklandılar, 
tersaneyi, Makriyani kıılaımı ve 
harbiye mektebini it1ral ettiler. 

Bu hainane tetebbüı bastın) • 
dı, hükiimet vaziyete lıikimdir. 

Yunan milleti, sakin ve müsterih 
olmalıdır. Bu mücadelede ölen • 
)ere ve yaralananlara, hiıkiimete 
sadık kalan müselli.h kuvvetlere 
hürmet borcumuzdur. MiJlet, on
lara mütqekkir ve minnettardır,, 

Atina 2 - Donanmanın bir kıı 
mı, henüz hükiimete teslim olma 
mııtır. pyet bu asi harp gemile
ri,bugün teslim olmazlarsa, Yu • 
nan tayyareleri tarafından topa 
tutulacaklardır. 

Askerler hUkQmete •adık 
Atina, 2 (A.A.) - HilkUnıete 

yetlerini uzun uzadıya anlattı. ı-------------------------
hap'.ai kaldırmııtır. İkincisi ilim 

Sözü botanma meaelesine getire 
sız icrayı koymuıtur. 

rek bofanmada kadınla erkeğin 
haklannı mukayese etti. Borç için hapsin kalkması si • 

yasi, iktisadi bir takım fıkir ce -
Bay Mahmut Eaat Bozkurt, 

reyanlarma da yol azmııtı. Bu -
bundan aonra Türk hakimlerinin 

günkü medeni dünyaya mensup 
aalihiyetini anlatır. Buna da iti -

devletlerin mevzuatı tetkik edilir raz edenler bulundufunu aöyli • 
verek rlenine fÖyle devam etti: se, görülecektir ki, borç için hapiı 

yoktur· Borç için hapsin ilıası za 
- Kanun hazırlandıiı sıralar ruri idi. Borç için hapsin lralkma 

da bilhaaaa büyük millet mecliai ama, belli batlı itiraz edenler tefe 
adliye encümeninde müzakere e- cilerdi. Borç için hapis kıılkarsa 
dilJii zamanlar, Türk hakimleri kimse borcunu ödemez fikd ileri 
ne vasi salahiyet verilmemeai ile sürülüyordu. 
1rnrtılattık. Musa Kazım ile Mus- Bir kere tunu ehemmiyetle kay 
tafa Nuri hocalar batta geliyor • dedelim ki, bu, mentei ta Roma 
lardı. hukukunda bulunan iptidai bir siı 

Bunlara göre Türk hikimine temdir. Biz bu sistemi Avrupadan 
bütün aalihiyetler verilmek teh- aldık. Fakat Fransa ı866 da bı • 

likeli ıörülüyordu. Muarızların raktı. Bugün medeni dünyanın 
bu fikirleri de kabul edilmedi. hiç birisinin b<örç için hapsi yok-

Dünyada iki ıiıtem caridir· Bi- tu r.,, 
ri mukayyet hakim, biri aerbeat Bay Mahmut Eaat Bozkurt, bu 
hi.kim, ıistemi. Muarızlara göre rada biri Silifke, diğeri Eıkiıe • 
serbe.t hi.kim, sistemi suiistimale hir hapiaanesinde geçen hı1tıraaı
yo1 verirdi .. ,, nı anlattı. Silifke hapiıaneıinde 

Bay Mahmut Eaat, serbest ve yetmit y&fında bir ihtiyar. bir oğ 
mukayyet hikimL\:' hakkında mü lunu Çanakkalede, diğerini Sakar 
kayeaeler yaparak bazı misaller ya harbinde kaybetmif. llitiyar .. 
ıetirdikten tonra mukayyet hi. • Yirmi lira için üç ay hapis yata -
kimlerin kanun yardimile birçok caktı. 
ıuiiıtimaller yapabileceklerini, Bay Mahmut Eaat, bu 'ki oğ • 
fakat ıerbeat hakimlerin eıbabı lunu Türkün aavaıında kaybeden 
mucibelerle hüküm vererek da • yurttaşın parasını ödiyerek çıkar 
ha doğru yolda yürüyeceklerini dığını anlatbktan tonra Eskite • 
ıöıterdi. Şöyle devam etti: bir hapiaaneainde rastladığı bir 

_ "Biz Türklere her hanıi aa borçlu mahpusu anlattı. 
hada olursa olıun, bize en çok Bunun da on sekiz lira borcu ol 
yarapn cihet hakim olmaktır. Bi duğu için yatmakta olduğunu, bor 
naenaleyh Türk için kanun ve hu cunu kendisi ödemek isteyince, 
kuk ıahaaında hakimlik yapmak mahpusun razı olmıyarak: 
tan zevkli bir ıey yoktur. - Bir müddet sonra da siz be 

Suiistimal dünyanın her yerin ni hap"ıe attırabilirsiniz., 
de vardır. Muasır demokrasiler a- Dediğini, fakat bunu yapmıya
dmdaki bir eser, dünyanın en zi· cağını ıöyliyerek köylüyH kurtar 

yade ıuiistimal eden hakimleri dıktan bir kaç ay sonra kövlünün 
Amerika hakimleri olduğunu söy borcunu kendi adresini bulup 

1 gönderdiğini söyledi. er.,, 
Bay Mahmut Esat bundan ton Türk milletinin dünyanın en 

11 bah · · ve eytam aan • namuslu, borcunu her mılletten ra ve i er sıaı 
dıklannı anlatarak icra kanunu· iyi tanır, ondan korkar hh mil • 

na ıeçti. Şunlan ,öyledi: let olduğunu ~live ederek borç 
_ "icra kanununun iki mühim için hapsin kalkması • zaruretini 

ana hattı vardır. Birisi, borç için ıöaterdi. 

Bahriyede, asilerin elind~ bulu 
nan ıemilerden iki ciiıtiriyer ta
lim olmuı ve tersane ile diğer iki 
geminin de pek yakında teslim ol 
malan beklenmekte bulunmut • 
tur. 

Selinikte bir isyan ç1ktığma 
dair olan haberler, resmen tekzip 
olunmaktadır. 

Atina, 2 (A.A.) - Salamin ter
sanesinde bazı zabitler feaat çı • 
karmak tetebbüıünde bulunmuı
lardır. Hükumet, isyanı ta.mamile 
baatırmıttır. Asiler teslim olmut
tur. 

Plastraa nam•n• bir miralay 
Atina, (Huıuıi) - Epey müd

dettenberi hükiimet aleyhtarları • 
nın Bay Çaldariıi devirerek ikti -
dar mevkiini cebren ele gpÇirmek 
hususunda hazırladıkları ihtilal 
hareketi nihayet bir mart a.kpmı 
saat sekizde bq gösterdi. Met • 
hur ihtilalci Plistraaın taraftar • 
lan, tenaneye, bir kaç hvp ıe • 
misine ve bir kıtlaya hikim ol • 
dular •. 

Bahriyede Plütraa namma ö • 
ne atılan deniz miralayı Demiı • 
tıkaı idi. Akpm üzeri tersane za• 
bitleri dıtan çdmııtlardı. Efra • 
dın bir kısmı da dokuza k!ldar o

lan izin müddetinden istifade et
mek üzere hariçte idiler. Demsti 
kaım taraftarları çıkmamıtlardı. 
Harekete haz1 r bulunuyo,lardı. 
ihtilalci teraaN!ye girer gırmez et 
rafa bir kordon gerdi, kendisine 
taraftar harp flemilcri fayrap et
tiler. Ve direkferine kırmızı fe • 
neri çektiler. 

Ayni saatte Atinada harbiye 
mektebi yanında bulunan kııla -
da da bir isyan hareketi bat ıöı • 
terdi. Hükiimeti hazıraya muha • 
lif olan zabitler, kendi emirlerin 
deki kuvvetleri harekete ıetire • 
rek, buna umumi bir tekil ve ma 
hiyet vermek istediler. Fakat .•• 

Batvekil Bay Çaldaris harbiye 
nazın general Kondiliı ve bahri 
ye nazırları Haci Kiryakos ile da· 
hiliye nazın keyfiyetten haber • 
dar edildiler. 

Batvekilin nezdinde kısa ıü • 
ren bir içtimadan sonra nazırlar 
it baıına ıeçtiler. 

Mevki kumandanı, merkez ku 
mandanı, Emniyeti umumiye ve 
polis müdürleri ile Pire liman re
isi, tiddetli emirler aldılar. Bah
riye nazın, evveli, iıy.ın eden 
kuvveti anlamak Üzere Fal ere 
sonra da tedbir almak üzere Pi
reye gitti. 

Denizdeki harekete ittirak et . 
miyen kuvvetler, asilere kartı ter 
tibat aldılar. Artık bunlar fazla 
bir harekette bulunamıyacaklar- j 
dı. Telsizler çalıtmağa hqiamıt • 
tı. Denizde bu tedbirler alınırken 

Yeni bir içtim• ve muh·m 
bir karar 

Hükiimet vaziyete bakim olur 
olmaz, heyeti vekile içtinıs etmif 
ve kıaa bir müzakereden sonra 
idarei örfiye ilinma ve tüpheli et 
hasın tevkiflerine karar verilmiı 
tir. 

Bu karardan ıonra Atinada, 
bu ıibi hareketlerde önayiik olan 
lar birer birer yakalanmıılar, bu 
lunmryanlann da takiplerıne ıiri 
tilmiıtir. 

Bu dakika için kimlerin tevkif 
olunduklarını teabit mümkün de
iildir. Tevkif emirleri, Makedon 
yadaki umumi veliliklere ve gar 
nizon kumandanlarına verilmit • 
tir. 

HükUmetin neşreylediği beyara 
nameden de anlaşılacağı veçhile 
bu~efa harekete g~lcT'C"'-.lıı:arp 
yumutak muamele yapılmıyacak
br. Öyle zannolunuyor ki. muha 
lif fırkalann bu itlerden haberle 
ri vardır. Venizelos Sofokliı ile 
birlikte Ciritte bulunması da çok 
nazan dikkati calip göri1imekte
dir. 

Plaatra• l~tn ~ah,an•ar 
ı 933 senesi martında d6 isyan 

eden ve bir gün diktatörhik ya -
pan Plutraaın adamlarından bah 
riye miralayı Tomyu ile lmeriıi 
oa Kiriks gazetesinin müdürü 
Moskovisin teflerini getirmek ü
zere Kana gittikleri rivayet edil • 
mektedir. 

Diğer bir habere göre d~ Plaı
traa, Arnavutluk hududunda da 
isyanın patlamasını beklemekte 
ve "Cümhuriyeti müdafaa,, teı· 

kilib menıubları Makedonyada 
dolaımaktadır?ar. 

Öğrenildiğine göre bunlar
dan Skandalis, Vlahoı, Oyama· 
siı, Spayes ve binb&fı Hac1 lıtav
ri ve Zervaa askeri üniformala
nnı emin bir adamları ~aaıtası 
ile Dramaya göndermiılerdir. ih
tilalciler oradaki kuvvete istinat 
etmekte oldukları halde hu ha· 
reket tarzları hükUmet ihbar e • 
dilmittir. Hükiimete aleyhtar za· 
bitanın Makedonya ve Tra.kyada 
ki hareketleri de adım adım ta
kip edilmekte olduğu için ihtilal· 
ciler, planlarını heyeti umumiye • 
siyle tatbika imkin bulamamıt • 
lardır· 

lhtili.lcilerin mabatları, her 
tarafta birden harekete geçmek 
ve mevkii iktidan ele almaktı. 
Bu hale göre de General Konde
lis Haci Kiryakoı ve hükiimet er· 
kir ve taraftarlarından hazdan 
hemen tevkif veya katlolunacak. 

~ (LflUen •alJı/tllJI çemrlniz) 



1!!!!!!!!!!!1 10 - KURUN 3 MART 1935 

Yunanistanda isyan 
lardı. Fakat, evdeki paza.r ça11ı· 
ya uymamı§, vazi~t aksi zuhur 
eylemi§tir. Milletin ekseriyet a • 
rasına istinat eden bir hükUnıeti 
silahla devirmek hususunda fa • 
aliyete geçenler, bilhasıa bunlar
dan tevkif olunanlar, bit daha 
affedtlmiyecek çok ağır cezalara 
çarptırılacaktır. Hüki'.imet be • 
yannamcsinde bunu itaret eyle • 
mektedir. 

Arbedeler ve müsademeler 
kan h olmu§tur. 

ihtilalciler, hüki'.imetin bu ka
dar şiddetle harekete geçeceğini 
tahmin etmiyorlardı .. 

EfkArı umumiyede tesirler 
Efkarı umumiye, bu iıyan ha· 

reketini takbih etmekte ve mev -
kii iktidarın zorla alınmak isten
mesindeki cürete hayret eyle • 
mektedir. HükWnetin hareketi 
tasvip olunurken, ihtilalciler tel -
in edilmektedir. 

Harp sefinelerinden bir kısı • 
mmın bu dakikaya kadar teslim 
olmamaları, efkarı umumiyeyi 
hırslandırmaktadrr. Maamafih 
bu gemilerin de çektikleti isyan 
bayraklarını indirecekleri kuv • 
vetle tahmin edilmektedir. 

Aksi halde hükumet, bu gemi
ciler üzerine tayyareleri ~evke • 
derek bomba İstimal edeceğini 

bildirm~İr· Hükumete sadık ka
lan gemiler de fayrap ebiıifler ve 
asilerin bulundukları mahaller • 
den uzaklaımamalarını temin e • 
decek tedbirler almıılardtr. Se -
18.miye civarındaki vaziyetin ve • 
hametini muhafaza eylemekte 
olduğu hükUmetin o civarda ve 
tepelerde aldığı askeri tedbirler
den anlaşılriıaktadır. 

Ecnebi gazeteciler, isyanın ıu· 
ya düştüğünü gazetelerine bil • 
dinniılerdir. Hüki'imet bir keli -
me ile vaziyete hakim bulunmak
tadır. 

Telgraf durdu, telefon 
kesildi 

Dün. Atina ile lstanbul Arasın· 
da, telgraf ve telefon muhabere· 
leri kesildiği gibi, dün ıabah 
Atinaya hareket eden İtalyan 
yolcu tayyaresi de Atinadaki is
yan münasebetiyle yarı yoldan 
geri dönmüttür. 

Selanik, 2 (A.A.) - Resmi 
bir tebliğe nazaran V enizelos ta
raftarı olan askeri zevat, Atina • 
dan verilecek işa-reti bekliyorlar -
dı. Fakat bu işareti getirecek o .. 
!anlar tevkif edilmi§lerdir. Veni· 
zelosuq taraftan olan gazeteler 
tatil edilmiştir. 

Atina, 2 (A.A.) - Havasa a
j~ı bildiriyor: Harbiye nazı· 
rının beyanahna göre, tayyareler, 
isyan halinde bulunan gemileri 
bombardıman etmiılerdir. Harbi
ye nazırı Bay Venizelosun asiler· 
le beraber olduğunu teyid edemi· 
yeceğini, ancak halen· asilerin e -
linde bulunan ve hareket etmiş o
lan dört gemi Giride gittiği tak .. 
dirde hu hususun tahakkuk ede -
ce~ini ilave etmiştir. 

Paris, 2 (A.A.) - · Atinadan 
Tan gazetesine gelen bir telgraf. 
nameye göre, tayyareler isyan ha· 
linde bulunan ve bir harb gemiıi 
tarafından çeldlmede olan torpi
do muhribini it göremiyecek bir 
hale ıokmuılardır. HükUmet, iı • 
yan halinde bulunan gemi'lerin ita 
at edinceye veya tahrib olunun • 
caya kadar bombardonan edilme
sini emretmiıtir. 

Atina, 2 (A.A.) - Hvaı a. 
janaı pildiri7.0r: HükUnıet kuvvet-

leri, Salamin tersanesini yeniden 
İşgal etmi~lerdir. 

Selanik, 2 (A.A.) - Makedon
ya ve T rakyada tam bir süki'in hü· 
küm sürmektedir. lhtiyaten örfi 
idare ilan edilmiştir. Venizelos ta· 
raftarlarmdan bir kaç kişi tevkif 
edihniştir . 

Atina, 2 (A.A.) - Ecnebi mem 
leketlere eönderilecek olan bütün 
telaraflara ıansür konulmuştur. 

Muhalif gazeteler tatil edilmiştir. 
Amiral Fipoldos, hükumet ile bir 
kruvazördeki asiler arasında ta -
vassutta bulunmuştur. Asiler, ce
vab vermek için yarım ıaat müh
let i$temiılerdir. 

Atina, 2 (A.A.) - Gazetelerin 
hususi muhabirleri, yarı resmi bir 
surette tevkif edilmiş asilerin di -
vanı harbe sevkedileceklerini ha
ber vermektedirler. Öğleden son
ra Kanunu Esasi meydanında mu
azzam bir halk kütlesi isyan fail
leri aleyhinde ve hükllmet lehin . 
de bir nümayiş yapmıştır. 

Atina, 2 (A.A.) - Gazetelere 
r..azaran, Girid valisi, Bay Venize. 
lostan kendisinin naşiri efkarı o • 
lan. gazetelerde hükumete karşı 

yapılmış olan şiddetli tenkitleri 
takib eden isyan hareketi hakkın
daki hattı hareketini ilan etmesi
ni taleb etmİ§tir. Tersanede vu · 
kua gelmiş olan isyan teşebbüsün· 
den başka Evelpiden askeri kolle
ji ile Atinadaki Ef zun kışlaların
da da mukabil teşebbüsler yapıl· 
mışbr. 
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latanbul Bqinci icra Memur • 
luğunJan: 

Bir alacağın temini için evvel
ce haczedilip bu kerre satı§ına 

karar verilen büfe, hezaren san
dalye, Avrupa halısı, çini soba, 
aynalı dolap, mermerli masa la • 
vumano, kanape takımı halı sec· 
cade ve ıair ev eşyalan Beyoğlun 
da Firuzağada a'ltı patlar sokağın· 
dan 7 numaralı apartmanın ö -
nünde 6/ 3/ 935 tarihine müsadif 
çarıamba günü saat 1 7 de açık 

arttırma ile satılacağı ilin olu • 
nur. · (5608) 

BeıiktQf icra Daireıinden: 
Borçtan dolayı haczedilip sa .. 

lıfına karar verilen bir ade.t ıhla
mur Avrupakari kristal aynalı 
konsol bir adet kırmızı zemij Ü· 

zerine sarı çiçekli halı ve bir ye. 
mek masa.sının dellaliye resim ve 
ihale pulu müşterisine ait olmak 
üzere 6/ 3/ 935 tarihine müsadif 
eden çarfamba günü ıaat 1 O dan 
12 ye kadar açık arttırma sureti
le Şiılide Hasat sokağında 13 
No. lu hane önünde satılacağm • 
dan talip olanların hazır buluna· 
ca.k memuruna müracaatları ilin 
olunur. ( 471) 

latanbul Dördii.ncü icra Memur 
lağundan: 

Satılmaıına karar verilen ka • 
nape, koltuk, karyola, gardirop 
ve sair ev euası 6/ 3/ 935 çarşam. 
ba günü saat 9 dan itibaren Top
çular caddesinde 501 numaralı 

Sah pazarı apartmanı önünde bi 
rinci açık arttırma ile satılacağın 
dan istiyenlerin gösterilen gün ve 
saatte mahallinde bulunmaları 

934/ 5240 sayılı dosya ile Uin olu 
nur. (473) 

Hizmet edecek bir kadın 
Bir yaşlı kadm yanında oturup 

ev İ!leri yapacak yalnız ve yaşlıca 
bir kadm aranıyor. Matbaamız 
kahveciıine müracaat. 

Reyolfu Mınto~osı Uori~ot Jo~o~~u~ Mü~ürlHDn~en: 
ismi Meşguliyeti , Ticaretgah adresi ikametgah adresi 

İbrahim Z. İbrahim Tuccar 
LUifi 

Ohan.nes Haciyan Avukat 

Galatada Voyvoda C. Danip Şişli Bulgar çarşısı Bahçe 1 

sigorta ha. kat 3 kak 40 ~ 
Galata Senpiyer H. 10 · Burgazadaaı Çınar sokak 

Ali Mehmed Piyer ~akliyat komisyoncu - ,, Danip ,, 33 
Kokunu su 
Hacı Remzi, Hamit ı'ütün Şirketi ,, Arslan ,, 2/ 4 

Haliç Ayvan.saray ,l\.1rma ,1 

har S. 19 
Elet Mihailidi Rumca Tahironiki ga- Arapcami Yanıkkapı Soma 

zetesi han 
Hanri Septak Hiris- Demir fabrikası Emekyemez kara molla 25 Kadıköy Moda ağabey 

to Glas 
Samuel Brzilay Doktor. 
VahrMn Gilisep Mimar 

Tesnihat uhhi ve fenni 
tesisat limited ıirketi 

Davit Pişrikof Müteahhit 
Kolletkif Ş. 

Galata Karanfil S. 32 
,, Adalet H. 8 

" Bahtiyar H. 10/ 13 
Pangaltı Şafak 20 

,, ,, ,, 27, 28 lıtiklal caddesi 303 ıJ 

Ş. 

İber Verner ve Ş. 
Türk Amerikan lŞ. Mahmud Celalettin ve 

inayet 

,, Nazh han kat 3 Kadıköy Miıakı Milli ı0rii11 
,, Danup Sigorta H. 28/ 30 Üıküdar İhsaniye KöP 

konak J~ 
Ali Saip 

Mehmed Asaf 
Etem 

Avukat 

Avukat 
Kahveci 

F ransuva Miliyolis Komisyoncu 

Yuıuf Muzaf erettin K<>misyonaı 

Adları ve işleri yukarıda ya -
zıh kazanç vergisi mükellefleri 

Kulekapı şubesine 930 senesi mar
tında verdikleri 930 takvim yılına 
aid beyannamelerin defteleri ile 

karşılaştırılması için hesap müte· 
hasısları kendilerinin göstermiş 

Bahtivar han 4/ 5 Şehzadebqı F eyziye Bu' 

" 
,, 6/ 7 

Arapcami C. 179 
Perşembepazar Y oğurtcu han 
11 no. 

dede sokak No: 11 
Erenköy Münüfpaşa S. 3' 
Çeımemeydanı N o: 2 
Beyoğlu Kilise S. 27 

jjf 
Fındıklı Eskipazar aoka~ Galata Münevver H. 2/ 7 

oldukları ticari ve zati ikamet • 
gahlarmdan aramışlarsa da bula
madıkları ve kendilerinden sağlık 

verenler olmadığı için beyanname 

lerinin sıhhatini tevsik etmek ka
bil olamamııtır. Kazaç kanunu -
nun 86 ıncı maddesi de1aletile bu-

tü Sarıca zade ApartımaJJ 

kuk usulü mahkemeleri ka11~ 
UJı r 

mucibinee kendilerinin 15 1 ııl , 
çinde heıap kermek üzere 1' ~ 
kapı maliye tahakkuk şube' 

müracaatları akıi halde vergi~~ 
nin resen tarhiyat yapılacağı 1 

olunur. (1094) 

._ısto_n~u_ı _Kuın_on~_onı_mı _~n_tma_ını_H_K_onıi_·syo_nu _ilô_nlır_ı 1 
ZAYi 

Tekirdağ askerlik ~ubcsİ11cl' 
aldığım terhis vesikamı zayi; 
tim. Yenisini alacağımdan e 

1 
nin hükmü yoktur. c560' 

22 Kalem sıhhi malzeme kapalı kiloıunun tahmin bedeli 30 kurut
zarfla eksiltmeye konmuıtur. Tah tur. 

min edilen bedel 8380 iradır. lha· 3 - İhalesi 20/ Mart/ 935 çar -
lesi 11 mart 935 pazartesi günü §amba günü ıaat 15 tedir. latek • 
~aat 15 tedir. istekliler ~artna - liler şartnamesini her gün öğle • 
mesini Fındıklıda lstanbul kuman den evvel Fındıklıda. sahna.lma 

KCl$CmpQfa Süruri M e~ 
camii ıokağı 11 numor 

Recep oğlu Ahmet :J}, 
Arnavutköy Nüfus Me.ntİ 

luğundan: 
danlığı satınalma komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gire-
ceklerin 629 liralık te -
minat makbuz veya mektup 
ve kanunun 2 , 3 cü maddelerinde 
yazılı olan vesikalarile birlikte tek 
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri. 

(416) (890) 

25 kalem tıbbi ecza kapalı zarf 
la eksiltmeye konınuttur. İhaleşj 
10 mart 935 pazar günü saat 15 te
dir. istekliler şartna.mesin·i Fındık
lıda İstanbul Kumandanlığı Satın
alma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 713 lirahk 
teminat makbuz veya mektup ve 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı olan vesikalarile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar komİs· 
yona vermeleri. ( 412) (891) 

İstanbul kumandanlığından 
1000 ton ağırlığında eşya nakli 
pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 
Bedeli tahmini 2000 lira muvak • 
kat teminatı 150 'liradır. ihalesi 
3 13/ 935 pazar günü saat 16 da • 
dır. Şartnameyi görmek isteyen • 
ler her gün Fındıklıdaki ko:nis • 
yonda ihale saatine kadar göre . 
bilirler. isteklilerin muvakkat te • 
minatlariyle birlikte komisyonda 
bulunmaları (1091) 

1 - 13/ 2/ 935 tarihinde pazar· 
lığı yapılmak üzere kıt'at ihtiyacı 
olan 1920 kilo hafif, 17120 kilo 
ağır benzin ve 420 kilo ıaf gazın 
pazarlığından sarfı nazar edilerek 
kapalı zarfla eksi'ltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Benzinlerin beher kiloıu • 
nun tahmin bedeli 34 ve ıaf ıazm 

komisyonunda görebilirler. 
4-Eksiltmeye gireceklerin 496 

lira 1 O kuruşluık teminat mektup· 
1arı veya makbuzları ve kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki vesikalar
la birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri (1083) 

444 

10 kalem ilaç kapalı zarfla ek· 
silbneye konmuıtur. ihalesi 11 
mart935 pazartesi günü ıaat 14.30 
dadı~. Tahmin bedeli 11325 'lira
dır. istekliler tartnamesini Fın -
dıkhda İstanbul kumandanlığı Sa
tmalma komiıyonunda görebilir· 
ler. Eksiltmeye gireceklerin 850 li
ralık teminat makhuz veya mek -
tup ve kanunun 2, 3 cü maddele -
rinde yazılı olan veşiko:1arile bir· 
likte teklif mektuplarım ihale sa
atinden en az bir saat evvel ko -
misyona vermelGri. 

(415) (893) 

25 kalem sıhhi m~lzeme kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min bedeli 8469 liradır. ihalesi 11 
mart 935 pazartesi ıaat 15,30 da. 
dır. istekliler tartnamesini Fındık· 
lıda lıtanbul Kumandanlığı Satm
alma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 636 lira -
hk t em inat makbuz veya mektup 
ve kanunun 2, 3 cil maddelerinde 
yazılı olan vesikalarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 

Ankara Hallaç Mahmut ~· 
hallesi 47 26/ 76 No. lu hane~ 
rine kayıtlı Kirkor kızı Ardeıl'~ 
ve Kirkor oğlu Karabetin a~ıOI 
rile İslamiyeti kabul eyledı~l ~ 
İstanbul müftülüğünün 21 / 7 ~I 
tarih ve 482 No. lu tezkeresİJ1 ~1 
anlaşılmakla ilan olunur· ( 4 j 
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meye gireceklerin 163 liralık t~ 
minat makbuz ve Ticaret oda.• , 
kayıtlı olduklarına dair vesik,l•, 
rile birlikte vaktinden evvel 1'

0 

misronda hazır bulunmaları. "aı' 
(411) c~ 

• :ıt- ... 

1000 kilo Asit Asetil salisilik ~fo 
eksiltmeye konmuştur. lh~le•~11 , 
mart 935 pazar günü aaat 16 

0 
Jİ' 

dır. Tahmin edilen bedel 31.2 f ıP' 
radır. İstekliler tartnamesin1 1,jı 
dıklıda İstanbul Kwnan~-~bİ , 
Satınalma komisyonunda g~r Zs4 
lirler. Eksiltmeye gireceklerı~et 
liralık teminat makbuz ve 1ı Jı.I' 
odalarına kayıtlı olduklarınıı et' 

,·eaikalarile birlikte vaktindeJ1 I•' 
. b l ll1ı.ı vel komısyonda hazır u u~) 

rı. ( 414) ( 

,,. "' :,. ocfJ 

komisyona vermeleri. 
(417) 

Muhtelif numaradan 4~,Ht· 
kutu kat küt kapalı zarfla e 

111
,r& 

m~ve konmuştur. lhalesi ı00,oır· 
935 pazar günü saat 15,30d1'b' 
istekliler p.rtnameıini f 111 ;tıl'' 
da İstanbul kumandanlığı ~rr·~i' 

(SS4) alma komisyonunda göriileb~·~ştıi' 
niltmeye g;;eceklE:rin 660 ~p ~e 

• • • f:eminat maf,buz veya Jll~~e yJf.1 

7 kalem ilaç açık ekıiltmeye kanunun 2,3 cü maddelerın ~Jif 
konmuştur. lhaleai 10 mart 935 lı olen veıikalarile birlikte t bit 

·peJeıı 
pazar günü ıaat 16,30 dadır. lı • mektuplarmı ihale saatı . yofl' 
tekliler !arlnameıini Fındıklıdaki 'aat evveline kadar koıtl•' 
latanbu) kumandanlığı Satınalma 1 vermeleri. _(SS9). 
komis)'.:onunda görülebilir. Ekailt• .(413) 



Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elile 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok dejerli bir kU· 
tiiphaneye sahip olmak istiyorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

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

YUcularnnıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

,,Abone şartları: Onar kitaphk 1 inci serinin fia.ti 
636", ikinci serininki "504,, kuruıtur. 

?deme şartları: Birinci ıeri için "236", ikinci seri 
ıçin "204,, kuruş pefin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve. 
rilınek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, pe§İn alınacak pa
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
tadaki okuyucularımızın adlanna yoJlanır. Poıta paruı alm
tna.z. _ 

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
~enıurıa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
eınaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri • Vakıt Matbaası • Ankara caddeıi. - lıtanbul 

Eskişehir belediye reisliğinden; 
Eski§ehire takriben 40 kilometre mesafede ve Kaplanlı dağı mem 

~alarından §ehr.e yapılacak depoya kadar ıuyun iıaleıi Font veya çe· 
lık boru olmak üzere 24 Şubat 935 tarihinden 11 nisan 935 perten~e 
aUnu saat on bette bedeller haddi liyik görüldüğü takdirde ihale edil
lltek iizere kırk beş gün müddetle ve kapalı zarf uaulile münakasaya 
konnıuttur. Mezkur tesisat v~ inıaattan Font boru ile keşif yekunu 
23sıs2 lira 12 kurut ve çelik boru ile ketif yekUnu 227152 lira 72 ku 
~!llır. Münakaia 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa 
tevfikan icra kılınacağından teklifler mezkUrkanunun hükümlerine ta 
~C\tnen uygun bulunacaktır Font veya çelik borulardan gayri boru te~
.1fleı; kabul edilmiyecektir. Talipler münakaıaya konulan imalat ve 

~~3aatın projelerile mukaveleyemerhut. ~artname~i f~nni ve ~ü~a 
d a §artnamlerini iki buçuk liramukabıhnde Eakıfehır beledıyeaın 
~ekleri ilin olunur. (1070) 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
l<ır kk ı d · tibdım edilmek üzere elektrik tenvirat •• 

~ ı a e e ıs 1 k ·k · ı 
. uv,et t · t d Ye motörlerinden iyi anlar usta e e tr1 çı ere 
ıL • eıııa ın an b 1 U · b 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

ı\ccntelcn Karakôy • Köprüba~ı 

rel.42362 - Si rk:ccı Miibürdarzadc 

.. -- Han Telefon 22740 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 5 Mart SALI 

.aat 20 de Rize'ye kadar. 1102 

Iskenderiye Yolu 
1ZMIR vapuru 5 mart SALI 

günü saat 11 de lskenderiyeye 
kadar (1101) 

Altıncı icra Memurluğundan: 

Borçtan dolayı mahcuz olup 
sablmaaına karar verilen fransız 
ca, İngilizce, türkçe tıbbi, fenni 
kitaplarla romanlar 7 / 3/ 935 ta
rihine tesadüf eden perıembe gü 
nü ıaat 13,30 dan 15 e kadar ls
tanbul Sandal bedestanmda İkin 
ci açık arttırma suretile satılaca
ğından almak istiyenlerin ma -
hallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatları ilan olunur. 

. (5611) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu -
kuk Mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece el ko
nulan ölü lstavro Boloya ait ola
rak: 

1) lstinyede Neslişahsultan ma
hallesinde Çayır mevkiinde (13) 

No. lu kireç ocaklarında mevcut 

kapalı ocakta tahminen ( J 5) ton 
ve hariçte (30) ton kadar kireç 

açık arttırma suretile 5/ 3/ 935 sa 

lı günü saat 14 te satılacaktır: 

Talip olanların gösterilen gün ve 

satte mahallinde hazır bulunma .. 
ları ilan olunur. (5610). 

l•tanbul Asliye Altıncı Hu -
kuk Mahkemesinden: 

Bürhan tarafından Süleymani 
yede Kovacılar caddesi Yağhane 
sokak No. 170 te kardeşi Faik ya 

Askeri mekteplere 
muallim aranıyor 

1 - Askeri JiselerJe Kırıkkaledeki San'at mektebine nukerl 
orta mekteple aıağıdaki ya:tılı deraler için mualtim alınıcakbr. 

a) Kuleli Jiıeıi için: F e lıcfe, riyaziye, fizik, kimya, iorilizce. 
b) Maltepe Aı. liıeıi için: (Topkapı) Fizik, riyaziye. 
c) Bur1a As. liaesi için : Fizik, riyaziye • 
d ) Kırıkkale San'at Mp. : Edebiyat, felsefe, musiki, riyaziye. 
i) Erzincan As. orta Mp. : Riyaziye. 

2 - Bu muallimliklcre Maarif liselerinde Ye orta mektep• 
leriade 926 ıeaeaioden soora muallimlik yapmıf olan, yabud 
branılarına ıöre okutmak aaJlhiyetini Ye kanuni vuıfJarı llaiz 
bulunan muallimler alınacaktır. 

3 - isteklilerden başka yerde İfİ olmıyanlara mektebin 
buluodaiu yerin uzaklığına Ye iıtekli olduiu derse g6re ayda 
84 liradan 126 Jiraya kadar Ocret verilecektir. Maarif mektep· 
leriade derıi olan muallimlere gene mektebia bulunduiu yer• 
ve iıtedij'i derse göre okutacai"ı her dera saati için bir liradan 
dört liraya kadar llcret verilecektir. Ucret miktaranı askeri liıeler 
mOfettiıliği tayin eder. 

4 - Ayhk ücretle tayin edilen muallimler haftada 15: 20 
11at dert okutmağa mecburdur • 

5 - lıtekliler istidılarına aşağıdaki klğıdları iliıtirerek 
Ankarada Milli Müdafaa Vcklletinde askeri liseler müfettişliğine 
gönderirler. 

a) Fotoğrafh Ye reımi makamca t11dilrli fit l hal tercGmesi). 
b ) Poli• tıbkikah sonunda alacağı hDınübal kiğıdı Ye yabancı 

kadınla •vli olmadtiını gösteren klğıd • 

c) Sıhhi heyeti tam olan bir Hkeri hastaneden alacağı tasdikli 
sıhhat raporu. 

d ) Ehliyet derecesini gösteren ıabadetname, ehliyetname, 
tasdikname ve bışka vesikalarının tHClikli n fotoğraflı 
suretleri. 

e ) Noterden tasdikli taıhbild senedi bu senede şunlar ya
ıılıcaktır. 

( Tayin edileceğim mektebin dersi 
m uallimliiinden herhangi derı senesi içinde çekilmemeyi, ıayet 
tatil zamanında çekilecek olursam en az iki ay önce bildireceğimi, 
böyle yıpmaısam alacağım ücretin. iki ayhğıuı tazminat olarak bir 
defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin olunduğnm halde ka
nunun göıterdiği zaman içinde vazifeme ba,Jamau~m gene ayni 
tazminata ödeyeceğimi Te ne suretle oluraa olsun aakerl liıeler 
müfettiıliğinin g6receği lüzum llzerine herbaııgi bir ıamanda bu 
nzifeden çıkarıldığım takdirde hiçbir bak iddia etmiyACei'imi 
taahhnd ederim). (1043) 

Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
Methur Engels'in bu evrensel .ıstaörgütü Haydar Rifat tarafından 
dilimize büyük bir muvaffakiyetle çevrilmİ§ bugün yayılmııtrr. QtıYac d T ı·bıerin nnfuı tezkereıi, • tere meıı Ye OD· 

Yar 11 • a l k f b .k 1 k t 
''"'isleri suretlerile tahriren: Kmkkale as eri a r1 a ar uvve 

rtltrktıi mlidl1rlilğDne m.üracaatl111 . ( l 058) 

Özenle tavıiye ederiz. Fiatı 50 krf. nında Sabriye aleyhine açılan ho 
pnma~""omü~~kanu- ı~-------------------------~ 

Kiralık Daireler 
Poata ve Adliye bina~ına en yakın yerde Ankar~ caddesin· 

de Orhanbe hanında Matbuat Cemiyetinin bulundugu kat ~da 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avuk~tlara, hekun· 
lere, gazete mecmua idarelerine mükemmel daıreler • • • 

' 
•. VAKiT idare evine müracaat •· 

hal sureti müddeaaleyhin mez -
kur haneden çıkmış olduğu ve İ· 
kametgahmın meçhuliyetlne meb 
ni tebliğ edilmediği mübaşir ta-

rafından verilen meşruhatlan an 
laşılmış ve onbeş gün müddetle 
arzuhalin ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve bir sureti mahkeme di 
vanhanesine talik kılınmış bulun 
duğundan ilan ta~ihinden itiba • 
ren on beş gün içinde cevap ve
rilmesi lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(470) Tokat Valiliğinden: 
k 

Bedeli k f 'k· . 37937 şer lira ve birisi 21937 lira olan Tokat mer· ..... ~ ... -!!~~~--'! 
eıinde inıı.aeşd~lı ıskı .. det ı"lk mektep binası yeniden yirmi bir gün Göz Hekimi 

llt .. :I' e ı ece uç a b ·· ·· Ş •• k ·· E Uddetle .. k k lınu•tur ihaleleri 7/ 3/ 935 pertem e gunu Dr. u ru rtan el .. nıuna asaya onu Y • • • k k ·· 
Ut. l'alip l l ·ı· 1 mak ve münakasaya ıştıra etme uze· Babıali, Ankara caddesi No. 60 

t-e l' .o an arın teraı ı ana . A (1090) Telefon: 22566 
okat vılayetine müracaatları ılan olunur· 

Posta T. T. binalar levazım 
müdürliiğünden; 

8000 kilo boru ve levha halind e hurda kurşun 28/ 2/ 935 tarihin -
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltme 
14 mart 935 gününe rastlıyan perşembe günü saat 14 te Ankarada Pos
ta T. T. alım ve ıatım komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 1520 li
ra muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 114 lirayı vezneye yatırdıkları -
na dair makbuz ve kanunun tarifatı dahiİindeki vesaiki hamilen komiı 
yon riyasetine müracaatları, şartname parasız olarak her gün binalar 
ve levazım müdüriyetinden alınır. (1086) 

lstanbuı Belediyesi ilanları 

936 senesi mayıs sonuna kad ar Haseki hastanesi için günde en 
az 48 en çok 290, Cerrahpafa hasta nesi için en az 145 en çok 212, Be
yoğlu hastanesi için en az 33 en çok 58 ve Emrazı Zühreviye için en az 
2,5 en çok 10 litre pastolizc edilmi! süt kapalı zarfla eksiltmeye konul 

••••••••••-•• muıtur. Südün beher litresinin tahmin fiatı 15 kuruştur. Şartname 196 
Sab gün!eri meccanendir •• 

::---__---~~~~-----=======:::: 
lllllMllll~~lllil~~l~lll~mlll~lllllWll ~11111 llll~llllllftllll~ll~llffilllllllllll 

Selinik Bankası _ 
ı~esis tarihi: t88R 11 

idare merkezi: /S1 ANBUL (Galata) 
Türkiyedeki Şubeler: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri: 
SelAnik. Atloa. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

10011111111111111~~~111~ · 11111 

Beşikta§ icra Dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevrilme

sine karar verilen somyah bir de
mir karyola ve bir kanape ve ay
nalı, üstü mermerli bir kousol ile 
müstamel bir lavmanın pul ve tel 
laliye resimleri mü§terisine ait ol 
mak üzere arttırma suretile 
4/ 3/ 935 tarihine müsadif pazar -
tesi günü saat 10 dan 12 ye ka -
dar Galatada, Kemeraltı mezat 
yerinde satılacağından talip o -
lanların o gün ve o saatte mahal
linde hazır bulunacak memuru -
na müracaatları ilan olunur. 

(5609) 

kuruı bedel mukabilinde levazım müdürlüğünden alınır. Muvakkat te
minatı 2931 liradır. Bu işe İ!oıtekli olanlar 2490 numaralı arttırma ve ek
siltme kanununda yazılı vesikalarla teminat makbuz veya mektubunu 
ve teklif mektuplarını havi kapalızarfları ihale günü olan 21 mart935 
perşembe günü saat 15 şe kadar daimi encümene vermelidir. (1106) 

Hakimiyeti Milliye yatı mektebi talebesi için 500 ayak siyah yerli 
vidala, 475 kilo yerli kösele, 35 kilo muhtelif numarada güneı marka 
çivi, dört kilo sarı , dokuz kilo monta çivisi, bir kilo vernik, 500 gram 
yerli balmumu, 200 gram kıl, altı düzine (8) marka oluklu iğne, bet 
düzine İngiliz yumağı, bir tığ sapı 8 tığ ucu, bir tane 18 N. mike mar
ka kundura biçağı, bir tane kuş marka eğe, 480 çift siyah iskar!)in baijı 
açtk eksiltme ile alınacaktn. Bunbrın tahmin fiatı 1206 liradır. Şartna 
mesi levazım müdürlüğünden parasız alınır. Eksiltmeye girmek istiyen 
ler 2490 numaralı arttırma eksilbnc kanununda yazılı vesika. ve 90,5 
liralık teminat ile birlikte ihale günü olan 21/ 3/ 935 perşembe günü 
saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (1105) . 



g Atatürkün Nutku (İ 
V Türk harflerile basddı (J 
(j 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur tJ 
~~ Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır-\} 
~~ kası büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa-(( 

{J sı tarafmdanTürk harflerile zarif bir §ekilde yeniden basılmıt • ,f 
~~ nr. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav 

1
) 

'E~ vadan bir kutu içerisine konularak satışa çıkanlmı§tır. E. 
i} Üç cildin değeri (600) kunıştur. ,J 
/\ V A~l~'in Türkiyenin ~er tar.afmda. bu~~ne.~ ~~yiterinden f} 
~g de bu tarıhı ve çok kıymetlı eseraı tedarık mumkundur. )~ 
~~ Müracaat yeri - "V AKIT,, İstanbul - Ankara caddesi l~ 
'l~ --

Deuıet Oeınirvollorı ue liınanınrı i~letme Umum i~aresi ilanıar1 
Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı seyyar telgraf maki

neleri 17 / 4/ 935 çarşamba günü sa at 15 te kapah zarf usulile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenler.in 866, 25 liralık muvakkat teminat verme 
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bu 
lunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazt mdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpap.da tesellüm ve 1 
sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesinde dağıtılmakta · 
dır. (1047) 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Lira 

Seyyar telgraf makineı\ 35 11550 

Mubarnmen bedelleri iJe cins ve miktarı aıağıda yazalı mallar 
16 · 4 • 935 Sah günü saat 15 te kapalı zarf osuliJe Ankarada 
idare binasında ıahn alınac•kbr. Bu işe girmek isteyenlerin 
1586,25 liralık muvakkat teminat Yermeleri ve kanun11n tayin 
ettiği vesikalar Ye kanunun dardüocü maddesi macibince işe 
girmeğe minii kanuni bulunmadığına dair beyanname Ye teklifler 
ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine Yermeleri li· 
ı.ımdır. Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankara, Haydar· 
paşa veznelerinde Ye malzeme dairesinde dağıhlmaktadır. (1022) 

Cinai Miktın Mobemmen bedeli 
Delikli bakır Antrtuvaz çubuğu 56,000 Kg. 18,480 lira 
Bakır boru 4,210 Metre 2,650 ,, 
Mütekkel pirinç çubuk 100 ,, 20 ,, 

Muhammen bedeli ile cins ve mikdarı qağıda yazılı malzeme 
17/ 4/ 935 çar§amba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin yerli mal için (1856) ve Cif - C. F teı 
lim için (784) liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesikalar ve kanunun 4 cü maddesi mucibince iıe ginneğe manii 
kammi bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 
l 4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait §artnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin 
de ve Haydarpaıada tesellüm vesevk müdürlüğünde dağıtılmakta -
dır. (1100) 

Cinsi Miktarı 

Ostüpü 55 toı 

Büyük 

Muhammen bedeli 
Yerli Cif ve C. F 
Lira 

24750 
.._ __ _ 

Lira 
10450 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. klart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye
ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
345 M 3 Beyaz tahta tam boy. 

NEPTUN 
Saydı bahri levazımı 
T. A. Şirketi 1932 ve 1933 sene· 

lerin heyeti umumi toplantısı 12 
.Mart 1935 tarihine müsadif Salı gii· 
nli saat l 6,30 da Şirketin fabrika • 
sında kain bulunduğu Yedikuledc 
Kuyulu sokağında 22 numarada top· 
lanacağmdan: 

Ramamei mtizakerat: 
1 - Mürakip raporları . 
2 - Bilinçolarm tasdiki. 
3 - Yeni mürakip tayini. 
4 - Meclisi idare için iki aza la· 

ymı. 

5 - Müdürü mesul tayini. 
6 - Meclisi idare raporunun kı 

raatı. 

Şirketin nizamnamesinin 22 inci 
maddc..~i mucibince toplantı günün
den 10 giin zarfında lıiseedaran lıie · 
bclerini ~irket ,·eznesine teı;}İm ile 
mukabilinde alacakları tezkereyi 
göstermek nıecboriyetindedirler. 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketı 

Jstanbul Acentalığı 
Liman ban. Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 

Tl:.!J O. K iVE 

llRAAT 
BANK.A~I 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-t;Oı;Q _/ 

'-------

Kara Gölge 
Oçüncü kltab 

ASILMIŞ KADI!V 
/ligatı 5 /(uruşiur 

Bu merakla ve heyecanlı romanlar serisinden her on b~ 
günde bir kitap neşrolunur. 

Her kitab baılı baıına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,. 2 Sarı Saçlı Adam 

Gelecek Sayı: 
" 4 Mavi Portakal 1 

Tevzi Yeri : Vakıt Matbaası - Ankara Cad. : lsta11"" 

Muhtelif kimya malzemesi 
' 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğündeJ1' 
Tahmini bedeli 100,000 lira olan •e 9 - Mart _. .9~; 

tarih inde pazarh&"ı yapılacağı ilin edilen kimya malıea>eıı~l" 
e 'ive oartlarıoda deiişik!ik yapıldığından bu malzeme pazar~ 

tari ıinin 19 - Mart -935 Sah gününe talik edildigı ilin o'uP • 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

134M3Beyaztahtakısaboy. T k t V ı•ı• w • d İdaremiz ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı beyaz tahta Güneysu Yapuru 3 Mart o a a ı ıgı n en: 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin PAZAR saat 20 d~ RiEeye te1'şt' 
21/ 3/ 935 Perşembe günü saat 14 te % 7,5 güvenme paralariyle Cibali _ kadar. Tokada bağlı Zile, Erbaa, Niksar Reşadiye kazalarında inşası J\J1'şt1 
de levazım ve mübayaat şubesine gelmeleri. (1092) •••••••••••••ııii rür eden ve beherinin bedeli keşfi (19646) liradan ibaret bu JeJetl 

Sahibi: ASIM US dört odet mektebin inşası yeniden münakasaya konulmuştur. Ihşüıere 
S/ 3/ 935 Salı günü kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ilin olunan Neıriyat Müdürü: 7 mart 935 perşembe günüdür. Pey sürmek ve §era iti anlamak l&J · 

Gemlik yaprak tütün ambarı inşaatı eksiltmesi şimdilik geri bırakıl • REFiK Ahmed SEVENGIL taliplerin Tokat vilayeti daimi encümenine müracaatları ilan ° 
mıştrr. (1093) .VAKiT Matbaası - l•tanbol , nur. (1089) 


