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• • 
ismet lnönü'nün 

Onu-ncu yılı 
l .' Buguu r. l İnönii!.nfın Da~ ] 1 uıj/u!H~t<>.t) i~in hi rot --aı:ı],. .. ''ar· 
"'anJığa e . ~ıı~ra uncu yıl dönf1 ~ dır. ıtakal. bütün bu şartların ~a~ı •: 
~Udur. ~e~~l~;:ı; o~~akanımız on yıl darenin bi~ diizcn üze~in~ gı.~~ı 
0tı.ı:e M g .. dD.j .• .. Ü hükı'.'ı • (istikrar) dır. Her lıangı hır lıük~ • 
illete artı~ dor ~c~ ~ - a· . met kurumu sık 6Jk değişirse, degı~
tekti~eçını!, Ataturk t.~n .. al~g~ b~ • mese bile değişecekıni:ı gibi görün~r
laln. ere gore ulusal yüküınun i biiyük devlet adamları en ku • 

·-..ıştr , 15C en 
ll ' · d·-· çük bir iş göremez. 

llliı U on yıl içinde görüp ge~ıı: .ıgı· İsmet lnönünün bu bakımdan 
<;e ıorluldar göz önüne ge~e .. 1 bir mazhariyeti vardır. Ulu 
hi~era! İnönünün bil~ z~~I ~ ö:derin kendisine ~ı olan 
y .r bırer yenerek bugünku .gen ASIM US 
erıııe gelişini yürekten tekdır et • 

'tlıe~ek elde değildir. Devamı 2 1ncı aayıtanm 9 Oncil .UtuDwıle 
.._ lus i§lerinde başarıcıhk (mu· 

Voleybol ve futbol 
turnuvamız başladı 

.. - · U ahaya c;ıkarlarken 
, .. u•abakalara giren genc;let d n • . 
1 . . . . bir kaç fÖZ söylemı§, Bay 

d' atanbul hseai tarafından tertip hıttm S f gençlere muvaffala • 
e ılen, gaztenıizin himayesine al· Nusret a ~ etıniıtir lıtiklal ve 
nu, olduğu voleybol ve futbol yet ~el;"enn'iamıan r~pleri gel· 
tnaçlf\.rına dün Kabtaş lisesi jim • Yenı bıe ~ah ...... 

1 
bır' karııdaııma 

na fk d' v • içın ut..... ,. ~ l 8 1 salonunda merasimle baş • me ıgı 
aıınıt§tır. Saat dört buçiıkta tur· yapmıtlard~d· edecek olan tek· 

lloVa • • _,.... 1 'k' Madarı ı are 
•. Ya t§tirak eden mau.ep er ı ı 7 • al günü toplanarak 

lrıuıteana muntazam layafetlerile nik komıt~ 8 ·~e konuıacak per
~haya çdmutlar ve bütün genç - teferrua~. u~e:; futbol müsabaka· 
1 hep bir ağızdan istiklal marşı· tembe gunu e kt 

tıı .. l 1 b lanaca ır. . •oy entişlerdir. Bundan sonra arına at 
RtUeteıniz namına Bay izzet Mu • 

Yunanistan ikiye bölündü 
Karalar Çaldarisin, deniz ve adalar 

Venizelosun idaresi altındadır 
Venizelosun evinde silô.hlar, fişekler ve kendisini suçlu 

gösterecek mektuplar bulundu; asiler Girit valisini 
tevkif ettiler; hükumet iki sınıfı silah albna alıyor 

Bay y en1::elM ve idareil altında ol.arı 'Cirit aan~n~rı mer'fiezi Hanya. • . 

Yunaniıtandan gelen ıon ha• asilere taraftar olduğunu bildir· 61-•---------ııııı.. 
herler, isyan hareketinin henüz mit ve taraftarları hükUnıeti İ§gal Yunan hükumeti 
bastırılmadığını gösteriyor. Vikı ederek valii umumiyi tevkif ebnİf 
a hükUmet At.inada vaziyettıı ler ve bütün rritvo iıtaıxonlan , Bir beyan11a.ırr-:- :ı-

' "' •.ı ..... ,h .. c geçCJıo itit'hiıi.lciler uu.lfından Dr1'."G Oiun • • .. .,.,...... ••••••"'" ........ ~· 
ı.a,'r'n" ,..,..... p~ - - .......... • k d Yu 
efz~ kı§lası~ı ve tersaneyi kan- muftUr. Bu vazıyet arııs.tn a _ 
lı bir muharebeden sonra tekrar nan devleti ikiye parçalanmıf o
eline geçinnittir. Jacak. Bir tarafta Girit ve ~dalar 

Fakat isyan eden Yunan donan asilerin, Mora, Tsalya, Epır, Ma 
mauna mensup bazı gemiler hü kedonya ve garbi Trakya da hü -
kUmete sadık tayyare kuvvetleri· ktinıetin elinde bulunacaktır. 
nin bombardımanına mükerrer Fakat Yunan filosunun bir kıs 
ültimatomlara rağmen teslim ol· mı da iıiler elinde bulunduğu cİ· 
mamıf v4' gelen telgraflardan öğ betle, iki taraftan birinin diğeri -
renildiğiıle göre Giridin Suda li· ni yenmesi için uzı-. bir mücade 
manma girnıiıtir. · le baılıyacaktrr. 
Hanyada bulunan Bay Venizeloa isyanın ıon ,ekline dair dün 

ismet lnönü'nün 
portresi 

gelen telgraflar §Unlardn: 

HUkOmet tayyarelerlle A· 
verof arasında 

QuaUn 5 ncl sav.tamızda Atina, 3 - Hük\ımete ıadık tay 
[L...::.:;;;.;...; .... ----:-~-~I yareler, dün Fatsi tayyare karar 

Bu çocuk •• · 
.. 

Kendisine uygunsuz soz-
ler söyliyen bfrini öldürdü 
Ertesi gUn de ölUnUn kar· 
defi tarafından öldUriildU 

r ..• "' 
., .... •v , 

(Devamı 9 cu sayıfamn 3 c:u sutununda) 

dıma çağırıyor 
Atina, 3 (A.A.) - Atina a

jansı tebliğ ediyor: Hükılmet, 
millete hitaben aşağıdaki be • 
yannameyi neşretmiştir: 

Hük\ımet muhaliflerine kar
§1 dahi, bir takım fedakarlık .. 
larda bulunacak derecede ileri 
gitmek ıuretile, normal vaziye
ti temin için bütün mesaisini 
sarfederken, 1 Mart akta.mı bir 
takım beyinıizler tarafından ha 
zı:rlanmı§ o1an bir hareket pat
lak vermit ve Atina garnizonu• 
na mensup bir cüzitam ile ter· 

sanede vukua gelmit olan hu 
hareket hemen baıtınlmııtır. 
(Devamı 9 UDC, •)'lfaım& tınc0 lllltmıunda 

l 

Yunan adalarının asilere iltihak ettiğini bildiren 1<>n habe~ler~ ~ör~ t;jzdir· 
diğimiz bu haritada sınırlan :::ait işcıretlcri)'le ayrılan ve ıçerısı çızgıl~~lc 

Orh•n belirtilen yerler adalar mıntakasını gôstermel~tedir. Kara parçası Çaldansın, 
~(.Y a,ıısı 6 ıncı saJJfamrzdadır ). . · adalar Venizt>lo.mn idare~i alım.dadır-~ 
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Haheşler dostluktan bahsederken .. 
ltalqa, asker gollamak-1 ---At;tiirk 

ta devam ediqor 
! =- m m n.. n. af. = 

Kamuya derın sevgi oe 
ıaenlilı tlileklerini 

Flotama, 3 (A • .A.) - General 1 yaya kartı müllalalde açmalt lat~- sunuğOr 
MaraTizna, Şaıkt Afrilcap ,it- metl:pff hatti ltalya Ja.alı ile Ankara, 3 (A.AA) - Ri7aaeli· 
MIİI Mete Maıwtltdea tahtld ecU- Muiolmi~ bual dair teldhtAt vtıt-- ctımhur üıhttıııi kltipİllfttdeii giSn-
lec* flllrayı W11f atıdlfllt• dltidf "'1tlJOI'• Bunu aNata tlfl detllmiplrı · 
~ tehir IOkaklarmda haUea Bay Afevork, ili ve ederek 41emif- Yurdun her JGlllndan, Ka-
daıılltı aHftbcla itft r~ıt Htlrli tir ki ~ tMttıttlttttlt11t, Hlflli lnırem ve 
ppmlfbr. - Ben, daha fazlaımı da töy- orunlaTdan, yeni H~İm devren 

D-- 3 (A.A.) _ 534 neferle l;yebilirim. İtalya müstemleke.in· iPn de, KamııttqCG Crımıa-
16 :i.i' Şaıld Afrikap 1nke- de bir tek uker n bir tek tüfek lrık Baflıanllfına ..plmemi 
dilmek ÜW'e hup inamı Ye bınlrmau da Habeıistamn hudut lıatlulıyan bü-folı tel~ 
~ MeainaJ& hareket üzerinde bir laf& bile dokummya- aldım. Bt111tı lıarıı •&terilen 6u 
elllliıllrtlir. Palermo'dan da cakbr. pelı deferli 6afldılttıın ~olıllrq._ 
29 - ...... Jnumm .wnı imparator İtalya ile Habefie- pltwlun· Kama1t1 llerm MOgı 
._..,..,.. ....._ C....al tan arallDCla 1928 de akdedilm ı .,. ....ıilı llilelılerinıi ..,..., 
Ba.....ıraia ............ daha bir do.tim mtiahecleai 'bahmda- ~ 71Udranıu isin .eonmz 
..... llllfı ı•ıı. ,......,_ .-ı- iundan ft bu müahedeye hük6me )dcelilıler dilerim. 
•lalı 6. ' tinin tamamiyle _.. lraldıim- KAllAL AT ATORK 

...,_ ........ Roma hu- dan .... diJW ld: 
.......... iri tllefoala pzetesine - "Ba müalaede ltalJa .. Ha· 
WıhUrl,.n heti•na itidal dahilinde IOD hl· 
._. .. HU... Elçiei, Ln- dileleri halletmek çarelerini ftl'

paratar e.. Selu.ie'nin badi mittir.,, 
,...,... ..... bir ... , .... iri Bu lklerin Yenliii tesir 1111111-

talimata alre p.zetecileN J,eya. miyetle müsait ıarülmüt ve iki 
natta bal11111D11fba'. ...,.,.,_ ....ıeket anamda haaıl olan ıer-
ba mektubunda Ualalll n Afd.ti sbalili isale eclec=eii lram•tiai 
vak'alarmdan bahaetmiyerek ltal- vermiftir. 
yaıun, -iyet ve müdafaa vesi- Pazarteıi ıünü neıredilen ltal
lesiyle ulrer sevkctmtil ~ yan tebK•ı de ~ki Alribya ~•
da Hal.etl.tanm vulyetlııl Izalı • kedll~ itk4!tltrin tAkdkli ve yeni 
• .,.... Mfetherllk ,,_pılt11ıyaUfı sur.,. 

lıçara'- W, Wr zaman lı.J. th!dtt t.Wdn 6diUfot. 

~ Y• ,,......,. Bay hitler-..... 
ıueteleri 

._.Pette, 3 (AA) -- Bütüa 
........ Ataaiillaid 11rki,e cJ. 
QIUtW. ltltlaa....,. telıinr M • 

çildijiai M._ •-Vmm. r..- i.6~• ..-.- bit mü 
Dil ..... defretdil '°' ....... 
.ı. AlıHiirlaiia Y-alılllra Dtf1 
.. ... aflllai laattrlattik 
IMl ...,. Tltlli)"eJi lliiliw ..._. 
ı.tda remı..-d _ ........... 
illa ılaibi b.,..._Wir. 

C:.••• .,,., lllı 
.,Alllarll, ....ıtJMlfftın Nt 

111, ...... , .. ,... .. llıaddt 
•hb'Mlni ....... •efitdtlt 
keah161MrDRlllle~ 
tir.,, 

Romınyıdıkl Tflrk 
mektep'erl 

Billlftt, 1 (A.A.) - ...... 
kan, DahiU,. Yt Ziraat lankal. 
rı Ye tibfrl,. elfltl ~lr kodferam 
halinde toplanarak "taıklerid 
nıuMceteti meselesini tetkik et ., 
mitlerdir. 

Türkiye elçisi, ._... n mez· 
laep babnbldari7J. Linanya • 
4aki Türk mektepleri •Milesiid 
*örilflnüttür. 

Viyanada 17 Nazi idama 
m•bldim ı 

ilk defa, fan Sagtnl!fle 
mulıteıem bir kabul 

r~tnıi fapacalı 
11et1m. a (AıA..) .... Hanı 

muhabirinden: 
A!t. .. 11 lıüldiaıeti1 ı.,itı. Ha -

tieit• Namtda DNhCetem Wr 
hitniikal.tıl ıietetMdklİra N. •en 
Neurath, dün alqanl laıilw6 8'. 

firine, hiikUmetin Sir John SaJIDOll 
için Ri)'&leticümh11r earaymda, 
mütevella MaretaJ Hindenburı· 
t.ırı d,f t•lnl ı.hsl• e4teu,ffıd bll
dirmitffr. 

Dl,,_llllk Mllıafil, 8&1 Hit
llt a hlkOIMtiA '*1111& ...... 
beridir, ilk defa olarak Bqveki
let dairea1nde muhtetem bir ıiyi-
161 Ye monden resmikabul ppı
laoaimı sötliprlar. 

Londra, a (A.A.) - Matea • 
111 Laclra tnubabiti, Sir J•lın 
Sa,mo11'mı, ayın 7 inci gilnü 6k
fldlli Berlin«! varacalıru haber 
.ı.,nııu. 

lntlJ& Hariciye aNzırt, Cunla 
•-' ~ Bay Hbfsı. ıörit
"*'* sonra tekrar lleraya döıte
eeklir. Ve ~ alta sonra •a 
M-.ta, Varıova tt '91Jti Praı· 
• ~.Mcektir. 

ismet lnönü'nün 
onuncu yılı 
~ Baf makaletleıa -..m 

güveni bugüne kadar yerin· 
de durmasma yardım fllmİltİr. 
Bir yandan da devlet itJerinde •r· 
laklar ile çatıpnca direktiflerini e
sirgememi~, gidilecek doğru yolu 
göstermiştir. 

İtte on yıldanberi General İnönil· 
niln Başbakanlığı alımda çalq1111 bu
günkü lıiikUınetin rnuvatlakiyetleri 
hep hu noktada aranmalıdıt. 

Eğer geçen Oh yd içiıide htlkilmet 
t1ök t1~~il. 'ıllftıs Mr hf-ltM tf4it · 
ıhlŞ Olırırtd~, UU8u..•lft ~ fllft-
mızm belki farın yapdamaadı, bir· 
J&ag }'ıl önce onda bir kertesine 
ind.irilıniı olan yabancı borçlar ( ec· 
nebi düyunu) eski ağır1ılntda kalır· 
tlı; bitkll~ "ıdAflhttt Wr~f hirer a· 
1mmltkta C>latı yahıtr.ct tirll6tler ile 
y.bum tfrketleria tllerindelri de
mUjôllardan bir tdeei bile latul •· 
Jmamudı. Devlet bütçesi denkletti· 
rilerek bet yıllık ökenomik program 
kunıİamaz vt! yihiim (tatbik) 7erine 
köttilfılaıdt. 

Bunun içindif kt, Ai göıt 8ttce 
CttMttrltik Bl§ltmltğı 11eçittii flptl· 
..... 119111'11 ~'tia ,_ laiki· 
metin Bapa]uuıbimı ıene İ11111et t ... 
önilhe VerM~l Çdk y4'rfttde t>lmur 
tur. Hiç kfltbftıf btlylk Ba§bakaııı• 
mız kendi haldunda yeni bı§tall 
~ttlrdlf 6liil IMi amınd., gil• 
entten atıeıftr yeni MI' gn~e uıuıı 

yeniden ~ hiaıetln ~ecektir. 
Ulus ile fnrf ikte im hiiiiıederin ha· 
ıarıJdıjmı gcirmelt Lizim içia ulu..ı 
J;tr diltkttt. 

AStM ua 

Bay Titileıka 
lamel lnönü'niin onun
ca gıldöniimli miinaae

betigle bir nutak 
aögligecek 

Ulus 
• • 

rının 

~3(KURUN) 
~ ktaiaJtayı ~ ihtiau 
IİBlf cetvelleri huulands, bu cet 
...a.d; üyelerin ilatiaaalan töyle 

-frllmıitsr= 
Adlireci 57, eald ..,..ı. l, ... 

lrM'llllt fi, ba;rtar 4, banbcı 3, 
tielllllttM:i. 17, sifP 48, dilci 61, 

İçtİlllal,atp 6, diplomasi t 
cı t, ditçi 2, edebiyatçı ıe, 
trikçi z, haritacı 1, id 
mathmt Z3, mtilaendia 4, 
r111•• l, fark ilimleri t, · 
ferci 1# cloldor 38, tarih 11 

. reci ı, ticaret 39, bm:a t. 

kanaaumazcla el litiklite lqi 
olmaclıjı kma A 

amamı 

~ 3 (Kara) - Cesa Bu fikri i• lace 19ni 
~ ............. llltri ıür - aaylaYI, ..W Anbra müd-e 

aiW tMUe, a_,. mull- mili Ba7 Faat ort&Ja attı • 
~E ........... Jdng.. '1"Um ki.., Faat, ba fikri 
da e S.h• a&lt1Pe • Acfı. lsktaa laca, 7aai icra 
li,.e ltURUNA ._dili ...._.. patlarda ileri ı 
kyanatmda .... ,,. a.e,le Wr U.. tilr. Çlnldi icra mevkiinde 
ti,aa dUJ1D&cltldıt. Wr twıakt, llhette ki ltanunlana 
ley aiıl ..... UatifaCllb ~ bikind-. müteYellit 
h-. laahsdar edeceimi,, .a,. • daha iy' ılrebilirler." 
lecli. Dedi. Umumi kanaat, 

sa,lay olan elki lataW müd- mmumuda ehemmiyetli 
deiıaam.W Ba7 Kenan .. de ' lüzum Jamyacatı, kaaunmı 
&a ..._.. dedi kiı ti ı•.,a;::r-min mükemmel 

u_ Evet, yazıtaiıtan t>kudam. dulfi 70fmufia1r. 

Eski poata • .._ mücliirii ve ark 
daşlarının muhakemesi 

ANJ<ARA, a (ı«JkUN) .._ lliıı tttklln ,_mhyonu teşkil" 
Poıta telıraf umum Mdürü Baz eski teftit heyeti reiıi Bay S 
Fabrile arkaclatlarnun birinci ce nin emrile olup olmad_ğı.., 
adeı1a mvlllllı•ılwiıie J&1'IQ lmlttd. Yanıa; ıelen ceYap o 
(bqün) öiled• 8"111 dnam o- c:ak, IOD tahlt M dlöl~il• 
ltmac:aktıt. ;OIMcflalhö i't!Çt:n Muh~itt daha bir kaç 
taulıakdle c.sll8'1ftdi, ldatthul •tltılttttl tttülitMıelcHt. 
telelon ıitketi Hritl&ye, iı Taziye 

Anll•ra ıumrUll 111Ut1UrUnUn 
muhell••••I 

ANKARA,3(KURUN) -
Nobuı be7anmme ile gümrük • 

tett tllll ~ıkatlltt Hanil ııdeler 

hakkında yolltlt taktim Jll'ltl 
Abkara slmliiii lllliidUrii Bay 
Nt.retdn ~ıtdüi muMkellıe
ye yarnı öğlede ıonra davam e
dilecelftlt. 

·••-~:ra.er• 

•u•~- <~~~ 
~llMIU konaeyı münakalaf 

ViJaM, 3 (.A.A.) - SaJ.burı 
mahkemetl, auibatlar J6l*n " 
Almanyada A~,.. mühlaa 

lolı. de !tarta amhaL;rine .,a. 
re bililôı Namtn Moskova aeya
hali, Undta de Berlin araa~cla 
dojıU.lan doftuya müıakere .a • 
IUDU müdafaa edenl«!rin tesiri 
altında bulunan Bay Mac Det • 
bald'm 11111halef eti üzerİ':ıe ı•ri 
kalmitm. 

Bülnt, 8 (A.A.) - 4 mart, 
General !mıet tnanü'pün Türki
yede faslamz olarak Başbakan
lık makamım i§gal ettiğinin ve 
6 martta Bay Tevfik Rüştü A· Po•t• UftHlfll tnlldlltb 

111 16 ...... h!nt leııra• ı
d ... k ._._ Okmomi~ 
hiı denim tdlları U11111111 • 

aikdarda padAtJcı tnaddeler IO • 
kan 17 Nazi tethİftilt~ ıdaaaa 
..ahkam etmiftir. 

Dil encümeni 
ANIWtA, 3 (ICURUN) -

DU ....._.. iJ'.a.i ı..aa Aaa. 
türkün Batkanlıimtfa lalli• • 
eh. 

ras'm fas)asız olarak Dıpn 1§- ANKARA, 3 (kURUN) -
1eri Babnltlmm onuncu JII Cenup Til&Jetlere ttıftite ıitmit 
dönümüdür. oW. poata um11111 mlclürü Bay Na 

Bay Tittılesko bu münase. zif Ergin geldi. 
betle ve Balkan ant.antmm Baş-
kam sfatile pamrtesi günü din. Metr .. , ... ltalctıı.,. .. tagUn 

r lr•r•r VllrH•••k ismen fnönünü tebrik lomatik l>iıt ziyafet vererek ls- ANKARA, ı (KURUN) _ 
ANKARA, 3 (ktmUN) _ met lnönb vt Tevfik Araa'm Rlfv• ftımateıa 111flu ~ 

kahine Lıkanlıfma 1etilen la _ şahsiyet ve icraatları hakkında muhalremeei ..,.._ Mtt.t- lal• 
mel .lahil, ._ taraftan birçok ..,.b.ir•n111ut•ukMmsô-.yJ .. i1111e11ı1ce1ıııııı1kti111ı"•r .... _ _.J h•kkmda yarın (buaün). karar 
tebrik tel yqdan almaktadır. Ym'ilecektir. 

llq AJet Ulut, yola ~ 

1'018 t•hl'lnde t11111f 
llonaoloalult 

MIKARA, 3 (KURUN),; 
POl'blkdla Potu tehrüa.ı. itil' 
l'l kctMOl•luk U.du" illa~ 
lotlap .. ,,,,,., ..,.,~ 
.r .. ao.... t111 v.ı,. .. ,.. ~ 
Mlftir. 
Aı.ayallbl Dr•111 ,.... 

aoloıluia lljyohmmufbJr• 
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Petrole karşı savaş 
1
. A. Ziıchkanın petrol için giz. 
1 •avQ§ından bahudecek deg"i - Şeker kacakçıları 
ı· 
ını. Anaıı Frannz baban A11'"'" Bir hafta sonra suçlu-
tııryal, bir diplomat olan oe Olu d 
lo tt !arın uruşmasına .. r a okunma§ olan A. Ziıchka 
11~ kez acuna dolaımıı 11e petrol- başlanıqor 
~erin biribirlerüe olan ka11ga Bulgnristao memleketinde mü 

b~ını petrol için gizli ıava§ adlı vazeneli bir §ekilde §eker kaçırnı 
ır kit l k • §ebekeye ait kanuni muaıneleleriıı 

b apta top amııtır. Bu ıta • gümrük muhafaza, sekizinci ihtisn 
111 bazı parraları Bay Hüıeyin CaJı :ı- mücldeiumumiliği ve istintak lıakiıı 

it taralınelan Fikir hareket - ]iği tarafından yapıldığını, bun ela 
l~i mecmucuınela türkçeye çe11- hir hafta kadar ene] sekizinci ilıt 
rılmiıtir. 8a8 mahkemesi hakimliğine verild 

A z· . ğini yazmıştık. · ııchka bir ökonomik kapı 
talı' t k İstintak lıakimligwi, kaçakrıll'0w' a İı 
b 1 !e linin tahlilini yapıyor· :ıo 
o let olan yedi Bulgar muhacirinin ka· 11 

tahlil petrol rekabeti •ahasın- çakçılık yaptıklan ileriye siirülen 
dQclır. Onu casuılarile, eleolet a- tanınmıı; tüccarlardan Kara Bekir. 
~Cllnlarile, papazlarüe, cinayetle- Emin, s"üleyman, Kadri, ve diğer iiç 
rıle k ı1 M el l • ki.:.inin cezalandınlmnlarını iste • arı aştırıyor. üca e enın :. 
o t mi~tir. Suçlu göriilenlerin duru:.ma· E Q)'a çıkıtı 11e •eyri klaaiktir. sına bir Jıafta sonra ha)aııılacaktır. 

11tereıan olan taral bunun pet-ol Motorin kaCiakCiıaı 
t bcıkımınelan görülüıüclür. f 

Y asova Belıar ye sak Belıarın 
kıı A. Ziıchka petrol iıinin kor· kard~i .Muiz Beharm motorin ka • 

11~ tarallarını anldltıktan ıon • çakçılığmdan suçlu olarak duru~ma· 
ta Petrol kavgasının ancak ıente- sına sekizinci ihtisas ınalıkemesındP. 
tik ol k • l devam cdilmiı;tir. Duruşma diğer ha· Petr ün ortaya fi maııy e ~ 
b • zı şahitlerin celbi için başka güne hı· 
ıteceğini ielelia eeliyor. Alman 1. knlmı~ur. 

C. Farben aun'i petrol müuıue- Eroin lçlren ve içenler 
:İrai gQklere fıkarıyor. A. Ziıclı- y anmdaki kızlara eroin içirmek· 
<lllı11 Üeri ıürelüğü tez izah etti· ten mçhı Abanoz sokağında 13 nu· 

ii meıeleler kaelar kuv11etli ele • maralı evde oturan kJVJrcık Marya· 
iil ~iinkü tabii petrol kavgaıı bit nm ve eroin içen on kızm duruşma· 
•eJ YQhut tahmin edileliği gibi 20 &ma dün sekizinci ihtisas mahkeme· 
~ıl sinde devam edilmiştir. Tahkikatın 

•orıra bir acun petrol yuvaları 1 h k 
ı genişletilmesi için t uru§ma af a 

llJ.'q ~ekümif bir kuyu halini alır hir giinc kalnıı§tır. 
aq 1G.raki kavga bitecek mi, ka11ga Adnan vapur unun şampan· 
11111 

•ebebi petrolün ne bir kuyu· ya soğutmağa mahsus 
ciQ,. ~karılması, ne de onun akar gUmUş kovaları 
aq iİbi bir madde olmaııelır. Ya Adnan vapuru bekçisi Rizeli Rfü· 
hııt tQ bunun bir kimya laboratıı • tem, dün npunın §ampanya soğut· 
varında elele edilmİ§ olmcısı kav mak üzere kullanılan iki ı;ümüş ko· 
iQYı tiiketmiyecektir. vasını ~e yabancı".ınemleketlerden a· 

Jınmış iki battaniyesini, yastık yüzü 
el 1: Zi3Chka güzt:l bir petrol e- ,.e yatak çarşafı gibi eşyalanru dı • 
e;e~~Qh yapıyor. Fakat bu güzel farıya çıkarmak istemiştirj WE~)~lar 
c,.L ~l'.Qt t. G. F. markaaının an • gümriik resmine tabi ol ugun an, 

'4.il 1f Rüstem gümrüğiin muhafaza me • 

Bay Ali Rif at 
dün öldü 

Konservatuvarda eski eıerleri 

. asnif eheyeti a • 
~asından ve Biga 
nylavı merhum 
'iamih Rifabn 

:ardeti değerli 
ıuıiki§ i 111\sları • 
,ızdan Bay Ali 

1if at dün ölmüt 
"ir. Ali Rifat, 

ir !saç günden 
eri gripten ya -

Ali Rilat byordu. Cenaze· 
merhum ıi bugün öğle 

vakti Kadıköyünde Mısırlı oğ -
lunda Süleyman Bey sokağında 

38 numaralı evden kaldırılacak, 
cenaze namazı ikindi vakti Os -
man ağa camiinde kılmdıktan 

sonra gömülecektir. Musiki ha -
yatında tanınmış olan Ali Rifa -
tın ölümü bütün kendiıini seven 
leri konservatuvar mensuplarını 
çok müteessir etmiştir. Konserva 
tuvar kendisini sevenleri cenaze 
merasimine çağırmaktadır. 

Çagatay soyadım alan AB Ri • 
fat 1285 te doğmuştur. Piyade 

kaymakamlarından merhum Ri • 
fatın oğludur. Şark musiki cemi

yeti reisliğinde, Türk tarihi tel • 
kik cemiyeti azalığında bulun -

mu§tur. Son zamanlarda d:a mu • 

siki sanatkarları cemiyeti reisli -
ğinde bulunuyordu. Birçok eser

leri vardır. Yeni musikiye ait bes 

telediği eserler de mühim bir ye

kUn tutmaktadır. 

KUltUr işleri 

Derleme • • 
lŞl 

Okul hocaları 10 e yakın 
kelime derlediler 

t 111e yarıyabüir. Yarın ıen • murları tarafından ''akalnnnuş, hak· et(k •(I " Kiihür Bakanlığına gönderilen 
tröatl Petrol iıi ilerlerıe yen~el en kında kanuni muameleye ha:.la • bir tamimde bütün okul hocalarının 
b' er teıekkül edecek, yenı en nılmıştrr. derleme io<leriolcri111lc çalıfacakları 
ırk N" k" d .. ~ J • avga bQ§lıyacaktır. ıte ım Riistem, sorgum esnasın a gu • bildirilııı§ti. 

"iilterede bir kimya mühendisi mü~ ko,·aları yoğurt almak, battani· Okul Jıocalnrı muhtelif zümre · 
4~4 l ye , ·e ~.arşafları da evinde yıkatı~ak ]erden şimdiye kadar 20 bine ya · 

er i fiatten sun'i petrol yap- iizere c .. ıkardığmı iddia etmektedır. km kelime clerlemicslerdir. 
'11a1tırt ·h . B -

Difter·ve karşı 
Çocuklar okula qazılır
ken difteri aşısı rapora 

da götürecekler 
Sıhhat Bakanlığı tarafından \·e

rilen hir buyruk iizerine şehrimiz · 
de bulunan iki ya:.ındnn on iki ya· 
şına ka<lar çocuklara difteri ıı§ı,;ı 
yapılnıağa başlanmıştı. 

Aşı işleri etraf mda dün Sılılıat 
i:leri çe\ irgeni Bay Ali füza bir mu· 
harririmizc şunlan söylemiştir: 

" - Difteri aşı ma haşhyah on 
giin kadar oluyor. Bu miiddet için
de okullara tayin edilen ekip ve 
doktorlar 20 bin talc:bcyi aşılamış • 
tır .. , 

İlk okullarda okuyan ve difteri 
aşı~ı yapılacnk olan çocukların sayi
sı yetıni~ binden fzlaclır. 

A§ı i§İnin on he:. gün daha siire· 
ceği tahmin edilebilir. 

Okula gitmiycn kiiçiik çocukla
rın aşılanrnnsı için açılım aşı istas · 
yonlarına çocuklarını a~ılattımrn • 
ğa götüren nnnelerin \'e babaların 
sayı~ı son günlerde artmıştır. 

Diğer taraftan Sıhhat Bakanlığı 
çok yerinde yeni bir karar verınİ:.· 
tir. Bu karara göre, her yedi yaşın • 
dnki çocuktan okula yazılıl'.ken aşi 
kağıdı ve sıhhat raporu istendiği gi· 
hi bir de <lifleri a§İsi raporu istene
cektir. Difteri a§Lİ yaptırmamış ço· 
cuklıır okula kabul edilmiyecckler • 
dir. 

Çok yerinde olan bu tedhirle 
difterinin önü alınmış olacaktır. 
Sıhhat Bakanlığının hu kararı Kül • 
tür Bakanlığına bildirilmi§tir. Kül • 
tiir Bakanlığı bu hususta icap eden 
verlerc tt-l,1 ;~ .. " A ll111ı'" "":>1-tır.,. -

Kur ban derılerı 
Kurban Bayramının yakınlaşma· 

sı dolayısiyle dün Hi1iılialımer ve 
çocukları e irğcme kurumu mümes
s.illeri tayyare ccmfyetf evi~cııi 
Bay f mail Hakkının im kanlığı al· 
trn<la bir toplantı yapmı~Jnrdır. Top· 
Jantula kurban tleriyleriy]e harsak· 
}arın toplnnmasma \ c hunların mii· 
zayedcye konulma ına ait işler gö· 
rüşülmüştür. 

Kurhan derilerinin en uygun 
§artları göı;lcrcn l\fomiş zacle ticaret· 
lınncsine ilııılc edilmesi kararlaıotı • 
rı1mıştır. 

Yeni Japon elç:si 
•• 1 hra beratını almıştır. u Okul hocaları §lnıdi snn'ate ait 

'11tıhencl' ·· ,.. t l tabii imtihanda kazasamıyan ıstılalıların karı:ıılıklarmı derleınelrc füvelki gün şehrimize ı;elen yeni 
J> ıae gore sun ı pe ro ıo " Japon elçisi İyemara Tomt"'

0
a,·a iti • 

etrolden el h al ola. tercUmanlar hashyacakJardır. Her okul hoca ı, 0 " 
Cq4tır. a a ucuza m . 'h k k~di mıntnkasında en fazla işlenen matnamesini 'ennck iizere clün ak· 

Tercum.. anların ım. tı an evra 1 ı:ıam Ankara,.·a g't · ı· 
k San'ate ait kelimeleri derli,·ecektir. :. " 1 mı§ ır. 

Şi d' l tetk'ık edı"lmi", bir kısmının aza- J lllllnırunımırnııumınnn mnınınumııırunıınmıınnn ıınmııııııııııınınııııınııım 
1.. m ıki halele petrol arup arı :s KUIUphanelerln ıslahı · · -
'tQf 0 ki 1 ı t Bunlar nesı tC\ ırgeni Bay Felıimin, ,,.enel 

meseleıinele anlaftamıyorlar· namadı arı an afı mı§ ır. o 
:s tercümanlrk yapamıyacaklardrr. Enelki giin, şehrimiz,. Kiihiir kiitüphaııe çevirgcni llay İsmailin 

}' cırın ela bu ihtiralar üerleelik ti .. 1 çe,irgeni llay Ali Hnydarm başkan· de bulunduğu bu toplantıda şehri • 
Se ı Kazananlara da yeni roze erı 1 e }ı0;:;1 altında Siileymaniye kiitüphane- mizdeki kütiiplıanelerin ıslahı et • erıtetik petrol fabrikaları ara- ' y l" 8 1 d' 
ltrtci ehliyetnameleri a ı ve e e ıye sinde bir toplantı yapılmıtltır. rafında görüşülmiiş, kiitüplıanelere 

Q ayni kavga baclıyacaktır. b • 1 . . ., . n s ilk :s h . reisi tarafından bu ayın on eşıne Derleme iş erı çevırgcnı ay e· almacnk yeni kitapların isimleri 
rt' Zamanlarda ıava§ cep eaı • doğru merasimle ·verilecektir. Jim 'iizhetin, Ünher ite kiiti.iplıa • lesbit olunmuştur. 
,,Q\ "._eii•tirecek. Sentetı"k petrolle . ...-11 111ııu-·-·-· .. ,,.,11111Uıı1t111lllfııtıfJlft'llutrlfıııı11111ıııı 111ıımıı111111ıı11ııı11 nı111111ııııııu111ııııııı11111ııııııı111111ıııı11111111ınıı1111111ııııı111111ıııııııı11111 ıınıı 111111 ınııı111111 ııı \ O - ~ lllmlltlllllllllllllfllllUnlllffMlıt_.-- 111 _ •• .._.... 

•• 
11 

Petrol araıınelaki kaıJgayı J'/ t l •• •• J • l 
!~eceğiz,.onraela•entetikpetro1 n..amu QlJlll QÇl lŞ gunuuen lZ er 
1 er cıraıında daha öncekilerden 
Qrkl l l 1 o mıyan bir kavga ile karfı 
Q§ocağız. 

~rd·iErtem 

Şehı-irn· .. d .. 1 • z posta mu ur erı 
arasında terfiler 

Şehrimı'z p '"d'" 1 · ara • ırıa · osta mu ur en 
a hazı tcrf ilcr olmuştur. 

] l>o ta l> •· ı·· · · B tah . a:sınm ur muavını ay 
l><ı :• ~o ta nıiif etti~li~inc, Galata 
'lllid·· llıudiirii Hay Feyzi Arif ha~ • 
ha k ~~ ~\la\ inliğine, haşmüdürlük 
itti~ l~lıhı Bay Kadri Galata posla 
4CUtlü~.. j \ e 1 J gunc ve yerine zmit posta 

edilıe ~raf ıniicliirü Bny Nazif tayin 
llı:ı;lerdir. 

380 1 ·ı· . h ld. ngı ız seyya ı ge ı 
J}·· 

tnis· ~şeş Of Athol isimli seyyalı ge· 
ı ıle tl.. 1 i · ı · eryaı un f*" ırimize 380 nı;ı ı;ı:; 

kald kıt Selmi.tir. Seyyahlar iki giin 
lercli~. lan sonrn nriyeyc giJecek · 

Sağelan: ilk resimde )'ukarıelamuvakkat bQ§kan Necip Ası_m görülü~~r, -~n~n~e Başbakanımız anel iç 
• el ki ruimde Ankaranın kaelrn saylavı Bayan Satı Millet Meclısı kursusunele anel içerken, ıolela 
ıyor, orta a Abd 'lh l'k kk"' ·· l • • .. ı·· 
K 

• bnckanı Bay iı a ı tuc ur soy evmı soyuyor. 
amutayın yenı -:s • ~ •• 

(Ankara muhabirimizin Bayan Satı ıle konuşması bugun dokuzuncu sayıfamızdadır). 
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lf(i ezintiler 

Para derdi! 
Bu başlığı sörenler, ilkin bel • 

ki geçim darlığına, yoksuzluğa 

ıapacağımı sanacaklar. Fakat 
ben, kendi derelimi ba§k:ı.sile ko 
nuşrnaktan hoşlanmam. Sonra pa 
ra el ereli de b "zele artık teklerin i
§i olmaktan çıkmı§hr 

Parasızlığı, kimkime ile niçin 
anlatacak? Onu bilmiyen var 
mı? Vakit vakit unutanlaı tekrar 
öğrenmediler mi?.. Hayır ben, 
böyle bir istekle yazıma ba§la • 
madım. Büsbütün b"§ka bi1 dü -
§Ünce yolurıelayım· Belki giilecck 
siniz, ama bence bugün, paralılık 
ta züğürtlükten beter bir dert ol 
.:lu. Hele azıcık savruk, elalgın bir 
adamsanız vay halinize! 

T 1amvaya binersiniz, biletçi 
gelir. Cebinizden el yordamiylc 
bir sarı para çıkarır 11erirsiniz. 
Gözleriniz kitapta, parmakları -
nız havaela kağıt parçasını bek • 
lernniz. Kulağınıza sert bir su 
çarpar: 

- Bu geçmez, değiıtirin! 
Ştı§kın §Cl§kın aelama, paraya 

bakarsınız. 

- Niçin, neli 11ar? 
Derıiniz. Karıınrzelakinin göz

lerinde kurnaz bir parıltı yanar. 
Büzülen eludakları: 

- Sen onu benim külcih,ma an 
lat! 

Der gibi bükülür: 
- Kenarı ezik! 
- Delik! 

-Silik! 
Kar§ılıklarından birini verir. 

Tersliğe bakın ki, başka bozuk • 
luğunuzda yoktur. Bir lira uza -
tırsın•"- Kağıt sert parmaklar ara 
srnda hışırelar, ııığa tataluı. kur· 
elan kalcuı sağlam mı, kııyruğu 
eksik mi eliye uzun uzun tlra§tırı
lır ve bir kıyısındaki küçücük bir 
yırtık yüzünden o ela çevrilir· 

8Q§ka paranız yoksa ifiniz du
mandır. En olmıyacak bir yerele 
inmek dü§er. Ômrünüzele geçme
eliğiniz sokaklarela sürter, sonra 
ela kalp akçe sürerken yak.alan -
ml§ bir adam sayılırsınız. 

Bu niçin böylcelir? .. Yurttaş • 
ların bu zıkkımı kazanrrben çek
tikleri yetmiyor mu ki, bir de har 
carken başlarına gelmeclih ıey kal 
mıyor? Anaelolunun eloğu kıyıla 
rına yaklaştıkça, bir bQ§l..a elert 
elaha belirirmi§. Oralarela hala 
bunlara eloksan üç kaymeai gözi 
le bakanlar 11ar eliyorlar. 

Ôyle sanıyorum ki, bu para i§i 
le yakından uğrCl§mak günü gel
mi§tir. Devlet onorunun sağlam 
kurumuna elayanan, yabancı bor 
sa/arda sürçmeden yürüyen Türk 
parası, kendi yurdunda nasıl böy 
le bir öksüzlüğe uğratılı)'or? Şu 

tramvay biletçileri, onların koda 

1 manlarıJ satıcılar, şunlar, bunlar 
bu hakkı kimden alclı?.. u 

Sonra eldenele geçen bır ktljı 
elın nekaelar az ya§ıyabileceği de 
niçin unutuluyor? Bankalm yılda 
bir bunları eleğiştirirse, bugün hiç 
yoktan bir yük gibi sırtımıza çö
ken ağırlıktan kurtulmuş oluruz· 

S. Gezgin 

Bay <::emal Tuncaya Bay 
Ali Rıza vekalet ediyor 

C. H. F'. Fırka ı;rup haşkanlığmn 
seçilen fırkanın 1 tanhul vilayet i • 
clare heyeti rci i Bay Cemal Tunca· 
ya fırka 'ilfiyct he) eti azasmclan Bay 
Ali Riza vckJct etmektedir. Fııka 
rei liğine kimin geleceği lıeııüz belli 
değildir. 
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Avcılar 
Yeni bir birlik 

kurdular 
Sayılan binlere ''aran lıtuhul 

avCJları yeni bir birlik ıe§kil et· 
mi§lerdir. Birlik müesaiııleri ilk top• 
1antılarını yaparak programlarını 
~izmİ§lerdir. 

Birlik teıekkUI mabadını niuın· 
iameslııdeki fU madde ile aıaletıyor: 

" Asil t1e sıhhi oldujıı kadar eski 
ı,·c mill bir $porurmu olan avcılıkla 
atıcılığın mazbut bir ıiftem daJıilin. 
de ve fenrıi kaideler allinda metnle· 
kelimi~ yapılıp ~~neuine, ,,. 
ıanbul avcı ve cillcllaruMn fla tWıa 
.>akından klnqaralc ~ «118' 
ııe $CVgi Üe biribirlcrine bağlannta • 
lanna, gcn,lcrin avcılJc ve alıcrlJcıa 
malıareı ve meleke kesbetmel6rine 
avcılığın yalnız vurmak değil, aı:ı 
yeti§tinMlc 11e lumuııak- oWufu fik· 
rinin. tamimine ve dijer vil4Y*'eri· 
mizdc ıeenü.s etmi§ olan avcılJı ı·-ı 
atıcılık klüp ve ocaldarlyle ıamimi 
mi.inaşebcıler ~ ~ eımelc 
üare "l sıanbul aucılar H flllcllar 
birliği,, ünı:ani yl. bir birW. kı;nd. 
lnUflUr.,, 

Dirliğ41 idare ve hakem heyeti a· 
zaları ıunlardır: 

Reiı: Bay Aaım Turgut, ikinci re· 
is; Bay Ali, umum kitip Bay Ali 
Turhan, mühaeeheci Bay Orhan, a· 
za Bay Sami İsmail, Hacı Fahri, H11· 
ıu11i. 

Hakem heyeti: Saylav Bay Ah· 
met ŞeTki, operatör Murat ·İbrahim 
Sait Salahattin. 

Gen~ teıekküle baıladığı iıte ve· 
rim1i muvaff ılkiyetler dileriz. 

Beyo§lu kazaaında: 
l\lehmet Asaf kızı Bayan Ertan 

· ile Mehmet Necmettin oğlu rilccar 
R:ıy Hasan, Prodramet km Baya:ı 
Kustalmya He Yani ağla ııobaeı Bay 

ıNUtfi. M'M!ı km Baym Llli ile (',.alip 
oilu tüccardan Bay İamail, İlmail 
kızı Bayan Kalipli ile Prikili oğlu 
Doktor Bay Panayot, Y ui bı Ba· 
yan Eleni ile Panayot oğlu kundura· 
cı Y orgi, A \Tam km Bayan Ltlna İ· 
le Mordehıy oğla tenekeci Bay 
Reaim, Dimitri kızı Bayan E. Kate
rin ile Yuduııanki oğlu Bay Koeton• 
tan, Salih kızı Bayan Sidika ile Sa· 
it oğlu Bay Ali, Yuef kızı Bayın 
Sara ile lahık oğlu eeyyar Bensiyon, 
Çirit kısı Bayan Borta ile Fnol oi· 
lu Bay Davit, Elmu km Bayın 

üriye ile Kadri oğlu Bay Salih, 
Abdi knı Bayan Aliye ile Mehmet 
oğlu ntman Bay Mont, Yam km 
Bayın Margid ile Aııderya oilu me· 
mur Bay Dimitr4 ~ oğla Bay 
Koharik ile Kuabet luzı Bayan Fer· 
ci, Tomik kııı Bayan Roa ile Vil • 
ladimi oğlu konacı Bay Eclmen ev· 
lenmi,lerdir. 

Fatih lraza•ındar 
Tornacı Bay Sabri ile Ali km Ba· 

yan Haliıe, le}'Yar Nbcı Bay Yuda 
ile H.yim kaı Bayın Birisini. ku • 
ywncu Bay Ahmet ile Mehmet lmı 
Bayan Ayıe, ameleden Bay Mahmut 
Şel"ki ile Rifat kızı Bayan Ferid~ 
Rejide Bay Timftr ile Mehmet bzı 
-Bayan Emine, İtfa.iye neferi Bay 

fnrat ile Mehmet km Bayan Tir· 
kin evlenmi~lerdir. 

Kurban keaeuk 
vat adaşlar 

Memleketimizin hava mOdalaaeı· 
na çahıan Tayyare Cemiyet~ düı· 
ktınlerin yardnnma her m kotan 
Hililiahmer Cemiyetine, kimte1iz 
çocuklara tefiuıde hakan HilMyei • 
etf al Cemiyetine .. 

Çok hayulı bir yardnnda bulun· 
mu~ olmak için: 

Kurhanmmzı veya parMml Tay· 
yare Cemiyetine teLerrii ediniL 

Kurban kestijiıdı takdirde: 
Deril~ her halde Banağiyle 1 

birlikte Tayyare Cemiyetiae veriniz. 
Bu milll ve vatani vuilenin IJyi· 

kiyle ifası için hami yardımda im· 
luucağmrıdan eminiz-

----·-- - -- -

inkılap kürsüsünde Bay Yusuf Kemal 

"J\iüf us meselesi, lıalis 
ökonomi meselesidir,, 

Sinop saylan Bay Yusuf Ke- l konomi meaeJeaiclir· Meml•keti • 
inal, dün illlollp kilnilıündeki nıizde nüfus keeafeti, 192'1 tari • 
tlenine deYaJD etti, Bay Yusuf h'ne söre kilcmetre murabbanaa 
Lm.:1 clünlrii clC'SİDde cümburi· on ıekiz kiti diifmekte ldL 930 
Jet dem ökonomiaini, mübadele dairi nüfuı ceridelerine söre Tilr
itlerini, ıihbat •e nüfua meıele - kiyenin nüfuıu on yedi milyon -
lerile iıkln kanununu anlattı. du. Yedi yüz kilaur kilometre mu 

Bay Yusuf Kemal, Lozan mu· rabbama takıim ecliline, kilomet 
ahedeıinden ıonra ba.tka uluslar re murabbama yirmi iki li:iti düt 
la teaİI edilen münuebetlerde mektedir.,, 
tamamile iatikli.lin ele &tmdıjı • Bay Yuıuf Kemal, burıu:la Tür 
nı anlatarak tunlan aöyledi: kiyenin nüfua kesafetini diler 

- Saltanatlar, lıillfet ilga e - devletlerin nilfuı kuafetlwile mü 
dildi. Tedrisat tecdit edildi. En kayeae ederek canlandırdıktan 
nihayet Oamaıılı imparat:Jrlujwı ve Türkiyenin zira&t memleketi 
ela din namı altında devleti ida • mi, yokaa aanayi memleketi mi 
ıwine kallotılmuı ortadan kalk olcluiu hakkında ileri ıürülen mü 
b· Din bir Yicdan iti idi. Onun dev taleaiarı tahlil ettikten ao11ra iı • 
Jet iılerinde yeri yoktu. "Devlet kin kanununu anlatarak ıullları 
kendine mabtua uaullerle idare söyledi: 
edilir,, m&numı ifade eden liik - - Okonomik çalıpna ,artlan • 
ilk ilin edildi • ., nın en derin deiitmelerinden bi-

Ba1 Yuauf Kemal ıihhat ve rini ıöıteren, ıeçen sene büyük 
aüfua dütünceei ile yeni Türkiye- millet meclisinin kabul etmiı ol
nin Türk neferine defer kıymet cluju iıkin kanunudur. lıkiD ka 
Yerdiiini anlatarak tunları IÖy • nununda kebul edilen ee~, mem 
lecli: leketimizin nüfua ıiyuetini esas 

- latikW barbbadea lace Tür lı bir proirama bağlamaktır.,, 
İdye aenelerce harbetmiıti. Bal • 
bn harbi, bilyiik harp. Büyük 
harpte, Tiirk ..ıwı.mm harp 
meydanına Hvbdilerek -- hep
Ude delil, budarmda - iıraf 
..U!.eei U. )'eni Türki)'enin Türk 
aferine ulapıaıı araamdaki fark 
Memmiyetle tayin edilecek bir 
h&diMclir. Bu kendiliiinden ol· 
111Df delildir. Devlet prenaibi ola 
rak takip edilmiftir. Büyük harp 
t. bir milyon ahı yüz bin zayiat 
Yermiıtik. istiklal harbinde, kar· 
pmızdaki ordulir ıöyle b&yle or 
chılar deii!di. Çok mükemmel or
dulardı. Böyle olmasına rağmen 
oradaki zayiatımız otuz yedi bin 

kadardır· 
Ermeni.tan aeferinin bize ver· 

dili •tiat lmk lôıidir.,, 
Bay Yuauf Kemal, bundan ıon 

ra memlekette umumi aihbate Ye 
rilen lutawti anlatarak 1930 da 
p.k mükmımel bir surette umu • 
mi lufnaıhha kanunu neıredil • 
dilini, ıihhat itinin sarih olarak 
~Jet n.zifeai addedildiiini aöy 
ledi. Mübadele itleriue ıeçerek 
plan IÖJlecli: 

- O.manbhkta mütecaniı bir 
•Wet yoktu. Halbuki alconomik 
lluvvetin en kunetli direklerin • 
.ten biri, milli birlik ıuurunu duy 
...... Omm içiD a.denheri 
t~ ldlltiirlacla olmıyaa .... ha 
.. _ ....... otmanlarm ..-dilde 
ti w s&&,.ordak. Yeni Ttlrki 
,.m. bralm.-ndaa IOJVA Bal· 
priltaD, Y_... ..aı.de • 
ı. ..... ı a.n olcla. Tlirldy9 
bitim deNderle m...ı.lerini 

limlJettiti --D ba meeeJ.,t M 
llaHe1m• iltedi. Yamnldarla 
.alMdele ppddı.,, 

Ba1 Y-f Ka.I Atinı üni. 
......_i profee&rlerbuin Zahar· 
yaclWa Hm.ala• zorla ıır 1• 
... bllap •ıı- bir ,. .... ıltiiril
.. ....,, cliJ_. .._ itiraz .W. 
tir i, fakat mübadelenin her iki 
deYlet lehine neticeler vertliiini 
•nlattı. Sizü nifua meteleıine ıe 
tirerek tunl•rı aöyledi: 

- Nöfua meeeleei, halw bir a. 

Alman firmaları 
lhracahmızı demiryoliyle 
yapmamızı teklif ettiler 

Almanyada Türk Ticaret -...Ua 
müracaat eden hazı Alınan firmala • 
rı, Türkiyenin ihracatım yaparken 
demiryolunu, Triye~tiye yoluna ter· 
cih etmesini ,.e bu suretle daha si • 
yade fayda göreceğini bildinniıler • 
dir. Berlin Ticaret odan teklifi, Tür· 
kiyede alakadar yerlere bildirilmi§ 
, .e bu lıuııusta da tetkiklere baıla • 
nılmııtır. 

Rilindiği üzere, ilıracatnnızm mU· 
hiın bir luaını Triyeate yoliyle ol • 
maktadır. Demiryolu vasıtasiyJe ya· 
pılan ihracatta Bolgarietanın göt • 
terdiği fenni gijçlükler Triyute yo • 
lonu tercih ettiren sebeplerden hi • 
riydi. 

Fakat, ltaJyanm Triyeete yoliyle 
yaptrğonr ihracatı kendi taka11 heea· 
hmı kayit 'ererek kendiıini bizden· 
mal ılmıt gibi göstermeli üerine ge· 
ne bia ıiymlı çıkmakta idik. Allka· 
darlarm eöylediklerine göre, Alınan 
firmalann yaptığı teldü üzerinde 
yürümek bize bu huıuıta f aydah o· 
lacaktır. 

Bunlara göre, Şark Demiryollan 
idareısi ile bir andlaıma yapılır, ve 
mallımnızm Selanik ve Yugoelav • 
ya yoliyle gönderilmesi terrıin olu • 
nurea ihracatımız t.ok kolaylaımıt 
olacaktır .• 

GUmrUk mU.t•t•rının 
tetlllkl•J 

GOmrtlk ve İnhiaarlar B.ıwaıt1ı 
miltetan Bay Adil dün de G.ı.ta 
ve İttanhul g6mr6klerinde metlal 
oJmuttur. 

5ay)eıulijine söre Bay Adilin ı.. 
tabala plit~ devlet huiıaesi ile a • 
Jikadanlır. 

Devlet buineaini alikadar edea 
bu it hakkmda çolı: btıy6k bir gizli. 
lik gölterilmektedir. 
Pır ... d• yUnlU, pamu klll 

ku111•t .. ıuntıaı yok 
Şabatm yirmi yeditinde Frama 

De ola Uearet adlapnumm bonl· 
11U111 tberiae ytln)I ve pmnulr.Ju it • 
halitımız azam gümrük tarifesine 
tabi tutulmağa başlamııtı. 

Şubatın yirmi yedinci günü 1,5 
milyon kilo İtalyan pamuk ve yün· 
10 kumq piyasaya çıkanlmı§tır. 

Yeni mtlsaketelere kadar piyaM-

Molalt.•melerde 

Seyyah ecnebi 
kadınının ölümü 

Tahkikat yapanlar, mah· 
kemede phitlik ettiler 
Sehzadebqında olaıa Wr oto • 

mobil • tr&mT&J prpıflDUDMla et 
nebi aenahlanlan bir bclm il • 
miftU. Kocau cla ~tı. 
Bu feci kasadan dola11 latanbul 
aiır ceza mahkemealne verilen toe 
far Keıamla Tatman M~edin 
mulıakemelerine, dün aa\alı de • 
vam edilmi,ıir. Dün aabalıki cel· 
Hele, b11 vak' anın tahkikabl'aı Ja• 
pu müdclelumuml ._YİDİ c.lil 
tahit olarak clbılenllmlt. kencllıln
den ban izahat almmttbr. Sonra 
Fatih ikinci kolnlaeri tahlt olarak 
çaimlmıt o da buı i.U..t ver • 
mittir. 

Muhakeme, actliye doktonı !n
verin phit olarak -hke11M7e cı .. 
•et ediım..i, &...... .w.. ... 
hit Cemalin ifadesinin İltlDaM JO
lile almmuı için, m..nm Jlnnin
ci pazar ıiinii eaat ona kalmı9br. 

Kıvılcım mı sıçıradı? 
Betİldaf'a Kö~e ot11ra1a Ni

m9tle ıelbli Emine aı.,hlerbacle • 
ki bir davaya latanbul flcGnctl ce
za mahkemeainde dGn 1-latmıt • 
br. 

Dava,dikbtaizlilda r..,.. ... 
bep olue .iaftAdır. Kaynana " 
ıelin, çorba pitirmek için sofada 
mangal yakıldıimı eö,.Jüyorlar. 
bcak JaDIJIUD kmleaa ~ 
ıı 'IUl'etile mi, 7oba 1-fka 1"r 111-

Ntle mi çddltmr tiilemedilderln
den bahsediyorlar. 

Mahkeme, phit olarak l.aı b
dmlann çaiınlmaama karar ftl' • 

di. 

Tabanca yere düıünce 
HiiMyin ieminde biri, kanlı Fat 

manm dikk•taislilde ,..,.ı.w.ı
na aebep oldutu noktumdaa la· 
tanbul üçüncü ceza mahkemetln
de dün muhakeme eclilmittir. 

Davaya pre, HiiHJin, eYde ta
bancaııru meydanda bırakmıt- Ta 
banca nurla yere diiferek alet al 
mıf, çıkan kurıumın iaa1Mıb1e b • 
dm hafifçe yaralanmıı. Y aruı, a
radan on sün seçmeden kapu • 
IDlf· 

Dolayıaliet bu cla't'Ullll Jiiröp
bihn .. i için. kadllUll ıiklyette ba
lunmaaı, dava 8'maaı IUımıeli • 
yordu. Halbukit kadm da't'MI de
lilctl. Ba DOktaclan daa ortadan 
kaldmldı. 

izinsiz ıazete satmak 
MatlNıt ka11•••• ,.._. Mn· c1-.w.---- ..... ite 

Wmadalaldd ........... . 
çfbadl caa m•lllr•••lae ..tJen 
HaJleltlnl• clla •ıllak•lll ... 
riilmlttlr. 

1'mdWadD, ...... • ••• ..,. 
ihınlMı._ .... ._PMeftmec 
-- ....... 11.n .....,.,..u. M·"-. Wr lira l..ıif ,... cıe • 
WI alc-11... ..,.........,, 
Ha,,..uia en.ac. ~ ..... ol

macbimd• - ..a ...-. . 
tir. Yaı.. .-.1ı-1 ...U. ab-
•caldır . 

SiYASA 

Irakta kahin 
buhranları 

Komeumu lr~ tık ıık 
Lularaa)arma ujrayan memlek 
den biridir. Fakat bu kah~~ ..... 
lur, nk tık tekerrllr e~ 
nlMıt 'hemfft hlt hir lı b·~~ 
gever. 

Hakikatte Irak h~ ~ 
lan aa.allıb&leriD en iyil 
biridir. Çünktl ıita&i bir İl~ 
lılhiclir. SuriJe ve F'iliııtin. ı,. 
bmdan. lraka gıpta ediyorld· 
elan blfb Mmul petrnllın 
mClhlm bit varidat tetnln ~-
İrak petrollerinin i11tisman ...11ıı1 
biliade alma 800.000 St~ 
memleleti ıulamak ve d~ 
n te1S..aını yapmak lmklnnd .-..a 
IHktM!rr. lrtk ~lletiıt'-.,, 
m.n. lrakldum mülwındi,lik 
dattcilik qleriae ehemmiyet 
)erini ele batav etmiıtlr. 

Şair 
ıöyle 

de hatı 
kak ıh 

Irak. maddt bakmıdaa, ifl 
nılye"e aydıt. fakat bıagtiaL•: 
• ~ mWı~ oldulta fe)', d_., 
tikranbr. ÇbkG ucü b• 
memleke&iıa iktiut ka7J1aklaıd! 
tismar etnaP. Te yerli idareyi 
seltmek mtmklndtlr. 

lrü deYled 69 villyetteD Jı1 
.. ,, ettlll halde bu 'rillyetlfll' 111111". 

biriae ıw fıkı b.llı deiiJdiı'· 
bu •iliyetlenlea her birinin 
st bWdunete aadakati ve 
ıGpheli gtSrGlllyor. Çönkfl Mr 
Us pseted tarafmdan mtU-. 
lunclata llJlbi, lrakta it bqma 
her htik6mec keDdi adaııılar,... 
dl allel..ml kayırmaia ve iyi 
kilere yerlettirmeğe bakıyor. 
I~ her htlkftmet deliılminl, 
bil nmplar ft nlller takip 

Bu hlcllleler bir ıüril 
,.& aarsL:a. LlkAmet dlei"'ö·_.., 
ıilnden açıkta k&lanlarm, yer 
plenJerl dGtOnneleri için 
hlr mtaaele apnaJırma Mbef 
maka.dit. 

119' blktmet delltiJnlpi 
eden uiller 'ftl naıplar, b 
memuriyetlerini ele geçireiiletl 

kilerlndea emla olmam8 
il ~ balar ıa,wyı. 
ta ve ....k ala JeÇinnep b 

tadarlar. ' 
Londra pm.Jeri bilhueı .. 

siyetiıı nlahı lçin nqriyat raiıt' 
b~ -' 

Jlalilıaırda fnkm bafllll ~· 
yetpemır bir kahineni11 geJmell .t. 
m.it oln•nkta ite de bah~ 1' 
taraf edildiğine dair henGı bir Jlll"' 

lmeıni • P tür. • R ..,,.,,,, 
v. -~ 

Zelzele fe/8.ketinl 
rıfraganlar için 

Maıman adamdaki yer ~ 
llllDd ......... fellMM ajrayaulara~,,...~ 
ela bwm••sk tiHre Bil 
cenü1eılne Yerilen paralarm • 
ni koyuyonn: ,,1 

3300 karat Ylbek muallldl 
...,. lllellllll' " la1ebeeL ~ 

3750 barut Ytbek iktilat ti 
can& meka.bi ' 11111allimleri. .• ~ 

361S kuraı Şiıli Terakki 1"'" 
dk bun talebeti. 

SOO karat Zapyan fiseıl .Jı111 
255 kuruı Bilecik ilk ~-

bapauallim Bey Seyfi. • 11 • 
1314 Robert Kollej mektebi 

kek kuma talebesi taraluıd_.. 
12,SU hruı yekAn .• 
69384ı.50 karat .ti ~ 
81916,.50 blltün yeküıı .• ~ 

Mütekait itam ve eıadl 
maaılan ,. 

Mfthbft, Eytam ve E,.alİ~ • 
aylık mHtlanınn Emlllc B~ 
ea lanlmum• betfamnqut· j,..a • 
dfltlüllerincle muameJehJri9l ,)ıtl • 
rm1er Bak.adan .,.... alalriJll 
dir. 

Ebu 

Su 
•ir 
da 

da yünlü ve pamuklu kumaılar hak- Oltaf a~alantntMl 
kmda biç bir .. ..., lai111dilmiye • 'lılzm.t 
cektir. Modumm homlmuJ üzeri. K lJ p ON lJ 
ne bir çok pamnklu ve ytinltl b · 
matlar, gttmrtlk antrepolmnda lal· 11...;•.;.•..iiiı•~.,:iii'••••.;•-... ~--." .. · .-
mqtır. 



BOYCIK DENiZ ROMANI 

e fEndülüste Kemal Reis 
Yazan: 

%ulfanın önün~e atılan ~ir ~11~er, ~ııırın 
ta~rnmnnın omuzu11 saplıımı'tı ! 

ismet Inönü'nün bit portre 
" •.. iş başında 6ir kai"ara t1armdi i~n ~01' flfiıünür. Çt>k kônu
şur. lhtisaaiyle tanınmış olfih lıerkeslen. bir /iki aitr. Sonra 
kendi kendine bütün söglenen /ikirleti lıamılr ~er. Nihayet 
bir karar verir. Ondan •onra artık bir kaga gib;dir. •.H 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönii millet top\ütıı olmak i'e~nln\ı 1 \aım\bi\ı oh.n ~etkh\tm bir fikir 
mü münasebetiİe ba§ muharriri - kazanmııtır. alır. Sonra kendi kendine bütün 
miz Arım l:ls BQ§bakan isme~ lnö Fakat deVl~t lt~nile iiUDimi- öfft\\h filrirlfii Mkil\lr der. 
nünün bir portresini yazmııtı. Bir yet, verilen .az~ cl\iriftak aemek Nihafi\ bir karar verir· Ondan 

1111 8' 
., ır hançer .• ve bir öliİm . .! 

, .. Şlair Ebu Menandan ionra ıöz 
oy em k 1 . d h e sırası, mec iste en zıya -

'f\ e 
1 
atırı sayılanlardan (Şeyh Ebu 

aKıh t-f l'k') f • • E ı:. nıa ı· ı ye ge mıftı. 
r hu F akıh, Endülüs üleması a -
asında T . . 1 al ı ını ve ırf anıy e tanın.nuş 
}·ınış Yaılarında bir adamdı .. Bü

yoriar .. Çoluğumuzu, tocuğmnuzu, 
karılarımızı, mallarımızı, gasbet - l 
ttıek istiyorlar, Hazinelerimizi 

1

1 

yağma etmek, devletimizi, mede -
niyetimizi yıkmak istiyorlar. Za -
vallı Garnatanın içinden nasıl 
yandığını, içinden nasıl vurulmak 
istendiğini görmiyor musunuz? . 

bufuk yıl önce yazılml§ olan bıı tabii hareketsizlik ve yeni ceTe - sonra artık bir kaya gibidi.r. Oka 
yazı;vı ismet lnönünün Ba§bakan 1anları taki~ etmiyerek kapab dar ide\U\, ~ katlkr l:l'flHnd•n 
lığının onuncu yıl dönümü clola - gözle bir noktatla durmak d6inek emindri S.s :nbk\ai nldnlan 
yısile dün gözden geçirirken bir d~fitdi~- 'öir İttiftian~an h!r i~fı lsm'et P~ıa biraz ba1 arısı
tek satırını bile değİ§tİrmeksizin mühtehf cephelerdekı tebeddüla- ~a benze\H~MHr. An lilf çiçek • 
olduğu gibi yeniden neırolunabi- tı gözönüne alarak yeni tertiPler ~ alltıii iti~ pa~ uı tama -
leceğini gördük. Onun için bu por Ve tedbirler almak lnec&uri}-etih m~ yeni Mr ittitiıtll &lirik bal 
treyi buraya koyuyoruz: d~dir. Bir kaptan denizde ~ti.. ~ lbtı i\Bl hüilHlM reilİ Slan 

Cümhuriyetin onuncu yılını kut ği tehlikeli iruntiblarm tihlib I p " d ' ·. k 
1. _,_ ı eld'•~ . tmet rija a Dır ço 

~11 • 1 
l. n ıa aın aleminde okunan büyük 
oır lef . 

Salonlarında davetlileri heye -
cana dütüren bu hitabe çok sür -
medi•. Birden, ne taraftan atıldığı 
anlatılamıyan ucu zehirli bir han
çer, ayakta duran Tahir Elklbsinin 
omuzuna saplandı .. Hançerin ucu 
gırtlağına kadar girmitti .. 

l,ir sır yazmıt, bundan batka 

t . Çok felsefi eserler vücude ge -
lııtı. 

h·· •t Ve en son eseri olarak da 
U~ij)t bir IOğat telif etmİ§lİ. 

h li eserlerHe Şam ve Mısır ve 
a•·ı·. th 1 11ın:le de adı hürmetle anıİan 

"' u .. kakı hın ayni zamanda zevk 
~ılenceye de büyük bir zaf ve 
~Yiilii vardı. 

t elik Abdullah ohu bu toplan -
b!ı.a hoıuna davet etmemitti .. El • 
b· te Ebu Fakıh de Sultan lehinde 
ır .... a·· .. 1· ekt' t ~ oz aoy ıyec ı. 

~l>d~·iliılüs milliyetperverletinden 
~ ı.ılazit Selman'm hıç hotlan -
i~ ~ığı adamlardan biri otan Ebu 

a ıh ayağa kalktı: 
lah Sair ı:bu Mervan Habibul • 
t• IQ hu gec~ bize ruhumuz CO§tU
"-Cl)t j• 
~U ! ıtler oküyacagnu umuyor· 
ıro~· ~itiyordum ki, o, evinde sev
ftleİ:~•n.e söylediği (aşk) ın~nzu -
ı111 8nı bu gece bize de tekrarla -
1:1,· en bugüne kadar Melik 

~rel'er· . b ' . 
~~ . ı~ı u derece neı eıız 
h,d\itnıı!tım .. Bunun sebebi aca -
a~ !ltlan ordusunun kapımızı 
s:ıi "• ınıdır?. Aziz misafMer !. 
to , n,rn . d . k' .JU!ta Usunıla temın e erım ı, 
ıı ir d ~ . .\l>dullah bundan mütees • 

egı}d' 
da h ır. Bir konağın kapısın -

aıan h· b" k k" J>ek b• ır, hazan da ır aç o-
I\on ~rden havlamağa başlar .. 
lerina &ahibi, uşaklarına, köpek • 
eııır ll~zına. birer Jiemilf atmasını 

@ttı"· 
&ı] ı,· Kı ıarnanbu haTlamalar na-
n,,·~~denıbire susar ve köpekler 

•oıni . li,... alıp giderlerıe , Melık 
~rette . 

lına b. rı de bu mahlukların ağ· 
dir.· . ırer kemik atma zamanı gel-

tıl.tıı tC . 
t~\'ı:f orunce, uşaklarını bu itle 
htt rn etınesiniçok iyi bilir .. Ve 
eı~ıa. C>.hlukbr da ötekiler gihi a -
l!!!!l' rıhın Payın.f alıp savuıurlar • 
t~tı~nı ~aYgunı bu deiildir. Ben 
lçjllıi~dıyoruın ki, 'Melik Hazretleri 
le g ı.deki zümrelerin biribitleri
~~ .. eçl'biıizliklerini duyarak bun • 

"ıtıUt 
Su eesair olmuılatdır !. 

~~te d~·~~da bütün davetJ..ifori hay-
1~İclild~!ure~ sert ve yüksek bir ses 
tıı~ ; 1

·: O dakikaya kadar mev -
·Yetıni b'I h" . • "1ey ı e ıuettırmek ıste • 

kıb,~n Elgazi Mehmet Tahir El -
1 ce ....._ \'ap veriyordu: 

~r ltı kapınıızda havlayan köpek
"1ik aafesef bizden yalnız bir ke
)()r} ~l'Çaıı alıp dönmek istemi -
Ll ar. Hepa' • .. • • . 
~ lld ının gozü evımızın 

t~ttı~j' E\iinizin eıyaıı11ı1 alıp 
btiıd e de kalmıyacaklar .. Evi -
~~ıtlı::~li~ak, burada yerlefip 
ltlıd ı:ıtıyorlar .. Siz onlara evi-
I:' 'k:ttı ~iki bir yer verebilirsiniz ! 
itıak '. ıı onu kapımızdan kov • 
riııi ltnıyetindcyiz .. (Aşk) gecele -
ti. .,, a.yl detittek sırası coktan geç -

l\.U .., ~ ''•le t1gınızı kapının dışmdalci 
de~ıt~ Jeviriniz ! Havlayanlar bir 
'Y eı~: e.t değil.. B~! bin değil .. 
~,., 1' bın kitidir. Yetmiş bin ca
laıi .. r •~nı, gözünü Ye sllihını 

~İf.. Biaden, ltisi itti • 

Büyük milliyetperver bir anda 
yere yuvarlandı .. Ve Melik Haz -
retlerinin bir parmak ipretiyle 
saray hademelerinden bir kaçı 
katarak, yerde kanlar içinde yatan 
cesedi ıürükliye ıürükliye ialoh -
dan dı§arıya çikardılar. 

Saray naıırr derhal getirdiği u· 
zun ve zarif bir ipekli tal parçası
nı yere sererek kanlı halıların üs -
\Ünü kapadı.. Nekareler musiki 
we eğlencenin devamını haber ve -
riyordu. 

Herkes biribirihe bakı§arak, 
derin bir merak ve hayret içinde, 
Tahir Elkıbsinin katilini arattı -
tırken, saz başlamııtı: 

"Ne yazık o insanlara 
ki, kendilerini manasız

emeller µğnında kur • 
~iHl: verirJer! Ne mutlu 
o bahtiyarlara ki, kendi-
lerini (aşk) m humma
ları içinde kaybededer .• 
Ve sevgilileriyle kolkola 
ve göğüs göğiise yatarak, 
dünyaya gözleıini ka -
parlar!.,, 

Sinan yerinde duramıyacak ka
dar sersemlemiıti.. Çolak Hüıe • 
yine: 

- Böyle bir kahramanı vuran 
adam eğer yammda olsaydı, onu 
bir hamlede boğazalyıp öldürür • 
düın .• 
· Diye mırıldandı .• 

_ İyi ki görmedik, dedi, bizi de 

o~ar boğardı. 
_ Hançerin ne taraftan atıldı • 

ğınr görmedin mi? 
- Hayır .. Gökten inmiı gibi, 

birden zavallının ensesine saplan
dı .. 

- içimizde müthit nişancılar 
var .. 

- iki yüz kiti içinde iki kah • 
ramanla karşılattık.. Kata tali 
bunlardan birini derhal gözümü • 
zün önünde yere göçürdü .. 

_ Şimdi ne yapacağız? • 
_ Yapılacak bir teY var: Sa -

baha kadar dilimizi tutup otur • 

mak... . 
_ Sultan bu hadiseden hıç de 

müteessir olmamı§ gibi görünü -

yor.. l 
_ Herifin milliyet duygu arı 

Gözünden bir damla kurum uf .. 
yaş bile çıkmadı.. . . . 

_ Kulağını saza çevırdı. Emır 
Saidle gülerek konuşuyor.. .. 

_ V lan kahramanın sozle -
uru bö l 

rinden müteessir olmıyan Y e 
b. h"k" dar kulağını elbette 
ır u um , b d 

ıaza çeTirecek .. Bu g~ce ura an 
ıelitnetle çıkarsak, ne mutlu 

bize!. 
(Arkası .ar) 

lulatkeii !stnet Patanın güzide ı noata ar.ma 1 ıaçe sevırme D\ürek•sa~i,irın fiİdr~riıU Bir lra 
ır.ahsiye\:ini hatırlamamak, g'C • hareketleri yapmak zaruretinde • l I!. u e li ,.,l, l \.:c.:...\!l. 
T • ya top ıyara& neı ceae ıaunuuen 
çeh oh yıl içihde metn • dır. lımet Pqa da tlün - .•. 1 • '• k ld i 3 .... lü. 

.. . d h .. kü' d i' ·1e:ı·k onJına Dır arar a ı ı ı ru r. Jeketin yaı:;tığı hizmetleri tak - ya uzenn e er ıun e lfl ı 
tlir etmetnek mümkiln değildir. leri günü ıününe takip eder, fa - ismet .Pata mektepten bir 
Milli tnilcadele esnasında garp kat asla hedeften tatmaz. erkanıharp olarak Jetiı • 
cephesi kumanclanhğında bulu - Neteklm 1928 ıeneainae >düyu mittir. lptida askerlik ~ayatmda 
nan ismet Paıa zaferden sonra nu umumiye meselesi için kA&ul kıymetini ıöatermiıtir. Fakat hü
Mudanya ve Lozan könferans • edilmit "Olan Parla itillfnameai - kWiıete seçtikten söbra meblleke 
iarında mütareke •e sulh mü • nin iki ıMıe tecriib6dett aonra tat tin bü#ük me.tlelerile .,n &Jrı 
zakerelerini bü:fük :t;ir muvaf- bik edilemiteeiilttl intijmCa Uirafmqtır· Her biri afh lrir ih • 
fakiyetle idare ettiji gibi ıulh - tlerhal bu ltlllft bmftlai kararı - tin.ta ihtl,.aç ltsl~ett hu •• -
ten, bilhassa Cümhuriyetih ila. nı vertttlttif. Şil\il mlvldlnl Mle İelerl llllebnitth·. Bu lurttletlir 
nından aonra icra makamına auıüömemittir. Bö~lar ili.ese\• - iti, tiiilet Plt& i\ıi&il bir 
geçıtıif, mes',ul bir hükfilnet reisi sinde 1928 itillfifti &oanik W - innlienSiı kl8ir iiblll\lihr. 
ınfatile hemen her sahade büyük ıel>büsii iptida hir \atam Türk cHiğift, Lir maliyeti katlar d&tu
ve unutulmaz itler görmüıtür. mahaJillnde &nıe ~itlere uğra- nwiiuımi~ ltlifittlh, hit ffrHMıt-

dı. Bu tej~1'büıün muiaffakljetin çı ttaaar iltllkidl &\iftrüHi ~hl me 
Gazi Hazretlerini iptidıı İzmir den ıüphe edenler oldu. Fakat selelerini tetkik ~btiij\ir. Filat 

kurtulutunun ilk günlerinde iz • ismet Paıa bir buçuk ~ - ltnlm\ hU \etıdkler ı&zl-lı olamaz. 
mir rıhtımındaki karargahında ne kadar ıırarlı takipler ~ti- Çahtmt.~ f \er. On\in içUi lı\ıiUn 
harita üzerinde tetkikat yapar • cesinde birçoldarıbıii hnklnıız hiç bir i\traza ufl'lmiliiim lifye 
kert gördüğüm zaman ismet Pa • gördüğü bu muvalfakiret\ temin biliriz ki, isme~ Pata ~\iiı • 

'ayı da yanında bulmuıtum. O h 1 
elti· Hakikat alde ;ilz mi yon huriyet idaresinin en vazi -

günden bugüne kadar her hadise altın liralık borcun sekiz milyon Te aever, en çalıtkan adamıdır ve 
ve her müşahede bana tu hakika l l L 

liraya kadar indiri mesi öy e bü- bugün memleketin her ıarannaa 
ti gösterdi ki, bütün milli müca • yük bir muvaffaklfettir ki, mem Ciimburiyetin onunca ,,ddönümü 
dele ydlannda Gaziye en yakın leketimi•in malt taiihhhle üİi u- •--tlu•---Len bu..::ı. ~r kü"fı • 
silah arkadaılıiı eden ismet Pa- i au ......-. TUA 

• 1 ıtııtulmaiiiak iZiib ıelir. •ında iılerinde muvaffak olmut 
ta Büyük Şefi herkesten ıyi an ı- Cüıiıhuriyetin llliımdan sonra bir hükGmet reiıi •İf atiyle p.lıten 
yan, onun dütüncelerini bütün fi ismet Paıa it baıına ıeç- iftihar edebilir. 
kir ve vazife arkadqlarmdan tiii vakte kadar Tdrkiyede 
daha ziyade isabetle tatbik ede- milli sermaye ve milli bılıi ile 
bilmek kabiliyetini gösteren bir demiryolu yapabileceğir.e pek 
devlet adamıdır. az imkan veren vardı. Is -

B k ' d İsmet u no taı nazar an met Pata bu imkinsızlığm va -
Paşanın en güzel meziyet rit olmadıiını filen isp•t etmİ§, 
lerinden biri Gaziye kartı arka • yalnız mahdut hir ıaklela değil, 
da§lık muhabbeti ile büyiik tef - bütün memleket huc1utları dahi • 
lik hürmetini §ayanı hayret dere linde ana hatları milh iermayey
cede incelikle şahsında mezcede le yapmak teıebbüsüne gitiftDi§ -
bilmif olmasıdır. Fakat Gaziyi tir. Vakıa bu tetebbüı te bir ara 
herkesten iyi anlıyan ismet lık tenkitlere uğramıtaa da bu 
Paıa onu sadece sevmekle tenkitlerin ne kadar yersiz oldu. 
de iktifa etmez, onun yüksek tah ğu zamanla anlatılmıt, nihayet 
siytinde batkalarının göremedik- muhalifleri bile demiryolu siya -
leri büyüklükleri fırsat düttükçe setinin isabetine ltltll olmüttut. 
gösterir· "Büyük gaziye merbuti-· Bu siyaset rteticesindedir iri, bu
yetiniiz ebedidir.,, dediğir.i Clu • gün Karadenizle Akdeniz arası 
yanların kalpleri bu sözün ıami- birleımittir. Belki birltaç sene 
miyeti içinde adeta erir. Bu stlret sonra da Akdeniz lhnai'lları lran 
le denebilir ki, ismet Pqa hududuna ıene çeltk raylarla bağ 
itlemleketimizlii ümumt haya • lanmıf olacaktır. ~n son dahili iı 
tında bir siyasi terbiye an'anesi tikraz tertibi ile Erıani madeni-
tesis etmiştir. ne giden demiryolunun yapılma-

ismet Patanın en bü • ıı ve bu madenin yakın bir istik-
yük kuvveti ıamiıtıiyetindedir. halde itlemul tetebbüıil de bu 
Karıısındakine derhal derin bir siyasetin bir eteridir. 

itimat vermesindedir. O öyle bir Umumi harpten ıoHra paraları 
adamdır ki, hiç bir zaman lutını- kajıt elan birçok memleketler na 
yacağı veya tutamıyacağı kit vasıtasında istikrar temin et • 
bir sözü vermez ve her verdiği mek için hariçten altın istikrazı 
söze mutlaka ve her ne bahasına usulüne müracaat etmitlerdir. 
olu.-sa olsun sadık kalır. Onun İ- Fakat bu yoHa büYük fedakarlık 
çindir kiı Türkiyenin sulh ve dost lara katlancltkltrı halde gene 
Juk siyasetinin samimiyetine bu- muvaffak olamamıılardır. Hal • 
gün hemen inıan etmemiı bir buki lsmel Pata bu it 
memleket kalmamıştır. Bu sami- için hariçten bir tek lira istikraz 
miyetin tesiri sayesindedir ki, da yapmaksızın sırf malt ve iktiıa • 
ha on ıene evvel bütün dünya - di tedbirlerle buna muvarEak ol
nın diitmanlrğına kal'fı harple muıtur. 

meydana relmit olan Cümhur1 - ismet Pqa it Laımda 
Yet idaresi bugün siyaset llemin bir karata varmik i~ln çôk dü • 
de etrafına en çok dost devlet ve tünür. Çok kotıUfur. flıtl1a1ı Ue 

~11m US 

Meşhut' Dlr Isvlçre 
Saat Fabrlkasi 
TUrklJitde ttlr ••tat 

9u .. 4•1 a~ll 

İttlçreifüi Cihali~Umnl bit ttihre
te malik bulunan REVUE saat fah
rikalarmın Türki~de bir satıj ıu • 
besi açtığı haher almmııtır. Bu sa
yede herkes ucuz fiatla1 dakik temi
natlı "e en son model l>jr saat ahibi 
olahiJecekUr. 

REVUE lıılatit-H bUtOb dUrlyada 
tanmmıo ,.e birçok e~rılir miiktrlt
larla ttlur !tllltniıtit. 

REVUE saatlerinin, yüksek de • 
rece 91atlet arHmda olmalannn 
rağmen fiyatları pe" ucuıdur. 

Bu saatlerin en son moaellcrin • 
den büyük bir parli "e sporculara 
mahsus, kınlnıaz, su geçmez kol sa
atleri de gelnti§ ·e Bati§rtti ba,1an· 
mııtır. 

UEVUE PRESIZYON siatleri in· 
cak maruf lıaat ticaretlıanel~riillle 
bnhıhrnaklidır. 

fiyat ve clnshıl 1n11k•ı • 
edidlniz 

REVUE saatleri her yerde asgari 
maktu fiyalla sablniaktadJıl'. 

Türkiye umum ••lif depoeu 
İstanbul. Bahçekapıt Taı Ban hi 

ıinci kat ]9. 
• it ı f'5f . , ' Ul":t:: f' 

Aydın Halktviftde 
Aydın, 3 (A.A.) - Hallteri • 

n;n ııra konf eranıiannclan dar • 
düncüıü, okutan B. Avni den;z 
tarafmdan verilmiftir. Konferam 
tan ıonra süzel satıallu ıul;.i 
muıôd kotunun u.a~r ıencleri 
keman Ve! l>İJanb il• pel l,ir 
konser verdUer. 
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"Seni öldüreni senin l 
qanına göndereceğim!,, 

Liseden çıkarılan bir çocuk bir adam 
öldürdü, ertesi günüde kendisi vuruldu 

Samsun, (Hususi) - Burada katil, Rizeli Mehmet, soğuk kanlı. 
Orhan isminde bir gencin sokakta bkla: 
bir adamı öldürdüğünü, ertesi gü- - Ben bir kabahat itlemedim, 
nü de maktulün kardqinin hiku- sadece dün öldürülen kardeıimin 
m\Ula uğrıyarak öldüğünü telgraf intikamım aldım, fakat Orhan sağ 
haberi olarak bildirmi§tim. Hadi- kahraa kurfunlanma. acırım doğ -
ıe §Öyle olJmıqtur: ruıu ! 

Pazartesi gecesi saat 21 ıula - Diyerek jandarmaların arasm -
rında Gazi caddesinde dolaşan Or da ıigarasım içe içe hapiıane yo -
han ve Nuri adlı iki genç, Zafer lunu tutmuıtur. Bu vak'a.dan ya. 
sineması önünde Rizeli Topçu oğ- rmı $&3t evvel de müddeiuinumi
lu Hüseyine raatgelmitler, Hüıe - lilde "benim hiç bir davam yok· 
yin, evvelce bir kaç defa olduğu tur" teklinde ifade vererek çıkmış 
gibi, yine Orhana bazı münase • tı. Mehmet bir gün önce de kar -
hetsiz sözler söylemif, bu dil sar- detinin cenazesi mezara giderken 
kmblığını bir namus meselesi te - tabutun arkasından: 
lilcki eden Orhan, bıçağını sapla- - Daha muhakeme bitmeden 
ymca Hiileyinin banaklarmı dı - ben ıenin intikammı almm, ıeni 
f&J'IY& fırlatmq, korkusundan bı - öldüreni senin yanma yollamak 
çalım çrkaramamıttır. Y arab bir boynumun borcu olsun .. ,, 
az aonra ölmilftür. Zabıta, bu iki Sözlerini ulu orta aarfetmiftir. 
arkadqı çifte kama ile yakalamıı- Orhan, göğıünden ve belkemi-
b:r. Orhan tevkifhanede birkaç de- ğinden aldığı yaraların tesirile ilk 
fa bayı1mı9tır. gece hastanede ölmüıtür. Cenaze. 

Ertesi gün, Orhan sorgulan ya - ıinde üç yüze ya.km talebe ile bir 
pıldıktan sonra adliye dairesinden., çok aile dostları bulumnU!tur. He
çrkarken öldürülen Hüaeyinin kar nüz on yedi yaflarmda çocukluk 
deşi Mehmet, alt katta gizlenerek f.ağından bile kurtulmamış sayı • 
mahkeme kapısının iç tarafında lan Orhan ile Nuri, daha yakın 

Orhana altı el atet etmiştir. ~ev- zamana kadar lise üçüncü sınıf 
kufların muhafızı jandarma, he - talebesi bulunuyorlardı. İmtihana 
men tabancanın üzerine atılmıt girme hakları baki ka1mak !&Tlile, 
i e de O~ban üç kurıunla ağır su- iki ay önce mekteple ali.kalan ke
rette yaralanmııtır. Orhan, hayatı silmitti. Dört aileyi perişan eden 
tehlikeli bir halde hastaneye kal- feci çifte cinayet, ıehrimizde de -
dınlmıftır. Elindeki polis taban - rin bir heyecan ve teessür uyan -
casile hemen yakalanan bu ikinci dırmıştır. 

Adanada çocuk esirgeme 
kurumu 

Ad anada eski eserler 
aranıyor 

Adana, 3 (A.A.) Şarımız ço - Adana, 3 (A.A.) - Geçen yıl 
cuk esirgeme kurumu yıllık top - Adana ve T arsustaki bazı köyler
lantısmı yapmıf, idare heyetinin de eski eserler arayarak tetkikat 
yıllık raporu dinlenerek hazırla - yapan mütehassıs Amerikalılar bir 
nan yeni yıl bütçesi onayl&D111llftır. kaç ayhk aralrktan sonra şehri.mi
Bütçe 4250 lira gelirli ve o kadar ze tekrar gelmişlerdir. Müteh.u • 
c'a giderlidir. Dörtyol, Kozan ve sıslar S mart salı günü bu köyler· 
l!.rzin çoc:Uk eairgeme kunmı - de tekrar araştırmalara baıhya -
!arının bütçeleri de onaylandıktan caklardır. 
soQra ·yeni merkez heyetinin üye- Şehrimiz müze müdürü bu itler-
Jeri seçimi yapılarak toplantıya de komişer olmuftur. 

1on verilmi,tir. Karahisarın çıkardığı deri 
Aydında elektrik işi Şarkikarahisar, 3 (A.A.) - ı -
:Aydm, 3 (A.A.) - Belediye kinciki.nunun 16 amdan tubat ao

SO bin lira bedeli ketifli tehir e- 1 ıuna kadar harice 418 tilki, 13640 
Jektrik tesisabnın yapılmasını ek l:avtan, 33 zerdeva, 77 sansar, 26 
ailtmeye koymuştur. varsak av derisi gönderilmiştir. 

KURUn'un Mlllt Roman1: 4 7 

YAZAN : Kadircan Kaflı 
- ~mi? lyice düşünün! .. 
Yüzüme baktı .. Gizli bir mana· 

yı sezmek ister gibi süzdü: 
- Kimbilir? Belki bir gün .•• 
- Gördünüz mü? Söyleyin ba-

kalım, hayalinizde süslediğiniz 
erkek nasıldır? Onu bana anlat • 
maz mısınız?. 

- .... 
- Gözleri, burnu, ağzı, dudak

lan, saçlan, boyu, yürüyüıü, söz 
söyleyifİ, giyiniti, duygulan mea
leji nasıl olmalıdır?. 

- Anlatması o kadar uzun de· 
ğil. .. Çünkü ... 

E t ' ç··-•-"'? - ve .. UUAU ••• 

- Bir örneği var? .• 
- Kimdir o?,,. Belki de baba-

nızdır.. Çünkü kız çocuklarının 
çok zamanlar, kendi babalanna 
benziyen erkeklere gönül verdik -
leri söy'lenir .. Hatta "damat, kay
nata toprağmdan yaratılır!,, sözü 
buradan çıkmıftır. 

- Bilemediniz Vedat Bey! ... 
Belki de hiç bilemezsiniz?. 

• 
MIZD 

Hava nasıl? 1 S ·ı· • 
Ankara,3(A.A.)-ZiraatVe evgı JSIDe 

kileti meteoroloji enıtitüıünden al 
dığımız malUınata göre, iki gün
denberi bütün Türkiye kuvvetli 
bir alçak tazyikin tesiri altında 

bulunmaktadır. Trakya ve Eğe 24 
saat içinde 12 milimetre daha 
dütmüttür ki, bu suretle iki gün 
zarfında bu mıntakalarda taz. 
yik dütüklüğü 20 milimetreyi bul
muıtur. 

Bu yüzden doğu Auadolusu
nun Enurum çevresinden maada 
yerleri ile Karadeniz kıyıları ha-
riç olmak üzere yurdun diğer yer 
lerine yağmur halinde yağıı ol -
mut ve vakit vakit cenubı garbi 
istikametlerinden kuvetli rüzgar-
lar eamittir. Yağmur Antalya ve 
Silifkede 38, Uıak, lsparta, Tur
gutlu, Aadanada 30, Çanakkalede 
25 diğer yerlerde bir ili 20 mili .. 
metre arasındadır. 

Dütük tazyik hemen bütün 
yurtta hava ıühunetinin bir gün 
evvele nazaran mmtakalar arasın 
da değiımek üzere 3 ili. 20 dere 
ce arasında yükselmesine sebep 
olmuıtur. 

Doğu Anadoluaundan maada 
yurdun diğer yerlerinde en dütük 
sühunet dereceleri ııfmn üstün • 
de 2 ili 12 en yüksek .-uhunet 

8 ili. 22 derece arumdadır. En dü· 
şük derece sıfmn altında Erzu -
rumda 1, en yüksek suhunet Gire 
sunda 22, Trabzon ve Rizede 21 
dcn·ecedir· 

Ankarada saat 14 te hava ıı· 
cakhğı 10 derece kaydedilmittir. 
Rüzgar cenubi garbi istikameti -
ne saniyede vasati 9 metre sürat 
le esmektedir. 

Adana, 3 (A.A.) - Şanmıza 
ve köylerimize aralıksız bol yağ 
murlar dütmektedir. Hava kapa
lı ve yağıılıdır. Yalnız Şubat a -
yında düten yağmurlar 100 mili
metreyi geçmittir. Hava açar ve 
düzgün giderse on bet gün sonra 
ekime batlanacağı umulmakta -
dır. 

Isparta umumi meclisi 
leparta, 3 (A.A.) - Vilayet u

mumi mecliıi çahşmalarma devam 
etmekte ve vilayetin genel ihtiyaç
larını tespit hususunda isabetli ka 
rar1ar vermektedir. Encümenler 
935 yrlı bütçesinin varidat kısım -
ları üzerinde ç.alıtmaktadır. 933 
yılı hesabı kat'iıine bakılmıt ve 
kabul edilmiştir. 

- Eh! .. Belki •. Elbet!.. Fakat 
eiz de henüz bu örneği tanımıyor· 
sunuz, sanırım .. 

-- Çok iyi tamyorum .• 
Onun ne söyliyeceğini çoktan 

keatirmittim .•. Fakat anlamamıt 
görünyordum .• Bu bana tatlı bir 
haz veriyordu .• Acaba kendi ağ -
zile söyliyebilecek miydi?. · 

- Ben de tanıyor muyum bu 
adamı? .. 

- Size daha yakın olduğu hal
de eminim ki ·benim kadar iyi ta
nıyamaz11nız .. 

- Neden?. Sahi kimdir bu? 
Merak ettim .. 

Bunlan konuturken yava, ya -
vat yürüyorduk •• Havuzun kena -
rma ıelmittik.. Solmaz koluma 
daha çok asıldı .. Parmağiyle su -
yun içini gö.terdi: 

duğunu 
O yüzden kavga 

tarafından 
Bartmm Krrtepe semtinde bir ci· 

nayet İ§lenmiş, on dokuz yaşında 
bir gen!;, 23 yaşında diğer bir gen· 
ci tabanca ile öldüm1üştür. Öldüren 
şekerci İzzetin oğlu Ahmet, ölen de 
Çöme oğlu Mehmettir. 

Cinayetin tafsiliitr ~udur: 
O ak~am, katil Ahmet! arkada~ • 

lan Posbryık Topuz oğlu Hasan, 
Kadmk: oğlu Vasıf \'C yemenici Re
cai ile, Vasıfm o semtteki evinde eğ· 
lenmek karariyle gezmeğe !;ıkmış · 
lardır. Dolaşma esnasında, bu dört 
arkadaş, maktul Mehmet Ye arka • 
daşları kasap .Mehmet oğlu Mehmet 
' 'C Ali ile karşılaşmışlardır. 

İki gün önceye gelinceye kadar İ· 
yi oldukları halde, bir kız mesele · 
sinden dolayı iki gündür araları a · 
çılan maktul Mehmetle katil Ahmet 
karşılaşınca, Mehmet, kendisinin 
yakından alakadar olduğu kız için 
buralarda dolaştığını sezerek .Ahmc· 
de sertçe uzaklaşmasını ihtar etmi 

Safranboluda köy 
heyetleri -

Safranbolu, 3 (A.A.) - Kaza
ya bağlı 200 köyün muhtar ve ih· 
tiyar heyeti seçimi bitmİ!tir. Bü • 
tün muhtar ve köy katipleri bugün 
merkezde topJanmıılardır. Kay -
makam tarafından soyadı kanunu 
tatbikatı ve iıKin kanununa aöre 
köylerdeki milli topraklann yazı· 
mı ve muhtarların idari, sıhhi in
zibatı ve havaya kartı koruma va· 
zif el eri hakkında izahat veril mit· 
ve bu İ§lere ait talimat ve defter
ler dağıtılmışbr. 

frabzonda yumurta satışı 
Trabzon, 3 (A.A.) - Mevsim 

müsait gittiğinden yumurta mah
sulü piyasaya arzedilmeğe batla • 
mıttır. Çifti 90 paraya satılmak • 
tadır. Yumurtalanmızın en büyük 
ihraç. merkezi ispanyadır. lktıaat 
Vekaleti ofisliğinden gönderilen 
muhtelif yumurta ambalaj sandık
ları ticaret odasmda halka ve a • 
likadarlara tethir edilmektedir. 
Ambalaj hususunda Trabzonun 
ecnebi memleketlerden geri olma· 
dığı anla,ılmaktadır. 

Ancak kıta itibarile tasnif ame
liyesi ecnebi örneklerde ileri oldu· 
ğundan ihracatımız bu cihete ö • 
zenmektedirler. 

- işte! .. Orada .. 
Baktım ve suda kendimi gör -

düm •.. 
Yanımda Solmaz vardı .. 
Ya.unlu sularda, yüzümün bu • 

ru!1Jldarı, saçlamndaki aklar 
farkolunuyordu. 

Lakin ben kendimi biliyordum. 

- Acaba ıe~ iyor mu?. 
Diye uzun zamandanberi zaten 

dütünüyordum.. Son sözleri bu 
ıorguya, güzel bir cevap sayılır 

mıydı?. 

-Örnek, sadece bir örnek ol • 
mak! .. 

Bu, her ıeyi anlamak ve inan -
mak için yetmezdi .. 

- T etekkür ederim Solmaz •• 
Fakat her halde seveceğiniz ada .. 
mın benim gıbi, babanız yerinde 
yatlı olnaıını da İ$temezıina, de-

• • 

göz konul 
• 

zannettı 

etti, fakat raki 
öldürüldü 

\'C iddiay~ göre bıçağına da 
tır. 

Fakat c;ekıneğc meydan ka 
Ahmet geri çekilmi~ ve belin~tJ! 
hancasını çıkararak 1\IehmediJl 
rine üç el ate~ etınİ§lir. K 
dan birisi l\f ehmcdin boynun~ 
rip kafasından çıkını~, diğeJ'I 
böğrüne isabet etmi:tir. ~I 
derhal yere yu\'arlanmış ,·e Ö 
tür. İki kafile, vaka iizcrine 
mışlardır. 

Zabıta, gece sabaha kadar f 
araştmmş, nihayet sabaha ka.tfı 
til A11medi, bütün gece sakl 
civar balıçelerden hirinde Y,,J, 
ınış, diğer arkadaşlarını da birt' 
rer ele geçirmiştir. 

On dokuz yaşındaki katil, il 
yetini ikrar etmiş ve canını k 
kaygusuyla ateş ettiğini söyl 
İlk tahkikat bitirilmi~. evrak 
hıikimli!!ine ''erilmiştir. 

Adanada Hilalahııı' 
balosu 

Adana, 3 (A.A.) - H' • 
mer kurumu Adana ıubetİ 
yıl olduğu gibi bu yıl da_?~ 
perfembe günü akşamı IW' 
salonunda bir balo verecektf 

Karakösede şenli~ 
Karaköıe, 3 (A.A.) - tflt 

derimiz Kamil Atatürk'ün 
cümhurluğa yeniden intihşlıl 
layısile bu gece Halkevind~ 
lantıda samimi haıbiballer f 
pılmıtbr. Halk fener alayJ,ıl.J 
tip etmiı, gece fenliklerle gtK 
tir. 

Aydında şeni ik , 
Aydın, 3 (A.A.) -Bü~~ 

derimiz Kamil Atatürk'ün.,, 
cümhurluğa seçilmesi müll '"_j 

tile Aydın, büyük bir ı,.1"' 
tenliği içinde çalkar.ıyor. 

Trabzonda fındık s~~ 
Trabzon, 3 (A.A.) - ~/ 

lu fmdık 22 - 23, iç fmdıl' ~ 
50 kuruıtur. Mart 15 inden ~ 
fiatlann yükseleceği umud0;, 

vetlidir. 934 mahsulü elde ~ 
olarak azami bir buçuk ınil1; 
lo kabuklu mal mevcuttuı'~df 
her kad,mlı erkekli tarlal 
çapa ile mefguldür. 

ğil mi? . ,)iı_·· 
Beni ıuyun kenarından ç fO'' 

Eve do]\ yürü-1:.ik ... Be,.- 1"' 
dan, büyük çmar1arm yerlere li!'· 
dar sarkan dalları altından ~ 

Birdenbire söze baıladı : ;çiP 
- Benim gibi genç ~sl'O,b' 

yqlı bir erkek daha iyidır• ~e# 
iyi geçinir ..• Bu yaştaki erk gaadıs'ı 
artrk ihtirasları dinmittİf· I> f"'' 
ruhunu aaba iyi anlarlar·· ı~l,s'" 
ya kanını§, eve susamıt ~ iıı bi ' 
Hem de kocalar, karıları 1~ rlaat " 
raz da baba yerini .tutıııalı : fi'' 
Çünkü kadınlar hiç bir yat ~-~' 
cukluktan kurtulanı•Yan . aat ' 

... • içıOı 
kumlardır. Hele ben~~ d•l•"'* 
tık coıkun bir qk degıl, 
fırtmaaız bir dost lizJJI!·· ·"itlİı 

d'rild•• Ve bize, Selmanın ~ • ,., ' 
yanı batımda, dayımla 11içi11 

n 
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Kasımpaşanın kuruluşu 
t Kaaımpqa, latanbul kalaıbalık
an geçihnez bir hal aldığı vakit, 

Yepyeni kurulmuı bir semtti. Ve 

r-------==::;;:~::3:;;:;::=~ ini ileri bina edip hala Halicin o 
etrafr muattal kalmı:ştrr .. ,, 

orada devr' b" "k . 1 ın en uyu sıma arı 

;~lardı. Fakat sonralan Krp
i;keruı akınına uğrıyan bu semt, 

. darbeyi yedi ve hala o darbe.. 
nın albnda inlemektedi. "Eli ma· 
talı, ba.ıı hotozlu" denen ve Ka· 
'llnpaşada oturan kiptı kadm.ları· :?1 Yaptıkları, tarihe geçmit hi · 
kıael~rdir. Bunlar, lstanbulun bi. 
ıtlıgında, Eminönü ile Balıkpa

~ındaki zahire bakkallarına, · si
Ya. Çat§aflannm a1tma uzun hı • 
~klar ıaklıyarak gelirler, öteberi 
~ .. acaklarmı bahane ederek dük • 
.:na Yaklaşıp dükkincımn göğ • 
l ~e bıçağı dayadıktan sonra el· 
~ruıe geçirdikleri, pirinç ve unu 
t Playıp Kasmıpqa yo1unu tu -
•rlardı. 
l~te bundan sonra Kumıpafa 

~ı\j krYmetini kaybetmeğe batla-
ı. 

:t- "' ~ 

d 
Kasımpaşa adı, bu semtte ilk 

ef a. • I> ınıar yapan me§hur Kasım 
S -ta.dan kalmıştır. Kasım Paşa, 
d llltan Süleyman kurununda En-
~tunu hümayunda terbiye edil • 

~~!, aonra Rükap ağalığile 
d 1l'ltıif'an olarak Budine, ve iki 
ef a. Mıııra vali olmuştur. 

.. 
1
!<
1 

8.ann paşanın Mısıra birinci 
•il l ..... 
f~k tgı (929-1522) yılında olmuş, 
ra. at 0~z dört gün veli1ikte.n son
•a. '-Zledderek yerine Ahıiıed Pa· 

ıeti..ı1_. ı· Ah d öld'' tii)d" ·•unıa ır. tı'l• pafa u-

t't ukten sonra 930 yılında tek
s,d ~nn paşa valiliğe getirildi. 
lliı ta.ıa.nı lbrahiın Paşa Mısırın ''ttl-- k k d' . . aıJ d;-.a. memur olara en ısını 
tade lrlteye kadar yani bir yıl o

f eth~ kaldı. Kasmıpaşa, Rados 
l( de serasker olmuştu. 

kii t'1rtı paşa, Jstanbulda b~gün
:tni a.ıunpaşada ilk önce hır ca· 
Cet ~ilPhrınıştı. Kendi adı da bu . 

llııden k ld !{ a ı. 

Yazd ~paşa semtinin yukarıda 
U ~giınız evsafr ile kuruluşu ve 
tıfr:.'1z Yil önceki hali şöyle anla-

de Bu Rasınıpaşa zamanı kadiın
lleI l1lanıur bir manastn· olup bey .. 
h kefere "Ayalonka,, namile meş 
ii l.ttnıuş. Badelfeth mezaristaru 
llı.tnnıeti Muhammet olması fer
ıt a~ olunur. Ziz.a Abdülmümin 
~~hk ~ilafetinde Müslime ve rat Eyub Ensaıi vasıtasile ve son
' arr liarunüıTeşit ve Yıldırım 

Beyazıt zamanında lstanbulun bir 
kısım ve Galat.anın nısfı fetholun
dukta yine bu Kasmıpaşada ter -
sane arkası cümle mezaristan olup 
sahabei kiram ve evladr zevilihti
ramları metfun olduğu müsbittir. 
Hala mezaristandaki mezar taş -
larmda kUfi hat ile tahrir olunmuş 
alametler vardır. Bunun için Fa -
tih tamirine bezli himmet edip 
bir kaç güz tersane ve divanhanei 
kaptan paşa ve bir cami inşa et • 
miştir. Sonra eyyamı devlet Süley
man Han da tstanbul şehri bir a.. 
dem deryasr kesilip omuz omuzu 
sölanez olunca vüzeradan Aaya -
bolu fatihi Kasım pa.,c::aya, Sakız 
fatihi Piyale paşaya, Alusha fa -
tihl Ferhat paşa.ya, Alaüddevle 
fatihi Ayas paşaya f ermaru pa -
dişa.hl sudur ederek Kasnn paşa 
~hrini mamur etmeğe memur ol
dular. Ve binlerce ayam devlet 
dahi sarfı nıukadderet ederek o 
,§ehrİ hakkilı> m:;ı.mm• VI> a"tJMan 
eylediler. Tarafı şeriden hakimi 
Galata mevleviyetidir. Tarafı a -
vamdan hakimi Kaptan pa.,c::a ve 
tersane kethüdası ve SubaşISidrr. 
Hala on bin seksen beş kadar et. 
rafı hadikalr evi vardır. Merhum 
Koca Piyale paşa çire destii cihadr 
olarak on iki bin esire malik ol • 
duğundan Kasnnpaşanm ta niha -
yetinde bir cami ve medrese ve 
tekke inşa ettirmiştir. Lakin cami
in cemaati olmadrğmda.n cemaat 
peyda etmek için atik te~ne ?°· 
ğazmda deryayı kesip ta ca~!e 
kadar bir saat yere deryayı gotür
müştür. o zaman Halicin iki tara.
fr bağ ve bahçeli evlerle dolu ve 
camiin etrafr mamur olarak ce -
maati çoğalımştrr. Lakin Piya~e 
paşanın vefatından sonra Halıç 
tathir olunnuyarak baranı rahmet 
selinin götürdüğü his.5i vefaşan ile 
pür olup kayıkların girip çıkm~
sr muattal oldukta herkes hanesı .. 

1etıdi ... · • ala gını, beni 
, .. tıyor sandım. 

. . b ktıgv ını 1 lki taraftaki selvilerin uçuca 
nıçın ıra . . 

B 
.. I . da birleşmesinden yapılan bır korı • 

()Yleıtıişti •• 
u soz en o d h' k' dorda idik. Bizi ora a ıç ımşe, 

I>urakladrnı 
di ~onra düşü~~üm ki ben artrk 
lt,p 0ına.aını henüz alan, başın.da 
t. "akyelleri esen, kalbinde bütün 
oır d·· 
el\ • unyayı kucaklayacak kadar 

gın bir aşk t . . .. !tnd aşıyan yımıı uç ya· 

0 
a genç doktor değilim .. 

ar} h. zaman Seılma için dayım na
i.-,· ll' a.daın idiyae ben de Solmaz 

::- n aYn· 8u. ı adam olmuttunı. 
ita 1 nları düşünü~e bir ümide 

Pı dıın .• 

ae-:- Deınek ki Solmaz da beni 
"iyor' 
Diye .dü·un·· d" I! ~ um.. 
y 811rrıı çevirdim .• Ona baktım • 

~kapalı gö~rerini yerden a • 
_q~u.., 

hatta kuşlar bile göremez1erdi · 

Durdum .. 
Onıuzlarmdan tuttum. Yüzünü 

kendime çevirdim .. 
Gözlerini kaldıracak, bakıtla -

rıma sığınacak, kollarıma kendi
ni verecek sandan.. Kucaklamak 

için hazırlandım .. 
Onunla evlendiğim zaman her-

k 
. e diyeceğini, belki Solma .. 

esın n v h' d .. 
zı ileride pişman olacagmı ıç u-

f ünmüyordum. 
On beş sene sonıra başım ka~h 

b. d v kadar beyaz olacaktı. Dız· 
ır ag 

1 
• . • 

lerim tutmıyacak, göz erım ıyı 
.. . ecekt"ı Belki de kambu • 

gonnıy · 
ruın çıkacak, hatta ~un~~~caktım. 
Halbuki Solmaz, giızellıgınm ve 

1 EVSAFI DEKAK1Nl KASIM • 
· PAŞA - Uç yüz altmış kadar 
dükkaıu vardrr. Gerçi bedestam 
yoktur. Lakin bilcümle zikıymet 
eşya anda mevcuttur. Ezcümle 
debağlar esnafı kümrah taüa -
drr. Uç yüz kadar büyük karhane
leri vardrr ki her birinde yirmişer 
otuzar zeberdüst pehlivanlar iş. 
ler. Sa.sr sahtiyam, krmıIZI köse • 
lesi ve tutkah meşhurdur. Bu tai • 
fa bir kanh veya bir hll'SIZ girse 
cümlesi baş kaldmp o mücrimi 
hakime vermezler. Amma o müc
rim de ölünceyedek bunların için
den halas olamaz. Bir hlzmete ta
yin edilerek san'ati öğrenir ve 
haramilikten müstağni olur. Daha 
bir çok erbabı sanayii vardır. Şe
hir içinden iki dere cereyan eder 
ki etrafr seraser dükkanlardrr. Uç 
adet te birer gözlü kargir ceserleri 
vardır. Lakin (Kasnnpaşa cesıi) 
hepsinden emindir. Ağa cesri de 
güzeldir. Tersane kaprsı cesri bir 
gözlüdür. Mtimernas ve tariki am
dn'. Bu köpıii1erden maada Piyale 
paşa deresine varıncaya kadar on 
bir ahşap cesirler dahi vardrr. Ve 
Cumapazarı cesrinden Şeyh de • 
resile ta Hacrahınet bostanına va
rınca.kadar budere üzerinde onyecli 
yerde alçacık yaya adam ubur e· 
decek kadar iskele köprüleri var
dır. KöpriUerin cümlesi pıranga 

ve zincirlerle bağlıdır. 
ç ... AJıQWA;QI ~ Cumapa.t.a. .. .., u-

sun paşa çarşrsr, Peyale paşa pa .. 
zarr, terziler pazarı, Kulaksız pa
zarı Kasımpaşa dabağlarr paza -
n, iskele pazarı. 

(Arkası va.r) 

Kadıköq Hilô.liahmer 
kongresi 

Hilalialuner Kadıköy ICaza şube
finin yıllık kongresi Martın (8) inci 
Cuma günü ı-;aat (10) da yapılacak
tır. Azasmrn gelmesi bildiriliyor. 

Kimsesiz çocuklar yurdu· 
nun kadrosu 

Belediyenin kurduğu Galatada
ki çocuk bakım yurduna alınan 
kimsesiz çocuklar yetmiş beıi bul .. 
muıtur. Kadro dolduğu için yeni .. 
den çocuk alınmıyacaktır. Yurtta 

.bulunan çocuklara san'at öğretil
mektedir. Yurt kadrosunun genit· 
letilmesi için alakadar bakanlık -
larm yardımı faydalı görülmekte
dir. 

LJOP 

kadınlığının en olgun zamanına 
varacaktı .. Muhteşem ve pınl pt • 
rıl bir sarayla bir döküntü yan 
yan yana görünecektik. 

O zaman ne yapacakhm? .. 
Bunu da düşün;müyordum. 
- Solmaz .. 
Başını kaldırdı. 

Yumuşak, ipek kadar ince telli 
sarı ıaçlarını okıadım. 
Dudaklarının arasından şu söz

lerin çrkmasmı beklemek istiyor • 
yordum: 

- Seni seviyorum!. 
Likin içimde sanki yirmi üç 

yaşımın heyecanı vardı. 

- Seni seviyorum, Solmaz! .. 
Demek ve biraz solgun, fakat 

nemli dudaklarından ppmek için 
başımı yavaşça eğdim: 

- Seni ... 

7 - KURUN 4 MART 19!! 

1 Milli bir destanın 
lJÜzüncü yıldönümü 

Fin istiklô.lini temin eden şiirler 

Finlandiya halkı ile bütün Fin
qer ıubatın aonundanberi milli bir 
bayramı kutlulamaktadrrlar. Bu 
baYramın dayandığı temel, Fin -
lerin eıki milli destanlarını toph-

yan "Kalevala,, nın hazırladığı 
şeyin, tamam1anmasının üstünden 

yüz yıl geçmesidir. Bütün Finler 
yapılan ihtifali ere, verilen konser
lere ittirak ettikten batka milli fU· 

urlarını canlandil'an, milıJi varlık
larını kurtaran ve koruyan hu mil
li destanları yaıatıyor ve onları 

canlandırmak için, onların miJli 
hayat üzerindeki tesirini göster • 
mek için her §eyi yapıyor. 

Finlandiyalıların Kalevala adım 
tafıyan milli destan mecmuaları, 
1835 yılının 28 tubat günü öz bir 
Fin olan Eliaa Lönnort tarafından 

tamamlandı ve bu değerli Fin, top 
ladığı destanları okuyucuya tanı
tan mukaddemesinin sonuna im -

:ıasmı attı. Eserin adı "Kalevala 
vahut Fin halkmm eski devirlere 
ait tiirleri,, idi. Bunları tophyan 
Lönn,ort tıp tahail eden bir genç -

ti. Fakat bu tıbbiyeli genç, tahail 
sıralarında dahi, halk ıarkılarını 
toplamağa meraklı idi. Tahsilini 
tamamladıktan sonra Finlandiya. 

nın ıimali farkındaki kasabalardan 
Kajaam'de yerleıen Lönnort, Ka
reyeli Finlerin eski halk tiirlerini 
ve masallanm muhafaza ettikleri 

ni deTin bir sevinçle görmüty Fin 
destanlarmm bütün özlüğünü ko
ruyan bu membadan istifadeye ko 
...... ~ı1"\uıı.tu ~;,,... .. ı: ·-- t. r:" , • 
Finlerinden fazla dikkat ve itina 
ile bu milli destanları nesilden nes
le emanet etmif, onları teren • 

nüm etmit ve Lön.nort murada e -
ren bir iuan şevkile bunları top
lamağa çahtmıştrr. 

Lönnort'un mesaisi boşa gibne
di. Bilakis onun çalışmaları, araş-

tırmaları, toplamaları sayesinde 
Fin halkı bir edebiyat sahibi oldu 
ve bu deıtanlar bir edebiyat do • 
ğuşun.un sabahı gibi Fin ufukları
na doğdu. 

Lönnort ancak 1849 da hu des
tanları neşredebildi ve bunların 
neşri Fin halkının gözlerini muh -
teşem bir güzellikle kamaştırdı. 

Daha mühim bir hadise de bu 
d~taların neşrinden sonra Fin hal 

kında görülen değişiklikti. Finler 
Rus istilası sırasında içl~rinde çı

kan vatanperver Arvidsson'un söz 
lerini hatırladılar. Bu adam onla -

Lakin, bakışları neden o kadar 
parlıyordu. Niçin l<irpikleı;nin 
ucu, dördü biribirine yapışmış ve 
gözlerine yağmurlu bir havada 
ki güneşin rengini dökmüştü. 

Demek ağlıyordu .. 
Ağlamak ... 
insan niçin ağlar?. 
Bunu herkes bilir . 

Ve sahiden sevdiği bir adama 
kalbini açan genç kız hiç bir za • 
man ağlamaz .. 

Yirmi üç yaşının heyecanı zem
bereği bozulmuş bir saat gibi ge _ 
riledi, birdenbire kırk üçe indi 
ve orada bütün kuvvetini kaybet
mit bir ha1de, boylu boyunca se-
riliverdi.. ' 

Kollarımdaki aşk arzuları bir • 
denıbire erimiş, onların yerine ha· 
balık hnleri gelmişti. 

ra: "Biz Jsveçli değiliz. Ruı da 
olmıyacağız. "Fin" iz; Fin kala. 

... ' d • • cagız .,, ennftı. 

Milli destanlar halkm milli ıu
urunu, milli ruhunu uyandırıyor, 

milli dili zenginle§tiriyordu. 

Şairler, ressamlar, heykeltrq
lar, musikişinaslar, bu destanlar • 
dan ilham alıyor ve tam Fin ruhu. 
nu okşayan, ateşliyen, hızlandıran 
eserler yaratıyorlardı. 

Dün olduğu kadar bugün de Fin 
Jilerin yaşayı§I ve Finlilerin san'· 
ati üzerinde en engin tesiri yapan 
bu milli destanlar, Finland,iyada, 
şimali lskandinavyada, Estonya .. 
da, ve Rusyada yafıyan bütün Fin.. 
Ieri siyasi sınırları tanımıyan bir. 
lik havası içinde yaşatıyor. 

ö. R. DoArul --------
l'ağ fiyatları 

Kışın hafif geçmesi fiyat
ları indirdi 

Yağ fiatlannda ıon günlerde 
fazla dütkünlük görülmüıtür. Ya· 

pılan arqtırmada dütkünlüğe, bu 
sene f az'la kıt olmaması yüzünden 
fazla taze yağ gelmeainin ıebep 

olduğu anlatılm11tır. Taze yağ, 
depolarda yazdan saklanmıt eaki 
yağlara rekabet etmif, Trabzon ~ 

yağının kilosu doksan kuruttan 
yetmİ§ kuruşa kadar dü§müıtür. 

Camal Reşit Viyanada kon• 
aer verecek 

K'nnıtf'TJ711t .. v'M' 'l"!"'"f_.11:-1 .... : 
deıilSay Lemaı ~eşıt ou ayın on 
betinde konser vermek üzere Vi
yanaya gidecektir. Bay Hasan Fe
ridin de beraber gitmesi ınuhte • 
meldir. Bay Cemal Retit Viyana .. 
dan döndükten ıonra nisan orta • 

larmda Moıkovadaki festivaller .. 
de bulunmak üzere Sovyet Rusya. 
ya gidecektir. 

Adalarda Balkan haftası 
Adaları güzelle1tirme meciye

ti Vali ve Belediye reisi Bay Mu· 
bittin Oıtündağ'ın reisliği altında 
toplanmıttrr. Toplantıda, bu sene 

Adalara hariçten seyyah getiril • 
mesi, Adalarda bir Balkan hafta. 
sı yapı'lması, her cuma umumi eğ .. 
Jenceler tertibi meseleleri etraf m
da görüşülmüştür. Belediye, bu 
sene Yörük Ali plajını istimlak e

demiyeceğinden cemiyetin mevcut 
on G.okuz bin lirası ile burasını al
ması etrafında da müzakere ce • 
reyan etmiştir. 

Solmazı kucakladım .. Alnının 
üstüne düşen bir demet saça, du • 
daklarımı hafifçe dokundurdum. 

~ • Ji. 

Seviyor mu, sevmiyor mu?. 
Yoksa ona yaptığım iyiliği ö • 

demek için kendini feda etmek mi 
istiyor?. 

Bunların cevaplarını hemen 
kestiremiyordum. . Ona hem bir 
aşık, hem de ihtiyar bir dost gib\ 
görünmek lazım geliyordu. 

Aktamlan hava biraz serinle• 
yınce: 

- Soılmaz üşüyeceksin .• Haydi 
yavrucuğum. Sırtına bir şey ah. 
ver! 

Diyordum. O cevap veriyorduı 
- Üşümedim, canım!.. Merak 

etme! ••. Benim artrk bir şeyim kal-
madı... (Arkası var) 



Hl~AYE 
a. , 
ıovanna nın aşkı 

Çeviren: Arif Cemil 

TAKViM 

• <* ...... 
Glo baUll 
Sabah ... ... 
ôth .... .. 
ltlocll Dlm&zı 
Atpm umuı 
Yauı namuı 

lmsat 
Yllm ıt"8 rn.ıırı 
Tıtın 'h1u ııtıolerl 

uı 

11.0J 
11.SO 

ıt.• 
15.37 
it.Ol ..... .... 

62 
301 

.. , 
' llllt tO ZUbdc 

l.'.8 
ıa.oı 

s.~ 

lt.16 
IJ.11 
l'-96 ,..., 
4JO 
u 
I03 

Adana ın urtulu 
Mi adele i H tırala 
---Yazan: Kars Saylavı Esad ---

- 8 -
Veaika: ll ı Yellftltılnde hWıaua f e\·kallde 
9 Teırinleooel S!$ tarfAll te.ıı.. h'la!l]arda çok lıauaı ve red 

rei ..lüyei Vilayet penalıüerine ce · hareketlerindeki ltlzum kati -.._ ... laatar Earikol Ben o EQriko, riiıa ıirfi70l'lllfl P,i 

lrawelw 7b1i aUmrn bnaı ol· ~aYr&DaDCicwannap7ardaaecle- l:===========~I 
mak ft -.1·=· baladula ir. nk ODU aiydirdi, teYPlieiai ııcak B RADYO 1 
tülü olan art ildimll memleketine bir ldirke aarclı: 1 _ 

fHlptır: Urcbr. 
Ceylıandan bir kaç gün evvel do- Memup olduğu devlet Te 

1cıa nefer ıüt1Gri ;andanMa /irer her tlirlll lfituf Te nimetini -K 

ettiği, bunların diğer 11ilayıeı alıali • tam keııdhlnden hizmet ve r 
lintlen oldukları f16 met1C111 iki yıh hk beklaıildtp hlr zamanda 1 
_, • .,. 1erllü edil,,... ,..... ede- blaıaa, •Mifealni bırüıp 

sitm8 idayonma, aelÜn oJmak.. •- İki at aYJuda bizi bekliyor, auadn 
tSTANBUL: Hep ...m kana olmak latiyo- rel, ~hak ol!.,, 

rum!.,, ao ...... : 18: Ftantısça ders, 18,30: Dans 
mm .. l n nmhtelif puçalar. 19,.,0 
......... l9,40ı lt•an IOlo ·Ki· 
... 20: Saobel Ye Ali ft ....... 
im, iki plya.o " 'fobi bvartet • 
2o,30: Seıaloni numara 6 Bedao,·on . 

CIOftDD&, akı.t 1&1la dolu ol- "-Ya 1'oWn !.,, MizGnü keke • 
dutu halde pmld&Jan ıl:vah lp6k lecli .. halJq ~lyerelu 
aiM ......._ Wr .._on· .. _O larmm '*Çlı OfmlCtl b. 
claa .,nı ıılr ............ ailti tllDla beraber PbJ•r!.,, cltdl. ....._ ..,._ -..,om. 
B.lko. ... ..,.. ......... 
.... .,.,.ldt 
.._~__, . ....,.,, 

.......................... lltıai 
ben DMll •••dMlht.t Dik laG
Jillr. btflltll. alıfmlu, bir adam, 

- - ~· Wr IUaJ' ....... 
ıia.Fı ..-mi ~e •• 
Dallarda Jaı..l slillet açmadan ................ ~-lô=··· Wsl bu....,_.. bir ~ kaça • 

nz_:!!_ ' -
......,.. Bw mh N._,la • 

1atn .... U,._. ~ 
... ,... .. ..., ..... Reli 
... _ Ctuu ·= F• ' ıllilıWi ile 
....... .. ..... ill .. ....... .... . . ,...,._ ................... .... 

Heab WuME ;rapna eriten 
p.lprı•w.~cl· atilna
bir İnat, da.-m 'bir ilstlru Ye 

iz'aua Wr la• ~ ltl YU'I 
yapılı kocaabUD J'Ullllcla bir rüya 

.-ıt . ._ ,u~ 
t.kb ft Mr IU'&y ollDDtt ..... 
rerelı•nhn 

.. __ Qlıleıs.de Mili ~·it 
llM def~ .. otla Wll !.,, 

Yll•ti• t•MD 
.. .., ......... CloftDDa. 
.......... ~idil sibl ..... 

Çünkü dük'ün ıa.ttttliil ıeaç 
s.ru. itli. Emille, ima kartı 
Yerdiii lhüacle durmak için Ro • 
madan dGPae plea Wl,.Gk ad--n· 
luclaa W..Wnln ...ı,.tı arMma 

aoW•elr wretmı alatermittl • 
WıllHr...S.: 

.. _ au.sı--ı .. dedi •• Luen 
cl6k , .. ı.p. teJl-le megul ol
..P '-tl••'fb. 

M..lar 81ndiit. ltiı- taıaPlar· 
- ......... ..u.htİ• İltira. 
hat. pldldiler .. ~ .. ım 0-

tlaamdaki lliirGk larıolaDaa '8tü. 
nü ıU.U,. ipel.li cilaliie ahle
rini dikmit olduiu bal.le ptqor • 
da. 
ICıuımıa lmpacla söriia&IQlnü 

.... laeldmy ...... •eWiiiai .... 

......... olan arak ...ıeriai, 
bibi tiddelle ~I Ye buhranlı 
bir lrmb isiacle oldaia baltle ltek· 
l~ 

Şiddetli bir ~ ..ıık 1e1&.ri ~l,lSı Son haberler. ~1..SO: Bayan 
çıkararak ptoaaa tlamlan lnria- ~~:~:zGn, ndyo cu ve tango 

den ıelip ıesiyordu. Bu, bal.rm 1!3 Ithz. VARŞ()VA 1345 m. 
ilk fırtmuıydı.. Ortalık Leniiz 16,45t Oae11ra bwi. - n.. 
.,.dıalaD111am1fb.. Bu aralık .lii- ftlain. 17,45r Pllk 18: (Çopk 
idin en etki hizmetçili elan Seae • •etrir•llt 19,45 ı O... plAJatı. :ıo, 
tal efendiamin oyuncu kan ile yat. 35: Şarkılar (Brahme) 20,50: S&ı • 
h&. -~--~ b _.ı Ş ler. 21: !eki pr)War. - Sö.ler. ~: 
.._. vuaum p-.mi TUrUU. ato Senfonik ltoneet. 23: lekllmlar. 23, 
ıahlbl :tan auhot l.ir halele •atak- ıs ıh...lı......._ .. 11t1t~ı ft .. 

J : vmamt. ~: .,.;nı er. '4,va: 
taa '-tmı bldtrarak: Dini.. 
._ Ne ftl'! 8-l ufUlcbımala ı ta Ki& llOSKOVA ı'rn ın. 

..,. edeın kim?,, dl~ •1tt-ctı. l'l~O: s.let. 18.30c Kmlohlu 
S..,al bık hlr ütlt teftp icia Dfltı'iyat. 19,30: Kolkos prapa· 

Yerdi: mL 2l: Sdıumaımm eaerleriııden 
".....,._. • .... _ •a..~L, ._ konaer. '22: Almanca neıriyat. 2~,0.'l 

7 -.... ""
0 

• fngtUıce Defrfyat. !4,05! Macat Yıef· 
...... ., .... Us. -- hMfz tıy*b. • 

•,Wctu 1 .. ,, Xha. PRAG, 470 a 
.._.\Uala Mtlfl,, 1555: Hafif nnnikt. IT.SS: Çit • Dik.._..,._._ ,.&ati• wuk aepiyaa. 11,lOt Skler. 18.AO: 

faılatL " ..._ •• aı' "* Plak. - Sösler. - Pllk. 18.,45: Şn
blar. 19,10: Zinat, 19,20c Alman-

~ y~ İli .......... ea ftAwııd..tt. l9,!;!;~ ltabetler. ~,10: y-..1.- h-'-- tt-&Z:--1- ı.1r - _.._ "1~"1 
_.... .._ -~" s-r .--- Pik. 20,lS Rmp defi. !O,!ô: Pli~. 

lqorcha. U~Drık'ii •1111& ..... 81ıil•n 4'o,ı;o, 1tut6.fri2l! .._ 
bldris. 8u, mc. Wr tlalran ita- rl nl!frlrat. 22: K•an lrl'1yte 
maaııdı,, acele eclerk.. ,....._ n- kea&n kon•ri. 23: Hab~e~ !3-,15: 
nlmadaa lmikODaD k-:ı• Plak. 23,30: A.Jm~]t~ı •• 
-ı•P uuruauf'u.~ put :; et 545 .Elurr 11\J'EBTE..SSO m 
kamayı yerden bldırqt INadi ke. 18: Seiıfonilt orkestra 1.omeri. 
meriae :rerlettlrcli ft: l.,Ielc Den. 2ft,!O: itlik. lo1ıi6l'l, 

*' ~-'--~ • IO,IOr •nt.b mmwbtt,, iıd1ı tem· 
-ArKa111dan yetlf, onlar bu- 111. 11,0Sc hd• ptb ~ '-rifitl· 

ıtcluı henüz maklUDqalr.lırl.,, . dan ıarkılat. 22,SOc Haberler. 2S, 
lt~tH •• !fencU Ye utd atlara ııç • 20c Balpr •.ık prbtarı. (Piyano 
radılar Ye haJY&nlarmı ıür'atle relalu.liyle), U.iGr f.gili.e aylık 
atl'tllftto StMefal M lsı.tlnl aiate- hlldtltt. 1,0St - ~tt. 
terüt Şiıli H11lkftlinde 
"- 8ta iıtilraamtteb ~.,_ • C. ti. f. Şl,li H~: 

~ı.,. dlrenlu. • ~ Şttbtt tatihbide acılq reemi 
Ba atalık ortalllt atddllandı •·· yıptlö Şlıli Halkevi 1 Milt 1935 

s..ı.r rüknldl. Karra ldlmeleri te toı;lmarak ltoltu millıahmı 1lt • 
tarlalar üzerine daiılmala '*tla • d1 lı•tmiıtir. Mllliki, T11m1il, Halk 
dı, Firariı. uaak bir J'Ol tuta • en aıieleri ve ltunlan fa~iyete 
Lilirl ..'iı• i"tıı-ı_... ba§Iamqbr. Anu edenler her uman 
D ~ ~aı. "--. etraf hep dai • at* 6ıu ıtaıb.hı• l'lmeleri 
lık 1.l1ı. tlN olwaw. 

u-Oracla ... Onda..,, , , : , : r s , 
Uzaldan ilri IÜYari ıöriil '1i .. clıı;, DülE mG...Ui,.. l.ir taYll'la: 

0..-.ı IHC otlan lldlJor, bt da - Obit tliaratla ........_ W. 
on.ı Wtip edt,orda.. kwn lıay • ki w--.ı ............. . 
ftDI t.... Hld• ..._tl••tt olac:d. 
b. 

ÇaıM Y8tUt"• .., .... ot· 
lab bapUı ...... ,... ........... . 
IÜt 11Pitall'91'tht •• 

Dik lalmma knlım•u 9*udı ... 
cı-. bdm oalal'lb ~ 
...... 1 

"-- &wiko, ildir •n1ı .. ~, ~S,. 
fe..,_. 9111. Fakat ..... Mt b • 
rar •ermete ftldt lıo • 
nlayanlar yaklqblar.. ı--,aı, 
yan baygın hir We plen kMlmm 
üzerine abift. Dük'iiD lallCI .. la· 
nm kafa tumı parçaladı •• Düke: 

"- Şu rabucı eilam 8HllrGlı 
kuyuya abmz !.,, .;mrD fthli •• U
pklar, kanlara bürünen Ye hınl .. 
da,.. ıead blblp hJUP attılar. 

Ctinet ille nki ormaa finria. 
ele danluiu uman Cio•anna kar
ma kanpk bir hale ıelmit olan ıe
lin 7ataim111 üwincle ölü bir hal • 
de 1atı:rordu.. Enrikonun ince ka • 
matı hoiazmda aaplı dun17ordu. • 
Acalaa ı. oan&Y&rbiı kim Yapllhf
bt. 

Dün,a tlöndükçe Mlıeler plip 
ıeçti ... Fakat aık baki kaldı .. Bu • 
eün de e.ki ptonun CMlalarmda 
mua11en aünlerde ince tüllere bü
riinmüt narin J&pıb bir kadm ha • 
yafi ıörüliir .• 

Valdt ptq. ,..U.. $alo 1mleaia
de LelıUyea nal.etçi ı,a • ...ı üç 
bo1111unu çaldı •• CiOY&DDa W& 
~tlı.. Du1chalu l.utaptan do • 
la)i ~ )611116 ol4 ..... dan ... 
Jet .asletlni bpJL. tJtlaa ar& • 
nada Wr arablt tatlı ı,lt Mile İ• • 
mmln taJlenc1illal duyar ıil>l ol· 
da. Nerede olduiuna birdmltutt 
Mbtla ~ .Lllatmi iaÇ&rak: CioTaDDa dQibı odumda ldl •• 

.. _ Sea mlila., Sen miain?,, !ileri ayaklan '-ll11dı.. Uzun 
di;re 1-pdı .. Enrillo bryolalliiib iaçlan titrlyen ricudtt Gaetlae 
ldmlt t aarloyordu. Kollarım bYllflur • 

Güael ricudunu bira tala 
m~1lettiren bu kadın praamı &t
mek için elleriyle boynunu ... dıiı 
halde tato aakinlerine airiinür. 
Hayal dolqırken aaçlarlllda bir 
zlimnit panldar, etrafını loa. 
forumau blr zlya Jmtabr. • t.a • 
,al slıiimir, lra11>olu, merdiftll -
lerdea iner, çıkar, aaloalarda ko • 
riAorlarda Ye aYluda clolat1r.,. O. 
DUD lıİç ralıat 'ri Jımunı ,.oldur, 
çünkü ölü HYIİlİIİDİ aramaktadır. 

~-- .. ....mm,~!.. dulu hal•• btt11ıatt. datan 
·Hl-•d MWIWIMll makiq • 4ltlk't: 

mMla "- Emiko nerelh.t,, .tiye l6t • 

ıc1lı,.,, eiA ıtlı elll ne/etla ıer1aille- lôc clojna delildir. 
ri ..... hı..Mı... dfierleri • 
""' ,.......,.~ ....,. .ima__,_. O &ırada Adauda jınd.-
~ r'I - ., U.imi - pmdi İltanbalda jllll 

6-ilatta ,.,,_,._ ....... ~ biabt:.a 1Hd111M111 - Vanlı ...b .. edilınif - • 'Wi' ...... ..... M ..W h,.._llL;ı .,. ,....,._,, Bey vuifeeinde alika nı gaf"' 
öl11Akr\ terdt Buı pceler yanana gelifı 

Yit "9 \'niyet hakkmda mallı 
Tir, ıldığr emlrleri - mflmktlll 
d"'8 bdar - 1eriae getirmelt 
lqııdr. Ba blaild• vuifesine 
- ... • g.,mli &abi 
ft neelrlerimis elmik değilld 
dmJe o vakit Kan jandarma 
mandam - ıimdi Utfa meb 
&1an Ali !alp Bey o tnGıktıl v 
htde "~ ifan Te K 
ldilH,.ı. ~ tmfihde iyS 
mq, binnetice Bremonmı 
tevkil .ı-DMll ile de bit 
ellerinden kurtularak gene 
mü.atla çalqm~ üzere Urlayı 
mit o1dukları gibi refiki mesail 
den birinci dene mebus) 

acU 'We Ra.eyia Beylerin ft 
Y-.lf çll U"ln tlklp e tenkil 
.-.e c.,lı6n bJlllakatnı -
Adaaa ...a.-mur - 1hr.him 
b Beria de gqretleri DeTeli 

OSID 1), uiyJe Lemlıadut oJd 
daa o akit onnm kaymabmı 
- timdi • tnebmtulttr - A 

~ f: 
prtıbniiftll\ 

~ bdatti ihllatntı 
alqalM91t.._l'tusmlar 
Mltlın.l alönyod...._ M 
~·le atllhakat m.taNl'nfl 
bıiDWmlan her it için k 
ne mllracatt edtlmeei, Bah 
'1dyete btlf1eil t.lr ~ ym! 

tt ltl'amndan, ~ pt»lh, faıı 
~ d~ 
kmdiliftndm alat.klan emir 
...... dairelİDde la»ekete 

T.,,....:.u-ı,.,el 3''5 -.· --·· .,, bulundUlarmdan. bahaediyorl p,,n oekili 
t ..tr Z.tea iaiale 11İt'am•i le m a U t,1m &.-" e.J 'ft ~L k'.etin idare makinaıi Ve Hp 

tl qıeyhll. UUK~ meaeleei saafa ur" •ınntJ. Bir de fandaNtt ikeleti .... hetı ~~ .._ ---. 
lllf.W teıtidlp _..f'IYOt, til-ur İte açıbuı biltü mfic!ahaleleri 

kumudaai rilltet m.ktmmı habet· zünden vaziyet dalıa ağırl 
ar qlemeei lbmak• bilaimıiror. M..Uan hftkhıetüı nutu .t 

Ben haber abyonım. lten.llain • lhıy.thıi kırm• •ulfe e 
den eebebidt 80ruyorum. bremonidl tetln hep kaıdill!tİllde old 
~ı~~~ .it...... ..___... halka gtiıtermek idi. Fakat m aun7 9Ull', ua7vt. onmbll ile, WJa • 
nım~ IMIMhaletl ..,n etdktetı ...... viliyetçe biltia miidabalelerin• 
•na emt1 ..._ ~ ıillb Mdi· maneat ve mukavemet göııte hal• ... bam J9kt~ myoh im• e ~ oİ1dayorda. 0 Takİt 
-... llılMar ku••dw Cemil a., ~ olan İlibnl B~ .. 
rillyetie temutu ~ Fran • 41 mllki~ milf'ettqidir - b8yle 
ımlann ıllil *!:r; bilhwa tr . tlthel61eü tnarWi blmea -
mftll~te Ntll tldukıan rınıt.. lneönatlan ı.ntihl TUifem~ 1111 
latift ell~ lllbttne.ı h.mtktndiıı le edi,.arlat - dı)e b.tıa hflhet 
~ llbn ~ "SllWu Not· dermiıti, "Villyet makamı dı 
IMnaı -.ıiri• lefti ediJinlitir, 0 • •uiyettedlr. Mildalıaleyi tu 
aua emri .ı.a.mq. iltirdadı mim- t!derı ı&lineri bir ve~hile kah 
klln deiiJ.dir,. 7olunda cnap vennit- lftlyö e üi!iledtyorum. n de 
tir. Sayam teeutır ve lıayret olan bn· I• ına1mele e ln~lede 
ıal alt 1btahal.eftl4!1' (!4 ~ !~ nibllt· b&s,t Mnlininde eenp Wtıınlıll~: 
:11... wnb blftllk IRre tttğtda '/*· (Aı;k'ü. ~ 

Binbqı Mahmut Cemil &., e • , .. __ /lı 
den W,le7apalllb4 E.velceı Fren. D fefJe 
ıu:lar taralmdm .Ulret jandarma öbetçi eczanelet. 
alay kumandani ~dad\ liAthrı 
B• dalat ~ tdiyet SamatJadat Teel"aloe. Fı '!""":..el 
Wudu...,... ................ Arif, Şelıudebapada: ~ 
tlelatı keadbiııia.. ajai ikiMttt Hakkı, $elveminiadeı A.. B-.""" 
uğnyacağı encJqeeiaclea nıi'/ Yaba KaragtlmrGl:te: A. Kemal, 1t: 
Framızlan her llll'etle v-:ı:ıe lıa. rayda: eŞHt, bninlntbide: &.A 
ktm ttıft. ttMtkl ~ Dl vdle • 11fl ltattid, tetn~tlibeb! :J; 
tin t~ 6hİuiftt bbut ~ Ruim. ~: t~ ti-
dbd 1 Bet ....... oı.un, G.!dikp*ftdu tdo~ 
hatuı, korkaklığı ~ B• balide: ecati, Galatda Ofılltl 
hareketi ilwıet ve hiyanet maba.ıiy· yöltlt erkMt Beyoll_.. ~ 
h olcluğıma kanaat get:hmiformn. Jil cadde.inde: Kemal ReiıoJ, ,-. 
Çbbkll •il ~t! Adifıldü Ü• nelde Mankov;r. Şiılid• ~ 
~f lijt :=. ellaMIBtle "': beyde: Ş~ umı~ 'ftlt-
iaM ............ Tttna, teMtlm.dt~ ~ 

tctan llllrHrinla ..._.. ~ .. 
le allkadar imil>at memurlarmm 
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Saylav/arımızla konuşuyoruz 

Köylü 
adı 

Bayan 
Hatı 

Satı'nın 
oldu 

Yunanistan ikiye ayrıldı 
_..., BQ,§ tarafı birinci sa-:,· /ada 1 

gahından havalanmışlar ve asi 

Yunan filosunda Hidrer adası civa 
rında rast gelmişler ve Averof 
zirhlısına bombalar atmışlardır. 

Üssülharekelerine dönen tayya -
reler, bir bombanm Averc>f un gü 
vertesi üzerinde patladrğmı söyle 
mişlerdir. 

Yunan hükumeti 
aıp-- B<J§ tarafı birinci sayı/ 

bir işaret beklemişlerse dP., Atina· 
dan rıönderilen f esatçılarııı tevkifi 
üzerine bu teşebbüs, akim kalını!• 
tır. Zaten her ihtimale karşı polis 
ve asker kuvvetleri uyanı~ bulun
durulmakta idiler. 

Uzun siyah saçlarını tek bir Örgü yaparak başının 
arkasında bir süs gibi toplamış olan Bay an Hah 
köylü Bayanlar arasında eşi az bulunur bir tiptir 

Ankara, (Hususi) - Ankaranın marn. 
Y:ru kadm saylavı Satı kadını kaç Ve sonra bir aralık yeni bir şey 
Fd~~ ~rıyord~, nihayet Mi!let hatırlamış gibi yaparak: 
l ~eclısınm açıldıgı gün ele geçır . - Aman şu ev işi müşkül imiş ... 
d~m; Ankara Saylavı Bay Eşref, he- Kaç günclür arıyonız. Hala bulama-
nı yeni kadın saylavnnız1a görüştür· dık. Yüzba§I Celalin evinde misafir 
<l .. u. kalıyorum. Onları fazla rahateız e · 

Nim resmi Radinile ga?etesine 
göre Averof kruvazöründ~n baş
ka isi torpitolardan biri de ha -
sara uğramış ve Averof k~vazö
rü tarafından yedeğe almmıştır. 

Yunanistanın vaziyetini ve mil
letin yüksek menfaatlerini hiçe 
sayan bir takım mütekait bahriye 
zabitleri, yalnız fırka hırsı ile ha· 
rekte gelerek harp gemileri tay
falarını zorla peşlerinden sürükle-
mişler ve Avarof, Helui gemileri
le iki torpido muhribini alarak 
alelacele 1 - 2 mart gecesinde Gi
ride doğru yola çıkmışlardır. 

Ayni zamanda halen Ciritte bu
lunmakta olan liberaller reisi de 
taraftarlarını isyana teşvik etmiş 
ve onların yardımı ile Hanya ile 
Resmoyu işgal etmiştir. Kendisi 
Yunanistana karşı bir taarruz ya
parak memlekette dahili bir harp 
çıkarmak için asi gemilerin gel • 
mesini bekliyordu. 

Asi donanmasının muhtemel 
bir taarruzuna karşı, körf ezi~ı ağ
zına ihtiyaten toplar ye:leştiril-

miştir. Burada örfi idare ilan e
dilmiştir. Toplantılar vasaktır. 

Telgraf ve telefon muhah~ratı ye. 
niden açılmıştır. 

Henüz teeyyüt etmiyen haber
lere göre, asi gemilerden biri ha • 
tırılmış, hükumet tayyart-lerinden 
de üçü tahrip olunmuştur. 
'-Miralay Çanakakis, "Girit ihti-

Bayan Satının - yeni adı Hatı - ' diyorum. Diye, üzülmeğe ha~ladnn. 
ken~sine rnaJ1sus bir şivesi olduğıı· / Biyol e\'i bulup dı- !:IkIJ> yer1e§sem. 
nu ıleri süremem. Fakat, Ankara Rahat edeceğim .. 
~~ylüleri şivesinin güzel bir alıen . - Yeni yazıyı ne vakit öğrendi · 
gıyle konuşan, konuştuğunu anlatıı- niz?. 
hilen ve anlaşılan bir köylü bayan· - Onu daha önce, ilk çıktığı va
?ır. Bir aralık hana Büyük Önderi~ kit öğrenmiştim. Amma köylülük, 
ılk onurlandığı karşıla~mayı anlat • malum ya; sık sık üstüne nrmaym· 
tr: ca sonradan biraz unutur gibi ol 
.. - Bundan yedi sekiz ay kadar muşum; İki aydır iyice iJerleLtim. 
0 nce köyde idim. Bana "Atatürk ge· Bundan sonra da çalr~acağmı. Gazc· 
liyor., dediler. 1 sigirttin Otomo· le okuyacağun .. 
~.ilini karşılııdını. Konuşlardan biri- O sırada bir arkada~ yannnız'.l 
sı de ayran lıazrrlamı§tı. Ona küçük ~eldi. Bayan Halıya; 
Ankara köyünün sayılı ikramların· - Bayan Satı; bu hay gazeteci 
dan olan bir h.:ırdak a}Tan sundum. dir. Ilütün konuştuklarını gidip şim· 
Bir bardak da yanında gelen Ila· di ya~::ıc::ık. 
Yan Afete Yerdim. Sonra Atatürk· Deyince Hatı evvela hayretle ,.e 

Atina, 3 - Hükumetin muva
fakatile amiral Tipaldos ~si filo 
kumandanını telsizle teslime da -
vet etmişti· Asi fllo kumandanı 

bu teklifi reddetmiştir. 
Bunun üzerine bugün yeniden 

tayyareler uçacak ve isi filoyu 
ikinci defa bombardıman edecek 
tir. 

Dün gece> bütün Yunan telsiz 
istasyonları, hükumetin isi filoyu 
korsan olarak telakki ett7ğini i -
lan eylemişlerdir. 

Atina, 3 - T crsanenin asiler 
tarafından i~gali esna.smcla, öldü 
rülen hükfunete sadık zabitlerden lekonmtuk. sonra da munis bir gülüşle heni tet· 

Köyümüzden çok memnun ayrıldı. kik ederek cevap Yerdi: Sokosun cenazesi, bugün milli 
- Mebus seçileceğinizi ne vakit - Sanki yazeıa, ne çıkar? .. EJhet· merasimle kaldırılacaktır. Dün A-

öğrencliniz? te onlar yazacaklar ki, biz de gazete· 
- Hiç haberim yoktu. Bir güu }eri okuyalım! .. 

jıındarma kumandanı yüzha§ı CeJiil O sırada l\Iathuat umum müdü • 
löye geldi. Anlattı. O vakit haberim rü Vedat Nedim de geldi, Bayan Ha-
o]du. try·ı Ulusta bir gün sonra verilecek 

- Köyünüzde kaç ev var?.. bir çay ziyafetine davet ediyordu. 
- 15 kadar ev var. Hepimiz de Ilalı, bu daveti ilk önce tereddül-

çiftçiyiz. Çift koşarız. Benim çocuk- le karşıladı; hatta bir aralık: 
larıın, gelinim çalışırlar. Kocam sa- - Bayan saylav]ar da söylediler 
kattır. amma; ~ . ..ı. .::.:tırıvornm. Daha yer· 

Ve sonra saylav Hatıdan hususi leşemedim. Y erle§eyim de ondan 
taşayışmı, mali vaziyetini sordum. sonra davetinize geJirim, dedi. 
Onceden biraz çekinerek ve son · y ... · _t N eC:>ı r·ı davetin sebeple· 
ra. da bu gekinğenliğe lüzum görme· rini ona izah ederken: 
lllış gibi konuşmağa devam etti: - Bu davete burada bulunan "·er. 
. - Altı çocuğum var. En btlyüğil Ji ve yabancı gazeteciler de gelecek. 

Yırmi beş yaşmdadrr. Evlidir. Toru· Bilhassa onlar t"ıİzin1e tam~mak isti· 

tinada yapılan tebliğde son isyan 
hareketi takbih edilmiş asilerin 
cezalandırılması istenmiş!ir. 

Baş Bakan Bay Çaldaris, mi • 
tingcilere, kanun ahkamının tat
bik edileceğini söylemiş ve sükfı 

netle dağılmalarını tebliğ etmiş
tir. Miting Jıadisesiz dağılmıştır. 

Tevkif edilenler 

Atina, 3 - Son isyan hAreke. 
tinden dolayı, elli küsur sivil tev 
kif edilmiştir. 

.Mal~ 1'1.ka dal.~l ıw·-1.- t:L &:ırKa 

lar reis]eri, hüklimetçe tevkif e
dileceklerini anladıklarından sak nllln da vardrr. Üç çift koşarım. Gc- yorlar, dedi. 

ı:en harmanda 800 yarım kadar huğ· Bayan Hatı sordu: lanıyorlar. 
day-, onun yarısı kadar da arpa kal· - Peki daha ba~ka kimler gele· Veniz2 los 
<h;dnn. Davarlanın var/ Evimizde cek?. Atina, 3 (A. A.) Royter ajansı 
Ça l§mak çağında bulunan herkes te - Receh Peker gelecek. Ba~ muhabirinden: 
Çalışır. Kimisi tarlada, kimisi evde, ka ha,,]ar ela gelecekler.. 1 d M y · Jc· J Haber a ın ığına göre • enı· 1ınisi de davar işlerinde .. Çok ~ii • Köylü hayan :;ay1anınız ya,·aşça: 
k· h k zelos, aşilere taraftar olduğunu 

Ur alimiz iyidir. Hem anan nr, - Peki .. dedi. 
h.enden altı r.ocu~unı bulundufo i · . 1 1 t k h' .. söylemiştir. Perama tersanesine 

~ o ~ Uzun sıya ı !'aç arını e ır or · 
çın Yol parası da almazlar. ğü yaparak ha~mın arkasında bir karşı yapılan ve isyan hareketinin 

- Peki Ankarada nerede otur · slis gibi toplamış olan Bayan H~tt, en şiddetlisini teşkil eden taarruz 
llıak istiyorsunuz?. Ev buldunuz köylü bayanlarnmz arasında eşme esnasında (Averof) zırhlısındaki 
lllu? pek az rastlanan tiplerden biridir asiler, amiral Demestichas tara -

- Hayır daha bulamadnn. Amma Onun i~in bir çokları: fından idare edilen asileri almak 
arattırn·orum. Mecliste bir memur akıll b' b 

. Hükumet, hiç bir şahsın haya
tım düşünmeksizin elindeki vası -
talarla isyanı bastırmaya ve meş
ru nizamı tesis etmeye azmetmiş
tir. 

Hükumet sür'atle ve azimle 
hareket edecektir. Hükfunet bütün 
Elen milletinin her hangi bir 
şahsın esiri ve bütün Yunan hal • 
kını kendi iştibalal'ma alet etmek 
iddiasında bulunan bir avuç un • 
surun ceberrutu karşısında bun • 
ların zebunu olmamak azminde 
bulunduğuna kanidir. 

HükUmet, isyanı sür'atle ve a
zimle tenkil etmek ve milletin hür
riyetlerini ve haklarını müdafaa 
eylemek için, milleti ken~i yanı 
başında mevki almaya davet eder. 

Hükumet, elindeki kuvvet mik
darım fazlalaştırmak için muay
yen mıntakalardaki sınıfları silah 
-1"-··- '!'; ~-·----"• .. &I.• ..... w ......... -., ... 

nanistan kahraman çocuklarının 
vatana canla başla yardım etmeve 
şitap edeceklerinden emindir. Hü· 
kUınet yine emindir ki, millet ya
nı başında olduğu halde nihai su
rettte ve sür'at ve azimle kanu • 
nun hakimiyetini temin edecek -
tir. 

Efkan umumiye, fevkal.ide Ya
ziyete karşı fevkalade tedbirler al
maya karar vermiş olan hükume
tin siyasetini tasvip etme![tedir. 

Bugün divanı harp teşkil edile
cek ve tevkif edilen asiler bu di
van huzuruna sevkolunacaklardır. lI "J dıkl " - Çok zeki ve 1 ır a · üzere filikalar göndermişlerdir. 

atndi vardır. O bizim tam ar • K · ı ı] t l ı 
dandır. O hana ev bulmağa !:alışı · yan!,, <livor~..ır. 0" e~e ~n 1 ar~{ İsyana iştirak etmiyen zabitler, 

ıı11nııınn11111111111111ımnııuıut111ımıııt..-"'~111mnnnrıııuııııumuunıı111111ııın111nm11. 

vaoarkrn, on beş evlı koyde hır h b h ı 1 f 
Yo. r. Salt h·ı·, ııerefli bir yerde olsun · İ ı · d muhtelif sa te a ane.er e vazi e. d J :ı mektep disiplini kunnu~.. § erın e 
ıye istedim. Biraz ela tabii yakın E ı feri ba'lmdan uzaklaştırıldıkları l l çok titiz ela' ramnnış.. smcr çe ıre· ~ 0
• ınası lazım. Haniya Meclise ge ip rindeki ('izgiler, ufacık Ye parlak gibi, asileri tevkife teşebbüs eden· 

gıtnıek uzak olmasın dedim. Sonra :-. ı l k · 
benim kalahah;;;mt, kiiylerden gelip gözleri, biraz sivri yüzıi o~un _ıa · ler de zencıre vurulmuşlardır. 
gideniı:rı çok ol~. Ev birazcık birkaç kında verilen hu lıükiiınlerı teyıt e- Asiler, (Helli) harp gemisi ile 
odalı olurca 

0 
zaman kö)·lü misafir· diyor. 3 torpido muhribini zaptettikten 

ı " ' Kadri Kemal erinı gelirlerse onlara malıcup kal· sonra kara istihkamları top!armın ••••••••••••n•••••n•n•••n••............................................................. menzilinden uzaklaşmak için açıl-

1< onıi syon cular B:rliğinin I Fransadaki Ermenıler mışlar ve sahil bataryalarının te _ 

toplantısı ne istiyorlar?. . sirsiz ateşine topla mukabele ede-
Tr • 

1 
B" 

1
.w. uınunıi Fransızlar Adana havalısmden rek, Perama kasabasını büyük ha 

~omısyoncu ar ır ıgı E w tın 1 d 
heyeti dün saat on altı buçukta Hal· çekilirken oralarda bulunan r - sara ugra ış ar ır . 
kevin<le toplanmıştır. meniler de beraber gitmiş, bunıJar- Değişiklikler 

Toplantıda, bütün komisyoncu . dan 150.000 kişi Suriye havalisi- Atina, 3. (A.A.) - Havas a-
lar, şirket mümessilleri, maiyet me· ne yerleşmi~, yüz bini de Fransa- jan.sı muhabirinden: 
ınurlarr, İzmir komisyoncuları na · ya gitmişti. Suriyede yerleşenlere Asi harp gemileri, Giritde Su • 
ıtırna Bay F'alıri 16plantıda bulun · Fransız hükfuneti Suriye·vatanda· da lim~nma gelmişlerdir. Sükunet 
ınu~lar<lır. Birliğin arnkatı Ankara· melesi yapmakta fakat he- vardır. Faka! Giride karışık olan 
da l 1 l k 1 1 k 1 şı mua ' h kk . .'a.{an ı ı;a ıazır anma ta o an .. F dakilerin vaziyeti ta- vaziyet a ında sarih malumat 
) enı gümrük komisyoncuları kamı· nuz ransa yoktur. Bugün ağlehi ihtimal, 
nu etraf mda malı1nıat vermis, ken - yin edilmemiş bulun.maktadır. Er· 
1 • d h d F kat'i bir gün olacaktır. 
< ! teşebbiislerini anlatım~, Bay }'ah· meniler iktısa i sa a a ransaya 
r d İ :. kl · ·ı · ·· Deniz işleri bakanı, B. Hacı Kir 1 e zmir koınisyoncularmm di . ptıkları iyili en ı erıye sure • . . . . . 
1 k1 · . .. . . ya . . . . d yakoş ıstıfa etın ştır. Y erıne a • 
e crını soylemıştır. Kanun etra · rek kendileri ıçın Fransa ıçm e . h l . . 
fında hazırlanan proJ'e Ilakanlı~il b. . t t . • mıra! Sop oc o Dou&ma.nıs tayın 

.. o b'" bütün ayrı ır vazıye ayın e - d'l . . 
gonderilecektir us d" 1 e ı mıştır. 

· dilmesini istemekte ır er. General Metaksaı, nezaretsiz 

Çankırı umumi meclisi ......... ., .................. - .......... nazır tayin olunmu!tur. 

açıldı al alarma başlamıştır. Meclise Hava bakanlığı müsteşarı B. 

Çankırı, 3 (A.A.) _ Vilayet ;e~~:n vilayet bütçesi 350 bin li- ı Schinas, hava bakanlığına tayin 

unıunıı meclisi bugün toplanarak raya yakındır. olunmuştur• 

Bu münasebetle Atina Ajansı, 
neşrettiği bir tebliğde, hükumetin 
serbest fırka başkanı B. Metak -
sası ve Balkan muharebesi esna -
sm~1a deniz işleri crkamharbiye 
reisi olan B. Dousmanis'i iş başına 
ça~ırmak suretiyle ittihaz ettiği 
kararların, kendi mevkiini takvi
yeye matuf olduğunu yazmakta • 
dır. 

Se'lnjkte 
Atina, 3. (A.A.) - Havas mu

habir:n~en: 

Baş.vekil Çaldaris, hükumetin 
"Uluflal hürriyeti korumakla vazi· 
fesini yaptığrnı ve bu hürriyet uğ
runda sonuna kadar cidal edece
ğin ·,, eski başvekil Venizelosa bil
diri!mesini Girit valisine emret
miştir. 

Atinada toplanan büyük bir 
halk kütlesi, isyanı tertip edenle · 
re karşı nefretini izhar etmiş ve 
Çaldaris hükumetini alkışlamış
tır. 

Selanikte, Makedonya ve Trak· 
yada tam bir sükunet vardır. 

Selanikteki memurları yerlerin· 
den atmak ve daireleri işg<'I etmek 
için> Venizelos partisine mensup 
bazı askeri şahsiyetler, Atinadan 

lalcileri kumandanhğma,. nasbo. 
lunmuştur. 

V~n·zeUst mebus•ar 
Paris, 3 (A.A.) - Echo de Pa

ris fi&ıı.etesjnin Atma m .habr ı, A
tinA~alı.1 Venizelist ınc~ urı hı rın 

tevkif t-dildiğini ve daha şın'r;•den 
ihtilal reislerinin, divanıharp tara 
fından muhakemelerine başlandı
ğını ve ağlebi ihtimal ekserisinin 
ölüm cezasına mahkum olacakla
rını yazmaktadır. 

Ayni gazeteye göre, General 
Plastiras taraftarları, uzun zaman. 
dan beri orduda memnunİ\ f'tsizlik 
pyandırmağa çalışmakta :eliler. 

iki sendenberi Cannes şehrin. 
de oturmakta olan PlastirM şu be. 
yanatta bulunmuştur: 

"Bugün bütün bildiklerimi, ga. 
zeteler vasıtasiyle öğrendim. Ha
diseye hayret etmiyorum. Çünkü 
memleketİiı hemen yarısı \~yan ha
lindedir. Fransayı, ancak taraftar
larım bem çağırdıktan sonra ter-
""#11."0-""Ax.:-

Ayni muhabirin verdi~ malu-
mata göre, eski cumhurivet liki 
ve şefi General Papoulas, A tina · 
daki harekatı idare etmekte çiftçi 
sosyalist fırkası şefi olan B. Papa· 
stasyu mevkuf bulunmaktadır. 

Salamin tersanesinde 

Atina, 3 (A.A.) - Dünkü is • 

yan hareketi evvela Salaınm ter
sanesinde baş göstermiş ve: açığa 
çıki\rdmış olan 30 kadar .:.~·du ve 
donanma zabiti küçük bir müsa -
demeden sonra beş harp gemisi
ne girmeğe muvaffak olmu~lar • 
dır. Harbiye ve Bahriye Rakan • 
lan hemen şiddetli tenkil tedbir 
leri ittihaz etmişlerdir. Sahile ve 
tersanenin karşısındaki tepeye kı 
taat gönderilmiş ve asileroc: ateş 

etmeğe amade iki batarya konul 
muşlur. Ayni zamanda b:-lt"anlar 
meclisi de toplanarak bütün Yu -
nanistanda örfi idarenin •Janına 
karar verm~ ve Atinada bazı tev 
kifat yapılmıştır. Bu sadece bir 
ihtiyati tedbir idi, zira siv"J ve as 
keri memurlardan gelen haber -
ler bütün şehirlerdeki garmzonla 
rm hükfunete sadık kalr:lıklarını 
ve her tarafta tam bir sükUn hü 
küm sürmekte olduğunu ~ildiri • 
yordu. Bu arada, harbiye mekte
binde bir isyan teşebbüsü baş gös 
termiş ve 15 kadar açığa cıkarıl
mış olan zabit ref akatJPrinde 
"Cümhuriyetçi,, denilen c~miye -
te mensup ~iviller olduğu halde 
içeri girmeğe muvaffak oımu§lar 
sa da hemen teslim olma~a mec 
bur kalmışlardır. Üçüncü ve son 
isyan hareketi Atina efzun tabu 
ru kışlasında olmuştur. P1astras 
taraftarı on beş kadar zahjt, ta
bur zabitlerinin orada olmamasın 
dan İstifade ederek kışlayı işgal 

(Luti en sayıf ayı çeviriniz) 





Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginleri elife 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok de§erli bir kU· 
tUphaneye sahip olmak istiyorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz. 
Bu külliya.ta abone olmak için müracaat etmekte olan oku

Yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

"Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
636" "ık" · • "nk" "504 ku ctur • ıncı serını ı ,, ru :r • 

~.deme şartları: Birinci ıeri için "236", ikinci seri 
t~ın ''204,, kuruş peşin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve-
tılrnek .. k . b wı uzere ta sıte ag anır. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, petin alınacak pa· 
rayl gönderir göndermez on ki tabı birden a'ıır11mz. Kitaplar tat· 
tadaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası ahn
tnaz. _ · 

Abonelerin _ taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
tneınursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
hu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu melttubu bir 
esnaf Yeya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok deferli külliyata abone olmakta acele ediniı. 

\ Müracaat yeri • Yakıt Matbaaaı • Ankara caddesi. - lıtanbul 

C:: ıstenbul Beledlyesı lll'inları 
' li Beşikta§ta tramvay caddesinde büyük Türk denizcisi Barhar~ıs 

ayteddinin r·· b • etrafında fuzuli olarak gömülmüş olanlara aıt 
ltıe ur esı r d . ·ı· w• 1 
1 .. larlar kald "' lacakbr. Barbarosl a veya ünlü ürk enızcı ıgıy e a· 
•ll.k hl • f d k ld l'tl &aı olnuyan mezarların ıabipleri tarafından hır ay zar ın a a ı· 

llialt \izere mezarlıklar ınüdürlüiüne müracaatları. (1130) 

Cerrahpafa hastanesi için :nümunesi Teçhile 90 santim eninde 1000 
tnf etre Yerli Amerikan bezi i~e 130 santinı eninde 500 metre yerli ke -
enlik . . 
tah . heı pazarlıkla alınacaktır. Amerikan bezini. be~er ~etresınm 
~<\ tnın fiatı 30 kefenlik bezin ise 35 kuruştur. Bu ıte ısteklı olanlar 
le ~ No. lu art~ırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 36 liralık 
\~~•natife heraber ihale günü olan 7 / 3/ 935 pertembe günü saat 15 te 
~tn tnüdürlüğünd .. bulunmahtl il'. (1132) 

1 

Kara Gölge 
üçüncü kitab 

4.S/LMIŞ KADllV 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu llıeraklı ve beyecanh romanlar serisinden 
günde bir kitap neşrolunur. 

Her kitab başh ba,ına bir romandır. 

her on beş 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Numara 1 Bir Mübim Cinayet 

,, 2 Sara Saçlı Adam 

Gelecek Sayı: 
4 Mavi Portakal 

Valilt Matbaası - Ankara Cad. : lstanbul 

1111rJ111111ııııııııııııı~. 

elioik Bankas1 
Tesl tarihi: 188~ 

idare merkezi: /S1ANBUL (Galata) 
Tilrkiyedek i Şubeleri : 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
tzmir, Mersin 

Vuoaoistaodaki Şubeleri ı 
SeU\nik . Atine. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

~~mıııımııııı~~mııı ~ıım 

Günün F otograf~arı 
ı0 ~rbtelif gaıetelerde çıkan günüu badiseluıoe 8~ fo 
k ~İa . arla spor mecmualar1nda gördüğünüz spor V AKrf 
lttıt:tıne ait fofograflar vaJnı2 lstaobulda v l"l"• • ı 

Phanesinde satılmaktadır. ---
- - ..... .....-

lflstanbul Kumandanlığı 
ı_ Satınalma Komisyonu lJanlan 

Kıtaat ihtiyacı için 13 buçuk 
ton zeytin yağı kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. Tahmin be • 
deli 4725 lira olub muvakkat te • 
minah 354 lira 38 kuruştur. 1ha • 
leıi 5 - Mart - 935 Sah günü 
saat 16 dadır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel Fındıklıdaki komis· 
yonda görülebilir. Eksiltmeye gi • 
receklerin teminat mektub veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesikalari} le bir • 
likte teklif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir saat 

latanbul Evkaf MUdUrlU§li 

1 - Bahçekapıda Dördüacü Vakıf HanlD 
dördüncü katında 28 No. lu oda. 

2 - Anadolu Hisarında Baruthane cadde· 
ıiode oda. 

3 - Anadolu Hiaarında Baruthane cadde
sinden dükkan. 

4 - Çarııdııl Yıihkcılarda 2 No. lu dik
kanın Vakfa aid hissesi 

5 - Hubyar, Yeni Postane l<arfı!ıında l' •· 
uıker Ylkfıadan ana. 

ilanları 1 
Kira Uıu 
936 Mayıı bitimine 

denltl. 

936 
" " 

936 " " 
936 ., 

" 
9S7 

" " 
Yukarıda yazılı mahaller 11ralarında yauh uılarla kiraya ve

rilmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak üıt y~aler 6 / 3 / 935 
Çırşamba gOnü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde Vakıf 
Akarlar Kalemine gelmeleri. (964) 

evvel Satmalma 
vermeleri. 

Komisyonuna A k f b U d • ( d · 
(401) (820) s eri a rikalar . Mü iır üğün en: 

Kıtaat ihtiyacı için (24) ton 
~eytin tanesi kapalı zarfla eksilt • 
meye konmuştur. Tahmin bedeli 
(7920) lira olub muvakkat temi-
natı 594 liradır. lhaleıi 5 -
Mart - 935 Sah günü saat 15 de 
yapılacaktır. Şartnameyi her gün 
öğleden evvel Fındıklıdaki komis
yonda görülebilir. Eksiltmeye gi· 
recekllerin teminat mektub veya 
makbuzları ~e kanunun 21 3 ün· 
eli maddelerindeki vesikalarla bir
lkite teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kndar Satınalma ko· 
miıyonuna vermiş bulunmaları. 

(402) (821) 
:(. ~ :(. 

Beher kilosunun tahmin bedeli 
(12) kuruş olan (41) ton Bulgur 
açık eksiltmeye konmuştur. İhale
si 5 - Mart - 935 Salı günü saat 
16,30 dadır. Şartnamesini her gün 
öğleden evvel görülebilir. istekli
lerin 369 liralık teminat makbuz • 
lan ve ticaret odasına kayıtlı ol • 
duk1arına dair vesikalariyle bir • 
likte vaktinden evvel Fındıklıda· 
ki Satma1ma komisyonuna müra• 
caatleri. (403) (822) 

Kumandanlığa bağlı kıtaat hay 
vanatr ihtiyacı olan beher kilosu· 
nun bedeli 4 Jruruf 25 santim o -
lan 185,000 kUo kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuttur. lha 
lesi 11 mart 935 pazartesi günü 
saat 16 dadır· istekliler fartname 
sini hergün öğleden evvel Fın • 
drkhdaki Satmalma komisyonun
da görebilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin 590 lira teminat makbuz 
veya mektubu ve kanunun 2,3 cü 
matldelerindeki vesikalarile bir • 
tikte teklif mektuplarım ihale sa
atinden en az bir saat evvel ko
misyona vermeleri. ( 425) ( 943) 

:(. :f. :(.. 

2,000 kilo Hint yağı açık ek • 
siltmeye konmu~tur. Tahmin be • 
ddi 1500 Hradır. 1halesi 12 mart 
935 sah günü saat 16 dadır. ls -
tekliler şartnamesini Fındıklıda 

İstanbul Kumandanlığı Satınal -
ma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 88 lira · 
lık teminat makbuz veya Ticaret 
odasında leayıth olduklarına da
ir vesikalariyle birlikte vaktin -
den evvel komisyonda hazır bu • 
lunmaları. (419) (895) 

"' 

Askeri Fabrikalar ihtiyacı için pazarlıkla alınacağı ilan olunan 
ve tahmini bedeH y\i:z bin lh a olan kimya malzemesinin muvakkat te
minatı ilanda yanh§hkla 4000 lira olarak yazılm11tır. Bu muvakkat te 
minatm 6250 lira olduğu tashihan ilan olunur. (1059) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokada bağlı Zile, Erbaa, NiksarReıadiye kazalarında intası tekar· 

rür eden ve beherinin hedeli ke§fİ{19646) liradan ibaret bulunan 
dört odet mektebin in§aSJ yenidenmünakasaya konulmuıtur. Jhalelerı 
7 mart 935 perıembe günüdür. Peysümıek ve ıeraiti anlamak üzere 
taliplerin Tokat vilayed daimi encümenine müracaatları ilin olu • 
nur. (1089) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Lira Kr. Miktan Fiah Cinıi Teminat 
Kuruş Lira Kr. 

90 00 900 kilo 3 baş 10 ayaktan be· kasaplık 6kb 18 00 
kilosu 

150 00 ı Soo kilo 1 ı baş 10 ayaktan be- Kasaphk Dana 
her kilosu 

162 75 1085 kilo 31 hat 15 ayaktan be- Ka1aphk Koyu• 12 31 
her kilosu Ye koç 

70 00 3SO kilo 7.1 adet 20 kiloıu Sığır •e dana 5 ~7 
deriıi 

00 30 000 " 2 adet 15 adedi Koytın derisi 

473 05 35 48 

Pentlik Bakterıyolbji tn•titliaü hayvanabndan yukarıda sayısı ve 

cinıi göiterilen öküz, daıia, koyun ve koglat Ue mevcud yirmi dokuz 
deri 5/ mart/ 935 Salı günil aaal 14 de Fındıklida Gilıel ~an'atlar A

kademisinde Yilksek Mektepler mu hasebeciliğintle açık arttırma su. 
retile sablacaktır. Ayrı ayrı ıartnamelerini ve hayvanları ve derileri 
görmek istiyenler her gün Pendiltte Müessese Müdürlüğüne ve arttır
maya gitmek isteyenler yukarıda gösterilen gün ve saatte Fındıklıda 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliiinde ıatma ve alma komiıyönuna 
gelmeleri. (814) 
............................................................................................ 

hale saaiinden en az bir iaat e\r .. 
vel komisyona vermeleri. 

(418} {896) 

10 adet Dorvol kitabı açık ek
siltmeye konmuştur. Tahmin be -
deli 160 liradır. ihalesi 12 mart 
935 salı günü saat 16,30 dadır. 
istekliler şartnamesini F ınclıkhda 
lstanbul Kumandanlığı Satmal • 
ma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 12 lira • 
lık teminat makbuz ve Ticaret 
odasına kayıtlı bulunduklarına 
dair vesikalarile birlikte vaktin . 
den evvel komisyonda hatır bu-
lunmaları. ( 420) (897) . . ... 

Kıt'at Hayvanatı ihtiyacı için 
21 O ton yulaf veya arpa kapalı 

zarfla eksilmeye konnıuştur. Y u -
laf ve arpadan her hangisi daha 

nun 2, 3 üncil maddelerindeki ve
sikallarla birlikte teklif mektupla • 
hıtı belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar ko .. 
iiii•yona vermeleri. (430) .(1010) 

Keşif beaeli 1;71 lira 57 kunıı 
olan harp akademisine ait tami -
fal: açık ekıiltineye ltoöbıu§tur. 
İhalesi :lO/ Mart/ 935 çat'Jamba 
günil ıaatl4tedir.lstekliler keıif ve 
,arliiameıini h~r gUn öğleden ~v • 
vel Fmdrl<lıda Sabnaltna kmniı • 
yonunda görebilirler. Ekıilüneye 

girebileceklerin 57 lira 12 kuriıt • 
luk teminatı muvakkete makbüi • 
ları ve Ticaret otlaıına klyitlı ol
duklarına dair varakalarile 'birlik~ 
te vaktinden e\'v~ koitiiayonda 
hazlr bulunmaları. ( 11111) 

* 'lr * Yapı malzemesi ~ık ~•iltme 

39 kalem ilaç kapalı :tarfla ek· ucuz teklif edilirse ucuz olam ter
siltmeye konmu,tur. 'rahmin be cih edilecektir. Yulafın beher ki • 
deli 8291 liradır. ihalesi 12 mart ]osunun tahmin edilen bede1i 5 
935 salı günü saat 15 dedir· İs - kuruş 75 santim ve arpanın beher 
tekliler şartnamesini Fındıklıda kilosunun tahmin bedeli 5 kuruş
lstanbul Kumandanlığı Satınal - tur. İhalesi 14 Mart 935 perşembe 
ma komisyonunda görebilirler.Ek günü saat 11 dedir. Sartnamesini 
siltmeye gireceklerin 622 lira 13 Fındıklıdaki satmal~a komisyo • 
kuruşluk teminat makbuz veya nunda görebilirler. Eksiltmeye gi
mektup ve kanunun 2, 3 cil mad- receklerin yulaf için 906 liralık 
delerinde yazılı olan vesikalariy- ve arpa için 788 liralık teminat 
le birlikle teklif mektuplarını i · . mektup veya makbuzları ve kanu-

ile satın alınacaktır. Ketif bei!ili 
644 lira 43 1c:uruı olup muvakkat 
teminatı 48 lira 50 kuruıtur. lbi -
lesi 20/ Mart/ 935 ç.atıam'ba günü 
saat 15 tcdir. Şartname •e kqfi 
her giin öğleden evvel Fındd<ltda 
Satmalma komisyonunda a6rüle -
bilir. Eksiltmeye ıireceklerin te • 
minat makbuzu ve Ticaret odası • 
na kayıtlı olduklarına dair veıi • 
kalarile birlikte vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulunmaları. 

,(1115): 



91!!!!!9 ız - ituımH 4 llAllT tt3s 

ADAPAZARI \ 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayes 

ı,zıı~ııo IOrk linsı 
TUrklyenln her yerinde 9ube ve muh•blrl•I v•rd1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lıtanbul Şubesi: r elefon: 22042 

---- Galata Şubeli: Telefon 43201 ----•I 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara atadyom ve hipodrom aahua dahilinde (57360) lira 

k.f bedeli 2150 m. tuliinde 0.6Cbd> .90 lık ve 1290 m. tulüade SO cm. 
lik çimento hora fertiyle amayene bacalan ve toplama kuJu1an ve di
ler teaiaat inpatı kapalı zarf uaulile eksiltmeye ko~Uflar. 

2 - Eksiltme 7.3.1935 peqembe tünü saat ıs de Ankara viliyeti 
daimi eacfuneninde 7&IQl1ıeütır. 

3 - lateldilerin tekliflerini A - Tıcadet odası vesikası B - 4119 
liralık mırnlckat teminat mak'bamveya nümuneaine uypn banka ke
falet mektah C - Stadyum komia yonundan alacakları fenni ehliyet 
...slmlarile a111i sün ve saat 14 de kadar Ankara vilayeti daimi encü
JDeDi reislijine tevdi ebdlleri lazımdır· 

4 - lateldiler ha hmutaki prtnameleri 287 kanıt mukabilinde 
Ankara Nafıa Bat m6henclialifinden alabilirler. (762) 

............................... _ 
Kiralık Daireler 

Poata ve AclliJe bin••ma en yakm yerde Ankara caddeain
cle Orhanbey hanmda Matbaa& Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
oda dahi ldra,. verilecektir. Cemiyetlere, ankatlara, hekim
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler •• 

•. VAKiT idare evine müracaat •• 

Küçük Y ozgatta Şu Arama Sondajı 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Becleli ketfi 61000 lira olan yukarda 1udı İf 13/llart/935 

tadlaiac:le Çar ... lta - ıaat 15 te Atkeri Fabrikalar abaalma 
lıoilliayommda kapalı sarfla 11pbnlacakbr. prbaame 305 kanlf 
••kabilinde komiayoaclaa Yerilir. T•lipleria Mankkat temlaat olan 
4!GO liraJI laaYi kapab urflamn uat 14 e kadar komıiyoaa 
vermeleri •• mezk6r g8n •e uatte komiıyoaa mBracaatlın. (1011) 

l 
i 

Atatürkün Nutku 
Türk harflerile basıldı 

3 Cildin Fiyab 600 Kuruştur 
J_ 

Reiaicümlmr Atatiirkün 927 ,.Imda, Cümhariyet Halk Fır
lcatı h6Jik konsı-inde aö71eclikleri tarihi natuk Devlet matbaa

" n ianfmdanTürk haıflerile zarif bir tekilde reniden budmıt • 
tır. Natuk, iç ciltten mirelrkeptir ve ba kitaplar bir arada mubv 
ndan bir btu içeriaine konularak atıp. çıkanlmqtır. 

Oç cilclba deleri (800) lmnqtur. 
V .A.KIT'in Türldyenin her tarafmda bal11na11 baJilerind• 

ele ba tarihi ve çok kıymetli eaerai tedarik miimkünd6r. 

Mlracaat yed - "VAKiT,, latanbul - Ankara caddeü 

Denizyolları 
ıtLllTNESI 

Aceateleri K.U6y KlprlN1ı 
reLf.tl6t - Sirkeci MtibllNarıadt 

I .. _ . Hm Telefon 11740 

Trabzon Yola 
VAT A.N vapuru 5 Mart SALI 

saat 20 de Rise're kadar. 1102 

la'lamtlerige Yola 
tZMlR vapuru 6 mart SALI 

sin& aut 11 de lakaderi1eJe 
kadar (1181) 

Hizmet edecek bir kadın 

TC!JC.KiV ...... 

ltRAAT 
BANK~I 

Tokat Valiliğinden: 
Bedeli ketfi ilmi 37937 tel' lirave lririai 21937 lira olan To 

kesinde bap edilec& iiç adet ilk mektep 1Hnaaı 1eniden yirmi 
middetle münabMya konuJmatbır. ihaleleri 7 /3/935 perte1D 

dür. Talip olanlarm f8l'&İli anlamak ve mibwh•,. iftirak 
re Tokat villyetine mtiracastlan illa ohmar· 

BCıyOk 

Tayyare Piyangos 
18. ci 7ertip 5. ci Çelciı 11. Mart 1935 

Büyük ikramiye : 30.000 Lira 
Agrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ila 

ler w 20,000 liralık mlJlt.afat vardır. 

Bir ,..h kadm yanmc1. otmup Devlet matbaası çevirgenliğin 
.. itim~ yalım ve ,..ıa:a 
bir iradın lll'UllJOI'• Matba•ma Cinai Miktarı Talnniat deı.ri 

1 1 
kahvecisine mGracaat. 

llMt lllliWln 1 liılll • llll lılnl llllln ı--Dr-. -H--afız-C-em-al- ~maım-" . ı lll06 ~ 
Adedi Lira 

Malwlll!IM!l bedeli ile mikdan ataiıda JUJlı karpit 14/41931 pa· Dahiliye Miitehassısı ihale tarihbulm bqhyarak 8 hafta i.- te1U.. ed~..11 
ar sBnü Mat 15 de bpab sarf uaalile Ankaracla idare binumda M • Cumadan batb siiDlerde aaal elektrikle ifler, iki renkli bula ppa n 7 - 34 •ntim ıenifllP'-:.: 
tin almecaktır. (2,5 elan 8) p kadar latanlnd Di· 10 - SO MBtim umnluianda Repertuvar ap.'bilen bir maıriılf .-

a.. ite sirmek iatiyenlerin SM,38 liralık muvakkat temiu.t •erme: vanJolundald (118) mmaarab hu- riiatı 19/3/931 alı pü ••t 15 te matbaada açık ebiltme ,.(t 
lel'i ye bnunun tayin eltili veaikalar.,. bDPnun dlrdüncii madde11 ıual kabin•iacle hutalanm kabul 1 ktır. Şartname ldaNmisden parua olarak almahiHr· 
nmdbiace ite sirmeie manü lramml bahmmadıima dair bepnname eder. _a _me_ca---------~-----:~ 
99 ieldifls ile a,ai sin aat 14 e b dar komilyon reiıliiine vermeleri M•yenelıane ve ev telefonu d fi 
11-;:i.. a1c1 ..--ıer- olarak~ -110m ... ,,,. Kqlılı teWcımı 21tM4. ~nhisarlar U. MOdtirlOQün e 
_. müdiirhitünde ve Ankarada malzeme dairesinde daptılmakta • ı-.... ilati,.a iGia ...._._. .-a111ace IOOO ldlO ~ 
.r. ,(1048) .. puarbkla l&bn a1m.-•bı. v ...... ~ 713/d 

Clnei mhlan Müa••wt Weli .w&.ı.& taat ti te % 7,5 sBname paralarile WrBkte ahalide ~....ımPli• 
Lira •-n• Mlllt<JM--- lıı ı W ......,_t ................. 


