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Kamulaq, ismet lnön~ \(Bulgaristan bir muhtırayla Uluslar 
hükUmetine itimat ettı . Kurumuna bizi şikiyet etti 

M.ihim nutl<unda Balkan paktından bahs.e~en Ba~
ba', an: "Müttefıkler b " ıb.rin n emniy.etını k~ndı 
ernnivetfer S?ibi tutmak z:hn"yetinded1r:er,, dıyor 

1 Bir lıarp arif esinde bulunuyormuş gibi, Bulgar lıutlutluna 
asker, mühimmat yığmışız; Edirnede çeteler teşkil etmişiz I 

"rakın komşuları- 1 

. . . k 1 

mızLa ıgı.ge.çın.me , 'J . 

siyasetımızdır.,, 
1
1 j 

Encümenler için yapılan ıe - 1ı 1 

·imden sonra ise, hükfunetın be
;annemisini dinlemek içm saat 

17 de tekrar toplanmak üzere 
Kamutay toplantısına ~ralık ver-

miştir. 
8Q.§bakanın Beyanatı 

Kamutay saat 18,30 dıt Ab • 
1 

tlülbalik Rendanm bafkanJığm • 
,Ja tekrar to'an:!ığı vakit E-a,ba • 
kan ismet lnönü kürsüye ,elerek 
fU beyanatta buJunmuttur: 

" Büyük ulusun savın Bulgar 8Qfbakar.ı, lıtıbi~e aza!an arcmnJa •• 

Cenevre, 7 (A.A.) - Havas a 
jamı bildiriyor: 

Uluslar kurumu nezdinde Bul
gar murahhası B. Antonof Genel 
katip B. Avenol'a bir mutıhıra ver-

• • 1 
m19tır. 

Bu muhtırada Türkiyenin tes-

1 lihatmdan tiki.yet edilmektedir. 
Cenevredeki Bulgar mahafili An
tonof tarafından yapılan bu leteb 1 

büaün yalnız bir dostane nazar 
t:!atisini mümkün kılarak Bulgar
larca gayritabii addedilen bu va· 
ziyete bir nihayet verdirmeği is
cihdaf ettiğini söylemektedir. 

Cenevre, 7 (A.A.) - Havaı 
ajansı bildiriyor: • ı 

C°"1unı 10 11m Ka~ "w•• ıı s. ci sUtununda / ı 
ismet lnönii l vekilleri; hükfunet, şimd;ye ka • 

Ankara, 7 (A.A.) - Kamu - dar olduğu gibi, sade bir prcg • 
tay bugün Hasan Sakanın bq • ram sahibidir. Ancak programı 
Jca.nlığında toplanmııtır. Batkan, tatbik için sağlam bir ezim ve 
lopJe.ııtıyı açarken Kamutay gün· kati bir karar ile çalıtma.k yolun
~eJiğiııde seçim iti bulunduğunu dadır. Biz, inkılapların vücuda 
ICS)lerııif, seçim mazbatalarından getirdiği yeni Türk cem4yetinin 
~lleı görülen ikisinin kurula- icerden ve dışardan sulh ve em • 

Asi filo, Midilli, Sisam ve 
Sakız adalarını zaptetti 

~ bir encümen tarafından tet- ~iyet içinde çalışıp ilerlemesini 
ltık edileceğini bildirmiştir. amaç tutuyoruz. (Alkışlar.) 
• .B'-nun üzerine seçim dairele- Sulhün ve huzurun bul~nma • 

tin : .... ıt.,. 1' •"'uııut .ıöre üyele- ..ı ...... lnıı lar,. ~..,.. .. \re tC"..abında eh • 
'-.I 181ıtıleri"" okunmuş ve mazba • ı )iyetle ve f edr..kir1

1 la Korunaca· 

~ aY'rı ~yn reye konulmak 

Asilere yardıma çalışan 16 vapuru boğazlarda durdurlluk - · 
Hükumet kuvvetleri ileri harekata başlamak üzere ... 

"-ter1 1 .1 i . Oe•amı 10 ncu ır:ıyıtanm ı ıw .Otununda 
~y ~ kabul edı m ttıl'. 

1-Iabeş imparatoru anlatıvor ! 

'' Öavamızda haklıyız, 
hunu ispata hazırız" 

Atüzakere-başlıyor, bitaraf bir mıntaka 
tesis için muvakkat bir an!aşm1 yapıldı 

- Siz hakikaten ıulh mü isti~ 

yoraunuz? 
Cevap verdi: 

-Evet aulh istiyoruz. Tazmi· Aai Averol zırhlıaiyle aai Amiral D neıtiktu - Venizelomn evinden çıkarılan nahlar aayılıyor .. : 
aat vermek lazUJHa, ve verilmesi . .. . • . • 

• Q- razıyız. Fakat Atına, 7 (Huıusı muharrırım•'Z ,- ' Ev deX-ıl meğer bı·r hak rae verme~e . b'ld' . ) 1 T El .. h"kA U .- • ~ 
Valval hadiselerinin mes'uliyetı- ! ın~or: -:: nıı iZ çıaı u u mumı vazıyet k 1 . 

• körü körüne kabul etmiyecek. metlehınde muzaherette bulundu. • • a eymış 1 
nı . · flrk • Buraya gelen haıberlere göre bir Yunanıatantla JSYan b'lflı • 
Bütün meıelenın bıtara ve a . .. . . ' ---' b. r..a1 ol B ~.J 

Je etmif JeğillerJir. 

Jeniz, §İmali Bulgariıtan olan 

••nıı ti"""",.,.,,, . 

· · d h il' · temine günlük diktator Plaıtıraa Mılano- ,-ı ır n la uyor. u mwı -dalet icabatı ıçın e a ını . 
.. .. ltal a tarafından a- da pohı muhafazumda bulun- Jet i~Je henib ne hülnimet, 

ugrapcagız. y aktad G al K d·ı· s·· 
• t• hakikaten muta· m ır. ener on ı ıa u ne ihtilalciler kati bir netice el-Iınan vazıye ın il .. f. 1 • • 

1 1-.,,mata istinat et• Mareıa ıgma ter ı ey etmıftir. 
btk o mıyan ma u A · d M·d·ıı· s· . .. . ık a go"ru"ldu··g"'u··nden dost- ıı onanma ı ı ı, ıaam ve H r.. D 
t a.r ç ÜR.Ümet, uta oe U•tro -·gı ~. h :1 ; • beıinci madde- Sakız adalarım zaptetmi9tir. Asi 

'J luk mua e eş.nın d b · · Ka ı ı · ma rrmaklan artuıntlahi hava-~ . .b · hareket olunmasını gemiler en ır\ va aya ge mıt-
1 ~· m~cı ~;:ı.ddeye göre, alelade ıe de hükümet ~yyarelerinin bom li müatuna olmalı üure lıara-

"e .l<d:Yarılar lıalw- Somalı& i,çin 1 ıate:hk.. . .ıe hallolunamıyacak bardımanına ugrayarak hemen Ja bütün Yananiatana halrim -" rıı b · J ....... J w· daıreıın~ b 
de S ı,. Yol yaptırdılar Yolun için- us k . te•kili ile uzaklqmağa mec ur kalmııtır. Jir. lki taralı ırmak, cenubu 01'&Q1 lı b. . ... . 1 'er bir omııyon :r 

,.~~ bıJ ,,. anne ile coçug~un meae ~-. T kHfimiz reddile kar- Kıf hafifliyor; ilk hareklt 
aı,.,,,,_ .. l.Uı'fnakf.adır. Yukankı re • halledıhr. e 

1 1 
C . t' baflamak Uzere 

·-e gorüy d • • Mil et er e.mıye •· bu aai nnntaka.ı General Ko • 
~i b or.srmuz.. ,ıian ığı ıç'~ e~gul olmasını is- Atina, 7 (A.A.) - Harbiye na- meno.'un elindedir. Gümülci -
l>:ri;" aba, (Deyli Ekspres muha nin mesele 1 em ürahhaaı, 1928 zırı General Kondilis'ten gelen ye-
liaiJ - Burün Habeı imparatoru ted.ik •. ltalyan __n1Habef müahede- ni bir telgrafta deniliyor ki: neJen hareket etlen hükUmet 
~ff:ı_SelJaai ile görütmeğe mu- tarlılı l~I~ ddeai mucibince Şiddetli kıta rağmen kıtaat tara/tan General . Yaliatraa'ın 
~ old t Jarkım . . '--·ıncı ma d ., " _, ...... _ vallaki ti. r..akL J r... b )elli .Ulln. mparator, t!nın ~ .. söylediğinden cepheye oğru ı.er'ıemca;u: ve ea- mu ye n Rln a nıç ir 

llıııa!~~ıt, ince, Franazca iyi le&- ballolunacaaı~ı. eztlin~eki mü- liha, mi.;Mmmat ıevkiya·~ı için ma- haber tebl?ğ eJilmemi,lir. 
le'ti1JJİ• ırı_ nıelinkol:k güze), yüzii Milletler u:ec ::e~em:zin ge''"ce~t n:aya uğramama!rtadır. Dün öğ - Komenoa mevkiin lıentliaine 

·)ett• 
1 bır a~'amdır. imparatoru rat.ıhaaımız, ın k dar gecikd:- leden soma hava iv··!eşmeie bq 

0

bi ; larayında gördüm. Siyah el-
1 

konsey içtimaına a ) 
.ı &e er IİYDıitti. Kendi.ine '°"'"l · ıJDct .otuınmda. tl>eftllU ı uac-ı ~an11 ı 1ııc1 .OtuaUDdıl '1rn: · · - · (Penmr J8 .neo ..,.,....._ 

Venizelosun evi nasıl aran
dı? daireleri biri birinden 

ayıran çelik kapılar 
nasıl açıldı? 

ATINA 1 ( Atina.)'O yollaJığı. 
mu: muharrir arluul11fıma yazı • 
yor) - Venizelosun Atinadaki 
evinde, zabıta kuvvetleri tarafın
dan arqbrmalar yapılmııtı. A • 
r&fbrmanm aebebi, Venizeloaun 
evinde iayanla ali.kadar bazı 

kimselerin l&klandığma dair za
bıtaya yapılan bir ihbardı. 

Poliıler, Venizeloaun evini a

rqbrmak için dıı kapıyı çaldık· 
lan zaman kapıcı, kendilerin• 
kapıyı açmıf, ev sahibinin muv .. 
çakati olmaksızın U&§tmna ya• 
:>·!maamı protesto etmiıtir. 



_.,,., 2 - KURUN S MART U3S 

Dün Kamutaq ihtisas 
encümenleri seçildi 

Ankara, 7 (A.A.) - Bugünkü 
toplantısında yapılan seçim sonun 
da Kamutay Encümenleri ıu su· 
retle teıekkül ebıi§tir: 

Adliye Encümeni: 

Salah Yargı (Kocaeli), Abdül
hak Firat (Erzincan), Ali Riza 
Türel (Konya), Atı.f Akgüç (Bur· 
sa), Fuat Sirmen (Erzurum), Fu
at Gökbudak (Urfa), Hasan Ferit 
Perker (Kayseri), Hasan Hayri 
Tan (Kocaeli), Muhittin Baha 
Pus (Ordu), Mümtaz Ökmen 
(Ankara), Osman Dincer (Mar
din), Osman Niyazi Burcu (Ba-

lrkesir), Ragıp Akca (Kocaeli), 
Raif Karadeniz (Trabzon), Refik 
ince (Manisa), Sadettin Ferit Ta· 
lay (Bursa), Şeref Aykut (Edir
ne), Dr. Şükrii Şenozan (Kasta-
monu), Tevfiık (Antalya). 

Arzuhal Encümeni: 

Zekai Apaydm (Diyarıbekir), 
Ziya Karamürsel (lstanbul), Akif 
Akyüz (Çorum), Hayrettin Ka· 
ran (Balıkesir), Hüsnü Konay 
(Tokad), lbrahim Demiralay (la· 
parta), bmail Çamq (Ordu), la
mail Hakkı Mumcu (Amuya), 
Kemalettin Olpak (Kocaeli), Me-

••••••••••••••••••••••••••••••••··~··••••••• 

Polisler, evin içine girdikleri za- ima Ulq (Samsun), Mehmet Şa· 
man odalardan birinde Yenize . hin (Gaziantep), M. Ali Yörüker 
list klübü reislerinden Ksioosu ı (Samsun), Mustafa Fehmi Ger
bulmuılardır. !çeke~ (Buna), Milnip Bof!l (Van), 

Ksiros, polislere mukavemet ı Nurı :una (Muila) • Retı~ Aiar 
göstermeğe teşebbüs etmiı ise de (Gaz1antep), General Şefik (De-
tesHm olmağa mecbur kalmıttır. ı nizli), Şevket ~rdoğan (Gümüıa

Venizelosun evinin içi bir ka- ne), Tayfur Sokmen (Antalya), 
leye benzemektedir. Ziya Batara (Si-yas), 

Evin muhtelif daireleri çelik 
lapılarla biribirinden ayrılmak • 
taclır. Fakat evin zemin katında 
-ynpılan taharriyat esnasında gör
dükleri mükemmel tertibat polis
leri ıatırtmıt ve hayrete dütür · 
mü~tür. 

Mahzen vazifesini gören ze -
min katında, iki bin küsur fiıek, 
.~tarı§ ... ~un\e.wanı uı. auı .. u ... 

yerleştirjlmif, muhtelif çap ve 
sistemde bir çok tabanca sayıl -
mıyacak derecede el kunbarala -
rı, ve çelikten yapılmıt bir kuyu 
i~inde tüfekler bulunmuttur. 

Mahzenin muhtelif demir ka
pıları kapalı bulunduğu cihetle, 

bunların açılması saatlerce sür • 
müıtür. Bu çelik kapılar, tertiba
tını bilmiyenler tarafından açıl

mağa tetebbüs edilirse otomatik 
bir takım tertibatla arkalarında 
ıaklanmıı olan parlayıcı madde
lerin parlıyacağı rivayetleri do • 
lattıiı için, zabıta bu hus\ısta çok 

ihtiyatlı davranmıı, evin kapıla
nm çilingirlere açtırmııtrr. 

Evde, Venizelosun isyan ha -
reketini çoktanberi hazırlamış 
bulunduğunu gösteren mühim 
bazı vesikalar, bir takım şifreler 
bulunmuıtur. 

Vesikalar arasında, bugiin şar
kt Makedonyada asilerin ba§ın -
da bulunan General Kammeno5a 
Venizelistlerin emniyet ve iti -
mat gösterebilecekleri hakl<mda 
Venizelosun muharrem bir tami
mi de vardır. 

Bundan baıka, Venizelosun 
evinde son sistem bir radvo ma
kinesi bulunmuştur. Bu makine -
nin bir hususiyeti de telsiz tel • 
graf alabilecek bir takım tertibat 
b haiz bulunmasıdır. 

Evde bulunan silahlar, bom -
balar, fişekler, şifreler, vesikalar 
ve telsiz telgraf makinesi müsa • 
dere edilmit ve Yunan emniye
ti umumiyesine gönderilmiştir. 

Bütçe Encümeni: 

Mustafa Şeref Özkan (Bur
dur), Mükerrem Ünsal (Isparta), 
Sırrı Day (Trabzon), Aziz Akyü
rek (Erzurum), Enver Adakan 
(Balıkesir), Faik Kaltakkıran 

(Edime), Fakihe Öymen (İstan
bul), Hüsnü Çakrr (lzmir), Ihsan 

Tav (Bayazrt), General Kazım 
ına~ (I_:_). . n- -~•1.aıa. - ... 

tekin (Çoru.m), Nahid Kervan 
(Kayseri), Ruiın Batara (Sivas), 

Recep Zühtü Soyamal (Zongul· 
dak), R~zi Çiner (Sivas), Riza 
Erten (Mardin), Rüttü Bekit (Di· 
yarıbekir), Sadettin Uraz (latan
bul), Süleyman Sırrı lçCSz (Yoz· 
gat), Süreyya Genca (Tokat), 
Şevket Ödül (Kırklareli), Taıhsin 
Berk (Elaziz), Tahsin Cotkun 
(Kastamonu), Turgut Türkoğlu 
(Maniıa), Yahya Galip Karıı 
(Ankara), 

Dahiliye encümeni: 

Cmıil Uybadm (Tekirdağ), 
Faik Öztürk (Tekirdağ), Şülaü 
Yqın (Çanakkale), Atıf Tüzün 
(Çoruh), Behçet Günay (Urfa), 

Eesat Özoğuz (Kars), Fatin Gü • 
vendiren (Bursa), Gatip Pekel 
(Tokat), Hacim Kezer (Babke • 
sir), Halil Karatavsu (Zongul -

dak), Hiılmi Ergeneli (Ça~ka • 
le), Hilmi Uran (Seyhan), lama• 
il Kemal AlıpaaT (Çorum), lsmait 

Müttak Mayakon (Siirt), Mehmet 
Somer (Kütahya), Milat Şükrü 
Bleda (Sivas), Muhiddin (Urfa), 
Münir Akkaya (Giresun), Nakiye 
Elgün (Erzurum), Rasih Kaplan 
(Antalya), Rifat Vardar (Zongul
dak), Sabiha Görkey (Sivas), 
Vuıf Çinıay (Malatya), Vufi Ra
şit (Sivu), Züht~ Durukan (Sam
sun). 

Divanı muhasebat encümeni: 

Fa'ık Soylu (Niğde), Mitat Ay· 
dm {Trabzon), Ali Rıza Özenç 
(Çorum), Ferruh Güpgüp (Kay· 
seri), Hamdi Çürsoy {lstanbul), 

Venizelosun dişan çıktığı za- i Hayrullah Ergin (ll'bmbul), Ha -
man bindiği zırhlı otomobil hü · zim Börekçi (Kqebir), Hilmi Ço
kQmetçe müsadere edilmiştir. ruk (Mardin), Hüsnü Kitapçı 

Şimdi bu otomobili Atina polis (Muğla), Mehmet Eren (Marat ), 

müdüriyeti kullanmaktadır. M. Halit Üner (Konya), Nabi Zı-

, 
B. Musolini'den 
ismet lnönü'ne 

Yeni 1 ürkiyenin yapıcı 
eserleri karşısında 
Faşist hükumeti 
Ankara, (A.A.) - Bcqba

kan l•met lnönünün Baıvekü-
liğinin onuncu yıl dönümün -
elen ötürü ltalya 8Qfbakanı 
Bay Mu .. olininin gönclercliii 
telyazı•ı ile Bcqbakanımızın 

cevabı Cl§aiıclaclır: 

8C1§bakan General ismet 
lnönü .• 

Ankara 
Zatı Jevletlerinin clerulate 

buyurduklan yü}uelı vaileJe 
on .eneyi ikmal etmeleri mü· 
naaebetiyle, samimi tebrikleri
mi ilacle ve yeni Türkiye önde
rinin idarai altında zatı dev • 
letlerinin riyaaet eltili laükti • 
metin yapıcı aerinin inkifalı 
F cqÜt laüldimeli taralıntlan Je
rin bir mulaabbatle takip eclil -
mekte olduğunu teyit ederim. 
Zatı devletlerinin daha uzun 
müddet memleketinin neline 
olarak velucl me.m.ine devam 
edebilmai temennileriyle ken
dilerine tlo•lane •elamlarımı 

gönderirim. 
MUSSOLINI 

Bcqbakan Bay Mu11olini 
. ROMA 

8Qfvekilliğimin onuncu yıl 
dönümü müna.ebetiyle zatı 
devletim •-,../ındtı{I ir.sal 
buyrulan nazik telgraftan do· 
layı pek müteha..U olarak en 
hararetli tqekkürlerimin ka -
balünü rica ederim. Zatı clev • 
letlerinin memleketim hakkın
daki •evimli •Özleri Türk - I • 
talyan müna.ebetlerini ihata 
etmekten laali kalmamı§ ve 
Türkiye laükfimetinin F Qfi.t 
hükameti ve onun mümta ıe
li hakkında bulenen lıi•.iyata 
tamamen uygun bulunan do• • 
tane ruhu ıık•ettirmektedir. 

iSMET INONU 

ri. Yrlc:brmı (Çonmı), Nafiz l>Um
lu (Erzurum), Rifat Ünür (Çan· 
km), Sungur (Yozıat). 

Gümrük ve İnhisarlar encümeni: 

ismet Eker (Çorum), Ali Dik
men (Kocaeli), Behire Bediz 
(Konya), Danit Eyüboğlu (Trab
zon), Dr. Emin Cemal Suda ( Bo • 
lu), Emin lnan:kur (lçel), HulU.i 
Oruçoğlu (Sinop), Dr. Hüaeyin 
Avni Ercan(Muğla),lbrahim Mete 
(Seyhan), ls.tamat Özdamar (Es· 
kitehir), Dr. Kazmı Samanlı (De
nizli), Dr. Mazhar Germen (Ay· 
dm), Nafiz Aklin (Amasya), Nu
man Aksoy (Antalya), Nuri Gök
tepe (Aydm). 

Hariciye encümeni 

Saffet Arıkan. (Erzincan), Nec
mettin Sadık (Sivaa), Asım Us 
(Çoruh), Cevat Abbas Güner (Bo· 
lu), Haliıl Menteşe (İzmir), Hasan 
Cemil Çam bel (Bolu), Hikmet 
Bayur (Manisa) , Hüsrev Gerede 
(Sivas), Kamil lrdelp (Niğde), 

Mahmut (Siirt), Nazan Poroy (To 
kat), Sıtkı Şerif Eken (Kastamo
nu), Süreyya Yiğit (Kocaeli), 
Yahya Kemal Beyath (Tekirdağ), 
Zeki Mesut Alsan (Diyarıbekir), 

(Sonu yarm) 

J 
= 

• 
evı 

Trakyaya yerleştirilecek muhacirle~ 
buğday ve hayvan verilecek 

Ankara, 7 (Kurun) - Öğren- ı 
diğime göre iskan tahsisatının bir 1 
milyon lira arttırılması kararlaı· 

mıftrr. Bu para, önümüzdeki mali 
sene içerisinde Trakyada yerleı

tirilecek muhacirlere harcanacak-
trr. Bunun için umumi müfettitlik 
tarafından bir program hazırlana· 
rak hüku.mete verilmittir. Buna 
göre, kabul edilecek bir milyon 
fazla tahıisatla Trakyada yüz bin 
köy evi almacakbr. Umum müfet 
tiıliğin arqtırmaları neticesin-

de, azami tasarrufa riayet ~ 
suretiyle yaptırılacak bu e•I _. 
her biri hükQmete 60 lira)'• 
olacaktır. Fazla tahsisattan~ 
kalacak para ile, yerlettir 
muhcirl~re birer ton buid•1 
birer çift hayvan dağıtılacskt'1 
Alınacak bu ıibi tedbir~~ 

yardımlarla ıelecek sene 17' 
da yeniden iıkinları temin "'1 
cek muhacirlerin yekunu y\it 
ıeçecektir. 

Adliye ayırma encümeni bayradl 
ertesi toplanıyor 

Ankara, 7 (Kurun) - Bayram 
ertesi toplanacak olan Adliye a· 

yırma encümeni, mevcut hakimle

rin eski kanunda kazanılmış de;;. 

celerini yeni kanuna göre uydur· 
ma işini yapacaktır. Çahşmaamm 

on bet gün kadar sürmesi müm
kündür. Encümen, hakimlerin de-

recelerini, kıdemleri, ehliyetleri, 
terfi haklan bakımından tetkik 

ederek yapacağı lieteyi bakana ve 
recektir. Açdmıt ve açılacak ma• 

Temyiz ikinci reiali~I 
Ankara, 7 (Kurun) -Temyi· 

zin ikinci reisliğine Hki ikinci re
islerinden bay F ah rettin, azalığı· 
na eski azalardan bay Osman Nu-
ri tayin edildi. 

Mecidiye köyUnde ev 
yaptıranlar 

Ankara, 7 (Kurun) - Mecidi· 

yeköyündeki Milll Emlak arsalan 
üzerinde ev vesaire yaptırmış olan 

lara bunlan tescil ettirmeleri ma

liyece tebliğ edilmittir. Ancak 

Medeni Kanunun netrinden soma 
yaptırılmış evler hakkında Kanu

nu Medeni ahkimı tatbik edile· 
cektir. 

Bayınd1rha bakanh§ında 
film ~ekme atalyesl 

Ankara, 7 (Kurun) -Baym

dırhk Bakanlığı, bakanlık konfe

rans salonunda bir sinema ~ma

ğa karar verdi. Bunun için 5500 

liraya sinema makinea~ alınacak
tır. Ayrıca bir film çekme maki
nesi de alınacak, memleket ıüzel

liklerinin içeride ve dıpnda da· 
ha iyi tanıtılması temin edilecek
tir. Bu maksatla bakanlıkta bir si· 
nema çekme atelyesi de açrlacak -
tır. 

~ 

Maliye kanunlar mUdUrlU§U 

Ankara, 7 (Kurun) Maliye ka
nunlar müdürlüğünün lağvedile-

rek vazifesinin tetkik bürosuna 
devredileceği aöylenmekteyae de 
Maliye Müstetarı Bay faik bunun 
doğru olmadığını bildirdi. 

Mazbatasına itiraz 
edilen saylav 

Ankara, 7 (Kurun) - Kütah
ya Saylavı Bay Ömer Davudun 
mazbatasına itiraz edilmiftir. 

hallere tayini bakan bu li,ıl 
yapacaktır. 

Yeni kanunun tatbiki tariıl 
kadar baılayıp da stajlarını ~ 
rememit hukuk mezunlarındl.ıi 
mektep haklarının tanılıp taOI"' 

muı bakanlığın ictihadı d 
de bulunduğundan bu k 

encümenin iıini ikmalinden 
vermesi muhtemeldir. Netice:f' 

dar münhallere tayin yapıl.J 
cağı da eöyleniyor. 

Moak ova elçimiz 1 
Ankara, 7 (Kurun) - Mol' 

va Elçimiz Bay Va uf, önünı~ 
ki hafta Ankaraya gelecek' . .J 
müddet kaldıktan ıonra Mo' 
ya dönecektir. 

kadın aaylavlar şerefi"' 
ziyafet . 

Ankara, 7 (Kurun) - Mu~ 
&yan Afet, yarm kadm •.•~ 
lar şerefine bir çay ziyaf etı 
cektir. 

Bu§day tahkikatı uı' 
Ankara, 7 (Kurun) - B lı" 

tahkikatını yapan komisyon 

nüz raporunu vermemiftir. 

Taylnler ve terfii•' .. ,J 
Ankara, 7 (Kurun) - 0~ 

daire memurlarından bay ~ 

altmcıya, sekizinci derecedeO 
1
, 

Atıf ve bay ömer yedinciye, 11' 
ciden bay Zühtü onuncU)'• 
aeldiler. .,1 

Bay ldria Sabiıh Halep go ~ 
loıluiuna tayin edildi. M~,_, 
ikinci katibi derecesiyle ıııer 
almdı. 

Merinos ısfah•t• .al tir,... 
Ankara, 7 (Kurun) - f 

Bakanlığı, Merinoa ıaliba~;,ıı 
ni bütçede ayrılan 700 bin l~f , 
4 milyona çıkarılmaaını tekb el"" 
Maliye bu teklifi tetkik etJO 
tlir. 

15 ailo daha ı zir-' 
Ankara, 7 (Kurun) - de tİ' 

Bankası yeniden bur yerl~cfo)tl' 
lo açmağı kararlaştırdı. ~Af' ; 
daki silolara 15 silo daha 1 d,# 

1 anlar 
decek, Trakyada bu un . ~ 
bazılarının yerlerini değiıtır 
tir, 
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Macaristandaki 
son hadiseler 
G~en ay Macar yrrrdunda ~si 

Yata bakımından bir takım yeni· 
likJer oldu. Epey zamandır bii • 
Yiik toprak aahipleri ile liberal 
ve ltü~ük Burjuvalar araandaki 
lerginlih yeni bir yol tutmaflu· 
Cümhuriyct ve krallık teuıılarını 
bir ııycua vaaıtaaı olarak birleı • 
tiren Macar rejimi nihay~t ami· 
ral Hortiye bir takım salahiyet· 
ler Vereli. Bu aalahiyet kral ıalti
hiyeti idi. 
Bu •alahiyetler içinde kral Naibi 
llİn mecliıi dağıtmt hakkı da var 
dı. Köklerini ıoyıal olaılarJan a· 
laıı bu ana yaıa deği§mui leoda
lite)i kuvvetlendirmek f:!melin • 
"•1ıi. Daha iyi bir tabirle kuvvet 
le11e11 leoclalitenin ıon yı!lardaki 
~uhauzluğa birdenbire son oer 
l>tefi denebilir Feodalite /nıove
tini bu İuretle 

0

denedikten ve za-
181'i kazandıktan ıonra d enebüir 
ki, 'Yeniden atarnulara geçti. 

Bunun ilk ifareti Macar kabi; 
rteaÜ!in değiımesi oldu. Vakıa 
~Önıböı yine BQ.frJekil oldu. K":. 
bıneıine üç yeni nazır aldı. Yenı 
kQbinenin beyannameıi ana ya· 
'Cl.Va ait b!rtakım ıılahattan balı 
•et"1eht el· e ır. 

Brı ıslahat dört noktada topla
llQcQ ~tır:. 
1- /3lah:ıt terakkici bir malla 

1Cl2Qhcir nıhla yapılacaktır. 
il - Hükumet naibinin ıala • 

hiyetlerini artırmıyacaktır. 
111 _ Seçlıi kanunu ve ttizam. 

lıır. defqtirilecektir. 
l\I -A.yan mecl!si hakkıncla 

"•r,: ~P'Jıtn teklif eclilecektir. 
ı. errı c.;0nıbo~ kabınuı ou uta 
-wtttı,. Ytıpzlman için ulaı 1'irlili
... t, . " kLJ • ~ 1>1rn edecek yani tera RıCl 
feJt "'-'tazakôrlığı,, tuıacalt, da • 
iltti olacak olan bir tef'Iİ mecliıe 
,Q~ ıörmekteclir. Banu beyan 

/( ecJ~ apaçık ıöyleme/ıteclir.. • 
h ql>inenin ba beyannamuını 
,.~lllayın kapalılmaıı takip el • 
l, 

lf }'eni •eçki niıanın ilk halla • 
il~ ~ 

tir Yapılacaktır. Ve mayıı a,,. 
~e~erı toplanacaktır. .. .. 

4i; .. nı ntec!iıe girerken Gomboı 
t4~4 çilçüerin lideri olan 
te4 • r:lla beraber harekel ecle • 
ı tir, Diğer tara/tan hriıtiyan 
01ycı1· anl 

ll9tı ıat Şcırl Voli ile ele af • 
" Itır. Anltıf tıklan nolıtalarda iç 
f~~a ~ınclan terakki ıaral· 
l .

1*'111 gt!ri lariıtiyan ıoıyaliıt • 
~ Ue ı_., "k iJ -~• • 
t,e~ lfllçu çil~üer tem• ecı ... 
t, .. er. Muhafazakarlığı Ja Göm 
;;:a"e ... ctrkculGfları. Böylec1ı mııha 
c/1 kfll'lık lezaJile teralrhi tesa • 
fi/'' krallık oe cumhuriyet teza • 

3'eri1t '-. alı al ---L tad e oır deıtek ,,/ar mıu< 
ır. 

l'e~ aiycıaa bakımından iıe ba 
fQJl'Q Oıal'?111ada, Macar derJle~i ~
~anya ile ~lı-

Gayri mübadiller 
Anado!uda satış işine 

baş anıyor 
Gayri mübadiller itleri!~ uğra· 

f&C&k olan komisyonun dosyala· 
n ziraat bankasından devir alma 
iti henüz bitmemiıtir. 
Öğrendiğimize göre yakında 

Anadoluda da metruk maim sa· 
btı bqlanacakbr. 

fzmir ve Mersindeki ıatıılar, 
timci.ilik yine ziraat bankası ta • 
rafından diğer yerlerde hulunan 
metruk malın ıatııı da milli em -
)ik idaresi tarafından yi\pılacak 
br. Ancak, gayri mübadiller ko • 
misyonunun da ıatıf heyetinde 
bir. mümessili bulunacaktır. 

Anadoluda da ıatıılar başla • 
ması bonoların kıymetlenmesine 
yardım edecektir. 

Bir anonim şirketi 
tasf ye ediliyor 

Adapazan ahtap ve demir mal
zeme maddesi Tür?<·anonim f:rke
ti ortaklan Sümer Bank.da topla • 
narak ıirketin tasfiyesine karar 
vermiı'erdir. Tufiye memurlu • 
ğuna, Sümer Bank hukuk müpvi
ri Bay Halil Fuat Sayın, Bay Maz· 
har, bundan batka mürakipliğe de 
Sümer Bank muhasebe tefi Bay 
Fuat seçilmişlerdir. 

D~fteri aş·sı 
Difteri aıııının tatbikine ırhhat 

itleri doktorları tarafından devam 
edi!mektedir. 

Sılili&t itleri çevirgeni Bay Ali 
Rıza dün kend'sile görüten bi~ 
muharririmize demiftir ki: 

- Difteri qıama okullarda ve 
açtıiımız atı iatuyonlannda de • 
vam edilmektedir. Okullarda yap
tığımız af ının birinci kwnı önü • 
müzdeki hafta bitecektir. ikinci 
aııya yirmi gün, üçüncü aııya ikin4 

ci aıı yapıldıktan on bet gün son
ra baılanacaktır.,, 

Bir ialim öldü 
Roma hukuku ilim!erinden 

Otto Lene) seksen yatında Berlinde 

ölmüttür. 
Ileğerli ilimin ölümü bütün 

dünya üzerinde teeuürle k~r.ııla_n
mıfbr. Otto Lenelin otuz suız cılt 
eseri vardır. 

Şehrimiz ünivers:teı.i'Berline te
essürlerini bildiren bir telyazraı 
göndermiftir. 

, ______ t ............. ll•MliQUi $ b• tM• 

jiı'emin :Juecektir. Nitekim Voli 
ve Ekhard açıktan açığa Alman 
taraftarıdırlar. Şimdiki halde Ma 
cariıtandalri Jeğifmenin görünü-

fiİ budur. 
Sadri Ertrm 
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Gezintile_~_J 

Şehir 
Meclis~nde 

Mensucat fabrikası 

Zavallı Ömer 
Seyfeddin! 

6 mart onun ycu Jönümü itli. U 
nuttak. Son ,ünlerin ıiycual icarı· 
ııklığını, bir ulusu ikiye bölen tü 
let •ulerini öne mrmek neye ya
rar? B~, batula bir ıimal 1'/lya
Ja,.ıı aayılan "Kaleuala,, ufıının 
Ja ıütunlar doldurarlNn Je Girit 
te bombalar patlıyor, (Hanya) 
kıyılarında •özleri ballı atlamlar 
lıuTfllna JmliyorJa. Apk ıöyliye 
lim, bu rınatapı örtmek için ar • 
dına ıineceğimü özür ıiperleri • 
m~ yolttar. 

Pazar günu butçe müza
keresine baş~anacak 
Şehir meclisi dün birinci reis 

vekili Bay Necip Serdengeçtinin 
reisliği altında toplanmıştır. Ge • 
çen celsenin zabtı okunduktan son 
ra meclise yeniden giren dört ye
ni aza re:s tarafından takdim o • 
lunmuıtur. &Jnlar Beyoğlu kaz~11 
yedeklerinden eczacı Bay Nail, 
Seyyahin acente~erinden Bay Hay 
ri, Fatih yedeklerinden Doktor 
Bay Hulusi Ertuğrul ile dit tabibi 
Bay Kemaldir. 

Bundan sonra, Nafia Bakanı 
Bay Aliden gelen bir te!graf okun. 
muıtur. Bunda tramvay davası • 
nın Nafiaca kazanı'basından do • 
layı belediye reisliği tarafından 
çekilen telgrafa te,ekkür ediliyor
du. 

Tayyare cemiyeti umumi reis 
muavin'iğ'.r..e tayin edilen meclis 
azasından Bay Feridunun istifa • 
namesi okumnu!, kabul edilmiştir. 

Bazı azaların daimi encümene 
geçme!eri ile boıa!an encümen a

Sovyet heyeti yarın 
Ankaraya gidiyor 

Sümer Bank genel müdürü Bay 
Nurullah Eaat Sümer, dün ıehri 
mize gelmiıtir. 

Bay Nurullah Eaat Sümer, öğ. 
leden sonra Sümer Bank lıtanbul 
binasında ıehrimizdeki Sovyet 
mütehaasra heyetile uzun boylu 
görüımüt ve bankanın Nazillide 
kura.cağı yeni mensucat fabrika 
ıı projeleri bahse mevzu olmut
tur. 

Bay Nurullah Esat Sümer, Sov 
yet heyetile birlikte yarın Anka. 
raya hareket edecek, oradan Na 
zilliye gidilecektir. 

:Azat edılen büyuk bir 
ka mlumbağa ! 

Dün sabah babltçılar tarafın • 
dan Boğazda ahmıt kilo ağrtbğın-
da büyük bir kaplumbağa tutul • 
muf, balrkhaneye getirilmittir. Ba
şına hayli meraklı toplanan bu 

kaplumbağa müzayedeye çıkan) • 
mı§, iki lirada bir zatın üzerinde 
kalmıttır. Bu zat kaplumbağayı 

zalrklarına seçim yapı~mıfhr. Na· alınca azat etmiı, denize salıver • 
fia encümenine Bay Ömer Çam, mittir. 
bütçe encümenine Bay Ihsan Na· 
mık, iktıaat encümenine Bay Mi· Esrıaf Bankasında 
tat Nemli,Bay Kavalalı Hüseyin,lt Esnaf bankası tasfiye heyetini 
Ban~<ası müdürü Bay Yusuf Ziya, tefkil eden be'ledyie avukatı Bay 
mülkiye encümenine Bay Manyas Yusuf Ziya, Bay Hamit Nazmı 
Feridun, Bayan Safiye Emin, ka· ve hazine avukatlarından Bay Oı· 
vanin eocümenine bay Halil Hil· ? man Nuri ile mürakip Bay Zahit 

mi seçilmiştir. dun, Esnaf Banakamtla, mevcu • 
ilci ıenedir SanyeT yoksuUan • dun devir ve tealim itlerile mq,W 

na yardım eden Sanyer yoksuPla- olmutlardır • 
nnı koruma cemiyetine muavenet 
edilmeti hakkındaki takrir bele • 
diye re:Sliğine havale olunmuı • 
tur. Celseye on dakika ara?rk v~ 
rilımit, sonra açılarak ikinci reis 
veki:i f-ay Tevfiğin reisliği altında 
müzakereye devam edilmiıtir. 

iç it!eri Bakan'ığmdan gelen 
bir tez.kere okunmuştur. Bunda 
vilayet 935 bütçesinin verilen di • 
rektifler dahilinde yen:den tanzi
mi bildiriliyordu. Bu tezkere biit· 
çe encümenine gönderilmiı, sonra 
encümenlerden ge!en bazı evrak 
okunarak toplantı bitirilm:ıtir. 

Meclis pazar günü saat on dört· 
te top!anarak 935 bütçesinin mü -
zakeresine başlanaealrtır. 

Barbaros Hayı eddinin 
mezarı 

Betiktaıta Barbaros Haryetti· 
nin mezarı etrafındaki mezarların 
kaldm!ı:nnsına belediyece karar 
verilm:ıtir. Bu suretle Barbarosun 
tarihi mezarının etrafı aÇılacak . 
tır. 

Ltman .kadrosu 
Yeni liman mnum müdürlüğü • 

nün kadrosu dün ge!m:ttir. Gelen 

kadro, haziran ayına kadar devam 
edecektir. Yeni kadroda umum 
müdür muavinliği vardır. Fakat 

b-:ı ma:kama hazirana kadar kim

sen' n tayin edilmiyeceği ıöylenil· 
mektedir. 

Yenı şirketler 
Son günler zarfında iki t ;rket 

kuru'malrtadır. Bunlardan biri, 
kırk b:n lira sermayeli Türk Ta. 
bacco tütün tirketit!ir. 

D:ğeri bet b"n lira sermayeli 
Türk matbancı'ıık mürekkepleri 
anonim tirketidir. 

itfa ye mektebi 
ltf aiye efradı iç:n bu sene ha

ziran da bir mektep açılacağı gibi 
bir jimnastik ve bir fen mütehu· 
sısı getirilecektir. 

Kadroya bir de fen müıaviri sı- ı 
fatile bir mühendis a1macaktır. 

Bellıi Omer SeyleJJini lıala .. 
oiyora:ı. Bellıi onrın Jefeıini ba. 
fımuda oe sevgisini •önüllerimiz 
de ftJfıyorra. F alrat en titiz •*"i· 
nenlerimizin bile talıoimi aajlanı 
değil. Oma SeyleJdini yalnu ya 
:ıılariyle tanıyanlar, Tirit dilinde 
onan yaratıcdığma eı Joğmtulığı 
için uerlmne ballı Y"f"Tlar. On 
lar otuz altı )'tlflnJa ölen brı bü
yük adamın, yaılan katlar alım
lı, belki ymılarınJan daha lnoralı 
oc daha eft6İn ba,luı bir .vönii ol· 
Jajıınrı bilmaler. Bide 11m'af • 

karların i' dünyaına tlİrmelt, on 
ları keneli köfelerindeki YGfOYll
larının 'erçevai içinde •Ö•termek 
moda olmcınuftır. Halbalti Oma, 
aerlerinden çok bu çarçeoeler İ· 
,inJe Jalıa büyük 'sörünür. Brı -
nan için deiü mülir iti, ona i~ten 
oe dlflan tanıyanları batta lıen • 
dim, öteltilerden Jalta su~rı aa
yıyor oc unatapma:ıa ilıi lıere u-, 
tanıyonım. 

Bcqka ülkelerde Jeğil böyle 
daha toprağı kunımamq ölüler, 
kemiklerinin izi kalmamlf olan • 
lar bile her Yll ayn oarltlilariyle 
ortqa ltonayor. Son ;;öalanın ge
tirt/ili 7'1P'alı/arJa banlardan 
~ ,,.,/ .. 

"Oma SqleJJin., in arlrann
Jan ne lıadar ağlaıak )eridir. 
Çünkü biz onan gömülütü ile yal 
nrz geçmİf bir adam kaybetme. 
miı, bir geleceği ele topraklara ver 
miıİik. Omrünün en verimli bir 
çağında, olgunl"fhfı, mt!)'Otuı • 

nın en zengin renklerle donandı
ğı yıllarda aramıztlan ayrıldı. 
Tarla gibi cömert beyni, Jıaardan 
al /ıfı bir tek tohuma bcqok ya -
par, bir ln1J1lcımJan bütün bir fen 
lik gecuinin panltııım yaratırdı. 

Bir lriin ona: 
- Omer, alıi tarilrleri oka • 

m°'k hapına gitmiyor mal 
Demiftim. 
Bir ay ıonra "Yeni mecrma,, ela 

1'Eıki kahramanlar,, adlı ltillô.ye 
zenciri ııralantlı. 1'Pefeoi,, ye ba
yılm11h; ha karjılcqhkçtı: 

- Matl«ı cancafwn maden! 
Hikaye madeni/ 

Diye ezberinde lıalan ıatırlan, 
o kendine'°' yarcqan o/myUfile 

4'. Gezg n ----~ (1 1 f'ıl HU tfOl/f ~rrfrlnlz) 
= 

•.• Atinatla ihtilôl •• 
relerin yapılqı • j 

... Amerikacla clörl toplu tayya- ... ltalya Habq maelui, Al· ı Bay Güliim - Eoeı, azizim lrıf 
manya ile lngilterenin aramun a- bol maçlarına ait yadan okuma 
,Jmıı. ya artık hacet lralmatlıl 
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Polla habet'lerl ı 

Hırsız hamal 
Amerika:ra ıitmek ibere ~ 

rib bu densi naklettirmek 1izeN .P.. Heroin 1annı bir elense aran hayan Ta· Kadı"-_o••yde J Mahkemelerde f 

:=. ~:: ~~:' =.: Su Şirketi fazla ~la1cak yü.zünden Kaçakçıların mu-
bir eCm•kinıesi He bir çift küpe, Lir t 
dikit n-k .. mı çalarken JaKJan .. para mı alıyor? ış enen cınaye hakemesi bitti 
~ÇUVALKOM'OR-Ba,... Yeni basamakların tec- Vakanın suçlusu Kamil, 
ram Ca'f'Uf mahalı..mc:ı. kamil' rübeıine yarın paşlanıyor 7 sene hapsedilecek 
tüccan Hüaeyin Avniniaı dükkl • Sik ilk olan tramvay kazalan • Kuımpqada bir kahvede ara· 
nmdan Bekir admda &bi tarafın- mıı lmmen önüne geçmek için larmda alacak yüzünden çıkan 
dan bir çU'9al kömür çabndıjw tramvay baHm•klarmcla alnı • kavıa aırunıda Abmedi biçalda 
iddia eylediiinden tahkikata ba,.. makta olan bir tedbir, ıoıı kerte öldürmekten auçlu K&milin mu· 
lanmı§tn'. Ji bulmuıtur. Yarından başlıya. hakemeai, lstanbul aiır ceza mah 

BU DA. BlR HIRSIZLllC - rak tatbikatına geçecektir. kemeaince, evvelce verilen karar 
Taksimde Topçular cadd•incle Yarın öğleden ıonra, gazeteci· temyizde boml11111t olarak ıöri • 
Au1 ap&rlımanda oturan Hafife- ler de bulunduğu halde bu yolda lüyordu. 
nin daraca kabııdaki odu.ıa hurrlanmq iki araba tecrübe yol Yeniden muhakeme dün bit • 
bulunan aandığmı kırarak 1'ir yor culuiuna çıkanlacaktır. mif, suçlu Kamil on bet aeneye 
l'&n bir battaniye çalan kapıcı N.- Tramnylarm, sefer eanasm • mahkCim olmuı, cezayı ualbcı se 
ri ve arkadap ,.akalanmqlardıt. da kapılan ntman tarafmdan bep görülerek müddet on •eneye 

BU KADAR iÇiLiR MI? - h~ bir IUJ'etle açılmıyacaktır. , indirilmif, araya af kanunu airdi 
Arap camide oturan Huan, Etem, Baylece tutan ayda yirmiye ka tinden bu on aeııenin de üç sene
tlyu çok içmiıler ft Kan.kaydc dar nran, atlama ve yürürken ai indirilerek, neticede suçlu ye· 
baiırarak herkesi rahatsız ettilcJe. inme kualannm yolcuların da di seneye mahkmn kalmqtn. 
rinden yabla.ıaıtlardır. dikbtile önüne geçilec:eii umu• Suçlu, müebbeden lmme biz• 

DiRHEM HIRSIZI - Geılata • lu,.or. metleri yapamıyacak, ceza müd 
da Tekirdaiı ote'linde otura.n Ver· Diier taraftan, ıirketler bat mü deti ıırumda hacir albnda tutu-
sel oflu Veyai, 1>ir 1-kbl cfWdr.l. fettiıliiine, Kadıköy ıu ıirketi lacaktır. 
nmdan ÜÇ tane dirhem çalıp ka • baklanda, miifterilerden bazıla • Evvelce öldürülenin 'Varisleri· 
~en y&kalanmıfbr. nnm, aon aylardaki hesaplan Ü· ne bet yüz lira tazminat vermeai 

EVE GiRMiŞ - Yerebatan serinde ıiklyetleri olmuıtm. karalaıtınlmııtı. Mahkemede da 
caiddesinde tq 'binada oturan Yu- Bq müfettiıliie bet kiti müra vacı yerinde öldürülenin erkek 
ıaf km Melelin evine ~ Ah- caat etmiı evlerine 'bırakılan he kardeti bulunuyordu. Mahkeme, 
dullab yakalanmq " haldmada sap faturalarmda kanunusani •· öldürülenin kansı ve çocuklan 
..mMkata batlanmqtır. yma ait aarfiyatlarmm 16 kurut bulunması itibarile, kardetin bu 
O t T d . t M-d.. I "~.. üzerinden hesap edildiiini ıöyle- noktadan davacdıiı mevzuu bah· 

r a e .rısa U u~ ~Ku mitler, Baymdırlık Bakanlığı • solamıyacağma, allkadarlann bu 
Orta teclriaat ~ ~diirliif6 mn kabul ettiii son tarifenin ne hmus irin hukuk mahkemesine 

ne veklleten tayan edilen Kül • ldu~.. la d '3' 
"-k __ , ~~ . I . o ... aormuı r ır. müracaatta serbest bulundukla • 

tir v- anı •- 111tUettif enn • N fi 1..-- ··f tt" • Kad-'-ö d Ba R fildn "f • ual a ıa _,mu e lfl, m '1 nna karar •ermiıtir. 
en .• ~~....:.-• 1 ftZI 

911 
ete m tarifeainin t / 1/ 935 tarihinden Hastanedeki kaza 

~vrı~ .. ..-. batl11arak, Bayındırlık Bakanlı • 
- o. 1Ed6biyat balom 

Edebiyat fakültwi ta!ehe ce • 
miyeti 15 mart 1935 ıünü .._ 
Makam aalonlarmcla &ir ı.Jo .,.. 
recektir. Balonun pek nesih.,.. iıııl
lenceli alacalı muhaldmk ia,.lı • 
yor. 

Ô'niversite bütçesi 
lıtan&ul üniveniteainin Jmi 

yıl bütçeai hazırlanarak taadik .. 
dilmek üzere Kültür lkbnblma 
ıönderilmiıti. 

Bakanlık h~Ji bmuta)'a 
pndermiftir. Bütçe kamutaJm 
mart deneaincle ıörüfllleeektir. 

Çekilen duçentler 
Hukuk fakülteai doeentlerin • 

den Bay Hüaeyin Nail, Bay Ah • 
met Naha Bay Hekim doçentli • 

tinden iltifa ebnit1erdir • . 
istifalarına sebep ~ela da

ha fazla ücretli it bahnaJandır. 
Bir~ d~ntin daha bıtifa 

edeeeii a8ylenmektedlr. 

Yeni parklar yapılacak 
ŞeiueaüniDde Sua,..,.d•n• 

da ve Fatihte Çarpmbada birer 
paı'k yapılmasına karar verilmit .. 
tir. iki parkm tamimine DİAA a
yında ba,lanacaktır. 
............................................. 
lelırarlartlı. Aramıstltı lacrtfht ~ 
n bir oaile ile tJndtın ha tatlı •· 
luJJtlfC, ba büyük damın 1G dö
nümünü nad unuttalı bil1Mm1 
ôltlüiü .Sn, "Malunrıl 6akn ,... 
Stalıiıntı •Blilrilrlıen de aldlifi;ne 
m-: 

- H~ Omcr öllr m111 
Demiftilı. Ben, ba ..ıaldn ,_. 

sarkm isimd• Wr ...U.: 
- o 'apftı Joftinl• alma. (). 

iM onları rmııtanlardul 
Dlye lvqlmtlıfuıı tlıqar sl'1i • 

layonıne.. 
S. O-in 

")111&. 14,115 Jmiat ola.rU kabUl SıtUefflllfdem Alm&'D bUtll• 

edildiğini ve bunun gazetelerde hanesinde ameliyat edilen Meh • 
de yazıldıimı bildirmittir. 11 et Ali iıminde 'bir hastanın ame 
Şu halde ıirketin 1/ 1 / 935 ten liyattan sonra pencereden dü • 

itibaren 14,75 kunıttan bir akçe ıerek ölmesi kazasına ait muha· 
bile fasla para iıtemeğe hakkı kemeye, İstanbul üçüncü ceza 
olmamak llznn gelmektedir ... A· mahkemesinde dün devam olun 
1Mmelerln uyanık 'bulunması la.- muıtur. 
bedlyor. Hastanm pencereden hakar • 

Elektrik teaiaatçılarmm imtilıa ken batı dönerek müvazeneıini 
na tahi tutulacaklarını yamuf • kaybetmesi auretile dütmesinde 
tık. Bu imtihana ıerek yeni ıir· hasta bakıcılardan Şvestm idea 
mele iatiyen gerek edci ehliyetna· Budanın t.tdbinizlik ve dikkataiz 
melerini deiittirmek istiyenler i· lili görülmüf, hutanm yanı 'ba
çin bu &fiil 23 üncü cumartesi ıü ımda durması icap ederken, bu 
nü yapılacaktır. hmuıu ihmal ettili noktumdan 

imtihan Metro hanmda nafıa muliakemeaine karar verilmittir. 
hat müfetitliiinde yapılacaktır. Dava, tedbinizlik ve dikkataizlik 

Bundan aonra, bir daha bir yıl le ölüme sebep olmaktır. 
IODta bntihan yapılacakbr .. Mü- Şvester, kendiainin tedbiniz • 
ra.eaat ıünil aym yirmisinde 'bit- lik ve dikkataizlikte bulundup 
mektec:lir. nu kabul etmiyor. Dünkü celsede 

J hastane direktörii Nap ve opera· 
Cerrahlar arasınaa tör Orhan Abdi, pbit olarak din 

Türk ~rrahl Cemiyeti aylık top· 
lantımu Gureba hutalıaneeinde Ke· 
mal Atayın b~~kanhğı altında Y' '""' 

=f .:_ Operatör İbrahim eski bir 
dinek (tkığmda amelile tedavi 
hallmda isahat vermit ve bu hu · 
mata mtlnabpya Kemal i§tirak et· 

mittir· 
2 - Kkmı İçgören omuz mafsa• 

b ell'almda gördttğil 4 7 bunit vaka
ımr. iki nadir kemik miyelomu v~·~· 
unsa s.:~&-a keeesi radvografiııi usu i· 
1erine ve bir lenloıvanülomatoz 
v::.ııfl'ma dair izahat vermi§ ve b·ı 
lmeuııta Kbttn İ11mail ve Kemı: 1 

milnlkS!ay• iştirak etmiılerdir. 
3 - Şera!ettin Ali Rizanm ameli· 

yat ettiği bir noma ve bir dudalc 
kaa~rivuamıg&termit•eaynu 
hti,"k • 'r ~:ırkom '\'US:Sı göatenniı· 

tir. 
4 - NiMen bir çocukta bir böb· 

rek sorkomu ve yatlı bir hastada bi c 
mide tftm8ril -vakalarmda r-~·· 
ile Olbrdığı parça}~ s~mıi~tir. 

Geleeek ay toplantısı Cülhane 
butahaneainde vapılacakllr. 

lenilmiıler, kendilerinden bazı İ· 
zahat almmıttır.. 

Muhakeme, tahkikabn tamam
lanmuı için bqka bir ıüne 'bıra 
Jalmıfbr. .... · 

Minimini Lugat 
"Minimini l(lgat,, iamindeld 

F ramızca - Türkçe lqat kit& • 
bmm intihal edildiği noktaam • 
dan müellif Bedroa Zeki tarafm
dan muharrir Kemal ve bir tabi 
aleyhine açılan davaya, latanbul 
üçüncü ceza mahkemeainde dün 
de balalmqtır. 

Dünkü muhakemede p.hsı id • 
dia ve müdafaa dinlenilmittir• 
Mahkeme karan müzakere ede • 
rek, batka bir sün bildirecektir. 

Düğündeki ölüm 
Yeni bahçede bir bostanda J&· 

pılan arnavut düiününde kavıa 
çıkmıf, amavut Ramazan taban-

Mahkum oJanJarla beraet 
edenlerin adlan 

Yirmi iki 9QÇ1mu olaa w .. • 
nit mikyasta heroiD lraç.llçıhjı 

yapan tebekenia durupnuım düa 
_ _.1_:...:,_: ---~:- 1.1, !.-.~
maKw;a.aa.a ----• ma,....mue 
devam edilnrif ve ~)u oldoja tee-
pit edilenler halcıkJnd& mahktmi • 
yet karan veriJmittir. 

Dün mahkeme kariclorfıumda 
timdiye kadar biç söriilıawmit &iı 
kalabalık 't'U'dı. Herk. 'f'W'iecelc 
karan aabınu:lık Ye merakla hele. 
iyorclu. 

Nihayet aaat .,..._ m•Ns &LA 

kap•ı açıldı ... heroincilw ~ 
rıldı. Herkes yerini alclıktu aon
ra, hakim Bay Atıf, mçlutara b,. 
rann okunacaimı 1'iWircli. 

Heroinleri Pire,e s1t6naektea 
suçlu E;e Yapma launuotu ibra • 
bim, eni,teai Kemal ft onlana 
arkadqlan Omer ile Melrmedla 
cezalandmfmuma, bunlardan !&
rahimin dclmz ay haptbıe &Jr'IC& 
1800 Hra para ce:ıuma, KeasalM 
Ömeıin 'f'e Mehqmdin .. 'ldnr •1 
hapialerine, Apo9lolan, dolam a7 
on gün hapıine aynca 1480 Hra pa 
ra cezası vermesine, Dera " Froe
aonun altıpr &J haplüerine, 250 
ter' tira para cezuı , .... ine, 
Dimitri Araelaniyoaan doku •7 
hapsine 9680 lira para cuaaı ._. 
.... ;..- v~: ı •.• ~,.. L&.- - -.: 

iki ay hapsine ve ~i &in lira • 
• ._, __ _! Milli .ı• • za Ve'111lft1De, 11~1 j'au'ID11' 

yedi ay bapaiae ve ~ l>in bet Jib 
lira para cezuı ., • ...me, Mh· 
lin bir eene hapeine '" d&rt ,US &o 
ra para ce:Rlı venneeine, Melmet, 
Frouo, Y orsi Analridit, Milt.,.. 
di. Doranm enelce mevkuf otm.. 
dıklanndan hemen~ 1ra 
rarTerilmifti. 

lbrahim, Apostol 'f'e Dimitrinia 
ifadelerinde me.elenin a;rdmla • 
nmasım. yardım ettlderiaden ce
zalan ~ biT ualtılarak Jakan
d•i tekilde teabit edibnip 

Diier suçlulardan Fufi, lpl,a, 
lmmerat lbn.hillm anwi Mü • 
ueYverin ve aarayb Nu Melta
y orsi Foçomm, Y cqi Anakldiain 
katibi Lamiyonlara .oanulan mala 
kemeye cel·bedileaierdm H...ı..m 
\>onun, Kimilia VUlinia, Sarama, 
Alekonun beraetlerine brv ft • 

tllmiftir. 
Karar okuncluld.an -. ı-.. 

4t edenlerden Klmil: 
"- AHeh &mürler wnlın, de • 

di. 
Bay Atif karan tekrar izah et· 

mit '" kararın 'bir hafta zarfında 
müracaat etmek bere taa,U .. 
dile'bileceiini eö11emiflW'. 

Bundan aoma, jandarma Jar • 
dımı ile mahkGm olanlu- çıbnl • 
llUf ve ıötiiriilmiifttlr • 

ca ile öldürülmüttU. Bu ftkadaa 
dolayı timdi Hudai ile lldüriile • 
nin kardeti Rifat, latanbul alır 
c:ea mahkemeeinde qla JtiiD
de bulamıyorlar. 

Muhakeme ıon safhumdadır. 
Zabıtlardaki bazı eksikler ta • 
mamlammı, mub•kmle karar 1 • 
çin kahmttır. Karar, martın yİI' • 
mi üçünde bildirilecektir. 

KUltllr lflwl 

Makam maa 

leıtıici 
llda. n 
taklar 

Og 
de 1 
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~ ~nseyin, ~alenin ııtın~u~i ıo~ ~e~lize 
hl~ı ue tılsımlı ıuı ~uuu ! 

Hüseyin, yer altından 
kaçabileck mi ? 

• .t.ıııı Rehber bu yolun da çoktan ka -
, .... l>andığın ..• Jl d' 

~ S. I SOJ' e J,. 

'ti . inan her taraftan ümidini ke • 
"'•ınce d' . d D'. .. se ırını üzerine uzan ı.. u -

tunnı ~ 
ege başladı .• 

aJI kale içinde esir kalan iki Türk 
--" aenı· · P" t ıcııinin aonu ne olacak, Garna 

a.d a ne vakte kadar kapalı kala -
ta.klardı? o . . . . . 
d geceyı iıkence ve ıstırap ıç.ın· 
e ı:r • 
•eç.ırdiler. 

• • • 
. Çolak Hüıeyı'n rehberin ıö:z:le • 

l'in • , 
e ınanmıyordu ... Gizli yol! .. 
liü&eyin, bu yolu göziyle gör • 

llıek • • d 
trı ıstıyordu.. Rehber en, su 
~~lenin yanındaki ta§ın altından 
~ıldiğini ve yera.ltmdan gidilerek 
d ~ dıırnda bir kuyunun yanına 
aY&.ndığını öğrenmişti. 

k liiiaeyin sular kararınca cenup 
a. ' 
~ıs~ doğru uzandı. . 

bek. &un Sinan evde (Ayşe) yı 
hYecekt' ı. 

]ara bile ıevkedecek kadar kuv -
vetliydi. 

On basamak merdivenden inin-
ce, üç kişinin yanyana ferahça yü· 
rüyebileceği geniş bir yol ile karşı
laşmıştı. Bu yol cenup kalesinin 
tam altından oyulmuıtu. 

Rehberin tahminine göre bu yo
lun uzunluğu iki yüz elli adımdan 
fazla değildi. Yolun sonu kale 
dıımda bir kayalığa dayanıyordu. 

Hüseyin, yolun ba~ında durala

dı. 
Yer ahından iki yüz elli adım 

süren bir yolu tek bqma gitmek
ten çekinmiyorlu. Fakat, yolun 
sonunda kayalığa çıktığı zaman 
düşman askeriyle karıılafına ne 
yapacaktı?. 

Şüphe yoktu ki, düıman, bu giz
li yolu bilmiyordu. Bilseydi, ne 
(Dev anası) ndan korkar, ne de 
yiirümekte bir dakika teahhür e -

derdi. 
Üçer üçer yürüyecek olan as -

ker bu yoldan bir kaç saat için.<le 
binlercesi geçebilirdi. Bir defa 

liUaey'ın ölümden yıtmıyordu. yolun ağzını tuttuktan sonra, ge • c· ridekilerin gelmesine kim mani o-

du
.. ıı}i }'b}dan kaçmak hevesine 
,, .... b d b k lacaktı?. 

·ı •• ir adam ölüm en a~ a ne d 1 e k Çolak Hüseyin kendi ken ine 
D ar§tlaıabilirdi? • 
~eh~ h cesaret vermek için: 

tıi b rin tarif ettiği su ma ze • -Türk ölümden korkmaz!. 
ı,a~~1l\" ıelmitti .. lerd e nll) CUCLJJllQR ~l a ... -.~. n:.,..., :.;r\• -J; • J:'linJ,..ki;mP '.A• 

en k ı 11 rı leyi-uzatanlf. yürümeğe baıladı • 
~'bt· a ıno. bir çok aütunıar ve 

!)1ıler vardı Hüseyin, bir kaç gün evvel rch-
1100 tbHılerin 'üstünde Endülüs berin okuduğu bir kitapta yazılı 

etçi} • olan sözleri hatırladı .. Jiij erı dolaııyordu. 
İçine •e)in bu dehliz'lerden birinin Şair Gassani: "larar, muvaffa-

dald kıyetin yoludur!,, diyordu. 
~ h ı .... 

e her h' .. H" 'ne· Çolak Hüseyinin kulağında bu 
' l' , ır gun useyı · .1. d 1 · 

b me•hur Endülüs Ha nun ıöz erı 1,n . 8.§ ir kapakla örülmü§ o • s 
.. Rtı}\ 1 k çınlıyordu. gl Yo dan hiç kimse açma • tea, yer altından yürümekte inar et-
ilin t tet edemez .. Çünkü bu yo-
•r) tı a.rn Ortasında bir (dev ana • 

ı/l\ Yuvası vardır. 
Usey· b ·· \'en ın elindeki hançere gu • 

erek: 

c,k: Ben böyle masallara inana -
lilll. '<adar budala bir adam deği • 

fii:ve .. l l ar.. •oy enerek bu tıhsmı ı ta,ı 
"illa.. ' 
\r k

ga hatladı a r . 
l'~fı ıyJe Eınir Abdurrahman ta-
t,lll:~~l Yapılmıt olan bu yoldan 
ı \'1 e · l' 'tın· rın askerleri gidip ge ır • 

ı,.,, 

t Çolak IJ.. • b k. . Is 
anbuld ouseyın u M ayeyı -

da. d an gelirken Ebukasımdan 
Lo"Yınuıtu .• 

l'utk 1d de~lizler arasında dc>laşan 
k,l>a ... et\ızciai nihayet bu tıhsımlı 

l\.,'f!.r ... butmuıtu .. 
k arıını y .... 
ttı b. ere vura vura yurur • 

t" ' 1rden · .. llJld d sea veren bır taşın us-
e Urd 
ı u .. 

.. ....._ ite b 
tı o}.. u taı, gizli yolun kapa • 

... cak 
{)· . 

el lYerek ye .... 'ld' T l r. '( reıgı ı.. ata sarı • 
:r%ınıdava, Yavaı kenara çekti ve 
'°lk i ~&akladığı meş'aleyi yaka· 

b.Çerıye b kt 
QJr k a ı .. 

bir 'boıı 1 ayak merdiven.. Uf ak 
h~... u ··• Ve korkunç bir ıssız -
l liiisey· 
ardan b ın nıahzenin içinde bun -
~erd· aıka bir §ey göremdi . 
liiia 

1
".enkrden inmeğe başladı. 

f} eyın; k 1 di. .. Fa ·n albi çarpmıyor de-
tı\l bttnd kat kurtulmak ümidi, o

an daha çok tehlikeli yol-

ti ... 
- Öbür tarafa geçmeğe muvaf-

fak olursam, Mahmuttan önce va -
rabileceğim ... 

Diyordu. Hüseyin, Mahmuttan 
daha açık gözlü, §eytan bir adam
dı. Geldiği yolları pek iyi hatır • 

lıyordu. 
Kestrime dağlardan nasıl &Jıp 

geldiklerini unutmamı§tı ... Bir an 
evvel Kemal Reise ulaşmak iste -
yen Çolak Hüıeyin, Akçeabatlr bir 
gen,çti .. Ona küçükken, büyükan-

nesi: 
"- Oğlum, sen ecelinle ölmiye· 

ceksin .. Seni öldürecekler!,, de -

mişti .• 
Hüseyin yer altında nyürürken, 

büyük anesinin sözlerini de ha • 

tırlamıştı .. 
_ Zaten ecelimle ölecek de -

.,.1. Türk denizcisi rahat döşe • 
gı ını .. 
ğinde eceliyle ölmeğe ah§111amış • 

tır. 

Diyordu. · 

Yüz adım kadar ilerlemişti. 
Tam bu sırada biraz uzaktan 

garip bir tel duy?u.... . 
B. navar inıltısıne benzıyen 

ır ca 1 d.k 
b l Hu"seyin iler e ı çe ar -

u ses er, 
tıyordu. . . l 

H
.. . g"' eline hançerını a -
useynı ıa 

d S ı 1. d de ıne§'ale vardı • 
ı.. o e ın e 

B. k dm daha attı .. 
ır aça ı 

Durdu .. 
Yürüyemiyordu .. 

! - KURUN 8 MART 1935 -

Gelecek muharebe nasıl olacak ? 

lngilizler gelecek büyfk harpte 
zehirli gazın pek mühim tahrıbat 

._, 
yapamıyacagına kanidirler ! 

Son zamanalarda en çok göze 
çarpan İ§lerden biri, harp dütman
lannrn geniş bir propagandaya 
giriş.meleri, herkesin gözünü harp
ten yıldrrmağa çalışmalarıdır. 

Bunların bütün öne sürdükleri 
sözler bir tek cümlede toplanabi

lir: 
- Bir harp daha koparsa, mu

hakkak ki, medeniyet ~·rkrlır ! 

Acaba doğru mu? 

Asla ... 

Medeniyetin yıkılışı bir harbin 
daha kopmasına bağlı ise, kendi
mizi kıyametin arifesinde saymak 
icap eder. Hakikat hiç de öyle de
ğil. Gelecek harbin tüyler ürper
tıcı tacıalan.nı en kor'kunç renk -
Jerler tasvir edenlerin anlatııına 
göre bir harp kopar kopmaz düş
man tayyare filoları devlet merke
zine hücum ederek onu bombalar 
sağanağına tutacak ve zehirli gaz 
Jar1a dolu bombalar koca merkezi 
bir saat içinde mezarlığa çevire -
cek. 

Bu nazariyeyi il~ri ıüı·enlerden 
biri İngilterenin en tanınınış dev
let adamlarından olan Lord Hals
bury' dir. Ona göre bütün Londra 
yı 42 ton ağırlığında hardal gazı 
mahvetmeye yetecektir. Halbu1ti 
umumi harp sıraaında en az tesiri 
görülen zehirli gaz, hardal gazı i
di. 

Thomas Ediaon Londra halkı -
J\ln bir gaz hücumuna üç saat bi -
le dayanamıyacağını ileri ıürdüğü 
halde Fransız tabiatçm profesör 
Langivin de Pariıin buna benzer 
bir akıbetten kurtulamıyacağını 
iddia ediyor. Alman ordusu zabit
lerinden General V on Altrok da 
ayni nazariyeyi müdafaa ederek 
"her büyük !kalabalık bir ande 
mahvolmayı bekliyebilir. Gelecek 
harp orduların harbi değil, fakat 
sivil halkın katliamı olacaktır,, 

diyor. 

Fakat bütün bu mütalealarm 
değerini dütürecek ve qağı yu -
karı sıfıra indirecek salahiyetli 
mütalealar da var. 

İngiltere kimyevi sanayi müea
ıeıeleri erkanından olan doktor 
Freeth Milletler Cemiyeti birliği 

içtimalarınm birin.de "zehirli gaz· 
lar hakkında ileri ıürüf.en heze· 
yanlar, inanılmıyacak hale geldi,, 
dedikten sonra zehirli gazlardan 
çoğunun muharebelerde kullanıla-
..... _ ...... 9 _ ... .-••• ·····-·---

Canavar iniltiıine benziyen bu 
ıealere ıslrk ve hı~ırtılarda karış -

(Arkası var) 

Gaz ma•lıesüe ~alııcın denizciler 

mıyacak bir halde olduğunu izah geçmiş harpler gibi baılayıp de • 
etmiı ve demiıtir ki: vam edeceği anlaşılıyor. Zaten 

"Bu gazların en tehlikesi, Kar- harbin tekamülü, çok tedrici bir 
tbon mon.okıid'dir. Otomobiller ve mahiyettedir. 1914 harbinin ıera. 
otobüsler her gün bunu ncıredi · ı iti ile bir batın önce vukubulan 
yor. Bir sürü otomobil ve otobüs Rua - Japon harbine hakimdi. 
dar bir sokakta toplandığı ve bu- . Bu tedrici tekamül, askerlik mes
nu neırettiği halde bu yüzden za- }eğinin yeniliklere kartı mukave • 
yiat vuku bulmadığı görülmüştür. met ile ruhu müc~hez olmasına 

Çünkü hava, muhiti çarçabuk te- çok bağlıdır. Umin on dokuzuncu 
mizliyor.,, a11rda hızlı tern.kkisi, bu mukave-

"Harpte kullanılan ilk gaz, mcli ıkolay kolay foramadı. 
ch1orin idi. Onun tesiri, muhitin Mesela tank 1916 da harp Hb
hava şeraitine sonra dütmanm ha- nesine girmeden önce büyük bir 
zırlıkaız olmasına bağlı idi. Düt - mukavemet gördü. Yoksa tank U
man gözünü açar açmaz bunun da mumi harpten önce ihtira o1un -
tesiri kalmayıverdi.,, muıtu. Makineli tüfek de &§ağı 

Dotkor Freeth daha sonra di- yukan ayni §ekild~ karşılandı. 
yor ki: Mareıal Fuı 1910 darff°~et'İ gör-

"Asıl öldürücü gazlar, hafiftir. düğü zmnan "~ok güzel bir spor, 
Onun için havanın zerrevi kudre- fakat ordunun itine yaramaz,,, de
ti, bunları kolaylrkla dağıtıyor. A- mi§ti. 
ğır ıazlnr, aıaiı yukarı hareket - O halde bugün1<9 §Craite göre 
ıizdir. Yahut aür'atle hareket ede· bir harp nasıl vukubulabilir? 
mez. Askerlik bakmıından en fay- Tarihin cereyanı birdenbire de
dalı gaz hardal gazı idi. Bu ise gaz ğiımiyecek olursa gelecek harp 
değil alkol, kibıit ve chlorin' den de eski harp gibi olacaktır. 
yapılma ağır bir mayidir. Bu gaz Onun için yeni bir umumi harp 
tesiri dolayıaiie, dağılıncaya ka - tasvir etmek mümkündür. 
daı· umumi hareketi bir kaç gün. 
durdurabilir. Fakat bu gaz sür'at
le intişar etmez, ıslak ve mesamatı 
haiz bir toprağa isabet ederse he
men inhilal edeı-.,, 

Bu salahiyettar üstat, nihayet 
şu neticeye vanyor: 

"Gaz tehlikesi sivil haL~ı o ka
dar ürküttü iki aııl hleseıle gazla -
rın ruhi tetiri oklu. Diğer tehlike-
1ene alınacak tedbirlerle bertaraf 
edilebilir. Mesela bir gaz hücumu 
eınaıında bir in.san penceresinin 
yanına sokulur, aletleri söndürür, 
ve gazların dağılmasına kadar 
beklerse, emniyet içinde kalır.,, 

Dü1'fanın en büyük ilim adam
larından olan profesör Holdane da 
ayni fikirdedir. Onun ifşaatına 
göre, Almanların 1917 de kutlan. 
drkları hardal gazı, bir İngiliz 

kimyageri tarafından da ala!kadar 
askeri makama tevcih olunmu~ ve 
jeneral ile kimyager arasında şöy
le bir konutma olmuştu: 

Jeneral sormuş: 
- Bu gaz, İnsanları öldürür 
··? mu. 
Ve ~u cevabı almıt: 
- Hayır. Onları bir zaman için 

muattal bırakır. 
J eneral. de: 

- Öyle ise faydası k B' yo .. ıze 

öldüren bir fey laznn ! 
Demi§. 

B~tün bu izahattan gelecek 
harbin, bütün inkiıaflara rağmen, 

Yeni bir umumi harp vuku bul
duğu takdirde ordular ıef erber o
larak toplanma mıntakalarına gi
decek ve harbe lutu§mak için ile
riliyecek. lierileme hareketi ne 
kadar 15"'r'atli olmak üzere hazır-
lanırsa, hazırlansm, i~ter istemez 
1914 den dahn yavaf olacak, çün
kü her iki taraf da ımihaniki vası-
talardan azami surette İ•tifade e

decek, ve bu dn her. iki tarafı dur
durmağa ynr<lım edecektir. 

ll,i taraf orduları temas ettik-
ten sonra yenilecek manialar ara
ımda en milbim1eri makineli tü -
fek~ tel öri\ileri, torpil sahaları 
vardır. 

Acaba aıelecck harpte geçen 
harpte olduğu hadar kazanmak ih
timali var mı? 

Halihazırda biit lin ordularda 
mitrnlyijz, top, ve tank mikdarı 
(1918) yılma nisbetle azaJmıf, a
ğır, hafif ma.~dneli tüfek mikdarı 
ise artmrıtır. Onun için müdafaa 
imkanları eskisine nisbetle daha 
çok kuvvetlidir. 

Bu itibarla yüksek kumanda -
lar ted fili bir vaziyet alarak 
dütmanın hücumunu beklemek • 
le daha çok isabet ederler. Çün • 
kü bu sayede nıker'leri <!aha az za-
rara uğrar • 

Fakat iki taraf da diğer tara • 

__. L<ltfcn &ayıfayr çcviriniz:.4 
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bliiiSl9 R~IJS 1 Eski posta müdürlerinin Ankara 
B .. k.. yapılan muhakemeleri taf silitı 

ugun u maç Ankara, (Kurun) - Dört Martıa Sıra Bay Suphiye geldi. Bay uıı· 
Ankarada Birinci Aiırcczada nıuha- hi hu maddelerden yalnız ikisi ile 

Gala tasar ay-Fener maçı yapılıyor kenu!lerine deııam edilen &abık pos- aıaka<lar tutuluyordu. mr kağıdın 
ıa ve telgraf umum miidürii B") on sekiz gün dairede kalması ve hu-

Galasarayla Fenerbahçe fam -
piyonluk yolunda buıün ıene kar 
ıdatıJorlar. Buıün hiç füpbe yok 
ki, ıeçen Ç&l'f&lllba ıünü yazdık 
lanmızı tebarbyac:ak vuiyette 
clejiliz. Vaziyet deiiıti. Busün 
takımmm ebildiii yüzünden mi 
neviyatı aanıfmıt bir Galatua • 
ray takımı yerine sahaya iyi oy • 
nana en korktuiu rakibini pek 
ill yenebileceğini dütünen, ma
neviyatı kuvvetli bir Galatasaray 
takımı, rakibinin aletli oyununa 
kendini kapbnna yenilecefini 
bilfiil gören bu itibarla manevi -
yab eakisine nis&etle aanılmıt ol 
muı icap eden bir Fener bahçe 
takımı çıkacak. 

Bu satırlardan "Bugünkü ma • 
çı Galatasaray takımı kazana. 
cakbr,, minasmı çıkaracaklar, çı 
karmak iatiyenler bulunacafımı 
bilmiyorum. Fakat ben böyle bir 
iddiaya airiımediğimi peıinen 
IÖyliyeyim. Nasıl giritebilirim ki, 
ıeçen hafta kuvvetli görünen F e 
nerbahçenin zayıf görünen Gala 
tuaraya nasıl yenildiğini herkea 
aördü. 

Birçok defa yazdıfımız rı1>i Ga 
latuaray - Fener oyunlarında 

fın taarruzunu bekliyec:dc oluna, 
~ zaman hiç bir netice elde mne
ğ'e imkan kalmaz. 

Hardal gazmın kullanılacaimı 
ı~--- .w.. 1 ılıı • 
timali- büsbütün kuvvet keabeder. 

Çünkü bir ordu müdafaa vazi
yetini a1acaiı ahalar önünde ıaz 
terileceık Ye kuvvetlerini taarruza 
ıeçmek için en müaait sahalarda 
topbyacakbr. Kartı taraf da ayni 
feYİ kendi sahalarında tatbik ede
ceti için her iki tarafın bir tef 
yapmadan kartı karııya ilerile -
mek imkanı mevcuttur. Fakat 
tankların saJllı azda. Ve her iki 
taraf biribirine ait tanklan imha 
elımeyi i• nzife sayacaktır. 

Hava taarruz1an, yerleTde bu -
IUDan piyade askerler için mühim 
bir tehlike tetkil etmez. Ancak 
Jiiriiyüf yapan büyük kunetlere 
JÜl'ÜJÜf yapan büyük kotlara 
kartı tayyare kullanılarak harp 
sahalarına gitmeleri menolunabi -
r1r. 

Febt iki taraf da ayni teYi ya
pabileceii için yine iki taraf da 
bir netice alamıyacaktır. 

ö. R. Do~rul 

KURUn'un Milll Romanı: Sı • 

hikim olan teY mantık defildir, 
o sün ortaya konan "hava,,dır, o 
sün kendi kendine ,ekillenen "i
yi OJUll,, dur. 

Ben öyle samyprum ki. buıün 
kü maç iki tarafm biribirinden 
çekinir zannını veren tereddütlü 
ve yavq hareketleriyle açılacak 
ve maçı hanai taraf sinirinin daha 
evvel yenene o taraf kazanacak • 
tır Ç---·~~ iki" ta • uuau zaman zaman -
rafm da oyununu bozan ve Ga
latuaray - Fener maçlanna 
çok defa ikinci, üçüncü smıflara 
hu bir dekor çizen hava. her fey 
den claha enel sinirlenmekten i
barettir. 

Geçen maçta Fener mü hacim 
hattını, günün en ite yaramaz hat 
b haline getiren sadece Galata • 
saray mildafasınm iyi oyunu de
ğildi, aittikçe artan sinirdi. Çün
kü hepimiz biliyoruz ki ayni hat 

daha kuvvetli bir Galatasaray 
müdafauile öyle maçlar olmut -
tur ki, sonuna kadar muvaffaki 
yelle mücadele etmiıtir. 

Gene eaki ıöriifümüzde israr 
ediyoruz. 

Fener talammm maçı kazan • 
muı için bütün varlıfiyle oyna -
muı oyuncuların fazla diriplinı 
yapmaması, muvaffak olamadıiı 
kö,elerden oyunu açmak ıçin i · 
..lllııt"\.~etme11111ıaames1e11ı..i .J,laıi-~,;ı·-~1Lao9in ;_ 

tin bütün yükü Muzaff er!e haf 
battı üzerindedir. 

Galatuaraya ıelince sankır-

mızılılann pmpiyonluiu kazan. 
malan ortaya ancak geçen cüma 
ki aibi akıllı ve ablgan b!r oyun 
sistemi koymalan ve mantıkan 
müdafaaya çekilmemelerile müm 
kündür. Yoksa daha zorlu avla -
matı muhakkak olan bugünkü 
maçm neticesi ıeçen haftaki 
maçtan çok farklı olabilir. 

A. S. 

Bilet itleri 
Alikadarlarm bildirdilJerine 

göre stadyom (Taksim) lri,eleri 

bqün saat ondan itibaren bilet 
'f'el'llliye bqlıyacak, kapılar saat 
OD üçte açılacaktır. iki klübün 

ve futbol heyetinin mühür ve im
zasını tqmııyan davetiye '91U'aka 
lan kabul edilmiyecektir. 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Herkea karda, eert poJl'&Zlarda, 
kanı sotuklarcla titrerken biz ılık 
bjr banda, somu bahar memle -
ketinde yqayacaktık .. 

Bu diifünc:e, benim kadar Sol -
,,,.an da botuna ıitmitti, ellerini 
biribirine vurarak babasının boy -
nuna atıimıt Ye töyle baiırmıttJ : 

-Ah, ne iyi olur bu?. Mqır çok 
sGzel bir yermif r .. 

Aramada M•nm aüzellikleri, 
·oradaki eski eeerler konutulacak 
... o ... Solmu tatlı hir rilJ&Y& 

Y a!nız, Mısırın rüyasına deiil, 
batlm rüyaya. •• 

itte tam bu sırada keman sesini 
duyduk .. 

Hepimiz, hatti hayab çizgi ve 
santimle anlatan mühendis Orhan, 
clelitmen bir delikanlı olan Tur -
han bile, dikkatle dinlemeie bat
lmnlfbk •. 

Solmaz, elleri babumm boy .. 

Fahri ile arkaiüı§lan sabık umu ,, kuk hadiseler: raporu gclrlikten son;- ı 
müdür muavini Bay Suplıi, telgraf tekrar 'ekiilete müracaat suretiyle 
i§leri müdürü Bay Ihsan Cemalin tarife tathikinin biraz el aha geçikti -
muhakemeleri sa/haıını kısaca tel- rilmesi.. Bay Suplıi hu tee1ıl1ürün 
gra/la bildirmi~ırn. rafia Vekaletinden bir dosya almak 

Bugün, çok alaka uyandıran bu için kayhe<lilcn zamandan ileri gel
muhakemcnin ikinci muhakeme cel- diğini, Yekiilete ise bir komisyon t~
ıemıin kua bir hül6Muiylc Ü!;Üncü kili için müracaat etmi"' olup hu ko· 
muhakeme celsC$inin tJC dört. Mart- miı;yonun sonradan vekalet tnraf ın
ıa göriilen dördiincii mulıalıemc cl'l- dan teskil edilmiş , e bu en retle fik
sesinin mühim kuımlannı gürnleri • riııdeki isabetin ahit olmuş bulun-
yorum: du6•unu söyledi. Vakit geciktiğinden 

ikinci celse muhakeme ertesi giine yani l 2 Şu • 
Mulıakeme 11 Şubat 935 Paur . hata hıraloldı. 

tesi günü, saat 14 te ba§ladı. Mulıa U~UncU celae 
keme edilenlerin eski mahkumiyet
leri olmadığına dair gelep cevapl.tr 
okundu. 

Bundan sonra iddia makamı sii1 
alarak geçen celsede ileri sürülen af 
kanunu me1elesi üzerinde izahat İs· 
tedi. Ve yedi maddenin hepsi af ka
nunu tarihinden en-el olmaclığı için 
mahkemenin denmını istedi. Hii -
kim Bay Fahrinin a,·ukatı Bay Hay· 
rullaha söz verdi. Bay HayruJlah 
altı madde hakkında tahkikat yapı
Jamıyacağı mütaleaı;mda bulundu. 
Bunun üzerine Bay 1hsan Cemalin 
avukatı Bay Azize söz ''erildi ise de 
kendisi müvekkilinin söz söyJiyece· 
ğini bildirdi. 

Müvekkili Bay Ihsan Cemal, ge
çen celsede bir kanun ,.e prensip 
meselesi olarak hukuk adanılan a
rasmda cereyan erlen müzakerele . 
rin erkin umumiye tarafından yan
lı§ anla~ıldığmı ve bazı gaze~lcrin 
(maznunlar al istiyorlar) dediğini 
ve bir gazetenin baımakale hile yaz
dığını söyledikten sonra (af) keli • 
mesinin dahi mevzuu bahsedilmeme
sini ve her noktadan en ince tef er • 
rüatma kadar tetkik Ye tebarüz etti-
..:ı-..:....ı ""~. Mnht..- - •• ı .• 
kcınenin devamma knrar verdi V" 

sorguya geçti. 
Hakim el'Veli, Bay Fahriden ; e· 

di madde hakkında ne diyec··ğin~ 
sordu. Bay Falıri, bu maddeler hak· 
kmdaki tahriri cevaplarına ilive e· 
decek bir ıeyi olmadığını söyledi. 

Mahkeme Bay İhsan Cemale ayni 
ııuali sordu. Bay İhsan Cemal her 
maddeye ayrı ayrı cevap vermek su
retiyle lıakikatin tezahürüne ~.aln1-
cağmı söyliyerek e\'Velce ne§rcttiği
miz bir saatten fazla süren müdaf a
umı yaptı. Bay İhsan Cemal hu m\i
daf aasmda ilk tahkikatı şiddetle 
tenkit ederek aksi bir katiy.-ti riya
ziye ile sabit olmu~ ol:ın h:rçok. lıu · 
sosların esbabı mucibede nasıl olup 
ta yer bulmu~ ve milf etti§ten rnah • 
kemeye kadar gelmiş olduğunu an
lıyamadığmı söyledikten sonra bü -
tün bu müdaf aatiyle posta ve telgra( 
umum mUdürlük makammm icraa • 
tını müdaf ::a etmek olduğt·nu ,. e 
yoksa imza 11alihiyetini haiz mesui 
bir memur olmadığı için hu madde· 
)ere cevap vermek mecburiyetim 
prensip itibariyle kabul etmediğini 
söyledi. 

nunda, batım onun omuzoatına 
lco:rmUf, kemanın geldiği tarafa 
açmıfb. 

Dayım bana baktı; sesinde 
acı bir hatıranın izleriyle: 

- Güzel çalıyor! .. Deiil mi?. 
Dedi.. 
Solmaz hemen atıldı: 

Muhakemeye 12 Şubat tarihind~~ 
saat 14 le başlanıldı. Ve Maliye Ve
kaleti BaşYekiilctle yapılan muha -
berat 'e Şurayı De' Jet kararları o • 
kundu. Hikiın hn muhabcrat hak· 
kında bir diyecekleri olup olmadı -
ğmı maznunlardan sordu. Maznun · 
ğmı sordu. "Hayır., elediler. 

Bunun üzerine talıkikatm geni~-
letilıncsi hakkında bir talepleri olup 
olmadığını sordu. İddia makamı söz 
istccli. Ve Bay Fahriden şu noktala
rın sorulmasını istedi: 

- Geçen celsede Bay İhsan Ce -
mal §uhe müdiirlerinin imza salihi· 
yeti hakkında bir meseleye temas et
mİflİ. Ilu Jıusustaki vaziyet nedir? .. 
Ilu suale Bay Fahri (Şube müdürle
rini:ı i . - 1> •• :.:~ . • ~ • • lİ haiz olmadık· 
larmı 'e çıkan kağıtlar ehemmiyet · 
lerinc göre ya müdürü umumi mua
' jni yahut müdürü umumi taraf m • 
dan tasvip edildiği takdirde imza ,.e 
se' k.edildiğini) söyledi. 

Bay Suplıinin avukatı geçen cel· 
sede Bay Suplıi taraf mdan mevzuıı 
bahsedilen komisyon hakkındaki 
tezkerenin telgraf idaresinden cel-. . ... ,.. ~ . 
da telgraf i leri müdiirl iiğii mlime) • 
yizlerinden Bay Halilin §ahit ola · 
rak dinlenme ini talep etti. 

Mahkeme huna karar verdi \e 
muhakeme 4 larta bırakıldı. 

4 Mart cel•e•• 
Muhakeme tam saat 10,5 ta açıl

dı. l\liicldeialeyhlerle beraber avu • 
katları Bay Ha) rullalı ''e Aziz de 
hazır bulunuyorlardı. Rei Bay İlı· 
san Cemalin §alıidi sıf ati) le posta • 
telg. umum müdürlüğü, telgraf İ§leri 
dairesi mümeyyizlerinden 33 ya~la
rmda Bay Halilin <!inlenmcsini em
retti. Halil lıülii aten §unları sö}JP
di: 

- Telefon ücretlerinde t~nzilıtı 
icrasını ihtiva eden Nafia Vcka ı·lİ· 
nin emri bize Perşembe giinü ak~a
nıı saat beşten sonra gelmi§ti. Bu • 
günün tarihini kati olarak hatırlı • 
pmıyorwn. Tezkereyi doğruca Bay 
llısan Cemale götürdüm. Bay İhsan 
Cemal aynen 'e derhal ~irkete teh· 
liğ edilmesini söylediler. Halbuki o 
gün nkit geçikmi~ti ,.e ertesi günü 
de Cuma idi. Bittabi ogün de bir 
m" ~ ·n,.ı~ '':mı1 """"'h. f.ı ,,,nrtc-•i mi-

Min,mini köşkün pen-eıeı.nde 

yalnız kırmızı bir ıtık vardı. 
Kimseler görünmiyordu .. 
Birinci parça bitti •. 

Biraz ıonra Leylayı çalmaya 
baıladı: 

Gece l.Eylayı ayın on dördü, 
Suda tenha yıkanırken gördü ... 

- Sahiden çok güzel çalıyor •.• 
Diierf eri de buna dair dütün -

düklerini söylediler: 
O sıralarda bu tarkr pek yayıl

mııtı ..• Orhanla Turhan hafif ha· 
- Sanki inaanm içine üfliyor.. fif mırrldanarak söylemeie batla-
- Sanki bir adam yanık yanık dılar .. Solmaz da onlara katıldı • 

komquyor.. O sırada pencereden ıörünen du-
- Bu bir serenaddır. 
- Susun d dinle er var parçasında keman çatan ada • 

Da .a. L-!_ ımbakt.. ... 1 mın gö!geai göründü.. Vücudun 
yımm nıçın UllDa ıgmı 1 

'f'e ilk .azlerini bana bakarak söy- hareketleri, yayın çekiliti de sesle-
ledliini anlamıtbms.. re uyuyor; ıanki ıe!leri, hafif kIT

Keman çaldıiım ıünleri hatır • mızı ıtıim vurduiu beyaz duvara 
ı.tmak ietiyordu. ıölıeliy01'du. 

nü J e Cli ııl ı uriyet Ba~ 
ne ra tlamı:.tı. Bu münas _.. 
tan nıuhaheratı kontrol eUJlll" 
huriyetinde kalmıttnn. Bi 
rafia Vekleti emrinin şirk 

liği muamele ine ait nı 
Ilayramm birinr~i günü h 
Bayram ertesi İh•an cenıaJe 
dim. Bay ihsan Cemal hu 
deyi gördükten tıonra hu iti' 
lene kalan do yasının da 
mesi için mii i\'e<ldeyi bir oii' 
etti. Dunun üzerine dosvayJ 
üzere bizzat lafia Kaienıi 
nıiidürlüğüne miiracaat etÜJll' 
mi malı us müdiirü "icap 
giirüştükten sonra ceup ' • 
ğini binaenaleyh, ertesi ı;fl!I "'
kendisini görmekliğimi ı:öy)e" 
maksat için bir kaç kere kal_. 
ms müdürlüğüne müracaa! 
Nilıa) et dosyanın ,·eril 
söylediler. Bunun iizerine 
Bay İhsan Cemale meseleyi, 
tını. ihsan Cemal heni o vaki' 
müdür vekili bulunan Bay 
nin yanma götürdü. Anlat~ 
liğ i~inin geçikınekte oldui' 
Suplıiye söylendi. Bay S 
hundan sonra yaptığı teş 
dip dosyayı Vekaletten al~ 
kanmı bulduk. Dosyada V 
kuk mÜ§avirliğinin ve MaliJ' 
Jeti nakit işleri müdürü B•1 
nm raporları bulunuyordu. 
rm birer suretlerini de 
§irket komiserliğine gönde~ 

Burada reisi §ahide sordd: 
- Raporları okumad

lünderecatını iyice bilmiyot 
nuz?. 

Şahit raporların muht 
tamamen bilmemekle beral"' 
larm telef on ücretlerinin 
ait bulunduğuna bildiğini 
lteisin; raporlara lüzum .. 
den Vekiletin emrinin ayndll 
ği maksadı temin edemez nd 

"O-- --"l9 -

disinin bilmediğini, bu h 
§ey söyliyemiyeceğini sö)·ledİoJ 

Bu sırada Ilay ·lh an C~ 
kileuen gönderilen tebliğ ı"~ 
nin ~ürü<lü gününün değil, '}, 
tarihin tesbitini isteme!İ " J 
..... · •. ' .. •. • r ·· .:.uriyel 
mmdan iki gln e\'vel oldu~ 
Jc, · ·~ Dav ! " ·an Cemal 
26 İlktqrin olduğunu iJa,·e. 
hu izalıların zapta geçmesiıtl 
Burada Bay Ihsan Cemalin 
Bay Aziz, ~hidin mil,. 
, ~ '- ~., ve 
tezkerenin tebliği için emit 
bulunduğu hakkındaki if 
oahidin sözlerini teyit edet 
kimseler hatırlayıp hatır] - J6' 
sordu. " · . i ~ r .. .,;., · -" .... : ili~ 
np ,·ererek. hu yaziyeti keti~ 
bi bütün tef errüatiyle mu.,,.... 
calinin de bildiğini söyledi: ,, 

Bundan sonra Bay Supu J 
rak dedi ki: tJI:. '. 

- Ben önce §İrket tarİ~ 
tr., .. :Ji ve mali aziyetinin ~ 
çin bir komisyon t~kilini J> 
miıtim. Vekalet kabul etrn ıt· 
ti hunu hana hir suc tan,dı1 

Geu yarısına doğru bird" 
tu.. 

Yetil pancurlar kapa11dr.. 
Biz de içeri ıirdik. 
İçeri ıirerken dayım ıJ1"' 

yordu: ~ 
- Güzel bir kon.er d' • ~ 

Taliimiz varmıf.. ÇoktaJl.,.,. 
ret ka!mııtım. 

- Kimdir acaba 1, 
- Bir muallim.. .. -1tt., 
- Madem ki daha üÇ ı-

radayız, ıörürüz... 1', 
Keman sesi keaildikt~ 

herkea onu çalanın kİlll 
merak ediyor, soruyordu. d1I- j 

Yalnız Solmaz ıus11Y01 ~ 
Hiç bir ıey ıöy!emedeo 

çekildi. "1) 
cAflral' 

-olan 
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Inkılip Kürsf sünde 
Bay Recep Peker dün talebeyi dinledi 

Yuan: Ni~ • ......, Obft Tefrlb No. -78-
Cümhuri1et Halk Fırkw se • h1m11m diı- inlaliplarclan Ua • 

_. kltibi Bay Recep Pekıer, tilDIQfinll IOl'llRlf, Ba1 Ali Ra • 
dün İlalalip künüaiinde fimc1i • eim Türk inkılibmm serek ıiya
Je kadar verdiii denler üzerin • al, serek akonomaal balomdan 
de dinleyicilerle bir konllflll& ,...,. nreme1 oldatumı .a1lirerek 

Aynalı Kavak ve tenkilınamesi 
lllıttır. Tilrk ;n1pı&&mm üatünlQünü 

D&nku dente Recep Peker, ta aaJiilllbr. 
~' timdife kadar .-dili den Ba1 Recep Peker, ba arada dıt 
~ bazı ıu.Her eormUf, Terilm airiiniifteD inanıp kadar, deY • 
~lan aynca bala etmiftir. Jet, anane, hurafe Ye telikkiler 
Recep Peker, ba arada bul ta· aaltanat, hlllfet aibi muzir an· 
lebecien aaa1 aormalanm lltemİf, ~ kundan Türk 
lora1an ...Uere cenplar vermit- ~ inlallbmm ana hatlarmı bir 
tir. daha anlatarak auallerini diler 

Sarada tuna ela ipnt elmek 
nteriz, ki tarihin "OçODcü Selim 
A;rnalrlraniı pptınh,, lra1clmm 
Oçüncü Ahmeclin J&Pbrmll olda 
la eara71 ppbrdı m•D'llDI ifade 

etmemeai limndır. Oçüadi Selim 
bu eara11 yıktıranık, kencliai a,n
ca bir kiık pptumlfb. 

Ba1 Recep Pekw, edebifat fa.. talebelere IOl'lllala devam etmit-
kuıteainden t 925 numarah dok • • tir D_ tir. 
~1 Ali Rasime inkılabın tari Hukuktan 868 Mahmut Niami 

fiai IOnnut, BaJ Ali Rasim inla- ye Oıman Cenaba "inlalipsız ia-
llbı tö1le iarif etmittir: tikli!,, , bptan 194 Mehmet ffiJ. 

- lnlolip bir memleketteı seri f 
•'·- miye "Hüm7et inloli.bmı,. tıp a -.ıun, yerine ileriyi, fena olanın u• • 
1ı'İlle İyiyi hakılZlll yerine doiru- külteaindeıı Koatantine ıtçı ımı 
"-, ldili, hiç diifünmeden, mer • fı ile çifçi arumdaki farla •. fen fa 
ı._ _ • al '-"'l•-inden 442 Rept Rizap 

Elde edilmit bahmu mm -
kalar, A1naltkaYak 1&1'AJI enb • 
zmm 1220 11lma kadar ,erinden 
kaldmlmUUf Ye iki defa ketif 
defteri ppdmıt olduiuna ıa.ter
mektıedir. 811 enku Ye taba lretif 
defterinde sa.terilen aara1 ana
ıı ye ba ananm üzerinde kma1 • 
mut olan binalar, aara)'JD muu • 
zam bir teY oldujunu pek açıkça 

28 - Aeemi koiılflan 231 ma 1 ni Amanda ''On ilcinci un hicri 
murabbaı. naJairincleki Jiaan ıi)'Uetimiz DÜ-

29 - Hademe daireleri 188 n · manalerinclen,, diJ'9 amlan ba ten-

n :,u:_b;-afethane hamamı 84 )cilmemqi burada hatiaa etn.,k 
sıra murabba İetemlJoru. 

31 - Daireler ortamda nmdur- ''İ§bu muahedei cedidenin mad 
ma 11çak 75 ura murabbaı. delerinde turihan tayin ve tav -

&141111et etmeden memleketın eJ· au - • 
hiı.de olanlarla pazarlık yapma • "Hürriyet inkılabı neler ıetir · 

ıöıtennektedir. 

Biz burada laaaca bu defterin 
kaydına aadık kalarak eara1 Ye 

etrafındaki b~m.larm itaal ettik • 
leri yfl'l mikdannı yazacaltz. De
nebilir ki bu mal6mat, aar&JI bir 
tablo· halinde ıözönünde canlan • 

.ı__ :ı__ • d"? ---'ini ecacıdaıa 24 Sadet· .,.... ·~e etın«rur. ,, ı ,, .uaı , 
Bay Recep Peker bizim inkıli· t~ Akaoya "mlallpçılıkta pazar 

":"' . '*' .. . lık meaeleaini verditi derelere 
-•~lnıdilU Vekil Bay Ali .Çetınkaya tab'! imadan aerbut olarak izah 
~uıce L--• •• ki &-'·lif formil 1 0 

1.__ uewm once ua • • iatem: •• :. 
"111 dahilinde bir komiayon tetkilinı etmeemı ~ • 
'Gıretti. Bundan dolayı idarede bir Bay Recep Pekfl'l, bundan IOD

~liğ vardır. Posta ~~ müd~ • ra Mülkiye talebeJerini.n terbest IU 

.~den onun celbmı ?ca .~tmit. • al nnalarnu iıtmİf, aorulan IU· 
L" Halbuki malıkemelllll böyle hır '° ---L d · •&•tir 
'Obıiayonun benim tek]jfim)e tetkil allere cevap Ycnsraa enını ı 

daabil:r: 

itte defterin lmk alb .-. 
olarak ıa.terditi tablolu: 

edilip edilmediğ hakkında isted~ m·flİr. Bav Recep Peker, cumarte
~mabadı temin etmese N .. rıa· • " .. Türk iatiklilini anlata• 
.._ lraetti'"im teblijinin tarilu ıs- sa pnu 
l ..., 934 v~ namar• da 76 dır. B•ı caktır. 

1 - Haremi hümıyillı içinde kur· 
§Dn ve pirinç dökme 1ID1lll hamaın 
• · ·-: ı ~ 1 O zıra 9 parmak mura.> 

baL 
2 - Saray bahçesinde tarik tarhı 

148 rirra murabbu. 
3 - Üzeri keremit örtiilü bekçi 

o~:lan 140 zırı mur"'>baı. 
~ doğrudan doğruya, yani -----.:---
itila "'manıa1ı içİll ~ ve telgraf Kı•• S• h'r H'lb•rlerl 
::- nıtıd:. :u~anden iatenmesim 

~ediyorum. .• . 
...__-la "•Y Suphinln bu teldıfını 
--..&a BtçirttL Budan soaı:a idch'I. . 
~ıııda bulunan müddeiumwnl 

1rluiıittin ayağa kalkarak, ~unla• 
"rledi· 

17 İa~bal Telefon firkr~ 
C. .... ~tot 1932 taribmc. mfh .,Jü 
L.";Na gihıil saat 10,5 l.1 f 11an • 
;;::- telefon hanmda yapılmıt. hu· 
laıh.~!r- idare içtimamda ıirketın ., 
L-~ umum miidüril taraf mdau 
ı: tlıctbnene isalıat verilerek dev. • 
0111~aanıa gidecek olan iıın lapk 
~ elıenımiyetle ve anuy• mu ·• 
.. : bir surette t:ı1dbi için ıeıebbO · 
""- ~nlandaia söylenmit. pJ·I• • !!.,....- tıQıum müdüril Bay Fahri ıl ~ 
fi. :uı Ce:naı::ı .ıöriildüiffi:ıll, bunla 
~ nıL~yetlerini etimal etmek. il· 
la ~ u':ın~-:.~ar.-·'m avdeti~= 
n-~~ Şdra , • • ·.in -.r.iktirJecegır '"'Cl1 c.._..:ı lr- e-.,. • 
ti..t. __ ~~~ ·aannn, orıdaki encfimellın 
;:~ lnGdiirU umamllİDİD bu be 
~ .. ·~. tan·io ettHn anlatılmakta • 
iti!· Binaenaleyh eski mlldilril 9!°u· 
~ ~ay Fahri ile 1hsan Cemılm o 
lkiı tfrket umum mfl•'ftrivle buht1 
~ görU~melerinin mahiveti an• 
L.I_ ~ tbıere o z:ı..-:-~ encllmc!ıd, ;;n-p ta halen uğ olanlardan ı.. 
.._ il~ Galyuko, Nuri, Ban 
~ J. ld. Andenon'un jatbıabc 
._.. Yle ifade' JrİDİD afınmllJlllll 

ilattınınıamu teklif ediyoranı. 
" lirada Bay tb.an Cc:=:ıl: 

laıt "::: ~Gkaek iddia makamı, prket 
de ~ ... ~ lU..aumi ·_: , !· :ın Cemab 
iç .. •rc1n~ lı_ • ltmdaki heyeti idare 
lb..~~~~:ı ait söıtta bir kayıt bu 

~q aövlediler. Bayle b~.!:: 
iaa...::""""· Bu noktanın tavs 
~~dedi. Avukatı Bay .Asis de 

a :t.kviye etti. 
-.____ 111lan u..ıne reia Bay Asmı 
\r~"ll'Qla baluolan mubıtayı okudu 
-.ı::batada filh .. '<ika lı..an Ce • 
~ . Y.._ Fahri ile seyahat edcı-
"tı::e dair habis bulunduğun~ 

~~d.a IODra Bay Dikim, Da! 
"iıl Ar:u ettiii tabre llllreti· 
-ellrQ '°'.ta. amam mftdflrltliflnden 
~ n.1!-llll Ye iddia makımmm .,. 
ı.,_t ı le! :aı a. ::SJDI karar 
fec1e. ~ llluhake!llevi 23 Mut Ui· 

IOllraya bınktı. 

"-*t K .... I ICoP 

11LLIK TOPLANTILAR - A • 
ım~ ve Koopenıtü:frket\nin -hu ~ 
.,. sartiiitU fıllık toplmttlatıat yil • 
pacaklanm yumqtık. 

Bu toplaatılan ittink =:! · 
sere Okonomi Babnlılr a 
balumlık mtlfeuqlerinden Bay N~ 
hit, Adnan, Ekrem ve Hfhn8 seçıl· 

. )erdir. Bay Nahit latanbuldı ba· 
:maktadır. Diğerleri bugünlerd-, 

geleceklerdir. 
YtJNANİSTAN ELÇİSİ - Bun • 

dan bir mOddet önce Atina hük.ôme· 
ti tarafmdan iatiıare için çağınldı • 
:. __ 1an Yunaniatanm Ankara el· 
.. JUU • • 
çili heııla .letanhula gelmemqtır. 

ı cıeıenıer, ,.;.enler 1 
BA y ADIL - Dnlet hazineli 

ni aWradar eden huı ·meeeleler
te metarl olmak üzere .tehrimi• 

lmit olan, Gümrük ye inhaarlar !:liltepn aa1 A.dll dün Amara· 

4 - Daire önilnde tileri ku1111n 
:.;rtillii çıLma kasir l.inaıu 15 zıra 
murabba;; 

s - mreıii cralredidil :ctem. maı. 
tmda ~prhaae ve ı.t ocak ma 
Jı:;!!i I' .. , z • - • bu. 

6 - T' ' 3 aJtr rdıbmb 
ulıanlık, taı mer "ivmle 48 sflrn 
murabblL 

7 - Harem haricinde 1beri kire· 
1 • •• •• ::a ı:......r L 'naaı 53 sıra mu· 
rabbaı. 

8 - S::ray • rwı [ _: biri 50 zr· 
ra murabbaı dört kapı yek&ıu 200 
ura marabbaL 

9 - Bahçe içinde iki bt dairei 
htimaydn 1162 sıra 8 parmak mu • 
rabbaı. 

10 - Daire hitiıiğinde fberi kur-
111D ördllil bamun 99 sıra 9 par • 
mak murabbaı. 

11 - Bahçe içinde daire hiıw; 
313 zıra 6 parmak murabbaı. 

12 - Burendegin (yemekhaae) 
869 nra munbbu. 

13 - Diğer bir hunam, 7 nra mu· 
rabbaı. 

14 - Çiımlfll'haae 100 zllrra m·•· 
rabbaı. 

ıs - Etralı Qınntt döteli orta · 
B•kalorya ;mhhanlar1 ımda kale teklinde rımyeli par 

ha- makhkb havas 140 ma murabbaı. 
LiM ft orta okullar için 16 - l)enis ta:. <'mda flzeri kur· 

,. d&mliftilr· 

sırlanan Jenİ imtihan talimatna- ıunla örtil!J namuglh kötkü 26t 
meai mucibince llariçteD baka • sır.ı .• :.:.ıou. 
ı--. imtihanma seçen ,.ı siren 17 - Cami bitiıiğinde oda 64 ura 
.... ,- dinle murabblL 

talebe arzu eltili tak ..... 18 - Cami etrafmda kuqmıla 
..ıa imtih•n talim•tD•!Mliae ai uçak 144 sıra iki parmak. 

imtiJaan .-eMlec:eldsdir. iki 19 - Fenerlibpı 53 rirra mu • 
re 'benin rabbaı. 
f8ki1den birial HÇlD8k tale 20 - Parmaklıklı kiiçllk kötkte 
keneli arsa,..,. lmalahmttır. 57 sıra murabbaL 

ısı m wr' " l - Dartıssu~· dairesi, bititi 
tı Pil LE L - ğinde camekAnlı hunun 45 zıra 
~ Kurban Bayramı murabbaı. 

/,,,,,,.bal ,,.;;/ıüliiünden: 23 Daru::J:.: !e ağuı daireli, o-

193
5 Pertembe glntl Zil· dalan, divanhaae, çifte merdiveni, 

14 Mart )makla Arefe, Cu· mermer binek yeri 510 nra ma · 

~ d;:: ... B~ oldu- rab::-- Hanım ağalan daireai0 1377 

"' iJAn olUDUI'· nra murabbaı. 
ga Bayram Namuı 25 - Haine vekili daireli 4.10 

S. .D. ara murabbaı. 
6 4' 26 - Denise bakan hasinedat 

1.eval 12 3 ı alalan dairesi 396 ara ımirabba 
F i o -- 27 - Buinedar ağa wabii daire-

Si& ııa tS •s 3 
.. si 270 nn manbha. 

32 - Hare mağalan camii 198 zihan tefsir ve tebyin olunan 
nra murabbu: • • • . mevaddan maada Kaynarcada ak· 

33 - Camie hıtifİk 111 hame1ı tolunan milgJihai müebbede aht. 
40 sıra murabbaı. -t-:--1- d" al L.... 

34 - Dairenin bahçe tarafına a· ---:-._._.,, •Je.~D uu ı.. 
çılan fenerli k .. p: yeri 45 zraa nıa • namesı bu muahedeı cedidede lif· 
rabbar. zan bl llfız alettefsil münderiç i· 

35 - Barem dairesl taraf'mda tibar olunarak zikrolunan Kay • 
tat duvar 885 sıra murabbaı. narca ahtinameeiııi başka lld kıt'a 

36 - Divanlwıeli dairei hftma • amda mestur iki maddei münferi
yün 979 sıra, 19 parmak murab- delile maan tamamen kuvveti kl-
baL37 _ Bu daire etnlmda flzeri milesinde biibaretuha, biayniha 
kurtundu 11çak 181 nra murabbaı. D88lll üzere İ§bu muahedei cedide 

Z3 - Enderun odalan 183 nra ile tasdik ederiz.,, 
marabbaL Di1e batlıJaa hnkihname bq • 

39 - Hamam 103 ID'I banb· tan IOlla bclar ba üal4pla c1ev .. 
bu. ....l..a-..1· 

B• -L • l!AI ---L etlD..uauD'e 
40 - m~ yen .,.. zıra wunw • AJll&)ıka..U tenlo1aımeei, 

baı. J V'-. L-..1 • • L-- macl 
41 - Hamam 6nftnde camı n ıv.ynarca llPIMtaaellDID uam 

kOlhan veri 99 zıra murabbu. delerinin tenkih ohmmuı ldL Do. 
42 - Silahı.ara~ hazine ve ee • km maddeclwn ibaftt '*'*Mn ba 

ferli ftkili ~ .. ~- JQ6 Sil'&, " ............... ~. ile 
parmak m..r.w... . ...... ..W E1Mc AIMIGnuak 

G - Saiulanaalar 135 m - • IWdr _,_.IDID lc af bdar 1.7 • ......... 
" - Ha oda meydamm .... • ....... lctimalanm..., o&. 

hinuı 80 Z. murabbaı. matta. 
45 - SiWıtaraia daireleri altın -rarihi ıi,..S,, tenhikmme için 

da binek lafı flç adet. fUDlan JU11or: 
46 - Daire öntlnde teslihli iki Ba tenkihname Oamanlı hfik6. 

lener. -....&.!-..1 • d R k 
47 - Daiı-ei lıimay4ıı etrafmd• ~en SIJ& ~ UIJ&DDI •• •• 

-:....:.;~ .. bir ) • ~e ır --r-ıer döteli, de- dma hızmet etti. Oç ar sarfında 
mir kapak ve parmaklıklı babkha • Ruqa ukeriaia Kırmadan pldl. 
ne 30 Z. murabbaı. muine m\ikabil Kmm Hanmm 

• • • memarİJ"llİ sımnen kaydıha:J&t 
AJD&lıkaYak, em ruimlerinde tartile kabul eclilmifti. 

ele ı&riildüp sibi oldukça biiJGk Bununla deYleti Ui1enia Kı • 
bir aalıa itaal etmekte idi. Deni· nmda" eair Tatar kamili be· 
zin alzmda bulumnuı, 1&raJID e- rinde olan lmlmb blldiaaranial 
hemm;....:..: daha ..:-.1_ LA-"llL 

•ı- -7-uc w7U1~- .......-ipttan ibaret blmlfb.,. 
mekte idi. 

Büyük pnliklenle padifah ha. 
radan HaHci eeJNdwdi. Bir et • 
lenc~d· )'apılan o,aDları ı&ate • 
ren tarihin ta bJClı haDa pek &il 
anlatmaktadır: 

"Aynahkavak iskelesinden Fe
ner iskelesine palamar gererek 
çarmıh ipleri iki kalyona bağlanıp 
~tülen yeni ihtira edilnıit ara
ba ve rab tablalan, cebecilerin 
( cephanecilerin) icat gerdeleri o
Jaralt almdan atat ptisküriir ej • 
derhalar, hayalifener gibi dönen, 
önünde fil resmi, iberinde bir 
çemberi bulunan kale resmi, bil. 
diğimiz menzil ipleri, hüdat, çi • 

TePl!BA•t 

ŞEHiR TlY ATROSU 
Tl!MSILLl!RI 
Bugün saat 14,80 da 

~ ......... ... 
Müfettiş $ıhir1İljata.sa 

Komedi 
8 P•d• 

Ya2anı 
n. Goıoı 

çek, püsküren ve sayeban namlari. ı----------
le amJan figekler ••• ilh. .• ,, 

• • • 
AYNALIKAVAK TENKIH· 

NA.MDI 
AJD&hkank aaraJmdan bab

eeclerkm "A,...lwkank tenldhna
me,, ünden bMaebwnek bir ek. 
sidik otar. 

3 Rebiülenel 1193 )'lb cmnv
teai DeYIU silnG tamim edllea ba 
tentihnunmia tarihte ifpl etti • 
li mewld ı.,ti dedillliilliladw. -.. 

bici ,,..,.... Tı,.tro••cl• 
Bugiln saat 14,80 da 

Bapce1Mt20dt 

lı.WMAlld 
Oç Saat $thirT1phsl 

Op.etı 3 perde 



8 - KURUN 8 MART 1935 

Hli~AYIE 
TAKViM 

• CUMA 
8 Mart 

2 Zilhicce 

CumarteJi 
O Mart 

3 Zilhicce 1 

6.'U 

Her vakıt ve her yer için yeni 
Glin doğuşa 
Gün batısı 

6.'tS 
18,07 18.03 

Sabah namazı :ı.~o 5,•o 
ôglc namazı 12..~5 ıt.25 

Eski bir Çin masalı •.• 
1 

!tindi namaz, ı~ 39 ı~.40 
Atşım namu• 18.07 18.08 
Yatsı nımaz.ı 19.ii7 19.llf! 
imsak 4 47 4, ı4 

Aya.klanında demir çarık ve 
e 1jmde demir sınk yoktu, amma 
amır sınır dolaııyor, yad ellerde 
daj lar atıyor, çöllerden g~iyor • 
dum •. Yüzüm kızgın kumların ate
şiyle kavruldu, saçım ıakalım 
karlı tepelerde ağardı .. Çok gör • 
c!üm, çok işittim .. Söyliyecek za -
manı beklerken, bir de baktım ki 
gün dağlara yaslandı, ömür kan -
diiin:le yağ tükendi •• Fitil çıtır -
damağa ve üstündeki alev dilimi 
t 'tremeğe ba§ladı. Artık 'V'akit 
yok .. Kandil sönmeden ve sular 
kararmadan torunlarıma bir ar • 
ınağan bırakmalıyım, dedim .• Ez
Lerimde kalan §eylerin değerlile • 
rini seçtim .• 

Bu hikaye onlardan biridir: 
Çin duvarlarının geniş sırtında 

yüzlerce gün yürümüş, tırtıllı ke • 
nar !arının laf oyalarını yastık 
yapıp gecelemiştim ... Oraya düş -
tüğüm gün kırlarda bahar başla -
mıştı. Papatra, gelincik ve yon
caların süslediği taze çemenlerde 
kuşlar yoldaşım, ceylanlar arkada
şnn· ı •.. 

Dere'erde su1ıar çağlıyor, batı -
mm üstünde papağanlar uçuyor • 
du. 

Çin kasaba1armı yabancılardan 
sade sıra dağ'arı andıran korkunç 
duvarlar ayırmaz.. l!'lJrada uçsuz 
huca '::sız ovalar, ıçıne gün ışığı 

rıfflf.Pl8mı br. da baakıncılarm 
, ön 4jne !rkıp ~eri lir. 

Şahlanmış akıncı atlan, kartı -
Jarmc'!a a§acak şey ıömıeyince İ§
tahtan kesi ir, bu yemyeşil ovalar
da temebbelleşir'.lerdi. Fağfurlar 

üllı:es:nin derin uykusu afyondan 
ço!c bu yüzdendir. 

Bu ovalan kaç ayda geçtim, 
bi'miyorum, fakat bir ak§Sm ti 
uzak.ar 1aki yeşil tepelerin arasın
da ışıklarını kırpıştrğını gördüm 
ve gecenin sessiz iği içinde derin 
derin köpek havlamaları duyar gi
bi oldum. 

Tan yeri ağarırken ben , ayakta 
idim. Karşımda bembeyaz mer
mer:.en bir kasaba görmek, bütün 
ge;.miş gün' erin yorgunlu!darımı 

gideriyordu. Öğleden çok erken 
§ehirler'n kıyılarına varmıştım. 

Bir çoklan gibi buna da bir me -
zarlıktan giriliyordu. Bir çeşme 
baıın:!a durup elimi, yüzümü yı -
ka:hm ... Sonra tunç kuşaklı kale 
kapısına doğru yollandım.. Sağlı, 

so'lu ıervilikler uzan.ıyor, bembe
yaz mermer mezarlar sıralanıyor .. 
du. 

O gün orada ömrümün en umul
maz _§eyini gördi!m, en çapraşık, 
kör düğümü çözdüm .• 

Taze bir mezarın başında genç 
ve güzel bir kadın oturmuştu. 

Toprak, daha yeni kabartrlnıış vr. 
üstüne su dökülmüştü. Bu ka -
dın elinde bir ipek yelpaze ile o 
11!ak toprakları yelpazeliyordu. 

Şaııp durdum.. SakalJarnn a -
vuçlarnnda uzun uzun bakalcal· 
dım . Bu, ne demekti?. Bu ka -
dm ne diye, böyle olmıyacak 
§Cyler yapıyordu?. 

ilkin sandım ki bu kadın, bir 
melektir. Suçlu ölmüş kocasının 
toprUlar a1tında cehennem ate • 
tiyle lcavrulan ruhuna bir az ~erin
lik vermek için bu tuhaflığa kat -
lnaryor .. Bu dütünüt yüreğimi çar• 

Yazan: Z. A. 
pmdırdı .. ince parmaklı beyaz eli
ne, acıdan ıolmuf yüzünde inandı
na kızıllapn dudaklarına içim 
burkulaıak baktım. 

O, hiç tınmadı, belki de benim 
varlığunı aezmemitti bile... Me -
zara iğilmiı yelpazesini savuru -
yor, savuruyordu .. 

Uzun süren bir duruştan sonra 
ağır ağır çekildim. Batım karma 
karıtıkb .. Bir türlü anlayamıyor 

ve anlamadrkça daha beter me -
ra.klanıyordum .• 

Dönüp dönüp bakıyor, üzgün 
üzgün yüri!yordum.. Mezarlıktan 

çıkarken, yüksekten gelen bir aea
le durdum.. Ağaç kütüğüne otur
mu§ bir çoban elini sallıyor, gü -
lümsiyerek beni çağrıyordu. 

Y aklaıtmı .. Dağarcığını boşalt
tı .. Kutluğunu benimle paylat -
mak istediğini ıöy)edi.. Hemen 
çöktüm. Fakat lokmalar boğazı
ma diziliyor, gözlerim boyuna ser
vilikler araamdaki kadına gidiyor
du. Çaban merakımı ıezmi§ti .. 
Yüzüm-c bakarak sordu: 

- O kadını mı düşünüyorsun?. 
-Evet! .. 

- Aptal aandmız değil mi?. 
- Hayır, kocasınm ruhundaki 

ateşi gidermeğe çalııan bir melek 
dqm.ştim .. 

Çoban bu sözlerimi itidince, ka-

Yılın grçen gilolcrt 6'i 67 
Tıhn talan dlnlcrı :>oo 2«l9 

il 
IST 

RADYO 
BUQUrt 

ffiUL: 

Jl 
18,30: Plak n~riyatı. 18 Otel 

Tokatliyandan nakil - çay eaati
Telsiı: caz. 19,20: Çocuk eaati. Hi • 
kiyeler - Mesut Cemil 19,50: Ha. 
herler. 20: Sonat Apassienata -
Bethoven, Plik. 20,20: Havayen 
K.itar - Siret ve arkada:ı;larL 21: 
Bayan Bnhikyan (şan) piyano ili! 
21,20: Son haberler. - Borsalar, 
21.30: Hadyo orkestrası. 22: Radyn 
caz \'e Tongo orkestraları. 

223 Klız. VARŞOVA 1345 ıu. 
18,15: Kuartet konseri. 18,!i': 

Sözler. 19,10: ~lmiki partalan. 19, 
30: Reklamlar. 19,45: Plak - Siiz· 
ler, 20 35: Mandolin orkestrası kon· 
seri. 20,50: Sözler. 21,15: Senfonik 
konser. 23,30: Şiirler. 23,45: Kon . 
Eerans. 24: Sözler. 2·ı,05: Dans mu· 
sikisi. 

175 I\~OSKOV A, 1724 m. 
16,15: Çocuk programı. 17.30: 

Sözler. 18,30: Kızılordu için mu"i· 
kili neşriyat. 19,30: Kolkozlara eöz 
ve mu iki. 21: Senfonik konser. 22: 
Çekçe n~riyat. 23,05: Amele pro . 
gramı. 24,05: Almanca ne~riyat. 

Khz. PRAG 470 m. 
18: Filhannoni tarafmclan !enfo· 

nik kon er. 19: Sözler. 19,10: Ame· 
le neşriyatı. 20,1 O: Pik. 20,15: Söz· 
ler. 20,30 Karı§ık mu~ikili program. 
21: Sözler. 22: Ostrava radyo or · 
kestrısı. 23: Haberler. 23,15: Plik. 

545 Khz. BUDA PEŞTE, 550 ın. 
18,30: Orksetra konseri. 19,35: 

Spor haberleri. 19,50: Stenografi 
dersi. 20.20: Piyano konseri. 21: Ti· 
yatro 22,45: Haherler. 23,05: Dans 
musikisi. 23.50: Rudapeşte konser 
orkestrası. 1.05: Son haberler. 

l lız'llarında vıldız ışıretı 'l lınla.r üze· 
r nde 7 3 de muamele ,.örcnleı• 
dir. I Raı. amlar k ap:ınış liıtlarırıı ~ösıcrir 

• Londra 
• lllevyort 
• l'arls 
• Mııano 

Brühe 
• Atlna 

• C:ınkhn m 

Çekler 

~90, -
120-
169 

!10, -
1(8, -

~3, 

qf • • • 

951, -

·~. -
940.-

(kap. sa. 16) 

• l.ondrı U!S fi • Sıokhln• 3:ı~90 
• l'\eV)Or~ o.~o~~ • Viyana 4.:4225 
• Paıls 12.0~ • :\lıdrtı !i.~t9n 

• tıltliuo 9.F4tO • Aerltn l.97a 
* P.rlihel 3.40Qtı ~ VarşOYa 4 Ui~ 
• Atına. M :mı • Rudapestr 4,54~0 

• Cenevre 9.44 ' 0 • R6hes 80,3736 
• Sofyı f41-!FO ıt Pel~aı ;ıs 095 
• Am5ttrdın 1.174 • Yolcohamı U!6 
• Prac 1904 10 • Mnskovı 10!<77~ 

ESHAM 
ütüttü, lamalar çağmldı. Havan • ~1 h 

iş Rantas• ıo. • l ramvay i9.-
Jar inbikler kaynadı... Fakat iç •Anadolu 2:-.flo • Çimento ıs 13 ~s 

1 

bir fCY kar etmedi .. Çinin en iyi ReJı 297 Cn)·on ne:. -.-· 
1 ~ır Hımv.. 14 - ı.:arıc Oe!. 

yürekli adamı günden güne 80 u • ı • t.1erkez nan tacı tı:l .!O Ralyı -. -
yor, eriyordu.. lki yıl böyle geçti. ı •. sııwu -.oo ~ark m. ecu -.-

Hasta dalgmiıktan uyandıkça içli J ~omontı ı un Telefon -.-

gözl~riyle karısına bakar, kendı L_Jstilırazlar tahvilter 
çektiğ"nden çok, ona verdiği sıkın-
tıya üzülüyordu. 

'~onu yarm) 

Geri barakılan kongre 
Eyüp /ahirleri horuma derneğin· 

den: 
15 - Mnrt - 935 Cuma günü 

kongremizin toplnnncağı ilan edil • 
mi~ ise de görülen lüzum üzerine 22 
Mart 935 Cuma gününe tehir edil • 

:• ı933TUrkBor. 1 ı 9 47!i F.lektrlk 

1 

il 28,YO Trımvu 
• • lll 28. !ı Rıhıım 

• !stılcılzıDıhlll 1 O~.- • ,J,nadolu 
t:rııol 15tllcrnı 99 - • Arııdo'u il 

1 

mıs A 1\1 - .oo Anadolu ili 
"'ı•da• -.no •' '0Me~cl' " 

-.-
31.75 
17, 50 

47 7~ 
47,75 
46,
.. :ı !~ 

di(;ini beyan ile umwn azanın mez
kur günde demek sinema hinasmda 
aaat onda behemehal bulunmaları 
rica olunur. 

/"'r&ımm~mmm . . . "' 

Adananın Kurtulu~ 
Mücadelesi Hatıraları, 

Yazan: Kars Saylavı Esad mrıııııınıımil!llll' 
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Beyanname mündere<"atı Erme . ı 
nileri ~ok hiddete getinni~, Bremo •. 
na &Ö\"Üp Hym~lar, hatti beyanna . 
melerin bazılarını da yırtmışlar at . 

hiitün vazife ve ga]ahiyetleri~e Ça.n 

dalıale ettiniz, inzibat ''e auyıe~ la:r 
rine karıı.tınız binnetice bu b k İ 
vakalara eebep oldunuz. f.ıeal ıı 
tedbir yapılmaz ve önü a~ illan 
daha fena olacaktır. Hükfunel dıın~ 
rnesuJiyet knhul etmiyerek ~ıef,. kar 
teveccüh edecektir" zemın ki 
§iddetli ve kati &Özlerim üzeriıı~ te 
bir j§te müzakereye lüzum gö ıı' d. ~ 
yen ve fikrinde çok musır ,.e . t ır 
nit bulunan Brcmon el biri . tk 
br çare dü~ünelim demekte bul ıleri 

mı~lardı. Zira Ermeniler Türkler 
tarafından tertip, t~kil edilnıi§ bir 
siyasi ~ete olduğunu musırran iddi· 
a ediyorlar ve Şeyh Murat köyünde 
birkaç Ermeninin bu tele taraf m • 
dan öldürülmesi hadisesini ortaya 
&Urerek ve hunu bir fırsat sayarak 
mukabil bir fenalık çıkarmak isti • 
yorlardı. Bremonun böyle Ermeni • 
lerin arzusu lıilıif ında ve daha doJ· 
ntsu tekzip mahiyetinde mü~ten'k 
beyannameyi imzalaması hiç i~leri · 
ne gelmemi~ti. 

Her ne hal i e merkezde böyle 
tedbirler yaparken köylere de mev· 
cnt jandarmaları göndenni~ ,.e mül
hnkata da ehemmiyetli tamimlerde 
bulunmuştum. 

l<'ransızlar i e kendi veya Ermeni 
zabitlerinin emir ,.e kumandaları 
altında kısmen a kerlcrini, kısmen 

de Ermeni gönüllü efradını göndet· 
mi§lerdi. Çeteyi takip ve tenkil ve· 
sitesiyle zavallı köylülerimizi sıkı§ • 
tmyorlar, dö"·üyor)ar evlerine gire · 

rek eşyalarını ve paralarını alıyor · 
lardr. Yollarda rastladıkları bazı 
köylüleri de çeteye mensuptur diye 
sorguısuz, muhakemesiz ku~na di · 
ziyorlardı. Hatta f naplı köyünden 
Ali namında birini tutnm§lar, Ada • 
naya girerken Kolonel Normana le· 
sadüf etmİ§ler, Norman hunun kim 
olduğunu sorar, çeteye memuptur 
deyince derhal kurşuna dizdirir. İş· 
te icraatlarının f aciah neticeleri! 

Ortalığı ,·eh·eleye ,.e Fran n:ları 
da pek teliifa düşiiren Kara Yu nf 
çetesinin eiyasi ~te olduğunu Erme· 
.... :1 ... : • .:JJ:ıııııı ..... ....,.:sı ..... ı:.. D .......... - .J ... 

hatıratınaa hu çetenin Türklerin 
ten ip ,.e iştirakiyle ihzar olunmu~ 
oldu~unu zikretmektedir. · 

Eğer ıiyasi çete ol aydı, Türk 
köylerine taarruz edip te mallarım 
alırlar mı Ye hazılnnnı hiç öl<lürür· 
ler mi idi. Türk hiikiımeti bütün 
kU\ vet ve §İd<letiyle tenkile çnlışır 
mı idi? 

Hu u iylc Rrcmonla müşterek 
neşrettiğimiz beyannamede adi bir 
eşkiya !;de i olduğu tasrih ve tasdik 
edilmişti. Farzeledim ki, siyasi bir 
çete idi. neden müşterek heyanna • 
meyi imza etti? Haksız olarak hüku· 
metin her i~ine mfidnl1aleleri devam 
ederken hu 'kadar mühim bir işte ni· 
çin sükut etti? 

Yukanda cevap ,·erdiğim veçlıile 
lıiikumet katiycn bu çc!.c ile al- 3· 

dar olmadığı gihi hundan hiç ümid ~ 
d ~ •.. · r--ü d .. "'•ldi. 

Vilayetin hadisatı arasında, asa • 
yiş üzerinde mUhim bir eafha arzc· 
den hu mesele de olsa olıa dalını 
Türkler aleyhinde fırsat arayanlar 
için birer zemini müsait sayılabilir· 
di. 

Kara Yusuf çetesi hakkında Bre· 
mon tarafından atfolunan i8nada~ 
ve ittihamatı ret ve cerh eyledikten 
sonra mevzuu bahsolan beyanname· 
den hiraz <lalıa hahseylemek isterim. 

Ermeniler siyasi bir çete olduğu
nu iddia ederlerken Brernon neden 
müşterek beyannamede siyasi çete 
olmadığını t:ı dik etmişti?! Ermeni· 
lerin kızacaklarmı dii~ünmeıni~ mi 
idi?! Hal bu merkezde iken Bremon 
hatrratmda bunun akaiııe olarak hü· 
k:'..-n:~:n tahril.i ile ihur olduğ::.mı 
neden ynzmı~tı?! 

Ermenilerin bu iddialarma kars:1 
tekzip mahyetinde ne§riyatta hulun· 
masmdan kızac~lnrmı bittabi tak • 
dir ederdi. Amma Brcmon siyasi ol· 
doğunu iddia et e hunu ne ile iı;pat 
edebilirdi? Bir de hu yazılmış ol a 
idi ml!; ' ":-... ~ hevanname tarafından 
imza olunmıyacağmı da bilir? Çet~ 
me!elesinden pek ziyade endi~eye 
düşen Bremona makamı ''ilayettc 
memleket mütclın"'i:::mmm buzu · 
mncla açık Lir Jiaanla "hüki'ımetin 

mu§lU. 
da:· 

o 

line 
Bunu da i aret etmeliyim ki. 

meniler iğtişaş çıkarmıt olsala~~ 
tık pek usanmı~ olan 'I,'ürkler Jv 
mı kalacaklardı? Ciddi \'e °' aai 
noktaları da Bremon dü~üıııJliİ' 
uzla~mak cihetini iltizam e~ 
Çetin ve gergin hu vaziyetler 
böyle tedbirler 'e münakaşalar 
pıldığı halde heyecan durmanı•~ 
ce de bnzı cinayetler \-ukua r.11 
,.e ertesi sahalı bir ihtilal çıv 
hakkında herkeste kati bir 1'.o' 
ha ıl olrnu§tu. 

Dnha mUessir ve acil tedbir i 
bazı icap ediyordu. . h 

ii ii Derhal Bremona ''e İngiliı 
kumandanına gayet müstacel if l!i 
li iki tezkere yazdım. 

SURET 

Bremon ccnaplanna.. I la 
VC$ika: 31 Gayet mü.stocel 
Bazı §<Jkilerin yakın. kö)l 

yaptrklan fakavety cinayet sebelf. 
le memle1'€t dahilinde dündetl 
~iddetli bir heyecan mevcuttur 1 

darmalaruı mevcudu hq> f;t' 
göndcrilmi§ olduğundan mevcıı! 
fülcrle inzibatın temini kat•' 
mümhiin değildir A~aJ4in terrıİ~ 
cİrı 'İn•:ıu. • ...... ..:.: l.hJ: -1-~ 
göre bu clakikadan itibaren hl 
met ruayi§e mütcalUk mcmdd!,1 
bir me3u1iycı kabul etmiyeceffej,, 
lô.ztm gelen deııri)·eler tıc tP' 

mü/rc:clcrirı §ehirde dola.§tırıl 
ve müstacel tedbirlerin iuih(l1l ~ 
:ı::umlan bilbeyan teyidi ihtirorr' 
lcrim cf crıdim. 

1 i TC§rinicv1 ıel B35 
Vali veı.J 

E-A1 

.Asayİ§İn fen al aştığını ve ~ 
vukua geleceğini anladığını d es 
dn yani hadiseden iki gün e'" e1 
bıaliye haber Yennek istcdinı. ~Al 
naclan yazmak mümkün d~•,, 
l\Jereinde Ticaret eden Çelebi .. 91 <' 
sine mensup olan Ata Beyin ~oıı ,.r 
ya gideceğini haber aldım. Acclet 
nuna i tedim. Dalıiliye nazırıJ111 

dığnn şifreyi Ulukı§la telgra~•:, 
ne Yermesini ,.e çektirm~inı s ' 

d~. • 
( ' • J b 1 .. '"!;S ~ _ · :-ı:nı ~:ı··:.n ar u uı::- ti r 

detle tcc::iyc ederler diye e'""'e ,; 
kindi. lsrarnn üzerine kabule .~&J 
lmr oldu. Ulukışlaya ınuvaeals .J 
orada bulunan Halit Beye -: ~ljll' 
Niğde mehusudur - §if reyı t 

etmi§, hu zat çektinn~tir. ) 

(Arku~ 

• ·• Bu gece ;;;;.1 r Nöbetçi eczaneler 
!I Samatyada: Rıd\'an, fcrı4;: 
H Hiisamettin, Şelızadebaşıııda.' }.· 
H rahw Halil, Şehremininde·J(e · 
:: Hamdi, KaragUmrükte: A· .00 • 
Ü mal, Aksnrayda: Şeref, E:1~i1' · 
H nünde: Agop finasyan'. ~ııd•: 
r: ta§ta: ~an Halit, GedıkP~eG''j. 
Ü Aeadoryan, Cil>alidc: . ~ Ga1•' 
H Çemherlitaı.ta: Sırrı Ras~cİc: ~fi· 
f! tada lnlınıudiye caddesın ı;ı•· 
if §el SoCronyadi , Tnkı;iıntıc~10d•: 

I
s: mettin, Kalyoncu ko u Jll .. 

Beyoğlu, Şi:lide Banuund•t gatı' 
Kasımpn:ada: Yeni T?ran, cı•h•' I cıoğlunda: Yeni Tiirkıye e--" 

l:_.Ilı·:·~; •r: .......... ı··ı·."· ı::::umsnosı ................. " .... 
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~ Asi filo, Midilli, Sisam ve Sakız 
.. ! • !ı• >li :r Ü • •• - 1 Q - :: u ~e=~ 8 MART 1935 ~ 

Yunan asileri . içın çalı-
, adalarını zaptetti 
la -- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) / isyan hareketinden evvel Türkle - [ ris hükumetin.in hataları Venize-

ll'lt§tır B b d 1 · h d be · ' ri ı:n·· • oın ar nnan tayyare e· rın u utta ş fırka uker tahşıt !osun nazarında ne olursa olsun 

şan 16 vapur Bof azlar-
da durduruldu -li u~addit defalar uçmuşlardır. etmiş olduklarına hayret ettiğini müse!lih isyan bayrağı, liberaİ 

' eı- turlü tehi'! · ·· ı k .. l · t' b' ı·d · . ~ bu ı (eyı goze a ara u- soy em1ş ır.,, r ı erın demokrat bir rejim için-
~ laı- tayYareler, Siroz'a varmış- Enteransijan gazetesi, Yuna - de kaldıracı meşru bir bayrak de-

l k 'ı 20 ınetreye kadar alçalarak nistandaki isyan hareketini mev. ği'dir.,, 
1 ış a1arı · ' b h d b tn ve ıstasyonu bomba.rdı • zuu a: se en ir yazısında Bay (Taymfs) in mülalealarr 
ı dan elıınişlerdir. Tayyare bombar- Venize!osun Balkan misakma mu· (Times) gazetesi de son h!idi-
f ıc:ı:' Siroz'daki as;Jer arasında halif olduğunu hatırlatıyor ve Bay seJeri hü!asa ettikten sonra şu sö~· 
~ ki M \re tela§ uyandırmıştır. Şar- Maksimos'un çekilmesini manalı Ieri söylüyor: 

e l'e .. akedonyadan gelen haberle • buluyor. "Ven!ze!os, kral Kostantlnin 
- dirfore, asiler pel< fena vaziyette- Bay Venizelosun muvaffakıye· su·~utun ~an sonra üç kere talihsiz, tak;:· ~gün hava müsait olduğu ti takdirinde Türk - Yunan mü - liğe uğradı. Onun Ana:Jo!u hczi
d il . ırde asi!erin dağıtılması için nasel;atmı:-. müşkülata uğnyaca • metinden sonr<l asker kra'liyet!_:i 

erı ~a?'ekata baş!anılacaktır. ğına ihti:r.al veren Enteransijan, nazrr~arı idaım etmekten menede-
da~Şııındi kış hafiflemiş, asiferin 1 isyan hadrsesin:n şark m:sakı güç mem:'!Sİ Yunan:stam ikiye ayıran 
lin ;:,ltdlllası bir zaman meselesi ha- lüğü ile ayni zamana rast gelişinin bir k'ni ya~a~rna&a yara:lı. Jene-

eNge!IJtıiştir • bir tesadüf olup o!madığını soru - ral Plnstiras'ın clarl:ei hüki1metten 
a . azrnn beyanatma nazaran ' yor. evvel Venizelosun ev:n::lc bir 
g 

81 geınilerden biri Çayağız hiza· La 8u'garinin bir yazısı kaç saat bulur.anası, bir talihslz -
llıda k S f d 1 ı·ı fak araya SOh"U!mağa muva.f • o ya a çı tan fransızc.a La ı rti. Onun Gir~ae bu'unduğu 51 • 

trı olınuı ve kuru sıkı iki top at- Bü'gari gazetesinin başyazısın • rada Girit:i!er:n isyan etmesi de 
'~tır. dan: onun içİn üçün~ü bir ta'l:hsizlik -

tl'1 ~a~rr, hükiiınet kuvvetlerinin Çalrlaris hükiimeei isyan bay- tir. 
ti ~t .aka ga!ip ge!ccekleri kanaa· rağmı kaldırmış olan - beyanna- "MEs- j ~ Daten ., e göre 

tl.t ızhar elmiş:tr mesinıde dedini gibi- bir kaç mii as·ıer aeli dt'ğ t l, canJdir! t-s·· . • . b 

:kOanet kuvvetleri yeni nasebets:ze kar§ı iktidarı dahilin· Mesaje Daten gazetesin:n is -
alcviye kıta~afl ahvor deki bütün vasıtalara müracaat e- yan hadisesi üzerine yazdığı baş 

Atina 7 (A A ) M nt dere!< kan dökülmesine mani oJ - makaleyi olduğu gibi alıyoruz: huı ~ , . . - u azam 
~i cuınet kuvvetleri, vakti geldi - mak istemiştir. uMemleketin hala iz!er:ni mu • 
taa~anıan asilere kar§I şiddetli bir Zannedileb:·lir ki hükfunet bu haf aza ettiği geçenki hWkumet 
lll l'lııa geçmek üzere muntaza. noktada durarak kaybolmuş ko - darbesinden tam iki yıl sonra ay
tq~rı Yeni takviye kıt'alan almak - yunları ağı1a solanak için kanuni ni adamlar yine vatana taarruz et; 

ır. vasıtalara baş vuracak, bu vasıta- mek tqebbüsünde bulun:iu!ar. Ev-
ı~ı.~tina ajansı, hütekait bütün lar tükenme:Iikçe kuvvete lüzum ve!:.: hareket'Jer!nin hiç bir ma • 

Yunan hükumetinin iıteğile limanı mızcla durdurulan Yunan vapur
larıncl an üçü 

Yunan hükumeti, bütün Yunan mızclan ayrılarnryacağı bildiril• 
limanlarında bulunan Yunan ge- m:ştir. Kaptan kendisinin tüccar 
m '!erinin seyrüseferini menettiği için ?1azot almak üzere Romanya• 
için dışarıda seyrüsefer edecek ya gıtmekte olduğunu, iıyancdar
gemilerin asilere yardıma gide- la alakası bulunmadığını ıöyle
ceklerini hükfunetimize bildirmiş, miştir. 

taı~ta"i·e ger..era~Ierin Baş~akan görmiyecektir. Her ne kadar isya- kul sebebi olma:lığı halde şimdi-

h liae t ] fi k ek ısyan mn hakiki sebepleri henüz bilin- kini ne He tavsif etmek lazmı ge-a. t_ e gra ar çe er 
hi re!tetini takbih ettiklerini ve miyorsa da, fırka rekabetinden lecektir? HükUmet halka karşı ne~ 
tn ~et için hükUmetin emrine a - doğduğuna hükmedilebi'lir. tetti~i beyannamede bunun bir 
ha.~ e olduklarım bildirdiklerini Hükumeti devirmek için başlı- de!ilik hareketi olduğunu söylii -

;r ~erınektedir. yan bu hareıketin bir dahili harbe yor. Fakat ayni suretle tekerrüre- gemilerin adlarını yazmı•, yaka- lk' · iki 

i'Ya -"\~ala ha!ı!nrun asilere karşı sürükl.enmesi, bütün kuvvef.ni yal. den, bu derece vüs'at bulan bir de. 
\tljknb:ttikJeri bildiriliyor. Bet aa- ruz iktısadi kalkınmaya aarfetmek lil:k artı!( bu ke~imen·n.hududu i
i,\ l?' harpten sonra asilerin re· ten başka bir şey düşün..""lleyen, ça- ç:n:le ka!amaz. Bu bir cinayettir, 
del\t:rıeraı Kamenos, asi gemiler- lışkan bir mi.Ueti harabiye sevket- bu halis bir cinayettir. lsıenilerek 
Ça~ •ara'yı kendisine yardım için mesi cidden teessüf edilecek bir Y.apdnuş, teşkilih kurulmuş, hiç 

~ht hal efor. bir hak!ca utinat etmeyen bir cina-

J' ıncı vapur, evve gece Zon• 
lanmalarını istemiştir, guldaktan maden kömürü haınu· 

Marmara ve boğazlarda dola- leaiyle gelen bet bin tonluk Fctini 
§an gümrük muhafaza ve zabıta Carra adlı Yunan i1~ i C!e Bü~k 
memurları, Ankaradan verilen e- derede durdurulınuş, ayni şekilde 
miı· i!zerine boğazlardan geçecek kaptanına tebligat yapılmıştır. 
bazı Yunan gemilerini tevkif için Gene Zonguldaktan gelen 54"0 
sıkı tertibat almışlardrı. Neticer!e tonluk Komiıtra isimli Yunan §İ• 
dün geceye kadar dolu ve bo't 0 • Jebi de çevrilmiştir. Vapqrlar~'an 
larak yakalanan gemilerin sayısı bir kısmı 'Halice çekilmiştir. Bun• 
lG yı bulmuştur. Gemilerden biri lardan başka dört biner t~n!uk 
evvelki gün Çanakka!e boğazm~ T raki ve Parteon vapurları da Kıt 
dan geç~rek limanırftıza gelen ve bataş önünde durdurulmu~tur. 
kaba~aş açıklarında demirliyen . Bunlardan biri :zahire yüklüdür. 
Vansıcaa adlı mazot ve gaz ge- Diğeri boştur. 

"'' "rr. t.r.. M •· H t ·· t 't b h yet'ir. <lorı "'lilandan, Şark a"e· er gayre e mus aı, a usus 
SVasrndaki ihtivat efradı yüksek vatanperverliklerinin abi- Bundnn maksat ne:!ir? Hüku. 

A. ~ferber etmek istedi de'eri tar~hi doldurmuş o!an Yu - meti düşürmek! Fakat Ça?daris 
lirı.ı t .ııa, 7 (A.A.) _ Asilerin e- rtı:.\nİstan gibi bir memleketin en kab:n~i meşru bir hükumettir. O 

"erı 1- ı · mu··nevver çocu.:1".'arının politika zaman iş başın ·'a bulunan muha -ktt..... ~urtıdup kaçan!ar, asi erın .. 
•••attd kavgalarile köı'leşmesi, Yunan va· liflerin idare ettiği haJ~an serbest 

ttoa' anı olan general Kame • d 
'lln ~ , A 'hf tanına karşı o'an en iptidai vazi· seçimin en çıkmış meşru bir hü • 

ht ... frada.rı<ı Makedonyanm 1 1 
• kad kUmet. R·"' haA·d ise u··zerm· de, sıya. "' t fe!erinden ayrı!ma!arı ne ar ... 

fehh·· ını seferber etmeye e • sal dü§iinüşü ne o~ursa o!sun, va-
()Id ~ıs ettiğini ve fakat kuJılanmış yazrktır ! • 

'llgu t d Bay Maksiırııosun dedig"' i gibi, tar.a karşı vicdani vazif esir.i bi -
bı. .. .ı"' e hiş usul~erine rağmen 
~'ı.ıa son daki'!<:ada akıl ve manıtığm len bir kim~e yoktur ki bu anar • 

lii:ro-.1,anır U\'affak olamadığını söy· •ist hare~ı:eti bastırmak için hu"ku .... • avdet edeceğini, intizam ve sükU- Y 

Parj .7 netin teessüs etmekte geçikmiye - mete yardmıda bu!unmasın. 
•iell . 

5 
(A.A.) - "Petit Pari • Onlar Cümhuriyeti kurmag""ı 

.ı ,, ın h h b' · Af ceğini ümit ediyor, bunu bütün 
\l'n U.Susi mu a ırı, ına • istediler? Eg"' er Cümhurı·y .. t b=,. 

Şu h b d" kalbimizle temenni e:liyoruz. Bu- ._ 
-... a eri vermekte ır. tehlikeye maruz bulunursa l •,. 
ıtf Ç ld , b' t b nu so''ylerken, Y un3njştan Ba~<an ı!)"I · a aris in ızza ana L k h 

z e.ıi'" a•ayı·ıı:ı' içi e1zem bir unsur oldug-u· şüp.:ıesizdir i, oşa gitmiyen bu firi ·· eın~ göre, Bu!gar:stan se - 0 :s-
ttl~l Yunan hükOmetine kendi nu anlamış o•an Buı!gar milletin.in müdafilerin hareketi bu tehlike-

t -... l eke•· . , duygularına da tercih."llan olduğu· yi ihdas ediyor. Onların iı:ıtedik-
e"·t .. ır.ın dostane duygu.arını 1 

.rl et . :I · · leri sadece orta ığı karıştırmak, 
~ece tnış ve Bulgar toprak!arına muz an emın·z.,, ~ maddi ve manevi bir intı'zamsız-
ı~ · Cek: o• " ·ı · d h 1 · isyan ba ·ra 1ını kal Jırm'l ,, 
~hJ,. .an ası erın er · 81 

- •· lık vu"cuda getirmektı"r. Ener bu 
t "'l'ıtı::I ki · · liberal bir lidere ya."s.mı· n lliJd· an tecrit edilece erını ~ 

ıl'lni t' yac3 k harekettir adamlarla Cümhuriyet arasında 
Ş ır.,. 

P.f~Jastras Mi'lno~a Son posta ile ge!en Londra ga- bir münasebet varsa yazık o Cüm 

h~ aa~ ano, 7 (A.A.) - P!astiras, zeteleri Yunanistanda kopan is - hur~;:;~Aussolini ile Hit1erin 
ltıiil:ıt. a.h buraya gelmiştir. Hiçbir yan hakkı:n:la makalder neşret -
lb .... ~t mektedı'rJer. Deyli Telgraf, hadi - hareketlerini taklit ebnek ;stiyor-
qilıu "i'ennemiştir. 

" Ma k~ mosun Ven ize• se!eri hülasa ettikten sonra şu mü- lana unutuyorlar ki, bun!ar k:m 
~t~ lostan dile~! ta!ea'arda bulunuyor. ile oynamamışlardır. On!arı ik -

ita· •n.a 7 E k B "Asıl Yunan'standaki Ven=ze - tidar yerine getiren ve orl\da tu-
tlt M ; - ş i Yunan Dış a- J V · I tan gene milletbridir. Onlar bu loaa b' a.cainıos, Paristen Venize- lo~ partisi dağı rr ve enıze -asun 

t ır rn k d · do•t.'arı tevkif olunursa bu Yur.an milleti düşünmüşler mi? Bir mil-

misidir. Romanyaya gitmekten a.. Yunan vapurları zabıta ve mu· 
lakonulan bu gemi V cnizelosun haf aza memurları tarafmdan ne--
oğluna aittir ve altı bin tonluk- zaret. altm_a alınmıştır. Müretteba· 
tur. Gemin:n k ta 

1
. tı~ kımse ıle temasına müsaade e• 

ap nma ımanı· dılmeme1·t d' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .~ e ır. , 

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

Umumi va2·y t 
~ (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 1 •• "f' . · 

müsait bulunmasından iıtilacle l gl~bn.u ~~rüls~ .~taat etmeleri fÜphesh: 
:1 · d · ' ı go uyor. j 

e ıyor emektir. Diğer tc:uaftan Vak ,,, alald 
'ı· ' t T .. kl • ıa n.av arın Genera • vaa ty.e ur erın ıakirı bulun- l k • el' • 

mu§ oldukları bu yerle 
1 

e arşı uyan e ıp ıhtilalcileri 
. l T" k. el • re ama • kovduklarına clair bir haber var-

mıy e ur ıye en gıclen muhacir- d b d 
ler yerleştirilmi§ti. Hükumet ·~ .. a, u, ora. ~ pek keıil olan 
kuvvetlerine teslim olan b • ~~n amelelerının bir hareketi 

. . . azı as- ' gıbı telii.kki edilebüir 
kerlerın ıfaclesıne atfen General D . J • 1 

Komenosun pek şiddetli hareke_ enr~ ~ ~akim olan asi filo • 
tinden dolayı muh::ıcirlerın iıya- sul nun Mıdı~lı aJcuını :zaptett'ği, 

. . l pıara torpıtoaundan K m na ıştıra ~ten vazgeçtih.lerine da. • o enoı .. 
ir Atinaclan gelen haberl-e1 ihti- un ya~clım ııte~iği • clüıünülürse 
Yatla tel~'-'-' edı'leb'l' M h • bu ası general ıle filo araaında 

wun ! rr. ıı acır- • "b b 
lerin Venizelist oldukl b h ırtı at ulunduğu anlQ§ılır. 

arı, a :ı - B ·· M·c1·11· • l • ıus Komenosun b l k ugun ı ı ıyı e e ~eçıren 
nn arı as er et- d s k s·. 

Qll le d e tup gön erınış, ve .. 
i3tenı'? eş harb:ne son vermesini siyasisinin sihirli adı bile Ciritte J,et ki, renüz bnhran:lan pek nazik 
a ... , J~tir: isyar..ı uzun bir zaman yaptamaz. bir nt'\kah"lt devrine girmi~ken o 

mek için •iddetl' h k l • d'' onanmanın yarın a ız, ııam 
:s- ı are et erı u· .b. ral _, h Ak. l .............................. gr ı a..., . ara ua a ım o mcuı pek 

• •••••••••••••••• 

d 9aristan, Yunan hudu- o halde Venizelosu, yakında bir devirde bir hadise il:e m:lhvol • 
llna asker yrğm akta menfi hayat beMiyor. Onun eski mu: rnr. Bir millet ki, ku•han'ar 

l>e.r· d · V.am ed .yor hayran 'arı ise böyle teh:ike'i bir vermiş ve ordu~nnun, do·ıanma-
jalta la, 7 (A.A.) _ Anadolu a- işe gir~şmesini hayretle karşılaya- smm n•hnna. milli ordPsnnun v:ı
l>or: llıın. hUausi muhabiri bildiri - caklardır. sıtalarma taarruz edildiğini gör-

''B Venizelos, gerçi diktatörlük müştür. 
dlld uJgar hükfun.eti, Yunan hu- yapmak için yaratı!mış de~ildir, lhliraı cılr=-rm~k VE-n 1ze•os 
~ı:na .~ker tahş:t etmektedir. fakat bu adam intihapta uğradrğı için ;kinci b'r tabiat 
tofr, ~ ~ariciye nazın Bay Bala - hezimeti de sükUnetle kar~ı1ıya • h<Jlin11t qelm~s ! 

Yanatın<la Yun:ınistandaki cak bir mahiyette değildir. Çalda· Fransada çıkan La Liberte 

gazetesı şunları yazıyor: tabiHir. 

Venizelos ha~ladığı gibi bitir- Bununla beraber Bay Çalcla. 
mektedir. Jhtilal çıkarmak cnun ris. $.:;l.uneti iade ecleceiHnden 
için ikinci tabiat haline .,,..1 . em:n1ir. Balkanların ve Mlhaı • , mış • 
tir. Bu defaki isyan memleketine •a Yırna~:ıtanın menlaati Je bu. 
faydalı olacak mıdır? Ku ek nıınla krırm'1ir. Ve,,;ı:eloıun, is. 
şiiph2lid!r? Ne Yunanisbıının.p ne yan~ ir~:rak etmer:lrği ve ancak 
Avruparın ltarışıldi.Ya :htivacı V'tz•v,..c• ı,;iniı etlece'R öir ~rh:ne-

'- => • • b yo.ıdnr. Dünva, ökomoni JNfn·anı ""' •" ~"'ına ~Pr.meıi iç:n hiihü • 
İçinde yu~arhnrrken siya,ııal hrh. , metle anlcqmn;;'Y h,.,::ir bcılunclu .. 
ran ona hır deva olacak deg"ildir. 

_.... LCıtfen s.ayıfayı çeviriniz .• 
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_H:_e!.~1!~~~~~ Kamutay, ismet lnönü lıükiimetine itimat 
rnme1iDi blıul etti. Ad--be.da 
1>qı.,_ miisılcveler, itaba S. 
firiniıı bir komityon tefkili için 
talimat ••••• ~- •• ..,... 
ltalyanm Afc1u1''c!alct laımaadam 
da bitaraf bir mmtaka vücqda ıe
tiribual 'ela talimat ılmıclıl'llP 
bllcllrcll. ltal1an huahkluı ... 
.,... .. ,,.,. Vul,..a 1* teldW. 
de'f'UD edene C.......,,. ... IC .. 

lb •e mwlemlsba abak••lal 
ıecikdlrme.l kaW etmlr ... bs. 

Sor.lamı 
-Orclunuaa eo,w ... •' 
- Hatır Val~ol ı.&dllMl &..ı. 

ne bir tek ukeri ıinl&h akma P" 
ittmadık. Tahtldat 7aptıt-mm 
llat'lyen Mla 101mar. Bll&Jde Yal· 
TOi h&dbeal U.srlne ubrlwlal• 
sba ıeril .... t ~in emtr ftrcldL 
Denlrelertmbla ltalJ&D brakol-
Jarma raldat•-·· t;la kat'ı 
..ırı.r ...ıı.1t .. _,.... .... 
hallı 1cttt"'1.n.s.ta. ~ .. 
lerlemel• ıel .. I• kartı ıelmele 
klfl ,arutmeldedlr. Onun illa 
tlmdll• 'bmılarl tablJet• I.,_ 
70ktut. 

lhtll&ffı aaha haldaadald .... 
IUlannls aedlrT 
-Hüetl•••rauw IMMlf. 

.ı.. alt olan arall,. ..ı• ol_. 
br. Bu makadı ıullı )'6lu tle t ... 
min için her te1 yapılacaktD'. ı .. 
tekterimiz gayet baıiUiT: Dan• 
mızm bitarafane dinJenmeal, ve 
menfaattar olmrraa bir b.,'etlll 
met'uliteti tayin etm•İdir. llöyl• 
bir hef'etba ftl'eOeli karan dillli
teceii.. V • mee'ul olclaia teMyw 
JGa eclerte ... 'uliyeti J'Gld•· 
mekten kaçmmıyacaiız. Tahkikat 
yapılmaımı 11M"U111DiyM!e karp• 
lıyor .,.. da1'al1U11da haklı olduiu
_musu itpat •••••I'-- ...._ .__ 
hınuyonu. 

Roma, 1 (A.A.) - Habet hü· 
kha.ti ltalyuun ileri eürmtit ol• 
dutu tutlan kabGI etmif oldutua 
dan Alual WiMaiyle ana takip 
edan bldileler yüaGndea ortaya 
plran ilatiWm halli lçüa icra edi· 
lecek miiaakerelar ...,mda kar•· 
kol miiademeleri 'ftllanma mani 
olmak makeadiyle Somalı hudu
dUDda bir bitaraf mıntaka tbduı• 
aa müteallik muvakkat bir ittllf· 
aame akdediJmiftir. 

Meaina, 7 (A..A.) - ''OaaJ,, 
ftpunl Şarki Afrika;ra 1rir piJade 
ala71, bir Sok batarıa top, bir ... 
tibkim bölüiü ve mühimmat ıö-
ttirmüttür. 

Cenova, (A.A.) - Torino ft 
Milanoclan 900 taJJaN askeri 
.... it•• ICalifonia n.pcaw bin 
mittir. Bu vapur ... za •• Afri. 
kaJ& laareket ecl.-ktir. 
,. ;ôirlrtllG1n -~1ı·™··•ut 
.,., ...... ,.,.,.., mllledn wml 

NJin• miirCIOCl4d .ı.n., °""" .. 
• .nlfl IGMM """'1mel• ı• · 
~..-,, ttıT.nJtdıl dsleri ıMU.W • 
ı.nn _,.... ltıralltın oltlafa-
• .,,,.n70"0 tla Ç,,Uon., .. • ..,...,. °""' talttftf ,,.,..,,... 
ı • ...,. ı.w ~ """"'•. 
.... tlllind 6ir .aJıılft .,. ...,,, 

gefi,.,,..,, ""' 6qlniıl ~ 
u.ı. edenlerin ...,,...,. ..... 
fiıal biUlri10f'. 

N• .,,..,, olfına .Z... y.,.. • 
ni.tanın daimi bir siilntn irini• 
,.,,.,,,... •• ,,.,,,., .. ,. iPn 
.,. •,.l• -- .ıa .. ,_ ,.,,w.. 
Ba •wn KonılUiııl.a ..,.w il• 
'-'olf7tlll• iAliUldll.n ...... 
..,.,,. ...,.,, Ça1t1..n. ~ ,. ,,.,,_a ,._,. 6ir ~ 
,.,,.,. elllld• .,. .,, ... "*"'*'• 
ri .ıw. w.... v .. .ı...ı. • ,,........,..,_,,_ ....... _ 
ltı1aoJJralı .,,...,. lıanatılintlqis. 

.... (Bq tarafı ı inci sayıfada) mizin dostça mahiyetinin delille- /maet lnöüniiniln .,. lnıtla 
ima. ,U..... baftllDm JUrdun İ· rini bu komtu memleketin bü.Jük .cmı... 
man ve yurttaıın refahı için bi- aali.hi7etli ajızlarmdan itilmek, Mania saylan Refik $nket 
riDGi ,.n oldujuıla inanıyoruz. Türk ulusunca yüksek deieri ile lace de içinde lnılmadutumus "9 

(ADntlar.) takdir edilmektedir, Aramızda i- yqadıfımız denha icaplanm p. 
Ökonomi alanında zamanm yi ıeçinmek, doatluiu arttırmak ne kendi ifadeleriyle JUFChJa re

tutlan ft Ptelderi alttllcç• zor· ve Balkanlarda ıulbün mubafa.. fahr, yuıtt&fm ... deti di,. Od 
1..-kta olcluluna ılrilJoruz. zumda mütterek büyük menfa - fıkra ile hiilAaa eden ft ha emel-
811, aDreaba ldeme lcabUiJetini atlerimizi ıörmek niyetlerimiz, le devlet makbMeini Jiiriiteteimi 
....,laftrıaeak bir ticaret ı•.te • ki, kartılıklı olduğuna ıüphe et· ftdedea 1Mr Batftldle her laaWe 
mbal takip ...... mecbanu. Di • miyoruz, genit ve ıüzel tatbilca- her vatandqm itimat -..i p • 
ler taraftu --1eket clahllinde ta namzet bulunmaktadır. Bal. yet tabiidir, di,e hatlacblı "8 • 
lldh1tJI ft lldbllkl artıracak Je- kan devletleri arumda birilJiri • lerinde ismet lnönünün her ..ı.... 
İal ft -it faali~ t.,Yik et- nin eaadetini özlemek zihniJetr da bafardıiı büyük itleri •• 
•eri lbumlU ,ara,orm. Sana • ntik'bal için haYJl"lı bir müjde ol. memleket iktiaaclip.tım tamim 
fll8f1MJ• Yerdllimis ehemmi • masmı dileriz. içiıı alDUlllf olan tedbirlerin Ter· 
, .. her umandan sl)-a4e art - Diier büyük devletler ve di • diği iyi neticeleri NPllf Ye te .. 
aaqtır. yeni bir akonomi karar ier münuebetlerimiz, dostane mu ettiii aiyaeamam .. hat • 
alarak ,okHk heyetiniz• aneder inkiıafını takip etmektedir. lanm vuıflaııdırarak et.mittir 
ki, htddım•t ımal nwnu1Qtımı • Sayın ve aevıili aaylavlar, ki: 
an ckhllcle lıtlhllldnl arttnmak Bizi çalıımamızda tetvik et • "Sözünün eri olmalı milb ti• 
iti• sbel tedbirler almaya ka • mek kararında iseniz, bunu rey • armm b.tmda tulu Türk •ille
,., ... ittir. (Allnılar). Şeker, lerini:ıle ıöatermenw clileriz. tinin bütün muahed~ llnlka • 
ldlmlr, otmento ""' mah"dlerin (Şiddetli alkıılar).. valelere, antaatlara kartı 'ballı • 
ftJatlan u...inde eeulı iodinne- Holil Menle, .ciyl~r... biı yolundaki ismet lnanüniln 
ler ıapılank lMmlarm içercie ıü- ismet lnönünün sürekli allat- aöaü milletüa bunnında ftrilmit 
rUmlerl arttınlacalmı anıyo - larla kartılaaan bu nutkundan en kunetli lisdür. 
ru. aonra IÖa alan Halil Ment .. (iz- Binaenal.,la W. llia iChıi llF· 

HUktmet, hem ıenel hizmet mir) "lamet laönünün on 11lbk li)"A ismet lnöaünln M.hOI •• 
"1& tlr"bt muraflaruu indire .. batkanlıiı esnaamda m.mlekete harici aiyuetiae ,unkND 'f'e 

..-le hem ,...ıı GrUn n mamulle .. yapmıı olduiu bllfük hima.Ueri canclaa itimedm11:11 ,....... .. 
rln Wellerlnl ucuzlatarak yur • ıörüp te takdir etm.melc için in. hazmz. (Şiddetli alla,ı..r. 
da yeni ve esaslı bir ıenlik açı- sanm menfur bir ihtirasın nba- Konp eaylaYI General Ali 
lacaPııa İll&DIJOf• nu olması li~dD'., df.Je batla. Fua~ C.beeoy da &uU'llju 7ap.ı 

Deniz naldiyemizi ıslah et.ınelc: · dıjı eöalerinde daha iJi bit pro- 1oıcıa JÜl'Üdüjüaclea clelatı n • 
ve yenilemek ve umumiy~ie ta • ıtamla daha f..,-dab neticeleriaa 'ftll bükemeli terik .._. W. • 
rlfeler berinde ucuzlup ve ko • almıp ~ cihetbaln .diiiıai llyli7etek ...,_ ft bu • 
la,.b ... ıitmek :rolummdur. mün•k•ta ıötüreceiini if-.ret e. elan enel oku11an Pl'Oll'...ı.rm 

Demir 1ollarmın dnlet elin· denk "Fakat, dmıiftir, tu mu • tekmil laitipçlan &n=•rirle lmr
de IMılunmumm faydalan her • Mkbktır ki, dnletiD itleri bü • ıd.,.a.cak n tatmin ...,_ ma • 
IÜll daha liyade anlaplmakta • Jük bir laulua ve derin bir fttaıi. hiyeıtte ıö.,...cliliai -.,.te&tildıea 
dır. NakıH~ uctız •• 6konomik penerlik ve büyük bir clira,.ıle IOnra demiftir ldı 
ltletmeJt Utium ediyoruz. M't'k •• idare eclilmiftlr. •'Ma•mafib ...... ela na .... tlt-
y alnn lıomırılanmula lyl ıe~n - Halil Me 16•1eria Unm mek laterim ki. fU igiade ,......_ 
~ "JwaıımdlW.. · • l'ftlllt"lhta ve iiiiya ıçVlım-

5aJ'ID aaylavlar, kete yaptıfı en büyük himıetin de biç bir clnlet bbba..tnba miJ .. 
DlfU1 ıi,..ada IUÜI •• eami- tef)dl&tı eaulyenin ıe.b\\ ett~i letla biltb ebiklerbai ikmal • • 

fed korumak Ye tetkil&tlandır • demokrui ..... ıarmc1a Mbat .el• decek bir proıram J"'PIP tatbik 
mak ipa bütün kuclntimizle çalı- nk ütopik doktirinler üzerinde edecejini kimse anneci...._ 
llJONS• Doetlarmııza, taahhüt - beteriyete yeni nizamlar bulmak Balamus bi~im bir tek- mül 
lerimiu aaclabt Ye ıeael olarak üzere fQl'&cla, burada vukubulan devnai ıeçirdilimis auan iti -
7Mm kompılanmızla iyi ıeçin • tecrüb.lere deTletin aiyaaunu irap bara Uımraa belki ba llaleriiıa • 
mek İçia elimizden eıelen her tınna11111 olmumdadır. de bir iabat olur.,, 
f91i -.mimi1.U. :rapmak, siya • Halit Ment.et bundan eonn. General Ali Fuad, latiktmetln 
letimilldir. 'tBra-.o aeeleri). Bu devletin iktıaadiyatmdaki rolüne harici ely ... ft JQl'd mOclafauı 
8iJ'aWia ana çb,Ueri içinde u • tema& ederek devletin eeki ıare- hakkındaki laakuıçblma •• '941. 
haalar araaı bldiaelerini dikkatle Deklere ıl!r• bir emniyet jandar- birlerine mUahir olclutuau lf&
takip ecliyoru. ( allutlar). muı bir emniyet muhaf m olmak- retten IOnr& idari, mali •• lko • 

So.,.et ittibadiyle müneaebet- tan çıktıtmı iktlaadiyatta amme nomik tahıl ı. .. aoktal nuarla
lerimb ber amandan ziyade 11 • menfaatinin mubafawmcla ha- n bulundulu, fakat llatUa 1f1a 
cak bir doatluk içindedir. (Sürek- kem rolünGn devletin elinde hu.. onlann m6nalrepemm ,...ıa o. 
li alkıtlar) Sov,et aana1iinin sil· lunduluna itaret etmit Ye dn • lacatmı semam ıeldlttnde ..._ 
..ı eserim aanayiletme hayatı - lelin huwll tetebbüslerin yap • lara ait ffkirlsial e&yUJ«91lal 
asa ehedl doatluk batıralan o- mıyacalı btiytik itleri üzerine al· lf&Nl ederek ••BqCba • blJGk 
1arak J«tbelmekteclir. BG;ük muı •e &a ihtiyacı anlemeainin temennim demiftlr, latllcDmeti..._ 
SotJill ittlhadiyle ,.km Ye 1ami- anırl olclupa " 1'inaenaleyh sin muftffakifeli ft sWIU 
mi ~, terek •ifuet dnletin iktisadi ılyuacla fabri- yalda dahna ilerl19 cloln ııtm. 
alantncla Ye pnık diler her alan- kalar kurmumda fayda bulun • ıidir.,, 
ela bet itin daha ziyade laınet - dutunu e&,lemiftir. Muila aaylaYJ HümU Kitaptı 
ı ... tkte ft ıenitlemektecllr. Hatip ıanayi isdhlikln: ıenit· da Kamuta)'ftl icra al&hi,.tlai 
(BraYO aealmi, allatlar). letmek için müracaat eclileceli General lemet ln&nU ıiM m6m • 

Balkan paktıDlll uluslar ara- blldirllen tedbirler yanmda p:a taz bir dmet rlcle teriiindea 
• llllllaü içia büyük laymetl her 't'e tuz fiatlerinln indirilmesi ıibi dolayı Atattlrke minnflt " ttik • 
-U..eebetle parlak bir surette almmumda zaruret bulunan di- raDla.rnu anetmelde lilse '*th • 
mdbai ~ir. Man. - ter bazı tedbirlerin de hükGmet- yaram. Çilnktı hu 1a19de ftrtee
flld• tuhlaGtlsine sadddlrlar. çe a6• Bıri!nde buhmdunılmuı ilmi• reyleri nWle teımelc 1111 • 
MIHteflkl. biribiriDİD emniyeti- h1UU1U11da bazı temennHerde klmm 1'ize ı.hptmlftlr. Db'e 
ili itmeli -aı,.tleri ailn tutmak -.ıunduktan aonra IÖzlerinl M • bqladıiı tizlerinde "lamel 11'1-
sihnb'ebule4irler. (Allatlar). tirlrken harlct ıiyuaya da temu rıU demlıtlr: "Atattlrk tarafm • 

l...ı. anamda IDftaal olan ederek demlıtir ki: dan kendisine tncll edllen ..zt · 
cloetlak ft p'fell Iİ,.._.ı mutlu "Harici Taziyet ltlhartvle ar - feleri l&,WJle ka't'l'Umf n hu 
Mr amette llerlemektdlr. Dost zeclilen manzara hakikaten lftt .. enerJi kaynaimdu ell iyi lıtlfa
memleketin teanüt ve muhab • bara deler bir manzaracln. Bu de etmetinl bllmiı bit rlcU dn • 
bet hafttnaJ zikretmek, benim i- manzara tudur. Artık yeni Türk let oldulunu hu •lllella ,Uıler
~la ıerçakten bir mançtrr. (Al- devleti batka devletlerin etra • ce aene aGren braballbilt, ini· 
latlar). fmda bulunan bir pe)ik delil • nGnde yenmekle 111-t Mmiftlr.., 

Afıan deTletl Ue aramızda dit. Kendi mukadderatına daya. Saylav, Bq'bakanm ubrHk 
&btdenheri devam edeplen sa - nan mGaü.kil Mr kudret fCIU oy- ve ımaa hayatındaki hG,G1c mu
.mat dodlulumuz tabii 1'ir IU • namaktadD'. Sözlerimi harada vaffaldyetlerlnla 1m lcrolriıini 
rette lnldf&f etmektedir. (Allat • bitiriyorum. BatvelriJim;~fll 'Ve hG- yapbkta11 tema 1'a aahatarda el
lar). kGınetbnlze yeni muftff.aldyet • de ettf~ mttftffaldJ'f!llerle h• 

iulaariatan ile münuebetleri- ler t.emmni ediyorum.,, Wrbala Wr d.Tlet atlamnu ...a.. 

mal etmeie kifi ıeleb" 

•Jl•lttlJ. 
Bu beyanattan sonra 

ldmiye ıelea Bqvekil 
hatiplerin .Syledilderl 
.a.ter. kartı minnettarblsJll 
dinnit .,.. iMi aözleri daha 
tallflD"lr içla bir letvlk "' 
iltve etmittir. 

ilk lcaclm .. ylav olarak 
liye pba Ermrum aaJlaff 
JU Naki7e. General ı..
nGrae itimat beyan eden 
lar anamda bdınla:l'lllllPI" 

lnıJunmaJc Oll011111UD 

olmumdaıı dolayı .iuf..,, ..... _.., .... 
:rec:uu ,u.J J.ir nutuk ita 
atmit •• baD8 mülıeakip rtfff 
racaat o1UD11111ftur. 
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Batkan Abdülhalik 
re7lerin tunifi neticeaiDd• 
,.,ıe .;. llUl'l'Clldun ittifalo 
.... liaöao hükametine • 
reJi nrildliiai blldiriJmw.1" ., ..... 

Bunun Ozerine künüye 
&.thek··· Kamuta,. 
rini fU .a.ı.m. ifa.el• .... 

.. Hük&met ,.ultüDün het 
de alır eld*iu pmenlanlaP .. ~ 
zin laüktmeliais el. tc* al" 
Jiikii .a...hentilml•, 
amla, :rol •&tenneniale 
tec.lr.tlr~ Yücıe fiiveninrizle 
1i elmalı itia ~k çalqa~ 

llatbakanıa bu beyanab 
laTlarm aürekli alkıtlariyle 
lamm9tır. 

Meclla paarteei ... 14 
laMMLtır. 

Bulpriıtanın şik i 
.... Bot faro/ı birittel ~ 

Bulıar mürahhuı An 
rafından, BUlprlara ,öre 
1crtnc l!hatcar - Wı~ h 
yapmakta oldukları tahıi 
ir mim muhtırada denil 

Bir eeneclea Len Tiirki~ 
,.da.ki asker miktarını m .. 
rette takvi7e etmektedir. 
ya iki :reni piyade fırbstflt 
den fazla topa hamil bir 
kuneti ıönderUmiıtir. 

Ankara hüklmeti bu 
tal.tidat bakkmdald lı. 
••f Çanakkale boiazmı 
maktadiyle hareket ettiliıd 
atlnnelde mukabele etme ..... 

Geçen kbunusanlde .....-; 
't'etlerinln teqldbıe , .. 
edilımlt ve Bulıar hudu 
knı bir yerde yeni bir fıtb ---J olumnuttar. Hududun .J 
IMılunaa l>Gtila Tilrk kafir 
dakibda pl,ade " topca 
imiyle cloladur. Blt ~'it 
mat, enak 'fe elbı.. depolatl 
edihnlftlr. 

Adeta bir harp arlfetbl 
slhl ı&tvilea bu ~I 
J.t DM1Ja.nmcla T~ i 
rmm ll~e biri •lllh altlfta 
ve buna lıtanbuldan •e .c 

dan ı&aderilen rakkaml• "" 
Jenl efrad ili•• olunlll....,. 
dtraede pyrl ISllllltaZUll 
tetkil edilmektedir. T~---~-
ahltlerin •• a.fetlerbt ~~ 
ti alJDllUfbt. 

MGbbra • ah.Jet ,.-. 
ker n •erek Trakya~ 
ııada tlddetli hlr prop....--... 
prlmldıta •• Türle ......:.,.....- ı· 
Bultrariatana hticum ~ l) 

da1danıu b7det11teJıtedlt• ti'' ir 
..... •••••• iki ., .. aft i 

•itina ~••"'°' 
Sol,... 7 (>..>..> -: • 

ajanamm huaud muhal>it! 

yor: .. •A-....ı.bl 
lalprİataa ·~ aL _., ..-.; aillla altJD& 

m.ı- ..uı.... c11r. 



Atatüırkün Nutku 
lıtanbul Kumandanlığı 

Sabnalma Komiıyonu 11ln!an 

Türk harflerile basıldı 
3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 

İ 1 - 13/ 2/ 935 tarihinde pazar
i hlı yapılmak üzere kıt'at ihtiyacı 
( olan 1920 kilo hafif, ı1ı20 kilo 

alır benzin ve 420 kilo saf gazın 
puarhimdan ıarf ı nazar edilerek 
kapalı zarfla eksiltmeye konmut· 
tur. 

, Reiıicümhur Atatürkün 927 yılmda, Cümhuriyet Halk Fır
"'111 büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa· 

tı larafındanTürk harflerile zarif bir tekilde yeniden baıdmıt • 
!ar· Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada makav 
"•dan bir kutu içerisine konularak ıatıfa çıkarılmqtır. 

Dç cildin değeri (600) kuruttur. 
d V AKIT' in Türkiyenin her tarafında bulunan bayi terinden 

<' bu tarihi ve çok kıymetli eıerai tedarik mümkünd"ür. 

Müracaat yeri - "V AKIT,, lıtanbul - Ankara caddeai 

2830 kilo sarı sabunlu kösele 
skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
lcl •hınini bedeli 5660 iira olan yukarıda miktarı yuıb tarı aabun· 

llf · ;•ele askeri fabrikalar aatmalma komisyonunca 23 mart 935 tari • 
• 1\ he Cuınarteıi günü aaat 15 te kapalı zarfla aatm almacaktır. Şartna 

~ edelsiz olarak komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
: 424 lira 50 kunıtu haYi kapalı arflarmı mezk6r sün ıaat 14 te 
ar koınisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu • i: 2 "e 3 ınaddelerindeki veaaikle aynı pnde ve muayyen aaatte ko-
Yona ınüracaatları. (1194) 

Kirabk Daireler 
d Poıta ve Adliye binc.~ma en yakın yerde Ankara caddeıin
~ Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundulu kat oda 

0

1 a dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, aYUkatlara, hekim· 
ete • ük ld 0 I ' taıete, mecmua idarelenne m emme aıre er ••• 

•• V AKIT idare evine müracaat •. 

POSTASI 

Eıstanbul~eledlyesı ııenıarı 1 
ı 

~ d- '\"erli kokların toptan fabrika teslimi azami on alb buçuk pe
n e 

i }'' 0tı •ekiz buçuk liraya, ve Alman koklarımn toptan antrepo teı· 
~ ·· ltJtıi bir buçuk liraya satılma ıı iktisat Vekaletince muvafık gö· 
;ı \re keyfiyet alakadarlara tebliğ olunmuıtur. 
-Şehir dahi'in 'e nnrakende kok satan tücarların satacakları 
illa" ' r- ı· k '-il Ra2!ada dökme olarak ecnebi kokunun tonuna 24 lira yer ı o-

3 tonuna on dokuz lira azamifiyat konulmuıtur. 
li)' -:. 'Yukarıda yazılı fiyatlarda muamele verıisi dahil, çuval ve 

lllql'~ Ucretleri hariçtir. Bu fiyatlar~an yüksek fiyatlar!~ s~tı!. ya : 
tbilt aklunda ı913 No. ıu men'i ihtikar kanununun cezaı hukumlerı 
b~1°1~tıacaktır. Fazla fiyat istendiği takdirde alakadarların en ya • 

edıye dairesine haber vermeleri ilin olunur. (l 220 
ı· . \.ttdıı .. 
li~· {Oy ikinci sulh hukuk hl!- . dirde en fazla bedel veren zabn 
),ı ~dlden: üatüne bırakılacaiı ve bu parayı 

0 ~hkenıe . . bulmadığı surette en son arttıra • 
.~'&!'lbıı. ınızce terekeamc el hh .. d .. üzerie baki kalmak 
't ., ollln ··ı·· D wn taa u u 
~ ~...... o u oretaya namı . ._ ·· yede temdit olunarak ;-· -rate" ' . w • • ıartı.te muaz 
'!\ •i ,,a Ya aıt Beyoglu Hu-

5 
N. 935 tarihine müudif 

~ita .. • tnahalleainde Y oğurtha· 2 ısan / d 
e l tında k". ı9 1 h perıembe günü saat 10 ı2 e en 

oı~·· aın numara 1 a- . hd . .h 
t' •1ıaan;935 . . .. . fazla bedel verenın u esme ı a-
aa~ L tarıhıne muaadıf .., · t k h.b. 1 • e ·"""il"& rünu . . le kılmacagı ve ıpo e sa ı ı a a 

. do8>-a saat ondan on ıkı __ 1 .. 1 I .1 d... alakadarların 
'lld •rnda mevcut artname - C&K. r ar ı e ıger . 
l'ltr:!•ıılı •era't d . '. d k gayrimenkul üzerindekı haklarının 

-·ıq T ı aıresın e açı . f d · • li a 1Urctil w hususile faız ve maara a aır 0 

I> ola ... 1 e ~hlacagmdan . . l akı müıbiteleri· 
t~ -.qarın ,,_...zk,. h . lan idc:ha arını ev' 

• &&&'Ç ur anenın · · İr~ ı 1tıuhanı . le 20 ıün içinde mahkememıze bıl-
• 11111 o/, 

7 
nıeneıı olan ı620 d. . k • t kdirde hakları 

ltli \r o ,5 nisbetinde pey akçe- ırmelen ve a ıı .a 

h~ >'ahut nıill" b. b--'-- tapu sicillerile sabıt olmadıkça aa· 
lld .. ı ır u.uaanın . k 1 caktır 

i. unu havi mektu ı·ıe yev· tı, bedelinden harıç a a . 
ı e •a.t• P • hak aah. 'Q;ıt, ~ 1 1llezkurda mahikemede Mecburiyetin irttfak ıp-
>'~de c:ut etıncleri ve aleni mü- lerine pmil olacaiı ilin olunur. 

""tlceainde kıym«i mu - .(5703) 
~İnin o/o 7Si hulanctaiu tak 

2 - Beminlerin beher kilosu • 
DWl tahmin bedeli 34 ve saf gazın 
kilosunun tahmin bedeli 30 kurut
tur. 

3 - lhaleıi 20/ Mart/ 935 çar • 
ıamba tünü aaat ıs tedir. istek • 
liler ıartnamesini her gün öğle • 
den ene) Fındıklıda satın.alma 

komiıyonunda görebilirler. 
4-Eksiltmeye gireceklerin 496 

lira 10 kurutluk teminat mektup· 
tarı veya makbuzları ve kanunun 
2, 3 cii maddelerindeki vesikalar
la birlikte teklif mektuplarını iha· 
le aaatinden bir ıaat eneline ka· 
dar komisyona vermeleri (1083) 

••• 
1000 kilo Aıit Asetil ıalililik açık 
eluilhlMye konmuıtur. ihalesi 10 
mart 935 pazar günü saat 16 da -
dır. Tahmin edilen bedel 3ı20 Ji. 
radır. istekliler tartnamesini Fm· 
dıldıda lıtanbul Kumandanlığı 
fiatınalma komisyonunda görebi • 
lirler. Ekıiltmeye gireceklerin 234 
liralık teminat makbuz ve Ticaret 
odalarına kayıtlı olduklarına dair 
~eıikalarile birlikte vaktinden ev· 
vel komiıyonda hazır bulunmala-
rı. (414) (888) 

• • • 
Muhtelif numaradan 40,000 

kutu kat küt kapalı zarfla eksilt· 
nı~ve konmu§lur. ihalesi 10 mart 
935 pazar ıünü saat 15,30 dadır. 
istekliler §Artnameıini Fındıklı • 
da htanbu\ kumandanlığı Satın • 
alma komisyonunaa görülebilir .Ek 
:tiltmeye ıi:-ecelrle-rin 660 liralık 
t.eminat mahbuz veya mektup ve 

kanunun 2,3 cü maddelerinde yazı 
b olan veıikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bi1' 
1aat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 

(413) (889) 

• • • 
22 Kale111 sıhhi malzeme kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuıtur. Tah 
min edilen bedel 8380 iradır. iha
lesi 11 mart 935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. istekliler tartna -
mesini Fındıklıda lıtanbul kuman 
danlığı aatınalma komiıyonunda 
görülebilir. Ekıiltmeye ıire-
ceklerin 629 liralık te • 
minat makbuz veya mektup 
ve kanunun 2 , 3 cü maddelerinde 
yazılı olan vesikalarile birlikte tek 
lif mektuplarını ihale aaatinden en 
az bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri. 

(416) (890) 

• • • 
25 kalem tıbbi ecza kapat. zarf 

la ekıiltmeye konmu,tur. İhalesi 
10 mart 935 pazar günü saat ıs te
dir. lıtekliler tartnameıini Fındık
lıda lstanbul Kumandanlığı Satın· 
alma komiıyonunda ıörebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 7ı3 liralık 
teminat makbuz veya mektup ve 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı olan vesikalarile birlikte tek
lif mektuplarını ihale ıaatinden en 
az bir saat evveline kadar komiı· 
yona vermeleri. ( 412) (89ı) 

.y. • ~ 

7 kalem ilaç açık eksiltmeye 
konınuftur. ihalesi 10 mart 935 
pazar günü aaat 16,30 dadır. la • 
tekliler tartnamesini F ındrkhdaki 
lstanhul kumandanlriı Sahnalma 
komisyonunda ıörülebilir. Eksilt· 

ıt - KURUN 8 MA'RT 1935 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve befeniJmiş eserleri 

Yıırdıımuzun en saldhigetli bilginler; elile 
gl1zel dilimize çevrilme/etedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve Sok de§erll bir kU· 
tUphaneye aahlp olmak latlıoraanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külligatı'na 

Abone olunuz • 
Bu ldilliy~ta abone olmak için mGracaat etmekte olan oJcu. 

JUCularımıa bir kolaylık olmak bere abone f&rllannı JUIYOruz. 

Abone şartları : "--- kitapl-'- 1 • • • . f. t· 
"•••" ik" VlllU" °' UICI aennın ıa ı 
uoıv , mci aerininki "504,, kuruttur. 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci ıeri 
için "204,, kurut pefİD alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere takıite ballanır. 

:- Ha~ıi .~eriye abone o~urıanız olunuz, pe§İn alınacak pa· 
rayı ıonderır ıondermez on kıtabı birden alırsınız. Kitaplar taı· 
raclald OkuJuculanmızın adlarma yollanır. Poata parası atm. 
maz. -

Abonelerin - taksitleri aüniinde ldiyeceklerine dair __:: 
memuraa daire mildürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu aöndermeleri lizımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok deierli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri- Vakıt Matbaa.ı - Ankara caddeıi. - lıtanbul 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 85,400 lira olan yukarıda yazılı kasnak kayıtlan 

ı2 mart 935 tarihinde Salı rünü aaat on bette Aıkerl Fabrikalar Sahn 
alma komiıyonunca pazarhkla satın alınacaktır. Tediye tartlarınd2' 

değitiklik yapılmıthr. Şartname 427 kurut mukabilinde komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı veaailde mezkW- ıün ve saatte ko 
miıyona müracaatları. (1180) 

Yeni Çıktı 

Değişişler 
O VI D 

S. Z. AKTAY 
Ovid eski Romanln en bUfUk klAsik 9alrldlr. Deli· 
fitler bUh. n orta ~•llar1 kaphfan t•lrln en UnlU ve 

en tizlU eaeridlr. 18 Forma - 15 kuruı 

Dağıtma Veri - Vakıt Matbaası - lstanbul 

........................................................................................... 
m~ye gireceklerin 163 liralık te • ı ve kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
mınat makbuz ve Ticaret odasına yazdı olan vesikalarile birlikte 
kayıtlı olduklarma dair veıikala • teklif mektuplarmı ihale saatin • 
rile birlikte vaktinden evvel ko • den en :az bir saat evveline kadar 
miıyonda hazır bulunmaları. komiıy na vermeleri. 

(4ıı) (892) (417) (894) 
• • • 

ı O kalem ilaç kapalı zarfla ek
ıiltmeye konınuttur. lhaleıi 11 
mart935 pazr.rteıi günü ıaat 14,30 
dadır. Tahmin bedeli 11325 lira
dır. istekliler ıartnameeini Fm -
dıklıda latanbul lcumandanlılı Sa· 
tınalma komiıyonunda ıörebilir
ler. Eksiltmeye gireceklerin 850 li
ralık teminat makbuz veya mek -
tup ve kanunun 2, 3 cü maddele • 
rinde yazılı olan veeikalnrile bir • 
likte teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en az bir ıaat evvel ko • 
misyona vermeleri. 

(415) (893) 

• • • 
25 kalem sıhhi malzeme kapalı 

zarfla eksiltmeye konınuıtur. Tah
min bedeli 8469 liradır. ihalesi t 1 
mart 935 pazartesi saat ıS,30 da
dır. istekliler ıartnamesini Fındık· 
hda lıtanbUl Kumandanlığı Satın
alma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 636 lira • 
lık teminat makbuz veya mektup 

• • • 
İ•tanbul Levazım imirliii em

rindeki yiyecc.k ambarının tamira· 
hnm eksiltmesi 12 Mart/ 935 ıalı 
günü saat 11 re bırakılmıftır. Ke
tif bedeli 183 lira 50 kurut olup 

muvakkat teminatı 14 liradır. Ke
tif ve tartnameıini hergün öife • 
den ~vvel Fındıklıda Satmalma 

komisyonunda görebilirler. istek· 
lilerin teminatı muvakkate mak -
huzlnrile ticaret odasına kayıtlı 
olduklarına dair veıikalarile bir • 
likte vaktinden enel komiayon • 
da hazır bulunmaları. (1179) 

Gümüpuyu hıı.stanesindeki hu. 
talar ile efradın 22 lkinciki.nun/ı 
935 gününe n 176 !nlo 700 gr. ek· 
meği iç· n h st ce yazılıp iate 
zabıli tara.fmdan kaybedilen 35 
cilt 1701 numaralı Ayniyat te1el· 
lüm makbur.uı un yerine diğeri 

verifeciğnden hukmıi olmadıiı i . 
lin olunur. (1222) 



Dit ft "-t ainlan için en faydalı ft tesirli iliçtır. 1-6-12 adetlik 

d&t ktife madeni kutularda her eczanede bahmur. 

-----Bayramda ____ _ 

Hililiahmer Gazetesi 
Birinci ıün •kp•ı, ikinci, 6çündl •e clardünci s&nJeri sabah 

olmak üzere d6rt n08ha çabcalmr. 
Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine yalnız 

Hil&liahmer gazetesi çıkacağından, Hililiahmer. gazetesine nan 
verecek ticarethane ve müemeaeler, azami i&tifade görecekler ve 
ayni zamanda Hili.liahmer Cemiyetine yardmıda bulunmuş 
olacaklardır. 

llln Genli: Son ta7'alarda antimi 30 Jmruttuı. 
Müracaat yeri: Hi1lliahmer Merkezi veyahut Ankara 

caddesinde Kahram.-um.de hanında lllneıbk Şirketi. 
Telefon 20094 - 5 -

lstanbul 7 inci icra Memurlujwıdan : 

Emniyet Sandığına 
2IO lira mabWliade hiriaci derecede ipotüli olap parap çnrilmed
ne karar ..Uen ft tama•ma &ti lira kqmet takdir edilen Fa • 

TC!JC.KiVE 

l\RAAT 
BANK~I 

...................................................... +-~----------~-----~---~.-lJ-ı-'--f!!!~~~---
,. ,.m 4-t .......alarla makkam maa bahçe ahpp bir hanenin 
ta-· açık artumap. nsedibmttir. Arttuaa pefiaclir. Artbrmap it
tirak edecek mifterilerln luıaaeti mnha.,......,in % 7 ~ niabetincle.,., 
akseai ftJ& milli Mr lwphnm teminat meldu1am hamil oh-lan icap 
eder. Miteraldm ftrli, tanzifat tenTiriJe "ftlaf borçlan horçla,. a· 
ittir. Arttırma prtnamelİ J 8-3-835 tarihine mtiladif camartelİ sünil da 
irede-•m •• .._. ta11r ediltaldir. Birinci artbrmw 104931 ----------------------------___.ııl! 

Aaliye mahkemeleri yenileme bil #fi•••••••••••••••••• tarihlM mUlaclif Çarfamha sin& dairmüzde IUt 14 ten 18 J& Jradar 
icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıJwti muha•meneırin % 
71 ini haldaia takdirde Gatte bırakılır. Abi talrdircle 1011 artbrmanln 
taahhGft mJd alm•k bere arttırma OD bet sin daha temdit edile • 
rek 21-4-931 tarihine milaadif Per-felllbe silnil 1aat 14 ten 18 p lracl 
ar ~ ppal.cak ikinci arttır -ma neticeaiacle 9 çok arttuanm iiat 

ilDlle ............... 2004 --.icra" lfla. ••••• 118 ma • 
,.Yeline tnflbn llaklan tapa ai -cillerile abit obmpn ipotıakli alac 
ald.arla diler .W.daramn ft irti-fak halda aahipı.bün ba Nklarmı 
" 11-ll• faiz .. muarife dair •laa idclialanm illa tarihinden itiba 
~ ·20 sin arfmda nrala milahl • ..ı.;ı. birlikte clainmise Mldinne 
1eri lkandır. Abi talalinle hakla -n tapa ıidDerile ahit olau,.nla" 
aabf bedelinin paylapnaımdan 11a-riç bhrlar. Dalla fula mallmat al 
mak ilti,...ıerln 934/3530 mnnara·h cloe:rada meYC:Ut evrak Ye mahal 
len luds •e takdiri kıymet raporu-na ılriiP anbyacaldan ilin olunur. 

(1202) 

BClyClk 

Tayyare Piyangosu 
18. ei 7ertip S. ci Çekiı 11. Mart 1935 tletlir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Arrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ilaamige

ler oe 20,000 liralık mlJkAfat fltlrtlır. 

latanltul Evluaf MMlll'l•IU llAnl•ı 

l'08Ulldan: 
Dana -Ahmet Nadir ile daya 

olanan Galatada yam IOkaimda 
Boton hanmda 4 No: da Kohea. 
arumdaki daYWD yenileameei 
lll'MIDCla: Dan olunan Kohmin 
•metılhnna meçhul bahmclaiu 
mli'-tirin Tel'dili mepulwtan an 
........... ilhen teblilat icn.ama 
karar ..-ilmit buhmcluiundan tel· 
lribtm ,...-... l 1/ 5/ 935 aaat 
14 de hiroda hazır bul1mmaıı lü
amıa tebJii mak•mım b.im ol • 
mak 1b.e illn ohmar. 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Bir ~ clola11 m•hcuz O

lup paraya çeYrilmesine karar ve
rilm .... ,.. 11/ 3/ 935 aünleme
.. rutlsJ&D puartmi IÜDÜ IUt 
9,30 elan 10,30 a kadar Nifanta • 
pncla Nipatap aputmmmda a • 

Kara a •ı• 
DördOncO kltab 

Mavi Portakal 
Figatı .S Kıuıııtıır 

Sa m•akL •e beyecanb romanlar Mrlai•d• 
filade bir kitap Depo aaar. 

Her kitab b8fh b•••• bir romaacler. 

Şimdige Katlar Çıltanlaı: 
Numara 1 Bir Millim Ciaa1et 

" 2 Sarı S.çla Adua 
" s AllllDlf Kacla 
., 4 MaYi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaa .. - An1cara Cad. • 181 

inhisarlar U. Müdürlügünd 
15,000 kilo Bat ipi 
14,000 kilo Bel ipi. 

Pc uttırma ile utılacaimdan is
tıeldilerin l&bf atmü adı seçen ta· 

aite, mahallindeki memanma mü
racaatları i1&n ohnır. (5710) Yukarıda nn'i Ye milctarlan yazılı ipler 28/3/ 935 tariJllll' 

ı .. --~------• dif Salı ıünü eaat 14 te puarblda tatm alDYıcaktır. TaliP 
Göz hekimi ""o 7,50 muvakkat aüvemne paruiyle birlikte Cibalide aldl f9 

Dr. ~ükrü Ertan 1 komiayomma müraca&tlan. 
BaW&. Aabn caalllui No. eo 

TeWoaı12188 
4083 adet muhtelif ıife: Kabatat l&bf rekl•m .... 

KIT& Um 
l - Anadola Hiurmcla Baratane cadde.inde oda 938 bitimiae 
Z - Aaadola Hiaarmda Buatw cadd•inde dllkln 938 biti•iae 1-Hab,.r, Yeni Poetam brp_.. X.•ebr ..JG. • .. ________ _ 

Atet tuiluı: Pqabahçede idaremize ait arwla ,...re· .. 
harapcamf.........-.. 
tef tallaluı ......... 
toD ltilmi,te •tıJ=celdlr• 

......... 817Mtl ...... 
Ymnda yuılı malaaller ...s....ıa ,..la aslarla kiraJa wr11. 
a..artırmuımabhntttır. Tutmak iltb..ı. 11/31131 paaart.I 

................. ımı.a.111riJeti..ı. ftlaf ................. 

.... .,..;. (119') 

Sallllıl:ASDIUS .. . ., ........ 
llEllS A' ı • SIVENGIL 
YAICl1' ........ - ......... 

Yulcanda yazıb iki blem mal- puarbk _..tiri• .. 
du iateldilerin 12 3 935 Salı - IUt 14 te "'- 11 
Ci•lide lnamn Ye mUbaJ&&t .... tine ............ 


