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Fransız ve Leh Bakanları V arşovada Anlaştılar 
Tek parti 1 K it d f Balkan antantı konseyinde dünkü görüşmeler 

C h . H lkP ... b .. 1 uru ay a 
üm urıyet a artısının u- R d k • b •• •• 1 1 • • Yükkongresitopland~tan .. ~0nra 1 K . ı _ uzname e ı otun mese e er uze-

ortaya çıkan (Tek Partı) sozu, ba- OffilSYOD ar ge 
zılarım ıinirlendirmiştir. Sebep o-1 k d • d t b• 1 h A 1 ld 
~arak da (Tek' Parti) rejim.i ~lus Ce yarJSIDa a ar f)ll e am Jr an aşma ası 0 Ü 
ıtlerinde yurtdaşlarm reyl:rın~ al~ çalıştılar 
llladan idare demek oldugu ıJerı 
sürülmektedir. 1 

Bize öyle geliyor ki (Tek Parti) 
usulünü beğenmiyenlerin itirazla. ! 
tına daha derin sebepler vardır. 
Fakat bu sebepler üzerinde açık j1 
konu§acak yerde doltUııbaçlı yol
lardan çevirme harektleri yapılı. ! 
Yor. Böylelikle (Tek Parti) reji
:nıinin yanlışlığı isbata çalışılı

Yor. 

Vakıa bizde bir tek parti var· 
1 

lllış, fakat bu (Tek Parti) sanıldı. 
ğı gibi büsbütün mürakabeden ve 
tenkitten kurtulmuyorınuş. Çünkü 
ayni mecliste müstakil mebuslar 
da bulunuyormuş. Bu müstakil 
:nıebusların intihabım da bizzat 
If alk Partisinin müessisi ve Cüm· 

huriyetin banisi olan Atatürk ilti
zaın ebnif. Şu halde ortaya teki 
Parti usulü diye bir yen~ mese~.e 
çıkaniınası doğrudan dogruya Bu· 
Yiik Önderin kurduğu esaslara ay· 

Ankara, 11 (A.A.) - C.H.P. 
büyük Kurultayı bildiriği: 

C.H.P. Büyük Kurultayı ko • 
misyonları, 11 - 5 - 1935 cumar· 
tesi sabahından geç vakte kadar 
çalışmalarına devam etmişlerdir. 
Bu çalıtma gece yansına kadar sü
recek yann sabah tekrar başlıya· 

cakhr .. 
Proğram komisyonu Dil Cemi

yeti üyeleriyle birlikte proğraımn 
öz Türkçeye çevrilmesi yolunda 
çalışıyor. 

Dilekler komisyonu da ilk otu· 
ruşta Gümrük ve inhisarlar Bakan
lığı ile su bakanlığı iJ:jk:. ···en di

lekler, ikinci oturumda finans dilek· 
leri üzerinde çalışmış ve ilgili Ba• 

kanJarm izahatını dinlemiştir. Bu 
kom:.;:·on saat 22' de tek•r Öko· 
nomi dileklerini görüşmeye başh

yacak ve Okonomi Bakanını din· 
leyecektir. 

Hesap komisyonu mazbatasını 
yazmış ve parti merkez hesapları· 
nın tamlığını ve düzgünlüğünü 

takdir diliyle anmışbr. 

I-labsburglar meselesinde Küçük itilafın menfi olan ve 
hiçbir ihtirazi kayıt tanımıyan fikri kabul edilmiştir 

Balkan :.t'ntantı 'K.on•eiinile Dört Deı>letin Murahhaıları. 

Bükref, 11 (A.A.) - Sabahı- ] cY 
celsesi saat 14 de kadar devam 1 JJQQf sonra müzakereden 

kır:r olarak yürümek olurmuı. , ._ _ _. ........ _ _.., _____ _. 
1 etmiştir. Bakanlar ve yanlarında -----f--

1
--------...._ ___ _ 

bulunanlar Yunanistanın Bük - Yunan ı· "'""""SUDU kaçıran 
reş elçisi bay Kulas tarafından ve- U • 

Bu sözlere ))akılacak oluraa 
., ~ _. ·-·-- __ 1 "•• J!ıil""'Y a.U .. CAI 

lllüatakil mebus olmasa Cümhurİ· 
}et Halle Partisi hükumeti hemen 
bemen mürakabesiz kalacak! Bel· 
ki Türkiyede Cümhuriyet rejimi 
lta.ıkmış olacak! 

Acaba (Tek Parti) rejiminin 
konuşulmasından hoşlanmıyanlar 
gerçekten böyle mi dü,ünüyorlar? 
nöyle bir iddiada mı bulunuyor• 
lar? 

Hepimiz biliyoruz ki Türkiye 
l<a.ınutayında müstakil mebusla .. 
:tın bulunmadığı zamanlar da ol
du. O zamanlarda devlet işleri 
hiç nıünakaşa olunmadan mı yürü
l'ordu? 

Eğer böyle düşünenler varsa 
Pek çok yamldıklarmı söylemek 
1~ınıdır. . Çünkü Büyük Millet 

ASIM US 

(Sonu 9. cu sayıfamn B. ci sütununda) 

:Ba.y Laval 
Varşovada 

JJay ı·aval 

(Yazısı 9 uncu sayfada) 

Neşter altında verem ! 

G"l • · ~ • t" .. .. B M'm Kemal ta-r ıt hane lıastanesmde degerlı opera orumuz ay ı · . . . . 
; Q~111da:n yapılan mühim birkaç ameliyatı takip eden muharrırımızı~ 
,.hı:_ıci Ynzrsım bugün beş!nci sayıfamızda okuyacaksınız. Bura~akı 

1 1...-··--::s'"--
dır. Bundan sonraki toplantı sa
at 16.30 da olacaktır. Bu akşam 
kral tarafından sarayda verilecek 
olan konseri bir kabul resmi ta -

kip edecektir. Bay Y evtiç bu ka -
bulden sonra Belgrada gide -

(Sonu ~. ci sayı/anın 3. cü sütununda) 

Krnl Jorj 
Milleti çağırırsa 

Yunanistana 
dönecek 

Balkan antlaşması hayırlı 
bir antlaşmadır diyor 

Eski. Yunan Kralı ikinci Joıı 

Ekselsivor gazetesinin bir ba · 
~ 

yan muharriri Londrada saÇıık 

Yunan Kralr ikinci Jorj ile ıııüla. 
kat etmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu mülakatı şu suretle ~111latryor: 

Dostlarımdan birinin evinde 
ikinci Jorj ile görüşmeğe muvaf· 
fak oldum. Kral Fransızcayı bir 
Parisli gibi kor.••şırvrr. Küçükken 

lar idama mahkQm oldu 
Muhalif siyasi partiler intihabata işti
rak için henüz bir karar veremediler 

Siyasi Fırkalar reislerini b'eraat ettiren harp Clivanı azası 6iraracta 
(Yazısı 7 inci sayıfada) 

e&rnıcle dahiliye doktoru Bav Abd:illlac!ir ile osistanlarını amelıyat 
ll'tQıası baımda görii;yorıunuz (Sonu. f. ci sayıfaııııı ı. ci sütununda) 

Mayısın bidnci günü l\foskovada 
ge~it ı·esmine :ıoo tank iştirak etmiş 
ve harbe Jı:.ı ·,, ıı· olan piyadeler Stalin 
Yoldaş ile Soyyet Rusya liderleri ö
nünden gcçmi~lerdir. Geçit resmi es
nasında en fazla göze çarpan a...c:ıker • 
lcr makine1i tüfek ve tank kıtalarınal 
mcm•~P olan kadın askcrl<:>ı·di. Bun • 
Jar çızmclcrlc \C askeri paltolarla 

geçit resmine f ştirak ~tmislcrcli. 
Hesmimizdc kadın askerleri g<:><,it 
resminde görüyorsunuz. 
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Habeşistan - ita/ya gerginliği karşısında 

Fransız ve lngiliz hükllmetleri 
Takas yolsuzluğu gµmriikler hukuk 

müşavirliğinde tetkik ediliyor 

görüşmelere başladılar 
Ankara, 11 (Kurun) - Güm· 

rükler hukuk müıavirliği kereste 
takas yolsuzluğuna ait evrak üze· 
rindeki tetkiklerine devam ediyor. 
Mütavirltk kaçakçılık yapanları 
ikiye ayırmakta, bunlardan bir 
kısmını vazifelerini ihmal eden 
memurlar olarak görmektedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Reuter koruyamamak durumuna düşme - -------------
sinden korkulmaktadır. Balkan antantı Ajansınm duyumuna göre, Fran -

az ve lngiliz hilkiimetleri, muhte· 
mel bir ltalya - Habeşistan sa -
vatına kartı koymak çaresini a -
ramak için komışme.lara batla • 
mıtlardır. 

Fransa ve lngilterenin yakın -
da ltalya hük\ımetine, esasen her 
iki tarafın kabul ettiği bir uzlaş -
ma komitesi teşkilinin barışın de
vamı için elzem olduğunu bildir· 
meleri muhtemeldir. Şimdiye ka -
d,r Londraya 1930 kararının çiğ
nenerek Habqistana silah yollan· 
muı hakkında biç bir İtalyan 
proteato.u gelmemiıtir. 

Söylendiğine göre bu karar, 
Habetiatana silih kaçakçılığını 
yuak etmekte, fakat 'bu memle • 
ketin kendini korumak için ailah 
satın almasını .serbest bırakmak • 
tadır. 

lT AL YAN iDDiASI 
DOGRU DEcalL 

Londra, 11 (A.A.) - Eko dö 
Paris muhabiri, ltalya - Habe • 

istan anlaşamamazlığının halli için 
bir Fransız - İngiliz teşebbüsü 
yapılacağını bildirmektedir. ltal • 
yanın, Eritreyi Somaliye bağla · 
Mak icin karar ve Ogaden'i elde 
ci.m.ek maksadiyle, icabında kuv • 
vet kullanacağı muhakkak bilin-
-·--' 1• 

lngiliz liükumeti, MançUko iti· 
n"n örneği olan bu itlen Uluslar 
Kun·::nunun ağır surette mütees • 
r.ir olmasından korkmakta, ve Av
rupanın sıyasal vaziyetinin ince 
olduğu bir zamanda İtalyanın, so
nu şüpheli bir Afrika mecrası i -
çin kuvvetlerini israf etmesini 
tenkit etmektedir. 

Koloni itleriyle metiul olan 1-
talyanın, bir Alman taarruzu kar
ıumda kalabilecek Avusturyayı 

Kral Jorj milleti 

İngiltere, İtalyan - Habeş 
meselesinin hallinin, Uluslar ku -
ru.muna değil, fakat bizzat ltalya
ya dütdüğüne dair olan İtalya id
diasını kabul etmemektedir. 

Londra, 11 (A.A.) - İtalya i
le Habeşistan tarafından Prensib 
itibariyle kabul edilmi! olan, fa -
kat J-labeş İmparatorunun Roma • 
ya göndennit olduğu .on notaya 

rağmen henüz tahakkuk ettirilmi
yen muhtelit hakem komisyonu • 
nun bir an evvel tetkilini i.temek 
maksadiyle, Fransa ile lngiltere • 
nin bu,Unlerde İtalya hükUmeti 
nezdinde dostça teıebbüste bulu • 1 

nacakları haber alınmııtır. 
Bu komisyon teıekkül ettiği 

takdirde, uzayıp gitmesi vahim 
neticeler doğurabilecek olan bu • 
günkü durumun i!zerincle iyi biT 
tesir yapacağı bilhassa kaydedil • 
mektedir. 

Roma, 11 (A.A.) - Giornale 
d'ltalyanın yazdığına göre, Kanu
nusaniden bugüne değin, Avrupa· 
dan Habeıistana 10,000 mavzer, 
2.000.000 fitek, 200 tane de mit -
ralyöz gönderilmittir. 

Ayni gazete, Almar.yamn, 
ıaz ve patlayıcı maddeler yapıl -
mak üzere, Habeşistana kimyevi 

ve etmektedir. 
Daha birçok mitralyöz, tayya • 

re h'Spu, Yunkers tayyaresi ve 
tanklar, yolda bulunuyormuş. 

HRbet is tan, satın aldığı bu eı
yamn karıılığını beş senede ve 
mal ile, bilhassa kahve ile öde • 
yecekmif. 

Giornale d'İtalya, Avrupa ban· 
kalarndan birinin Habeşistan he
sabına it görmekte olduğunu zan
nediyor. 

çağırırsa dönecek 
_. CBaıtaraft ı. ci aayıfada) 1 hareketim, hadiseleri heyecan ile 

i8' ötrencliii yabancı dil Framır ve istifade ile takip etmeme ve 
ca olmuttur. Ulualararuı edebi· Fransanm sulh için sarfettiği gay. 
·· a" ve tarih hareketlerini daim• reti takdir eylememe mani olma • 
takip ediyor. ımştır. Yunanistandan ayrıldığım 

içtimai meseleter de kendiaini 1923 senesindenberi, benim için 
ayni ıuretle alikalandırıyor. lt • ne kadar istiraplı olsa da, sıyasa -
aizl:\ p3ra müıkülitı gibi büyük ya dair birşey söylememeyi ve va
mes~ :eleri tevsik ve tetkik ediyor. tannnı uzun zamandanberi harap 
Yirmi yaıında iken Balkan harbi· eden dahili ihtirasların yatışması
ne itl~rak etmifli. Ondan sonra nı beklemeyi vazife edinmiştim. 
dünyayı gezmeğe çıktı. Oç ay ka· Vatandaşlarımın biribirleriyle 
dar Hindistanda bulundu. Batlı· harbetmelerine vesile vermek is -
ca Maharacalar tarafından ka • temiyordum. Bu hususta çok isti • 
bal edildi. Birçok kaplan aYladL raplara tahammül etmek mecbu -
Bunları anlabrken dedi ki: riyetinde kaldım. Bununla bera -

- " Bu seyahatimde bana en her Uluslar. Birlilinbı feyizli ha • 
bilyOk IÜrpriz olan şeyin ne oldu· reketi ve çok hayırlı bir anlaşma 
tunu biliyor musunuz? olan Balkan antlapaaaı sayesinde 

Hindi&tanm fimali garbisinde harici hidiselerden elde edilen ne
Sint nehri kıyılarmda yerlilerin i- ticelerin, hiç olmazsa A vnıpanın 
leri gelenleri tarafından kabul e- bu kmmmda, yani Akdenizde di -
dilml§tim. Bana, büyük lskender- yecektim, bir sükQnet ve sulh dev
le beraber bundan yirmi döıt am ri açacağını ümit ediyorum. 
evvel Hinde gelmiş olan Yunan Eğer Yunan milletinin açıkça 
askerlerinin ahfadı olduklaruıı göstereceği amı ile ve milletin 
söylediler.,, yüksek sesi ile vatanım beni da -

Çok cazip bir ifade ile anlat • vet ederse, sülalemizin mÜ~isi 
mak lmdretim malik olan ikinci olan dedem birinci Jorj gibi hür
Jorja ııyasaya dokunan bir ıual riyet ve meşrutiyet pren..ajplerin • 
10rdum. Cnap •erdi: den mülhem bulunmuş olduğum 

-- Ben bütün sıyasalardan ay- halde az:iz memleketime dönece -
n yaşamak istedim. Maamafıh bu ğim.,, 

Bir (Baş tarafı L ci sayıfada) 

cektir. Başbakan olmak itiba • 
riyle bir taknn metıuliyetleri 

vardır. Nihai tebliğ yarın öğle 
vakti neşredilecektir. Gazeteler, 
Balkan anlaşması konseyinin me
saisine ait mütalealarına uzun sü
tunlar tahsis etmektedirler. 

Adevarul gazetesi "Balkan 
anlatması devletleri arasında tam 

bir itilaf,, ba§lığı altında ezcüm
le §unları yazıyor: 

Memurlar, memurin muhake • 

Gümrük muameleleri 
kolaglaştırılacak 

Ankara, 11 (Kurun) - İstan
bul gümrüklerinde son defa ya -
pılan teıkilattan beklenen fayda
lar elde edilmediği yazdmıtlır. 
Salahiyettar bir zat dedi ki: 

- Değif ik'likler it bölümü nok· 
tasından yapılmıştır. Gümrük mu• 
amelatmın kolaylaıtırılması hu • 
suıunda Gümrük Bakanlığınca 
yapılmakta olan tetkikat yakında 
bitecektir. 

Bu tetkikat sonunda gümrük 
mua:neleleri kolaylaşmış olacak • 
tır. . 

' 

En iyi malômat alınan maha -
filden elJe ettiğimi~ haberlere is· 
tinaden tunu ehemmiyetle kay -
dedebiliriz ki müzakerat ruzna -
meaine dahil olan bütün mesele -
ler üzerinde tam bir itilaf hasıl 
olmuıtur. Bu aababki celsede ni -
hai tebliğin mukaddeme mahiye
tinde bulunan fıkrasının tanzimi-
ne tevessül edilmittir. Bildiğimize IST ANBUL LlMANNIN 
söre tebliğ, Balkan illerinin te _ GENIŞLETlLMSI 
aanüdünü ehemmiyetle kaydede- Ankara, 11 (Kurun) - lstan· 
cek ve Balkan anlaşmasının son bul limanının geniıletilmesi hak • 
zamanlarda Yunanistanda zuhur kında Ekonomi Bakanlığının ha • 
eden vakayi münasebetile barııın zırladığı layihaya esas olmak üze
lehine olarak oynamış olduğu ro- re bakanlık dahiliyenin fikirlerini 
lü izah edecektir. sormu§tur. 

Ayni zamanda bu tebliğ Bul· Bakanhk bu genişletilmenin 
garsitan, Macaristan ve Avustur . polis, bekçi bakıımJndan yapaca • 
V&JUI\ tekrar SilablalUJla\AIQa wnİİ , ğı tesiri tetkik etmektedir. 
tealhk olarak muanecteıerın yeni- UUALAJ\ l\.Vnunr.~1 , . . 
den gözden geçirilmesine ait tah- Ankara, 11 (Kurun) - 25 Ma-
rikitı tekrar daha tehlikeli bir yısta toplanacak Ticaret odaları 
plana nakletmeğe müsait bir va - kongresinin murahhasları gelme • 
ziyeti kabul etmek imkansızlığını ğe başladılar. Kongre, Bakanlı • 
kaydedecektir. ğın yeni binasında olacaktır. 

Balkan anlaşması herhangi bir BiR TERFi 
suretle hakiki em.niyet eseri art- Ankara, 11 (Kurun) - Maraş 

tırılmaksızın muahedelerin yeni - vali vekili Bay Şevki ikinci sınıf 

den gözden geçirilmeaine müteal- müfettifliğe terfi ebniftİr. Vali ve· 
lik hiçbir müzakerenin icrasına killiğine devam edecektir. 
müsaade etmiyecektir. Bu huıus - ===========ıı======
ta doğrudan doğruya müzakerat acuelle,,: Dergisi balkan anlaşma· 
icra edilmemesi mütaleası serde- sı konseyinin toplantııına ııyırdı· 

ğı dünkü numuasmda Yunan 
dilmit ve m~afık bir zamanda 
bu mesele hakkında müsbet tek • Bqbake~' Bay Ça!darisin bir bel-
lifler dermeyan edilmesi tercih e- geaini yazmaktadır: 

"Sarsılmaz bir bailılık ve :ı
dilmittir. 

Tuna havzasına müteallik 
çık ye öz bi• kardetlik: itte Bal· 
kan anlaı'l!asını idare eden iki 

olan misak projesinde ayni hattr pMnsip,, batlıkh hu makalesinde 
hareket kabul edilmittir. Bugün Bay Çaldariı bir Aen~ik varlığı o
dört dıt bakanı yakınlarda Roma- lan Balkan anlatmasını gözden 
da tqplanacak olan konf eranaa 
müteallik malUnıatlan hakkında 

geçiriyor ye diyor ki: 
"Seçkin Romen arkadatmuzın 

noktainazar teatisinde bulunmut· bqkanhimda Balkan anlapnuı 
lardır. illerinin dört bakam, Atinada bat· 

Hababurılar meaelesinde kü • lanan ve Ankarada, ~ 
çiik itilifm tamamen menfi olan kartılatmak fıraabnı baWaldan 
ve hiçbir ihtirazl kayıt tanmaıyan her yerde olan çalıı••lan Blk -
fikrine iftirak edilmek elUI ka- r-te de iterleteceklerdir. 
bul edilmittir. -s Bizler hem dojnıdan dofruya 

AdeTerul gazeteaine ıöre, ya- hem dol&JUiyle bize dokunan bü-
nn aabahki celse eanumda öko - tiin itleri ıiiztlen geçireceiia. An· 
nomik tefriki mesai mevzuu bah- lapmmmn temeli olan lr&Netlik 
aolacaktir. her biTimisle ilitiii olan Anhala-

Lupta gazeteli her teYde11 ev - sal meselelerin tetkiki ve hanlar 
vel Türkiye ile Ymıanistaııı alika· etrafında faydalı kararlar almak 
dar eden Akdeniz misakı mesele- imklnlanm birçok defalar bize 
sinin ve ayni zamanda ahiren vermittir. 
Fransa ile ltalya arazındaki ·vu - Ar•maclakl ek;nomik müna. 
kua ıelen mukarenetin ltalya ile sebetlerin JOhmcla konmuı Ye 

Yuıoslavya arasındaki münaae - genitletilmeai 1-ilanmamıs il . 
batta hasıl olan normalliğin ıtıiı zım gelen ilgi ile, ptmekte oldu
albnda tetkik edilmit olduğunu tumuz yakınlık itine çaiıtatalız. 
ittihbaratına atfen yazmaktadır. B!Sylece hiç tüpheaiz faydalı ne. 

BAY ÇALDARISIN ticeler verecek olan yakınlık p1l· 
BELGESi nmıızı dayayacaimnz sağlam bir 

Büıkreı, 11 (A.A.) - "Heme- temele kurmuı olacajız. 

mat encümenine sevkedilecekler • 
dir. 

Gülyağr, hah, tütün takasları 

etrafındaki tetkiklere de Haziran· 
dan sonra başlanacaktır. 

Gümrük müfettişleri arasında 
esaslı değişmeler yapılacağı söy • 
leniiiyor. 

Olçüler kanununda 
değişiklik 

Ankara, 11 (Kurun) - Ölçü• 
ler kanununda yapılaGak değişik· 
lik esasları bitirilmektedir. 

Kanun çıkarılınca iki senede 
bir yapılan ölçüleri muayene üc • 
ret tarifesi değiştirilecek, ölçüte· 
rin büyüklüklerine göre ayrı üc • 
reler konulacaktır. 

Şimdi belediyelerin idaresinde 
bulunan ölçü müstahdemlerinin 
tayini itinin Ekonomi Bakanlığına 
geçmesi muhtemeldir. 

lDAREl HUSUSIYELERlN 
YAPTIRACAKLARI 

HEYKELLER 

Ankara, 11 (Kurun) - iç it• 
leri Bakanlıiı taraf mdan vilayet· 
lere gönderilen bir tamimde, 
bundan sonra idarei hususiyelet 
tarafından yaptırılacak heykel ve 
abidelerin yaptırılmadan evvel 
projelerinin behemehal abideler 
komisyonuna gönderilmesi bildi • 
rilmİ§tr. 

TOKA1TA MEKTEP 
n.ıınoı ca, .a 4 \ ....... -·-, 

_ ....,. __ _ 
vilayeti dahilinde 96 bin lira sar" 

fiyle üç büyük mektep yapılacak• 
tır. 

Bundan başka vilayetin Nik • 
sar, Zile, Erbaa, Reşadiye kaza " 
larmda da 23 bin liraya ayrıc• 
dört mektep yaptırılacaktır. 

TÜRK - BULGAR TiCARET 
ANLAŞMASI 

Ankara, 11 (Kurun) -Türk" 
Bulıar ticaret anlatmaıının müd• 
deti yarın bitmektedir. 

Diler taraftan yeni ticaret 
muahedesi için Bulgarlarla mü " 
zakere devam etmektedir. Müza
kere kısa bir zaman zarfında bit• 
mezae müddeti biten anlaıma ytl" 
niden uzatılacaktır. 

BAY YEVTIÇIN 
SEYAHATi 

Ankara, 11 (Kurun) - lstan ' 
bul gazetelerinden birisi Yugoı ' 

lavya Baıbakanı Bay Y evtiç ya " 
kmda memleketimizi si,..ret ede" 
cetini yamııfh. 

Hariciyeden aalihiyettar bit 
At n zi,.aretin f&JaDI arzu ot 
mauna ralımen henüz zamanı bet 
H olmadıimı aöyledi. 

MALI AT AŞEUKLER iHDAS 
OLUNUYOR 

Ankara, 11 (Kunm) -Bü~ 
~ilderimis nezdinde mali ata 
telikler ihdas olwıacatnu bir fit: 
zete yazmııtı. Hariciye müet~ 
Bay Aph dedi ki: 

- Enelce böyle bir tasa 
vardı. Fakat mali aebepler clol~ 
ıiyle bu diifüniif bu sene tatb · 
sabasına konamıyacaktır. 

HAKiMLER KANUNUNDA 
DECIŞIKLIK 

Ankara, l t (Kunm) - H' 
kimler kanununun 30 J&t 
qal11mm bikim olamaması 
kmdaki kaydının 35 Y&f& 
dar çıkanlman mubt~ldir. 



~~-~-- .,,...-------~-"!"~ 
Di, işleri .... 

Klavuz için 
dersler 
-1-

• * • 
Tapmç = ibadet 
Özvermek = V akfınefs etmek 
Uraaa = Hurale mi~lerd_i_r. _________ _ 

En büyük Tapınç bir ülkeye ÖZ· Yeni vapurlar 
Vermektir. Uraaalarla avunmak 
devri geçti. 

Anıt = Abide 
kazı = Hafriyat 
Yıkı= Han°' 
Bütün Ana. · unun altı ve Ü•· 

tii, yalnız Türk anıtları ile dolu
dQr, Bütün kazılarda kendimizi 
Qıocıyıp buluyoruz; bütün yıkılftr 
l>izirndir. 

Fakat, fimtli, hep•initt üzerin
de, Cümuriyet yapıları, ilk giinq 
gibi, •öküyor. 

Vapur alacak heyet 
A"(};upaga giaigor 
C . . . ... Oenizyolları İdaresinin 

.ı;1 ~ru : 1 , .. t tvj"• .ı,ısında bulu
nan '..> ı,1 • r.10 · .•JI :.iüdürü Bay Sa
dettin lstanbula dönmÜ§tÜr. 

Verilen on milyon kredi ile va
pur almak üzere dört kişilik heyet 
Avrupaya bir haftaya kadar gide-

cektir. 
Heye · ~ :>· »· "'Y b ~ 

sürecektir ve bu araaA ...... _,.,_ .i1ayan Nuriyc ile Münevver paralan 
ru aldrktan sonra bayiin karşısında. 

Belediyenin alacağı borç . . 
para ışı 

Belediye Bankasından yapıla
cak 750.000 liralık İstikraz itini 
takip etmek üzere Ankaraya git
mİ§ olan belediye muhasebe mü
dür muavini Bay Nail dün dön

müştür. 

istikraz iti neticelenmek üzere
dir. Haziran ayı zarfında para a· 
lrnarak kararlaşan işlere harcana 
caktır. 
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Doğru değil 

Şehrimizde çocuk çalın
ma hadisesi yok 

Dün çıkan gazetelerin birinde 
Beyoğlunda Serkis isminde elli 
beş yaşlarında bir adamm ıokak· 
ta koşmakta olan altı yaşlarmda 
Mhmut adında bir çocuğu kaçır • 
mak isterken yakalandığı yazıl • 
mışhr. 

Bu mesele etrafında yapılan 

· .ıhkikat neticesinde bu haberin 
asılsız olduğu anlaşılmış ve Ser • 
kisin sokaktan geçerken küçük 
bir çocuğun üzerine taş attığı ve 
onu yakalayıp dövmek İ&tediği 
anlaşılmıttır. 

Bundan başka son günler i• 
çinde şehrimizde görülen çocuk 
kaçırma gürültüleri etrafında. va • 
li muavini Bay Rüknettin ıunlan 
söylemiştir: 

- " Son günlerde bazı gazete
lerde tstanbulda çocuk çalmdrğr 
veya adam kaybolduğu tarzında 
neşriyat göıiilmektedir. Kaybol • 
muş, bulunmamış, aşrrılımş ço • 
cuk veya adam yoktur. Her hangi 
bir surette mektebe gitmiyen ya -
hut evinden kaçan bazı yaramaz 
çocuklar veya başka bir yere gi -
den her hangi bir adam buluna • 
bilir. 

Aşırılmış niye yazılan çocuk "' 
lann hepsi bulunmuş ve edcbeyni· 
ne teslim edilmişlerdir. Bugün çı
kan Akşam gazetesinde de { ço -
cuk kaçırmak istiyen biri yakalan· 
dı, halk Serkis adındaki bu ada· 
mı linç ediyordu. Polis güç kur • 
tardr) serlevhasiyle bir yazı var • 
dır. Keyfiyet şöyledir: 

~ . Hollanda, ve lngiltereye gidecek · 
tir. Bu seyahat esnasında bütün 
9CLJll.U ~enet.il 111UICUAI1Cl U:::WA& C:Ql\v 

O - -1-.1---.•W'M"H t1>t."I-;...,, .... .,..,. .. _.,. 

miş ve bayiin gelmesini bekleme -
ğe başlamış •. Saat dörde doğru 

bayi gelince çok sevinmiş ••• 
Ortağı Bayan Münevver de 

çok sevinmİ§tİr. Çünkü kocaaı 

Perşembe akşamı çalıştığı işten 

çıkarılmış ... 

· Mevzuubahs olan bu adam, 
buradan geçerken mahalle çocuk
ları kendısıne taş atını§, ounıar -Aynıcsm = Acayıp (excentrique) 

Özgün= Şahsi, mümtaz (Original) 
Osmanlıcada excentrique keli-

"ıeıinin karıılığı yoktu. Şimdi biz 
0
1'1q ayrık•ın kelimuiyle pek iyi 

tbtl'ltabiliyoruz. 
() ılıipta özgünlük ne kadar yiik

;e4 bir va•ıla, ayrıkaınlık o ka-
ctr gülünç bir halilliktir. Yalnız 

31~Ja ve •Özele değil, bütün ya§a· 
~!'" özgün olmalı güç olduğu 
~,., bQfkalanna benzemekten 
~llrlmak i.tiyen gençlerimizin, 
ft4 •ık, ayrık•ınlığa ıaptığını gÖ· 
t'iİ.Yoru.z. 

• * • 
'tansık= Acayip, harika, (merveille) 

l 
Dünyanın yedi tanaığı neler 

o clug"' b'l" E~ • ~ ıınu ı ıyorsunuz. ger •ıze, 
,/ Qsrın en biiyük tansığt ne ol· 
."iuru.ı •ararlarsa, hiç düfünmek· 

-.~in: 

. - Türk kurtulu§u diyebilir 
-ıttiz. 

• * :f. 

.Evgfn = Müstacel 
Evecen = Acul 
lı-a = Seciye 
Öngörü = Basiret 

cek ve kendilerinden fiat istenile
cektir. Heyet bu tetkiklerini bitir. 
dikten sonra dönecek ve yapılan 
teklifleri tetkik edecektir. 

Bu heyetle beraber Akay ida
resi de alacağı iki vapur için tet
kikat yapacaktır. Bundan başl:n 
Aıkay müdürü Bay Cemi~, su ş~· 
birlerini de gözden geçırecektır. 
Bu §ehirlerde, Akayın Y alova<la 
yaptırdığı otel için tetkikat yapıla· 

caktır. 

Menenjit hasta l ığı salgın 
değildir 

Son günler içinde şehri · 
mizin muhtelif semtlerinde görü . 
len menenjit vak'alan üzerjnde ls

tanbul srhhat işleri müdürü Bay A· 
1i Rıza dün bir muharririmize şun· 

larr söylemiştir: 
"- y dm muhtelif aylarında şe· 

piyangosunun birinci keşidesi 
dün öğleden sonra başlamıştır. 
Bu keşidenin en büyük ikramiye -
si olan yirmi beş bin lira 26263 
numaralı bilete çıkmıştır. Yeni 
plan mucibince bu numaranın 

yetmiş beş numara aşağısı ve yet

miş beş nÜmara yukarısı ikişer 1i· 
ra mükafat alacaklardır. 

Büyük ikramiyeyi kazananlar 
Fındıklıda Tekke yokuşunda 12 
numaralı evde oturan Bayan Nu -
riye ile Bayan Münevverdir. 

Bu iki bayan bileti ortaklaşa 

Eminönünde Tek kollu Cemal gi
şesinden almışlardır. Bayan nu • 
riyenin genç oğlu zatüccenpten 
hasta yatıyormuş. Anlattıklarına 
göre paraları olmadığı için teda • 
vi ettirememişler, dün sabah has
ta haneye ka]clırmrşlardn·. 

Bayan Nuriye dün gece dua 
etmiş, sonra yatağına çekilerek 
uykuya dalmıştır. 

Uykuda bir rüya görinüş: O • 
turdukları evin mutfağı tutu§llluş, 
alevler yanıyormuş... Koın§Ular 
yetişmişler, yangını söndürmüş • 
ler ... 

'>l S:ı çatlak ayınlı iki arap heli· 
)":

8 i kaı·§ı~ında, düz. ve keskin 
r;~rk kelimelerine bakınız. Arap 
'>l Qr •anki ha.-,tırdan yuğıırul • 
lr ııştur: Evgin •:r <:t>ecen, Türk 

hirde tek tük menenjit vak'aları 
na raslanır. Sıhhat itleri müdürlü
ğünce bu yerlerde icap eden te
dabir derhal yapılır. Bazı gazete· 
lerin yazdığı gibi şehirde hastalık 
salgm bir halde değildir. Me~en
"t·n salgın bir halde yürümesıne 
Jl ı d'k 
şimdiye kadar hiç imkan verme ı 

ve vermemeğe çalışılmaktadır.,, 
Bayan Nuriye sabahleyin kal

kınca ruyanın iyi olduğunu söyle· 

~~~ibi, çelikten dökülmüştür. 
~i . f.lrk devriminde her şey biri· 
, rınden evgindir: Fakat hiçbiri 
"ece l'"' n ıge gelmez. 

'>l Biz belki tezcanlıyız; hiçbir za-
011Q~. evecen değiliz. Evecenlikte 

florii ·· k b k hl'k · 1 cJ Yu ay etme te ı esı var-
ır. 

"--------- - Ulus -------
Giilhane müsamereleri 

ı · · 

t11ıh~lllhane hhstahane~inin muta t 
İl~ ; ~ ll .ınıt'rc.'i Clıup;ün) saat 16.:;u 

··•O a ra ında Japılacaktır. 1 
ı - Dün iıini bitiren 1 u.rk - Yunan mahkemen. 
2 - Yıkılan duvarların alhn da kalarak ün katı çöken ev 

lki talihli bayan dün hisseleri
ne dü~en ikramiyeyi bayilerinden 
almışlardır. 

Aynalrçeşmede berber Mişel 
Tanasis de büyük ikramiyeyi ka· 
zananlar arasındadır. 20853 nu -
maraya on beş bin lira çıkmıştır. 
Bu numaranm yetmiş beş aşağısı 
ve yetmiş beş yukarısı gene ikişer 
lira mükafat alacaklardır. Kal • 
yoncu~"lllluğunda Şeker oğlu a • 
partımanmda oturan muameleci 
Meliki ile ortağı Vasil on beş bin 
lira alanlar arasındadır. 

1542 numaraya da on iki bin 
lira çıkmıştır. Bu numaranın yet
miş beş numara aşağısı ve yetmiş 
beş numara yukarısı ikişer lira a· 
lacaklardır. Beşiktaşta Şair Ne -
dim sokağında bakkal Ragıp ile 

1 Kadıköyünde Dut ıokağında otu
ran Bayan Ulviye bu ikramiyeyi 
kazanmışlardır. 

Keşideye bu sabah dokuz bu -
çukta devam edilecektir. Dün ka· 
zanan numaralar 10 uncu sayıfa . 
mızdadır. 

dan biri adamın omuzuna dokun • 
muş olduğundan o da, babasına 

şikayet etmiştir. Çocuğun babası, 
kendisini kovmuş ve mahalle ço • 
cuklan peşine takılarak takip et • 
mişlerdir. 

Keyfiyet polise aksederek muk
tazi muamele yapılmıştır. 

Gazeteledn bu kabil neşriyatı 
çocuk ağzına düşerek dedikodu • 
ya sebebiyet vermektedir. Dedi -
kodu mahiyetinde olan ve ciddi 
bir esasa istinat etmiyen bu gibi 
neşriyata itibar etmemek Imm -
dır.,, 

Polis haberleri: 

Kale duvarları çökünce •• 
Aksarayda Küçük Langada 

Bostanlar araamda vatman Abdul-

lahm iki katlı evinın arkasındaki 
kale duvarları yıkılarak evin üst 
kabnı çökertmiştir. Nüfusça za .. 
yiat olmamıştır. 

Bir fabrika yanıyordu 
Dün saat 15,20 de Gazbçe9me

de Aleko Yola oğulları deri fahri· 
kasmm üçüncü katında~ yangın 

çılmuş, söndürülmüştür. Ateşin 
deri kurutmağa mahsus istimin 
kurumları par!ıyarak çrktığı anla

şılmı§br. 

Denize düştü 
Tahta.kalede oturan seyyar bö,. 

rekçi Mustafa, vapurla Kağıtha .. 
neye giderken müvazenesini kay
bederek denize düşmü§, etraftan 
kopan çağırış:a.r üzerine vapurdu. 
tarak börekçi kurtarılmışbr. 

Çarpl§an •anJallar - Kaum
paşaya giden famaH ile- Eyü!,ün 
sandalları çarpışmıf, Eyübün sol 
eli ezilmiıtir. Yaralı Beyoğlu has· 
tanesine kaldmlmııtır. 
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Kültür itleri 

imtihanlar 
Mv hkemelerd~ 

Dün yeni bazı ka
rarlar verildi Ticaret Odaları kongresinden 

bekleniyor 

Elmasyanın ölümü 
hala sır dolu ! 
Yakalananların hepsi 

serbest bırakıldı mühim karar 
Şehrimizde bulunan lise mü -

dürleri dün öğleden ıonra kültür 
müdürlüğüne kültür müdürü Bay 
Mehmet Eminin baıkanlığı altın . 
da toplanarak geçen toplantıda 
yarım kalan imtihan itl«i etra · 
fmda göriifmelerine deY&m etmiı· 
lerdir. Şehrimizde bulunan otuz 

lstanbul odasında 
gönderilecek 

dün toplanılarak . kongreye 
raporlar konuşuldu 

Sarıyerdeki evinde kolları ve 
bacakları iplerle bağlanıp on yedi 
yerinden bıçaklanmak suretiyle öl
dürülen T akohi Elmasyanın ölii
mU, henüz esrar dolu vaziyetiaİ 
muhafaza ediyor. 

bet bin talebenin rerek sözlü re . 
rekae yazılı imtihanlannm talimat
name mucibince on üç günde ya
pılması lazımdır. Fakat li1e ve 
orta okulalarımızda bulunan öğ
retmenler bütün okulalara mümey 
yizlik için kafi gelmemektedir. Li
se müdürleri hususi ve yabancı o· 
kula öğretmenleriyle yüksek öğret 
men okulası son sınıf talebesinin 
de mümeY_Yiz olarak bulundurul 
masını istemiılerdir. 

Ticaret Odaları kongresi bu a- ihraç etyaıını buraya bırakacak 
yın yirmi birinde Ankarada topla- ve mukabilinde bir vesika alacak. 

nın lüzumsuz olduğu ve ddterk 
rin ıiki.yet üzerine mürak~ be edil· 
mesinin doğru olacağı söylenm\f: 
tir. 

Bu kanlı vak'adan dolayı ıüP
he üzerine yakalananlar, ıerbeti 
bırakılmıtlardır. Gerek çımacı E~ 
verin, gerek onun bazı sözlerine 
bakılarak yakalanan bahçıvall 

Mehmedin bu vak'a ile aJıikaları 

Huıusi lise ve orta okula mü 
dürleri de gerek ara sınıflar ve ge· 
rebe son ıımfların imtihanlan bir 
sıraya ıeldiği için ıon ıınıf bitil'
me imtihanına tibi olmıyan sınıf· 
lann imtihanlarına on Haziranda 
deiil, bet Haziranda baılanmaııDJ 
istemi~lerdir. 

Bu istek kabul edilmitlir. 
Her hususi okula buıün imti . 

han programlarını kültür müdür 
lüğüne göndereceklerdir. Yarıo 
da son bir toplantı yapılacaktır. 

\1akam tahsisab meselesi 
Jlk tedrisat müfettiti ve bat 

öğretmenlerin makam tahaisatları 
nın kaldırılmaması bakındaki e 
mir bütün kültür müdürlüklerine 
gönderilmittir. Y almz ıelen e . 
... ~ • .ı. ;ıı. , .. .ı...:, .. -" ... :.:.r ..... ~.,ı ... ıuıu 

makam tahsisatlarının verilip ve· 
rilmemesi hakkında hiçbir kayit 
yoktur. Bu vaziyet karııaında ne 
tekilde hareket edileceği Kültür 
Bak<-.nlı!lmdan sorulmuıtur. 

Hukuk Fakültesinin im-
tihan talimatnamesi 

değişiyor 

nacaktır. 

Kongre münasebetiyle bir büro 
ve bir de komite kurulmuıtur. Bu 
seferki kongreye ali.kadarlar tara
f mdan çok ehemmiyet verilmekte
dir. Kongre kararları derhal net
redilecektir. 

Ticaret Odalannm daha fay . 
dalı bir hale gelmen için cezri ~e 
esulı kararlar verilecektir. 

Halen mevcut bulunan yüz eili 
odanın ıayısı hemen hemen yirmi· 
ye kadar inecektir. ı 

Bundan bqka, Ticaret Odalan
mn daha emin ve daha hayırlı iş 
görebilmesi için iç teıkilatlarında 
da elde bulunan tecrübelerden ia
tif ade edilerek tadiller yapılacak· 
trr. 

Son günlerde pek fazla açlk 
verilen balıkçılık ve denizaltı ser
vetleri hakkında da mühim karar 
lar alınacaktır. 

Kongrenin en mühim mevzuh
larmdan biri de umumi mağazalar 
açılmasıdır. 

Öğrendiğimize göre lıtanbulda 
da bir umumi mağaza açılacak 
br. 

Bu mağazalar acddıiı taktii-re.le 
herkes elinde bulunan ithal veya 

Darüşşafaka leyli 
kurumunda 

DarilMalaka!•'ar Kurwnundan: 
13 - 5 - 93:; Pazartesi günü saat 

17,30 da lstanbu1 Halkevinde yeni i
dare yetine tadili havale o1unan ni • 
zamnnmentn müzakere!Iİ ,.e egki ida
re heyetinin ibrası için toplanılaca
iı bütün üyelere bildirilir. 

Üniversite rektörü Bay Cemil --:-ı:~·-·--"":'-""""""""-·-
Bilge dün Ankaradan tehrimize ıunulmeldedır. • 
dönmüttür. Bay Reıat Nurı - Kültür Ba . 

Bay Cemil Bilıe Ankarada Ü kanlıiı ge~el -~üfettitlerinden Bay 
niveraite bütçesi ve hukuk talebe. Ret~t ~urı dun_ ı~bah Ankaradaı: 
sinin imtihan talı·matn -· d ıehnmıze gelmıttır. Bay Retat am .... ın eye N • . A 1 pılmasmı istedikleri dewi mel . urının nkarada kuru acak olan 
etrafında Bakanlıkla tem:ı f tm~r (Güzel San' atlar) müdürlüğüne 

e 11 . d'I . h ld" tir. Talebenin bir kumı dilekleri tayın e ı mesı mu teme ır. 
kabul edilmiıtir. Yakında Ba ~ Tatbikat imtihanları - Dün
kanlık tarafından gönderilecek fe· den itibaren tehrimiz kız ve erkek 
kil bütün talebeye bildirilecektir. öfretmen okulaları ıon 11nıf tale

lkinci yazılı yoklamalara besinin tatbikat imtihanlarına bat· 
lanmııhr. imtihanlar on gün ıü-

başlandı recelctir. . 

Orta okula ve liselerde ikinci Bakanlık bu okulalar için ıön-
yazrlı yoklamalara dünden itiba· derdiği yeni talimatnameye göre, 
ren batlanmıtbr. son sınıflarda iki yıl dönen lale
.. Y o ki amalar Mayısın sonuna ka- beye bir kere daha imtihana gir-

dar sürecektir. me hakkı verilmittir. Yalnız bu 
Mart ayında yapılan yazılı yok- talebe leyli olarak okulada kala • 

lama ile bu yoklamada aldığı not mıyacaklardır. 
ların tutarı sekiz veya dokuz olan lnlıJap dersleri - Oniveraite
talebe sözlü yoklamaya girmiye . de inkılap dereleri dün bitmiWr. 
rek o dersten sınıf geçebilecektir. Aym on üçüncü aününden itiba -

Zehirli gazlardan korunma - ren de imtihanlara batlanacak -
Kültür Bakanbjı lise, orta ve öğ· tır. 

retmen okulalarında (zehirli pz Yabancı diller - Üniversite ya· 
lardan korunma uauUeri) mevzuu. hancı dillr.r okulumda imtibanla
lu bir ders okutulmaaına karat ra bupnden itibaren ÜDİTenite 
vermiıtir. konferans alODUDda hqlanacak-

Kimya öğretmenleri bu deni tır. imtihanlar en yedi M&yuta 
ayn bir bahis olarak okutac•klar- bitecektir. 
dır. Kimya kitaplarına bu bahiı Hıılmlı Falıiiltainde - Hukuk 
de konacaktır. Fakültesinin istatistik imtihanı 

Ôğretmen olnılcuı - Haydar dün ,aprlmlfbr. 
pap. lisesinde bulunan öğretmen Fakültenin ydlık gezintisi on 
okulasmın Kadıköyünde kapanan yedi Mayısta Yalovaya yapılacak·\ 
Sen Jorj liıeıine nakledilme1i dü· tır. 

tır. Bu vesika adeti. bir cek gibi 
elden ele dolatabilecek ve sahibi
ne istediği kadar kredi temin ede
bilecektir. 

Bu umumi maiazalara malını 
koyanlar, sigorta, depo ücretleri 
gibi masraflardan kazanacak ve 
mal daha emin bir tekilde aakla 
nacaktır. Şimdilik bir tane umu
mi mağaza yapılabilecek ve bu da 
lıtanbulda olacaktır. 

Okonomi Bakanlıiı iki kanun 
projesi hazırlamıftır. Bu kanunlar 
şunlardır: 

1 - Kredi kooperatifleri, 
2 - latibaal kooperatifleri •• 
Bu kanunlar müat•hailin, elde 

ettiği malın deierini tamamen mu· 
haf aza etmek ve aattıiı takdirde 
tam deierini bulmaaı için dütünül
miiftür. Bu auretle mahaulün de
ğeri artmıı n ariWahsil müraha· 
heci ve yüksek faizlerden kurtul· 
mut olacaktır. 

Şimdiye kadar bu noktalar Ü· 

zerinde birçok tecrübeler yapıl

mıı. Fakat bunların tatbik kabi
liyeti olmadıp ıörülmüttür. Bu 
kanunların tatbik cihetinden çok 
:...: -l..L._:. •• x.ı • ..:1 ... .1.a •• 

Bu kanunun müzakereleri bitmek 
üzeredir. Meclis encümenlerinde 
görü9ülmektedir. Yalanda mec
lise verilecektir. 

BAY HAKKI NEZiHi 

Kongre hazırlıkları için Anka
raya çağırılan İstanbul Ticaret t). 
daıı tetkikat ve istihbarat müdürü 
Bay Hakkı Nezihi Erkson dün ls
tanbula gelmif ve bazı itlerle meş
gul olduktaD sonra akşam treniyle 
Tekrar Ankaraya dönmüıtür. 

IST ANBUL TiCARET 
ODASINDA 

Sonunda hiçbirinin teklifi ka· 
bul edilmemif, raporun aynen 
gönderilme•ine karar verilmittir. 

Raporda bundan baıka, liman 
itleriyle uiraıan idarenin Ticaret 
Odasiyle fazla teaıu etmesi ve O. 
dalara verilen hakemlik hakkının 
ıümullendirilmeıi isteniliyordu. 

Bundan aonra Standardize ve 
Rasyonalize hakkındaki rapor o· 
kunmuş, kabul edilmittir. 

Bütün raporların, Oda murah -
hasları ile kongreye gönderilme 
ıine karar verilmittir. 

Bundan sonra bazı komisyon · 
lara seçilen azalar bildirilerek ka · 
bul edilmif, mütercimlerden ah -
nacak kazanç vergisi hakkındaki 
idare heyeti raporuna ıeçilmiştir. 
Buna göre, reaen çalqan müler • 
cimler, gazeteciler ıibi yüzde 30 
kuanç verıisi verecekler, resen 
çalıtmıyanlar ise hiç vergi ver -
miyeceklerdir. 

Bundan b&fka bir de kullanıl· 
mıt kitap satanlardan da kazanç 
verıiıi alnmıa.aına dair bir karar 
--~- a •• -ı ... .1. •vn.n lca.hul e-
dilmittir. 

bulunduğuna dair delil tespit edi
lememif, bunların suçlu olmadık• 
ları neticeıine varılmıttır. Yakala
nanlardan Halit de daha önce .... 
hverilmitti. 

Takohi Elmasyamn ölümü, el' 
rar dolu vaziyetini muhafaza et• 
mekle beraber, faillerin ele geçi· 
rilmesi yolunda ümit kesilmiı de
ğildir. Katillerin yakayı ele ver
melerine yarıyacak bir ipucunUll 

er, geç bulunacağı umuluyor. 

Yazılanı okumadan imza 
atmayınız! 

Y edikule Maliye ba,memur11 
Cemal, tahkik memuru Hüınü v• 
arkadat!arına karşı vazife ifa el· 
tikleri ıırada yakıtık almıyan söı 
söylemek iddiasiyle açılan bir da
vaya, İstanbul üçüncü ceza mab• 
kemesinde dün bakrlmııtır. 

Muhakeme edilen Adil, yakı· 
tık almıyan söz söylediği doğru ol• 
madığını ileri sünnüf, ıahitlet 
ılinlenilmistir. Bunlardan bir M~ liye memutu, tUlUHl.11 ,l;CLJIU JUl~G ~-

mitti. Fakat mahkemede zabıtı. 
Köy evleri için proje yazılanlara uymıyan tekilde ifad• 

müsabakası verdi. Reisin sorgusuna kartı d., 
ISTANBUL HALKEYINDEN: zaptı okumadan imza ettiiindeJI 
lstanbul ,.e 1'rakya hayalisinde bahsetti. Bunun üzerine reiı, ber

ev yaptıracak köylülerimize birer. hangi bir ki.ğı.lı okumadan im
nümune nrmek için düzenlediğimiz etmenin bilhana bir memur içio 
(Köy e,•leri) proje müsabakasının mesuliyeti icap ettirir mahiyette 
mUdddi, şartnamffl mucibince, 1 
Masnta bihrıi~tir. o tarihe kadar E- oldupnu anlattı. Bıı halin tekrar--
,·inıire ancak u~ proje gönderilmiş - )anmaması lüzumuna itaret etti. 

Mahkeme, batka tahitlerin ça• tir. 
Müc;abakaya i.ştiralt eden mimar· ğırılması için muhakemeyi bırak-

lannmm azlığı yüzünden15 Mayıs • tı. 
ta zarfların açılmasından \'azgeçlle · 
rek daha bir kısım genç ve memleket 

lstanbul Ticaret Odası meclisi !f'\'H sanatwlarımızm da bu hayır-
dün ikinci reis vekili Bay Sait O- h işe girmelerini temin için, miisaba· 

Hastabakıcı kadının 
mahkemesinde şahitler 

merin batkanlığında toplanmı~· kanın müddeti ı Haziran 935 tarihi- Sultanahmelte Şeftali sok..jıtl" 
br. ne uzatılması ve zarfların ı:l Hazi · da oturan Ayteye tedavi ıırasınd• 

ilk defa geçen seferki toplantı- ran 935 de açılnıar.;ı idare heydlmiz· fazla morfin ukmak suretiyle, kıv 
nın z.ıbıtları okunmut ve bundan re kanulaştınlnn~tır. dının ölümüne sebep olduğu nok-

Genr mimarlarımızdan bu budun d K · · · d b" h-u sonra ruznameye 1eçilerek 21 Ma· ~ tasıh an aterın ısmın e ır -
işi ile alikalanmalarmı dileriz. la d 

yısta Ankarada toplanacak Tica- tabakıcı kadın aleyhine açı n ... 
ret Odaları kongresine gönderile- Matbaamıza gelen eıerlertlen: va, İstanbul üçüncü ceza mahkr 

k 1 k 1 tu mesinde dün de görülmü•tür. ce rapor ar onuıu mut r. liüyük gazete s-

Ra O la ha 1 Yan raporto-r Dünkü muhakemede doktor lb-
p r n zır ı • Büyük Gazete güıel, nınkli bir ka· 

1 d B T f.k Al rahı" m Zati ile mürettip lsmail ,. .. er en ay ev ı anay rapor - pak içiDdc çıkmııtır. 
ları birer birer izah etmİ§tİr. DokH l\layı& Halk Partisine ait bit olarak dinl'!nilmitler, m~r 

ilk defa umumi mağazalar hak- cok dikkate değer bir yazı, hikiye -.e me baş.ka bazı tahitlerin çatsrıl-
kındaki rapor, ıonra denizaltı seı- tefrikalar vardır. ~ d . ması için on altı Hazirana kalınır 
Tellerinin istismarı hakkındaki rn· OknyHnlanmıza ta' ye e enz. tır. 
por okunarak kabul edilmittir. 1nıınııı11ııınnnııı11•ıftnmıuttııınıınıımııtılllllllttımıııııt1111ttı1tıı - -;;;;; 

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Geçmiş Kur unlar; 1 Bu ge.ce nöbetCji eczanel ;:ı 
borsalar kanun ve nizamnamele. M 1920 . ı 
rincle istenilen tadilit raporunda 12 •»•• Sanlatyada: Rıdvan, Fenercle 
Ti et Od 1 daha · b" - btanbul hırsızlığı müuniD bir Hüsamettin. Şehzadebaşında: tbra • 

acar a arma ıenıt u· dert halilli alda. Terkos mus1uldarıa- h" Halil ş-L- · · .ı.... JllJ • 
--l~L· •ı • b"Jh •b ım ' IDIU"elllllUllOll'C• ...uııyet ven meaı ve ı usa ı dul sida ptM akaa, akan deiil, aaaa zım Karagümrükte: M. Fuat, Aksa' 
racat itleri ile uirafan tüccarlar ••bala• blsbltia kesiliyor. Her ae rayda: Sarım, Eminönünde: Sal~ 
hakkında ahlaki mürakabe isteni· vakit kampaaya,a ailracaat olua Necati, Besiktaşta: Süleyman Rece,. 
liyordu. 111akln~ liıpaaclaki -gemileria Lalelide: Srtkı, Zeyrekte: YorP 

Bunun üzerine bir aza aöz ala adedinden ha1ısolaa970r. ÇemMrlitaşta Sırrı Rasim, Fındık ' 
--~---•-- Yaptıjııam talaldkata aaRlnll Jıda: Mustafa Nail, Galatasaraycı-• rak, ihracat itiyle ..._ • ..,....... .n ..1..1. ti 1· .._ ..... h -1- ı Terk• ~-e 1ıaaaa.aa arp .... - Ahmet Cevat, Yüksekkaldırınıcla 

muayyen sermaye sahibi ohn•lan Jnin~ meb~Jlen su verntektectir. Vinikopulo. Şişlide: Asım şukr' 
m ve bunların defterlerinin lkti - İL,eden: Mısır n arpa unlan· Kasımpaşada: Yeni Turan, Hatıc:ı' 
sat Vekileti komiserleri tarafın- nm TeSikasm alınıp •tıbaakta oldu- cğ!ım:!!!: Yeni 'l'iirkiye. 

dan daima tetln1c edilmesini i8te 111 litilıMr ..U••5tfk. Her am " """ 
cinsteki unlar perakende olarak fı · her hangi nevi \e ciruıteki unları fi': 

mittir. 
Buna itiraz edenler olmu§t ıer· 

mayenin muayyen ve çok olması 

nnalara 'ftllaireye mutlaka iaşeden rakende olarak alan Ye satanlar ~ 
verilecek vesika üzerine satılabile · detle cezaJandırıhacaklardır. 
cektir. iaşeden nsika almaksızın ,.._..llW~lllllHlllııMlllllll••lllll 
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lsoYtJK DENiZ ROMANI Güllıane hastanesinde gördüklerimiz 

Neşter altında verem! (-E-ndülüste Kemal Reis 
• 1 TelrikaNo:'ıö?"ı 1 Yaz:: l•hak FERDi J ,. ~~~---------------~----~-------------~~~~~ 

~inaOie~irliô~i~ıeı sonra, as~ı in~Br 
e~H ~oın~asta ~ir o~onı oımusıu ! 

Bıçak genç kızın göğsü üzerinde 
muntazam bir lJUVarlak • ÇlZllJOr •• • 

B'r fntrnadan sonra •• 
Seyit Abdüsselam ( Cerine) 

Ayşe kendisinden ziyade Si • 
nam dü~ünmeğe başlamıştı. Sul · 
tan Abdullah Sinanı ele geçirirse, 
şüphe yok ki, İspanyollara yaran
mak için onu belki de düşmana 
teslim edecekti ! 

Beş santim uzunluğunda bir kaburga kemiği şimdi ma
sanın üstündedir; doktor l)astaya diyor; Nefes al kızım!. 

den Garnataya döndüğü gün, te· 
hir iç'nd.e müthiş bir fırtına vardı. 

Ahdüsse~m doğruca saraya 
gitti. Sultan AbduJ1aha sulh müza· 
keresinin yolunda gitiğini söyledi. 
Ve sulhun biran evvel bitmesi için 
kl"ahn arzusunu da gizlice sultana 
söyleır.eğe mecbur oldu. 

Abdüsselam Garnatada sul -
landan g:zli bir iş yapamaztlı · 

Sultan Abdullaha Sinandan bir· 
ka:; defa bahsetmişlerse de, Ab -
duUah: 

- Türkler kuş olsalar, kalemi

Yardnnını istediği bir mille -
tin, dost sıfatile gelmiş meşhur 
bir denizcisini öldürmese bile, şe
hir içinde alrkoyamazdı. 

Ayşe bunları düşünürken, bil
miyordu ki, Sultan Abdullah da 
Kral F erdinanda yaranm~k için, 
Sinanı elde et:ıneğe çalışıyordu . 

"' ~~} 

ıi aşıp giremezler. 
Diye cevap vermişti. 

Bereket versin ki, bu f el ak et, 
le Ayşeyi ve onun aziz misafirini 
e!e geçmek tehlikesinden kurtar -
mıştı. Ayşenin babadan kalma e· 
vi de ötekiler gibi çöılanüş ve Ay· 
şenin mi saf irinin koluna girerek 
civardaki mahallelerden birinde, 
kendisini seven ihtiyar bir kadı -
nın çok sağlam olan evine iltica 
etmişti. 

Operatör Mim Kemal Plomba) ameü yabnt yaprlCcn • ~menyat olan Bayan Sadi yenin kardeşi muliarririmize rônt .. 
ken filminde izahat veriyor. 

Ahdüuelimın sözü sultanı 
Bir muharririmiz, değerli ope
ratör Bay Mim Kemalin Gül
hane hastahanesinde yaptığı 

bazı mühim ameliyatı takib 
ve görüşlerini tesbit etmişti. 

Bu yazının ilk kxsmınr birkaç 
gün evvel okuyucularımıza 

vermiştik. Bugün ccvam edi
yoruz: 

te.diğim lieyecan hiç birinde yok. 
Sezdiğim, dikkat, alaka .. Ve tabi
atile öğrenmek .. 

meyiniz .. Hele tiksinmeye hiç hak. 
kmız yoktur •. Bu manzara kartı • 
smda bir insan gibi dütünmelisi .. 
niz. Masada upuzun uzanını§ in
san, bir genç kızdır. Nefes alıyor, 
damarlarında sıcak kan dolaşı -
yor. Bıçak kanını derisi üzerine a• 
kıtır, yağ tabakası et parçalarından 
ayrılırken, genç kızın hayatın 
tatlı hulyalarile iç çekmediğini 
kim iddia edebilir. İyi hayat, te • 
miz hayat.. Yaşamak, hayatın 
bütün güzellikleri içinde bir ömür 
tüketmeğe hepimizin olduğu k~ • 
dar onun da hakkı yok mu 

hayretler icinde bırakmıştı. 
- Ke~l Reisin büyük bir do • 

nanma ile İspanyol ıahillerinde 
demirlediğini duymuştum amma .. 
Onlardan birinin içimize kadar 
eitnıesine ihtimal vermiyorum. 

Dedi. Ahdüuelam: 
- İdam edilen katibinizin e • 

"İnde saklı imiş! 
Diyerek, bu haberin doğru ol· 

duğunu ilave etti. O gün öğleden 
::.onı-a r;aray muhafızları Ayşenin 
~·ıini basmağa karar ve~işlerdi. 
rakat fırtına o kadar şiddetlen • 
~i~ti ki .• rokalıJarda binalar bjri· 

l'.ıı n us.une yaslanmış, camııe -
i~ r.ı:r.arebri yıkılmış ve eski ev
i~ tamamiie çökmüştü. 

Garı:atayı semavi bir felaket 
l'ıkıyordu. Bu $.fet sar ... 1<i Garnata-
11 h k . k. . . • arı are ete getırme ıstıyor gı-

bi, şehri baş-tanbaşa sarmıştı. 
Sokak!arda dolaşmak kabil ol • 
tttuyordu. Yerden Jr..alkan toprak • 
la. b' kr h . .. r ıraz sonra te aı· §e rın uze· 
r' 
I 1lle yağıyordu. Duvar altında ka· 
be.narın feryadı, çocuklarını kay-
eden anaların enkaz arasında 

~~Ykırışlan, taşyürekli saray mu· 
afızlarmın biJe tüylerini ürpert -

tttişti. 

Bu felaket arasında Ayşen in 
e"ini aramağa çıkan dört muha • 
fııdan ücünün üzerine büyük bir 
d -

Ul>ar yıkılarak atlarile beraber 
~klkaz ~ltmda kalmıtlar, bir diğeri 
~~ihnden kurtularak saraya güç • 
Ulc!e dönebilmi~ti. 

Bu ırrada Si~an kendisini ara .. 

Ayşe bu eve geldiğini kimseye 
söylemiyordu. Sinana ayrı bir o
da vermişlerdi. Sinan artrk ölüm· 
den korkmadığı için, buTada hiç· 
bir tehlike sezmeden, üzüntüsüz 
oturuyordu. 

Sinan, sihirbazın verdiği ilaç • 
la kendini zehirledikten sonra, 
yeniden dünyaya gehni! gibi, es
ki !eyleri hatırlamadan ve ileride 

~ ,.,,,,.. ' -- . ........ ;" 
bir kaygusuzluk içinde ya§ama · 
ğa başl1amı§tı. 

Ayge, kendisine: 
- Beni sevmiyor musun? 
Diye sorduğu zaman: 

- Bilmiyorum ... 
Diyordu. ihtiyar kadının evine 

iltica ettilderi gün de: 
- lstan,bula dönecek misin? 
Diye ıonnu,tu. 
Sinın bu suale de: 

_Sen istersen giderim.. iste -

mezsen, gitmem! 
Diye cevap vermitti. 
Ayse: 
_ O halde sen de beni sevı -

yorsun! Niçin bana aşkını itiraf 

etmiyorsun? 
Diyordu. 
Sinanın beyninde müthiş bir u

ğultu vardı. O, ölümü, maziyi u· 
nuttuğu gibi, aşkı, eğlenceyi ve şa· 
rabı da unutmuştu. 

Ameliyathaneye tekrar girdi -
ğim vakit, bir genç kız, ameliyat 
masasında oturuyor, asistanların 

verdi'kleri emri seısiz, heyecan -
sız yapıyordu • 

- Hastalığı nedir? •• 
Diye ıordum. Genç asistan bay 

Kecaı cevü.p veı-a'J : 
- Verem .. Ve bayan Sadiye

nin kardeşi bay Mustafa Fevziyi 
tanıttı. Mustafa Fevzi, Çorlu has
tanesi bakteriyoloğudur. Hemşi -
resinin ameliyatında bulunmak -
tan hiç çekilmiyordu. Bir aralık 
dahiyile muallimi bay Abdülka
dir, kardeşinin yanında bulunma
sı doğru olmadığını söyledi. Genç 
doktor, ameliyat masası başında 
ameliyata hazcrlanmış bulunan 
operatör Mim Kemali gösterdi. 

Sonr abana dönerek : 
- Mim Kemal ameliyat yaptık

tan sonra hiç çekinmem, dedi. Ay
ni ameliyatın daha mühiminj U
mumi harpte şimdi Gülhane has • 
tanesinde memur olan biı-ine yap· 
mış .. Yaşıyor ve tam sıhhatle .. Ba
kınız, kardeşim de hifhir çekin • 
genlik göstermiyor. Bunun sehe • 
bi, ona yapılan telkindir, dedi. 

Mustafa Fevziye sordum: 

Pensler, ekartörler, pensetler, 
histüriler,makaslar, ve daha admı 
öğrenemediğim bütün ameliyat 
aletleri hazır .. He~ireler iatene· 
cak bir aleti saniyesinde yetiştir
mek için, yüzleri maskeli asistan -
lar verilecek emri hemen yap -
mak için hazır .• 

Genç kız, ameliyat masasına 
uzanıyor. Vücudü, mikropları öl
dürülmüş beyaz kompı·eslerle sa
rılıyor. Yüzüne örtülen beyaz bir 
Ör\.ü, gö:ıılorini ta.mo.mile kapa • 

mıştır. Yalnız, operatör bıçağının 
iş göreceği yer.. o korkunç, sefil 
mikropların yer ettiği ciğerin üs • 
tü açık .. Burası ilkönce tentürdi -
yotlamyor, sonra, bıçak yarasını 
belki ılık bir rüzgarın esintisi gibi 
hissettirecek ilaç şrrınga ediliyor. 
Diıfokat ediyorum. Mim Kemal iğ
neleri yaparken, önünde uzanmış 
genç insana bir ağabey bir baba 
tatlılığı taşıyan sesle soruyor: 

- Kızım, duyarsan söyle! •. 
- Yaram; mı?. 
- Evet .. Küçük bir sızı duyar~ 

san söyle .. 
- Peki doktor .. 

- Nuılsın kızmı? 
- Biraz sızlıyor.. 1 

- Vah vah .. Niçin ıöylemedin .• 
Şimdi geçer .•• 

Mim Kemal bir iğne daha ya • 
pıyor. Aıiatanm elinden aldığı 
parıl pard bıçağı tekrar kaburga 
kemiğinin üstündeki etlerde gez • 
diriyor ; 

- Şimdi nasılsın kızım.? 
-Ağırmıyor artık doktor •• 
Eğer ne asistan, ne hemtire ne 

de doktor iseniz, ameliyat masa • 
sına uzanmış hastanın bu: 

-Doktol' .. 

Deyişi, gözlerinizi yafartacaI< 
kadar sizi teesüre uğratır.. Ailı· 
yacak kadar şaşırırsınız. Dikkatle 
doktorun gözlerine bakarıınız. 
Dudaklarınız knnıldar : 

Ne soranda, ne karşılık verende 
bir ses titrekliği var, Operatör ya
pacağı işten, hasta yapılacak iı -
ten emin .• 

- Ne büyüklük .. Bir hayat kur 
tarıyor .. 

ın ... 1 l aga çıkan muhafızların duvar a • 
•tıda kalıp telef olduklarını duy-
•a.~d b f k d' .... 

_ Ask mı? Bu ne demek?! 
Diye~ek, şaşkın şaşkın Ayşenin 

ytizüne bakıp duruyordu. 
(Devamı ııar) 

- Verem tedavisi ameliyatla 
da mı yapılır? 

Ameliyathanenin bir köşesin -
de asılı duran hemşiresinin rönt
genini aldı, ciğerin hufonduğu 
yerde hafif bir lekeyi işaret et • 
ti: 

Bıçak göğsün üzerinde munta
zam bir yuvarlak çiziyor. Açılan 
etten bir kan boşalacağım bekli • 
yen gözlerim aldanıyor. Manası -
nı tahlil edemediğim bir helecan 
içimi sarsarken bıçak izinde beli· 
ren damla damla kıpkızıl yuvar -
laklar, beni hayrete düşürüyor. 
Bir an, bunları, ılılc bir yaz saba
hında bahçenizin lalelerinde, tar
laların gelinciklerinde seyrediyor
sunuz gibi oluyorsunuz. Eşyaya 
abanan sis kalkmadan, bu çiçek
ler içinde tomurcuklanan çiy da
neleri n,asıl çiçeğin rengi ile pırıl 
pırıl yanarsa, bıçak izinde -
ki kan yuvarhkları da buna ben
ziyor gibi. 

Fakat o, elleri milimetrenin bin
de biri kaclar titremeden bıçağı
nı yürütüyor. 

Mim Kemal arada bir çetin bir 
ameliyeyi yaparken birkaç sani · 
ye susmasına rağmen, etrafın.da 

toplanan genç doktorlara izahat 
vermeği unuttuğunu görmedim. 

1 .. ~ r, u ırtmanm en ısını o -
. llıncf en kurtarmak için estiğine 
11lanacaır:t1. Fakat, ne yazık ki, za· 
~aUrnın bir şeyden haberi yoktu. 
d·~ sihirbazın evinde zehirlenip 
rl 0lldüğü gündenberi, Ayşenin o • 
d aıında yatıyordu.Uk günlere ka· 
.a.r tehlikeli değildi .. Anenin i -

Strdig"ı' ·ı~ s· ··ı·· d ku t ı aç, manı o um en ır· 
arınıştı. 

t Fakat, zavallı Sinanın dizleri 
tıtınu 
ltaı Yordu. Ba§ım ve kollrını 

dıranııyaca.k kadar sarsılmıttı. 
k AY§eye gelince: Bu fedakar 
.J~ı da Sinandan az bitkin değil · 
~ı a· 
~ ıraderinin ölüm hadisesi o-

Malatyada ve Denizlide 
ger deprenmesi 

Malatya, 11 (A.A.) - Dün ge· 
ce saat 23 de doğudan batıya beş 
altı saniye süren bir deprem ol -

muştur. 

D@nizli, 11 (A.A.) - Bu gece 
bir yangın olmuş ve iki ev yan-

mış tir. 
Denizli, ı 1 (A.A.) - Burada 

saat 6 da hafif bir deprem olmuş-

tur. 
1ıııııııııı1111ıııı1ıınııı11111111lfllllllllil!1111111ıııııııııı111111ııııırııı1111111 111 

Semtlerin tarihi 

- işte, dedi. Hemşiremin ve. 
ı·emi.. Daha bir yıllıktır. Fakat 
ameliyattan sonda hiç bir şeyi 
kalımıyacağına eminim .. 

* ... * 
Bay Mim Kemal, ameliyata 

Şimdi bıçak kaburga kemiği • 
nin üzerindedir ve Mim Kemal 
söylüyor: 

- Lambayı yakın. 

- Paraf in hazır mı? 
- işte .. 
Beş santim uzunluğunda ka • 

burga kemiği şimdi masanın üs
tündedir .. 

- Görüyouunuz ya ne kadar 
güzel gidiyor. 

- Nefes al kızım •.• 
k n cesaretini Jarmııtı. Kendi 
end' 1 "' d _ ın:: Yazımızın çok ugun an 

tıi d Sınanı burada bulurlarsa, be· bugün koyamadık 

başlamadan, yapılacak ameliya · 
tın mahiyetini kısaca anlattı. Her 
kelime, bana yepyen.i bir şey öğ
retiyordu. Bayan Sadiyeye dok • 
torların Plombaj dedikleri ameli· 
yat yapılacaktı. A1kciğerinin bir 
noktasında tüberküloz basillesinin 
yapmış oiduğu boşluk kapatıla · 
caktr, 

Aemiliyat masaaı önünde se · 
yirci insan, belki birkaç saniye 
şairleşir. Fakat serabm arkasın · 
dan hakikat, pek çabuk gözünü 
açar •• Bu yuvarlaklar, gazlı bezler
le kurutulduğu vakit, aldığı renk, 
kıpkızıl bir kandır. Dikkat eder • 
seniz bıçak derinleşmiş, etin yağ 
tabakası yaydmı!trr. Fakat iirper-

- Dı,arı veı-. 

f)~ kal'de§im gibi öldürecekler! •• •. d•l . 
i ıy~rek, kimse ile temas etmek- ozur ı erız 
en çekiniyordu. l111ıııımıııuınıııı11 111111rrıııııı111111111ııııırıııııu111111ıııın1111ıı1111111ıııtı 

Ameliyathaneyi dolduran a -
sistanlara bakıyorum. Sezmek is· 

..,..,_ı_au.e 1 a1 ' ' ...,,A" ı'L u Kıyot-uıu, l(fu1U'"t€f<4 

kemiği boşluğunda ciğer şışıyor, 
A. Niyazi Okan 

M"" (Devamı 9. cu sayı/ada), 



--- 6 - KURUN lZ MAYIS 19z c !!!!!!'~~~~~!!!'!!!'~!!!!!!!!'!!!'~~~!!!!!~~!!!!!~!!!'!!!'!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!'!!!'!!!'!!!'~!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~~~!!!'!!!'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!~~ 

_-..ı-_--s-. -A-.-N-. _A_._T_,_ 1 ı I_ s-P o R i ......_I __ u_L_K_E_M_i _z_Ö_E _ _,,,Jltl'c 

Sovyet san' atkarlar duy-
gularını anlatıyorlar 

San'atkarların dün verdikleri 
bü.vük bir muvaffakıyet 

konser 
topladı 

• trunlill ~a.v zryaTewiiien i1ii goriinüı 

Şehrimizde bulunan ve evvel

ki akşam Fransız tiyatrosunda ilık 

kcnserlerini vermiş olan Sovyet 

san'atkirları, dün saat on beşte 

lstanbul gazetecilerine Perapa1as· 
b çay ziyafeti ve a'kşam on altr 
'::ı.!l on s~kiz buçuğa lkadar !kon
-'.)n:atuvar talebesine şehrimizin 
musiki san'atkarlarına ve gaze -
tecil ere mahsus olmak üzere T e • 
pebaşı belediye tiyatrosunda bir 
konser vermişlerdir • 

Perapalastaki çay pek samimi 
olpıuş, Türk matbuat müessesille· 
ri ve Sovyet san'atkarları kültür 
sahasında konuş.muşlardır. Bu sı -
rada Sovyet san'atkarları reısı 

bay Arkanof Türk matbuatından 
gördüğü alakaya açıkça teşel!kür 

ettikten sonra, hemen o sıralarda 
Cümhurreisimiz ve Başbakanı -
mız tarafından Ankaradan ken. -

dilerine gönderildiğini öğrendik · 
leri armağanlar için de ayrıca 
teşeldcürleıinini matbuat vasıta • 
aile herkese ilanını istemişler -
dir. 

Sovyet san'ıatkarlarmın başında 
~elen Moskova devlet tiyatrosu 
müdürü hay Aııkanof Türkiyede
ki seyahatleri artık sona ermekte 
olduğu için bütün duygularını 

dökmek İştediğini söyJiyerek An· 
'karada Cümhurreisimiz tarafından 
kabul edilişleri, hükUınet erkanı

mızla tem·asları hakkında duygu. 
larmı anlatmıştır. San'atkarlar ge· 
rek hü::lrumet merkezinizde, gerek 
lzmirde gördiiıkleri canlı samimi · 
yetten çok sevinmişlerdir. 
BAY ARKANOFUN SOZLERI 

Bay Arkanof'un beyanatı şu • 
dur: 

"Memleketinize gelmezden ev
vel burada nasıl bir dinleyici bu
lacağnnız hususunda hiç bir fik
rim yokfa,ı. Fakat gerek Ankarada 
ve lzmirde ve gerek burada ver
diğmiz konserlerde halkmrzm en 

teknik parçaları hakikaten anla -
yışla dinlediğini büyük bir mem

nuniyetle gördük. ~karada, iz · 
mirde ve burada bize gösteıilen 
büyük iyi kabulü biz yalnız san' -
atımıza karşı gösterilmiş bir ala
ka tarzında değil fakat Sovyet -
Türk dtıstluğuna karşı gösteıilen 
büyük bir teveccüh şeklinde te -
Iakki etmekteyiz. 

Ankarada Büyük Onderinizin 
ve diğer büyüklerinizin gayet iyi 
iltifatlarına mazhar olduk. Bura· 

da da vali muavini bize büyük 
Onderinizin lfüf ettiği hatrraları 

KURUH'un edebi tefrikası: 54 

1lk defa böyle ustalıklı bir ka
pı açılış seyrediyordum. 

Ses çıkarmadan anahtarı deli
ğe uydurmak için önce iki k~çi~k 

parmağını deliğin biraz altına te· 
mas ettirdi. Sonıra burasını istinat 
yaparak yavaş yavaş anahtarı 

yakıa~tırdı. Böylelikle eli titre -
meden ve hiribirine temas eden 
demirler ses çıkarmadan anahta -
rı kilide soktu. 

Bu maharete şaştım. 

O manavrasına devam ediyor· 

du. Kapıyı biraz aralayınca ya · 
vaş yavaş itmedi. Birdenbire, fa -
kat çantasını koluna sıkıştırrp i·ki 
elile abanarak açtı. Bunun seıbe -
bini de anlamıştım. Demir kapı 

yavaş açılırken mihveri üstünde 
gıcırdayabilirdi. 

Bir ev kadmmın apaşlara, hır
sızlara veı-gi bu manevraları bir 
anda içimdeki arzuları söküp a -
tıverdi. 

Bu ne kadındı yarabbi? 

Kafamın içinde gizlenen de 

Apollon 
Yunanistan ikincisi 
şehrimize geliyor 

Dün öğrendiğimize göre Yuna
nistan ikincisi Apollon takımı bu 
hafta şehrimize gelecek ve iki 
maç yapacaktır. Birinci maç Cu -
ma gunu Beşiktaş takımımız'la 

Taksim stadmda, ikinci maç Pa • 
zar günü Galatasaray takımımız -
la yapılacaktır. 

Apollon takımının Yunanistan 
!ikinde bu yıl, geçen hafta şehri • 
mize gelen Olimpiyakos takmıın· 
dan iki derece yüksek olduğu bil
dirilmektedir. 

getfrdi. Bundan fevkalade müte -
hassisiz. Bu tahassüsümüzü sizin 
vasıtanızla açıkça bir daha bildir
mek isteriz. 

Ankarada ve civardaki köyler
de Türk halk şarkıları ve mu -
siki hakkında tetkikler yaptık. 
Ve bundan büyük bir zevk duy
duk.,, 

ı Yüksek Sovyet san'atkarlarına 
{ Cümhurreisimizden dün gelen 

1 

armağa~l~r arasında san'atkarla -
rm herbırıne mahsus olmak üzere 
üzeri imzalı altın tabakalar var-
dır. 

Sovyet san'atkarlarının dün ga· 
zetecilere verdikleri çay ziyafe • 
tinden sonraki konserlerine büyüık 
bir kalahal:ıık gelmiş bulunuyordu. 
Sovyet san'atkarlarından beş ta -
nesi Şopen, List, Şubert, Mendel • 
sson, Bethoven, Roskin, Ştravs 

ve diğer muhtelif yüıksek san'at • 
karlardan parçalar çaldrlar ve &Öv· 
lediler. 

Her biri muhtelif konserlerde 
arsıulusal mükafatlar kazanmış 
olan değerli Sovyet san'atkarla -
rmdan bay Oborin önee piyano 
çalarak alkışlara boğulmuş ve 
tekrar tekrar çalmağa mecbur e • 
dilmiştir. Henüz yirmi iki yaşla· 
rında bulunan viyolonist bay Oys
trah ayni derecede karşılık gör -
müştür ... 

Bugün yirmi yaşında olan ve A· 
merikada bir operada oynıyan en 
genç Sovyet San'atk~rlıarından 

bay Şostakoviç önce yalnız, sonra 
piyanist Makarof'un refakatile 
kendi beste!ediği parça1arı çalrmış 
ve birkaç defa tekrara mecbur 
edilmiştir. 

Nihayet hüyük Sovyet muıgan · 
nisi bayan Barsava muhtelif ope· 
ra parçaları söyliyerek bütün din
leyicileri büyük heyecanla sürii•k· 
]emiş, alkışlar tiyatro binasını da· 

müstehzi gözler karşıma dikili • 
verdi. Şimdi artık Maryayı, evi, 
açılan kapıyı görmüyordum. O 
zeytin yaprııı.ğı gözlerin zalim bir 
tebessümle heni sHzdüklerini gö -
rüyordum. Nilüfer şu halime, şu 

benim de hayret ettiğim garip, gü
lünç vaziyetime gülüyor. 

Utancımdan dizlerim titriyor. 
Marya içeri girmiş, kısık ve di· 

şi bir kedi sesi ile almanca ve tek
lif sizce çağırıyordu : 

- Gel - Gel! 
Şimdi manzara gülünç değil, 

iğrenç olmuştu. 

Boğazımın kuruduğunu, kam • 
mm başıma çrktığını hissettim ve 
şiddetli bir kasırgaya tutulmuş gi
bi ayaklarıma haklln olamadan 
kendimi rıhtımın kaldırımlarında 
buldum. 

Peşinden kovalanan bir hınız 

Sarhoşluk yüzünden 
bir cinayet 

Bartında Hıdrellez, 
ile, bir gencin 

bir vak'a 
bitti 

kanlı 
ölümüyle 

Bartın gazetesi yazıyor: 
6 Mayıs pazartesi günü Hıdrel

lezdi. Birkaç gündür süren kes
kin ve soğuk rüzgar, o gün şiddeti
ni arttırmış olmakla beraber, hin· 
lerce halk ırmağın kıyılarını ve 
yüzünü doldurmuştu. Sandal ve 
motörleri dolduran halk Boğaz -
dan iskeleye kadar yer yer eğlen . 
tiler yapmıştır. 

Fakat, bu bahar bayramı, so -
nuna doğru kanlı bir vak'a ile bit -
miş, 27 yaşlarında bir delikanlı hiç 
yoktan öldürülmüştür. Cinayetin 
sebebi sarhoşluktur. Ölen, Ordu. 
yerinden Kamışçının oğlu 27 yaş
larında Ahmet, öldüren de KHc;ük 
Hüseyin diye maruf 28 yaşlarında 
Kavuklu oğlu Hüseyindir. 

Aralarında evvelce bozukluk 
bulunan bu iki delikaniı, sarhoş
luk saikasiyle çekişmişler, biribir
lerine kötü sözler söyliyerek arka· 
daşları taraf mdan ayrılmışlardır . 

Köylerdeki bayram ( 
Ödemiş, 11 (A.A.) - llhay Ge

neral Kazim Dirik Cümhuriyet 
Halk Partisinin büyük kurultayı
nın açılması şenliğini Adagüme 
köyünde on binlerce köylü yurt. 
daşlar arasında kutluladı. Ada· 
gümede yapılan şenlikte Beydağ, 
Kiraz, Kaymakçı, Birgi, Yenice-
ı..~.. A -1--~-· - .A .l--;..l- ~- ~ 

demye spor kurumları birlik spor· 
lariyle bulundular. Ödemişten ge
len bando müzika bu şenliğe ka· 
rışmış, ulusal havalar çalmış, hal· 
kı coşturmuştur. Cümhuriyet Halk 
Partisinin dördüncü büyük kurul
tayının açılma şenliğinden ötürü 
Mehmetçik andacının karşısında 
söylevler söylendi. 
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kikalarca inletmiştir .. 

Saat o nsekiz buçuğa gelmiş 

ve hususi program bitmiş olduğu 
halde halk henüz gitmek istemi • 

yordu.. Sovyet san'atkarlarının 
dünkü konseri çok muvaff akı · 

yetle olmuş ve dinleyiciler ara -
smda sevgi ve heyecan uyandır · 
mıştır. 

Dünkü konserde, şehrimizde • 
ki Sovyet konso!osluğu erkanı ve 
Sovyet seyahat müessesesi olan 
lntourist başkanları da. bulunu -
yordu. 

gibi kaçıyordum. ' 
Bebek karakolunun önüne gel· 

diğim zaman biraz aklım başıma 
geldi. Aydınlık pencerede gördü
ğüm polis gö~gesi bana ne yaptı -
ğımı hatırlattı. Yava~Jadım. Ge -
niş bir nefes aldım. EJimdeki şap
kamı başıma geçirdim. Ne olu • 
yordum? Neden kaçıyordum? Göğ 
sÜım heyecandan yorulmuştur. A
ğır, sarsak adımlarla bahçeye ka
dar yürüdüm. Bugünkü macera 
buı·adan başlamıştı. 

Durak yerinde iki otomobil u -
yukluyor. 

Bir şoför ayak seslerine baş 
kaldırdı: 

- Taksime, çabuk! 
Kendimi meşin döşeminin se • 

rinliğine bıraktım. 

Motör homurdandı. 
Sarsıldık ve otomobıı bu ışık-

Akşam, tam dönüş sırasında, bsl~ 
motörlere girerken bir silah se• 
duyulmuş ve Ahmedin ambara r-J 
varlandığını görenler o1muştıı1 

Fakat, bu önce sarhoşluktan sanı~ 
mış, fakat vurulduğu anlaşıhncş· 
iş derhal müddeiumumiliğe habt 
verilmiştir. Müddeiumumi muı 
vini Bay Saim, hükumet tabibiylı 
beraber hadise yerine yetişerel 
tahkikata el koymuştur. 

Yaralı, kendisini Küçük Hii• 
yinin vurduğunu söylemiş, hasl 
neye nakledilirken yolda ölmii 
tür. 

Katil Hüseyin) araştırılara)· 
ayni motörün başaltı ambarınd1 

saklanmış olduğu yerden çıkarıl' 
mıştır. Katil, suçunu inkar etmek 

tedir. Silahı bulunamamakta be 
raber, yanında bir tabanca kılıf I 
bulunmuştur. 

Katil tevkif edilmiş-tir. 

Bir ihtiyar damadını 
öldürdü 

Tekirdağ, (Hususi) - Merke 
kazasının Pınarlı nahiyesine hail 
F erhatoğlu köyünde bir cinayet ol· 
muş, 65 yaşlarında Efen dinin t 
min edilen bir ihtiyar damadı~ 
öldürmüştür. 

ihtiyarın kızı ile damadı geÇ' 
_ _ 1 ..... ......1:- A .. -ı.._ ... Y".:ısıı ,,.Tır 

kavga olmakta, genç aaam Karı 
m dövmektedir. Geçimsizliği! 
sebebi kıskançlıktır. Son bir ke.1 

gadan sonra babasının evine l<' 
çan karısını almak üzere akşşll 
üstü kaynatasının evine gidel 
gtınç Eminden karısını istemiş, f'' 
kat Emin damadına sert mukabt 
lede bulunmuş, hemen eline g~ 
çirdiği mavzeriyle ateş etmiş, ~.~ 
madını göğsünden vurarak öldtıJ 
müştür. Bununla da hırsını 1 
nemi yen ihtiyar tüf eğin dipçiği~ 
le gencin kafasını ezmiştir. EıO~ 
bundan sonra T ekirdağına gelet 
müddeiumumiliğe teslim olo:ı1J 
tur. 

~ T ehirdağd a mecmua - Tel<i, 
dağ Halkevi (Marmara) adh ~1 

mecmua çıkarmaya karar vetııl11 

tir. Mecmuanın ilk nüshası g l\'1Jı 
yısta çıkacaktır. Bunun için laı 
gelen hazırlıklar bitirilmiştir. ıvft 
mua aylık olacaktır. 

ne 1111 ..-1, 
sız ve rüzgarsız yaz gecesinin t~ 
kunetini parçalıyarak kaldırıd' ~ 
lan çiğnemeye haşladı. Oh, artı 
kurtulmuştum. 

Gülünç olmaktan kurlulmut 
1 

tum. 
Şimdi bütün bu akşamın ve ~~ 

cenin hadiselerini tılsımlı gözle1'1 
1 

seyreden, nereye gittimse önii~ 
çıkan Nilüferin güneşten kııs..~ 
mış taze ve gergin yüzünü göfil 
yorum. Artık gülmüyor. Bakıtl' 
rmda bir durgunluk var. , 

•r,l 
Bu gözlerden kurtulmak h 

dün akşamın altısmdanberi Jle 
ler yapmadım. Nerelere kaçıı'~( 
d,m. Ne gülünç ve ne iğrenç tebı 
lere heves etmedim. Bütüıı I 
çrrpınmalarnn nihayet oynak~ 
man karısının kapısında bir 59' 

köpüğü gibi sönüvermişti. J' 
(Devamı t.Jaf ' 
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Akşam Ropları 

Resim"cl~ büYült toplanlı alşamları için yapılmış iki rop gi:rul~yor. Soldaki . grosatenaen 'jlapılmı_ 
ii • b · l • t" K llarda altın lame vardır, dekoltenın etrafında dık durmaktadır. 
zerıne pem e ı§ enml§ ır. o • 

Sağc/aki sivab ,;;1J0.,.,I;,,. ll'A••,.;;- ;;.,,o.:nılal,;lo,,. o•irnii• lrnne ıle işlenmiştir. 

ölçüye uymıyan göğüsleri düzelt ... 
yapmalı? mek 

. Bundan once vücut guzellıkle
tınin türlü türlü örneklerini vere· 
tek hunlar üzerinde ideal venusa 
Yak!aşllla ölçülerini göstermiştik. 
Sonı-a da bu güzellikleri yapabile· 
cek bir takım hareketleri de anlat
~ıtttk. Şimdi bayanlarınıı:zr en 
~. d .. 

Ya e alakalandıracak kısmı vu· 
cut terbiyelerini ele alacağız. Bu· 

• • 
ıçın ne 

nun için de mütehassıs Bayan P~·a~ ziyetini gösteriyor. 
ınara Gamsakurdiya'nm sözlerını Ya, verdiğimiz ölçülere uymı· 
nakledeceğiz. yan göğüsü düzeltebilmenin ça'"esi 

Güzellik ölçülerini verirken iki yok mudur? Bayan Ta'11ara Gam
noktaya dikkat etmiş olacaksınız. sakurdiya bunun yolların; gösteri· 
Biri, koltuk altından göğüs çevr;- yor; diyor ki: 
si; öteki üçlardan göğüs çevresı.. ~'Göğüs ha/ilçe clü§müş ise söy· 
Bunlar güzel bir kadının bovu- liyeceğim hareketlerle tabii vazi. 
na göre edinmesi lazım gelen va· . yete getirmek kabilclir. Bu da gö-

Atina, 11 (A.A) -Divanıharp, 
Venizelist ihtilaline iştirak etmiş 

olan 85 bahriye zabitini ölüme 
1 mahkfun etmiştir. Diğer 36 zahit 

müebbet küreğe mahkum edilmiş
lerdir. 

Amiral Demestikas ölüme mah
kum olanların arasında bulun
maktadır. 

Atina, 11 (Kurun) - Deniz 
harp divanı, tersaneyi basan, ve 
filoyu kaçıran asiler hakkında ka
rarını vermiştir. 

Harp divanının müzakeresi onl 
yedi saat sürmüş ve karar gece ya
rısından sonra derin bir sükfıt ara
sında tebliğ edilmiştir. Bu karar 
mucibince harp divanı suçlulardan 
yirmi dokuzunu idama mahkôm 
etmektedir. idama mahkum edilen 
29 suçludan yirmi yedisi hali fi
rarda ve ltalyada bulunmaktadır . 
idam mahkômlarmdan yalnız i -
kisi Atinada mevkuf bulunuyorlar. 
Bunlardan biri, beyaz bayrak çe
kerek hükumet tayyarelerini topa 
tutan Niki torpitosu süvarisi bah
riye mülazımı Papazoğlu ile Ave
rof kruvazöründe hükfunete s~drk 
bir zabiti tabanca ile öldümıeğe 

teşebbüs etmiş olan Triyiı-aıJcis'tir. 
Bu iki mahkfun avukatları vasıta
siyle reisicümhurdan ce-;alarının 
tahfifini iste~itlerdir. Talepleri 
kabul edilmezse, yarın sabah kur
şuna dizileceklerdir. 

Gıyaben idama mahkum edi . 
lenler arasında asi filo kumandanı 

Amiral Demestikas ile Averaf ku
mandanı kaptan Kolialeksi vardır. 

Tersane kumandanı Amiral 
. ~ussen ile reisicümurun yaveri ve 

:orpito filotilla kumandanı Kivo· 
tos onar sene hapse mahkfun edil

nı örfi idarenin ve sansörün pazar• 
tesi veyahut sah günü kaldırılaca· 
ğını söylemiştir. 

MUHALİF PARTİLER HENÜZ 
BiR KARAR VEREMEDiLER 

Atina, 11 (Kurun) - Muhalif 
siyasi fırkalar reisleri arasında İn· 
tihabata iştirak edip etmemek hu
susunda cereyan eden görüşmeler 
henüz müspet bir neticeye varma
mıştır. 

Dün muhalefet partilerinden 
verilen habe;lere göre örfi idare 
ve sansör kaldırılmadıkça, muha
lif partilerin intihabata iştirak et
meleri hususunda müspet bir ka . 
rar vermeleri beklenemez. 

Muhalifler, intihabata hazır • 
lanabilmek için intihabat tarihi • 
nin iki haf ta cfaha tehiri, intiha -
battan evvel örfi darenin kaldırıl • 
ması ve memurlar arasında yapıl -
makta olan tasfiyenin intihap gü -
nünden hiç olmazsa on beş gün 
evvel bitirilmesi lazım geldiğini de 
ileri sürmektedir. 

lNTlHABAT lÇIN FIRKALAR 
TEŞEKKÜL EDiYOR 

Atina, 11 (Kurun) - Yunan 
intihabatma iştirak etmek için 
teşekkül eden ufak tefek fırkaların 
adedi günden güne çoğalmaktadır. 
Ahiren "Japonlar,, namiyJe bir 
fırka daha teşekkül etmiş ve siyasi 
remzini temyiz mahkemesine ba~ 
vurarak tescil ettirmiştir. 

Bu fırka, Venizelistlere karşı 
şiddet gösterilmesi taraftarıdır. 
Ve vaktile Anadoludaki Yunan 
hezimetinin müsebbibi. olmak töh
metiyle kurtuna dizilmit olan Go
narisle arkadaılarının en müf. 
rit taraftarlarından mürekkeptir • 
Reisi de Vamveços' dur. 

mişlerdir. 
Atina.cla. flılo.liyettc 'bulunan harp YUNANlST ANDA TA yy ARE 

divanlarından biri, cümhuriyet JANE51 TOPLANIYOI\ 

:~irliği azasından üçünü iki seneden 
dört aya kadar hapis cezasına mah. 
kUriı etmiştir. 

1NT1HABAT BİR HAFTADAN 
FAZLA GEC1KTIRILMIYECEK 

Atina, 11 (Kurun) - Başba
kan ile harbiye bakam, dün dahili 
vaziyet hakkında uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

Bu görüşmeden sonra gazetele
re yapılan kbliğde intihabatın bir 
haftadan daha uzun müddet te
hiri kahil olamıyacağı, şayet mu
halif fırkalar bunu kabul etmiye
cekler ve intihabata iştirak etmi
yeceklerse, o zaman halka hita · 
ben bir beyanname neşredilerek 
mesuliyetin muhaliflere yükletile
ceği bildirilmiştir. içişleri Baka-

ğüs etrafındaki ve boyundaki acle· 
leleri takalliis ettirmekle olacaktır 
ki, bu hareketlerle temin edilmeli
dfr. Bu hususta muntazaman ya· 
prlmasını tavsiye edeceğim dokuz. 
hareket vardır: 

Atina, 11 "(Kurun) - Hava ne
zareti, 1915, 1916 ve 1917 tevel
lütlü 1200 gönüllü alacağını ilan 
etmiştir. Bunlar on beş ay hizmet 
edeceklerdir. 

Yunan tayyare filosunu kuv -
vetlendirmek için ahaliden iane 
toplama işi hararetle devam edi • 
yor. 

Muhtelif esnaf ve cemiyetler 
teşekkülleri teşkil ettikleri heyet -
ler vasıtasiyle kendi azalrından 
iane toplamaktadır. Tayyare ia
nesi toplamak hususunda en bü
yük faaliyeti gösteren Atina tica
ret odasıdır. 

Bir hafta zarfında Atinada top
lanan tayyare İanesi iki milyon 
drahmiye yaklaşmıştır. 

gelecek surette vaziyet almalıdır; 
bu hareket pek hızlı olacaktır. Bu 
sırada ensede hafif bir ağrı hisse
dilebilfr, (resim 4). 

Üçüncü hareket- Ayakta ya
pılacak. Bacaklar ayrı, bat arkaya 
doğru meyletmiş, bir kol dümdüz 
ufki vaziyette uzanmış olacak, el 
ayası yere bakacak, öteki kol a -
mudi olarak uzanacaktır. (Resim 
5). Ufki olan kol amudi öteki de 
ufki olacak. (Resim 6). Bunlar da 
kuvvetle ve hızlı yapılacak, evvelti 
beş defa, sonra on defa teki'ar edi. 
lecek. 

Birinci hareket - Ayakta, ba
caklar hafifçe ayrdmış olmalı, baş 
arkaya atılacak, kolları gergin ve 
ufki bir vaziyette uzatılacak, a
vuçlar yere bakacak, (resim 1). 
İki kol amudi bir halde yukarıya 
kalkacak, bCl§ sağa meyledecek, 
sonra kollar mümkün olduğu ka
d aı· arkaya götürülecek, (resim 2). 
Bu hareketleri iptida beş aela ya. 
pacaksınız, nihayet on defaya çı· 
karacaksınız. 

ikinci hareket - Bacaklar bir
leşmiş, eller ense üzerinde birleş
miş olacak; baş · öne eğilmelidir, 
dirsekler gergin bir vaziyette bu
lunmalı, (resim 3). Sonra mümkün 
olduğu kadar büyük bir kuvvetle 
ve ayni zamanda baş kaldırıp kol
ları açmalı ve eller bCl§ın arkasına 

Dördüncü hareket - Kollar 
dirseklerden yukarıya doğru bü . 
külecek, işaret parmakları omuzla 

ra değecek, ba§ öne meyledip göğ

se yatacak. (Resim 7). Sonra ba§ 

şiddetle kalkacak, parmaklar o . 

muzdan ayrılmadan kollar becien· 
den ayrılacak. (Resim 8). Bu ha

reketler sırasında vücut doğru du

racak, bacaklar biti§ik olacak. 
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.. _ 38 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih _, 

Orduda kolera çıkmıştı. Vehip Pş. nın 
düşünmeden verdiği emirler fena 

neticeler veriyordu • 

Yatsı nama.z• 21.1)5 21 O\ 

lmsak !!.43 2.43 - lngilizceden - Çeviren: lskender Fahreddin 

cı. 

- Bir perdelik komedi -
EJbae: Con - ihtiyar bir soba-

Mari - Karısı .• 
"(Sahne: Bir köy evini gösterir. 

Mevsim kıştır) 
Birinci meclis 

Con, Mari 
Con - ·(Elindeki sob·a boruları

m istif etmekle meşgul) Hava ne 
kadar soğuk.. Ate,in hiç t~iri 
yok .• Ellerim donuyor.. Çalı§mak 
kabil değil. 

Mari - (Ocağı kanştırır) Bu 
kadarcık aletle §U kocaman oda 
uınır mı ya •• ? 

Con - Ne yapayım, kancığım? 
iki gündür botuna gidip geliyo -
rum. Bir bonı bile aatamadmı. Hiç 
it yok. , 

Mari - Havanın liozukluğu "da 
liaza.ncma mani oluyor zannede
rim. 

Con - Ona şüplie yoli. Fakat 
fU civardaki evlerin soba boru • 
lan çok eskimi! olduğu halde ye • 
ni boru ısmarlamaddar. Her yıl 
yeni boru ısmarlarlardı. Bu kış 
köyün zenginleri de kokozladdar 
galiba .. ! 

Mari - Şinı'di ne yapaca'ğız? 
Yalmz kömür, odun değil. Ekmek 
de lazım. 

Con - (Kederli)' Ne yapayım, 
~ı::arıcığmı? On param yok. Şu ha· 

• ime bir bak.. Sakalurun kılların. 
lan buz parçaları sarkıyor. Yalnız 
nbanım değil, içim de dondu. Ben 
ırtık dışarıya çıkamaın. 

Mari - Şimdi kıştır. Herkes 
pencerelerini sıkı sıkı örter. Aca
ba sokaktan geçerleen yavaı mı ba
ğırdın da kimse duymadı? 

Con - Of .. Bırak fU saçma lif. 
lan. Sesimi görmüyor musun? 
Haykırmaktan kısıldı. 

Mari - :<önüne l>aliar, "düşü • 
niir) Hakkın var, Con r Allah bü -
yüktür. Ne yapalım? Hele otur 
§U ate9in başına. Bugün de böyle 
aeçsin. Allah yarın belki bir müş
teri yollar! 

Con - (Müteessir) Şaşarım ak
lma ! Allah bizi unutalı on beı yıl 
~ldu. 

Mari - Sua, lietöalit adam! Gü
nahtır .. Göke dil uzatılmaz. O o 
kadar insafsız mı ki, bizim gibi 
sefil kullannı görmesin •• ? 

Con - O bdar unutmuş ki .. 
Canımızı almak bile batırma gel
miyor. 

Mari - Senin bugün gene fey
lezofluğun üzerinde •• 

Con - Can boğaza gelince her 
teY unutuluyor. Ben artık hayabm
dan usandım. Soğuk bir taraftan .. 
Yoksuzluk bir taraftan. Belim bü
küldü.. Beynim sulandı.. Dizle.. 
rimde derman, damarlarımda ha • 
raret kalmadı. Bundan sonra bu 
ağırlığı sürüklemek, bu yaıtan 
sonra hamallık ederek yaşamak 
demektir. Allah bizi görüyor ve 
iıhraplarımızı duyuyorsa, her §ey· 
den önce canımızı alım ••• Kurtula-

lım. ' 
Mari - ~(Y erin'den kalkar) Çok 

ümitsiz olma! Gel. biraz şarap 

iç .• 
Con - '(Hayretle) Şarap mı? ... 

Onu da nerden buldun? 
Mt.ri - .(Güler) Ges.en günkü 

Yılın grçen glinlerl l4l 143 
Yılın lcalan ı:iinlcri 224 2t3 şaraptan biraz arttırmıştım. Görü

yorsun ya.. Karm ne kadar muk-l•--------------
tesittir! B Q R S A Enver paşaya söyledim. Mu-

- .(içerek) Sızıp yatalım de -~ 1 habere kesildi. Acaba bunların 
mek istiyorsun .. Bu da fena bir fi- [Hınlatıncb yıldız işareti '>ianlar üze- sür'ati isalini mi kontrol ediyor, 
kir değil. Açlığa yegane çare! rinde 9 5-935 de muamele görenler· yoksa verilmemi§ ise bunları te -

Mari - Açhgw ımızı duymadan dir.J Rakamlar k: apanış fiatlarıoı gösterir_ hir mi edecekti. Bunların mün -

'. 1 Nukut (Satıc) 1 sabaha kadar tatlı tatlı uyuruz, ko ı ~ "'- derecatı da karargahça anla.§ıla-
cacığım ! .. Londra fı2:t, - *Viyana 24. - madı. O. karagihr 16 Şubat saat 

Con - Ne tahammu .. llu" kadın - "* NeTyork 125• - * Maı:lrlı 17• - on buçukta Kargmda Abdülkerim 
• Parls 168. - * Berlln 45, -

sın sen .• ! • Mlltno ~oo. - • Varşova 24, - pafaya mülaki oldu. Yolda muha· 
• Brlikseı 86, - • Budapeşte \:5, - cir mikdarı azalmı!, let ve ceset 

Mari - Allahtan ümidimi kes · * Atına 24, _ * Bükreş 16, -
• • CeneTrc su .• • Bclgral 54, - mikdannı çoğaJmıf gördük. Fırat mı yorum. 

"Sofya 24, - * Yoli.ehama 34, - buz kütlelerile karıtık akıyor. 
Con - O, bizi görmüyor.. O, 1 * Amsterdam 84• - *Altın 928· - Erkanıharbiye reisi ileri hareket 

b. · J d nd..,,. • Prag ıoz, - * MecldJye 45, 50 ı 
ızım e argı .. ... hakkında telgrafta yazılı fı'krinı' ı ı • ~tokholm 32, -· .... Rıntnor 239. -

Mari - Sus~ Ümitsiz insan ya- I 1 o. K. V. ne tekrar sordu. P•- ka-. Çekler (kap. sa. 16) , -,.-
şamaz. ı.;;=;;=:===========ııı rannı değittirmi§tİ. 

Con - ( encere en ı§anya • l'\evyork o.7944!\ •Viyana 4/M30 Ordunun ilerlemesini değil, art· P d d 
i
• Londra 612 7fo • Stothlm 3. 1687 

bakarak) Şu karşıki büyük evlerin "(. Parıs 12.06 • Madrir 5.8193 çdarın takviyesini tasavvur ettiği· 
bacalanna bir bak, Mari ! Fabrika * Mlllno 9.6895 •Bertin I,9735 nı· .. ;;.yledı'. Cephenin Tercan ile -* Brüksel 4.6985 • Varşon 4,2166 ...... 
bacası gibi, ne kaim dumanları • Atına. 84.81 • Budapeşre 4,692~ risine alımna11 ağza bile ahnma -
çıkıyor. Şimdi o sıcak odalarda * Cenevre 2.4s:ıo • Biikre~ 78,50 dı. Artçı üç fırka olduğuna göre 

tur •d l • • k' 1 * Sofya 63,71~ 11- Oelgrat :l4.9616 0 an mı e erı §1§ u;ı mesut arın -• .Amıterdam 1.ı1:m * Yotobama <ı..11 bunlann takviyesi halinde ordu • 
acaba bizim açlığımızdan haber- • Prag 19,0250 • Moskovı 1093110 nun kısmı küllisi artçıya tahsiı; o -

leri var mı?, E 5 H A M Iunıacak ve kıtaların geride İstibat 
Mari - Nerden bilecekler. Her L :ı9,- tanzim ve takviyesi maksadı hasıl t iş Bankası 9•>.- Tramvay 

koyun kendi bacağından asılır ı Anadolo 2s.oo * Çimento as. 10.40 olmıyacaktı. Binaenaleyh hali ha-
Haydi, gevezeliği bırak! Reli 2. 3o ünyoo Def. -.- zmn ipkası kabul ettirildi. 

Şlr. Hayriye 15.50 Şark Det -.-
Con - Öyle ya, nerden bilecek- McrtczBıntası 58.3~ Balya -.- Üçüncü O. K. lığma tayin edil· 

ler? ! itleri yok da, bizim gibi bir u. Sigorta -,oo ~art m. ecza -.- mit olan Vehip Pa~ (22) Şubat -
Bomontl ll,6S Telefon -.-

kadeh şaraba boyun eğip yatanları ı ta. gelerek kumandayı eline aldı. 
mı düşünecekler? insanlık bu fa- istikrazlar tahviHer Abdülkerim Paşa da Tercana art-
zileti gösterseydi. yer yu .. zünde bir 1 Tö kB 1 Ele ... tn'k çı kumandanhgw_ı vazifesine dön -, * 1933 r or. ::ıo.s;; ,.. -. -
tek aç kalmazdı. .ıt. • • ıı 28,875 Tramvay I 31,70 dü. 

• .. • m 29.so Rıhtım 17, oo 
Mari - .(Kendi Jia'dehini de lstıtrhıDahlll ı 9S.50 * Anadolu 1 4s,60 :A'yni ıgün'de 18. ve 29. f111lialar-

koca.sına 11'7Jllltn>) H "'11di sunu da ~ lrn.Dl istik.razı 94.- * A n9.fnl• rr .... ı... ı ... :r:::.. &.l&u ..... uJ.cı. h.vı~ ...... Yb.\.ıl.G.u ~.1 .. 
iç. iki kadeh §arap, yarım kilo j 1928 A M 10• • Anadolu nı 46.- tı. Erzincandaki musap _(14) idi. 

·* Sıvu·Erz_u!ıım Pli,- •\Tflmcssll /\, sr.ııo 
pirzoladan daha kuvvetlidir! Müteakip günlerde orduya bildi • 

Con - (içer) Hakkm var, Ma- _._,....., ... ,ua-.t11Wuıuwııı .... U1111-.1nnı11""- rilen miktar (20) yi bu1du. Tev • 
ri ! içim 1 iraz ısındı. Açlıktan e.. der) Şehir mektubu değil. Uzak- fik Bey bunun önünü al&1.1ak için 
ser kal.ı ... adı. Kömür, odun, ek - tan geldiği belli. Hele ıu gözlüğü- hareket etti. 
mek, pirzola .• Hepsi bunun içinde nü tak da bir oku, bakalım ner· Bu kıymetli doktorla bütün re
imiş ! dendir? Anlıyahm.. Ben, kimden f akatimiz esnasında kendisinin i • 

Mari - Hoıuna gitti, değil mi? geldiğini anlamadan rahat ede- lim ve teşkilat kıymetinin hayra -
Con - Elbette. Şarap hoşa git- mem... m oldum. Ordunun sıhhatine olan 

mez mi? Keşke bir şişe daha ol- Con - '(Gözlüğünü takar) Tu- hizmetleri şayanı takdirdir. Her 
sa da içsek.. haf fey •• Kalifomiyadan bir mek- yerde, her felaketin önüne ilmiyle 

M · N • · 1 d tup. Hem de resmi bir zarf. Mari, geçen ve çare bulan Tevfik Sa • arı - e ıyı o ur u .•• 
· ı· w• a_..·k eli k lim Bey kolera afetinin de önüne Con - (Yatağa uzanır) Mel'un senın sersem ıgıne "u. ycce 

Y k Hayd. genç mu··vezz· ğuk geçti. Vehip Pua Erzincana ge -tali! On beş yıldır bizden uzakla. 0 • ı, ı so • ~ 
ta yık • Da· "t ki lirken yoldan Van gölü cenup •ıyor. Ayni yolu dönüp de bize na gezmıyor... ıma o e -

x nin mektubunu berikine verir du- müfrezesi kumandanlığına bir e • 
gelmesi için, bir okadar zaman da- dikk mir yazmı§, müfrezenin bakiye • 
ha beklemek lazım. rur. Bari ıen · at edip de al-

. masaydın ! , ıini 13. alayla takviye ederek 
Mari - Allah isterse, bir daki- dütmana taanuz ve Bitlisin istir • 

kada getirir. Mari- (Kaılarmı çatar) Geve-
zeliği bırak .. Zarfın üzeri senin ad- dadını istemiştir. 

(Con, ba•mı sallıyarak mırılda- p bö' [ l ·..ı· ı 
x resine yazılı. İşte evimizin nunıa- atanın Y e an ayıp, aın en-

mr. Mari, Meryemana kandilinin rası. Ben o dereçe aklım kaybet- meden yol üzerinden hemen taar· 
önünde dua ederek yatağa girer.) mit ihtiyarlardan değilim. Bu mek- ruz emri vermesi palavrac ol • 

ikinci meclis tup bize gelmi1.• duğunu gösterdj. Paşanın hangi 
hatasını tashih edeyim: Evvelkiler - Postacı Con - Tuhaf ıey. Kalifomiya-

Con - Kapıda bir ayak sesj dan bize ne münasebetle mektup Evveli: Müfreze yok, dağıl • 
k mış. Sonra hitap ettiği kumandan var... gelece • kuvv 

kayıp aonra düfD1.an eti 13. Mari - (Yüksek sesle bağaır) Mari -Aman, merakımdan çat-
alayla Ali Bey müfrezesinden da· 

Kim o? hyacağım, hele §UIIU aç da oku! ha kuvvetli, daha ıonra da 13. a-
Dıtardan bir ses - Postacı... Con - (Açar, okumağa başlar) layla telgraf muvasalası yok. itte 
Mari - Y anlıı gelmiı olacak- Kaliforniya katibiadili yazıyor: hep böyle karanlığa kubur ııkan 

sın! Mister Con! Size on beş yıldanbe. kumandanlarımız da var. 
Con - (Karısına) Bu vakit 'hıç ri dargın olan biraderiniz bugün 

de mektup geldiğini habrlamıyo- vefat etti ve namınıza yüz bin do
rwn. Sakın açma •• Muhakkak ala· !arlık bir servet bıraktı. Bu bu
caklılardan biridir. susta ne yapmamız hizım geldiği-

Postacı - Soba borucusu Co- ni hemen bize bHdfrmenizi rica 
nun evi burası değil mi? ederim. •• (Mekruhu bırakır, ş~~ • 

Mari _ (Kapıyı açar, mektubu km bir halde titriyerek yatağa dil-

i ) T B. · ~er) Sonunu okuyamıyacağmı, ka-a ır amam.. ızun.. :ı 

Con _ (Bağll'II') Rica ederim, rıcığım ! Fena ohıyoı um ..• 

açma! Eğer bir alacaklı mektubu Mari - (itidalin\ muhafaza e
ise, fena halde sinirlenirim.. Uy. derek) Gördün roü, lüyük ikrami
kum kaçar. Sabaha kadar soğuk- ]eyi? Demek ki Allah bize da\gın 

..1 v ·1 • ' tan gebeririz. cegı mı§ ... 

Mari - ,(Zarfın üzerini tetkike- - Perde kapa.nır -

Zabitan ai'lelerinin civarda bu
lunması ve lkıtaabn ricati zabitle
rimizin bütün dikkatlerini ailele • 
rine ve~ip onlan geriye nakletmek 
için en sıkı ricat zamanında kıt • 
alarmdan asker ve vesaiti nakli • 
ye ayırmalarını mucip olduğun • 
dan bütün zabitan ailelerinin 
Suşehrinin garp kısmına nakli 
emrolunmuştu. Vehip Paşa yolda 
bunlara rasgelmit ve ailelerin eş • 
yasız o1arak naklini emretmittir. 
Zabitanın he~sini müteessir eden 
bu emir kabul edilecek bir emir 

değil idi ve icra olunmadı. Her -
kes ailesini ve eşyasını nakletti· 
Çünkü zaten 'bir iki yatakla ye • 
mek edevatmdan batka bir §ey • 
leri olmıyan ailelerin bunlardaıı 

da mahrum olarak sevki sefalete 
terkleri demekti. Çünkü, geride, 
gittikleri yerlerde bunlan tekrar 
tedarik edecek para zabitanda 
yoktu. Binaenaleyh yeni kuman ., 
danın emri tatbik edilmedi. Fa" 
kat zabitanın kalbi kırıldı. 

Erzunnn ricatinden sonra Der
sim ve Kızılbaşlık meseleleriyle 
de ordu rahatsız oluyordu. Ter ., 
can kazası ahali.si kim.ilen Kızıl • 
bqtır. Cehalet saikası ile bizidl 
askere ve Sünnilere adeta düt ., 
manlrk göıteriyorlar. 

Atkaleden itibaren Karasu 
nehri kenarındaki ve Yeniltöy ce
nubundaki köylede Karakiliae ci'" 
vanndaki Kozluca köyü, T ercaıa 
ovası, Durumdereai, Polur köyle • 
ri, Tuzla vadisindeki Fıdrklı köyii 

ri, Tuzla vadisindeki Fındıklı köyü 
yünden geçen keşif kollarımız• 
atq ettikleri ve bizim hüktimeti " 
miz arkadan geliyor, diyerek iz ., 
han muhabbet eylediklerini söy ., 
lediler. Diğer Kızılbaı köyleri de 
oralara düşen münferit askerler; 
aldürclükleri ve zavallı muhacir t! 
ler geçecek olmea ma.ltarmı yağ " 
u.a.u. •- L--...1!1--'-~ --L--LL!t.1~-' 

pek katiyetle iddia olundu. 

ı 

t 

Dersim1iler zaten ötedenberi 
hükUmete kafa tutarlar. Etrafı 
soyar, civardaki ka.zalan yağnı• 

eder, hayvanla.rmı sürer, dağlar1"' 
t na çekilirler. .. 

Şimdiye kadar ordu ileride v• 
kuvvetli olduğundan ve kendile " ı 
rinden de asker almmadığmdaıl ı 
sükUnette idiler. Fakat ordu bu '" J:', 
günkü zayıf hale dÜfÜJlce Der ., ş 
simliler oralara gelen Ermeni et'" 
kıya ve firarilerle birleıerek iı -
yan vaziY.eti aldılar. Canik aanc3" 0 

ğında da Rum etkıp.aı etrafa sal" a 
drrmaktadır. 

~ 
V ehip Pqa liarargitia gelme '" f 

sini müteakip kendisinden maad• 
hiç bir ukeri makamın Ba.§ku'" 
mandanlrk vekaletine ıifre ile Y~ 
zılacak telgraflarmm kabui edil ' 'I' 

memesini telgrafhanelere tanıiıd 
etti. Bunu evvela manasız bir ted• 
bir zannettim. Fakat sonra ken. ' 
disi söyledi ki: K. O. K. ları O• • 
K. nı a1eyhinde Enver Paşa il' 
muhaberede bulunmuşlardı. Bu • 
nu · tstanbulda öğrenmiş olan Ve : 
hip Pata kendi aleyhinde dıJ11 

kullanılacak o1an bu vasıtaf 
muattal kılmak ve bu suretle mıJ 

, .. 
habere edenlere de meseleden bl' tı 
berdar o1duğunu anlatmak iıte • \ı' 
mişti. 

' Enver Paıanm O. karargabııı~ ~ 
mevkii, kuvvetinin kifayeti ve •' 
ire hakkındaki telgraflarının nııı1" 
biri sadıkların mahsulü oldu~ 
anlatılıyordu. Bu emirden soıı'~ •1 
O. K. ru cepheye dolaşarak ge1~ı· h 
Başkumandanlık vekaletine ( c~'; •1 
h • d•v• ' k • h .. JıtJ Ji eyı gez ıgını, as erın. a v.,.. ~ , 
pek iyi buldufunu ve yoldaki "', 01 
kalar gelir gelmez taarruza ,~ lı 
çeceğini) yazdı • 

(Devamı ıJaf ), 



Bay Lival 
Varşovada 

~~p ransız politikası 

hiç kimsenin aley· 
hine değildir,, 
Varıova, 11 (A.A.) - Mer • 

ke2 istasyonunda bekliyen halkın 
kalbalığmdan kurtulmak için, bay 
lavalin bulunduğu vagon, Şark 
iıtasyonuna kadar çekilmiştir. 

Bay Laval ve Beck, Fransız de· 
legelerinin oturacağı Avrupa 0 • 

teline gitmişlerdir. Bay Beck, bay 
Lnvalin şerefine büyük bir ziya
fet vermiştir. 

ReEmi konu,malar bugün baş · 
lryacaktır. 

Rr.dyo ile yapılan bir söyle · 
"İnde bay Laval demiştir ki: 

''Moskova Varsova ziyaretle · , . 
tİrnizin amacı, uluslar arasında lü-
ZurnJu olan yakınlaşmayı ve Av· 
tupada kollektif emniyeti temin 
içindir. Fransız politikası hiç kim· 
'enin aleyhinde değildir. Bu poli · 
lika, bir teki bile ayrılmaksızın 
biitün hükumetlerin, sulhün her -
ki!tirilmesi işinin elbirliği etme· 
leti amacrnı gütmektedir.,, 

Varfova, 11 (A.A.) - Dışitle
ti Bakanı Bay Beck, sabahleyin 
bay Laval ile uzun bir görü9me 
hprnıılardır. Bu görüflllelere öğ
leden sonra devam edilecektir. Gö· 
t\i'nıelerin sonunda bir bildiriğ 
Çrkanlma.sı ihtimali vardır. 

Bay Laval 12.45 de belliıiz -
nıeçhul - askerin mezarına bir 
Çelenk koymuıtur. Bay Laval aa· 
llt 13 de Reiıicümur tarafından 
~~huı edilmiı ve yemeğe alrko -
~\llınuıtur. Yemekte bay Beck de 

ıır buıunmu,tur. 

Varfova, 11 (A.A.) - Bay La· 
t~l'in Vartovada geçirdiği ilk i' bay Beck tarafından verilen 

hir ziyafetten aonra, yapılan par 
ltk bir kabul resmi ile bitirilmi,-

lit. Baıbakan, hüklımet üyeleri 
~e tiiksek memurlarla, ordu yük
'tit zabitleri ve Framrz gazeteci· 
letj bu resmide hazır bulunmut · 
ı, .. cl 
·~· 
~~ANSIZ GAZETELERi KAR • 
ŞtLANMA YI BECENMEDILER 

Varıova, 11 (A.A.) - Sağ yan 
0tıaıu olan KUTjer Warzavski 
a,>......._ • 
~~aı yazıyor: 

''Polonyanm Fransız dostluğu 
:'11'rz bir duyıu ve kültür deiil, 
'1tat nıüıtakil Polonyanın ulusal 
~tıf~tlerinin de bir ifadestdir. 
Sil)> laval'in geli1i, Franaanm, 
0~et - Fransız antlaımesma 

'l''hıel\ Polonya ile anlatmayı e
''h bir it telikki ettiğini göster· 
~~kt d' e ır.,, 

, Sağ yan organı Viegzor War · 
0
"•ki, diyor ki: 
''8 b' ' ay Laval'in gelitinin, ır 

S it. ket ziyareti çerçevesinden 
~ rak, Fransız - Polonya mü
sıı.:hetlerinde yeni bir bahar a -
U .• aarnı, ve Polonya ulusunun 
:ı:unu ile baktıgy ı ıiyah bulutla

rı • 
~dermesini ummaktayız.,, 

v, lltiı, 11 (A.A.) - Gazeteler, 
•e, t~Vada bay La vale yapılan 
~ ~:ı: kabul reıminden bahset · 

eÖedirler. 

,; ıazeteıi diyor ki: 
' llrtova iıtasyonunda pek az 
•ıı ::.l tedbirleri ahnmııtı. Fran· 
h~ltl kanının geliıini görmeğe 
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Tek parti 
_... (Başma.kalden devam) 

Meclisinde bugün olduğu gibi geç
mi,te de hiçbir vakit münakaşasız 
bir mesele geçmemiştir. Her me
ıelede bütün mebuslara fikirlerinj 
açık ıöylmek imki.m verilmittir. 

Gülhane 
Hastahanesinde 
Gördüklerimiz 

I• HAFTALIK 

1 Radyo Programı 
Demek istiyoruz ki Kamutayda 

müstakil mebusların bulunması ve
ya bulunmaması ile bugünkü ida· 
remizin mahiyeti değiımit olmaz. 
Meselenin esası Cümhuriyet Halk 
Partiıinden batka esaslar üzerine 
yeni bir takım partilerin kurulup 
kurulamıyacağı noktasındadır. 

( Bqinci •ayladan devam) 
neredeyse bu minnacik boşluktan 
dıtarı fırlıyacak • 

Opera.tör, batı ucuna getirilen 
ıtığın altında bütün diW<atile bu 
botluktan içeri bakıyor. 
Yanımda bulunan asistan Cev

det: 
- lşte, diyor, bu bo§luktan içe· 

ri parafin dökülecek ve verem 
mikrobunun açtığı bo,luk kapa -
tılack .. 

Vakıa bugün ülkemizde bir 
(Tek Parti) vardır. Bu da Cüm· 
huriyet Halk Partisidir. Fakat ka
nunlarımız yeni partilerin kurul· 
masına kar§ı bir ıınır koymamıttır. 
Eğer (Tek Parti) rejimi kabul olu
nursa bir kanunla başka partilerin 
kurulması imkanı kaldırılacaktır. 

Milli mücadele yıllarında bir 
(Tek Parti) vardı. Bu da Cüm· 
huriyet Halk Partisinin ilk şekli o
lan (Müdafaai Hukuk Cemiyeti) 
idi. Milli mücadele böylelikle ha· 
şarıldı. Ondan aykırı yollarda 
kurulan partiler yerlerinde bi:- tiir· 
lü tutunamadı. Hem de hepsi U· 

Iusa zararlı oldu. Bugüne kadar 
yapılan tecrübeler göstermittir ki 
devletimizin itlerini ulus için en 
iyi yolda yürütmek için (Tek Par. 
ti) rejimi çok faydalı olmuştur. 
Bu rejimi kanunlaştırabiliriz. Bu· 
nunla beraber bu rejim yukarda 
dediğimiz gibi Kamutayda müsta· 
kil mebuslar bulunmasına asla en· 
gel değildir. Böylelikle Parti dı
ıında kalmıf olan samimi yurt· 
datların fikirlerinden iıtifade edil. 
mit olur. ASIM US 

sal hadiselerde kendisini gös -
termektedir. Fra.ıaız - Leh mü • 
naıebetleri bütün samimiyetlerini 
1cavh,.twı1al~r~i. S1mdi gazeteler 
ve elçilikler ancak it ve diploma · 
ıi lisaruru kullanmaktadırlar. Ya -
pı?an konuf1Dalara Fransız - Leh 
münasebetlerinin gergin havasını 
gidermeğe muvaffak olu~larsa, 
herkes kendisini bahtiyar bılecek-
tir. 

Eko dö Pari gazeteainde Per -

tinalu diyor ki : 
" Bay Laval terbiyeli fakat ay· 

ni zamanda soğuk bir tekilde ka· 
bul edildi. lttaıyonda ve aokak • 
Jarda hiç kimıe yoktu. Gazete • 

1 F an.iz Bakanının gelit ıa · 
er, r la d 

atini ve yerini yazmamıt r rr.,, 
V ARŞOV ADA RESMi TEBLl<'.i 

NEŞREDiLDi: A 

Varıova, 11 (A.A.) - Resmı 
bilridii - Leh dıtarı itleri B~ka· 
nı bay Bek ile Fransa dı~arı ı~ l e· 
• Bakanı bay Laval arasında ya-

rı h "k" 
pı!an dostça görütmeler . er ı ~ 

d 1 t adamına genelhkdekı 
eve ·k' bük" 

meseleler bilhassa her ı ı 'kk u-

t . bu dakikada nazarı dı at· me ın • 
1 • • çekmesi icap eden hususı 
erını . . 

ı 1 hakkmdakı noktaı na-
meıe e er . k. 
zar teatilerinde bulunmak ım a -

nını vermittir. 

B.. lece yapılan tetkikler kar . 
oy ve 

§ılıklı bir itimat duygusunu~ ... 
sa.mimi bir anl&!manın var.ıg•nı 

göıtermittir. 1 ni mevzuun 
H 'k" Bakan ar ay 

Mim Kemal ,asistanlarına dö • 
nüyor: 

- Bakıruz Brid'i gördünüz mü? 
Çabuk termekoter hazırlayınız .• 

Bir ucu elektrik prizinde olan 
termokoter saniyesinde hazırlan · 
mı§ bulunuyordu . 

- Deşan daha iyi olur, çün • 
kü çok kalın bir brid .. 

Bunun ne demek olduğunu an -
lt·mıyordum. Yalnız ucu kıpkızıl 
bıçak, beş santim kaburga kemi· 
ğinin açığından içeri giriyor. Bir 
kaç saniye sonra asistan : 

- Bitti .. diyor. 
-Ne?. 
- Brid kesildi. 
Operatörün ,ameliyatının en in· 

ce yerinde olduğunu anlıyordum. 
Bira dakika için uzaklaştım. Şimdi 
bütün dikkatimi Mim Kemalin ha· 
reketlerine vermiştim. Yanımda 
bulunan hemşire bayan Sadiye: 

- Siz dün gelmeli idiniz, de • 
di. 

- Niçin? •. 
- Dün tam on altı ameliyat 

yaptı. 

Düşünüyorum. Bir günde on 

altı ameliyat .. 
- Bunların hepsi kurtuluyor 

mu? 
- Hepsi .. Hastanemizde ame

liyat olanların yüzde biri bile öl · 
müyor. Ölenler olursa, bunlar da 
zabıta vak'alarmdan getirilenler • 
dir. Mesela aldığı yara ağır olu
yor, çok kan kaybetmİ! bulunu • 
yor. 

- 1 ğne çabuk .. iğne .. 
-Daha ince .. 
Y aklattım. Yara kapatılıyor · 

du. Etler dikiliyordu. 
Sordum: 
- Doktor, ya içeri parafin dö • 

külecekti? 
- Ona lüzum görülmedi. Dah-; 

doğrusu vaziyet değişti. Et yapı -
şıktı. 

- O halde boşluk doldurulma· 
dı? 

- Daha ela surette doldurul · 
du. Hem yabancı bir unsurla de. 
ğil, etle .. 

- Etle mi?. 
- İğne, iğne arkadaş .• 

Bay operatöre sorduğum ıuali 
asidanı tamamladı: 

- ParaEnin dökü!miyeceğini 
görünce aç_ılan yerden et kopa _ 
rıp boşluğu doldurdu. Bu, daha 
tehlikeli olmakla beraber daha 
iyidir. Vücude yabancı olan para· 
fin yerine et girerek çabuk kay · 
r.aşı r, bu suretle boşluk da dol • 
durulmuş olur. er ıhı und .. ki mesailerinin 

b.k. usus " 
tat ı ı k ldum• ve barışın bü -

··ıtere o o-
mu . . k edeceklere açık bu · 
tün ııtıra 1 1 . b' 

Çıkarılan kaburgayı merak et· 
miştim: 

ak .. zere arııu usa genıt ır 

lun~k. :esainin tenıiki ıuretile 
tetn ı . k 

emniyetinın orunması 
AVT\lPa d 

1 d mutabık kalmıılar ır. 
yo un a 

Fransız ve Leh Bakanlan barıf 

- Doktor kaburgayı yerine koy· 
madınız değil mi? 

12 MAYIS PAZAR 
lSTANBUL: 
18: Dans mu8iki i, plak. 18,30: 

Jimnastik (Bayan Azade Tarcan).. 
18,50: Muhtelif plaklar, 19,30: Hc~ber· 
ler 19 40: Mayistro Goldenberg ıda • 
re;ind~ koro heyeti, 20 Ziraat B~ -
kanhğı namına konferans, 20,30:. Pı • 
yano solo (Ferdi Ştatser), 21 : Yıyo • 
lonsel solo (plak), 21,20: Son haber
ler, borsalar, 21,30: Radyo orkestra-
22: Radyo caz ve tango orke~trnsı 
,.e Çadırcı "şan,, 

l\fOSKOVA, 175 J{hz. 1724 m. 
11,15: Sa hah konseri, 15: lsYeç di· 

Iile yayım. 17,30: Şarkılı konser. 18, 
30: Popüler şarkılar. 19,30: Kolkhoz
Jara dans ve hafif musiki. 22 Alman
ca yayım. 20,0;'): İngilizce. 240:1: Al • 
manca. 

BOKREŞ 823 Khz. 364 m. 
12: Koro konseri. 12,30: Radyo or

kestrası. Duyumlar. 11: Plak. 17: 
Köylü yayımı. 18: Orke.~tra 19: Du -
yumlar - Hafif musiki._ ~O: ı~_onfe • 
rans. 20,20: Romen mu ıkı plakları. 
21 Piyes. 22: Spor. 22,15: Şarkı, 22, 
35: Radyo orkestra. ı, 23: Duyumlar 
23,25: Operet ve valslar. 

BUD \PEŞ'l'E 545 Khz. 550 m. 
18,45: A ,·usturya - Macar futbol 

maçı reportajı. 19,4:> : Macar şarkıla
n. 20,4:1: Sözler. 21,15 : Orke tra. 
22, 15: Duyumlar. 23,15: Piyano kon· 
seri. 24: Çingene mu!'iki i. 

PRAG 6.'l :Khz. 470 m. 
18,4:1 A imanca musikili yayım, 

sözler. 19,45: Plak. 20: Prag opera • 
sın dan nakil. 22: Duyumları nakle 
devam. 24: PUlk. 24,0:>: Almanca du· 
yumlar. 24,10: Plak. 

HA!\IBURG 904 I\hz. 332 ın. 
20,20: Spor, "1\lutterlegende,, ad • 

Jı skeç. 21,50: Radyo orkestrası. 23: 
Duyumlar. 23,20: Dans musikisi. 

VARŞOV A 224 Khz. 1339 m. 
19 Soli t konseri, duyumlar. Plak 

21: Senfonik konser. 21,30: Plak, 
duyumlar. 22: Sen yayım. 23: Rek • 
Himlar. 23,15: Senfonik konser, söz -
ler. 24,05: Dans. 

PARlS 1 '2 Khı. 1648 m. 

lnönünde g ıpılan 
merasım 

Birinci ve ikinci lnönü ıavaıı 
için dikilen anıta Eskiıehir, Bile· 
cik ilbayları Kor ve U~k aubayla· 
rı, Eskitehir, Bilecik, Bozuyük, Sö. 
ğüt, Pazarcık, lnönünden gelen 
kurumlar, sporcular, okullar ve 
binlerce halk tarafından göretele
nerek çelenkler konulmuıtur. Söy. 
levler söylenmiı ve Türk ulusunu 
Türk budununu, Türk erginliğini 
korumak için yeğitçe döğüterek 
canlarını veren ıehitlerimiz saygı 
ile anılmı§ ve birinci, ikinci İnönü 
savatını kazanarak Türk ulusunun 
ters fansmı yenerek her alanda U· 

lusu yüceltmek, budunu nurlandır· 
mak yolunda emeklerini ve onar· 
dığı itleri acuna örnek yapan Ulu 
Atatürk' e ve General lsmet lnönü
ye bütün halk saygılarım sunmuı· 
lardır. Üç uçağnnız çok alçaktan 
uçarak ıehitlerimizi esenlemiıler· 
dir. Töreni çok iyi baıaran, ona
ran Bozüyük ilcebayı ve ıarbayı 

jandarma K. konukları ağırlamıı· 
lardır. Törende askeri müzika da 
bulunmuştur. 

- ..... ..,.._._ 
, __ 

yun barsağmdan yapılır. Mikrop • 
suzdur. Zamanla etle kaynatır. 

Dıı bağlar ipektir. O da et kay -
naıırken çrkarıhr. Biz bunları ko· 
nu,urken gençkızrn yarası tama· 
mile bağlanmıştı. Yatağına kal • 
drrılırken operatör güİerek: 

- Geçmiş olsun .. dedi. bayan 
Sadiy esanki bir§ey olmamı§ gibi: 

- Teşekkür ederim.. doktor. 
Kartılığrnı verdi. 

21: Yeni \"C e ki şarkılar. 21,30: 
Duyumlar. 22,15: Spor. 22,45: F.ı .. n • 
srz şarkıları, 23,30 Hava sporu, 23. 
3:1: llnfif musiki. 

13 l\1A YIS PAZARTESİ 
lSTANBUL: 
ı : Pransrzça ders, 18,30: Doku • 

zuncu senfoni (Bethoven), 19,.'JO: 
Haberler, 19,40: Bayan Jale şan pi • 
~ ano ile birlikte, 20: Ga";n kardeş • 
ler ve mandolinata orke~trası, 20,30 
J{eman ve \.iyola kon eri duet <La • 
şimıki \e İzzet Nezih), 21 l\.itar solo 
(.Maryo), 21.20: Son haberler, borsa
lar 21,.30: Radyo caz n tango orkes· 
tra' ı n Bayan Bedriye Tüzün (şan). 

1\IOSKOV A 175 Khz. 1724 m. 
1 ~30: Krzrl ordu i~in konser, 19, 

:ıo K~ykhozlar için sözle; ve k_onser 
22: Almanca yayım, 23,0.>: lngallzce. 
24,0:>: Macarca. 

BOKREŞ, 23 Khz. 364 m. 
13 - 15: Gündiiz plak yayımı. 18: 

Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19. 
15 : Radyo orkestrası. 20: Konferans. 
20,20: Plak. (operalar). 21,05: Piya • 
no kon eri. 21,35 İspanyol şarkıları. 
22,15 : Koro ye orkestra. 

BUDAPEŞTE 545 Khz. 550 m. 
19,40: Almanca ders. 20,20: PJ!k. 

20 40: Orkestra mızıkası. 23: Duyum
la~. 23,20: Çingene musikisi. 24,15: 
Caz. 

PRAG 638 Khz. 470 m. 
18,25: Keman kon eri. 18,50 Plhlt. 

19: iZraat. 19,10: Almanca .yayım. 
19 45 Amele programı 20,0a: Al • 
m~nca duyumlar. 20,15: Pi~. 20,20: 
Sözler. 20,30: Koro heyetı. 21,30: 
Sözler. 21,·i5: Senfonik konser. 22: 
Duyumlar. Konserin devamı. 23: 
Duyumlar, 23,15: Operet musikisi. 
23,40: Almanca duyumlar. 

HAl\IBURG 904 :Khz. 332 m. 
20: J:lnlk musikisi. 20,25 Radyoı 

tem ili. 21: Duyumlar. 21,10: Schu • 
bert \'e Brahms konseri. 22: "Aşk ilk
baharı,, adlı skeç 23: Duyumlar. ~' 
25: l\l u ikili yayım. 24: Gece konserı. 

V ARŞOV A, 224 Khz. 1339 m. 
19,4:"' : Plak. Sözler. 21: Şarkılar. 

duyumlar. 22: Senfonik konser. du • 
yumlar. 23 Reklamlar. 23,15: Hafif 
mu iki. 24: Sözler. 24,05: Hafif mu • 
siki. 

P ARlS 182 Khz. 1648 m. 
21: Opera parçaları 21,30: Duyum~ 

lar, konser, 22,15: Duyumlar. 2.1,30: 
Hava raporu. 23,35: Atkins caz or -
kestrasr. 

ViYANA 592 Khz. 507 m. 
20: Duyumlar. 20,10: Ulus duyum

lar. 20.20: Reportaj, 21 Halk şarkı • 
ları. 21,15: Radyo orkestrası. (E "' !e
nen m\ısiki). 22: Şen sözler. 22,10: 
Konserin sürümü, 23: Duyumlar. 23. 
10: Org musikisi. 23,50: Konferans. 
(Macarca). 24,45: Charly Gaudrlct 
cazı <nakil). 

14 MAYIS SALI 
1STANBUL: 
18: Dans musikisi, pl!k, 18,30 

Jimnastik Bayan Azade Tarcan, 18, 
50: Muhtelif plaklar, 19,30: Haber .. 
ler, 19,·10: Cemal Reşit piyano solo, 
20: Maliye Bakanlığı namına konfe-
rans, 20,30: Demir caz, 21,15: Son 
haberler, borsalar, 21,30: Radyo or • 
kestraları ile Münir Nurettin (şan). 

l\IOSKOYA, 175 Khz. 1724 m. 
18,30: Kızıl ordu için askeri kon • 

ser \'e operet parçaları. 19,30: Kolk· 
bozlar için radyo piyesi. 21: Oda mu· 
sikisi. 22: Almanca yayım. 23,05: 
Fransız~a 24,05: Felemenkçe. 

BOKREŞ, 823 Khz. 364 m. 
13 - 15: Gündüz plak yayımı. 18: 

Hafif musiki 19: Duyumlar, 19-,15: 
Konserin devamı. 20: Konferans. 20, 
20: Plak. (piyano). 20,i5: Konferans. 
21,0:i: Senfonik konser. 22: Konfe -
rans. konserin devamı. 23: Duyum • 
Jar. 23,25: Konı:.er nakli. 

BlJDAPEŞ1'E 545 Khz. 550 m. 
18,35: Orke tra konseri 1 ,55: Ders 

19,45: Radyo piyesi. 20,45: Çingene 
mu iki i. 21,50: Duyumlar. 22,10: Pi· 
yano konseri. 22,50 : plak. 2..1,35: Ders. 
23,30 : Orke tra konseri. 

PRAG 638 Khz. 470 m. 
19,55: Plak. 20,05: Duyumlar. 20, 

10: Marş mu il i i. 20,40: Duyumlar. 
21,30: ~özler. !?2,0;'): Senfonik kon ... er. 
:?3,30: Duyumlar. 23,~·: lngilizce du· 
yumlar .. 

UAMBURG 904 Khz. 332 m. 
:?O: E)fcl.. 20,4:l: l\öylü yayımı. 

21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım. 
22: Sarkıh kon er. 23: Duyumlar. 
2.'l,2:>~ Musiki parçaları. 24: Gece mu
siki i. 

V .ARŞOV A. 224 J\hz. 1339 m. 
20: Org musikisi. 20,50: Sözler 

21: Kon el'., duyumlar, karışık ya • 
yım. 2.!J.45: Dans plakları. 24: Sözler 
24,05: Dan plıiklan. 

k daki bu dölene Fransız -ha ın 1 

Yüzünde ne ıztırabın çizdiği 
bir iz, ne korkunun doğurduğu 
solgunluk vardı. Alnında toplanan 
bir kaç damla ter ise, onu gene 
kendisi anlattı: '"m:Amltmlllllllll•'""111lldıılltlt-.ı ~mwwwwwawaıw 

Musiki muallimi •ı:ı: ~hiç kimae gelmemiıti. Fran
li, ; leh münaıebetlerinin tek· 
<>ıctil l'!ul~ - Leh yakınla,masını. 
lı~ lll~ıı mü kül bir derecede ar 

L h ittifakının ifade etmekte o 

d
e "'u sıkı tesanüdü hadim kılm •~ 
ug kd .... 

olduklarınından dolayı ye ıge 

- Hayır •. Fakatkaburga.nın ü· 
zerinde bulunan zar zaten geail -
miş değildi. O zar, zamanla sert
leşerek tam kemik olmamakla be
raber kemikle!ir •• 

- Peıki derinin icinde kalan 
bağlar? .. 

- Yiizürn kapalı idi. Bir !>&J'ça 

bunaldım .. Gerede Halkevinin bir bando mu
allimine ihtiyacı urmı:ı. . l teklilerin 
yarılı yer başkanlığına müracaat et
rne.,.i lAzırn gelir. 1!tn- B A • · u yakmla!ma, anı sıya-

rini kutlulamı§lardır - Onlara katkut denili r. Ko · 
Niyazi Ahmet Okan 

Gelecek yazı: Kol nasıl kesilir?. 
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. . . . . : .. \ ·: '~ . ... .. ~ : ; . . ... . . -. f. . . .. . 
No. 
15 
54 
62 
76 
85 

101 
lQl 
141 
153 
220 
349 
365 
392 
~51 
551 
640 
600 
619 
680 
682 
837 
871 

1016 
49 
80 

122 
208 
30(} 
344 
365 
403 
425 
481 
484 
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593 
635 
690 
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80ô 
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No. 
662 
680 
103 
854 
885 
970 

3058 
173 
289 
340 
560 
602 
750 
773 
878 
891 

4019 
197 
213 
217 
258 
275 
302 
329 
336 
345 
362 
400 
430 
496 
504 
515 
538 
597 
649 
805 
827 
834 
909 

5023 
93 

126 
155 
203 
323 
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449 
462 
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778 
789 

50 
Lira 

50 
30 
30 

l~ ı 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
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100 
100 
100 
30 

100 
50 
30 
30 

150 
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500 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
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50 
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100 
50 
30 
30 
so 
30 
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30 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
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No. 
817 
820 
846 
958 
960 
962 
969 
95 

190 
209 
238 
385 
405 
435 
464 
735 
798 
827 
890 

7013 
17 
42 
52 
75 

192 
294 
420 
464 
481 
701 
743 
776 
782 
875 

8070 
103 
173 
182 
230 
323 
45~ 
462 
484 
507 
550 
667 
76' 
780 
820 
978 

9032 
39 
54 

193 
270 
274 

Lira 
30 

150 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 

500 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

150 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
50 

100 
150 
150 
50 
30 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
;o 
30 
50 
30 
30 
50 
50 

150 
30 

. 50 

No. 
302 
344 
432 
446 
477 
586 
639 
683 
697 
750 
757 
773 

10056 
118 
189 
194 
226 
294 
301 
422 
487 
511 
560 
571 
578 
622 
635 
647 
686 
765 
768 
819 
879 

11150 
191 
225 
449 
462 
498 
526 
596 
685 
933 
947 
963 
990 

taooG 
73 
85 

227 
355 
393 
404 
507 
567 
593 

Lira 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
50 

100 
so 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
so 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
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so 
50 
50 

150 
30 

150 
30 

100 
30 
30 

No. 
779 
838 
942 
961 
974 
976 
g~ 

13008 
131 
135 
168 
246 
314 
407 
431 
540 
611 
686 
687 
756 
779 
788 
922 
992 

14005 
68 
90 

253 
303 
309 
352 
408 
511 
600 
649 
745 

15017 
32 

185 
243 
277 
449 
452 
509 
656 
693 
715 
963 

16137 
305 
347 
387 
444 
449 
546 

Lira 
150 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
20 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
&J 
30 
30 
30 
50 
50 

1200 
50 
30 

100 
50 

100 
50 
30l 
30 
50 
30 
50 
50 

No. 
557 
582 
690 
734 
772 
828 
871, 
998 

17085 
197 
25:' 
331 
346 
389 
650 
665 
749 
746 
808 
890 
92'2 

18011 
190 
523 
671 
825 
940 
941 

19008 
19 
66 

203 
218 
537 
706 
736 
817 
889 
894 
900 
959 
977 

20031 
238 
274 
7.AA 

. 359 
402 
462 
495 
598 
815 
833 
849 
853 

Lira 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

150 
50 
50 
30 

500 
30 
50 

100 
100 
100 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
100 
100 
30 
50 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
50 

1SOQO 

No. 
908 
988 

2102.2 
61 

219 
276 
295 
321 
325 
477 
481 
481 
503 
523 
601 
655 
726 
747 
833 
845 
880 
916 
936 
949 

22129 
195 
168 
198 
'222 
234 
273 
447 
551 
810 
848 
852 
942 

23105 
138 
159 
181 
276 
305 
427 
434 
461 
500 
502 
520 
521 
584 
568 
608 
618 
729 

Lira 
50 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
50 

150 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 

100 
50 

500 
30 

100 
30 
50 
50 

150 
150 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
JU 
50 
30 

100 
100 
50 
30 
30 
50 

No. 
745 
784 
822 
940 

24050 
132 
141. 
148 
173 
399 
461 
573 
582 
627 
774 
859 
900 
963 

25072 
135 
207 
270 
295 
314 
442 
477 
501 
514 

26008 
50 
75 

156 
184 
221 
263 
343 
454 
567 
593 
608 
670 
714 
870 
872 
884 
.927 
941 
953 

27220 
298 
307 
318 
387 
430 
452 

Lira 
150 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

150 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
5.0 
50 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 

125000 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
~u 

150 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

No. 
506 
603 
727 
744 
755 
759 
778 
782 
834 
895 
997 

28088 
106 
163 
207 
280 
427 
447 
550 
566 
569 
582 
609 
667 
784 
787 
822 
859 
880 
934 

29003 
19 

133 
176 
208 
224 
239 
252 
289 
322 
364 
438 
455 
493 
542 
539 
:>ıo 

606 
651 
694 
778 
799 
843 

Lira 
50 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
50 
30 

150 
30 
50 

500 
150 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 

100 
50 
50 

100 
50 
50 
30 

100 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 

\. lstan=~b~u~ı ~4 ~ün~c~ü~i~cra~m~em~ur~l~u-.,.~I~stan=b=u~l ~As.~6~n~c~ı ~h~uku~k~m~a~h~-~=========:!',.--~R~iy~a~z~iy~e~-~li~s~a~n~-~f~i~zi~k~v~e~i~k~m~a~l~d~e~r~s~le~n~ .. --
~dan -: kemesinden: K U R U N Türkçe. Ahoanca .. Fran11ı:ea • İngilizce• ltalyanca. Çenherlitaı'm kafi" 

İstanbul a:sliye 4 üncü hulnık Ömer LOtfi tarafmdan Karııı GQndelik sıyut Gazete ııadalô Li1&11 denaneıinde çok esaslı öğretiliyor. Müdürü: ZlY A 
mahkemeıinc:e verilen tedbiri ih. Fatih Çartamba lımailağa sokak ı.tanbul Ankara caddeal. (VAKiT) JU!'du 
..ı....14' kakan mucibince münazaa· 3/ 3 sayılı evde oturan Necibe a. TELEFON NlJMABALAJUı Erzurum : Gazete ve mecmua _,_a ı h' 1 "hta d d Yazı l,tcrl telefona: 2'879 
lı fbulunan 1200 dönüm ve yüz ati- ıey ıne açı an 1 r avaıın a idare teıetoaa ı 143'70 k f k J } k 
mq aekiz bin kiloluk ve altı kİfİ• müddeialeyhin ikametgahı meç.• Telpaf adreıd: htaııbal - (IUJBtJN) 0 uyan ara 0 ay J 
}ic ehlivukuf tarafmdıan tamamı· bul olduğundan hukuk usulü mu· ABONE BEDELLER! BilUınum gazete ve mecmua larm okuyucu miktannı çoialtm~ 

h 1 · 1-- 141 · ad Poıta kutusu No. 46 •. na 840 lira kıymet takdir cdı'len ame en .ftilLllUDunun cı m - için idarehaneleriyle yapılan muhabere ve anlaıma neticesinde bu ıt' 
d · 'b" ___ ,_,. 1..- Türkiye Ecnebi 

çayır otları 15-5-935 çarıamba esı mucı ınce anunıum on~ Senelik uoo K.r. Z'?OO K.r. 1Mayıı935 tarihinden itibaren (ilim Ocağı) idare decektir. BunUll 
~ünden itibaren aaa.t 14 den 16 gün müddetle ilinen tebliğine b.· 6 aylık 730 ., 1450,, için 9ayanı itimat üç arkadat çalışacak ve bu arkadaşlar bütün okı' 
ya kadar üç gün yani pertembe r&l' verilmit olduğundıan bir nüs'" ı •l'lık too • 800 • yucuları memnun etmek için bütün · gayretlerini sarfedeceklerdir. 
ve cuma ıgünleri Azatlı ve Yermı hası mahkeme divanhanesine a • 1 aylık 150 

• IOO • Ötedenberi tanınmıı ve §ayanı itimat bir müessese olan (llidl 
Burgaz çayırlarmın satılacağm • ıılan da.va arzuhaline ilan tarihin· Ti~ ===llln aayıtatarmd& ean. Ocağı) nm tavaaıutuyla tedvir edilecek olan bu iıde bütün abonelill' 
Clan ve üçüncü günü en çok arttı .. den itibaren on bet gÜn içinde lı· t1m1 ao kuruftaD bql&r. tık "YJfad& 2l50 re istedikleri kolaylıklar göıterile cek ve gazete ve mecmuaları poatr 
ranm üzerinde bırakılacağından tan bul asliye altıncı hukuık mah • kuru§& kadar çıkar. dan almır almmaz. emir ve arzuları na göre verecekleri adrese dakilc'' 

k . t1 Btlyük, fazla devamlı D4n Yerenlere 
ve müzayedeye ittirak eden ta • emesıne müracaa a cevap ver • ald ayn tenzlllt vardır. ıı dakikaıma yetittirtlecek ve bunun için de kazanç düıünceıine bl' 

!iplerin takdir edilen kıymetin o/o mesi lüzumu tebliğ makamına '!esimli ilfullann bir satın 10 kunı§tur kılmıyarak lüzumu kadar müvezzi istihdam edilecektir. 
10 :nunu teminat akçesi olarak kaim olmak üzere ilin olunur • KUçUk UAnlar: Bundan haıka, yine abonelile re bir hizmet (etmek için) etıııU 
vereceklerinden tcıliplerin ilan edi· '(11379) sır defa ao, lkl detuı ıso, ne de!uı 65' olmak için % 10 da iskonto yanılacaktır. , 

------------ dllrt defan 75 ve on defam 100 kuruftur. /t ı· 
len günlerde saattlerde mahallin - FRANSIZCA, ALMANCA DERS Uç aylık ll&ıı verenıeriıı bJr det&BJ beda· Abone kaydinde dahi bir kola ylık olmak için kayit muamelefl 
de buhmacak memunma müraca· Almanyada tahsil görmilf bir ==~n: =~ı:~eaa~. fazla hem (ilim Ocağı) nda, hem de (Varlık} mntbaaaında yapıla~ 
atlan ilan olunul".. Türk bayan en modern usullerle ve ayrıca da bu iıle ittigal edecek olan arkadaşlar her tarafı dol.ı" 

İstanbul yedinci icra memur -
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o • 
lup satılmaıma kara verilen gar· 
diroplar, büfeler, oda takımı ve 
sair ev eıyası 15-5-935 gününe 

gekn çarşamba. saat 9dan ona ka-
dar Beyoğlunda Kalyoncu kulluğu 
caddesinde 130 No. lu apartrma • 
nın ikinci dairesinde açrk arttrr
suretile satılacağından taliplerin 
mezkiir mahalde hazır bulunacak 
memura müracaatlan ilin olu · 
nur. (11381) 

fransızca ve .Imanca dersler ver- DIŞ DOKTORU rak okuyucuları bu .zahmetten de kurtarmağa çalıtacaklardır. , 
mektedir. Arzu edenler Kurun ga· llbeyt Salt Abone olacak zevatın gazete ve mecmuaları, yukarda arzedi1~1 

zetesinde A. F. remzine müracaat. Fatih KaraJiimriik tramvay ği gibi çarçabuk takdim edilebilmek için ev veya daire veyahut tİ''' 
(7053) l!l ___ d•u•ra•ğ•ı,•N-o •• 4 ___ .. retbane adreslerini timdiden ya (ilim Ocağı) na veya (Varlık) ~ 

-lllllll•lllllllııe.-•11111111111111•-- baasına vermeleri rica ve ilan olu nur. 
Yeni çıktı -------------------__./ 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyatına e· 

hediyet için mal olmuı emıalıiz 

romanıdır. Ali~anzade tarafından 
layık olduğu itina ile tercüme e -
dilmittir. 27 forma - 125 Kuruı
tur. 

KANITAN PARÇALAR 

Bay Emin yazınıı oldu-
ğu hu kitap, latanbulda Va· 
kit kütüphanesinde, taırada Va
kit kitap bayilerinde ıatdır. 

Temiz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabın fiyatı yalnız 25 
kuruıtur. 

Dr. Hafız Cemal ı 
Dahüiye Müteha.11.. !111----------'1 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lstanbul Di
vanyolundaki (118) numsrab hu· 
suıi kabinesinde haıtalarmı kabul 

1 eder. 
Muayenehane ve ev telefonu 1 

22398, Kıtlık telefonu 21044. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
T~efon: 22586 

!ah günleri meecanendir.. ,1' 



U - KTJRUN 12 MAYIS 1!>35 ~ 

l lat. Levazım Amlrll§I Satın 
Alma Komisyonu lllnlar1 

Harbiye ve merbutu mektep -
ler için 3500 kilo Bezelye, 7000 
kilo Semizotu, 21,000 adet Engi· 
nar, 6000 kilo Bakla, 9000 adet 
lnarul 3600 demet taze &<>ğan, 2400 
d~ maydanoz, 2400 demet de
reotu eksiltmesine talip çıkmadı· 
iından 19 Mayıs 935 pa7All' JÜDÜ 
laa.t 14 de açık eksiltme ile alına
caktır. Talmım bedeli 3011 lirlf: · 
dır. Şartname.ini söreceklerın 
lıer gün ve eksiltmesi için de 225 
lira 82 kurut ilk temm.tJarile bel· 
li taatte Tophanede ...,.hna ko
llıiayomma ıgelmeleri. (2580) 

••• 
Dikim evi için 41 blem diki! 

llıakine parçası 12 Mayıs 935 pa· 
tar günü saat 15,30 da pazarlıkla 
-ı~ır. Tahmin bedeli 2865 
liradır. isteklilerin 429 Hra 75 ku· 
tut aon teminatlarile belli saatte 
tophanede satmalnıa komityonu
ba aehneleri. (2561) 

• • • 
Topçu atıf mektebindeki 63 ka· 

leın köhne eıya 14 Mayıs 935 •· 
lı günü saat t 4 de pazarlıkla aat· 
trrıJacaktır. Tahmin bedeli 30 lira• 
dır. Et yalar mektep ambannd~ 
IÖrülebilir. isteklilerin 4 buçuk Jı. 
ra aon teminatlariyle belli M&tte 
l' ophanede satınalma komiıyonu· 
lla gelmeleri. (2559) 

"' "' "' 
450 000 adet yumurta 28 Mayıı 

833 saİı günü saat 16 da kapal~ 
larfla alınacaktır. Tahmin bedelı 
7G75 liradır. isteklilerin prmame· 
. h .. ''ile. 'r1 cöremek üzere er sun o 

den evvel ve ebiltmeye girecek -
ltrin 590 lira 63 kunıt ilk teminat 
ltya makbuzlarile tekliflerini 

'ı· ,. - ten bir saat evv,.l Thl" • 

.: · c satınalma komaiyonuna 
. n ?'cı i. (2558) ' 

• • • 

T~C2KiVE 

llRA.AT 
6ANK_A51 

Harbiye ve merbutu meldel' • 
ltr i~in 59 bin kilo koyun eti ve 
~ bin kilo sığır eti 29 MaJU 935 
' :lmba günü 1&&t 15,30 da. k:'-: 
"ltı zarfla alınacaktır. Her iki11• 

!liıı tahmin bedeli 34620 liradır. 
Ş~ameıi 173 kurut mukabilin
~ Ko. dan ahna'bilir. Eksiltmeye 
tİreceklerin 2596 buçuk lira temi
~ mektup veya mak'buzlariyle 
tekıiflerinin belli günde aat 14.30 
'lcadar Tophanede aatmlama ko
.._Yonuna ıelmeleri. (2487)1 

.,,.. rıt :r+YF?PlfU Ş ~ 

lLJ\N 1 
tll&nbul ithafit gümrii'fiblün 

16282 numara 3-2-935 tarihli 
ithalat beyamıamesile muamelesi· 
ni üa eyledifimiz ~ECO mar -
ka 30 vazo yemike aıt 242837 nu-
mara 3-2-935 tarihli gümrük 
. t makbuzunu zayi eyledik. Ye -
ıra _-2..! • • 

• • • _,ı--g"" IDl!zdeD esgıSIUlD 
nınnı 111------------:= hükmü olmadıtı ili~ ol~: 

Şark Deri Türle Limıtet Ş. 

Denizyolları T (7054) 

Satılık sinema filmleri 
Istanbul gümrükleri 

başmüdürlüğü~den: 
5, 10, 15, 20 Nisan 935 tarıh li gazetelerle yap_ılan ilanda yazılı 

sinema filmlerini tr&l)Sit olarak harice çıkarmak f&l'l.İyle 200 liraya 
talip Yardır. 

Bu bedelden fazlaya alma1' iı tiyenler 26 - 5 - 935 pazar günü 
1&&t 15 de yapdıcak müzayedeye iıtirak için Batmüdürlükte topla
nan komisyona müracaat etmelidirler. (2547) 

ı ' L ET M E • ı ZAYi - ıatan1nı1 EıWc ~u - Beyoğlu tahsil müdürlüğünden: 
ActateJeri Karlk6y - Kıpıüqı alHm mektebinden 341. aenesmde 

l'eLtutt _ Sirkecı MôlrarıMe aldıiım tebadetnaaıem1 kıay~ • Tophanede Kılınç Ali Pqa mahalle.inin Dabakhane sokağında 
Wm T.W- tt740 tim. Yenisini atacajandan eski • 40/42 sayılı 190 lira kıymetli maa oda dükk&nın üçte iki hissesinin 

l•lcendn-ige Yola sinin JrUkınü yoktur • • son müzayede1i yapılacaktır. 
lZMIR vapuru 14 Mayıs SA- Tokat Homç muallimlerin • lateklilerin % 7,5 depozito aliçeleriyle 19 - 5 - 935 tarihine 

Lı ~ f-'-- d • S · (7042) ·· d"f .. .. t 9 30 d 10 30 kad Be ğl K akam IGaii -.ıt 11 ue ...aD-tıen • den; aım. · muaa ı pazar gunu saa , an , a ar yo u aym • 

,..,_ lsıadar. (2564) § Kabatat liteainden ~ ~ • lıimda müteıekkil idare Heyetine müracaatları. (2548) 
·1 20 Ajuatoa 939 tarihinde ----------------------_... 

.. lstanbuI asliye mahkemesi Ü • mara 
1 

e ftan aldıiun tatdilma· 
çUrıcij hukuk dairesinden: al~~ ett:iaL Yenisini alaca· 

,_.__._. .._~hında Taı:labatı memı za~-· • • hülanü yok • 
"i -..-ı ..,...,..,. ğrmdan e_.ııı.nın '(7055)~ 
iL....'i~ aobk 43 No. ela mukim t 
~balen ihmetıihı meçhul Ka- ur. ı 10 Necdet Haida 

' aleyhine açtıiı 935/357 No. ~ olc:luium tatbik 
' lbulra71et bopnm& da'VMI • § K~. .. by.bettim. Y eniaini 
~ t&bkibtı ikmal edilmit ve mühiirülDU EekiMnin hükmü b.1-
~"- hüküm derecaine ıelmit • kazciırdlDl· (7057) 
tbı. 1 L__ ... dd • mucr JDllDlflD' • L-)1 
1>· ---- 406 DCJ ma -· otküd...U Sinanpep llMU~ e• 
~ int.ç edilmek üzere _.. • .;nele 44 numarada mütekaidın • 
l'\bL 20-s-935 .aat 1 O na bı • den 'A. Nurettin • 
...._ ~ olduğundan gıyaıbmda =~---:--=-::-----
~!1&n ınuamelelere 5 sün zar • Dit tabibi 
-..._ itiraz etmekle beraber mu • NURi MEHMET 

~))&ıt tünde gelmediği takdirde Beyoğlu Aiacami karııımda 
~'Leıı intaç olunıacaiı ilin olu~ Buna sokak No 1 

• ~70441 
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lstanbul beşinci icra memur• 
luğundan: l 

Biır borcun ödenmesi için mali
cuz olup açık arttmne. ile paraya 
çevrilmesine IJCarar •erilen ve ta • 
mamına (5240) liıra. kıymet tak. 
dir edilen Tophanede Karabat 
mahallesinin Boğazkesen cadde -
ıinde em 60/ 62 yeni 58/ 60 No. 
larla mürakkam ve altında dük • 
kim olan l>ir bap hanenin sekiz 
hine iböarile bir hi11esi açrk art
bnnaya çrkanhnq olup 12--6--
935\arilıinden itibaren ıartname-
si ıherkesin görebilmesi için clai • 
re divanhanesine talik edilece1' 

ve 25-6-935 tarihine müsadif 
aalı gün üsaat 14 den 16 ya ka • 
dllCI' 1anbul 'bef inci icra tftaire • 
ıinde satılacaktır. Arttırmaya it • 
tirali için %' yedi buçuk teminat 

akçesi .Imır. '.Arttmnıa bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yetmiı 
betini bulduiu takdirde ihale ya
pılacaktır. Akai halde en çok art • 
trranın taahhüdü baki kalmak 

üzere attırma on bet daha temdit 
edilerek 10-7-935 tarihine mü· 
ıadlf çarıamba günü ayni sa.atta 
en çok aıttırana ihale edilec~ktir. 

2004 No. lu icra ve iflis kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacaklılarla diğeT 
alikadar]ann ve irtifak: hakkı •· 
hiplerinin dahi itbu gayri menku-

ldeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını: ev • 
rakı miisbitelerile yirmi gün için-
de icra daireline bildinnelez?. la
zımdır. Akıi halde hakları tapu 

sicillerile aabit olmadıkça ıatıt 
bedelinin paylaştmlmuından ha· 

riç kalırlar. Alakadarların ifbu 
maddei b.m.miyeye göre hareket 
ebneleri ve daha :fazla maliimat 
almak isteyenlerin 934/ 6347 dos
ya No .sile memuriyetimize müra· 
caatlan ilin olunur. (7058) 

iLAN 

Tophanede Krlıçali mahallesi mum 
hane caddesinde 180 N.lı sabun ve 
tahıirhane fabrikasında vaki sir • 
kat hadisesi usulen takip edilmek
te olmasile zayi olan mallarım is
tirdat edilecek ise de bu meyanda 
934 senesine kadar olan defterle· 
rimle evrakı müıbiten.in de sirkat 
edilen mallamn meyanında bulun· 
d~md!~ be hıı"'" l.Md-~
benden hlr iıak talebinde bulunan
lann flmdiden bana müracaatları· 
nı ilan ederim. (7059) 

Hasan Hüseyin 
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1 Deuıeı Demiryolları ue limanları isletme Umum idaresi ilHlnarı 1 • 
Devlet D~miryolla.rınm bitiıık hatları üzerinde (Haydarpaıa-

Samsun, Eski§ehir -ı;ıaziz, Alayunt - Balıkesir, Afyon - lzmir 
- Bandırma, Ulukışla - Kayseri, Mersin, Çankırı, Adapazarı) kul
lanılmakta olan vakti hareket hri feleri 14/ 15 Mayıs 935 gece yarı
sından ba,lıyarak değittirilecektir. 

Bu tarifeler muhterem yolculara aıağıda yenilik ve kolaylıklar; 

temin etme~ed.ir. _ . ı 
l - Şımdıye kadar Eskıtehır - Konya yolu üzerinden işlemekte 

olan Toros sür'at katarları, bundan dan sonra Haydarpaşa - Ankara 
- Boğazköprü - Ulukıtla - Adana - Fevzipa§a yolundan gidip ge
leceklerdir. 

Adi katarla 24 saatte katedilen Ankara .- Adana mesafesi, T 0 • 

ros sür'at katariyle ıs saatte katedilecektir. 

2 - Toros sür'at katariyle .aeyahat dolayısiyle Haydarpaşa -
Adana arasında mesafesi uzayacak herhangi iki istasyon arasında yol- ı 
cular, gidecekleri hakiki meıaf e ne olursa olsun, bu iki istasyon ara. 
sındaki en kııa yol ücretini ödeyeceklerdir. ı 

3 - Ankara - Samsun - Ankara, Ankara - lzmir - Ankara 1 

arasında haftada iki defa seri birer yolcu katarı yapılmqtır. Bu katar
lar da birer !at~klı ~agon ve yolculara bulundukları kompartımanlar- ! 
da ucuz tanf e uzerınden sıcak yemek verecek yemekli - furgon bu-
lunacaktır. 

Şimdiye kadar 32 saatte yapılan lzmir - Ankara yolculuğu haf
tada iki defa işleyecek seri yolcu katarlariyle 2S ıaate indirilmittir. 1 

Adi katarla 34 ıaatte yapılan Samsun - Ankara Y.Olculuğu yolcu 
katariyle 30 saate indirilmiştir. 

Şimdiye kadar Samsun - İzmir münasebahnda yolculuk, An
karada bir gece kalmak suretiyle inkitaa uğramakta idi. Yeni ihdas 
olunan seri lzmir katariyle Samsun tarafından gelen ve Samsun tara
fına giden Eskişehir - Afyon - lzmir istikameti yolcuları inkitasız 
yollarına devam edebilecekler.dir. 

4 - Haftada iki gün Bandırma tarikiyle lstanb"ul - İzmir seri 
seferlerinden başka haftada iki gün Haydarpa§A - Eskişehir - iz
mir arasında kara tarikiyle de iki seri münasebat tesis edilmiştir. Acli 
trenlerle 34 saat tutan bu yolculuk haftada iki gün 2S saatte yapılab:
lecektir. 

bulundurmak hayalini hakikate çevirmek elinizdedir. 

FiA T=180 Liradan itibaren 

5 - Haftada bir defa iılemekte olan Haydarpaıa - Elaziz ya
taklı vngon servisi iki defaya çıkanlmıf ve bu hatta ucuz tarif eli bir 
yemekli vagon servisi de ilave edilmittir. 

TEDiYAT= 18 Ay vade 
Size ·uygun gelecek şe
kilde tediyatta kolaylık. 

6 - Toros katarlarının '.Ankaradan geçirilmesiyle liaftada bir 
defo Adanada aktarma suretiyle Ankara - Elaziz - Ankara ara
sında yataklı vagon servisi temin olunmuıtur, ve şimdiye kadar S7 
saatte yapılan Elaziz - Ankara yolculuğu T oros katarlariyle 44 

ISTiFA ENı·z- En iyi markaya sahih olmakla 
- beraber l•zla j~ii weı-111i,;mek. 

saat indirilmiştir. 

..Bütiin ç.ebcke üzerindeki yolcu servisini gösterir ilanlar istasyon
larımıza ~:;ı1mı~tır. Fazla izahat almak istiyen yolcuların istasyon- Satış 

Nureddin ve Seriki, Ankara 
yerleri: A. Vetter, Izmir 

Sahibinin Sesi Merkezi, Beyoğlu-Galatasaray 
ları::mzl\ ;.:l~ vurmalarını dileriz. (2498) 

I(iıis Belediye Başkanlığından: 
Belediyeye aylık yüz lira ücretle Nafıa Fen mektebinden mezun 

bir miınar tayin edilecektir. isteklilerin memurin kanunundaki evsafı 
haiz oiduklarını gösterir resmi kiğıtlariyle birlikte belediyeye miira· 
czatbrı lüzumu bilitlenir. (2499) \' 

Antalya Valiliğinden: 
1 -Antalya vilayetince kapalı zarf usuliyle eksilbneye konul~ 

altı bin beşyüz lira muhammen bedelli üç kuru buharlı silindir içi~ 
zuhur eden taliplerin teklifleri uygun görülmediğinden 19 - 5 ./ 

ıstanbul .3 Üncü icra memurluğundan: 935 pazar günü saat 16 da pazarlıkla satın alınması kararlqtmlnııf' 

E • d tır. mnıyet san Jgv l namına 2-Uiale idarei hususiye bina~mdatoplanacaJ(olanvilayetdauJ 
encümeninde yapılacaktır. 

Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından 
1 

3 - Silindir makineleri kliriıı g mevcut meınlektelerden getirtil 

tamamına 940 lira kıymet takdir edilen Maltepe Znferoğlu sok. 409/ cektir. 
40 No. lu bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmit oldu~nda~ '\ 4 - Teminat muliammen l)e delin yüzde on lj'e§İ nisl>etindedit• 
12 - 6 - 935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 den 16 ya 1 5 - lstiyenlere encümen kaleminden izahat verilir. (2388) 

d -=======:=.;::=====================:::::::;J. kadar airede birinci arttırmaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy- rl 

meti muhammenenin % 1s ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde . inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kal-
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 27 - 6 - 935 Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya bihakkın te~ 
tarihine müsadif per§embe günü saat 14 den 16 ya kadar keza daire- : ·. meye muktedir bir mütercime ihtiyaç vardır. (100) lira ücretle ti 
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında artırma bedeli kıymeti mu- .. .ı..-------------- lip olanların 16 - 5 - 93S perşembe gününe kadar memurin •uberı1 Istanbul asliye mahkemesi ü - :s 
hammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ze müracaatları. Diğer bir ecnebi lisanı bilenler tercih olunacaktJf 

çüncü hukuk dairesinden: 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak .(2539) 
etmek istiyenlerin kıymeti muha.ınmenenin % 7,5 nispetinde pey ak- Ihsan tarafından hocası lzmir-
çesi veya milli bir bankanın terui nal mektubunu hamil bulunmalau d dibek başı ismet paşa mahal • 
lazımdır. Hakları tapu cisilli ile sa.bit olmıyan ipotekli alacaklarda lesi Yardakçı sokak 52 No. da otu· 
diğer alakadaranm ve irtifak sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle ran Saim aleyhine ikame olunan 
faiz ve masarif e dair iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan ta- boşan.ma davasından dolayı mah
rihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildir· keme günü olarak tayin olunan 
mcleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 7- 5- 93S günü saati muayyende 
satı~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten- mumaileyh Saiın ilanen tebliğata 
viriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rusumu ve Vakıf icaresi bede- rağmen gelmemiş ve vekil gönder· 
li müzayededen tenzil olunur. Daha fazla maliimat almak istiyenler memiş olduğundan hakkında gı • 
15 - S - 935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede yap !kararı verilerek devamı mu -
açık bulundurulacak arttırma şartnamesiyle 34/ 1263 No. lu dosyaya hakeme 11~935 salı günü sa• 
müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu- at 10 na talik kılınmış olduğu teb· 
nur. (2550) liğ makamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. :(7062) 

Jstan'..;ut milli emlak müdürlüğünden: 
Kndıköyünde Kalamışda Z!.ıhtü paşa mahallesinin Fener cadde

sinde Kilise bahçesi denilen 50 No. lu gazino yılda 240 lira kira üzerin
den hir yıl mi\ddetle ve açık arttırma usuliyle kiraya verilecektir. is
teklilerin 23 - 5 - ~35 perşemlJe günü saat on iki buçukta yüzde 
7,5 pey akçcleriyle miiracaatları (R) (2449) 

Sahibi: ASIM US 
VAKlT Matbaaıı - 1ıtanbul 

Netriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

idaremizin Cibali fabrikası ahçılığı 18 - 5 - 935 tarihine ıı1 
sadif cumartesi günü saat 14 de pa zarlrkla talibine ihale edileceiİ 
den istiyenlerin 300 lira teminat pa rasiyle birlikte Cibalide levaz111' 
mübayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları. (2345) 
------~~~--------~~---- ....-/ 

Beyoğlu tahsil müdürlüğünden: 
T opane Bayazıt mahallesinin Kemeraltı sokağında 74, 76 nulı 

rah 3000 lira kıymetinde maa dükkan hane vergi borcundan dol' 
bilmüzayede satılacaktır. 

.. · ıs~eklilerin % 7:.5 .~epozite akçaları ile 30 - 5 - 935 tar~b!~ 
musadıf perıembe gunu 9,30 dan 10,30 a kadar Beyoğlu Kayma~ 
lığında müteşekkil idare Heyetine müracaatları. (2549) 
---------------~----------------------~--_.;. 

lstanbul Maarif müdürlüğünden: 
Dairemizde açılan 40 lira ücretli bir daktilo için ıs Mayı• g; 

tarihinde müsabaka yapılacaktır. 
. ~~ekt~p mezunlarından olup makine ile iyi ve doiru raı1 

kabılıyetını haız olanların mektep ~ahadetnamesi ve şimdiye 1"., 
nerelerde çalışdıklarına ve iyi hallerine dair fotoğraflı vesikalıı.r• 
14 Mayııa kadar ldareye müracaatları ilan olunur. (2546), 


