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C. H. Partisine Esas Olan Bütün Partimizin Dördüncü BiJgük 

Prensipler Kamilizm Yoludur 
Büyük Kurul taya , 111 ıtt11111ttıııımııı111ıtt1ııınnm"'""flflllllllll""'*"''""""'•nı•• auı=ııınıııııı11111ıııııııııı11111111ınııı ııı 11111111 , ıı ın 

ı ~ C. H. Partisinin ikinci büyük kongresi 1f 

sunu an programın J ~ 
ana hatları jBu kongrenin en büyük J 

n bu nı lıalk adının topla-
Jıakiki ,.e ah götiil'mek 
ke getirmek maksatlile Ankara 6 (Kurun) - C. H. Paı·· ~ • B •• •• k •• d • \ 

' tiaiBüyük Kunıltaymm swıulan ~ eserı uyu 0il erJn f 
program taslağının ana hatlanm ı ~ 

Perşembe gllnil büyük günl~rimizden biridır 

rolculuk notları : 6 

Hitlerle konuştuk 
Hareketleri çok sade. Fakat konu .. 
şurken hazan nutuk söyler gibi .jest-

ler yapinaktan kendini alamıyor 

)ır: I 

TürTr gazetecüer Bnlin · tayyare İ•tcuyonuncla 
Bertin, 3 Mayıs 1935 Bununla beraber, biz bundan 

Son mektubumu Köln'den yaz· şikayetçi değiliz, bilakis Alman 
lrlt§tım. O gündenberi yarmı sa- meslekdaşlamnıza hakikaten mü
'-t o)aun kendi halime bir köşeye teşekkiriz. Yaptığımız tetkikler
Olurarak yazı yazmağa vakit bu- den çok istifade ediyonız. 
laına.dım. Buna şa§maymız. Türk lstanbula döndüğümüz vakit 
taıctecilerini yeni Almanyaya ça· yeni Almanyayı kafi derecede an· 
iıran Matbuat Birliği çok geniş lamış olarak dönmÜ! olacağız. Al· 
bil" tetkik seyahat programı çiz- man dostlarımız herhangi sahaya 
tni,. Arada tayyare süratine, oto- ait olursa olsun sorduğumuz hiç
l'rtobil vasıtalarınrn yardımına mü- bir suali cevapsız bırakmıyorlar. 
tillcaat ettiğimiz halde bir günün ASIM US 
Programını on beı, on altı saate 
a.ncak aıkıı1tırabiliyonız. (Sonu 10. cıı sayıfamrt J. ci sütumında) 
~ . 
-;;;:::::;: 

B. Yevtiç Kazandı 
Yugoslavga~ın her. yanında halk büyük 

bir kıvançla r evtiçi alkışlagor 
Belgrad, 6 (A.A.) - Başbakan 

a. y evtiç'in listesi bütün memle
kette ezici bir çoğunluk ( ekıeri
Yet) kazanmıt!ır. Seçim i!leri sa· 
at 18 de kapanmıttır. Seçim bü
tün rnemlekelte tam hir düzen (in · 

tiı:am) içinde geçmi~tir. 
Yevtiç 'in kazancı ( muvaflaki· 

l'efi) her türlü ihtimallerin üstün
de: çıkmıştır. Ayrış (muhal elet) 
kendi listelerinin böyle bir mağ-
hib1· t v v k t'' h Ye e ugrayacagını a ıyyen 

eklemiyordu. 

d Yevtiç'in kazanışı halk arasın· 
a büyük bir kıvanc uyandırını§ 

\' " . e 1 ugoslavyanın her tarafında 
alaylar yapılarak Y evtiç alkışlan· 
!'tlıştır. 

li i.ikumet listesindeki Hırvat a 
dl'l.ylar da (namzet) kazanmıştır. 
A.nış liderlerinden eski demokrat 

B. Yevtiç 

Ba.$~Clnt Davidoviç, eski Sırp ekin
ci1;ri Başkam Y ovanoviç ve esk; 
Müslümanlar Ba~kanı Spaha kay

betmişlerdir. 

bil~:r:;.:~laı>grcında bilhassa . büyük söylev leridir 
şöyle denilmektedir: 

"Yalnrz birkaç sene için değil , 
istikbale de Jimil olan tasavvurla· 
rımızın ana hatları burada. toplu 
bir halde yazılm~tır. Partiye esas 
olan ~ .. i.it,ü~ prensipler Kamilizm 

$. 
yoludur. Progra:":l sekiz kuma av- -~ 
rılm1Jtır. Birinci kııumda vatan § 
millet, devletin esa'I t p,c°l(ila h , im- -
me hukuku mevzuubahs edilmek· 1 
tedir. 1§ . 

Amme hukukunda şöyle deni· ~ 
liyor: Ferdin içtimai hüıTiyet, mü- ~ 
savat, masuniyet ve mülkiyet hak- ~ 
}arını mahfuz bulundurmak parti· ~ 
mizc~ ehemmiyetli esaslardandır. ~ 
Bu hatların sın1rı devlet varlığı, ~ 
otorite ıımrı içindedir. Ferdin ve ~ 
hükmi ıahsiyetlerin faaliyeti umu· ~ • 
mi menfaatlere aykırı olmıyacak- ~ ikinci büyük kongrede Atatürk f "h" bii ''k k ·· ı· · =: 

K 
1 b 1 ·· ı § arı ı, ;yu nut u ıoy uyor. ~-: 

trr. anun ar u ~sa gore yapı~- ~ [Fırka reis vekili lımet lnönü Riyaset kürsüsünde] s 
caktrr. Mebus seçım kanunu yenı· ~ ~ ~ _ = 

~~;:;:::u::~:~~~1~~2 = ~~~~t~~i!i~~;5:;:;:u9~~i--l ~ sanlar.ı ikinci müntehip olarak " / 
seçmekte serbeşt brrakmağı ve rerek başınin üstüne kadar çıkaracağı _ 
mebus seçimini bu yol ile yapma· adamların kanındaki, vicdanındaki cevheri 
yı demokrasinin hakiki icaplarrrıa İ asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bı·r 
daha uygun buluruz.,, l 
Programın ikinci kısmında C.H f an feragat etmesin .•• ,, 

Partisinin ana vasıfları izah olun· ~ maktadır. 3 üncü kısımda ziı·aat, ~ , _______ ... _______ ,_ .. , __ .., _____ .,.. _________ ... ___ ....., _____ ..________ E 
. d l I t' ~ Adı Anadolu ve Rumeli Mü- ikinci oUyük koncn-e ıs B" =: 

sanayı, ma en er, orman ar, lCa· lff d f . H k . . . . . o· • ı· ~-
f
• . l . d b h d'l E a aaı u uk Cemıyetı olmakla rıncıteşrm 1927 de Anka d s 

ret ve na 1a ış enn en a se ı - ~ ra a ;: 
mektedir. ~beraber onun yerini alan Halk Büyük Millet Meclisinin müza- f 
KREDİLERDE KOLAYLIK ~ ~ır~t~sı teşekkülünün başı oldu· kere salonunda açılmış, kongre·\ 
Üçüncü kısımda bilhassa şöyle ~ gu ıçm, Sıvastaki büyük kongre, Yİ Atatürkün gene kendisi ac· E§ 

denil iyor: ~partinin ilk büyük kongresi sa· mıştır. · -

"Kredi meselelerile ihtiyacın i yılmıştı. Dün Sıvas kongresinin Atat~rk açım söylevinde "Sı- \ 
talebttiği ehemmiyette i şti gal olu- °§ heyecan artıran safhalarından Vai kongresinde nasıl ki bütün g 
nacaktır, l<re·l=f<-· .. ı ,.. fai z, iskonto : birkaçını, ~ördüncü Büyük kon· milletin amal ve hissiyatını tem· ~ 

~ gre dolayısıle hatırlattık. Bugün sil etmek mevkiinde b ı d ·• § 
- d 'k" · b"" ··k k d b h u un u 

1 
-

(Sonu l'J. rıı s11ıııfcııı111 1. r:i :-;iifııırnııda) ~ e 1 m~.1 uyu ongre en a • fl 
= sedecegız. (Sona 9 cı ı = ----- i.. · ' 'ict.r/I a -~- r·ıı b'ıifıwuıııirı) '§ 
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Sıvas kong·resine 

ait hatıralar 
Yazan; Necip Ali Küçüko. 

Yedi nci say1fada 
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Bir müte~cbbis 
gr~pun teklifleri 

Ankara, (Kurun) - Hususi 
kaynaktan sağlam olarak öğrendi
ğimize göre bir ecnebi müteşebbis 
grupu liman1arımızı yapmak, de
nizyolları ile Akay için alacağı
mız vapurları in§a ve temin etmek 
için hükumete yeni tekliflerde bu· 
lunmuştur. 
İncelenmekte olan bu tekliflerin 

temeli uzun zamanlar üzerine ya
pılacak kredilerdir. 

l 

Grup hükumetçe hangi limanın 
İn şası ist:::ni liycrza onu Y<l~a:ak

hr. llk yapılacak liman Ereğli ola· ı 
bilir. 

Mektepliler şampiyonası 
Dünkü maçta Boğaziçi lisesi takımı 

P~rtevniyal takımını 3 -1 yendi 

Dün rakibini 3 - 1 
liazetennzin himaye ettiği mek. 

lepli takımları uasmdaki şampi
yonanın futbol kısmına dün de
vam edilmi§tİr. Boğaziçi lise.si 
takrmiy)e Pertevniyal liııesi takrm-

yenen Boğazi~ takımı 
ları karıılaunı§lar mar. B ~ . . k ;r-.. ı ~ ogazıçı 

ta rmrnm kazanmasiyle neticeletr 
mi,tir. 

( Sôn l1 7. ci ~:lytf::tnm 1. ci ~ii l 11t1ımrl11) 
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Macaristan, toprak meselesinjn 
gözden geçirilmesinde ayak direyor 

Beraet eden muhalif partiler baş• 
kanları serbest bırakıldılar 

Macarlar .. Musoliniye göre 
rilmesi isteğinden 

andlaşma~aı ın 
vazgeçmelidir ! 

değişti-

Venedik: 6 (A.A.) - Mara · f benzerlik bulunduğunu bildirmek· r 
ristanın yapmış olduğu özveren- tedir. 

Le Jour gazeteıi Ba:r. Mersöne 
diyor ki: 

Atina 6 (Kurun) - Harp diva· (harp) son ayaklanmaya karqnııf 
nında beraat kazanA"' muhalif olan parlimento menauplan ile 
.ıarti:ler bafkanlan, s st hıra· gazetecilere a.ltı ay ile on sene ara• 
kılmıılardır. B. Papanast.a.ayon, ıında deiiıen hapia ceze.11 vermiş· 
Kafandariı, Milonu memleketin tir. Oç kiti beraat •etmittir. 

normal hayata dönmeıi için elle· YUNAN MURAHHAS HEYETi 

liklerden sonra durum yine henüz 
çetindir. Çünkü Macaristan top· 
rak meselesinin bir daha gözden 
geçirilmesini istediğinde ayak di· 
ı·etmektedir. Üçüncü görüşme1 sa· 
at 10,30 dan 13 e kadar aürmüs 
ve bu görü~mede sabahleyin gel· 
miş olan Avusturya hukuk müşa· 
viri de bulunmuştur. Konferans, 

Paris, 6 (A.A.) - Macar Dış 
Bakanı Bay De Kanya, Matin ga· 
-ıetesinin Venedikte hu'lusi muha. 
birine, konuşmaların gidişinden 

memnun olduğunu ve küçüık iti • 
laf ·devletlerinin anlayışlı hareket 
edeceklerini umduğunu ıöylemit • 
tir. 

Dünkü koquşmalann 3 memle
ket taraf mdan onaylanabilecek 
bir metnin yazılması üzerinde yü· 
rüdüğü söylenmektedir. 

"Muıaolini, Budapefteyi, bek • 
lemeğe, küçük anlatma ile bera • 
ber çalışmaya ve antlq.maların 

değiştirilmesi hakkındaki tek yö· 
neyli tutumu bırakmaya çağır • 
maktadır. 

Bay De Kanya, Petit Parisiyen 
muhabirine demiştir ki: 

"İfler yürüyecektir. ltalya, iyi 
dilekler göstermektedir..,, 

rinden seldiği kadar çalıp.ruları· 
nı söylemi9lerdir. 

Beraat ka.za.1'a.n Venizeloı fır· 
kası baıkan vekili Sof oliı, ııhhatı 

bozuk olduğundan ııyasal hayat
tan çekilecektir. Harbiye bakanı 

General Kondiliı, ıon İtyb müna· 

sebetile almmıı olan istisnai ted· 
birlerin üç güne kadar k-alduıla· 

cağı ve ~ıyasal partilerin intiha· 
bata iştirak etmelerine hiçbir ma-

ni ka1mıyacağmı söylemiştir. 

Selanik: 6 (A.A.) - Divanı· 

Atina,6 (Kurun) - B. Maksi· 
moıun baıkanhğr altında Balkan 
andlqmuı komeyine iştirak ede· 
cek Yunan murahhu heyeti bu 
aktam Bükrqe hareket etmittir. 
Heyete Ankare. ve Belgrat Yunan 
elçileri'le daha bazı memurlar de.· 
bil bulunmaktadır. Yunan heyeti· 
nin Bükreıden sonra Cenevreye 
gitmesi muhtemeldir. B.Makıimos 
2 Haziranda yeni saylav intihabat 
yapıldıktan sonra Yu11a.n Dıı itleri 
bakanlığım tekrar üstüne alacak· 
tır. 

tekrar silahlanma andlaşmalan 
yeniden gözden geçirme meselele
rini ortaya atmaksızm Macaristan 
t~rafmdan kabul edilebilecek bir 
formül araştırmaktadır. 7 ikinciki 
nun tarihli Fransız · İtalyan and-

Yeniden silahhuıma prenıipi i· 
le azlıklar haklarının da konu§ul
duğu bildirilmektedir. 

1 

Paris, 6 (A.A.) - Fransız ga
zetelerinin Venedikteki mümesıil· 
leri; Cumartesi akşamı Maeariı • 
tanın Roma konferanıma gelme • 
sinin çok ihtimali olduğunu yaz • 
makta idiler. 

lzmir tütün fabrikasında bir suikast 
lafması genel bir ademi müdahale 
mukavelenamesi aktini derpif et· 
mektedir. Ancak Avusturyanın İl· 
tiklalini znnan a1trna1 almak me· 
!elesi belJibaşh bir mesele ola • 
rak ortada kalmaktadır. 

Resmi bir tebliğ, tetkik edilmit 
olan me<elelerde üç hükı'.imetin 
görü~.meleri ve amtl.~ ı~ ... ~"asında 

• 

Dünkü 

Bay De Kanya telefonla Bay 
Gömböt ile görüttükten sonra 
Macaristanın tutumu daha müsa· 
it olmuştur. 

Ekondmik yalnızlıktar korkan 
Macaristan. bazı ökonornik müıa· 
vilikler temini için Fransaya bil • 
dirdiği dileklerinin ltalya tarafın· 
dan korunmasını istemektedir. 

Matin gazetesi muhabirine gÖ· 

· re, prenıip bakmımdan, ltalyan 
teklifi üzerinde uyu!ulmuıtur. Bu 
teklife göre, •ltalyan hükumeti, 
Roma konferansından sonra top· 
lanac:ak bir konferans.ta silahlan· 
mada hukuk birliği için yardmıda 
bulunmayı vadetmektedir. 

İzmir 6 (Kurun) - inhisar Tü
tün fahrlkaamila birçok imanm 
ölümüne sebep olabilecek bir ıu· 
ikut tetehbüıü ortaya çıkarıldı. 
Suikutçılar fabrikanm motörünü 
patlatmak ve makineleri parçala· 
mak istiyorlardı. Makinist mua.vi· 
ni, motörün patla.mumdan iki da· 
kika önce auikutı sezdi ve ıüratle 
makineleri dudurtarak büyük bir 
soğuk kanlılıkla f elik etin önüne 

geçti, amele İbrahim çavu§ Nebi 
aervia fefi Rahmi y~alandılar. 

Her üçü de ıorgiıya çekilişlerin" 
de uğradıklan t&fkmlıkla ku!ku 
uyandırdılar, Serviı tefi Rahmi .. 
nin, kenediıini cezalandıran mü· 
dürden intikam almak için ıuikc..st 
teıebbüsüne önayak olduğu ve di· 
lerlerini tahrik ettiği ıanıhyor. 
Zabıta ve adliye tahkikata de• 

vam emektedir. Kamutay toplan.IBasın kongr~sinde 
t d ı k . Türk okuyucuların da 
ısın a onay anan anun düşüncelerinden istifade 

Zelzele durdu Atatürk ve Avusturyanıo 

nkar ( - . . 1 d b . . d' v• fh 1 edilecek A a: 6 A.A.) - Bugün ın an eı geçır ıgı sa a an an· 
Nuri Conekerin başkanlığında ya· latmıf ve geçen yıla kadar devam Ankara, 6 (A.A.) - Mayıım 
pılan toplantıda Zonguldak sayla- eden kura.ıklddar yüzünden Bey • 25 inde Ankarada toplanacak olan 
vı Recep Zühtü Soya hakkında şehir gölünün su seviyes.inin düş- matbuat kongresinde Türk okuyu
meni muhakeme kararı verildiği- müt olmasından ileri gelen sıkm t culannm da dütüncelerinden ia
ne dair Başbakaruık, Tüze Bakan· tılı durum karşısında mütehaasıı· tifade etmek iUenildiğinden mem
lığı, İstanbul müddeiumumiliği lara tetkikat yaptırıldığmı ve so. leketin m'.lhtelif yerlerindeki sa
ile Üsküdar sormanı tarafından nunda gölün eski seviyesine gel· zete okuyucularına Matbuat U· 
gönderilmi! olan tezkereler okun· mesini beklemeğe karar verildi • mum· Müdürlüğünce fU sualler ıo-
muştur. ğini söylemit ve demiıtir ki: rulmaktadır: 

Bundan sonra B·aşkan Nuri Con.' "Nitekim bir yıl önce •tı rad • 1 - Okuduğunuz gazetenin 
ker, Gaziantep saylavı Bay Reşi- ya seviyesinden çok daha atağı şeklinden ve içindekj yazılardan 
din öldüğünü bildirmiş ve hatıra· inmi§ken geçen Yıl biraz yükael • memnun musunuz? - haber, bi
smı anmak için kamutayı bir daki- miş ve bu yıl bet santmı yüksek· kiye, makale. roman, mizah ve-
ka susmaya çağırmıştır. liğe çıkmıştır.,, saire-

Tarım Bakanı ovada geçen yıl 2 - Okuduğunuz gazetede ne 
Tekrar görüşmeye geçildiği za· 50 bin dönüm toprak sulandığmı · gibi şeyler bulmak istersiniz ve ne 

man bazı saylavlar hakkında ya· bu yıl 70 bin dönüm toprağın su - gibi şeylerin bulunmasını istersi· 
pdması istenen adli takibatın se· 

lanacağmı umduğunu sulama ida· niz? 
çim devresi sonuna bll'akılmaıı 

daresinin gitgide ilerle,1ekte bu • 3 - Buiunduğunuz yerde iste-
için olan komisyon mazbatası oku· ı ki lunduğunu ve bu idarenin Tarım diğiniz gazeteyi kolayı a bulab1-

Karı: 6 (A;-A.) -. Digor na1ıi
yeıinde ve çevre.inde sürüp git-: 
mekte olan depreme dün gece sa· 

baha kar§ı yavaı1amış ve dün 5,03 
dan saat 22 ye kadar yeni bir 
depreme olmamıftır. 

Bu duyum, Karata kıvançla kar· 

§ılanmıttır. Kan halkı bu ıeceyi 
rahatça evlerinde geçirece~erdir. 

Öğle üzeri yağan yağmur ııkmttlı 

havayı değittirmittir. Fetiket ye· 
rindeki sağlık kollan geceli aün

düzlü çahfmaktadır. Yurttaşlan· 

mıza gereken yardımlar dakikası 
dakikasına yapdmaktadrr. 

Ankara: 6 (A.A.) - iç lt'leri 
Bakanlığına gelen haberlere göre 
Erzineanın Kiıi kazaaiyle ona bağ 

h yerlerde 2 mayııta baılıyarak 
5 mayısa kadar aralıkla süren yer 

ulusal bavramı 
Ankara, 6 .A.A.) - ATIMtu.ı-" 

ya ulusal bayramı münaaebetiyle 
Atatürk ile Avusturya Cümhurrei· 
ıi anumda teati olunan telyazıla• 
n aıağıdadır: 

Son Ekselans Bay Miklas - A· 
vusturya Reisiciimhuru -

Avuıturya ulusal bayramı mü• 
naaebetiyle, en hararetli tebrik • 
lerimi ve şahsi ıaadetinizle doıt 
Avusturya ulusunun refahı için o· 
lan samimi temennilerimi Eıkse • 
!analara arzederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Son Ekselans Reisicümhm· Kıı

mal Atatürk: 
Nazik tebriklerinden dola • 

yı Ekselanslarına hararetle ·te!el<• 
kür ve şaıhıi saadetleriyle Türki • 
yenin refahı için olan hararet1i 
temennilerimi arzederim. 

MI KLAS narak kabul edilmiştir. 

1934 yılı bütçesinin f ası11arı ara· 
smda 327 409 lira münakale ya

pılma11 hakkındaki kanun ile Su 
Bakanlığının 1934 yılı bütçesinde 
84,216 lirahk münakale yapılması 
ve 502 bin 385 lira tah&isat konul-

Bakanhğmın kontrol una bırakıl • liyor muswıuz? 
mış olmasındaki ıebepleri anlat • 4 - Gazete okumayanların ne 
mıştır. için okumadıkları hakkında dü -

debremnesinden 4 ev taınemn, 155 
ev de kıımen yrkılmqtn-. 

ııuııu1111ıııııınııı11m11ııııııııııııııııı1ıııııııııı11111111 ıııııııııııı ı ıııııııı
Jrtica hadisesi . Anlcıara 6 (Kurun) - Efganis· 

Bu görüımelerden sonra kanu- şünceniz nedir? tan, Fransa, balya, Jıveç elçileri 
nun maddelerine geçilmit ve su • Matbuat Umum Müdürlüğü bu bugün Dı! BakMunızı ziyaret ede· 
lama idaresinin 1935 yılı masari • suallerin cevabını 20 Mayısa ka 

rek hükllmetlerinin Kara yer dep• 
fatı karşılığı olarak 150 bin lira dar Ankarada Umum Matbual 

muına dair kanun layihası kabul renmeainden duyduklan acıyı bil-
tahsisat verilmİ§ ve buna karşı ge- Müdürlüğüne bildirmelerini sayır. dı"rmı· 11:Jerdır· • 

edilmiştir. Y liri de 150 bin, 140 bin lira tahmin Türk okuyuculardan diler ve böy-
Konya ovasi s.ulama idaresinin 

1933 ydı bütçesinin müzakeresin· 
de söz alan Muğla saylavı Hüsnü 
Kitapçı bu idarenin kendinden 
beklenen İ§leri tam olarak görme· 
diğini büyük paralar dökülerek 
yapılmış olan sulama idaresinin ve 
tesisatının Konya ovası için vet'İm· 
li bir toprak parçası haline getire
bilecek bir hale sokulmasını iste-
miş ve idarenin bugün bağlı bulun 
duğu tanın bakanlığından ayırt 

edilecek Bayındırlık Bakanlığına 
bağlanmasının daha doğru olaca· 
ğmı söylemiştir. 

Tarım Bakanı Muhlis Ekrem 
verdiği cevapta idarenin 19271). • 

edilmiştir. lece kendilerinin Türk gazetec:- Yugoslav Bqkanı Bay Yevtiç 
Hudut ve sahiller Srhbat umum liğine yapa..:.akları yardımlardan ve Bulgar Baıkanı Bay To~f, Is

müdürlüğü 1935 yılı bütçesi ile de dolayı timdjden t~ekkürlerini Sl!· met lnönüne bat1ağlama tel yazı· 
bu idarenin masrafları karııhğı o- nar. ları yollamıtlardlT'. 
1 k 483 b• 459 ı· ·1m· tt --·-·-,,·---... ara ın ıra verı ıı ve t"'lltflıı .. 111•011"""""''""".,....,,"""""""""•""•'-m-= ·- • .... = 
geliri de 736 bin lira olarak kabul idrolik tesisatın tanzimine ait iti· ıu~u itlediği anda ~abibi ?1"üda~i-
d·ı · t' lafm tasdikine dar kanunlar kabul len doktor Fahreddın Kerım, Ruı· e ı mış ır. . . .. Ç . . d. 

G K ta d .. kü' t edilerek toplantıya son venlmı" • tu apcı, Recep Ferdının ver ık-ene amu yın un op • Y • • •• 1 
ı t d h d ti d k •.Lt• tir len mutterek raporlarma •tanbul a.n ısm a u u ar a çr an tin ı · · . . . • . 
laflarm tetkik ve halli için olan Kamutay gele~ek toplantısını Tıbbı Adlıııle Adli Tıp ıtlerı mii· 
Türkiye ve Sovyet Rusya mukave· Mayısın 18 inde yapacaktır. şahedehane müdürünün yaptıkları 
lesinin 6 ay daha uzatılmaaı, Tür- B. RECEP ZOHTO HAKKINDA- muayeneyi natrk raporlara, Adli 
kiye ile Bulgaristan arasında Sof· Ki M·ENİ MUHAKEME KARARI Tıp işleri meclisi raporları mün· 
yada imza edilen protokolun, Tür· Ankara6 (Kurun) - Bugün dericatile dinlenen phitlerin şaha· 
kiye ile Yunanistan arA.sında im - Ka.niütayda okunan Zonguldak detlerine nazaran muhakemenin 
zalanan ve Meriç - Evros ırma - saylavı Bay Recep Zühdünün me- men'i kararlaıtırıldığı tasrih edil· ı 
ğırun her iki luıısında yapılacak ni muhakeme kararında, ıuçlwıun 1 mektedir. 

Antalya, 5 - 1rtica hadise5i' 
nin merkeı:i Ispartadır. Orada s~i' 
KÜrdi ismindeki adam kendisifl~ ' 
Bediüzzaman ismini vermiı, giıl1 

bir tarikat kunÜuttur. 
lıpartadan gösterilen lüzuın ii· 

zerine burada mektuplattıkl~ı1 
Müftü Ahmet, Hamdi ve aşçı tJı' 
san yakalanmıılardır. Bunla' 
mevkuf en )ıpartaya gönderil dilet· 
Aıçı Antalyada, Müftü de "l<ot" 
kutelinde,, tevkif edilmiıtir. 

Bulgar ordusunun bayrafll 
günij • 

Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar ot 

duıunun bayram giinü olan b~.: • 
günkü Saint Georges yortuıu b". 
tün memlekette muy.ntan bir '~ 
rette kutlanmıştır. Sofyada Kralı, 
önünde askeri bir geçit resmi "1", 
pılmıt ve Kral tiddetle alkıtl•~ , 

G . . .. t .. .....,ıst 
mııtır. eçıt resmı uç ıaa ıuı ı..-

tür. 

il 
I 
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Talebe birliği 4Jahşıyor 

Köycülüğiimüz 

Ekmek fiyatları meselesi 
Milli Türk Talebe Birliğinin Köy

cülük kolu köycülüğümüz üzerinde 
araştırmalar yapıyor, bunun üzerine 
alınmış raporları bastınyor. Son de· 
fa Suat Hiisnü, Tahsin Tola, lsmail 
Hakkı adlı gençlerin yazdıklarını bir 

kere daha. bastırdı. Gençler son sö.z Kimsenin piyasada halkın aleyhine bı·r 
olarak diyorlar ki 

Bu kadardanberi ~zdiğimiz şey. anla4::ma yapmasına ı•mka-n okt 
ler bir köycülük projesi değil, bu v y u r 
proje yapılırken göz önünde tutulma· lstanbul cihetindeki fırınların 
sı elzem olan temellerdir. Her biri bi· 
rer dava olan bu temel düşüncelerin aralarmda ekmek fiyatını narh Ü• 
kiminle yapdacağı sorgusuna ve- zerinde tutmak için bir anlaşma 
rilecek karşılık her halde "Köy Mu• çaresi aradıklarını dün bütün taf· 
alJimi., değildir. silatile yazmıştık. Bu mıJ&flJla he-

Biz; köycülüğün büyük bir devlet nüı:tahakkuk ebnemekle beraber 
işi ve toplu bir halde ele alınması li· belediyece gayri kanuni görül· 
zım gelen bir memleket davası ol • 
duğWla inanıyoruz. Köycülük her a· mektedir. Salahiyettar bir zat dün 
Jana haki.ol bir sıyasa haline gelme· bu hususta demif tir ki: 
dikçe köylülerin kurtulacağına da i· ~"Belediye muayyen şartlar i
nanmıyoruz ve köy sağlığ~ köy kül • çinde fırınlar açrlmasma her za
türü, tahsil sistemimizde bütün ulus man müsaade eder. Bu itibarla 
kavrayan bir seçim yapılması, ilk k' 
tahsilin bir vilayet meselesi değil, u· ımsenin piyasada bir inhisar, ba.1-
lu<::al Jıir iş oluşu, iş pazarın düzen- kın aleyhine bir anlaşma yapma
Jenmc.si. denkti iktısat, kooperatü lamıa imkan yoktur. Son bir ha.fta 
mekanizması, köy yo11arı, köy genç - zarfında Üsküdarda ve Bostancr
liği... da iki fmn açrlmıştrr. Fınncılann 

lşte bunların her biri en ileri ve aralannda bir tröst yaparak ek
örnck Türk elinin yaratılması için, mek fiyatını narhtan fazla yük 
kazanılması ye başarılması gerek o· . 

selbnel€rıne de maddi imkan yok-
lan bir dava!... N 

Bizim davamız da bunlann top· tur. arhtan aşağıya satılan ek-
tan Y<' gerekiyle ele alınmasıdır. meklerin ya halitası bozuktur. Ya-

Köylü mukadderatı sürüye katıl - hut da ucuzluk işçi ve amele yev
maktan ibaret bir unsur olmaktan çı- miyelerinde elde edilen tasarruf
karak. başlıbaşma bir "Benlik,, ol • l 
madrkca dörtte üçü köylü olan bir a temin olunma~~dır. Bundan 
.. iftcinln kurtuluşu ve ilerleyfai bir ba.5ka lstanbulun nüfusu azalma-
~ ~ ı .l .,._'L- • k!I'. tJHUISUlllUUUllll•mu11ım•11n1111U11Hn111n11tU"lllllllllllflTOnıtlllMllWlllftllllm1111wm1 
yüzeği o ur • ..l:'UUA. ınanıyoruz i, A - l . 
nadoıu doludizgin ilerliyen bir öncü Du ve zengın 
akıniJ.·le kurtulamaz. Böyle bir akı • 
nm köylü ile bağlan daha bugünden kadının ölümü 
kesilmiştir. Böylece aradaki uçuru -
mu kapatmaya savaşırken daha de
rin uçurumlar açmış oluruz. 

Türk denimi, Anadolu lra:rtul'aş 
savaşiyJe yönünü batıdan ~virerek 
bütün güçlerin kendimizde olduğu -
na inanmı~. 

Biz bn~ün bu zorlukların, bu dü -
ğüml.:ri.t bir kılıçta kesilip atıldık ~ 
larını gördlik: Rejim fazileti ... 

Tarihte harikalar yaratan Türk 
'ardır. Fakat başında bir fazilet 
timsali taşır. Tarihte ölğün veya is
yankar Türk nrdır. Fakat başında 
faziletten mahrum bir rejim ve fazi
lettım mahrnm seciyeseralar vardır. 

Anadolu savaşı önder fazileti ilet 
ha Ut faziletlerinin kucaklaşması sa • 
ye~inde 'ba~anlmrştır. 

Halkı, köylüleri bize bağlıyacak 
en büyük gü~. büyük düğümleri çö • 
zecek en büyük sır bu tek kelimenin 
ruhtmda toplanmıştır: Fazilet .. Re • 
jimde, gidişte, her işte fazilet!,, 

l su g..ce nöbet~l eczaneıerı 
Samatyada: Teofilos, Fenerde: 

Arif, Şeh7.adebaşmda: lbrahiın Ha -
lil, ŞehremüPnde: A. Hamdi, Kara -
İümrükte: A. Kemal, Aksaray da: 
Şeref, Beşiktaşta: Nail Halit, Gedik
paşada Asadoryan, CibaHde: Neca -
ti, Cağaloğlunda: Ubeyit, Sirkecide 
Beşir Kemal, Galatada: Hidayet, 
Beyoğlunda: Muhittin, Güneş, Pan • 
galtıda: Karakin Kürkçiyan, Kurtu
luşta: Necdet Ekrem, Kasımpaşada: 
Merkez, Buköyde: Halle. 
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Geçmiş Kuranlar: 
7 ftiaan 1920 

Dünkü nüshamızda Erenköyünde
ki bir fırmcmm ekmekleri içinde 
sısan yavru• ve tezek çıktığını yaz
mıştık. Haber aldığımıza göre, ayni 
fırıncı gene buna benzer hareketle -
l'inden dolayı iki defa Divanı harbe 
nıilmiştir. 

- Samıör heyeti tarafmdan on 
btş gün tatil edilmiş olan patemiz 
bagiiııden itibaren yeniden inti§ua 
liaşlamıştır. 

- Ali Reis ve damatları Abbas i
le Mustafa Kartaldaki tarlalarında 
çalqlrlarken aralarında bir buğday 
meselesinden dolayı bir ihtilaf çık -
mıt. Ali Reis damatlarının ikisini de 
ka:rşanta ô1dürmüştür. 

Tevklt olunup muhakeme edilen 
Ali Reis idama mahkum olmuştur. 

Sırlar doJu cinayetin pla
nını kuran kim?! 

Sarıyerde oturan T akuhi Elmas· 
yanın para ve elmaalan için öl· 
dürlmesioo ait tahkikat devam e
diyor. 

Vaziyet, henüz kafi derecede in· 
kişaf etmemiştir. Yakalananlar
dan çimacı EDıverin bazı sözleri, 
tüpheyi kendi üzerinde toplayıcı 
mahiyette görülmüştü.Fakat, o za• 
mandanberi yapı1an tahkikat bu 
şüpheyi kuvvetlendirici deliller 
elde edilmesine yol açmamıştD'. 

T akuhi Elma~yaru tanıyan ve 
hazan evine misafir olan kimse1e· 
rin, bu arada birkaç Ermeni gen· 
cinin de sorgusu yapılmakta, i.Jin 
içyüziinü meydana çtkamıak için 
bu cepheden de yürünnıektedir. 
Lakin bu cihetten de ortada müs· 
bet bir şey yoktur. 

Cinayeti işliyenlerin, vakadan 
sonra derhal Sariyer civarından 
uzaklaşmış olmaları, muhtemel 
görülüyor. Bunların bir taka ile 
Karadenize doğru açılıp civar li· 
manlardan birine sığınmış, açıkta 
bir gemiye geçmif olmaları akla 
gelen ihtimaller arasındadır. 
Diğer taraftan azdı bir §eririn 

bu cinayetin planını kurduğu ve 
elTafma topdadrğı kimseleri idare 
ettiği, sonradan yakalanmamaları 
için bütün izlerin ortadan kaldı· 
rılmaamı gözettiği, hattı fÜphe· 
leri yanlq noktaı.ra çev~ ha
reket tarzım ~üttindüğü de muh
temel sayılıyor. 

Bununla beraber, bu mesele et· 
rafında tumultij bir tekilde araş· 
tırmalar yapddığmdan, elebaıı ile 
diğer MJÇlalann çok geçmeden 
yakalanıp mphkemede hesap ve· 
recekleri kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Sarhoşmuş, fakat ... 
Kendisini bilmiyecek derecede 

ıarhot olduğu, nara attığı, polis 
Hamdiye karşı yakışık almı:yan 
sözler söylediği ve karakolda da 

sına rağmen ekmek fırınları çoğal
mıştır. Bugün, 200 den fazla fırın 
vardrr. Bu çokluk da rekabet do
ğunnaktaclır. Ucuz ekmek satan
ların ekmekleri sık, sık muayene 
olunmakta, cezalandırılmaktadır • 
lar. Bumuıla berabeı- vaziyeti tet· 
kik etmekteyiz.,, 

Dün ayni mevzu üzerinde Tica· 

iki buçuk 
milyon lira 

Hamitlerin belediyeden 
istedik eri paranın tutarı 

Periye bankasından yapılan 

İstikraz hamitleri tarafından bele· 
diyenin Baver Marep.l bankasın· 

daki parasına haciz koncluğunu, 

bu haczin kaldırıhnuı için Parla· 
te bulunan Vali ve Belediye reisi 
Bay Muhiddin Ostündağm meıgul 
olacağını, diğer taraftan mütehas
ı•lardan tqkil edilen bir komiı
yomm da ilk toplantısmı yaptığı· 
m yamupık. 

Muhtelit hakem mahkemelerin· 
de Türk ajanı Bay Emin Ali, a· 
vukat Feyzi Daim, Üniversite pro· 
feaörlerinden Bay Şvarts ltalyan 
avukatlarından Bay Vuçinonun 
bulunduğu komisyon dün belediye 
de ikinci toplantısını yapmqtı. 
Komisyon, Fransa kammlarile ko· 
nan haczin kaldırılması ve bundan 
sonra tensip edilecek yol ve usul 
hakkında istişari mahiyette tetki· 
kat yapmaktadır. Tetkikat netice· 
si bir rapor halinde belediyeye bil· 
dirilecektir. 

Bu meseleyi kısaca anlatalım: 
Belediye Umumi harpden evvel 

Periye bankasından istikraz yap· 
mı§, ilk taksit verildikten sonr.a 
belediye ile banka a.raunda ödeme 
tekilleri yüzünden ihtilaf çrkmq, 
belediye parayı vermemiştir. Harp 
çıkınca da banka dağılmq, bunun 
üzerine belediye hamtller nam ve 
hesabına Boer Marqal bankuı· 
na para yatırmqbr. Seneler geç· 
tikten sonra belediye ile istikraz 
hamillerinden ba2rları ara.smda 
bir anlqma yapılmıf, borcu:ı ö
denmesi taksitlere bağlanmqtı. 

Fakat ham illerin yüzde yetmiş ile 
anlaşma yapdmadığmdan bunlar 
Pariste Sen mahkemesine müraca
at ederek be1ediyenin Boer Ma· 
reşal bankasında bulunan parası 
ile Osmanlı bankasındaki mevdu· 
abna esham ve tahvilatına haciz 
koydurmuşlardır. işte istişari ko
misyonun tetkik ettiği mesele bu· 
dur. Hamillerin belediyeden iste
dikleri para iki buçuk milyon 
Türk lirasıdır. 

~ısım kırdığı iddiaaile Abdullah 
isminde bimi, lata.nbul üçüncü 
ceza mahkemesinde muhakeme e· 
diliyor. 

Abdullah, içtiğini inki.r etmi· 
yor, fakat kendini bihniyecek ha· 
le ıelmediğini, nara atmadığını, 

polis Hamdiye kartı ya.kı,ıluız ve 
nezarethane kapısmı kırmadığım 
ileri sürüyor. 

Dünkü muhakemede tahitler 
dinlenilmiş, muhakeme, şahit çağ· 
rılması i in kalmıştır. 

ret odası, esnaf itleri ıubesi tefi 
Bay Galip Bahtiyarla da görii§tük. 
Bize fmılan söyledi: 
"- Fırıncıların semt semt bir· 

!eşmeleri on yıl evvelisine ait bir 
iştir. Bu hareketi o zamanlarda da 
göriirüz ve bu birleşmeleri bir 
tröst telakki etmek yanlıştır. 

Istanbulda bundan beş yıl evvel 
380 fnın vardı. Bugün ise 196 fmn 
\•ardır. Bu fırınların kapanmasına 
sebep belediyenin istediği temizlik 
ve diğer şeraitin kendilerinde bu
lunmamış olmasıdrr. 

Belediye ekmek üzerine bir 
narh koymuştur. Bu narh azami 
bir fiyattrr. Belediye bu narhr koy
makla halkı aldatmaktan konunuş 
olnıaktadrr. 

Fırınların aralarında anlaşma 
yapmaları kendileıi için fena bir 
netice verecek olan rekabeti kal
dırmak içindir ki bu da gayri meş
ru bir anlaşma değildir. ·çünkü şu
ursuzca yapılan rekabet··, esnafa 
çok fena. tesirler yapmaktadır. 

...... "~--H•ııwwmcwww ILWHAiDEN '' -Gümrüklerde 
teşkilat 

M:aaşlar artacak memurlar 
terfi ettirilecekler 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlı· 
ğı müıtetan Bay Adil dün sabah 
.btanhul güınriilderinde çabpnala. 
rına devam etmiftir ve yeni ıervis 
işlerinin istenilen faydayı temin 
ebnediği görüldüğünden yeniden 
tqkilit yapılması komışulIDUfhır. 
Bu görüşmelerden sonra tetkikat 
müdürü Bay Muıtafa Nuri Anka· 
raya gitmi§tir. 

Önümüzdeki Haziran ayı zar· 
fmda bütün Türkiye gümrüklerin· 
de yeni teıkilat yapılacaktır. An
cak iki bqmüdürlük kalacaktır k; 
bunlar da latanbul ve İzmir güm
rükleridir. Diğer Urfa, Mersin, 
Samsun, Trab~on ba§Dlüdürlükle
ri birer merkez gümrüğü haline in· 
dirilecektir. Haydarpqa bat· 
müdürlüğü de latanbul gümrüğü
ne bağlanacaktır. 

Bütün gümrük memurlan birer 
derece terfi edeceklerdir. 

Diğer taraftan da muhafaza tq. 
kila.tı memurlarının maaşlan arttı

rılacaktır. 

Vali Hay Muhiddin 
Vali ve Belediye reiıi Bay Mu· 

hiddin Romadan Ayrılmadan ev- ı. 
v~l telefonla belediyeyi aram11, 
muavin Bay Hamit Üstay ile bele .. 
diye itleri etrafmda görüşmüştür. 

Bay Muhiddin otomobilini de 
istetmi§, otomobil deniz yoluyla 
gönderilmittir. -----Otobüs kazası 

lstanbul üçüncü ceza mabkmne
ıinde, dün bir otobüs kazasına ait 
davaya bakıhnqtır. 

Kazaya uğnyan lclil isminde 
bir kızdır. Suçlu, toför Y ıamatur. 
Muhakeme, ıahit dinlenilmesi 
safhasındadır. 

Dünkü muhakemede mühendis 
Tank şahit olarak dinlenilmi,, 
yaptığı tetkikatı anlatmı§tı. Muha· 
keme, suçlunun evvelce mahkUm 
olup olm•drğmm aonı1mau için 
başka güne bırakılmıştır. 

SiYASA 

Avam kamarasındd 
ateşli konuşma/af 

Tan gazeteairulen: 

Mayısın ikinci günü Avaısı 
marasında lngiliz Başbakanı 
Donald hükiimetin dıt ıi.vasall"I 
izah etmiı, bunun üzerine ha 
li konuşmalar olmuştur. 8 .. 
hatipler, Almanların yenidd. 
lahlanmasından ve lngilte 
bilhassa hava kuvvetleri itibari 
&§ağı bir derecede bulunmas01 

duydukları endişeleri açıkça 
lemiş ve Almanyaya hüc···-·uu· 
buiunmuılardır. Bunlardan 

Osten Şambelayn Almany 
kötü niyetinin Avrupayı bug .. 
sıkıntılara soktuğunu 

clemittir ki: 

- "Almanya ne iıtiyor? 
doğrudan doğruya Sir Jolın ~· 
na sorulacak esaslı bir sual. 

lıii Berlincl~ Hitlerle konrı§tıt1 
du. Almanya emniyet için , 
edilen elbirliklerinJen hi~bi • 
ittirak etmek istemiyor mil? GI 

' 
sen gün Göıing "halt, lnıv" 
diyorrlu. O ltaltle miiftaek 1' 
nunlar ne oltıctılt? Müıterelı ' 
matlar ne olacak? Birlik sid 
leri ne alacak?,, 

Şamberlaya o auada Siı J 
Simom. döaerek ıunlan ımuı' 
tur: 

- "Al~anya 1wlmk birliğifJ 
liyor. Berli.ntle bu •Ö:iin 
larca ne mana ilaJe ettiğini 
aöylediler mi? Kencliaini ~ 
yette görmek i~in oücuda get• 
utedifi bu arıluJ io~ '~ 
niyetaizlilr. telkin etmek i~ ' 
Jir? Yahut komıulanmn • 
zaman it.endi cazalariyle kabal

1 

demi.yecekleri §eyleri kılı~ /ıJjl} 
tiyle kabul ettirmek mak•adı-' 
iıtinat diyor? Böyle olam:a 

V enay muahedesinden u 
mq Almanlann bize kabul e 
cekleri bir mı.ıalıecle karı 
balıınnnq olacaia-,, 

İngiliz politikaımın ha 
pek açık bir ıurette göıtereıs 
eski hariciye bakanmm ,· 

ıözleri üeldi br aurette a 

Hatip, Almanyanm bütib' 
rupa milletleriyle kat'i bir 
dütman vaziyette bulun 
zannetmiyor. Eğer bu zaJlllS 
ru değilse Almanyaya mara1 
lunduğu tehlikeyi anlatmak l" , 
dır. itte bunu açıkça ıöylü1°1' 

- ''Eier Almanya her ,eti 
mak oe it.endi utediklerini 
ettirmeyi dÜfÜllİİyorsa ba 
keti yola üzerinde bal 
(Sürekli allıqlar) Bu menJı 
beraber biitiin /ngiltere ,,.ılı 
ni lıaTıumJa 11&-eceldir. ~ 
kuvvetle karpltqaealdır lı' 
lt.avvetler bir JJa Jalaa ol". 
mekten ~elrinmiyecelıtir.,, (. 
lar.) 

KURUN' a abotı1 
olunuz 
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~l~L-K~MiZ.Dt1I~ 
Söylev söylerken sus-

turulan adam 
Dava açtı amma kazanamadı 

Balıke!ir asliye ceza mahke
mesi şimdiye kadar bizim mahke· 
melerimizde e§ine pek tesadüf e
dilmiyen garip bir davaya bakmıt
tır. Davacı muharrir Bay Vedat 
Hilmidir. Dava edilenler de Ban
dırma Ticaret Odası ikinci başka
nı bay Abbas ile üç arkadaşıdır. • 

Dava şu yüzden çıkmıştır: 
Vedat Hilmi Bandırmanın kur 

tulu bayramı olan 17 eylülde ya
pılan merasimde nutuk söylemek 
istemi§, bu arzusunu bir mektup
la tertip heyeti b~kamna bildir
miştir. Tertip heyeti başkam ken-

A nfepie yapılacak 
şehir işleri 

Antep, 6 (A.A.) - Şehir ku
rumu, 935 yılı bütçesini 150 binli
ra olarak onaylamııtır. Şehir ku
rumu üyeleri dağılmıtlardır. Bu 
paradan 58 bin 570 lirası tehrin 
bayındırlığına ve süslenmesine, 
32 bin 380 lirası onarım ve temiz· 
lik işlerine, 19850 lirası da sağ. 
lık işlerine ayrılmış, Atatürk hey. 
kelinin yapılması, Atatürk bulva
rının asfaltlanması, şehitler anı
tının tamamlanması ve cümhuriyet 
meydanı parkının düzeltilmesi gi· 
bi maddeler kabul edilmiştir. 

Şarbaylıkca yaptırılan buz f ab
rikası ve soğuk hava fabrikaları 
işlemeye başlamııtır. 

Kurtuluş savaıındaki Güney 
cenkleşmelerini filme almak için 
askeri film kurumu yakında §eh
rimize gelecektir. 

Bu kurum aırasiyle Adana, Ma
raş, Antep, Urf ada birer hafta ça
lışacaktır. Antep kavgasını filme 
almak için eski kılıkta cenkçiler 
hazırlanmaktadır. 

:r- O<; kadın kuyu içinde öldü
Muı, 5 - 15 kilometre mesafede 
Hasköyde küp ve çömlek yapmak 
üzere çamur kuyularından çamur 
çıkarmakta olan 3 kadının üzeri
ne kuyu yıkılmıf, kadınlar içinde 
kalmıılar, ölmüılerdir. 

:,, Müzede bir hır•ızlık - Buna 
müzesinde Mısır hükümdarların· 
dan (Berkuk) un üzerinde kitabe
si ve el yazısı bulunan çok kıymet
li kur'anından dört parçasının 
kaybolduğu Kültür Bakanlığına 
ihbar edilmiştir. 

disine vaktin geç olduğundan ba· 
hisle isminin programa geçirileme
diğini bildirmiş ise de Vedat Hil
mi ertesi gün tam merasimin ha§· 
ladığı sırada ortaya çıkarak nut
ku söylemeğe başlamıştır. Bu sr 
rada müzika da İstiklal marşını 
çalmaya başladığından muharrir 
nutkunu söyliyememiştir. 

Muhakeme heyeti iki tarafı da 
dinledikten sonra davacı taraf rn
dan gösterilen şahitlerinin dinlen-
mesine bile lüzum görmiyerek 
Abbasr ve arkadaşları hakkında 
beraat kararı vermiftİr. 

Bir çocuk bir çocuğu 
yaraladı 

Balıkesirde Vicdaniye mahal. 
lesinde, Hasan adında bir çocuk 
Şerif adında diğer bir çocuğu bı
çakla yaralamıştır. Vak'anm sebe· 
bi şudur: 

Şerif elinde bir çiçek demetiyle 
önünden geçmekte olan Hasandan 
bir çiçek istemiıtir. Hasan ver -
memif, Şerifin İ§İ zorbalığa dök -
mesi üzerine Hasan yanında ta§ı -
dığı bıçağı çıkararak mahalle ar -
kadaşınm koluna saplamıştır. Şe -
rlfin yarası hafiftir. 

Zabıta vak'aya el koymuş, kü· 
çük carihi adliyeye vermİ§lİr. 

;r. Çoruh ICJ§h - Bayburttan bil
dirildiğine göre son günlerde ya· 
ğan yağmurlar yüzünden Çoruh 
taşmış, etrafındaki birçok arazi 
su altında kalmıştır. 

:r. Eğridirde cuma tatili - Eğ

ridir, 6 - Kasabanın nüfusu on
binden aıağı olduğu için şimdiye 
kadar cuma tatili yapılmıyordu. 
Ekser azaları ticaret ve san'at ev
lerinde çalııan belediye meclisi 
haf ta tatilinin yapılmasına karar 
vererek bu kararını tatbik etti. 
Halk ve gençler cuma tatilinden 
çok memnun kalmıtlardır. 

"'~ lzmitte pirinç ekimi - Genel 
sağlık iti gözönüne alınarak lzmit· 
te pirinç ekimi menedilmi§tir. Bu 
yıl sıbnanın azalacağı sanılmak· 
tadır. Köylü ve halk vilayet ge
nel meclisinin bu kararından ıe
vinmittir. Ziraat fen memurları
nın raporlarına göre lzmit mm· 
takasında kanunun gösterdiği §e· 
kilde pirinç ekilecek yer kalma
mıttır. 

KURUft'un edebf tefrikası: 49 

- Yüz yirmi yaparız.. Amma. f 
hunun sporları da var. 

- Onlar ne yapar .• 
- Yüz elli yapar .• 
- Kazançlı mı bu iş?. 
- Nerede 'kazanç beyefendi .. 

Kazancımızı belediyeye veriyoru7.. 
V_ergisi, plaka parası, garajı, ce • 
zasr .. Bize ekmek parası bile zor 
kalıyor .. 

- Taksimden Bebeğe kaç kilo • 
metre?. 

- Sekiz! .. 

- Bas bakalnn gaza! .. 
Motörün hızlı çalııtığı belli ... 

Caddeyi adeta yutuyor.. içimde, 
bir kaçmak, uzaklaımak ihtiyacı 

var .•. 
Bebek bahçesi kalabalrk .. Ak -

ıam oluyor .. Yüksek sedin limon 
ağaçlan arasına gizlenerek bahçe
yi gözden geçirdim .. Tanıdık kim
se yok. 

Bir garson, ileride boş bir masa 
olduğunu .aöylüyar .. 

içimde bir susama var.. Soğuk 

lzmir'de 
Rusyanın tanınmış ve güzide 

sanatkarlarına İzmir belediyesi 
§ehir gazinosunda ziyafet vermiş, 
Vali General Kazımla Sovyet kon· 
solosu da hazır buiunmuşlardrr.Re 

simlerimizden en üstteki Sovyet 
sanatkarlarını lzmir Valisi Gene• 
ı-al Kazım D r;\dc hir arada göste-
rıyor. 

lzmirde C.H. Partisi başkanı 
Bay Avni Doğanrn himayesi altın· 
da talebe atletizm bayramı yapıl· 

rnı~tır. Alsancak sahasında 10 bin 
ki§i vardı. Kız talebenin müsaba· 
kalardaki muvaffakıyeti ve aldığı 

neticeler çok parlak olmuş ve :sa· 
ha, defalarca alkışlar içinde çınla• 
mıştır. 

Erkek talebenin l<azandığı re• 
korlar da iyidir. Resimlerimizden 
ikincisinde İzmir Valisi atletizm 
tertip heyeti ve İzmir muallimleri• 

le birlikte görülüyor. Üçüncü re· 
simde ortada duran C.H. P. İzmir 
vilayet başkanı Bay Avni Doğan
dır .. Dördüncü resim İzmir kız mu-

allim mektebi atletlerini gösteri· 
yor. 

AYDIN ŞIMENDIFERCILERl 

Aydın şimendifer hattının dev• 
let taraf mdan satın alınması ha· 
berleri lzmirde büyük bir sevinçle 

karşılandı. Aydm Şimendiferciler 
birliği (le artık hikmeti vücudu 
kalmadığından dağılmışhT. Şimen 

d!f ercilerimiz bu arada büyük bir 
ıamiyyet göstererek birlik bM
smclal< i 2000 lirayı Tayyare cemi· , 
yeline teberrü etmiılerdir. 

1Kl KANLI HADİSE 

fzmirde Dolaplıkuyuda eski A· 
ziziye mahallesinde Süleyman oğ· 

lu Osmamn karısım öldürdüğü~ü 
muhabirimiz bildirmişti. Osman 
hem işe sitmez, çalışmaz, hem de 

mütemadiyen kendisini ve beş ço• 
cuğunu geçindiren karısı Hanife
den para ister1 dururmu§. 

Kadıncağızın sabrı tükenmİ§ 

kocasına: "Bende para yoktur; 
hepinizi ben geçindiriyorum,, de· 

mi§, Osmana istediği parayı ver· 
memiştir. Bundan kızan Osman 
bir keserle karısının başına vur· 

muştur. Ağır surette yaralanan 
kadın memleket hastanesinde can 
vermiıtir. Resimlerimizin en al· 
tındaki katil Osmanm fotoğrafı· 

dır. 

Urlada da bir cinayet olmuştur. 
Urla Ticaret odası reisi Bay Hay-

bir ~y içmek istiyorum.. Fakat 
oturmaktan, yalnız kalmaktan 
korkuyorum .. Bana öyle geliyor 
ki ..• 

- Bonsuvar Feri dun .. 
Adnan karısı ve yanlarında bir 

kadın daha ... 

hmanın mavi gözleri ı§ıl ışıl 
parlıyor .. 

- Siz burada ... Ne tesadüf .. 
Onların Bebeğe geldiklerini 

bilmemi§ görünmek için ben de 
hayret ettim: 

-Ya siz .... 
Fakat İrma benim her cumaki 

Pendik seyahatime mim koymuş -
tu: 

- Bizse sizi (Pendik) de sanı· 
yorduk. .. 

- Bu .sabah biraz rahatsızdım, 
gitmedim.. Ak§ama doğru canım 

KURUN objektifi 
karşısında lzmir 

hadiseleri 
rinin bağında cahşan ameleden 
Süleyman Mehmet, iş vaktinde uy· 
kuya daldığı için işçibaşı Hasanm 
tedkirine uğramıştır. Süleyman 

Mehmet bundan kızarak bağda 
kullandığı çapayı Hasan.ın ba§ma 

vurmuş, Hasanı öldürmüştür. 

sıkıldı .. Bebeğe kadar bir gidip 
geleyim, dedim .. 

Ayakta konuşuyorduk. lrma be· 
ni yanındaki Alman kadınına ta • 
nıttı .. 

- Feridun Bey .. 
- Madam Orhan .. 
Alman olmasına rağmen sıcak 

bir kadın ... 
lrma anlatıyordu: 

- Onlara davetliydik.. Biraz 
dola§alım diye çıktık .. 

Adnan Türkçe izah etli: 

- Kocası bir iş icin lzmire gitti 
de yalnız kalmasın diye s1ksık gc
hyoruz. 

Şeytan dürttü ... 
Dedim ki: 

- Bu ıakşar.ı bir ; ere sözünüz 
var m1?. 

- Hayır .. 

:f. Muğlada fılrarılan maden / 

Muğla, 6 (A.A.) - Mart ayı iç~ 
de ilimizin maden yerlerinde 62' 
ton kurom, 3000 ton mangantl 

1250 ton zımpara madanji çıkart1 

mı§tır. 

- Sizi T arabya.ya davet edi1~ 
J J' rum. Orada yemek yeriz. ıter tO 

•. ? 
sınız •. 
İrma sevincinden elimi bir C:1•' 

ha sıktı .. Madam Orhanla Alın•ıs' 
ca bir seyler konuıtular .• - . , 

- Bunu madamdan rica. eda 
yorum tabii.. dedim. 

lrma arkadaşı ile konuttu~~ 
sonra bana döndü .. Gittikçe ~1 

lan Türkçesiyle: 

- Gelecek .. Fakat dönütte keıt" 
disini Bebeğe bırakmamızı iıti~ 

- Pek kolay.. Dönüşte g 
rıhtımdan geliriz .. 

içime bir ferahlık gelmitti ·· ~ 
ma bir neJ'e fırtınası gibi ortatl' tf 
da gülüyor, söylüyor, kahkah• • 
yor. 

(Sonu yarı~J 
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Bay Necip Ali anlatıyor 

Sıvas kongresine 
ait hatıralar 

,~,~ı __ K_A_D_I_N_-_M_O_D _A __ I ~ 

· Bay Netiip 'Ali Küçiika 

Ap.ğı katta ve şekli at nalı tek· 
line ;r.akın muıtatil, çok mütevazi 
bir yemek 10fraaı vardı. Muataf a 
Kemal pa§a aofraya reislik eder· 

di. Jıler bittikten sonra hep bera• 
ber bu sofrada buit yemeklerimi
zi yerdik. Hacı Velinin oğlu Bay 
Hüseyin bizim idare memurumuz 
idi. Geceleri yemekten sonra top

lanır, memleketin dertlerine temas 
eder, 1smail Fazıl paşanın kabili· 
yetli listesini okur, onun üzerinde 
gü1ütür ve çok samimi vakit geçi· 
rirdik. Geç.miş gün, her hadise ha· 
tırmıda değil •• Her feyi büyük 
bir vüzuh ile anlatamıyacağım yal 
ruz manda meselesinin çok atqli 
i:>ir konu~maya vesile olduğunu 
söyliyeyim. 

Bir de lstanbul ile münuebatın 
Cümhuıiyet Halk paıtisi kon- \ kesilmesi meı~lcıi çok heye~ 

grelerinin ilki olan Sıvas kongresi- oldu. Kongrenın kararını bu un 
lliıı nasıl to Ianclığmr, neler ko- memleketin kabul edere~ l~~bul 
llU§tuğunu d/nkü sayrrmzda yaz.. ile münasebatı kesmesı bızı ç~k 
lnrştrk. Bu kongrede de aza ola- sevindirdi. Ç~n~~ bu ~?ngre~ın 
?"'- b I la Denizli saylaVI kendi kuvvetını ılk defa olçmeııy· 
~ u ımmuş 0 n d k d · · ı· B.Neci Ali Küçüadan Srvas kon~ di. Rauf, daha ora a en ı glZı t 
ıresin: ait hatırala.rmr dünkü sa- emellerini meydana ç1karmağa 
Ynnlza koymak jWere yazı.nas~ baılamı~tı. Kongre ı·eisinin ha.beri 
rica etnrl§tik; bir gün gecıkerek olmadan arkadaşlal' arasmda 
elimize geçen bu yazryr, yaztcısma manda propagandası yapıyordu. 
teşekkür e·derek, }>asıyonı: Ve buna müsait bir hava. yaratrl· 
*- Konyadan Sıvasa ka~ar 1~ mağa çalışıyordu. Manda meaelesi 
)olculuk çok çe~ •• R~1• !fer~ ko~~ulurken Atatürkün riyueti 
~lmak tehlikeaı ıçmde ıdık. ~ız- Jımail Fazıl pa9aya brraktı, m-an
den haber alamııan Sıvaıtakı ar· danm aleyhinde o kadar güzel, o-

ikadqlar, çok mer~ ~iıier. Sı· kadar açık bir suretle vaziyeti tas· 
l'aaa yakla§rrken kopurde kongre vir etti ki bilmiyerek manda fikri· 

'l'eiai ~ıntıab" .fa Kkaemall pdaşanm] Dognı:a· nin pe§ine takılanlar bile demal fi 
.. erlen ızı 111 a ı ar. . K ~ 
ıı.ı..... ..1 • 1• ·u.:k ın za:nıa- kirlerinden dönüyorlardr. ongrc· 1 r. • • • , . ... .... ••• • ıır."! ~ l"'-' -~ 
~na ıseye 11.ıw • ·uen o • ··d f • 1 V"y,., .... ,.;J., ;a-,Jii Vi•üil .. .oı .. ın 1i.usuıiyetlertni "lier salltiild. mü1ittrazli rr:ıiHegı gozetm oır en~ IR VdTAtt'. 

J..: • "tf ..... d :An dolu ve Rumclı Mu a aaı 1 "'1 ... cı"' "'" ,,..,ft..... el .. - kadar adını ÇOA I!t ıgım Te e a . . • • B b. l'k eaki Viyana modtmm bugün Je benimsetmek maksadiyle ,a1ı1mcur •onunda, yukarı a gor-
~ mecınua1amıda resmini g?r- Hukuk Cemiyetının nızamnanıeaı J:-ü:ü~ ~crril uualn model olarak ortaya koymufl.ur. E•ki Viyana modcmna uygun olan bu Hııap, 
R..._.._ Mustafa Kemal paşayı ilk yapıldı. Son ge:ce şofrada pek he· b g .. "n y,,•-ırna tla aykırı aelmiyecek tarzdadır. Birliğin salo nunJa. yapdan toplantıda, re.imde· 
~llgUDI l k ·· d...... 1 ......+' ugunu ~-,,.- o 
~efa görüyordum •. 1. ~or ugum yecan 1 g ... !r·~· . • . ki katlın, Viyana •oıyetuinin en ki.bar kaclınlarınJan biri olan Elza Vimetalik, b~ ~·v~bı giyerek aalo11-
ı"1D.an hakikaten ırkı_ldım. u~~ı Kolordu bandosu: Mil!• havalar da. clola§ml§, motlel, umumiyetle beğenilmiıtir. Bu toplantıda Avaıtur ya devlet Telll Mıkla.ın ve BQ§Ve· 
boa.denin nihay~b~z hır enerJın: ?lıyord.u; so~~a~a. bu itın sonuna kili Şufnigin e§leri hazır bulunmu§lardır. Prol ~cıtliılavı Czettelin ~izdiii_. bu model, b .. ~tü·n· Viyanalı 
~ hir ifadeııydı. Yataklar.mı. kadar gıdecegımızı ve lbeh~mebal kadınlar tarafından tipik yerli kıyafet olarak bemmsenecek, her mev sune gore ku""'f Jegqtırılerek her 
a.lt)ı üatlü asker kaTyolasıydı. Bız muvaffak olacağımızı yemınlerle :aman giyilebilecektir.. Muhtelif senelerdeki moda cleği§İ.§leri, bu örnek Ü%erinde hiçbir tesir bırak
~da aıkerler gibi ya§AJ'dık. _R~· perkitleştiriyorduk. Söylenen nu· mıyacak hülasa eıki Viyana, mocla saha.ında da ya§atılacaktır! 
itin küçük 'bir yazı odası var ıdı.. tuklaT ruhumuzun ta derinliklerin· ====, ========================================================== 
Orada ~hşır ve arkadaş.lamıı o· d kopup gelen seslerin bir ifa· Namık ile Kavi iyi oyunlariyle te- Almanyaya giden H 1 f t 1 
l'ada ka.'bul ederdi. Kongrlme odası d:~ydi. Hemen bir~oklamnız ar· bariiz etmitlerdir. U U 
~e künü halrlarla donatı ış ve k . bir devrin bqmda oldu· 1(. :(. :t- gazetecilerimiz Utili 
~· l b" Ort Anadolu tı yem 

de güze . ır •. a '"'umuzu duyuyor, anlıyorduk.. Yeni lise - Haydarpaıa maçı, Berlin, 6 (A.A.) -Alman go. 
aa.Ionu zevki verılmış.tı. g ı b' ı · " - Haydarpaşa gelmediği için Yeni zcteleri, ulur;a ır iğinın çagırma· 

M l ı 
. nası lisenin hükmen galibiyetiyle neti- 1 Si üzerine yeni Almanyayı tetk!k 

ektep i er şampı yo celenmittir. için gelmiş olan Türk gazeteciler:. 
S. Yükıel Türkiye elçisiyle beraber, meçht1 l 

(Ba§ tarafı 1• el sayıfada) ·ı batlamış, ;akibi de buna . kart: askerin mezarına bir çelenk koya. 
Bay Şazi Tezcanın idare ettiği muYaffakiyetle çalıfı'111.ftıT. Bır ard~ Jfe1dcp1ilcr .~ampiyonası idare caklardır. Çelenkte, şu yazı bu -

bu ın t B w •• takımı: Hızır hk Boğaziçi kalesine ınen topu ı- komitesinden: [unacaklır: 
aç a ogazıçı S bh' . . t yetiten aağ iç S Mayısta oynanacak fikstürün 

- Feruzan Mükerrem - u 1' rek çevırmış ve opa b son ,·oleybol mü~::ıbakalan Şlml:ı• ~ 
Bülent, Orhan - Kazım, Faruk, bir sayı çıkarmakla berab~r, .. u dır : 
Alaettin, Şemsiden, Pertevniyal sayı sayılmamıştır. Kavı guzel Darü~şafaka :;ahasınd;:ı: 
de: Fikret_ Namık, Latif - Re· bir gol fırsatı kaçırmış, arkum· Saat 16,30 daı 
§İt, Orhan, Selahattin - Ahmet, dan Boğaziçi kaleıi bir tehlik~ at· Şi~li - Ameli Hayat. 

Kavi, Şakir, Mümtaz, Naciden ku- latmııtır. Pertevniyal aleyhme Saat 17 de 

! b. f' 'k'kt kazanılan Haydarpa~a - Darüş~afaha. 
tulınuftu. verilen ır ırı ı en 

"Alman meçhul askerine, Türk 
gazeteleri,, gazeteciler, ölen A '· 
man askerlı·rinin hatırasını selar.ı· 
lıyacaklardır .,, 

Türk k'lnukların gelecek çar 
şamba gün!i Berlinden aynlmaları 
ihtimali vardır. 

. f ld w için sayılma· ıllcktcplilcr şampiyonası idare ko· 
Maç Boğaziçinin akın nle baş · sayı o sayt o ugu B . . . d ı=-~~~~!!!!!"""--'!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" f 

ı 1 . h k' . t yavat yavaş o ,,_ntesın en .... aını§ fakat bu hücum kesi mış mıf, a ımıye lk" f cak olan Boğaziçi - Darüşşaloka 
r , A k . . eçmittir. 1 tara ın 9 l\.fa) ıs Pcrşemhe gunu yapılacak maçr, l•omilcnıizcc görülen lüzum Ü • 
lt. Bundan sonra rüzgarı ar a ğazıçıne g 1 futbol rnaçlarr ı.;unlardır: 

. l B w • = . I · b yuna gol fıraat a • :.· berine lıafta arasında bir gii.rı oynan· 
ııına alan f'ertevnıya , ogazıç. muhacım erı 0 LA . Scref Stadında: 
k 1 • • fak t 1 dr Bu esnada atı- - mak ii.zerc tehir edilmiştir. 

a eaın1 epeyce sıkıştırmış1 a rr kaçırıyor o.r · . :\füsabaka komiseri Bay Hamdi. Onun !ierine, Taksimde V~fa -
hir aralık Boğaziçi müdafaasının f' ok batalı vuruşundan ters bır Saat tam (11) de: Kııbata ş - Yü- renilisc maçı Şeref stadına almmıs. 
h · 1 ın ç · 1 kal · -~tah bir çıkışı kalelerine bır go e falso alan top Pertevnıya eıı- ceülkü. (Hakemi: Halit Galip Ezgü). tır. 

lnıılolmu•tur. ne girince, BoğaziçJiler rakibinin Saat: (15,10): 
:r Vera - Yenilise TEBL1GLER 

Golle neticelenen bu ceza vu - kendi kendine yaptığı bu sayı ile · B 
1 <Hakem: Nurı osutJ. J!rkit:pliler şampiyonası idare ko· 

tutunu Şemsi çekmiştir. Bu go . 1 - 2 galip vaziyete girmişler ~e Saat (16,20): milcsinden: 

den ıonra Pertevniyal tekrar hü • arkasından sol açık Kazımın bır Perterniyal - Haydarpa-:a. Yoleybol ma!:larmm, tehir edilen 
cunıa geçmif, sağdan gelen bir şütiyle üçüncü gollerini çıkararak (Hakemi: Nuri Bosut). müsabakaları olan aşağıki oyunlar 12 
!atıdeli Kavi bir sütle Boğaziçi galibiyeti kat'i bir tekle sokmu!· Sa:ıt (17,30) Mayıs Pazar günü oynanacaktır. 
}(1.1 • ' b~ b ı· -· temin ı~tanhul - Ameli Hayat, ' Darü~s.afaka ~ahasında·. esıne atarak era er 1 gı lardır. - ., -

(Hakemi: Aziz Muhittin ı\p;ık). ~aat 16,!10: İstanbul - Ameli Ha-
~trniıtir. 1 b ı I Pchtcvniyal, yenilmek e era · NOT: vat. 

kinci devrede rüzaarı lehine :l· ber, rakibi kadar güzel __ oynamıt, _ Bu tarifıtc scıot U,lO da 011.na11a • ~ ::;aat 17: Uarüşşafaka - lstiklal. 
lan Bogaziçi dahı1. sıkı oynamaya 

.. 

Ankara, 5 - Hü~met Öko -
nomi bakımından zaten tatil ile 
geçmekte olan pazar gününü bun· 
dan böyle cumanın yerine hafta 

tatili günü olarak kabul edilme~i
ne karar vermiıtir. Bu husustlf. 

Kamulaya verilmek üzere bir ka
nun layihası hazırlanmı§tır. 

Bu proje esaslarına göre, cu -
martesi günleri akıama kadar 

dükkanlar açrk kalacakt1r. Ancak 

devlet dairelerinden, mülhak ve 
huıuai bütçelerle idare edilen mü-

esseselerdeki memurlarla fabrika 

ve sanayi müesseselerindeki i!Çİ· 
)er ayni gün aaat on üçten itibaren 
vazifelerinden ayrılacaklar ve pa· 
zar günleri de haftanın resmi tati-

linden istifade edeceklerdir. 

Projeye göre, bugüne kadar 
diğer bayramlar miinaıebetiyle 

kabul edilmit bulunan re~mi tatil 
günleri olduğu gibi muhafaza e

dilmektedir. Cümhuriyet bayra
mı tatili 28 Birinciteırin öğleyin 
baıhyacak ve 29 • 30 olmak üze
re iki buçuk gün sürecektir. 1 Ma· 

yıa amele bayramı olacaktır. Y .&
baıları için bir buçuk aün teklif e
dilmektedir. 
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Umumi Harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

Köıe~ten ~ o r ~ nr mıs11 u 1 
Yazan: Osman Cemal Kaygısız 

Çok aydmlık bir yaz gecesi geç 
vakit yalnız batma bağlardan eve 
geliyordum. Fakat korkarak tetik
te yürüyordum. Biliyordum ki ge
ce vakti geçtiğim bu tenha lm yo
lu pek netameli bir yer değildi •. 
Yolun iki yanındaki küçük kötk· 
lerin duvarsız ba.hçelerinde gece 
bekçiiiği yapan ıalma çoban kö .. 
pekleri vardı. 

Hem bu köpeklerden biri daha 
iki gece önce bir genç bahriyeli .. 
nıin i.Dtünü baıını paralamıf, ço • 
cuk kendiıini pek güç kurtarmış -
tı .• Bağlardan eve gitmek için 
ba~ka. yolum da yoktu. Ne olsa, 
hu netameli yoldan geçmem ge .. 
rekti . 

Sağda, ıo1da, önde, arkada, in
sana benzer kimsecikler görünmi -
yordu. Bahçelerin arka tarafların.• 
da kalan kö§lderdekilerin çoğu 

* yatmıştı. Üzüntü, korku içinde a• 
yaklarım titreyerek bir hayli iler -
!emiş, yolun ortasındaki üzeri taş· 
tan köprülü sazlığın başına gel· 
miştim. 

Soldaki bahçenin ince telörgü .. 
sü ardından kalın bir havlamadır 
koptu .. Her tarafım zangırdıyarak 
o tarafa döndüm •. Bir de ne göre· 
yim, koakoca bir bostan köpeği ü
zerime ~ulJanmak için alçak telör
güsünü atlamıya çalıımıyor mu?. 

Kaçmıya imkan yoktu .. Aramız
C:laıki mesafe ancak sekiz, on met· 
re vardı. Ben timdi korku ile ta
banları yağlayıp n~ kadar alabil • 
diğime koşacak olsam birkaç sa
niye !"nra alçacık teli a§acak o
lan l.oca çomar büsbütün kızacak, 
peş· m en yıldırım gibi yeti§ İp ha· 
caklarrmı parça parça edecekti.Bi· 
raz durakladrm .. Yüz, yüz elli met· 
re ilerideki içi kapkaranlık kö~ke 
doğru: 

- Yahu, yetİ§İn, köpek beni 
paralıy acak ! .. 

Diye bir iki bağırdım.. Fakat 
kaç para eder? Ya içeride kimse
cikler yoktu; yahut da köşktekile· 
rin hepsi derin uykuda idiler. Tam 
bu arah'k koca çomar teli at!adı, 
kudurmuı gibi üzerime saldırmıya 
koyuldu. Aklıma hemen yere yat • 
mak geldi. Vaktiyle duym.U§tum 
ki insana böyle köpek saldırdığı 
vakit birdenbire yere yatarsa bir 
şey yapmazmı§ .• Hemen öyle yap· 
tım; o, teli atlayıp da ok gibi üze
rime fırlarken l ben de kendimi 
birden yere atrp arka üstü yattım. 

iki &aniye geçmemİJti ki, bak • 
tım, kızgın köpek bana bir buçuk 
iki metre kala bir mesafede dur • 
muş, havlamasını hafifletmiJ, 
yattığım yerde beni gözlüyordu .. 

Biraz sonra o, bpsbütün sesini 
kesip de etrafımda meraklı me • 
raklı dönmeğe ba§layınca ben 
tekrar kmuldanacak oldum ... Fa • 
kat kmuldandığımı görünce be -
riki tekrar homurdanmıya ba.§la • 
masm mı?. Eh, artrk orada öyle 
sessizce uzanıp uyur gibi sabahı 
etmekten ~ka çare yoktu!. 

Üç, be§ dakika böyle geçti .. 
Köpek de ben de hila olduğumuz 
yerde nefes bile almadan biribiri
mizi süzüyorduk .. 

Ben içimden: 

- Ah birisi geçse de beni bu -
halimden kurtarsa! .. 

ikimizin araımda durmUf, kib o
na, kah bana bakarak ıinirli ıi • 
nirli homurdanıyordu. Ben yattı • 
ğmı yerden yeni ge1en misafire 
seslendim: 

- Böyle sabaha kadar bura.da 
yatacak mıyız yahu?lki kiti olduk 
iıte, haydi kalkalım, yüri\yelim !.. 

- Kalkalım amam, bu köpoğlu 
~öpek, pek azdı bir şeye benziyor. 
Uıtümüze atılırA. bizi paralar .. 

- Silah filin yok mu sende ? . 
- Ne gezer?. 
- Ey, ne olacak böyle?. 
- Hele biraz yatalım, o ıimdi 

savu1ur, bizde ka'lkar, yolumuza 
gideriz! •• 
- Acaba, yattığımız yerde cigara 
içsek bir ziyanı vtr mı?. 

- iç be adam, keyfine bak, yal.. 
nız lhmıldamadan yattığm yerde 
iç ki hayvan yeniden huylanıp 
Iciıdurmum t Hatta benim de crgş.· 
ı-am kalmaış, kutuyu ha.na doğru 

fırlat da bir cigara da ben yaka
yun!. • 

- O kolay amma, benim de ya• 
nımda kibrit kalmamıt ! .. 

- Bende kibrit var .• Ben kib
rit kutusunu sana atayım, ıen de 
cigara kutusunu bana frrlat ! .. 

Olur! .• 

223 Khz. V ARŞOV A 1339 m. 
19: Koro konseri, sözler, 20,35: 

Piyano musikisL 20.50: Sözler. 21: 
Lembergden sesli film musikisi. 21, 
45: Duyumlar. 22: Senfonik orkestra 
konseri. 2.3: Keman - Viyolonsel 
serenadlarr, sözler. 23,45 Dans plak· 
lan. 

292 Khz. VlY ANA 507 m. 
21: Halk şarkılarL 21,45: Italyan 

orkestra musikisi. 23,30: Hafta du • 
yumları 23: Duyumlar. 23,10: Spor. 
23,15: Marş ve valsler. 24,15: Tamim· 
ler. 24,30: Dans musikisi. 

180 Khz. PARlS 1648 m. 
21: Edebiyat 21,30: Komedi Fran· 

sezden nakı"l "Natoleon Unı·que ,. 
Bu adamla aramızdaki mesafe 

dokuz onı metre ya vardı, ya yok -
tu. Kendi içeceğim cigarayı ağzı· 
ma' aldıktan sonra yattığım yer • 
den onu iyice şavullayarak aağ ko· 
]umu kaldırdım; cigara kutusunu . 
onun yam ba§ına fn4atbm. Bu ha
reketimi gören köpek bir iki adım 
bana doğru ilerliyerek hafiften bir 
iki daha homurdanıp çekildi. Ve 
arkadat bana seslendi: 

(Paul Raynal.) 

UMUM MEKTEP VE 
CEMiYETLERE 

- Eyvaıh birader,kutu biraz uza· 
ğa düştü,ketki daha hızlı atsay· 
dm!. 

- Vah vah! Oldu olacak, bari 
sen kibrit kutusunu hızlı at da ya• 
nı batnna düşıün! .. 

Bu sefer, o kibrit kutusunu ba· 
na doğru fırlattı ve köpek te bu se

fer de kibrit kutusuna doğru ko • 
§Up ·bir iki homurdandı. Fakat, ne 
yazık ki kibrit kutusu da benden 
iki metre kadar açığa düştü. 
Düştü amma, bizim koca çomar. 

hemen gitti, kutuyu ağzına aldı ve 
kuyruğunu sallıya.rak getirip ta 
kolumun dibine brraktı .. Şaşırdım 
ve arkadaşa bağırdım: 

- Müjde, azizim, müjde! .. 
- Hayırola ! .. 
- Köpekle doat olduk! .• 

Moskovah san'atkirJann 
verecekleri konser 

.ffoskova Devlet Tiyatrosu San'at.
·karları tarafından: 

10 - Mayıs - 935 Cuma akşa. -
mr saat 20,30 da Beyoğlunda eski 
Fransız Tiyatrosu binasında Kızı1ay 
kurumuna bir müsamere verilecek -
tir. Davetiyeler şimdiden Eminönü 
kaza merkezinden alınır. 

Telef on: 21035 

kadata doğru attım .. Hayvan tatlı 
ve ıevim1i biT homurtu ile kuyru • 
ğunu daha hızlı saMıyarak kottu ; 
bu sefer de yan yola düten kutu -
yu kapınca ona götürdü .• 

• • 

"- Arkadqlarmı, benim ma • 
sumiyetime ittirak, yahut beni 
masumiyetten tebriye için bu müı· 
veddeye imza koymuılar. Bu mu· 
ha.bbet hislerine tqekkü r ederim. 
Fakat ne kadar imza konulursa 
konulsun ordunun meı'ul kuman • 
dam benim. Meıuliyet teveccühü 
icap ediyor imzaların ehemmiyeti 
yoktur. Diğer bir müwedde yazıp 
getiriniz.,, 

Yeni müsvedde kumandan tara• 
fmdan imzalanarak tebliğ olundu. 
Kolordular 1 • 2 Şubat geceai bu· 
fondukları mevzilerde birer artçı 
bırakarak Tusik- tlıca -Tambura 
hattma çekilecektir. 

Xl. K. O. K. artçı kıtaat K. na ta· 
yin ve ıehrin tahliyesiyle cephane· 
Iiklerin berhava edilmeıine memur 

edildi. 1/ 5 gecesi gece yanımda 
ordu karargahı vali beyle birlik • 

te Ilıcaya hareket etti. Tahliye ka
rarı ıehirde ,ayi olmut ve O. ka· 
rargihmın çıkmaıma mümanaat 
için ahali bazı yerlerde toplanmıı 
olduğunu haber vermitlerdi. 

imkanı mukavemet olsa ölüm 
pahasına bile kendilerini bll'ak • 
mıyacağımızı vatanperver Erzu • 
rumlular da pekala bilirlerdi. Fa· 
kat yeiı ve nevmidi bu tedbirde 
bir imildi. Bırakıp uzaklaştığımız 
meskenlerin kapılannda, pence • 
relerinde görülen ızbraph bakıılı 

...,.neıı.cı,.1•11111111.ıH,,IA,..llll""'·'•""'• -•=11111z -n1LB1•t•ımnnn.._tm111111t• 

~BORSA~ 
f Hinlmncb yddız isareti 'llanlar üze
rinde 6 5-935 de muamele görenler· 
dir.J Rakamlar klpanış fiatlanm ~stcrir 

• Londrı filO, -

* !'\nyork ıt~. -
• Parls 167. -
• MllAno ~06, -

,. Brübel 8~. -

* Atloa 24, -

• Ceııcne 814 ·-
"Sofya 24, -

l 

I * Amsterdı '' 84, -

• Prıg 10.!,-

• ~tolı:ho''" ~2 ••• 

il Çekler (kap. sa. 16) 

l 
ıı Loodra 608 'l~ • Stothlm 
• !'\evvork 0.79~0 • Vlyan1 
'f.. Paris 12.06 • Madrlt 

3.1940 
... 1561 
s.st-
1,9762 
4,21~0 

4,!14~6 

• l\\llAno 9.64- • Berlhı 
• Prükseı 4.69i'S • Va~on 
• Atlna 84.3017 • Rudapeşte 

• Ccnnıe 2.4~87 • Bükres 
* Sofyı 64,4660 ıt ncTıru 
• Amsterdam 1.177~ • Yokohıma 
• Prıg 19,05 - • Moskova 

[ ESHAM 
1$ Banka'' 9.~·ı 

78,5990 
;lıl.Y.1)83 

'UO.!S 
10902!1 

• Anıdo1u 2!5.00 

Tramvay 
Çimento as 
Oıyoa ~e~. 
Strk Oe •. 
Balya 

~9.

ıo.ro 

Rc}I 'J.30 
~lr. Hıyrlfe U.!10 

•MerkezBan'usı l!A.~O 
lT. SIJOrt~ -,00 
Bomootı 11.65 

~ırk m. eeım 
Telefon 

-...... -.--.---· • 1 -.-
- Yok canım! .. 

istikrazlar tahviller 
Biraz sonra ayın serin ıtriı al· 111-===::;;;a;==;;i;;;;;;;=~;:;;~=:.-

tmda, cigaralar ağzımızda, biz • ıossTtirlıBor. ı :l0.7~~ı Elektrik - inanmazsan yattığın yerden 
biraz doğrul da bak! .. 

Tam o, yattığı yerden doğrulur
ken ben cigaramı yaktım. Sonra: 

- Aport karabaş! · 
Deyip kibrit kutusunu tekrar ar· 

• • . il 28,<ıS Tramvu 
önde, köpek ~ üç candıaıı • • .. ın 29.55 Rıhum 

dost gibi ağır ağır yolumuza gidi- ıı lstitrlııOıhlll I 9tt.!50 • Aaadotu ı 
yorduk; karabaş, önce yaptığına lrr;nl lstllı:razı 04!!1 • Anadolu JI 

1 10!8 !. ~T 10, - A111do1a m 
pişiman olmuş, timdi bizi selamet· .• S1v•e·F.rıurum 9:'i. - Mll•e~~ıı 11. 

11' rd ' • .&tYO u .• 

-.-
SJ,70 
17.00 

4MO 
<43,llO 
46,
l'l .l'iO 

gözlerden otomobilin en karanlık 
köteıine 11ğındım. 

i 

Ulucadan Patriee 
Şubatın ikinci günü karargili 

lhcada idi. Vali Bey de beraber " 
dir. Mumaileyh pek mütee11ir i • 
di. Viliyetin umurunun tedviri r 
çin Tercana ıitmiye karar verdi· 
Hareket etti. Kıtaat emrolunaıl 
hatta çekilmeye çahııyor. ErzU• 
nam henüz elimizdedir. X. K. O. 
ya haber zabiti olarak gönderil • 
mit olan birinci mülazım Ziya Ef· 
den alınan rapor K. O. lann f • 
larla münasebeti ve bazı harekat· 
taki esbabı izah eder mahiyette 
olduğundan aıağıya yazdım: 

UMUDUM 

3-12-331 
3. Ordu kumandanlığına 
1 - Bir iki günlük temasım ııe

ticeainde K. O. nun 23. F. 1'· 
nundan memnun olmadığını an • 
ladnn. Bu gece K. O. karargahı· 
na avdet eden Cemal B. den _.,. 
bu zat mezkGr fırka kumandaJJI 
emrinde müfrezeye kumanda et • 
ti - ettiğim tahkikat neticeıind" 
mezkUr F. K. nm ıneaulireti nı•' 
duna yüklebnek, yani hubbu aıe' 
suliyet meziyetinden mahrumiyet 
ve gevıeklik ıibi hallerin mevcut 
olduğunu anladım. Alaylan efr•• 
dınm mütemadiyen dağılması v• 
kıtaata imibatsızlık gibi her vı: 
kit suıtan halat baladaki hüknıU 
müeyyettir. 

2 - 34. F. nm hrrpalanmaıuı• 
ve bir alayın mahvolmasını ve 
bu F. dan 31 kinunusani ak§&Dlı:ıı· 
danberi iıtifade edememesini mU' 
cip olan 31 Kinunusani hareki' 
tının tetkikini elzem zannediyO' 
rum. 

3 - Telakki ettiğim· emri ıcu· 
mandanileri üzerine berveçhi b•' 
la mevaddı arza içtiaar eyledinı· 

Şubatın üçüncü günü sabah,_. 
at yedide Erzurum kimilen ter1' 
ve düıman tarafından iıgal obııt' 
mutlu• Abdülkerim Paıa ceph•' 
nelikleri berhava ettiğini söyle ' 
di. Ilıcaya geldi, görüftük. O d• 
pek meyüı idi. Efradın dü1111sı' 
taarruzunda tüf eklerini atart-İ' 
kaçtıklarını, ordunun artık muıs· 
tazam bir kuvvet olmaktan çıktf 
ğını teeuütle anlatıyor ve bur•• 
ya yeni kıtaat gönderilerek ord&ı' 
nun tensik ve tanzim ve iıtirah•t 
için geriye alınmasım elzem bıl ' 
luyordu. 

Ordu karargahı saat 11 de ""/ t:' 

niköye hareket etti. Yol kamile" 
muhacirlerle dolu idi. ZaYalh 
kadm, çocuk, ihtiyar, kağnı\ı, at1•1 

yaya bu müthiı soğukta yollar• 
dökülmüı, gidiyorlardı. Sefalet 
manzaralarının hangisi daha acı1'' 
lı olduğunu tayinden aciz kabyot• 
duk.Böyle fırkaların, zua.fanın •' 
çoluk çocuğ\U\ hicret etmiyere~ 
yerlerinde kalmaları halinde1" 
zayiatlan hiç bir Tak.it şimdiki h•' 
lin doğuracağı zayiata' ç~; 
Bunun için hicretin menedilnıe'' 
Tiiiyete yuddı. RU. ke!fi kou-ı' 
kez ve Umudum cihetinden ilet" 
ledi. Karargah 7 ıubat akşamı 1l e· 
niköyde idi. 

(Devanu var). 



C. H. Partisine Esas Olan Bütün 
Prensipler Kamilizm Yoludur 

(Baıtarafı ı. ci aayıfada) BALIKÇILlKSANAYllNIN 
11c:Qzıuju ve kolaylık temini bat- İNKiŞAFI 
ltca eınelimizdir. Balrkçıhia ve aünıerciliie e • 

mektepleri açııacaıctır. BuaJıarın 

talıaili yübek derecelerine haD'· 
lama malcudmı koYalaJJP ilk· 
mekteplerden ayn tip olarak kuru· 
lap çoialtdmaaı plinlqtmlacak
bı·. 

C. H. Partisinin ikinci 
büyük kongresi 

~ (Bqtarafı ı. ci aayıfada) rmm mürakabeıi iti münakqalı 

tek, buaiin de Cümhuriyet Halle ıeçmittir. 
Fnbamm bürük koqreai ile Niumname fırkanın bütün 
bütün milletin hakiki bi11iyat Ye milleti kucaldıyan ve sınıf müca· 
temayülitına tercüman olmak deleaini reddeden mahiyeti da. 

Madenciler sanayii, küçük aa• hemmiyet vereceğiz. Balıkçılık sa· 
~erbabı, emaf, küçük tacir, nayiinin inkitafı hem müstahail 
~ı ve aünsercilerin kredi eanafm hem de halkın faydaları -
1~ temin edilecektir. na uyaun olmayan balıkhane tipi· 

Pttaıı.uı, hayvan ve çift ilet ve nin düzeltilmesi lazımdır. Konıer
lla&lcineJerj karfılddı kredi ile usul· veciliği teıvik edeceğiz. 
1'ttiıilecektir. Küçük çiftçilerin Nafia itlerimiz, her tubeıinde, 
lbaainılikkrediıini ziraat kredi Jco. ameli ve verimli bir progra • 
Qpez.atiflerile temin etmek çiftlik ma tevfikan takip olunacaktır. Bu 
llhiplerinin yıllık kredi ihtiyaçla· İtlerin büyük feyiz ve kuvvet 
"llaı hipotek kartılığı yerine getİT- vuıtuı olan demiryolu intaatma 
llaelr doiruclur. devam edeceğiz. Viliyet müeue -

Butipköymekteplerindetah9 
ıilin daha olğun yqta bqlamuı, 
muız devam etmesi Ye devletçe 
askerlik borcu ıibi bir ııkılrkla ta· 
kip edilmesi gerektir. 

vazife ve mevkiincle bulunu· ha açık koyuyordu. Birinci mad • 
yoruz.,, dedikten sonra "istik· dede Cümburiyetçilik, halkçılık, 
bale ait tedabir hakkmcla müda· milliyetçilik tesbit ediliyor, üçün· 
velei efkir etmeden evvel mazi· cü maddede din ile devlet itleri 
ye ait vekayi ve hldiaat hakkın· biribirinden aynlıyor, dördüncü 
da maruzatta bulunmak Ye ae- maddede halkçılık, betinci mad· 

Y ıllrk çiftçi kredilerinde öde- ıeleri üzerinde çaJıtfakla bera • 
... IÜniinün, ele ıeçecek mahm- her memleekti bağlıyan iyi ve 
'&.ı alıcı tatbiki olmakıızın ıatd· fenni köprüler ve f01e şebekesine 
llaaaı mümkün olacak zamandan kaVUflDak için ameli bir program 
loııraya bırakılmuı temin edile· tatbik edeceğiz. 
~. Toprak mahıul ve meyTeleri • 
\1JRTDAŞLARI EV SAHiBi mizin ihracata elveritli tiplere 

Y ~AK ircaı ve dahili aanayie lüzumlu 
Yurttqlan ev sahibi yapmayı miktar ve vurfta iptidai madde· 

"ühiın premip sayan partimiz, ler yetittirmeıine çok ehemmiyet 
.... ı dar olan emtik krec:liıi ser• veririz. Bunun ~ tohum ıılahr, 
.._1eaini arttırmaia ehemmiyet fidanlddar ve atı itleriyle ırkı bir 
terıneJde beraber fimdilik emlak eurette uirafırız. 

Meslek ve sanat mektepleriy
le, A)qam San' at mektepleri mem• 
leketin ihtiyaca yetitecek derece • 
de arttmlacak ve lüzumlu kanlar 
açılacaktır. 

Her vilayet merkezinde, orta 
tahıili memlekete yaymak eauı 

gözetilerek icap eden kazalar, 
mmtakalarında, orta mektep bu • 
lundurmak lüzumuna kaniiz. 

Orta mekteplerden, uzak yer
lerdeki vatan çocuklarmm huzm 
ve emniyetle iltifadelerini temin 
için gece yatı11 tetkilitr yapmap 
çalqdacaktar . 

Bu mekteplerde, mıntakalariy· 
le münasebeti olan mesleki mala. 
mat verilmetine itina olunacak • ~ ıerma7eıinin yeni yapılara T aprak altı Mrvetlerini, au kuv· 

~len kmnmm yalnız mesken vetlerimizi, ormanlvmnzı istiı- trr. 
~nıa burmı istilzam eder. Bu mar etmek ve kıymetlendirmek ça Üniversite ve yüksek mektep • 
~lerden hqka em1ik ve a· h9malarnnızda bilhassa yer alacak lerimiz kendilerinden beklenen 
"-r gibi yeni yapılar için kredf aç· tır. neticeyi verebilecek mükemmeli· 
~·Etki yapılmıt gayri menkul- ELEKTRISITASYON yete getirilecektir: Omvı?raitelerin 
tel' iizerine yeni emlik yapmağa TF.ŞF.BBOSU adedini artırmak fikrindeyiz. 
~-edilmemek aııretile kredi açı Bitiin memleketi kaplnracak Kitap, Defl'İyal, ve kiitüpMne 
111'.llL --.-&1--t -rma•enm· ·-1 itleri_ ... : iıl!in mühimdir. LLir n 

ua ~ auv ... ~.. - -1 elektrieitaqon teıebbü.ünü, Türk ..-- ~ or-a 
~da hizmeti tumullenmit o- vatanını il•letici hqhca mevzu- köylerde kütüphaneler .lmımak ve 
-... Öte taraftan daha ucuz ve u- arttırmak ieteris. 
"'- vadeli Wr lcredi fomiYe ku· fardan 1&yarız. Bu nevi Mrvederi- Kluik mektep terbiyeeinin dı • 
tıı.Lp ----'---•mı mükün· .. oldu· mizi, hakiki lu}'bietlerini ve dere- d w d I • _.-..ı ,,~~uma §m a yıgına, evam ı ve yenı 

1 __ 'ar ,..buk tal..lrlmk eıttüı- celerini .. yin ve teıbit için arttır- T !L" • "'I • 'd' ll 
~ •• :_len bır' ia ..... n-.. malara devun edeceii:ı. Bu gibi Ür&ıyenın ı en ıı ıt yo arma u· 

.....,___ "'S' ,,___ yarbirhalkterbiyeai venaeii..U-
efecilikle mücadele partimi • te,ebbiielere ana olacak mali müeı him alriiriis. Ba laimaet için pb-

ı;.. HM kurmak hedefimizdir. 
-'41 prensiplerindendi,.. Siaorta i · Ba itler partİllİn devietıplik fail HaJkeyJeri tefkili~ deYl.t 

... 
">le ehemmiyeti derecesinde met· mümkün olan vautalarla konqa" 

yuf mm baflıca tatbik meYmlan· __ ,_...._ 
olacağız. ~. 
liraat Bankası çiftçi ve köylü dD'. Parti. inkdip müzesi laaracalr 

' d rim)" Her Türk çiftçi.mi W.fi toprak trr. Bunu, halka inkılap telf»i,-. 
L~ omiıine daha ziya e ye ı sahibi etmek, partimizin ıüttüiü 
;:-hale getimM!k ve kanun yolun· ana ıa,elerclen biridir. Topraksız ;~~lamak için tesirli vulla aa • 
de llliirakabesini temin edici tekil· çiftçiye toprak daiıtmak için hu· 
~ lllhiplendinnek pyemizdir. ıuai Utimlik kanunları çıkartmak 
ti ~~ERJN VE iŞ VERENLERJN Jizundır, 
~iLiKLi MONASEBETLERI Dördüncü kn.anda maliyeden 
t it kanuniyle itçilerin ve it ve • bahsedilmektedir. Bunda bilhuaa 
~erin kaqılıkh münuebetle • deniliyor ki: 

KOL TOR VE POLiTiKA 
TERBiYESi iŞiNDE RADYO

NUNROLO 

nelerclenberi devam eden efal dede dil, duygu ve fikir birliiine 
ve icraatımızın milletimize beaa dayanan vatandqltk ıubunun 
bmı vermek ftZifeıQ. olcluju Jca. temeli Türk dili ile Tüı4c kültü • 
naatincleyim,, baflanp:ıyla bü- rünün tetkil edeceii esasları izafl 
yük tarihi eöylevlerini elylemi- olunu,ordu. 
ye bqlamıtlar ve altı sünde 36 Yedinci maddede bu umumi e-
ıaat 31 dakika ıüren bu elylev- aaalann hiç bir surede deiittiril • 
lerile partinin ikinci büyük kon- miyeceii kaydedilmittir. 
ıresının kadrini ıerçekten Konırenin bu toplanbunda 
yübeltmiıler ve Cümhuriyeti General ismet lnönü aten umr 
Türk ıençlijine bu kongrede mı reiı vekili olduklanndan bq-
emanet etmitlerc!ir. ka reiı vekili aeçilmeıine 1iizmn 

O zamanki (VAKiT) in yaz· olmadljı karar altına a]gwn~ 
driı ıi'bi "Atatürlriin ajlıyarak o- konıre kitipliJderinı Ruten Etref

11 
laaduiu bu son yük.ek cümleleri· Hakkı (Van), Ragıp (Zonpl .. 
nin fudaamı tetlril eden alkıtlar dak) yapmq, aon gün de Saffet 
son haddini bullDUflu. Salon sar (Erzincan), Recep (Kütahya). 
adıyor, (Yata aealeri) ile ortalık CmıiJ (Tekirdai), Doktor RefilC 
çmlıyordu. {lstanbul), Necati (lzmir), Celll 

Allat dakikalarca aGrdü. Son· Omıir), Fuat (Rize),, K&zım Hüa
ra Necip Amn Bey lriinü:re ıele • nü (Konya) Nafia (Erzurmn) 
rek bir tarih amatörü ııfatiyle .a.. dan mürekkep bir umumi idare 
ze baıladı. he:Yeıti eeçilmiftir. 

Y azdrklarmı okumak istiyor; Fsrb.mn İltİbmeti hakkında 
fakat heyecanı mani oluyorda. ı J amet nlnflnün okuduiu ve fır • 
Ghliiiünü çıkardı. Gene mavaf • kamn fiddetli, Mireldi aDatlvla 
fak olamadı. tanip ettiii beyanname ha k911 • 

(Ruten Etrefe, Ruten Etrefe •• ) ırenin son aözleri olmuıtur. 
aesleri duyuldu. Rllfen Etref oku· ============ 
maya ba,ladr. • • • • 

Huıuiyet o kadar çotmuttu Sovyet arbstlerı şeh,r1mııo 
ki R..-, Necip A.anın ,...ı• . geliyor lal\ 
Janm ..._ Wle ,_ "-'" Mei O. t.mr, 8 (A.A.) - Verclilderi 
ailab>-onlu. Sonra ba okunda. lcomerlerle lmıin:le derin hir ean• 
~p Atm1m bu takd"ui Ca • at heyecanı QJ&DCID'Ul ve birkaç 
auun nudnmun konıre tarafm • ıündenberi tehrimizde bul 
elan teteldıiir Ye minnetle tanip aziz komılcJarmuz doat So una: 
edilmHini ve faka defterlerine Rua••~ -"JL--1_ ' d I ı· Yf !-.!•---'- 1 -1-.. ,.u..c& ve e er ı un • 
ıeç.,....... o an tasvip karannm atlrirlarr: IJuıu·· Duml 
ko ·a1=-"- d--•--- • , n upmar .a • 

ncreJ'~ ·~:ı-aa ~ ~ imzala• puru ile latan'bula hareket etmif. 
tıp t&kdmım tekhf ed11ordu. ler ve umanı surette uiurlanmq-

lsmet lnönü defteri ıöatererek lanlD'. 
kitibi umumiliie bD"akılacafmı, 
orada imza edilebileceiini IÖyle • 
diler. Gene bir alkıt tufa~ı 'batla· 
dı. 

Yapan ve yazan Gazi bu tarihi 
içtimadan bütün milletin hurut e· 
den hürmet ve tazimiyle teıyi olu· 

Gazeteci Jakop 

ti laıızim olunacaktır. it ihtilifla· ''Vergi matrahlarının mümkün 
~e uzlatma yoliyle Ye bu müm • olcluiu kadar lcifi irat ve vaııtalı 
tel· olınuaa devletin kuracaiı esulara ircaı hedefimiz olmakla 
h.ı İf Yaaıtalarmm hakemliiiyle beraber verıi kanunlarımızı ameli 
ltt 1ohanur. Grev ve lukvat yatak· ve tatbiki bir itinayla ve milletin 

Parti, radyoyu milletin kültür 
ve politika terbiyesi için en de • 
ierli vaaıtalarmdan aayar. Kuv • 
vetli verici iatuyonlar kuracağız. 
Abcı makinelerin kolay ve ucuz 
tedarikini temin edeceiiz. Y mtta 
ıinemanın millete yarar olmaaını 
it edineceiiz. Milli o~ra ve tiyat· 
ro milli iılerimiz araamdadır .... ,, 

nuyorclu.,, 

Bile, 6 (A.A.) - Nuyonal 
Zeitunc'un Berlinden h.beı- aldı· 
ima ıöre, lıYiçre federal meclui· 
nin aerdettiji deliller üzerine ıa• 
zeteci Bartold Jakoi.an Ml'beat 
bırakılmak ihtimali Yardır. 

' t~iye kabiliyetini istihfaf etmi· 
'4ılıJ Sanayi müme11illeriyle mm • yen bir zihniyetle tekamül ettir· 

İlcleri arumda menfaat çatıt • mek huaumdalri mesaiye dnam o· 

ikinci konıre 8 ıün ıürmüftür 
ve yapdan tadillerle nizamname ~ 
ıini yeni battan tanzim etmiftir. 

Koncrede yalnız Türk Ocakla. 

Almanya, bir balcem mahke • 
meai tarafından mahk6m oldaiu 
takdirde, anıulusal 'bir rezalet 
çıkmasından korkmaktadır. ~ına mahal vennemek için dev• · ____ 1.a. 

~fl ~~"~ 
Yat kontrolünü tanzim ede • Gümrük tarife ye muameleleri· 

~r. Devlet, fabrikalan için ar ni milletin iktisadi menfaatlerine 
~ ~I ve teknik kontrol ya• daha UJIUD tekiJlere koymaja ça• 

Jqmak ehemmiyet yerdiiimiz hu-

Akıncı knımda içtimai hayat 
ve umumi sıbfıatten bahsedilmek-
tedir. -=:=========================================== 

Senn.1eeinin eberiyeti veya .__.ı __ _.ı 
IUIJIUUGUUIT•,, 

devlete ait olan •mal mü- YISINI 
~lerin malt kontrolleri idari ONtVERSITELERlN SA 
d llaahiyetleri icabma uyiun ARTflRMAK 
~~. 1c yolda tanzim edilecek • Betinci ır:.ı:::~B " 

bi 
_.J_ • ır. un-

D- _ ter YCUGD denil' 
> .... ·"«SYOnel çaJqmaia ehemmi • da da bilhuaa flyle • ıyor: 
"""erece "N rmal ilk tahsil bet yıldır. 

)aa. ... iİltelı. ~~~n baJk aleyhine fi • Şeh~erde k6yierde veya köyler ,..; L ı ___ &_.__;da yaiyet ve ihtiyaca 
t.h_ -il' •ii yapacalc tröıt ve kar lllJllll9IY' 1 ~-_.- b. 
~....,. • .. ilJmıektep er UIV&l-.zam ır 
' ızin yoktur. Raayonalizu • ::~ proıramı altmda arttırıla· 
~ lllalcaadiyle yapılanlar mm • 

'ti .. ~· ~)erdeki mekteplerde nbhat 
ti ,__~ret tramitlerinden devle • mtakuile müna· 
L ·~alandıracak rbeet mınta· ye yataYJt ye m 
"' ~ • • • ~ tehetİ olan ziraat ve sanat fikirle-

fttillt Yt ıyı bw ıt aayanz. . filecektİr. 
.....-~1111 elrono.ui icaplarına uy • " :; çocuklarımıza _.eli haya• 
~ Gzere liman, rıhtlm, ietedili zanni 'bilgiyi verebi!· 
~ ::·JIMD~~~ 6r ;:.k üç.~,.. clirt wwtreli..,. 

.......... llllıl - •dltJeia ~-

Yedinci kıllDlda dahili, harici, 
ıiyaaet, memurlar, seft>eıt mealelc 
erbabı mevzuu bahsedilmektedir. 
Bunda deniliror ki: 

"Adliyede mahkemelerin te, • 
kili kanununu haUrm ihtiyacına Ye 
memleketin menfaatine en UJ'ıun 
ıelecek ıurette tedvin ve ikmale· 
deceğiz. 

Teminatı ihtiYa eden basit, a .. 
meli ve ıeri muhakeme usullerini 
genitleteceğiz. icra ve teblii i9le
rinde matl6p neticeleri seri Ye ko
lay olarak temin edecek tedbirler 
alacaiız. Mnkuflan •Jmnaia 
ve hapishaneleri birer ulah yeri 
haline ıetirmeie çallf&C&irz. 

TALEBE KURUMLARI VE 
SiYASAL iŞLER 

Talebe cemiyetleri adını lafı • 
yan kuramlar hiç bir aurette ıiya· 
tetle uirafamular ve hiç bir au • 

retle bulundukları mektebin, fa • 
külte Te en.titünün idaresine kar
tı her hanai bir faaliyette buluna
mazlar. Be:rnelmilelci maksatlar • 
la cemiyetler kurmak yasak ola. 
calmr. Milletler arasında beraber
lik yapmakta deYletin fayda göre· 
celi maksatlar.la cemiyet kurmak 
veya lqırulu olanlamihn tubeıini 
~ak için icra vekilleri heyeti • 
ııin karan liznndır. 

Sekiainci kmmcla Yatanın mü
dafauınclan t.UecliJmekteclir. 

RADYODA SOYLEV 
Ankara 6 (Kurun) - Bay Re

cep Peker, Büyük Kurulta7 hazır. 
bklariyle uir&flUk üzere Büsün 
Kamutaya ıeldi. Bqkanla konut
tu. Xamuta71D İçine Te cbtma a· 
ııtaca baJnklar huırlanclı • 

Kmaltay nb.mneme '" pro
ıram ead\mmlerj Xamata11n ldl
tiiphane •laalanada Ç9hJ _.. 

lardır. 
Bay Recep Peker çarıamha ak

tanıı, Bay Cevdet Kerim perteıft• 
be alqamr, Büyük parti kurultayı· 
nın toplanmaaı dolayuiyle radyo
da birer aöylevde bulunacaklardır 

Kurultay ıC>riifmelerinin ıesli 
filme çekilmeti için Kamutay ea• 
lonwıda tertibat alınmaktadır. 
ŞEHRiMiZDE HAZIRLIKLAR 

9 Mayu Perıembe ıünü tehri· 
mizde yapılacak tezahürat için 
her tarafta huırlddar yapılmak • 
tadır. C. H. partilinin vilayet mer
kezi önünde büyük bir tak yapıl • 
cbp ıibi belediye tarafından da 
aolr•klara vecinler aıılmaktadır. 
Bu vecizelerde partinin umdeleri 
i~liP, hareketleri yazılmaktadır: 
Belediye tarafından bütün tqıma 
YUltalarma da bayram ıünü ve 
aecel-1 fazla seferleri yapmaları 
Wltlfrilmittir . 
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lstanbul Viliyeti Muhasebeciliğinden • • 
Zat maaşları sahiplerinin Mayısı 935 birinci 6 ayhk yoklamalarına ait cetvel: 

Beyoğlu Malmüdürlüğü 
TARiHi Kadıköy Malmüdürlüğü Üsküdar Malmüdürlüğü Beyoğlu ıubeai Kasımpaıa Ş. Eminönü Malmüdürlüjü 

As. Yetimleri Mül. Yetimleri As. Yetimleri Mül. Yetimleri As. Yetimleri As. Yetimler: Askeri yetimJeri 
11 Mayıs 935 Cumartesi 3001-3150 1-150 2001-2150 5001-5100 1-150 4001-41SV 1- 350 
12 ,, ,, Pazar 3151-3300 151-300 2151-2250 5101-5200 151-250 4151-4300 351- 750 
13 

" 
1935 Pazartesi 3301-3450 301-450 2251-2350 5201-5300 251-400 4301-4450 7S1-1100 

14 ,, ,, Sah 3451-3600 · 541-600 . 2351-2450 2301-5500 401-550 4451-4550 1101-1450 
14 ,, ,, Çar§amba 3601-3750 601-800 2451-2550 5401-5500 551-700 4551-4600 1151- lli. 

Mülkiye tekaüt1eri 
16 " ,, Perıembe 3751-4100 avans ve hidı: 2551-2650 5501- lla 701-805 4601--4723 1--350 

matıvataniye. Mül. Tekaütleri Mül. Yetimleri Mül. Yetimleri 
18 ,, ,, Cumartesi 4101-4500 1Iıniye 2651-2750 4001--4100 2001-2150 6001-6050 351- 700 

As. Tekaiıtleri Mül. Tekaütleri 
19 ,, ,, Pazar 5001-5150 1500---1650 2751-2850 4101-4200 2151-2300 6051-6112 701°-1050 
20 ,, ,, Pazartesi 5151-5300 1651-1800 2851-2950 4201-4300 2~01-2522 o o 1551- lia 

As. T ekaütleri As. T ekaütleri As. tekaütlerl 
21 ,, 

" 
Salı 5301-5450 1801-1950 2951-3050 4301-4400 1001-1100 5001-5150 5001-5350 

22 Çartamba 5451-5600 1951-2100 3051-3150 4401- ili 1101-1200 5151-5250 ' 5351-5700 ,, ,, 
23 ,, ,, Pertembe 5651-5900 3151-3250 ilmiye ve peıin M. 1201-1300 5251-5350 5701 8050 
25 " ,, Cumartesi 5901-6200 3251- na. o 1301-1400 5351-5450 8051 &IOO 
26 ,, ,, Pazar 6201-6500 1- 300 1401-1500 5451-5550 6401- lli. 

Mülkiye tekantl..I 
27 ,, ,, Pazartesi o o 301- 600 1501-1685 5551-5759 3001--3350 

Mül Tekaüdü Mül Tekaüdü 
28 " ,, Sah o o 601- 900 3001--3150 6201-6300 3351'-3700 
29 ,, 

" Çarıanıba o o 9901-1200 3151-3300 6301--&122 3701- lli 
30 ,, ,, Pertembe o o 1201- ili. 3301-3532 Ilmi1• vıa avam Hid~u va,...~Y.O v~ MID 

Betiktat Malmlldilrlüiü Fatih Malmüd ürlllfü 
Fatili kiıeıi malm\fdur1üğilb1nasında ·t·~ ... 

TARiHi Askeri yetimleri 1 inci kite mülkiye eytami Sa.matya Kı. Samafya tediye Mli. ErllP Kf. Eyllp le .. dlfe 
As yetimleri 2 nci kite Askert yetimleri Aakeri eytam 

11 Mayıs 935 Cumartesi 1-200 1- 300 6701-7054 1147-1397. 1943 2150 
12 " 11 Pazar 201--400 301- 600 .7767.-7900 139&-1848 2151--.2350 

'/4,.ı. tebiltleri 
13 ,, ,, Pazartesi 401--600 601- 900 1907-8150 1849 ·ıaoo 5075-52711 

Mülkiye tekautler 'JU. tebütleri 
13 Salı 

,, 
601---846 901-1146 8201--8579 ısoı:.....1950 6278 5462 " " 

As. tekaütleri ~ •• tekailtleri Mülmiye eytamı 
15 

" 
,, Çarıamba 1601-1800 2341-2600 8960-9200 4283 4SS., 7391-7591 

16 ,, " Per§embe 1801-2000 2601-3200 9201-9400 4584 4884 1 7692--7766 
As. tekaütleri ilmiye. 

18 il ,, Cumartesi 2001-2200 3501-3800 98Ö1-9950 4885-IOM o 
Avans Mülkiye yetimleri 

19 ,, ,, Pazar 2201-2340 3801-4100 1- 260 7059-7390 o 
Mülkiye tekaütleri Mülkiye tekaütleri • 20 

" ,, Pazartesi 5001-5200 4101--4283 8579-8958 o 
21 " ,, Salı 5201-5318 5463-5650 

Mülkiye tekaütleri 
22 ,, 

" Çartamba 3520-3700 5651-5900 
23 ,, ,, Pertembe 3701-3807 
25 

" ,, Cumartesi ilmiye ve avans. 
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1 - Eminönü, Beyoğlu, Betiktaf, Kadıköy, Üsküdar ve Fatih malsandıklarından maat alanların yoklama muameleleri cetvelde yazılı olan mahallerde cetveıd' it 
.ıtmnara)an tespit edilmeyen diğer kazaların yoklama itleri de cetvelde tayin edilen günlerde kaza merkezlerinde icra kılınacaktır. 

2 - Yoklama muamelesi 11 / Mayl!l/ 1935 Cumartesi günü başlayacak 30/Mayıs/1935 Pertembe günü bitecektir. 
3 - Zat maqları sahipleri yaptıracakları yoklama ilmühaberleriyle birlikte yeni ve fotoğraflı nüfus cüzdanı, reım' senet, maaı cüzdanı ve malul iıe rap_orlart"' 

getirecektir. 

4 - Müracaat zamanlan saat 10 - 12 ve 14 - 16 ya kadardır. 
5 - Yoklama ilmühaberlerine fotoğrafların zamk ile yapıştırılması ve resmi mühürle iptal ettirilmesi talimatname icabındandır. l 
6 - Yokl•malar üzerine yapıftırılacak fotoğraflar yı?ni çıkarılmış olup kopyalı olmayacaktır. Yeniden yazılan maaş defterlerine yapıştırılmak üzere her maaf ıabjbl 

bir de fotoiraf aetirecektir. 
7.- Giiniincle yok}amuını yaptırmıyanların yoklamaları umumi maa§ tediyesinden sonra yapılacaktır .... 

Hitlerle konuştu ki Göz Hekimi 
Dr. ~Ü krii Ertan 

_.. (Baş tarafı ı ıncı 11ayı/ada) 

Her suretle kolaylıklar gösteriyor
lar. 

Dün öğleyin bizi davet eden 
matbuat heyetinin reisi tarafın
dan yemeğe davetliydik. Saat bir
de gazeteciler klübüne gidecektik. ı 
(Adlon) otelinin zemin katında 
toplandığımız zaman birdenbire 
haber aldık ki Hitler bizi kabul e
decekmiş. Bu kabul, program ha· 
rici olarak bize karşı gösterilen 
bir iltifat cldu. Bu iltifatın ehem 
miyetini evvelce çektiğimiz tel
grafta da İ§aret ettik. Şimdiyf' 
kadar yalnız bir İngiliz gazeteci· 
sinden başka hiçbir memleketin 
gazetecileriyle görü,memiş olan 
Alman Baıvekili ve Cümhurreisi 
bütün kabul merasimi esnasında 

j Kabıali, Ankara caddesi No. 60 
çok beşuş, çok t::ıtyipkar göründi.ı Telefon: 22586 

Hit)er bazı ecnebi gazetecileri- Sair günleri meccanendir .. 

nin tasvir ettikleri gibi soğuk bir-------••••••• 
insan tipi değildir. Konuşurken 

muhataplarının kalplerine yak la· 
şan bir hali var. Hitler halk için
den çıkmı.; bir hükumet reisi oldu
ğundan giyinişinde, duruşunda. 

görünüşünde sadelikten ayrılma 
mağa çalışıyor. O kadar ki bir 
gün evvel 1 Mayıs merasimi ara· 
sında Alman devlet tiyatrosunda 
yapılan toplantıya geldiği zaman 
kendine mahsus olan locaya git· 
medi. Yanında nazırları olduğu 

halde aıağıda, sahneye en yakın 
olan ön sır~ya oturdu. Sağına pro
paganda nazırı Göbelsi, soluna 
hava nazırı Göringi almıştı. Diğer 
nazırlar da gene bu sırada bulu-

nuyordu. 

Hitlerin hareketlerinde sade· 
liğinden bahsettim. Fakat konu
şurken hazan nutuk söyler gibi 
jenstler yapmaktan kendini alamı
yor. Bu da şüphesiz mealeği ve 
hayatı itibariyle çok fazla siyasi 
nutuklar söylemek mecburiyetin 
den doğmuş bir itiyattır. Bütün 
konuşma c.anasında hiçbir siyasi 
mevzua temas etmedi. 

Sözümü burada kesiyorum. Şu 
dakikada Hamburga gitmek için 
hazır bulunuyoruz, birkaç dakika 
içinde hareket edeceğiz. 

ASIM US 

Gtltıdellk Siyasi Gazete 
İstanbul Ankara caddesi, (VA.KIT) yurdu 

TELEFON NUMABALARI: 
Yau ı,ıert telefonu: !4S'79 
ld&re ıelc>..foao : US'10 

Telgraf adresi: lstanbuJ - (JiURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

!Senelik 1400 K.r. ı1oe Kr. 

6 aylık 730 ,, 1450., 
S aylılı 400 ,. 800 • 
1 aylık 150 .. 300 • 

bAa bcretlerl : 
rlcaı1 llA.nlarm uan sayıtalarmda san • 

timi 30 kuruştan başlar. tlk saytfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

Büyük, fazla devamlı llln verenler~ 

ald ayrı tenzııa.t vardrr. 

;mli ilanların bir satın 10 ıcuruşt•Jı 
KOçllk llllnlar: 

Bir defa 30, iki detam ::IQ, Uç def&Bl 65 
dört de!aaı 75 ve OD defası 100 kuru~tur. 

Uc; aylık ilAD verenlerin bir defası beda· 
vadır. Dört satın geçen ua.nıarm fazla 
aatırıan ~ kuruftaıı heap edlllr. 

Yeni çıktı 
KANIT AN P ARÇAı>J' 

Bay Emin yazmıt ol 
ğu bu kitap, lstanbulda Y 
kit kütüphanesinde, taırada y 
kit kitap bayilerinde ıatıl11'• 

Tem iz bir bukı ile me)' 
gelen bu kitabın fiyatı yalnı' 
kuruştur. 

SALOAMB 
Flober'in dünya edebi~.;. 

bediyet için mal olmut 
romanıdır. Alitanzade taraf 

1 layık olduğu itina ile tercilıl" 
dilmittir. 27 forma - ıZS 
tur. 



• • 

~ De~ret Uemiryolları ue limanları i~letme Umum idaresi ilaınarı 
Birinci Münakasası feshedilen ve muhammen bedeliyle miktarı 

~ğıda yazılı karpit 20 - 5 - 935 pazartesi günü saat 15,30 da ka
Pab zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i!e girmek istiyenlerin 1040 ,625 liralık muvakkat teminat ver
"1eleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü madde
si ınucibince İ!e girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna
me ve teklifler ile ayni gün saat 14t 30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
?neleri lazımdır. Bu i,e ait prtnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesinde da-

ğıtılmaktadır. (2362) 
Cinsi 

Karpit 

Miktarı 

75 Ton 

Muhammen bedeli 
Lira 

13875 

Beher tonunun FOB fabrika teslim muhammen bedeli 22,50 
lira olan 3.500 ton sun'i Portland çimentosu 22 Mayıs 1935 Çarşam· 
ha günü ıaat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktrr. 
. Bu i~e girmek istjyenlerin 5187,50 liralrk muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci • 
hin~e işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
Ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver· 

tıleleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 390 k uruş mukabilinde Ankara ve Hay-
darpa~a Veznelerinde satılmakta dır. (2435) 

D. D. / 9 numaralı zahire tarifesinin elli bin tondan fazla nak· 
liyata ve ecnebi meml~ketlere ihr aç edilen zahirelere ikramiye ~eril
!tıesi hakkındaki 6 7 ve 8 inci mad deleri 1 Haziran 935 tarihinden 
İtibaren lağvedilmiştir. Bu tarihten itibaren Haydarpaşa, Derince, iz· 
ttıit, Samsun, lzmir, Bandmna ve Mersin istasyonlariyle Cenup De • 

ttıiryolları veya bunun ilerisindeki diğer ecnebi memleket demiryol
ları istasyonlarına mürettep arpa, yulaf ve çavdar nakliyatına F ba
tenıi üzerinden şu suretle tenzilat yapılaca~ır: 200 Km. dahilindeki 
ttakliyata yüzde 20, 201 den 400 Km. dahilindeki nakliyata ton ba 

!•na en aşağı 444 kuru§ ücret alınmak şartiyle yüzde 25, 401 den 600 
l\lrı. ye kadar nakliyata ton ba şma en aşağr 726 kuruş ücret alın 
t\\ak şartiyle yüzde 30 ve 600 Km. den fazla mesafelerde yapılacak 
11tkliyafa da ton batına en atağı 909 kurut ücret alınmak §artiyle 

Yüzde 40 tenzilat yapılacaktır. 
Paz!a tafsilat için istuyonlara müracaat edilmelidir. '(2992) 

l-\nkarada Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Istanbul Kumandanlığı 
Sabnalma Komisyonu llinları 

Gümüşsuyu hastanesinin sene
lik ihtiyacı olan 25 bin kilo yoğurt 
açık eksiltmeye konulmuştur. Be
her kiloya tahmin edilen bedel 18 
kuruş olup ilk teminatı 338 liradır. 
ihalesi 8 Mayıs 935 çarşamba gü
nü ıaat 15,30 dadır. Şartnamesi 
Fndıklıda satınalma komisyonun
da görülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbu:tlariyle 
birlikte vaktinden evvel komisyon· 
da hazrr bulunmaları (2103) 

:{. :{. =t-

Gümüşsuyu hastanesinin bir se
nelik ihtiyacı olan 765 adet piliç 
ve 2,000 adet tavuk açrk eksiltme· 
ye konmu!tur. Pi1ice tahmin edi
len bedel 40, tavuğa tahmin edilen 
bedel 60 kuru'Ştur. İhalesi 8 Ma· 
yıs 935 çarşamba günü saat 16 da· 
dır. Şartnamesi Fmdıkhda satın· 
alma kamisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 119 lira· 
lık ilk teminat makbuzlariyle bir· 
Iikte vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. '(2104) 

Gümüşsuyu hastan-esinin senelik 
ihtiyacı olan 30 bin kilo süt açrk 
eksiltmeye konmuştur. Bir kiloıu· 
na tahmin edilen bedel 14 kuruş 
olup ilk teminatı 310 liradır. ihale· 
si 8 Mayıs 935 çarşamba günü sa· 
at 15 dedir. Şartna~esi Fındıklı· 
da Satmalma komisyonunda görü· 
lehilir. Eksiltmeye gireceklerin te· 
minat makbuzlariyle beraber vak
tinden evvel komisyonda hazır bu· 
lmımaları. (2105) 

lstnnbul asliye mahkemesi üçün
cü hukuk dairesinden: 
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KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KUQU 
B f~ 

cı;:ŞM[ 
,VAZİYETİNOEDİQ 

ONU rAİ2~~ . 
QAN k'AYA:. VERi NJZ 

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabri!(alar Umum Müdürlüğü Satın Al
ma 1omisyonunca 20 Mayıs 935 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname '(5) lira mukabilinde komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle m~zkiir 
gün ve saatte komisyona müracaat \arı. '.(2286), 

Istanbul Tapu idaresinden: 
Hrrkai Şerifte Muhtesip tsk ender mahallesinin Çukurçe§me 

sokağında Molla Aheveyin camii imamına mefnı.ta 13 • 24 numara • 
lı hane arsası Evkaf idaresince aç ık arttırma ile 31176 kunııa Meli .. 
haya ihale ve müşteri namına t:esc ili icap eden bu arsanın tasarruf 
kaycfı bulunamamasından dolayı se netsiz tasarruf muamelesine tab' -
an tahkikatı mahalliye icruı suretiyle tuarnıf tesbit edilmek üzere 
ma·halline memur gönderileceğind en lbu yere batka tasarruf iddia e

denler var ise vesaiki tasarrufiyelerir.le birlikte İstanbul Tapu İdare-
sine müracaatları ilan olunur. (2419) 

} - Ankarada vekaletler mahallesinde viliyetler evinin yanında 
l'a:>ı~ı..cak polis karakolu inşaatı eksiltmeye konulmuftur. Bu intu • 

tın keşif bedeli 18834 lira 80 kuruttur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak .şunlardu. 

Ali Recebin karrst Tophanede 
bosranbaıı yazıcı çıkmazında 7 
numaralı hanede Fatma Meliha 
a'leyhine açtığı boşanma ve ihtar 
davaımm icra kılınan muhakeme· 
si neticesinde: K.M. nin 132 inci 
maddesine tevfikan Melihanm bir 
ay zarfında evine dönmesi lü2u· ••••••••••••••••••••••••••• 
munun ihtarına dair mahkemeden 
çıkan 15/ 4/ 935 tarih ve 934/ 2239 
numaralı kararı havi ilamın mez· 
burenıin ikametgiJımm meçhul ol· 
masma mebni ilanen teMiği ten· 
sip kı1ınmıf olduğundan tarihi i· 
landan itibaren 15 gün içinde Me· 
lihanın temyizi dava edebileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üze

A - Eksiltme tartnamesi · 

8 - Mukavele projesi 
C - Nafia itleri teraiti umumıyesı, 

D - Hususi ıartname 
E. - Ketif cedveli 
F - Proje 
isteyenler bu ıartna~eleri ve evrakı J;edelıiz olarak Dahiliye Ve . 

kaıf:ti muhasebe müdürlüğüne müracaatla alabilirler. 
re ilin olunur. ( 6930) 3 - Eksiltme 16/ 5/ 935 perıembe günü saat 16 da Emniyet itleri 

tırnum müdürlüğündeki eksiltme ~omisyonunda yapılacaktır. -------------
4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle yapılacakbr. HASRETLE·TAHAYYOL:E:ITIGIN 

.s - Eksiltmeye girebilmek içinisteklil~ri~ 1413. I_ir~ muvakkat le· GEN C L 1 G E- ~UŞ 
lkıınat v · lce 20 000 liralık bır ıntaat ıtını muvaffakıyet-
l ermesı ve evve , . 
e hatarmıı olduğunu tevıik etmesi lizımdır. . 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saa~~n bır 
•aat evveline kadar Emniyet itleri Umum Müdürlüğüne get~rılerek 
eksiltmek . T~ne makbuz mukabilinde verilecektır. Poı· 

omııyonu resı •o· 1 "h t 3 
~~ ile iadeli taahhütlü olarak gönderilecek mektup arın nı ·~~b .. 
Uncu nıaddede yazılı ıaate kadar relnıit olmuı ~e dılt zakrfın ~kmu ur 
lkıu- ·ı · . ı l" dır Poıtada o aca gecı e· l &••U ı e ıyıce kapablmıt o maaı azım · 
~bul edilmez. (2204) 

inhisarlar lstanbul Baş · 
müdürlüğünden: 

b M 11 nihayetinde bitiyor. 
\" . İçki ıatıcılığı tezkelerinin hükmü 

1 
u ay k resini yenilemiye ~ 

l' entlenıek ıerektir. Haziranm ıbir ine kadar tez e 
ek içk· " ··rler ı satanlar kanunen ceza goru · 

1 
Mayısın onundan yir-

~· 'k~olaylık olmak için Bey_:oğlu ıatıcı artın7arma da Mayrsm yir. 
1 1 ıai f b 1 d"" a haller sa ıcı ~i ik· . ne ve ıtan u ve ıger ~ ·n edilıniştir. Son günlere bı • 

l' 1~ tıınden sonuna kadar her gun tayı . . . d · 
'"ılnı . . .. t e tmelerını nca e erız. . 

tyarak vaktınde muracaa . 1 eıki tezkerelerini ve ikişer 
\de Gelecek bayiler nüfus tezke~ el.erıy e (2228) 

t fotoğrafını beraber getirmeh dır. 
:ney " . . . . tahsili için salahiyet verıni~k- iş= 
ao oglu ikincı N oten • . • bu salahiyetinin bundan böyle hük 

~~112/ 934 tarihinde ıırketı~ • .. kalmadığmı ve ,irketimiz ile 
.J, Urlarmda Dı"m:.a-.. Annstoh• mu k "ld"i" k d" . t hl"" "l)~ • • n ıuv r .- alikatı eıı ı ı en ısıne e ıge 
~ .tİllretimiz nam ve beta~~ ·ı ilin etmemi rica ederiz. 

!terılerden .fatura bedelleriJı'ID ı· e 

VE ADEMi iKTiDARI GIDERiR 
Eczanelerde bulunur Fiatı 150 kurt•~ • 
tur. 

Adres: Galata posta kutusu 1255 

ACELE SATILIK EV 

F eriköy Kolman çivit fabrikası 
İtt~s:ılinde Bilgiç sokağm1ia t 7 m.ı· 
maralı ev satılıktır. Taliplerin Ba· 
ruthane caddesi 149 numaralı ha· 
neye her gün öğleye kadar müra· 
caatları (6919) 

BOyi:lk 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib planını görünüz 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 
Yalova asliye hukuk mahkeme

sinden: 

Yalova o~man mühendisi Sabit 
nezdinde oturan Sabri karısı Zey
nep tarafından kocasr Bitlisin kı· 
zıl mescit mahallesinde sakin atlar 
Rıza çavu~ oğlu Sabri aleyhine 

açılan evine dönmesi hakkındaki 
ihtar davasının muhakemesinde: 
müddeaaleyhin ikametgah ve mes· 

keni meçhul kalmasına mebni hu· 
kuk uıulü muhakemeleri kanunu
nun 142 inci maddesi mucibince 
ilanen davetiye tebliğine ve mu
hakemesinin 1/ 6/ 935 cumartesi 
günü saat 14 de bırakılmasına ka· 
r~~ verildiğinden muhakeme gü· 
n~nde mahkemeye gelmesi veya 
vekil göndermesi aksi takdirde gı· 
Y~~en mu.hakeme icra kılınacağı 
bılınmek üzere keyfiyet ilan olu· 
nur. (6935) 

DIŞ DOKTORU 

llbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri. ~arakOy • Klpritaıı 
Tel , ..,~36! - Sırkecı Miiiürtlırntle 

r.-ian Telefon 227.W •••I 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA vapuru 8 Mayıs 
ÇARŞAMBA günü ıaat 19 da 
Ayvalığa kadar. (2426) 

l lst. Levazım Amirliği Salln 
Alma Komisyonu iUlnları 

lki No. lı dikim evi için taahh'ü-
dünü yapamıyan müteahhit hesa
bına bir sırgr, bir muhat, bir zımba 
makinesile dört beygirlik bir pı-eı 
23 Haziran 935 pazar günü saat 
14 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2450 liradır. istek· 
lilerin !&rlnamesini ve kataloğunu 
görmek ii%ere herg:..m a~• ... d-~ 
vel ve eksiltmeye girecehl:ri~& 1'"'~3 
lira 75 kuru§ teminatlarile belli sa· 
atte T opanede aatınalma komiıyo· 
nuna gelmeleri. (2428). 
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Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

21!51 1935 vaziyeti 
===~- , AKTiF 

Lira 
Kase: 

Ahın: sali kilogram 15.87~ O·JO L. ~2.32j.[ 41. 30 
Banknot....................................... " 8.148.500. -
Ufaklık....................................... 688.699.4!'i :31.16?.~ıu:-~ 

Dahildeki Muhabirler : 

r.. ı-ur. ııası ............................. ,._L_7_.ıs_.::ı_-s_ı_.3_8 _-

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: ~ali kiloı;raın 3.806· 986 JI .5.354.842. 1 O 
Al una tahvili kabil Seı bcst dövizl<>ı 1 l 2 837.58 f. J I 

748 :-ıS[..18 

ıs. r92 42.l 11 

PASir 

Sermaye ......................................................... . 
lhti ,·at a k'j'l'Sİ ·•· .................................................... . 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen cHtıl\1 naktiye I~ 158 748.56.1 -

Kanunun 6 'c 8 inci madde· 
lerirıc cn[i kan hazine tara· 
fından v:ıki tccliy:ıc 10 479.480 -

Derııhtc edilen cvral\ı nak1iyı: 

ba~yesi ···-·········""'""".......... 148.209.083 -

Lir• 
l .'l.000.000· " 

1 0~6.75i.61 

Karşılığı tamamen altın olarak 
tcda\'üle il~vetcn ''azedilen L. T0.000.000.- l 58.269 088.; 

Hazine Tahvilleri : 
Üeruhte edilen C\ rakı ııaktive 'l 

MPİRİN 
karşılığı • L.J 58.748.563.-

Türk Lirası Mevduatı : Kınunun tı 'c 8 incı ınad· 
delerine te\·fikan r la.:ı:ine tara· ro 479 480 -
fından vaki tediraı il " · ' · · 
Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ·· ...... ·· ········· L. 3.608.000 -

( " 
2 ve 20 _ komprimelik ambalajlarda .. 

Vadesi;ı: ····· ······· · ······-····· i 
Vadeli ... ·-···· .. ···········-····· 

Döviz Mevduat. : 

17.212845.52 148.:!GCJ 08J -
17.212.845.5• 

------ı 

Ticart senetler -····················· .. 2.724.451 07 bulunurı ~:~:~;iz =~=~::=:~~-=-=~==~= ('. 
1 l.410.881.-

6 33~Vl5 l .O? .806.719.62 12.217.60061 

Ambalaj ve komprimelerin • "' ~ ,,.._ 
üzerinde 1 halisliQln . timsali ... 

olan EB markasını arayınız. 
~-

lstanbul Tramvay 
Şirketi 

1935 ı'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 

sonra 1 Mayıstan 
No. Sınır 

10 

11 

, .-, 
j .. 

Şişli _ Tünel 

Şişli - Beyazit 

Harbiye· Fatih 

12 .A Harbiye • Aksara.r 

15 'f aksim • Sirkeci 

16 Ma~ka • Beyazıt 

16 A Maçka • Eminönü 

17 Şişli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy • 
Eminönü 

19 Kurtuluş· Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

Kalkış 

(Şişliden· Tünele 
(Tünelden. Şi1li11e 
( Şi,ıUlen - Beyazita 
( BezayUtan - Şiflige 

(Harbiyeden • Fatihe 
(Fatihten • Harbiyeye 
(Harbiyeden • Aksarag.n 
( Aksaraydan • Harbiycgl' 

(Takaimden. Sirkeciye 
(Sirkeciden ·Taksime 
(Maçkadan • Beyazita 
(Bcyazittan. Maçkaya 
(Şişliden - Eminönüne 
Of açkadan • Eminönüne 
(Eminöniinden • Maçkaya 
<Şişliden • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Şişliye 
(Mecidiyeköy. Eminönüne 
(EminönüFlden • Mecidiyek. 
(Mecidiyekögünden • Eminö. 
(Eminönündcn. Mccidiyek. 

(Kurtuluştan • Beyazlla 
( Beyazittan • Kurtuluşa 

(Şişliden. Emirıönüne 

(Kurtuluştan • Eminönüne 
(Eminönünden • Kurtuluşa 

Ara tık Son 
kalkış var~ 

3' 6' 
9' 

12' 
26' 

s· 7' 
9' 

H' 17' 
28' 

5' 

;)' 8' 
17' 

7' 
14' 

8' 
12' 

21' 

o' 9' 
17' 

7' 
ı:;· 

G.40 22.40 
6.00 2'.00 
6.20 2.1.30 
7.02 2'-12 

6.30 24.00 
5A6 23. 
6.~ 23.30 
6.00 22.50 

7.15 19.10 
7.35 19.30 

6.15 23.20 
6.55 24.00 

6.10 -
7JO 20.20 
6.40 2045 
6.25 20.00 
6.55 20.30 
6.45 9.40 
7.17 10.12 

14.28 18.45 
1;).00 19.15 

6.00 23.10 
6.45 23.55 

6.05 -
7.05 20.10 
6.35 20.40 

Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
( Deruhte edtlen c\ r:.ı.kı nak-

A I tiyenin kırşılığı esham ve ,, 30.381.600.43 
tahvil~t (itibari kıymetle 1 ı 

B) Serbest Esham ,.ıı TabviUt ... 4.690.884.55 35.07~.484.981 
Altın 'e döviz üzerine av•ns ~ 25.979.49 

1 

TahviUt üzerine avans .. 1.758.111.54 

Hl•edarlar······················-········· ..... "--·········· 
muhteelf 

YekOn 

118409103 1 

4500000-
9741598 741 

255.803.054. ı 6 

Muhtelif " ........ ···-:-::r...~·~~·--A-:•·-··· 52.0f'6.7(i7,Sf 

. ----·,, 
iSS.808.0M.t• -~ 

Yekin 
. .. 
~ 2 Mart 19SS- tilttilnden Hlbaren: 

l•konto haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerine avana yUzde 4 14 

( Beşiktaştan • Bebeğe 5.25 - 1 

22 Bebek • Eminönü 

23 Ortaköy. AksaraJ: 

M Besiktas. Fatih 

32 Topkapı • Sirkeci 

33 Yedikule. Sirkeci 

< Beşiktaştan • Eminönüne 
(Bebekten· Eminönüne 
(Eminönünden. Bebeye 
(Bebekten • Beşiktaşa 
(Ortaköyden • Aksaraya 
( Abaraydan • Ortaköye 
< BefiktQ§tan - Fatihe 
(Fatilıten • Beşikta~a 

( Aksaragdan • Topkapıya 
(Topkapıdan • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Topkapıya 
(Topkapıdan • ı1ksaraya 

< Aksaraydan • ı~ edikuleyc 
(Y edikuleden • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Yedikuleye 
(Yedikuleden • Abaraya 

( Aksaraydan • Edirnekapıya 
37 Edirnekapı. Sirkeci (Edirnekapıdan. Sirkeciye 

<Sirkeciden • Edirnekapıya 
(Edirnekapıdan • Aksaraya 

6' 
10' 
20' 

~· 
15' 

5' 
S' 

16' 

6' 
10' 
16 

5.35 -
5.45 23.40 
5.55 24.20 

1.00 
5.50 20.50 
6.35 21.30 

6.30 20.40 
7.10 21.20 

5.25 -
5.40 23.30 
6.12 24.00 
- 2'.35 

5.30 -
5.45 23.35 
6.17 24.05 
- 2'.40 

5' 5.25 -
1 O' 5.45 23.25 

15' 6.1' 23.55 
- 24.25 

SaluDi: ASIM US 

YAKIT Matbaaıı - lıtanbul 

Nqriyat Müdürü: 

Di, tabibi 

REFiK Ahmet SEYENGlt; 

NURi MEHMET 
BeJ.oğlu Aiacami kartnmcla 

Buna sokak No 1 , -


