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Büyük Kurultay 
Partinin dördüncü büyük Kurultaqına girerken 
• 

üçüncü büyük kongre 
Parti, tam inkişaflı 

açtı 

çalışmasının 
bir devresini 

l"ırbya o1an alaka ve itimaClına 
kar§! AtatOrkUn millete sayğıanu o!°r· 
duğu yerden ayağa kal~"k .~ü~etıy~e 
göstererek açtıiı konpyı, Buyük mil· 
letimizin muhabbetini muhafaza etmek 
artırmak pyeai gCSzlerimizi dikdiği • 
rniz en mühim hedef olacaktır.,, Sözle · 

-rlfit.. ACl,1'"'"'461. 

BAŞBAKANIMIZ İSMET INÖNO 

Partinin üçüncü büyük kon· 
gresi de 1 O Mayıs 1931 de Anka · 
rada toplandı. Bu kongre toplan· 
madan önce, okurlarımız hatırlar· 
lar ki, ııyasal hayatımız hadise· 
lerle dolmu§tu· Serbest fırka gü · 
rültüleri, meclisin fesihleri, yeni 

( Sonu 10. cu sayıfansn 4. CÜ sütununda) 

~ ff l'rtkMI 81yillı bllf'MI çalıfJU IU .. Ull 
T ... I•~· 18rllıl 10 5 931 

ıo Mayıı ~uıname~ı 

• - \1111'1 ... ..... ( _.M•ı ..U. U ' 

' - t: .... .... Wf!''7' ... "l--- ··~ •t\Jlt.!! , .. .,,,.. 
....... lcftal ... \b4ıdll.,........,. --- (IQ: ..... •fıtt h 

:t-~..,..., ..., ... tt h Ct • •~-~ J , __ ...... .,, -
• - l .. _, .,,.. .,.. .. ,. ,,,,.,,. .,. ..... , • --~ ~· ıu -
lJı~ •tfdtill) 

ı& l ' • '"" trer_. • ~ t'k9 ~t11 f Aa• ... •• 
~u....,.lıef# 

&JUtt!tt&m_-tıll'IW• fft .... t .. •td • • fi: 

'~ ............ .... .-~ıt-ılıa t.. ı 

C.l °"" ....... '"'• •nl• ·- "'°' ......... , ,,.., 
C.ct... •ı 

... .._....... ... .... ı&.rıw . .... ,._ ....... .. ... --· ••lPf ll<ı'"""'. "' 
H11r -· 11 _. .... - >r-.!ftrm'I!' rmt""' ,,. • 

.,... ....,..., MOfttl1t t11tn• .,,_ ~-'••r• •&tt.-,. tıc....-J 
11.df 'WI ııınt "" "'" W.m"'' •t "" 

C. H. Partisi 

Nizamnameye konması 
istenen hükümler 

Umumi idare heyetinin büyük kongr~ye ve~diği 
. t sl g"ın Ja şu hükümlerın qenıden 

rı.ızamname a a uı • 
konması teklif edilmektedır: 

Parti teşkilatında çalışanlar • 
da kaç vazife toplanabUir? 

Eıki nizamnamenin 126 ıncı 

• ler ve ticaret odaları gibi kazanç 
fren vazifelerden birden fazla· ge 1 A b ' 

sı toplanamazdı. Hatta u vazı . 
felerden biri üzerlerinde buluna~· 
lar Hilaliahmer, Himayeietfal gı · 
bi fahri bir vazife de alamazdı. 

l'rıa.ddesine göre tetkili.tta çalıtan· 
la.rrn uhteaindeki fırka vazif ete · 
ı-iyle beraber vilayet umumi mec· 
)' • L_ • (Sonu 10. Clt 3ayıfatım J. ci siitu111mda) 

~;:~1JC~l~e~d~iy~e~m~ec~Ii~s~iv~e~e~n;cu;'m;;e;n~-~~===========:=======~~== 

Yer deprenmesinin yü-
rekler acısı zararları 

xarıtu 

. kara, 7 (A.A.) - Karsa .elli 
~loınetre uxaklıkta Diror nahıye
•ı•J b" • d bas· 

J e çevresinde ayın ırın e · 
lı" k d ·· rt aürı 

J an ve aralıklı olara 0 0 , .. 
UJ"en Yer deprenmeıi kayıp ve za· 
~rla.rı saptanmııtır. - tesbi~ e -
dıJıniıtir - F eliket yerine gıde -
~k butun köyleri battan aıağı.~o· 

tan ••ilık kolu dün Karsa don -

Bneillve ?>a1içuı. 
müt ve ıördüklerine ve yaptıkla · 
rına dair olan raporunu vermittir. 

Rapora röre deprenme, Digor 
nahiyeıile nahiyenin 31 köyünde 
insanca vr malca zarar vermittir. 
Bu köylerdeki 990 evden 630 u 
tamamen yıkılmış ve geriye ka · 

( soıııı 9. cu 80'!J1/t1 J. ci 11iltwımtda) 

açılıyor 
Hazırlıklar bitti 
Ankara 7 (Kurun) - C. H . 

Partisi büyük kurultayı hazırlık· 
ları bitti. Mümessillerin yarısından 
fazlası ge1miı bulunuyor. Gelen· 
ler partiye giriyor, adlarını kay· 
dettiriyor. Kurultay çalıımalorını 
gösteren ayrı bil· program hazır 
landı. Halka mahsus duhuliye 
kartları Kamutay idare heyeti ta· 
rafından dağıtılacaktır. 

Vilayet mümessillerinden bat· 
ka her vilayetin aaylavı da o vila
yetin tabii mümessili sıfatile Ku
rultaya ittirak edeceğinden Ku· 
rultay 384 parti saylavile 160 mü
messilden tetekkül etmit olacak· 
tır. Kurultayda mümessilleri bu
lunmıyan vilayetleri, o vilayetlerin 
saylavları temsil edecektir. Büyük 
Kurultaya ittirak edecek saylav 
olmıyan mümessillerin adlarmı 
bildiriyorum: Afyon (Haydar, 
Hüseyin, Galip) , Amasya (Sıtkı, 
Hakkı, Rıza) , Ankara (Bayan Li· 
hika, Rıfat, Yusuf Hikmet, Ziya, 
Hayrullah, Veysel, Rauf), Antal· 
ya (fuat, Mehmet Ali, Mustafa), 
Aydın (Etem, Sami, Neşet, lama· 
il), Balikesir (feyzi, Sadık, Fazıl, 
Ali Rept), Bilecik (f erit, Hilmi) 
Bolu (Emin, Ömer Lütfi, Ihsan) 
Burdur (Kamil, Mehmet), Buna 

(.'fonu 10. cu sayı/anın 4. cü siitmmttd.a ) 

Maliyede 
Yeni 
Teşkil it 

Kanun layılıası 
Kamulaya verildi 

Yeni layihaya göre maliye 
memurlarının aylıkları 

artacak 
Ank1ara 7 (Kurun) - Yeni ma· 

liye teıkilitı kanunu layihası bu· 
gün Kamulaya verildi. Bu layiha 
ile mali teıkilitımıza yeni bir is
tikamet verilmektedir. Layihada 
kontrol itleri birinci derecede tu· 
tulmaktadır. 

Defterdarlıkların kaldırılacak• 

lan tayiaları doğru değildir. lstan
bulda. bir defterdarlık ibdaı olu· 
nacaktır. 

Yeni layihayla maliye memurla
rının maatlarına bir zam yapd· 
maktadır. Kendisini ıördüğüm 
maliye müsteprı Bay Faik bu hu· 
ıuıta bana dedi ki: 

(Sonu 9. cu aayı/anın 3. cü autunda 

Eski Yunan kralı 
Harp divanının verdiği 
cezaları haklı buluyor 

Atina, 7 (Hususi) - Eski Yu· 

lngiliz kralının jübilesinde yedi 
bin kişi heyecandan bayıldı 

T aymiı nehri kıyıları jübile 'Jolayı aile İffe 'böyle Clonatılmıftı 

Londrcı, 7 (-A.A .-j - Buking· men arkasından, memleketin her 
h"m sıırayından, bir elektrik düğ· tarafında, iki bin ıenlik ate§İ bir 
mcsinin üzerine basmak auretile, den parlamıt ve Britanya adala 
Ja.aJ, saat 21 de, Haydpark'daki 
tenlik atefİDİ tutuıturmuftur. He · (Sonu I eu •auılanua 1. ci 81.itımunda) 

Kaburga kemikleri 
nasıl kesilir ? 

l'otoirafçımızın çektiği resimlerden yukarda: 1 - Operatör Bal 
Mım Kemal 2-Muharririmiz B.Ni yazi Ahmet Okan. Apğıda: Mii 
him bir ameliyattan ıonra asistan Bay Rıza yarayı bağlıyor. 

nan kralı Jorj, Londra sefirinin lıte •İze yepyeni bir reportaj: Bir mulaarriri.n.:. Gülhane hasta 
bir sualine cevaben, Yunanistan- nesinde, Jeğerli operatörümüz bay Mim Kemal'in yaptığı birkaç mü 
da divanı harplerin uiler hakkın- laim ameliyatı ameliyat maaası ya nınJa takip ve teıbit etti. Kabur 
da verdiği cezaların haklı oldu · ga kemiklui naaıl kuilir, kol etin elen burun naaıl yapılır, operatör 
ğunu söylemit ve Yunaniıtanrn ve a•i•tan1ar nasıl çalııırlar? Bunları yakınclon görmeye muvallak 
dahili itlerine karıtma.k isteme • oldu. 
diğini , y3Jnız Yunaniıtan birliği • Bu çok faydalı ve meraklı yazıları, ameliyathaneye muharririmiz 
nin devamının en büyük elemi ol· le beraber girmeye mü•aade alan lotoğralçımız Alinin fektiği ente 
dujunu ilave etmittir. re•an resimlerle beraber yarınki sayrrmzda okuyacakamz. 
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Yunanistaı da 
Eski diktatör, şimdilik böyle birşey 

konuşu amaz, diyor ! 
~~~~---~~~ 

Atina 7 (Kurun) - Onümüz- l çıkan Eleftero• tipot gazetesinin 
deki intihabatta Venizeloı fırka· baımuharrir Niko Fardiıi ve eıki 

eıki Yunan Bqkumandam Ge- ayan ve saylavlardan Dingu, Sa-
11era Paraıkevopulot temsH "'· maraı, Mavrogordatoı Apoatolu 
cektir. ve arkadqlarmı beraet ettirmit· 

Atina 7 (Kurun) - Eski dikta- tir. 
tar General Pangaloı, yeni inti· 
habatta nazır liıteıini tertip etmek 
için Seliniğe gitmiştir. Pangalo 
rejim meseleıi hakkında kendisile 
ıörüten gazetecilere demittir ki: 

- "Ben kralcı olsaydım böyle 
bir mesele ortaya atmazdım zira 
böyle bir da.varun ortaya atı!ına~ 
l.!!Indan kralcılık zihniyeti zarar 
görecektir.Sonra memlekette kral· 
cılrk kimi ve neyi temsil eder? 
Ben bu m~lede hükUınctle tnmn
mile hemfikirim. Memlekette nor
mal hayat avdet ettikten ve Yu
nan milletinin büyük bir ekserıyeti 
tarafından böyle bir talep ileri l'!Ü
rüldükten sonra.drr ki rejim mese
le!li konU§ulabilir, ~imdi böyle bir 
mesele mevzuubahs olamaz.,, 

Divanıharpçe 
hapse mahkum 

edilenler 
.A.tina 7 (Kurun) - Lirya. diva· 

IU harbi Venizelist Selanik ayan 
ve mebuslarile gazetecileri hak· 
kında.karar._ vermittir: Bu ka
rar mucibince mütekait miralay 
Grigorakisi ve Makedonya gazete· 
~i sahibi ve eski Başvekalet uıÜı· 
l ~~rı Levantisi beı, Venizelosun 
:!'.amanrnda bava müıteıarı olan 
Jnnnaı, üç sene ve Manuıoı Pip· 
~es, Spanopuloı vesaireyi daha ha· 
fif hapis cezalarma ma.hkiim et
miş Efimeris ton Valkanios gaze
teıinin sahibi TMdn"ıs. c;;.,r.,., · -· f' 

Beraet kararından duyu
Jan sevinçler . 

Atina 7 (Kurn) - Harp diva
nında beraet eden muhalif parti
ler reislerinden Kafandaris, sa· 

zetelere, divanı harbin kendisine 
gösterdiği iyi muameleden dolayı 
te~ekkürde bulunmuttur. Ba,ba
kan Bay Çaldaris ile Harbiye Ba-

kanı General Kondiliı, muhalif 
partiler reislerinin beraetlerindeft 
1,ıok ıevindilderini söylemiılerdir. 

Muha1iflerin intihabata 
iştirakleri kolaylaştırılacak 

Atina, · (Kurun) - Muhalif 

partiler reiıleri intihabata İftirak 
etmek için intihap tarihinin Z Ha· 
2irandan bir hafta ıonraya bıra

kı lmaımı ay tonuna kadar memur· 
lar araımdaki tasfiyenin bitirilme
sini istiyorlar. 

Baıvekil 8. Çaldaria, 1nuhalif 
partileri tarafından böylo bir tek
lif yapıldığı takdirde hükUmetin 
b11n.u hayıı-hahane 'bir zihniyetle 
tetkik edeceii ve rnemlekete nor• 
mal hayatın avdetini kolaylaıtır· 

mak için muhaliflerin intihabata 
i~tit·akinin hükUmetc;e arzu edildi
ğini söylemittir. 

Divanıharpde heraet eden Ve
nizeloı f ırke.sı baıkan vekili B. So· 
Eolis, siya.at hayattan çekileceği 
§..,yİ<"Sim tekzip etmiıtir. 

Ven.edik konferansı bitti 
V.nedik. 7 (A.A.) - Havaı J nın tn" .jl tutumı•n eli.-. ' il-

ajanaı muhabiri yazıyor& kametle~i lı'ç·bir zor altına li:eymı-
Diin Hileden ıonra biten ltalyan yacağı temin eailmekto . . - "' ne

• Avuıtarya, Macar toplantısın· dildiğine göreı ademi müdahale 
dan ıonra Roma konferansınm mi8afonın •• ·nı.dı, ecn · • n~-
ınukadderab dahtı müMıit gör•· gandası te • i ile rejim deği,.iklik-
mektedir. lerinc kar~ Avuctury -nm i&tikJ~-

Resmt tehlil, kon mal Tın. i~- lini koı·urrı • · Yr, B8y11"1 J,; .. ı..!'! 1 ... • 
ten ıelen bir it birliği isteöi için· resinin, I" 1 sburglnrm tahta •"1 ·~ 
de yürUdiiklerini ve üç hükUmetin malarını güçleştirerek k~üılt nd
llU.k.tat Ye ıCSrUtınelerinin biribir· latmanın diJelclerine ı-:;cıın bir 
!erine tamamile yakm olduiunu durum ı . dana ıetireceii zaıtne· 
98ylemekte ve tu noktayı iıaret dilmektodir. 
etmelrtedirı Ökonomik meselelere relirıee 

•• ltalya, Avusturya ve Macariı· Avusturya ile ltalyanın Macar bu~ 
tan arasında ıimdiye kadar ba§a• dayı satın almaları haldundak' 
nlan, it, TUlla konferanıı ile ilgiıi ı'\n'.,şma • yen:lc;Lir 1"' • • ·• 
elan ülkelerin a.nlaımaaını kolay- lenmekt .dir. 
laıtıracaktır. 
El~e edilen eıasb netice, Ma· ÜCRETLi MEMURLAR ARA • 

eariıtanrn Tuna konferansına gel· SINDA BAREM 
ınetidir. Macariıtan lillhlanma Maliye Bakanhjı, Uc:retli 111~ • 

heraberli~inin ve muahedelerin murlarm maata geçirilmeleri eıa
dejiıtirilmesi ihtimalinin Tuna ıı üzerinde yeni bir IAyiha haZll' • 
miıakına ilıilenmelerini istemekte lamağa ba~lamıftır. 
dır. Bu layihaya göre, ücretli me -

Roma konferansının yeniden si- murlar arasında bir barem yapı • 
1 \hlanmı. meselesini tetk'1 ~... lacak, yani devlet hizmetlerindeJl 
:.H muhtemel görilnrt"'"'1 ~ •• ı· dolayı verilecek ücret miktarları 

na karırİı1 ., it lvıu,,n. Roma k"" muayyen bir had dahilinde teıbit 
feranım-~an sonra, husu•'" H .. kon· ve tahdit edil.mi! olacaktır. 
f ranem bplanar&k bu me•elev· Bunların arasında da bir ücret-
tetkik ~1ni t,..,.l;f eti"'~,< me· 

tliyet•nt üzerine alacağı söyle -
mel.dedir. 

Macar ~~!elesi haı&mda ltaly" 

ten diğer ücrete geçmek için mu· 
ayyen bir müddet e i1crette ~alı, • 
mak eıaaı kcntulacaktrr. 

Gene bu llyihanm hükümleri • 

Italya 
Doğu Afrikasındaki 

za :saz JL!f w w: - ac: 
, 

iç Bakanı Bay Şükrü 
hadisesini tahkika 

Kaya irtica 
gidiyor 

müstemlekelerinin Ankan., 7 (Kurun) - lçi§leri Bakanı bugünkü lzmir ekspresile 
emniyetini temin için lzmire hareket etti. Bay, Şükril Kaya aradan lapartaya ıidecekt'r. 
ihtiyat tedbirleri ald Allkalılar bu hususta gizli davt~ nıyorlar. 

R 7 (AA) H 
. L ı Tarikatçılık yapmıf oldukları anlatılan suçlular111 muhakemeleri 

oma • • - angı rab- dl" hk l . d b" . d .. ··ı kt. .k 
1 

ld .., • • a ıye ma eme erın en ırın e goru ece ır. 
rı a ar o ugu ıyıc:e anla§ılmıt o - 1 rta M'l• A ta] d k l • k" · h · ·ıcı· l h A E h 'k I spa - ı as ve n ya a ya a anan ı.., •tı uraya getırı ı. 
an. azı vrupa .a rı a ar~nın Cümhuriyet müddeiumumiliği, bunların sor~larını ve ır;Ü'Va.cehele · 
Ad11~babaya çok mıkdarda ııllh rini yapıyor. Getirilenler ~unlardrr ~ Mültil Ah.met, Hamdi, Haııııt, 
sevkıyatında bulunmaları, Habeş Halil Jbrahim ince M h t t · H L M h t H ı·ı Jb h' 
h

"'k.. , • L b . • , , e me , ıaa çı arız e me , a ı ra ımı 
u umetının serer erlık tedbırle- Hatip Hu···ey"ın Molla H·· . M t L M'I• 1 4! f"k t h ")d Al" . . •tı • H L • ""' , useyın, us ara, ı ns ı °'e ı , a 11 ar ı 

rı ıttı az ctmesı ve &Def ımpa - Rıza ••• 

ra .. torunu~ son zamanlarda söyle.. Bunlardan ha~ka daha birka~ ki ti nezaret altmdadll'. 
mıı oldugu nutuk İtalyanın ıarki B lrt' b k · · b 5 ·d· Kü dl ·ı h ı:__ • • 
A( .k d k. .. l k l . • ursa - ıca şe e eıının &lı aı ı r ı e . mu a11CTeye ıırı· 

rı a a ı muatem e e enn1~ b k. 1 · b l d x.. ij • B d lık'k . . • 
1 1 

ak • ,en azı ımıe erın u un u 5 u zannı zerıne uraa a ta 1 ats 
e~n;;etı~~ ~xn:n ~~?'~ a m

1 
r başlanmıştır. Altı kiti •orguya çek ilmittir. Bursa 'f'aliıi 'ba1, Fazlı bu 

ç1n azı ı tıya te ır er aması- hususta şu beyanatta bulunmu9tur: 
m zarurt kılmııtn. ~u ıebept.en ''- Bu itle müddeiumumilik iş tiıal ediyor. Mille mUddeiumumi· 
dolayı Duçe, Sabaudıa de Caglıa- lig"'inin iıt'arı Uzerine mesele Bursa milddeiumum·ı·~ ·ıd· F • 
1• E k 'I •· lı .. 1 kı·ı • • 'S' ı •••il• verı ı. ev 
ı ır aıı e .-,ıya ıom e ı erın ı- kalAde 'bir hadise yoktur." 

ki fırkasının ıeferber edilmesini 
emretmittir. Palarmo, Güena, R!l
venna ve Porli Siyah gömlekli ta
burları ds ıeferber edilmittir. A · 
na vatanın diier cüzütamları da 
harp halinde bulundurmak ııJak 
sadile yalnız altı ay askerlik yap
mıı olan 1912 sınıfr da silAh al -
tına çağırılmıtlır. Bu tedbir dola
yısile 1913 ıınıfile 1911 ve 1914 
aımfları tamamen sillh altına a • 
lmmıt bulunmaktadır. 

Eritre'de Alt komiıer ikinci yer· 
li fırkayı ıef er her etmittir. Hali -
hazırda ikinci Sabaubia ismini a
lacak olan yeni bir fırkanın teıki · 
line ve Siyah ıömlekliler tabur -

Akay, Denizyolları ve lıavuzlar idare
lerinin gelirlerinde artıı flar 

Ankara, 7 (Kurun) - Akay, 1 kay Deuizydlları ve Mavuzlar lda· 
Denizyolları ve Havuzları İdarele· rHinia va.ridatlarntda ı~ea yıla " 
tinin hüt~~lerini tetkik etmek ü • nilbetle mUlıim 1'ir artıt vardır. 
~ere tetekkül eden muhtelit encii- Bu artrı Akay idareıinde ZOO bi11 
men yarm .Kamutayda toplana • lira kadardır. Bu para, Yalovada 
caktır. yapılacak elan otellere harcana • 

Toplantıya Denizyolları umum eaktır. 
müdürü Bay Saadettin de iıtirak Denizyollan idareıiniıt vari • 
edecektir. elat Eazlahlı, ıatın alınmıt old t 

Muhtelit encüıtneıt üyelerine iki va'UJ'ult &edeline kartrlrk tu • 
dağıtılan bültenlere nazaran A - tula.eaktır. 

ı. • ., vücude_tretirilmeıine tevessiil Q.~ ... 
edilmitti-t. Bütün hu icraat mut - s~nq ı ... ~.... ··--...J:«": .... : l.,t:"llO•---

delil<anlıdan llirini öldürdü 
•• 
-- 'Ş 

lak intizam ve ittirat i~inde ceye· 
yan etmektedir. 

Napoli, '1 (A.A.) Merano va -
puru dün akıam, Gavinyana fır -
kasına mensup aubay ve 800 erle 
bir mikdar da harp levazımı ala
rak, ıarkt Afrikaya hareket et • 
miştir. 

p ARA KAÇAKÇILIGINA KAR~I 
Ankara 1 (Kurun) -Para kaçak· 
~ılığının önüıte ar~mek için hazır· 
lan.mı§ bulunan llyilıa Kamutay
dan re~i alııunıttır. Finas Bakan
hiı bugünden itibaren 11.yihayı 
y:eniden tetkike 1'a.flann§tır. Bir 
haftaya kadar llyiha yeniden Ka· 
mutaya ıönderileeektir. 

öKONOMI BAKNLICINDA 
J'>P:~IŞIKLIKLl:'.R 

Ankara 1 (KuruB) - Ö'koBomi 
!akanlıiında mühim deiitiklikler 
yaprlmaıı, hu arada sanayi umum 
müdüru Bay Reuinia tetkilc 'he· 
yetine nakledilmesi, sanayi umum 
müdürlüğü n.zifeıinin veklleten 
tetkik heyeti reisi !ay İlhami Na· 
Eiz tarafından ıörülmesi ihtimali· 
}erinden bahsofoınıınaktadrr. 

KAMUTAYIN BU 
DEVRESiNDE tlKARILACAK 

LAYiHALAR 
Ankara T (Kunın) - Kamuta· 

ym 'bu devresinde ~ıkarılaeak IA· 
yilıalar arasmda yab&neılann 
Türk vatandathlı 1'ahislerinin 
haricin.de tabiiyet işleri üzerinde 
verilen ka.rar'larııt Devlet ~tlraıın· 
ea tetkik .dilebileceğine, ve ka· 
nunlarla niza.mRantelerini mer
iyet tarih1erinin Kam-qtayea ka· 
bu1lerinden ve nizamname'lerin 
Bakanlar heyetiMe taıdikindea 
itibaren ıayılmasına dair llyİ· 

halal' d& 'VPırdrr. 
cnm111mmmımtıl'1ıtmll'nlıımıntntrMftt""ttmtrtt•l'Wr1U11mn,..,n"mtt.11""'""11n11"9 

•e ıöre, bu ıuretJe ücretli memur-
larra da 1.uluadukları ücret daire
sinde ter(ileri temia eluıaacaktır. 

lzmü-, 1 (Kurun) - Ödemiıia 
iğdeli köyünden ,üç ıenç, on yedi 
ya,ındaki Bayan Asiyeyi kaçırdı
lar. 

Burılardan Hüseyin dağda, 
mağarada kıza dokunmak ·iste -
miş, kız yamndaki bıçakla Hilse • 

Kontenjan 

Almanya için ayrılan 
kontenianlqrın bir 
kısmı dağıtıldı 

Ankara, 7 (Kul"Un) - Alma.il· 
ya için ayrılan kontenjanların bir 
kısmı bugün · gümrüklere daiıtıl • 
mı~tır. 

Bunlar sarasmda yünlü me.ısu-
eat, porselen eşya, deri, demir 
JIU\.mulAt bulunmaktadır. 

Pamuklu menısucatm konteft • 
janlan da bu hafta içinde güm -
rüklere gönderilecektir. 

lıstanbulda bulunan Gümrük· 
ler müste§arı Per,emhe günü 'bu. 
ra -a t1öı'1 --e1·t:ir. 

YÜKSEK TASDiKTEN GEÇEN 
OÇ TAYIN 

Ankara, 7 (Kurun) - Mene
men ve Oımaniye kaymakamları 
Bay Ali Nihatla Bay Oımaa Nuri· 
ain ü~üncü smıf mülkiye müfettit· 
liiine, Erıurum Tapu katibi Bay 
Muradm Giresun Tapu müdürlü· 
ğüne tayinleri yüksek tasdika ikb· 
ran etmiştir. 

ÖDEMIŞTP: O<; AMELE 
YARALANDI 

İzmir 7 (Kurun) - Ödemifte 
tüyler örpertici 'bir kaza elmuf, 
yel yapısında ~ahBan rmclc1er·1~ 

üçü dinamit pa.tlatırlarken ağır 
surette ::ıralaaaqlardır. 

yini öklü1'91Üftür. 
Cie~ kız, keBdisiıte taa~z et

mek istiyea adamı öldürdüktea 
ıonr• karalcela ıldip teeli• elmut 
ve hldiseyi anlatmı,tll'. 

Jandarma Hüıeyini:a diğer iki 
arkadatını ynkalam19tll' .. 

Bay Rüştü Aras 
Balkan konseyi toplan
tısında bulunmak üzere ' 

Bükreıe gidiyor 
Ankara, 1 (Kunıll) - Dıt it

leri Bakanı Bay Tevfik Rüttü A " 
ru hu aktam, Bükrefte toplaıta' 

eak Balkan Koaıeyiade bulUIUllalı 
üzere yela ~ıktı. Konıeye Balka' 
hükdmetleri matbuat umum mil -
dürleri de ittirak edeeeiindeıl 
Drş Bakaniyle hirlikte matıhuat ır' ' 
mum müdürü Bay Vedat Nedi"' 
de gitmektedir. 

Matbuat umum 111üdürüıt1 

matbuat iç itleri mÜ§aviri Se1 
Sadri ~rtem vek&let edecektir. 

Dr. Tevfik Rüttü Araı harekr' 
tinden 3nee Baıhakan lımet I~ 
nünü ziyaret etmiı ve tenra her 
kiıi birden Cankaya k&tkilnde 
tatürk tarafından b,,ul edilmİf 

ler •• Dıt itleri Bakanımız Rei9" 
cümhura veda etmittir. 

lST ANBUL MUHTELiT! 
lzmir "! (Kurun) - Ista 

muhteliti İzmire ıelemiyecei" 
bildirdi. Cuma rünü lik maçl 
na devam edilecekti~. 



• 
umumıye 

E,. koyu it.i,,JatlarJtut., en 
e,,;. • l . • 

~· en hürriyet prenllP ennır• 
;:;Pftenlilı ettiği 1Jtemlelıetlere 

«r her yerJe Jıe11Jüıri, 11srlıjvtt 
"Yure,. lrurJ11et: Ellılrı alftllmi • 
'· l,. Ztllint "'üdebitler elklrı u· 

Pftİye önürule birt1111Je nlırlq 
tlrtnı rolr tluyrfffJ§imJır. llcilt • 

• Pepi .alllui bile lıenJini 
~eri önünde toprqtı hJHll'"" 

C11'111 /ıüıİ.llJ al /ıarttırtmtll • 

Şirketin yaptırmadığı yollar 
~~~--------------~~~~-

Belediye bozuk yolları yaptırmaya ve parasını da 
Tramvay Şirketinden almaya karar verdi 

Tramvay hatlannın geçtiii be- tır. Topka.pı, Şehremini. Ortaköy, 
zuk yolları tramvay ıirketi tamir semtlerinde oturan halk da bele-
etmediii i~in belediyece tamira - diyeye, kaymakamlıklara mazba-
ta &qlanacafmı düa yumıtbk. ta vererek yollann bozukluğun • 
Son yapılan tebliiat üzerinden dan tikiyet etmiılerdir. Yolların 
on 1:teı ıün ıeçmit bulunmasına bozukluğu motriılerin arkasına ta· 

• fır. E.lkan unuı..Uyeyi lıtıybet· 
• ZCl1qft JtılırHltat lropt111 bir 
ltı'tık (libi .ölriiliil' lıeybelfflflf .. rajmea tramvay ıirketi ıehrin kılan romorklara binenleri pek 
t .muhtelif yerlerindeki bozuk yol· fazla rahatsız etmektedir. 
lk&rı ulftumiye e1t libnol, en 4 1... _.J!X.: ları ya1'1tırmamıtbr. Halbuki Bu vaziyet karşısında belediye 
nurriyet laaotınlltft ~u• ~ yer- r • rle ay,.; ıelıilıl• laıooetiıri p... tramvay ıirketi ile Nafia aruıa · kaymakamlıklar vuıtasile bozuk 

ttıt.İftir. daki mukaveleye ıöre, tramvay yerleri tesbit ettirmif, ilk olarak 
1 lı "' •irketi rAylann ıeçtiii yollaTJ Saraçhane ile Şehzadebatı ara -
.._,. tepluluiu tlenw , ll§tlgJ 3' 4 lı · ya1'1J11aya ve iyi bir halde muha - smdaki kısmın yapılmasına ka -
«rı ellı&rı unuı..Uye tlelfte fir, r ,,,.. -' l faza etmeye mecburdur. Ya,, · rar vermiıtir. Buradaki yolun ta· 
Qrı Ulftulftİynİ~ j,...,. l•ra u-olcımcu. Jll&ZI& ıirkete teblipt yapılır, '·. nıiri belediye tarafından münakn-

llkarı umu~ ı/erıe• t•Y iter hafta zarfmda ite hqlamna-, T,._,, yolan yırıwiıltılri 'lu,,,.. saya konacak, bir müteahhide 
Joğru yelu •Öyler. yollar helediyece yaptmlır. Para- ların latıli yapbrılacak, parası şirketten a -

Cer~i lıatolilı Jıiluoi1tin i•lı•· 
11 

tirkettea almır. Belediye mu · liiat yapdmıf, fakat tirket bozuk lmacaktır. Münakasa bedeli be~ 
., bir •olalı telalılıüüte wöre, bveledeki bu kayıt üzerine ite yerlere mühendis yollamakla, h1r yüz lirayı kanunen ap.mıyacağın~ 
kın sen ltdln" •enJir. Htılr- N.Jl&111aya karar venaiftir. Şir · kaç amele ıöndermelde cevap ıöre, bozuk yollar kısrm, kısnn 
ll!ai iae f'lfnttU, .IJtDtmG• Ar- kete 1'ir yeriae üç, dört defa teb· vermit, bozuk yollar yapılmamıt- münakaaaya çıkanlacaktır. 
brırtdt111 .us -.ara llÜrii lriilıüm - -------------------------------------
tıkartıbilirsütis. Hdlıul ltallı y h • • d ı k b _, .. w,m;.,_,,.,,.,.,,ı;. arın şe rımız e yapı aca. ayram 

• . l'trıri ellıarı uıraımiye tloinıYG 
l'ler. Faktıt bu sösi.i t11bi4tÜt 

rtda iıuanlan iJare edat bir 
' lJrıclü tU4ıJrJUr etınetlifıre kcı -

etmeye i"'W" yoktur· 
l'i,.e btqlı11 bir btılnıttdtırt libe 
~eri,. §lort ela11 tabiat yo:ptıiı , 
ı)i yepm •ÖSÜ de bir tıetJYİP 
Qf Wğe i""""""''"'" IHıf lı• lıir 
değildir. 

Jl .. L-;Ju•ffe elk4rı umumiye al -
~il'; yannı J'Ouara aa a•pa• 

Partinin d~rdüncü Büyük Ku· 
.Wtayı yarı haşh;or. Bu münase
hetle şehrimizin süslenmesine 'baş· 
lanmııbr. Dün muhtelif yerlere ve· 
eizeler yazılı levhalar uı'lnnfbT. 
Müen .. eler, Oaiversite binaları, 
yüksek elrulalar bayraklarla d~ 
•blaeak, ıece el.imik t .. vin.tı 
yapılacaktır. 

Yana ıahak saat detkuzd.a t'11ti· 

biyat fakülteıi prefeeörleri'ftdea 
ltirisi partİ•İ• çabf111&1I, preıramı 
ve ae,.dua ıetirdiii itler eh'a· 

fıada 1'ir k-.fera• verecektir. 
Bütüa fakülte ve yükıek öiret

aea ekuluı talebesi11ia keaf eraas 
sal•auada 1'ulwmaaları ke11dtleri
ae hildiri'lmi,tir. 

Diier okulalarda da o ıü• kOll· 
f.raıtılar ve Müsamereler verile-

cektir. 
ANKAKAYA Gl·DEN 

MURAHHASLAJt 

e.H. Partisi lıtanbul vi!iyet 
heyeti reiı vekili Bay Ali Rıza ile 

Avukat Bay Faruki, Bay Meki ı 
Hi.\met,Bayan Ha.kkiye Emin par-

A - Ankaradan Radyo ile verile • 
cek Partimizin Genel Ba~kanı Ka•A.l 
Atatürkün !IJÖ)'le\i dinlenecektir. 

tinin yarınki dördüncü kurulta· 
yında bulunmak üzere dün akpm· 
ki trenle Ankaraya ıitmiflerdir. 

l&T AN BUL llALKEYINDEN: 

Partimizi• DördU11eti Büytik Ku • 
rultaym111 a~lıp t Maym t3i Per!19'· 
ite ~nU ve ~tesi qaftdakt fT8fl'&lll 
•akiliwde kutlulaaauktrr. 

ı - ü:uıu:hiz: Saat (15) de Tepe. 
~ Şehir Tiyatre11Dtda: 

YANGIN 
Işıksız kalmak tehlike

sinden kurtulduk 
Dün sabah Sil&htarajada Elek· 

trik f abrikuı karfnmda Mihaliki 
ye ait yaihaneden yancm çıkmq· 
br. Yağ hane elektrik fal:Jrikuma 

~ok yakm oldufundan fabri·kada· 

Jriler telita dütmüfler, hemen lı
tanbul itfaiyesini haberdar etmiş· 
!erdir. İtfaiye ıelmif, fakat yağha 

aedeki 2ZOO kilo beziryaiı tama
men tututtuiu için binayı kurtara
manııttır. Beyoğlu grupundan da 

yardımcı vasıtalar ıelmit, yanıgı
ftm elektrik fabrikasına sirayet et· 

memesi için tedbirler alınmıştır. 

Fabrika tamamen yanmıttır. 
Y anıın Y ako ve Simon isminde iki 

amelenin ocağa fazla istim vere

rek beziryağlannr par]alm&Jann

dan çılanlfbr. 

B - Evimiz Uyelerinden Yüksek 
Muallim Mektebi Müdürü Hfımit ta
raf11ula1t bir söylev söylenecektir. 

C - Evi•iz üyelerinden Müııir 
Müeyyet Belnllan bu gün için yazdıfl 
(0klanl9lmn ucu11dayız) a4h '1irini 
okuyacaktır. 

D - Muı!flU san'&tkirları centiye
.,; 1iv•1•1"i•tf,.• (30) kişilik bir heyet 
tarafmdaa kenser nrilecektir. 

2 - Geee: Saat (%1) de Gülhane 
parkı i~nde Alayköfkil pbe•izde 

A - TelB!lfl komitemiz ba~kaıu 
Dr. Celil Tahsin Beran bir söylev 
aeyliyetektfr. 

B - Te111sil ~ube111iz amatörleri 
(Beyu KahraınH) ve (Müre~~iye) 
plyeslerlni oyniyacaklal'dır. 

3 - Yer azlrir yüzünden her iki 
müamereye de davetiyelerle ıirile • 
biletek!ir· Bu davetiyeler her l'ÜR 

Halkevı ~evirrenliiinden alınabilir. 
4 - Büyük Kurult.ayı ayrıca takip 

etmek i 9 tiyenler i~in Cağaloflu Mer
kez AA1onumuzda radyo tertib&tı ab11-

mr,tır. 

Arzu edenler salonumuzdan ku • 
ru)tayı dinliyebilir1er. 

Kunturat resmi 
Belediyenin sıkı teftit yapması

na rağmen birçok yerlerde kiracı· 
lar kunturatsız otarak otunnak· 
tadır. Belediye kunturat resminin 
her eene tam olarak alm.muını te
~in için tetkikat yapmaktadır. 

Kiralanan yerlerin gayri safi İ• 
ratlan üerinden muayyen bir lam 
turat resmi alınması: çaresi dütü· 
nüfm-11...o. d' c:.ıue Jr. 

- --

3 - KURUN 8 MA YI~ l!'l35 -

Matbuat Kongre-~i -
Grup murahhaslarının 
kur'a jJe seçilmesine 

başlandı 
Yirmi Bet Mayııta Ankarac:la 

toplanacak olan Matbuat koqTe
sine İstanbul Matbuatından ittirak 
edecek mümeaıil'lerin seç.imine 
dün ~lanmııtır. 

Dün,lıtanbul Baaın Kurumunun 
daveti üzerine lstanbulda çıkmak· 
ta olan yetmiş beş kadar mecmua 
ve ecnebi gazete mümessilleri Ba
sın Kurumunda toplanmıılardır. 

Toplantı, Basın Kurumu Baıka
nı Giresun Saylavı Bay Hakkı Ta· 
rık Uıua) batkanlıiı altında yapıl· 
IDI§tır. 

Matbuat Umum müdürlüğün
den aelen talimatta rumce, enne
nice, almanca ıazetelerle çocuk, 
meslek, mizah, salon, kültür mec
mualar .i. biı-er grup sayılmakta, her 
grup için birer mümessil seçil
mesi istenilmektedir. 

Seçimdo hemen her gazete ye 
mecmua mümessili kendisi bu
kongreye ıitmek arzusunu ıöıte· 
recek surette ıiddetli hir meslek 
alakası gösteriyordu. O kadar ki 
gruplardan üçü kendi aTalarmda 
ekseriyet yapamadıklarından, :ni· 
hayet kur'aya müracaatı ittifak 
edehilmif, üç seçim de öyle yapıl
mıştır. Mümessili kur'a çekme ıu· 
retile tayin eden snıplardan biri 
iki nımt:e gazetedir. Kur'a Apoyev 
matini cazetesi namma B. (Li
gor Vaveridiı)e dütmiiftür. 

Ge'1e fraaıızca ıazete aamma 
hazır bulunan dört müme&ail ekse· 
riyet yapamadıimdaa kur'a çek
miılerdir. Kur'a (Beyoilu) sahihi 
Bay Primiye dütmüttür. 

A1manca tek gazel~ olanı TüT
kiş.e post namına Bay Muzafferin ı 

ıideceii oildirilmittir. 
Salon mecmualan olan bir ıru

pa konulan Hafta, Büyük pzete 
Y ediaiin, Pertembe, Y anmay, E.v~ 
rensel ay mecmuaları da ekseriyet 
yapamamıftardır. Gene kur'a ile 
Bay Peyami Safa aeçilmiftiı" 
Çıkaa çocuk mecmualan hemen 

ittifak ile Bay F anıklı seçmifler• 
dir. 

Resin:.li mi2ahi halk gazetesi o
lan Karaıöz ve Köroilu tarafın· 
dan ~ay Burhan Calıit .eçilmiftir. 

Me~ıe:: mecmuaları namına se· 
)enler: Bay Cevat Gültekin, Kül· 
tür mecr.:ıual&r} grupuna iştirak 
edenlerin muallim Bay Alunet Ha· 
lidi müme11il ıeçmiılerdir. 

. Kitaı; ;ılar, matbaacılarla erme· 
nıce g:ı:.eteler de mümer.~illerim 
hua-ün toplanıp teçecelderdir. 

.. oz tarihimizi, öz dili
mizi Cumha7iget 

öğretti 

"4-.• ilıi ranriJ• $ilôletarafad.a yanan fabrikayı görüyor•nuz. Diğer resim Partinin dördün~ büyük lıurultayı mİinGHb til -. riyor. e e ıehirJe alİlan vet:tulertlen birisini afjd~ 



Efkarı umumiye 
.. _ ( Ba~ttuafı S .eü SllY'ft1J«) 

nı.iflgtJir. K~ndi bıql.,,,.. .lltbt 
umumiye vücutle ıetirmelt itltlic • 
sında; olan müuıeaeler rolı tlef• 
/Jil,,.eJen bir an ,ibi haf/talan he-

a a p 

7 ehditle para istemekten suçlu 
sabına petelrler vüeutle getirirler. ' ' 

Lilnrtıl tlemokrtUini11 lt41rlm ol- Y ti dırım telgraf getirdim ,, demiş 
ve evin kapısı açılınca •.. 

tluiu za:mtutlartla elk&n umumi • 
ye/eri vücude ,etirenler siyaıtı .. 
11111, ilıonominüı ıerbut rekabe • 
ti oe bu relrabette yer tılm. h . 

"';';:,~ıiberaı t1ert1ekraü,İ1111i- Halil Lütfinin davası karara bağlandı, Şevket ceıa 
:::'"~!°.:'t..a;;:' .a":~=:ı~~ yedi, iki sene, dört ay hapiste katacak ! 
mai pl4nın« ,6re tmıziM dıttelr r "S " · aah · le 
flııvasın11 tlii§ürtee lnıltrtmlcr, ve Q OBJMM p&eteaı ıp -ı G 1 E d 

l I tl ·ı ı--tı ._ rman memuruna riaden Halil Ltatfi1i !»ıçakl• teh · enera sa ın a uı men atı en e .. -.. ttr ~ il 

a.t • ·ı ditederek~i••• ~rlapara davasında karar 
• 19 erıyor. .. l ._, J /L-- verı en ceza çebaeie da~ SUÇIU 
ue~en yuz yı lpll e e aıran U· • • .. 

· ·· ı · · lı&lt ı,· -Şevketıa a1,1hakcmeıı, dua ıoau -
mumıye muesseıe ennı" " Hapis müddetini Litirmic l •--1....-• "' L_ Hapı"s cezası ve 600 lira .rıı.•1 lt"b" ~ _,. ,..,,.; 1CJ1 ... , u varmq, ı._P'IJ aıır ~za -.an 
ını ra ıtı ı ı GaCllftlJI eııuıe , ... ~ ... · • ka 
fi, kah ökonon1i Wrlan lfi1t af)•· seıbest bırakıldı k-ea•, ~t ~· alP. ~ · ınanevi zarar! 
"" Javalanm11 ortç11 tıtd,ıfr, .A1ead.t .....tan awf~a rarmı ltildırmıftir. "S°" P•t.., cas~ıe.üaia _,,.._ 
k41ı bir tlq aiyatı tlt1Vtmtttltn1 '• ~1•J'llldaa eı_.a al~iıule- Davacı yeri11de lialil Lutfinia tiii "lttibt )'e Terüki ....d .dej-

. layc yabancı bir tlevlet stılırula ili Bati.Ilı uvur, lıitaüul aiır ce- avukatı e!ki adliye .-aüateşarı Fe- tiu, aasıl y.,.dı, .rauıl öldü?,, tef,. 
6az:ı müe11eıeleri11 Mtı11 tılı11tlıfı A ......_..we 99llUBU 1Mılmuf- rit 'bulu11uyordu. Müddeiumumi - rika.:aa.du dolayı açılan 0..va, clüa 
wöriilmüıtiir. Mesel4 6üyülr ,..,,,_ tar. lii~ muavia Alamet Muhlis. temsil bitmittir. Bu tefrikada Y aaya ııaü· 
ten ~vel bam ,rfllltnZ el/ıhı v - &.kal iuresi, •emuftla mull- uıyerclu. Mahkeme heyeti, Ah . d,f ~amd&IJ 'bahsediliı'ke~ haki~ 
umumiye müesıeıelerirri11 Carfıi tıeHf taftldwtle •eteedUllU ve b.t- eaet Suat, Kemal •e Sa'kıpla te - kat~ WIU• elaıyaa 'ıeyler yuılıp, 
ltuıyan taralıntltat ..,,,. afırttlıfc tıelea 9UJIU ti,.leıDtia reaia ~ tôkül ebllitti. ICaıu elnıadu. .&Rk.ıada y_a_kıvk §.lmıyu ııqriyat 
bupn artık bir •ertelıtlr, rra.ı• iıç '61: kti.ur Hra:rı tlmflı et ~ararda, ..auçlu ~evketia ıeçe• yrıpıldriı kaydile y aaya müdafii 

Bu miıaller ıofaltdabillr. Şu tiiiW ilidie. niyordu. Molıkeme- Mne tetrinievveJinin otuzulleQ .... Gew.ı Eeet tarafiMUl ••"te ... 
ltflltle elkhı rnnantly..U1' ıtlus MJeti, ,l,u pva.Qa yirmi lir• n eeıi gü11q !tattıktan ıonra HalH leyltiae ceza U.vası açılmıftı. lıs
menlaali lfe bcqbcrf11 yofnılmcm tleıtuz kımıtua zimmete 'eçirildi· J..Atfinill ~itlide Sama11y,lu11d• ~ t&Uul ik,ixi ctıM. JIM.hkem•inee 
gerektir lıt•1tı•tine vımltınlthr. pi .. ,,it Jii""üt, e ... au \ic ay aumaralı eviae ıitti(i, keadiıine '-1Qlu clavada, aiiddeW.vıal 

El kart umumi1eyi lmsun %it Jaapif. al\J •7 • .. wlukt&a lQft• telrrafçı aüsü v~rerek "yıldırun -.ıe.viai D'NJt UR ._itti-Mü 
menfaatlerin oyrmetıfr ltalbte .ır- ,_ kaht "zuı V''91'aİf, ıuç lllJUlı- telgraf getirdim!,, dediği, koy · keme lleyetj, ••rdiii lıııararı u 
mekten lwrttırmalıtlır. Su 11tu1l tflil arihlfır'• deVNtllı wrette it· nunda bıçağı çekerek kapıyı a - ıaat oa dört ),uçukta hildinıaifl.h'. 
mibnkün olabüir, ba1111. k«mm ye- te.diii ...,, aza •üddetiai ar· çan ev sr.ltibi11i11 üstüne yürüdü - Syç, ceza kaamtunU1148Z incı 
luntlan gitmelr ~kar bir yol 'e • bPmlf, eeza üç •Ye• Mt Pil ha· ğü, fakat ı~luaua arkadaşı Ab · ...Ocleıiai• te• lıkraeıaa sör•'"" 
fildir. (:are terbiye ve elWrı u • pis, yedi ~y ıne•ur!~all ~a~~ dullalun haber vermeei üzeriae hit .-W.•Üf, t.frikaaJa mulıaan-iri 
mamiyeyi tlolmytatltm11 "'1,i ve ~lıt ft'klm4e te~lnt •. ecblmııtır. polia memurlan içeride C\İJ'JJJÜ - Ziya Şalftı-!e razeteaia ll@ffiJ&t 
~uarlarıdır. z~~~.f_wı&J~~.IQ ı.::.:: methut tenibatı lldı.kJarın\lp llliidGrii Toltir ve aahibi Ali EJa... 

Sadri ErtCPm lpJı ~.,..,.. --"'" ~ ~ .ı ... ..1..1 vaka11t•dr~r anlıWhvarclu. ~lunula altr ... r~ .... \.•-:• L-.. r .. • 
1aarcı A MIMiiilrr•"*••· MM.ıtwr, Jlu cHıetlerta aahit görilldi,ijü ya· verı"9ii.rtiat t'eacli.Ltrı fr'V•IC• 

'E.'~re'~'~*ei-derl ve. UU. Jriıidetla1 muhak..-i aD'a· zıldıktan 1011ra, suçua ma'hiyeti 'hiç mah'kdna ~dıkJarmMall, 
ımda •evltuf elarak ı~irdifi11- gözdell geçinimi§, $evketia iste - ıepni~Mi ••Deri ıözetil••k, 1'u 

frengi İşleri ti•, lt8111n ıedtest ltrrakılaştır. ğini eng•Jler clelayuil.e yerine ıe· ceza ı.aı edil•iftir. ı>iier taraf-
Dünyanın ea mefhur deri ve !vbf l~anı~•i• ~ ,v, lir• i~- tirmediği, ıece urla para almaia taa ı.azete t&J"afrad-. (ie.-.1 ~

f renoi mütehaşaıdarmm iştiraktle tlia et:tıa•ılle rrı:, sı-~e. ·~·- ekıik pvraıu,ıade. lnılwaduj\J aada zararı Jllf.Mvi .ı.n.k altı yuz 
• _..1 yjldi•i •eİt Jiriileıt Jİr•İ hr4 -.t kta ..J .... 1-n•u• .. eza 1..allU· 1ira öieBm.esi karar altna• alı•· 

( Polis 'haberleri: 

Bir tekme atmış 
Yağ iskeleıiade Uıay oğlu 

mal Selimle kol~ı B•ir 
arada bir çalı§Ma meaeJeı • 
dolayı kavıa çık191ştI1", Seiiın, 
kirin vurduiu hir tekme ile il 
veırım,iyeee_k ,_lde bay.ın ·· 
ğüııde~ lıutahane1e kaldın 
lu. Bekir 19kal.....,.tır. 

NOXSAN KfLO - Cibal"" 
tun.a Yuaua, s.ı.,uanncla 
... .kil.- i~ alıtTerit etti"' 
yakal•n ıttrr. 

VAPURDA HIRSIZLIK 

Dü_n lıkeadıeriyeden ~ 
ıe ı~Jen, Ankara vapunıoun 
ba.rıacla bulu.nan balyala 
fapka ve diğei" bazı efyalan 

.. ,. ~· idi oğhı 
Halil oi1u üitlia, Aılmaet 
Haiu v• Eaia eilu Haan 

MU...et ilt> Rem&i araamda 
P•l'a depftİ1'91ek mueleı • 
kaYp P.Jtt aeticU. 
Yüa94i •tl••ak.ıllı Gö1imiil""I 

Y AN&IN S~AN41eı-uf 
~ Nawe Mkaimtla 
biyesia eıriaia 1'aeaamdaa, "fı 
direkte Mellataf!Bda 9im· 
111araacez dük1ılautdan 

çıkmlJ, ıirayete :meydaa veri 

·- 9ht1üriilmüftijr. 

KURŞUN IO&U CA1M 
Eyüpto caaıi ıokaiad• Ebe 

• • 
J&:al&lll!llI§tD'. 

BiR et'CUIC Y ARALAND 
TatahHe Tthk attt!ll ıob 
ll 111DB&ralr me eturaa Me 

bu yaz sonlarına clotnı P"1eae ...., h ''- Be SIJhııMı .. '!'r.lr_.. ~ .... ,.. 1 ·ı 
1 « ~e'Lıuz ~. fazlaıı ~ia ukUx: •uaua 61 inci lll&ddesi deliletil• "1l!tır. Kemal, Burn•• ve SJBaı 

büyük veevremel hir Dromata 
9
'' ma'hkeMMlae aün.caatta ıer'best :_ • • dd • e du:ı:.· t- . J-lakkı ile te~kkiil edeJl JJlah'ket1te 

konOTeıi topla~lmr. Bu ke•· or.Tı ıneı •a es111 uy 5"' ~ • .ı• 
"'. f kül ltulua4ufa •• kaFarlastITrlmrştrr. 1' d"l . ti" Müdd-.1 t beyetiBİ'ft bu karan, el<serı:ı-etle.ır. 

o etvard-.ki anala,.&la111'iriıuif 
kadqlariyJe e,_a•kea Wf t 
içiae koydu1dan karpit p.t} 

ve M•lt•et •.J. cizu.d-. 
JIU! ve ted•viıi içia ~.euk 
kpeıiae kaltlın l•rftn-. 

ıreye bizden de resmea Tıp a ·· • • it e ı mıt r. oıınuınuın mu· 

tesi deTi ve frenıi ıerİl"f&tl pııe- Sovyet Rus sanat- avi11i Ki§ifin, auçuıt, iılendiii sa
feaörü HulGır Bo1ıçet da?et edi'l· ate göre :ece vakti iılelllllİ§ ıa · 
mittir. Profeeör H,,lftıi Behçet LıtrlarJ cefıtrimizde yılaeaiı yeluıulaki mütaleaaı, .-

Gümrükte 
arastırma .. 1'oncrey• Ptüreeeli ve orada 18J· 6 41 ~ tuihte ıüuti• •at.t kaçta hatt•i' 

liyeeeği ~eyler lçill tlmdid• ha· y I arqtırılarak, reddelulQllluJ, suçuw k ] k 

" 
) Misafirler ı miz ~~i köy Bir ba• memur ba an ı zıFlanmaya &§ amqtll'. ., l'Üut 'battıktaa ıema ittenditi Y 

Bl«;AK iLE YARALUJI 
T opltı•M• fi1.11U AılıliaYallı 
.. ı il• tal• lla..ıtanadaa 
kı UTP. etlllitler Hakla 

......... -.-- ,.....ı 
Bu 1'ii}'Ukko1tlftt d8ııt kemite- açıklarında karıılana~ak kaMıl etlibıaİf, ceza, oaa ıöre v..- emrine ahndı 

den nriirelcbp oleeaktır. ICeaite- .A.k ... U.. Jz.ııair• lfPll Şevyet nlmiftir. lıtu'"'l .. riilc Müf.tti!leri ------~: _____ .. ı 
ler tunlartlrr: ......... _._. ___ L. --L-Ja aa...l ı~- L .... 

8 
··-aalarda lstanbul -tc-..:~. 

tır. Ma1dcı tlllbiılm24tm. 

._.QMJı-.-.o W'ı' ~ Şevket, yedi sene alır napAr ..... ........ •ııııp.r-ıı.aa 
Dremataloji ~e tedrisat keai- '1• Dt•lllP'"' v..,,il• ~hrbwize mahldm elmuf, ,akardaki es1'a . lerift.de mühim hir İ§e ait araıtrr

teei, içtiınat.tetkı1di lceagreei, ita- ..... ~ ... L'patklrw, ulk.. m.ucilteaill hazı aoktalan ı&ze. malarla ~jraşmakı.dır. 
l&t lmm~tes~, nreuel ~ ntdala: vi, bel..tb-, k..-v~•'• §4'hir tilip ceza miiddeti yedi senetle• Bi-Ak mıaurlar torıuya ~ • 
L- komıtesı.. r~feso, HulOıı ..ı __ -•- .l • • 1 c.a.! .. ~ 
~' tin.VOIU tiiml ~ ..-..-ı•ı iki 4ene Jört aya indiri•••v" kilmit ve be.t eeıwatır Uebalık 
Behçet, bun1~rdai • ~~ji T• :c-T~=tlııtwada kar.. C.ev'·et, eve ..... ,ı.. ..i...lektea tle, -1 
tedrlıat ltomıtes M &ruu•&y•?l"• •-~ .. _ .. _...1• --• "-1 ~ .,.,. •---- eıı1riıut .,.111wıJtot?1'. 
lllıımıııttll -Jtlllllll"lııtlR~rıııtfll QIA .. n1•.-~ıye -.e aua· ber1,et etmittir. K-rarıe e~z~ kıı. Bir ltankaya ait waweleyi 
G . ' K l . mi~ WbtWla 'Iİy .. et edeeeil 1111 ittifakla, heraet kıamı ekser; . 111aydaaa ,rkar•• üç ıü-riik ... 
eçmış arıın ar. Wır )Mıya t.. 1'i1' ietr.,.ta 1tiaem yetledir. muru&a ikramiye verilmitti. Bu 

usrsM .,.. 1928 •iaafirleri y etilkey açıtn.dai kar KAru bihlirilince, S•vbt, kM· ikrw'Yeaia .... , ..Npler • 0 -

Mqllur f"'1'•14 SllH Jw, illi- flfrrac:altır. diıinia masum olduğuadaa ba'h layrsiyle geri almmaama karar 
ren Istanbul birlnd eeza mallkemesi. 1 .ı t..• --a-ia, ..l-L- L-:a IÖ•ler IÖyle . verilıaittir. 
u müıacaat ederek 'hulvv Pli " 5•Mtklrlu -.,,.i Ull•& •11' ete· -,..,,.. ..- .,. 
,...,.. il• wtmı• Melik al-.rMll• 1ıt _.... ..U~lder ve ~ aek iııe.it, fakat wbk br~• BAY ADIL - !Jelarimisde hu· 
1ıllr •• .,. ..-•ıtır· h1U•l& llaa• "1lpm •• Kssıl•J' ••faatiae ltildirildiii, •I• iıterae temr• Juaaa Gütmrük ve lllldaarlar laÜI • 
Bq, ..utr Jllllk .. • reiallilJa• Vll'· p i ..1_ 111_ ,_.:.. __ •- edehihıc•li ul•bhmf, jandartN •-·- lay AdU dü11 iiledea n · 
.ıii leUdaU, ltuıulaa iki ltufQk ay R~ -~~~::.=- •ıa ...,....,.. ,.uQ.faw•cla t.?kifhaaeJ• SÖ • .._.,...." 
""91 Yllll..t JatJ&J ll•Pll Bütt • rW ••~""'•'"• tilrübrıUıtür. vel l.w.!Nl 1U.rii1derm.le •8' • 
bflllBU trı•~J ca•d•iacl•a P • Yamı ~lediye, lt•llcni mU...- ....... .-------... i jul olııınt Ye Nt •üdtW Ba1 Se7 • 
tnkM "''••• x.ıttı- Jq119flıdıkl ,mertle lteyetia r•ki ltir teplaıKı f B~ gece nDbett;I ec•anelet fi•• lstaakl ,U.riiiü -41'1Uril 
in.vay ınltuı arafrla4n ;pea .. Jaıtam !'"-'Yit ,..i,.firler\a tehri· - - •1 Fasıl ile 1'o..-ıftur. 

Şansınızı 
Denemek lcln 

~at ve itli •uretle ..,,. .. , ........ • 0 4 ' 4 f"I F d • • 1 .... •ls4• ltıflr-.:ekleri fiial•re ait !aıaıtnu: !'et ı ea, eaer 1 · luacla11 ltatka yeaı yapı aa ta· 
~t nrııctttbtl,d~tl:ı:r.J™ -':~ ... 'la L----'t--ı..., Saut lılilaaaettia. 3-mdeltapda: 1-aU tıı ealHU tla pıdea ıecirll•it • - -naı kaldı aee1e edi.a. 
.... pa.,..ıq11 •••• ...,. ,.. I"••• ....,. '"~· • · IJakkr, D•lar ... iıti•de: Nbım, Kan• ... 
tüad•t1 • ...,._ t•Ma "'"* .. ı•• lııttt• 1.0.u.l.W lıafta ...na.- "6•rflkte: M. l'ot, Aksaray.. tir. T 1 C. İ 
.. ..,. ..... .... r •ıv .,. ~ '!' .. laal'bTi ...... iki •üıam•re ~"·· eemberlitaıta; lleflk ~ • • • 
~ ..... tir. hftaı• ~-- YWee.ı.ı.niir. Miaafirlenı tehri· tqta; Ali Jtiı;a, Benzıtta: eemll, 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ Eşya piyang 111• •ı•u•ttlr· .. iMeld l'ltW.t.i, •fiMl-1 eaki lenlkte: y.m, lltrkeetde .lH at.. 1iirk lttıtl.nı, &ana 

•.,.et lalklaı Tn•Yl1 •Dl,._' d za, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, Bey- hakkını veren Biletler ber giıede ve Zi 
7UJDl1l da danda ali.kadar olduiu • •erler, Boğaz~ ve Adal~ gez i· ofl~: J)en.ısucıa, &teiı'lll. 'f epi • Pankararında 
... g6rerek OllUJl da ~iml•amq ""~ ~·J.'11,, ,_~ --· _...._.e·. 8. ·--.. trvs·t v-t.-<)a; Cumhuriyettir d .,__ _._ _,__._ ._..... Mr ~........ ~ .. "lfU'olf,,... ~ .. ı lı"raya satı· ımakta ~•1' ... ..., •--e•e ~- \l!iatUV&r ta.n.f~ 'bir ziya(et ve· :rem ~·1'~: Yeni Turu, iiiiiiiiiiiiiiiii.ii!iiiiiiiiiiiii!!i!iwiiiiiiiiilii 
güne bırakılmı§ttr. Jıif!lllmr. j Rılıeıvıundf: "Yeni TürW;re. 
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' ~ 

1 telrilıtı Ne: % Yazan: lıhak FERDi 

İS~f lfJIYİ Yİll Mıbmudllı ~ısmnn 
ce,~esıae tıctıırıı 1ır11Sler~i! 

ölr~nomik vaziyet Kapalı çarşı ve zelzele 
endışe uyanclırıyor 

"ltalyanın ölıonomilı IHUiye • 
ti, ltalya iginıl• ılerin wipler 
uyanJınnalttlltlır. Fena bir balı .. 
ran g-sirmeld• ol• İl ltlqata, iı
halat .,. ilırocatın uirOlllıfı yeni 
tahtlitler yüümlen bübiitün le· 
nalaımıı balunayor. Sanayi, İpil· 
Jal maJtl• lntlafuwlan, H aM. 
toplanmaı yiUiinJen lıiinerli cı • 

mele aslıfıntlan ntldfanptir. A. • 
lıer ıoplcımcı lacırelıeti biiliin Iİecı • 
ref 11e ölıonomi lacıycıtını ""'.,,..,. 

., ı.. ·ı · -Mahmud un kaç kar111 var 7. 
Bu sırada ~'."'. ıg• _o, .... 

ne halde ıdı? - Ya cariyeleri?. 
$eyh y U1Uf aUnlerdenheri. yan- - Yirmiden fazla. 

111UD faillerini arazaaktaa uan • $eylı Yuauf ,Ulümsedi: 
llıbtb. ı·· be aerine yakaluaa - Mahmuclun lmnlan ıerlJe.t • 
la1r eolc i:...ıertn muumiyetleri tir. latedikleri yere ıidebili&r ... 
Qlqduak birer birer serbett hı - Cariyelerine ıelince •. 
rikılıyordu. · Mücahitlerin yüzüne l>aktı: lır.,, . 

8ir a)qam harbe hazırlanan _ Onlan maiyetimdeki bek!r u• 
-'icahitlerd~a Liri, ,.hir kıJJlarm• lanlar paylqacaklar .. 

Bu satırlan (Deyli Telpaf) 
ıueteti namına ltalyada bir tet · 
kik seyahati yapan lqilis mu • 
harriri Sir Percival Philipı maka· 
leainden alıyoruz. Muharrir ltal· 
yanm vaziyetini bu kelimeler\~ 1 

41& 1.-,ollara d~u sidea bir 

111,. tlrmüntil· 
Mücahit bu ıatıeyi biraz sonra 

tammıfb. Y angmı çıkaraa kun
tlalrçı Mahmut, hayatını kurtar • 
llaak İçİa l.-n1ollara ikica ecli• ,... 

Mwlaadm •tzlalı ..... --
eüait ,biıu ilerici• ..... ..... 
lerınia llleTeUcliyetlai dtltCimftk . •ttt kendieiai ,c;atermek iltemeYD' ... 

Mücahit MaJmrudua dütm•• 
İltica ettiiini alriiace ...... 
..._ le)'h Yueufa fİl*İ· Ve ....ıe-
ri anlattı.. • 

Malmmt ltltili'8 sensinlen ıı • 
'-mda hatm 11q1br bir adamdı • 
h,11 y.,J, M.hmıDa lllPUf'Ol 
...,-,-. iltica tı&tii•• hli .... k 
~ d' ~&-W..U. Yanma bır -eme ı .. ~ . 
lcec mücalait alarak lcltidiae Pti • 

a.:rh y--.. laiP.Rt& ~ 
.. \ı..~eyit ~ok •stadır, kim•• 

ıöriifmek ~· ~ 
firleri ne _...ile 111 n dı .. 

YaiJ ..,..,_ 11tt4.. tJ. 
,a•aüaden ;terek ipri,.. ıi_r-

._ mücahitJ.rle ......... 
...,_.,.di.e 
~ _..,,i meydaaid• yoku!. 

Tmul, mücahitlere= 

-Sa~~ 
~ tlmcllsbüa aere1e sitti • 

U.11erdt, 1'a ,.ıaaı aud 
inli?. 

f11ı d&tm•I• ı.atLMiıW: 
- Ha:rdl, .,... Wcalım, !e-

Mt Mat.at _,.,. aitti?. 
Ufak eopa:rı ,.e,mce uldkati 

llrledt: 
- Sls&la ketktalu "m lıMli • 

,,..... mtaklatmafa --- ....... 
,...., .&11edU Bea yat-da ı.teıe• 
~· !'fi.i .... ,.. .....,.. 

.) dedi. 
~ ..... bir .. , e8ylemedi ai? 

- u.:,.,.... -~ ~ ---
-Nereye ıittİIİai bimiyor .g. 

... t. 
-.ff&711'·· • 
- Nisia ye kimden korkup be· 

bina ela • l>ilmiyomm? 
Ufak 1'ekelemeie Letiadı: 
- "YQlllll bea cıbrd- diye 
~do korkuyorum!,, 
~a. Aısmdaa t.fka ltlr fe1 

·~-. h,ta Y111tıf aiaim kollarmı 
"-•a. , 
~ ........ ~· 

8'* ... benim haberim ..... 
...._ llna~ecek.. y...... hiri et:-· iBcance Ye clerhaİ .,._ 

..-.cektia .. Yelma -..ıa · 
-- aldenint •• 

Uta1ı korkuclaa titriyonha: 
- 4ra Se,.h r t. dedi.· Har••._ 

• __ ,eart,eı., - .ı.e .. t ..... 
.... ~erilllf • .... 

Şeyh Yuıuf kararpha döndüiü 
zamaa, içinden 1'u kadar alçakça 
wıulaa bir milletin inknum& acı• 
maktan " •t•••lcten kendini a• hülba ettikten ıoma ltalyanm •ibll ıdtlmtitlm...,. ...,..,. ~ı~•l'11 r.llr le)'8fi 

--11 vaziyetini de ıözden ıeçire- l•ala plft --"'lana ilk Dc1ar llir P.U& ile ittimllli lam•wıtb· maı ... n·-
MGcafıidM', s.,it Mabamdun rek dikkale deier ma16mat v•r ·· utracllkları yerlerdeQ biri de Ka· eclUmifti. 

nincleld cari,.ı.rl alıp ıltüriirler· mektedir. , pallÇ&l'llChr. Kapal~ yapı- BüyüllÇ..111 zelule'4en soma iki 
kea: " ltalyada büt,e opiı gittilıp bpu 'f9 hu pt'fmftl tarihte İflal yıl kadar kapalı kalmlt, yeniden 

-. Bb senin lract.r lclil bir bat kabarmakta idi. Sebebi, ıoyıal İt- ettili yer kayda deler mahiyette. yapılması ~İa l»ir infaat heyeti ... 
atSrmedik, ya teYh!. fere ve miiJalaaya ,ok lala para clir. Bir zamanlar Kapa~ı, hü- çilmitti. Çarımm ~ılqmcla o ftk• 

Diye baint11C>rlardı.. JaarcolunmaıJır. Son zamanl•Ja tün hir ~inin tlearet yeri itli. Alq tin ıueteleriedea ltiri fi& eamla• 
~yh Yuaufun icraatmı herkeı iu alıeT toplanmaı üzerine lurr yeri,Ierin en ~Uf(lndea ea it&- n yazmakta idi: "Zelsel• hql

l»eğeniyorclu. Yerlilerden köfede alrerin gündelik maralı 8,90 il· ytifilne kadar iter it 1'urada yapı• mmda ducan kurabt elup ilci • 
bacakta kalanlar 'J'&ftf ,ant ret tutuyordu. Şimtli İH toplanan lırclı. Kurunun her llBlf 1&B&tkin nedir madüt bulunan Qu1ryı kıe
~h Yumfun etrafmlla toplam· ..ıı.rlerin aquı (600,,()00) • va1- burada toplanırdı. Bu yüzden l»u- bir, bu HU müeeddeden tamir o-
;ıorlM'tb.. .., 6al.,.,yor ... ,. ,.,. "Otdl kapalı bir tehir,, demek lunarak bir tana ttilnip.cle Jdild 
y...ı .ı.lkıa 1- .,,_,.. a8r • M •J J de ml1m1dhıdllr. Salıüm erkea elwldu. Çaqmm lı.,.ıi ·-w'!:i 

d.ıt.L-e, ..n-Jlı: .. _.---~ Karar. anı aturacı ann saatinde clotaa ve alttam üatü bo- • _,.; ı..ı..- •• 
~ TV1.~· :u.,,-ruuo si değişmemiftir, &nQI& ~ 

slhtaeephlae kal-a••fb. Ab. d t)eri plan ~ir ıehiT. aebebi a8lisi elan eakaflarm inp-
,.,.._. c:amiinia •im•• ara • er ICapahçarııda hulunmıyan satıl· sma ziyade itina olunarak kimi· 
ımdan rıkanlaa 1'ir miktar •ehir • Buftdan hir müddet 9"el, pa· mayı:ın hiç l,ir şey yoktur. Halıım· 

T •• t ••• •-- •• - ~,..h1'.& ı.ucnaUcat 1'.1UllldllMlZ 2255 1 lel\ frenk kimnitleri ve demir bo-d: ---~ Lir teJ' yoktu .......ı. bir tarife yapdmrt v• dan, çürük euaama kadar. tler· rtilar tefrlllle 1*C1 ~ 
W. ...... 1eJ1a Y-.ufu tat1taıw. ........... Mnis, P'f .. ...-.mi de zipret mıv ........... ~ fıemin 

._..1ıa.. &..b.J.. ""-~. Bu tarife manifaturaedan hig edeillnbd•. lıırada. her~ ... 'f9 deklldB ,.._.. Mr *ırett.e 
mnaam: 95r._ .,....rn- ki ıil&lt, lralkaa veeaire balurau-

sıdtaa AWallal, tlirt ,ast. memnaa etmemlftlr. Pamuklu aus .. !n kıymetli tatlar da burada teeyin ve tel'fift k\IarmJfbi', ler 
Nklediii ani...- aüsak....U.. ..-ueat ithali ile ulnfanlar, L__L_ ____ B·-u··a A--- müzele- t.arafr Arap mtlUnde MlfttlArla 
aedea dnam .-iJ'Ol'du?. C.Omrükler labnlıir tetldk mü- :f~ı~n birç~bymetli et- namrrilba bir kale ~

itte. ~ Ymufu dütündürea dtlril Bay Mutafa Nuriye müra• yakrm Kapahçartıdan cıkt.,fı her- Nuru ÔllOftiye 'ft ıt&ts-ian 
... m1111mm•J1 halletmek S8iMBI e&at ederek .aziyetla &IGzeJtimMi• I_ 1 t..Y '- hak cihetine mükemmel iki ae hpl 

•l ı .... emlı'-~..11r. Ba• Mu.tala Nu• aetıa undiği uir ikattiP. selmfPI• .. lfi ıenı ;,. Çarıı hakkında ae yazılsa yeri· yapılıp ür.etleline hfftf.r tarihce 
Se,lt M~ ihanetinden rl bu iti .ıazeıtm.k tallhiyeti ol· dlr. Biı, burada kısaca tarjbçesini ve anna vuolunmue, 'NU!'lbma· 

aonra, lıpanyol lrarara&hma lau • macbfmı ta:rlem'ttir. yazacaiız. !lire elhetin8e bpmın lflima ınü-
-- -&-ek ls~.,. ckitmüt. Manifaturacılar esaı itibarile adil bir1.. ..... aft'-'_..~ ~'ı·~L . ..a.•--k ..__ •ua Çartmıa heclenan latmı US ~ Wt1aUl aa aıruara 
tü. $•fil Yuıul içia ,.,,~ bir fil aoktalardaa ılklyetçi b-.ılun· (1461) de Fatih tarafmdaa tahta· orası meydan lıaline ıetlribnif, 
İf ~11 maktadıt1ar: claa yapılllllfbr. Bilyfikçartı da kezalik Batpuan tarafın.Wı Bal-

Kaktailere bej wrmak... A - Gümriife verilea lMyenna· Kanuni S61eymaa lcurununcla __. puan feslıolunup ı;qka enı. 
KaMaai ReltJ 3eJh Narullü, o meleri doldurmak mesel .. i. tahta.daa ,apdmqtı. Her iki prw naklolunmue w ~ranm m&nzaraf 

.. kadar Jtp&BY011ara IM>Jun B - Yeni tanfede tart kOfULm • ..,, uaı . 1080) da tllrdOncil sİk1etlveri isale e'dilıqt.ir. =-it bO,.ok bir kabilenia reiıl ve bildirilmeei ieteni1-, iplik a• M.ı.• • (1701 • 1112) de ilda- Çarp, hu suretle eelrWnden pek 
leli dedi•• da-eo .ldalan. Bu hu- et Mıl P et.......__ '9.ttea.... dyade mulieannel lnr telde ifrat 

(ini Haf•) bhiletiaia lı· 1Ueta dahu, ~ ..... ,.. ...... ofmuttu. Qa1f1 ...._... eoa· elwunuı eiduğuadan az vaki~ 
,. ..... ~ ,u.l•ı.eri, .-urları ile tüeCarlar al'Ulilda 4 ...... ~ ......... 8ükklnlarm cttu tttfnJmuo ft .. 

:" bM!e, • Mil Wfilik efradiyie mil•bıalar olmaktadır. ç.qm18 1'Ü,ak kı•ı, 1884, tG ~dm1'tn'.,, 
~ ,&betinde ;Um kal • C - Gene •J'lli tarifede lnıhı· temmumtda büJUk ..l.Iede JI • (.0.-.• .-.) 
•lfti• - Fuoae tabiri üaerinde anla· kıldı. Burw aacak 1898 ele yeai· -----....... -----

$eyh Nurulı.h pk aamuahı ve p•"!"4.!ık· elen yapılabilcli. 
eeeur bir adamdı. J(ahileli kendi- 8-daa Mtb tacirl.ia tık uk ~ ÜfOk defalar,._.,. , .. 
iae her samaa ve her 1erde 1'0JUB taclillt yapddıtı ve bunu ithal aidea tamir prmüftür. 
!ı-it " cesaret ve • a~~~ itile utr&faalan mataaarnr ettiii Patibin yapbrmq olduiu bede1-
riyJ. tanınmıt mubanp IJUUllar • 86yleniyor. tene "Sandal bedesteni,, denmesi· 
daadı. • • · Odalar kongresinde nia sebebi, burada aandai yapıl· 
Şeyh Yuauf mücahitlerd•a ilen Zl Mayııta Ankarada toplana· dıtmclaa 4ejildir. Sandal, iplikle, 

ıelenleri bepa ~~.:.. ... :-.... eak olan Ticaret odaları konsreti· .,..... bnplıc Wr MYl kumaftır . 
Kabtania.ria 7..-- ...... · ae letanld T°IC&ret od&llbdaa ,aa Sandal hede.teni vaktile bu nevi 

.. ;i mJetiadeJim .. Sis ae deni • derileeek olan eelciz raporun idare lftlmat ,apanlara ftrilmifti. "Be-
niz?. heyeti tarafmdaa tetkiki &itmit desten,, ele Bnaaitbuua hafif te-

!)",e ;onla. ve clÜJl ~larak oda mecliıi kilde alrleniıiclir. Burum da 

KURUN 
Olladellk Btyul Guet. 

btanbul ADkan eaddlll. (VA&ft) ,....... 

Tl:LD'O!I~ 
Yam ...... tı• f ta...,. ..... ...._ .... 

Npıl .._.: lrt Dil - ,,.--__ti_ ... ,, .-..---.. 
Posta kutul8 

ftrJdy9 
11'1 Sr. 
1450 

5-yla y..,Junarkadatlan, Yu· .ualarma alnderilmiftlr. uıl adı~ dokuyan,, an&.•me -· .... 
...,_her~ .-kul fikirlerle mu· Oda mecliıi baıünlercle toptana ıelea "BemietMt,,dw • ..,._ 11111 ........ , 

hltlai kfılndlllne ~•kti~ i.,.a rak bu r..-ıar üseriade kolmta· kıymeti, AYnıpa etJatı ıelmeie 11ıa1ın:' =:. ~-:.. 
~is Ji1r8kff ktmsel*ciı: cakbr. '-tladıktan sonra aönmiiftür. Bu nru,. a.11ır _. • 

5ea ne d0tdnü7onan, ne ============! vakit art& tandallar 1atılmwa- llOJ1IJr. tU1a .....ıı U. wı.re 
-=...ı. istl)'Onan, hiz de MDinle En 1'ill}il ,_ kıı•-et İa, halk Avrupanın çürük malını 111 

.,.. ~ ~ 
71'1'~ ' · .f. IC vv d ha '--- •MfmJI -um iRi' •tnr 10 km•uı ,,_1Mfriıı •. !enla J'8PID&k üteai • a ucu uularak ona rai'bet • ._ -...rı 
... .., e&ette doinı Ta maai1tt}r· milli birlıktir ,&stennefe hatlamıttı. mr-..-. .. -....,11..__, 

f)edtlet. e ... ı.Manilere rit- 1 Beledlye, -.,. ittimtlk et• flrt..,.. fi ...... 191 ..... 

_. dı_.. ieıfll• ~ ldıdDr 1tlr cevap almak ~in, en Af&P üç ıün meie brar Yerd(fi l'Üllt Saadal ~.,!la=::.":.= : 
"'1eıt derlıal yOla ~ıfll. Sahta- beld-..k Jbondı. ~est.,.. zatea ıa.-tm lrayhet· atar1an ~ kurQftaa ._, tdDlr • 

..... 91Gt1*t n,. meilli 1»1r W... ,,,,,., •it olcluind• --cliıt 1Ha liıa ı----lllİlılliıııiiiiııiiiiiil.ı .. 
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1 - KURUN S MAYIS Hl"} 

~~~$--81l~~~ 
Şarki Akdeniz tenis 

Yeni Çin elçisi dün gece geldi müsabakaları 
Atinada yapılan müsabakalar bitti. Erkeklerde 

Fransızlar, kadınlarda ltalganlar kazandı 

"Türkiyeyi kurtaran 
arkadaşlarına Çin 

büyük şefinize ve onun değerli 
selamlarını getirdim,, milletinin 

Atina, 7 <Hususi muhabirimiz" 
den) _ Burada yapılmakta olan 
Şarki Akdeniz tenis müsabakaları 
bitmiştir. Bu müsabakalara Fransa, 
lt.alyan Isvicreli, Avusturyalı, Çekos
lovak, Rome~ ,.e Bulgar tenisçileri iş-
tirak e) }emişlerdir. 

Puvanların tasnifi neticesinde bi • ~ 
rinciliği Fransız tenisçisi Jurno, ikin· ~ 
ciliği Fransız tenisçisi Jansien kazan· 
nuşlardır. Bu iki Fransız, çift erkek
lere birinci gelmişlerdir. 

Tek kadınlarda İtalyan tenisçile• 
rinden Bayan Valerio bir defa dah~ 
kadmlar arasında Şarki Akdeni• 
Şampiyonluğunu kazanmıştır. Tek ka• 
dmlarda A vusturYalı Bayan Liraus i
kind gelmiştir. 

Yunanlı tenisçilerden hiç birisi, 
final müsabakalarına girmeğe mu • 

Yeni Çin elçisi General Hoya
otau dün gece saat yirmi ikide 
Pilına vapurile ıehrimize gelmit
tir. Yeni Çin elçisi, elçiliğin diğer 
erkanı ve §ehrimizdeki kırk elli 
kadar Çinli tarafından karıılan · 
ımıtır. 

Karıılama çok samimi olmuı 
şehrimizdeki Çin tabaası ahali 
ve çocukları ellerinde Çin bayrak
ları olduğu halde elçiyi ve kendi· 
ıile beraber gelen refikasını, el -
çiliğin katiplerini ve ataıeleri • 
ni ıeli.mlamıılardır. 

Dün gece vapurda kendiıile gö
rüıen muhanirimize yeni Çin el ~ 
çiıi General Hoyaotsu memleke .. 
timizle Çin arasında asırlardan • 

Taffak olamamıştır. 

F enerbahçeyle 
G.alatas~ ay ba 

1ıJta. karşılaşıyor 

heri mevcut olan münasebetten Dün gelen Çin Elçid De ElçQik erk8nı ... Ortada oturan gözlüklü zat Elçi 
bahsederek her iki milletin mazi .. General Hoyao'lsu ve yanında elinde buket bulunan Bayan refiktmdıı·. 

Galatasarayla Fenerbahçe kltip • 
leri bu Cuma yeni §ilt şampiyonluğu 
için karşılaşacaklardll'. .. '. ~ 

Bundan evvelki musabakalarm !ilP~ O:''"'~' .. 
'·erdiği neticeler göz önünde tutulur • ı ~ Jİf"'. ~ 
sa bu seferki karşılaşmanın bir hayli 1 - ~ 
çetin ve heyecanlı olması beklenebi • ' 
lir. 1 

/stanbul mınUıkası fuihol heyeti 
ba~l·.'1.rlıqındı:In ~ • ) 

1 1 - ~~ 11; m ~ :-1;U { a .ı. 
• 1 

p ı,,ıcaa mınt.ıka resmi ma~~arı: 
ı _ Fcnerbahee alanında (Şilt J 

nı:ırları). Alan g~zciisU Kemal Uçer. 
Saat 12 de Yefa - Süleymaniye 1 

I ' :ı!-..l'mi: • uı·i Ilosut. 
'\ an hakemleri: Nimet, Aptu11ah 

\tıza. 
. ·aat 14 de t.ıstanbulıı1por - Beykoz I 

Itakemi : Suphı. . 
'an h·ıt~cmleri: Saim Talu, Fen · 

dun. 
Saat 16 da Fenerbahçe - Galata . 

saray Hakemi: Saim Turgut. 

'fa11arlla: 'Şar1d ~R'enlz liiiis 
müsabakalarında Frcınaız oyun 
cu Jüruı. Aıağıda.: ltalyan tenis-

çi Valeriı 

7 - Haziran - 935: 
Birinci ve ikinci sınıf ko~uculara: 
Topkapıdan Büyükçekmeceye gi · 

dis ve geliş 50 kilometre. 
• 21 - Haziran - 93:>. 
Birinci ve ikinci ~ınıf koşuculara: 
Tak!öıim abide önünden hareket e

dilerek Bentlere gidiş ve geliş :>O ki -
Y.an hakemleri: Ekrem Ersoy, 

l lometre. 
'ahit Özışık. ;) _Temmuz - 9:~:1. 

NOT Birinci \'C ikinci ı:ıınıf koşuculara: 
Bu silt maçları bir buçuk saat so- Fenerbah~e stadyomundan hare -

~Unda beraberlikle n"ticelendiği tak - ket edilerek Pendiğe gidiş ve geliş 5;) 

dirde, alelusul yanm saat daha rıza · 
t kilometre. 
ılacaktır. 19 -Temmuz - 9:t>. 

2 - Be:-;iktaş Şeref alanında: Alan 1000 metre lstanbul sürat yarışı 
gözcüsü Basri Bütün. ı -r -:ampiyon ugu. 

Saat 13 de Feneryılmaz - Ha ıç ., 26 _ Temmuı - 9:n. 
(Lik maçı) hakemi Izzet Muhittin A- :::o kilometre lstanbul mukayemet 
Pak " ,·arısı şampiyonluğu. 
~tletizm bayramı• . 1~- 19 ye 26 Temmuzda yapılacak 

İstanbul şampiyonluğu ya~ışlarının 
na ait seçmeler yeri sonradan ilan .edilecektır. .. 

2 _ Yar1şlara ynJnrz federe klup 
311\fayısta final müsabakaları ya-

p 1 I ta bul ar.alan kabul olunur, . . 
ı acağı evvelce ilan edilen s n b. 'kl t ı rın M 3 _ Yarışa girecek ıs• .. e ~~ e • 

atletizm bayrnmımn ı;eçmeleri 17 a· P"zartesi ve Çarşamba gunlen saat 
Yıs Cuma günü sabahı saat dokuzda .. ğl H Ik i lı 18 buçuğa kaclar Beyo u a ev n . 

ebek Kolej sahasında yapılacaktır. d b' ·"ki t heyetine miiracaat ederek 
Bu müsabakalara ve seçmelere e ısı e 

. yazrlmalarr lılıımdır. 
rtrmel.; istiyen atletlel"in kayıt mua - · ~ _ Tekmil yarı~Iara bir defa 
mesele i 13 Mayıs Pazartesi günii ak· .,. bT 
Şaınr bitecektir. kayıt oluua ı ır. - -------

Ewclce bu seçmelerin 27 Mayısta - lLAN 
Yapılacağı yanlı~Iıkla ilan edildiği CUnrnmi Kütüphane) namı altın · 
tertip heyetince bildiriliyor. t . oldu~um kitapları fatu-
y . . b. "ki t da neşre mış 6 1 az mevsımı ısı e 'b'nce Te İstanbul A tmcı 

rası mucı ı 6 -

1 1" - • de tanzim kıh nan - o) -

yarış arı programı Xoter 1~hın ~930 numaralı senetle 
I · d 9"r tan ve ,. stanbul Bisiklet Hcyetın en: · ·l tstanbu1da Ankara cadde -
Bisiklet yarışları programı şudur: t~mdam1~:'1 numaralı Gayret Kütüpha-
10 ,..1 9•>W sın e ., . • . 1d -

- n ayıs - •J·J: 
1 

. hibi Garbıs e ı;atmı~ o ugom-

sindeki benzerliklere ipret etmit 
ve Türkiyedeki ilerleyiılerin Çin-( 
de büyük bir sevinç ve alika u • 
yandırdığını ~nlatmıı ve demit 

tir ki: 
"Türkiyeyi kurtaran büyük §e· 

linize ve onun değerli arakadaJ · 
lanna. Çin milletinin saygılı •elam· 
lannı getirdim. Türkiyede bir el· 
~ilik karmak auretile iki doıt mil· 
let arasındaki mümuebetluin da-

inkılap derslerinden 
yapılacak imtihan 

Bu yıl Oniversitede inktli.p ders 
lerinden de imtihan yapılacağını 

1
• yazmıttrk. imtihanı günlerini ha· 
zır]amak üzere edebiyat fakülte
ainde bir komisyon toplanmıftır • 

imtihanlar dört haziranda başlı· 
yacak ve beı temmuzda bitecek
tir. Dersler beş grupa ayrılmı!tır. 

imtihanlarda muvaffak olamı· 
yan talebe fakültelerde okuduk-

ları derslıerden muvaffak olsa bile 
bu dersten muvaffak olamadığı i· 
çin ımıfta kalacaktır• 

YATI OKULALARI - Dün kül
tür müdür muavini Bay Adilin 
ba.Jkanbğı a1tında Yatı okulalan 

müdürleri toplanarak okulalann 
umwni vaziyetleri etrafında gÖ· 

rütmütlerd ir. 

TAYYAREYE YARDIM - 0-
kulalarda Hililiahmer yardım 

tetkilitı olduğu gibi tayyareye 
yardım teşkilatı yapılacaktır. Bu· 
nun için yakında cemiyet tarafın· 

dan hazırlanacak hir progı·am 
Kültür müdürlüğüne gönderile· 
cektir. 

Yüksek mühendis okulası ıimdi· 
den kendi aralarında hir tayyare· 
ye yardım teıkilatı yaparak cemi
yete bildirmiılerdir. 

İNZiBAT MECLİSi - Kültür 
inzıbat meclisi bugün toplanarak 
meclise gönderilen bazı hususi İJ• 
lerle tasfiye edilecek öğretmenle
rin vaziyetleri etrafında görüıe· 
rek karar verecektir. 

Birinci smıf koşuculara: ~es :: kitaplarla matbaamın bir aıa-
Şişli Mecidiye köyünden haraket kan kaJrnarnış olduğunu ilan ederim. T ALEBENIN SIHHATi - Kül· 

<!dilerek lstinye köprüsünden dönüle· ıt!llr tstanbulda Ankara caddesinde d 1 ,_, · ku k"" .. • tür mü ür üğü outün o talara bir 
cek Ye Maslak yolu ile Kefeli oyun· so numaralı Reklam Matbaası 
ele ... ı .. .. ı· ecektir · tamim göndererek taleL-nin ııh· n .,fecidive rnvune ge ın • ~ahibi .Jozef Herşko'\içi ne 
:-12 }{ m. · · hi vaziyetlerini gösteren iıtatiı· 

Şiş li Mecidiye köyünden hareket ~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tikler iıtemittir. Bu iatatiıtiklere 
ile lstin"e köprüsünden dönüler_ek - • J ., b" rf d 1--" tal be · · 

J K D ma lljlge, uonruya, ır yıl za m a OAwa e ımın 
l\focidiye köyüne gelinecektir. :ı2 rn. az 6 

1 umumi sıhhi vaziyeti, muhtelif ay• 
24 - Mayıs - 93S. güzeıe... 1 Birinci sınıf koşuculara: 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii larda hastalanan ta ebe sayısı ve 
Topkapıcfan hareket edilerek Ça • ı; •hastalıkların sebebi yazılacaktır. 

hlr na gidiH YC geli~ 110 kilometre. 

hav ~u~IJ.etlenmuine yardım etle -ı 
cegımızı umuyoruz. Benden eu · 
1Jel buraya gelen arkadCl§larımıza 
karfı Türk hükumeti ile Dtfİıleri 
Bakanı tarafından göaterilen hiiı· 
nü kabule ve kolaylıklara bilhaı· 
ıa teıekkür etmek isterim.,, 

Henüz itimatnamemi Cümhur -
rei.inize vermediğim için bu söz

leri bir elçi aılatile değil hakiki 

Yeni okulalar 
açılacak 

Okuyan, okumıyan çocuk
Jarın sayısı ne kadar ? 

Dün çıkan bazı gazetelerde 
lstabul vilayeti dahilinde tahsil 
çağında olup da okulaya devam 
etmiyen talebe sayısı seksen bin 
olarak gösteriliyordu. Y aptığrmız 
tahkikata göre lstanbulda tahsil 
çağında bulunan talebenin yüzde 
yetmiş üçü okulaya devam etmek
te ve bunun da yüzde yirmi yedisi 
ailevi ve sıhhi sebeplerle okulaya 
gitmemektedirler. Bu çocuklarm 
da okulaya devam edebilmeieri 
için bakanlık taraf mdan yeni ça· 
reler aranacaktır. 

Şehrimizde ilk okulalarda oku· 
yan talebe sayısı, altmıf beş bin 
den fozladır. Bu talebenin otuz 
üç bini erkek diğerleri kız talebe
dir. 

Okulaların öğretmen sayısı da 
bin ikiyüz sekizdir. Bunun altıyüz 
beşi erkek ve bin yüz yetmiş üçü 
de kadındır. 

Bu yıl fehrimizde yeniden on· 
dan fazla ilkokula açı1acak ve bir 
çok okulalara da sınıf ilave edile
cektir. Bu hesaba göre şehrimizde 
gene muallim ihtiyacı artacaktır. 

Bakanlık bu boşluğu yeni yıl öğ
retmen okulalarmm vereceği me• 
zunlarla kapatacaktır. 

1 Çağ11malar 

Şehit ailelerine ait 
ikramiye işleri 

Beıiktaş Asker·lik ŞubeRinden: 
1 - 935 senesi için ikl'amiye defte

rine dahil olması lazım gelen 
malUllerden şimdiye ka.dar müracaat 
etmemiş olanl:ınn: 

2 - 930 ila 9.'34 dahil seneleri ilmı.
miye defterlerine dahli oiup ta şim -
diye kadar ikramiyelerini alamıyan -
Jarm: 

3 - Şehit aileleri ,.e yetimlerinden 

bir Türk doıtu aılatile söylerken 
büyük Türk milletine •elamlarımı 
biltlirmenizi aynca. rica ederim •. ,, 

Yeni Çin elçisi ile gelen elçilik 
erkanı araımda genç stajyerler de 
vardır. Bir çoğu mükemmel ingi
Jizce, franaızca ve almanca ko -
nuımaktadırlar. Elçi General Ho· 
yaotau hemen bir iki gün sonra 
Ankaraya gidecektir ... 

Türk - Fransız muhtelit 
mahkemesinde kararlar 

Türk· FTanıız muhtelit hakem 
mahkemesi geçen hafta baktığı 
otuz dört dava haldcmda kararını 
tebliğ etmiftir. 

Bunlardan on iki . davada müd
deiler f eraıgat ettiklerinden bu 
huıus tescil edilmiş, altı dava 
hakkında ademi ıahihiyet kararı 
verilmit, dört dava reddedilmi§, 
diğerleri de talik olunmuştur. Red
dedilen davalar arasında Bayan 
Jipontiyenin davası vardır. Buka
dın, ticari bazı e§Yasmı taşıyan 

bir vapurun Çanakkalede durdu
rulması üzerine mallarının ticari 
kıymetini kaybettiğini ileri süre
rek Türkiye hükUmetinden bir 
milyon üç yüz bin frank tazminat 
istiyordu. Reddedilenlerden mü
him olan ikinci dava da Papa· 
dimitriyo ve ortakları taraf mdan 
1zmirde zapt ve müsadere olunan 
tütünlerin bedeli olarak 22700 li
ra isteniyordu. 

Abdülhamit vereseleri tarafın

dan Suriyede bırakılan emlike ait 
dava mahkemece salahiyet harici 
görülmüf tÜr. 

Mahkemenin reisi Bay Aser bu
gün, diğer azalar ve katipler de 
yarın memleketlerine gidecekler· 
d~ . 

de şimdiye kadar şube)e müracaat et· 
memiş olanlarl:ı 930 senesinden hir 
veya birkac senelik ikramiyelerini al· 
mamış olanların. 

4 - Defterler teshil cdilmeı~tc ol
duğundan gerek malUllerden n> gt' -
rekse şehit ailelerinden . l:l - J\la • 
yıs - 935 tarihine kadar müracaat 
etmiyt>nler defter h:.uici kalacaklar • 
dır. 

:; - Askeri mahilii olut' ta 9:}'! se -
nesinden itibaren ikramiye defteıfo . 
den çıkarılan Ye ~imdiye kadar ma -
hiliyctlerini te.sbit ettirmi) enlerin sl'

net re:,;misi nüfus hü,•iyet cüzdanı 
maıuııretıerını gosterır Yesaıı;;ıe oır -
1ikte behemchal 1 :> - .Mayıs _ 9:ı:l ak
samına kadar ,,. uhl'ye mür:ıcaatkri İ· 
lan olunur. 
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Umumi Hcııırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

Haqal 
Sabah Daıııtzı .ı.ıo 4 ıs 
rıaıe nınıuı ıı.ıo ı~ ıo 
ltltıdl namllZı ıe.os 16.0:'i 
Aktam aa.muı ıo.ıt 19,.18 
Y'ıttı namazı tn.5§ ıı.oo 

Sigortası/ 
-- 35 - Yazan ; Erzincan Saylevı Aziz Samih _ _.., 

Rusların, yeni gelen acemi efratla 
takviye edilen kıt'aların Üzerine 
hücumu orduda bir panik yaptı 

lhtiya.T ıaatçi, dükkanının vit .. 
rin kepengini indirip içeriye gi
rer ıirmez tatırdı. Dükkanda iri 
yan bir adam, yüzünü paltosunun 
kalJak yakuile ve fapkaıınm i -
nlk kenarile uklıyarak, duruyor
du. Anlatılan, kendisi vitrin ke -
paıini ındirirken, kapıdan gir -
mitti .•• 

- Ne emrediyorıunuz? 
Saatçinin bu ıorgıııuna karıı, 

cevap ıecikti. Loı dükinı aydın
latmak için elektrik düğmesine el 
azalan ihtiyar, birdenbire tqk• 
ılldL 

- Hacet yok, lıacet yok! Dük
kan klfi derecde aydınlık! 

Saa~i, Liran olduiu yerde kal
«lr. Airz açamadı. Dükkandaki 
:yabancı adam, yer değiıtirmeden 
muuyordu. Bu vaziyet, ıaatçinin 
korkuaunu arttırdı. Kendini top -
1uu)a ıayret. ederekt kekeledi: 

- Fakat, •• •·· lek.. trik.. le ... 
- istemem. Elektrik ziyuı göz-

leıimi kamaıbnyor ! 
Saatçi, korkudan yüreii tıp tıp 

atarak, bekledi. Yabancı adam, 
ağir bir kımıldanııla bir admı ile
l'İJe atb. Şöyle dedi: 

- Bana bir cep saati lizmı .. 
Fakat en iyisini isterim. En ivi en . ~ ' 
kıymetlisi hangisi ise, onu çıka -
nn! 

nıtiyar saatçi, sendeliye sende
liye yUrtidU. Bir camaJ{&n açtı. 
$rk, ldlçUk bir aaati eline aldı. 
Tam 'bu tında ,.hancı adamın 
solüiunu enMıinde duyar ıibi ol
du. Bütün korku.tuna raimen, f rr
lıyan bir zenherek halile, can
hevllle arkaama c16ndü. Kendisi • 
ni bofacalcmtt fibi eline pençe 
tekJiaı ıetiren ya'bancı adamla 
yilsytla ıeldl. Yabancı, parmak
larını a~rak, ellnln korkutucu 
teklini deiittirdi. 

- Verin bakayım! 
Yabancı adam, ihtiyann titri

Jeft elinde tuttufu ıaati hızla çek· 
ti. Korkudan yilreli ağzma· ıelen 
1a&tçl, yanı&zle bpıya baktı. 
'.Arada birkaç adımlık yol vardı. 
~ ol1&ydı, bir ııçrayıçta kapı 
etltlne ftn.bilirdi. Llkin, ihti .. 
yarlık, omuzlarına yüklenmi,, 
bndiılnl ıenlt adım abnaktan, 
p.buk yürümekten mahrum bı -
rabuttr• Oıtelik, korku teairile 
hacakları hirkat daha detnıanarz· 
lapnıttı 1 Acaba bu halde olması· 
!la nlnten bir ııçrayıf denemesi· 
ae slrita•, yan yolda kalmadan 
kapıdan dıtanya fırlıyabilir mi 
idi? 

Saati avucu içinde tutan, evi -
rlp ~viren yabancı adam, sözu.. 
eile ihtiyan liizüyordu. Onun bu 
fikrini ~Jcmıı olacak, ki airr a
drmlUla ilerledi ve kapının ağ • 
:onda, yüzü saatçiye dönük bir 
vaziyette, bacaklannı ayırdı. Bu 
vaziyette kapı ile dükkan sahibi 
arasma dikildi. 

Korkusu gittikçe artan ihtiyar, 
aon dakikalannm ıelip çattığına 
hükmetti. ihtimal biraz aonra, 
cauaz olatak yere aerilecekti. 
Y abul kalacak olan kamım, ço • 
lutunu ~tunu dütündü. Dülc
klndaki malı bu yabancı alacak, 
enlara miraa olarak hi~ bir ıey 
blmıyacaktı. Ah, keşke fU ha -
yat ıiıortaaı memunınun teklifini 
yerine getirseydi. Adameaiız, H-

Yazan: H. V. lmsak uı , ... g 

J d beri d'~'-'- Yı!ıa lt~I ıtlnltrl !88 139 ne er en U.lnma ufrar, Tıtıa taJ1tt R:il.tılerl ~mı 221 

hayatını sigorta ettirmesi i~in n· ~~~~~~~~~~=~~! 
rar ederdi. Adamcaitzm 'bütün J R A D y O l 
ıaran bota çıfmııf, taatçi, fU eski =~=-=;a:ıı:=====----====---=== 4 Şubatda RuaJar Ga.razda 34. ordu kararphm. seldi. Erzurum• 

F. ya taarruz ederek Ebulhindiye da iki üç ıün daha tutunmalt münı 
doğru pU.kilrterek takibe bqla- kütt e»ldujunu iddia ediyor. K. O. 

tabirle, Nuh demiı, Peygamber 
dememiıti. itte İfmdi inadı, ken
disine pahalıya mal olacaktı. Ha
yır, kendiıi hayatını eiıorta ettir
miı olıun, olmasın, ıöçüp ıide -
cekti. Siıortaya ıirmeyiıinin ce • 
zaamı, aile1I cekecektl. Jyt kalpli 
adam, o ıırada kendi.inden ltaı .. 
kalarının da tuaıındaydı 1 Amı -
zın, bir fey hatırladı. Bu aralık 
karısının eve ıitmek üzere kendi
sini almağa gelmesi kuvvetle muh
temeldi. Her alqam mulı•kkak 
gelirdi. Şu halde bu akı•m niçin 
gelmesin? Ancak, gecikirse, rel -
mesi hiç bir ite yaramıyacaktı ! 

ihtiyar eaatçi, kamım hi~ir 
zaman bu anda olduğu kadar can
dan &zlememişti. Eler telepati 
denilen teY ıer~ekae, ruhtu ru -
ha yol varsa, kansı derhal bpı
nm ef ifine ayak &urp f(jyle ses
lenirdi: 

- Hazır nuım? .• Ben. aeldim. 
Havdi. cal>tık ol! 

BugUn 
lSTANBUL: 
18: Franaı• den, 18,30: Jlmaas- mıtlardr .• Mezklır F. ya talı.ait O• K. nı tahliyeyi tazaınmun ec:leıt 

tik - Ba~n .Azade Tarcan, 18,50: lunarak ıanderilmit olan ikmal bu mütaleaya kartı üç sün aonr• 
Muhtelif pl!klar, 19,30: Haberler, 19, efradı bu muharebe eınutnda F. ne atacaktı? denilince yine Erzu· 
40: Bayan Halide, (Monoloi), 20: ra vlıılolmut ve ilk defa blarak rumu ter4<etmek l!z-ımgeldiiint 
Kenferaas. (Maartt), 20,M: !tUdyo &iU,man ıüıvari hücumunu 18rmüt ta';clik edi:r.ordu. Hal&u.ki menafii 
!lpn erkeitraMt .Zl ı Bayaa .Atef eaa u '-1 nd · 

owua an an tedehhiit ederek vatanm icap ettiii kararm al .. ·-a .. piyano ile, Zl,ZOı !oa Jsaberler, 'borsa- .-&• 

Jar. 21,30: Radyo ork•tıuı, zz: Rad- bafırarak kaçmııtardı. Bu hal F. ıı zamanı reldiiini eöyliyen de 
10 caz ve tango orkeetr&larıf Ba.yaa kıtaatrnm da peik raparak dafıl· l:>inat kendui teli. 
Emfne İhsan pn. malanna Mıbe'biyet vermiı ve F. Ôç SUa cla1ML mub.v .. etin ~ 

175 Khz. MOSKOVA 1TU nm ilri ala11 ..ir ve 8 tahra ve fJ ticeti !rzunıma 1iapblnak elaca• 
11,30: Parti ya)'llllı. 11,M: Jtızıl .. dal topu zayi olmuttu. X. K. O. irnı kendisi de 'biliyordu. Fakat 

erclu i~in prkılar. 19,30: Xolkllezlar da eok yorıua ve kunetaiz ltlr malıaza mümaaaat ~ia bnaatine 
itin radye kottseri U: Senfonik ken· halde idi. O emirle itıali J,ildirilen murayir ta:rizlenl• ~u. 
Hr. !!: fek~ :va11111. J.\05: l11ıfllzee. Toıik • Ilıca • Tambura hattında Artçı kuvvetleri kmnanduu karar-
~°' t Almanca. · tutunup yerlepnek mümkün olma· ılhile ••lbba 1Cara1'1)W ~nu• 

1%3 Kit& BUK•PJ8 * •· ' dıir anlatıldı. l>Utnwtlaa daha 1'unclaki Padif&h tepeaine ~ıbrak 
13,81: Pllk, 4UY1imlar', pllt. 11: •irade ayrılarak toplanıp tamim oradaki terti\,atı iannek ietemif 

Jladye erkemuı. ltı l>o)'Ullaı'. ıt, .ıilecelc •aSdt kazanmak ~la X'.. fakat •-deki ltw ta'--, &ir •~. 
15: JLoueria dnamr. ıcu Keatenu. -..- 11'1111' -. 

ıo,zo: Pllk. Z0,45: Koaferau. ııı o. O. lana Dmnantı daf • Kmu,a,.a .. Mt. !Jl.1'unları d~ ıiivari.i 
da JBW!likisi. ıl,30: Karıflk yaytı11. n. r.t • Bayraklı hattma ~ekllMeıi ~ ateıf 1p111ftr. Silftri m. 
10: ıtadyo salell euestrası. 23: Du • emri venldi. Enver pafadaa i• tile beraber TO 80 adı elaa h b-
:ramlar. 23,25: XenMrla devamı'. lea telaraft,a 10. F. dan maada 13. re.tallı it~ zayiat vel'meden tepeye 

6.18 nr.. PJU.G 410 111. F. 8111da3. o. ya li$nderileceii cıkmııtır. :Bu w elradıa tel&tmı 
19.66: Pllk, duyumlar. ptlk 20,25 ı bikliriHyordu. Kaclisi de Suriye •• imıw aobaalıimm d...,. 

~ek prkılan. MM: Tiyatro hatır&· eeyyahatine çıkıyordu. Bu F. larnı sini sösterir 1rir misaldir • . 
latı. %1: Dverak'm em-lerla4ea kea· gelip yetiımeai çok zaman l.tercll. o. X. y •u.a...ıt .......... kumaada• 

- Siz, fU ıaatte 1iu dUkkanda &er • ., 'O: Balet lllUltklsL zzı Duvn-. K • ·ı 1.. d~li -~ -~ M~ ~ - rtaat yem röaterı en natta vs· IU'lla bın.kank iileden IDlll'll dBrt 
yalnız amız, deiil mi 7 • . Jar. 1.3,15: PJ&k. Z3,30ı Fıuunzça du• 
Kulaiına deieceiini 111ndulu Y1l,•lar. ru ~e idi. Dfitmaa ifmıri- te Tereaaa tatd eldu. Her tarafta 

•inin taıkilti latıu.ta ittin'hat za.. au'haceret. •ellarıa etrafı ha-o 
ywnu,ak ıe• yerine, yabancı a - 5'& ını. BU1'UEITE Ret 111. • ' J w 

manı brralanıy&rdu. .A~ıiar mu· leılerife doL· &ralarmda iaaaa daıiım urt ıeai• kulağına çarptı. 18M c Dau musildsl, 19,30: Ders. k d :.... __ .J 'B ~ 
ihtiyar saatçinin yürek zembereii M: Piyan&~ keman tenatlal"L %0,5(): avemet e em:TV"lu• ir Pa .,.... eeeetleri tle ~or. Bat IC. V. 
ıevıedi. Artık cevap verebilecek !izler. 21t20: Oftti erliiitrut zz,s: \'el iki dü~an ıüvuıi alayı bütüa· 10 F~ ara ~~ 

J) ctn"711•*1 .,.,.,.. "'i ik. ariçlarr sö'..!~ a .. ..-... Ortalrg"'r t1..ı...a. •• .,._ .., __ _ı_. """• Dr-a·1ı:1- •----. halde olmaktan çok uzaktı ! lf - - ar. _,.v: ~ qeae mua ı- ·a.up .... ""~u uı-- wımım w --- 5oTMI 

.ı. Duyumlar. Jı: S.a Baker cuı. L karma mıtık etmifti. JX. K. O. nnna kartı tuJııııuza airiamekJiii· 
Derken bqka bir ses : 05: Duyumlar. nun teri eama hatuya]an kara mb:i taıvılye edlyer. Teramda aa• 
- N .. oldu, kuzum?. Ne diye · N1 ıaız. BEBUN 35' •· aaplamnqtı. r>üfmaıt hile1imuna 'bık Irak K. Mirala:v. Nurettia Beyi 

bana, acele selsin, diye haber 20,M: earlalar. 20,40: .ütllallt& karıı kunardanuyaralc terkolım.- ),ufduk. o. !mriae . verilmit oldu· 
gönderdin? .. Tellt içinde nefes ıı: Duyumlar. ıt,15: Ulusal 7aym. du. XI. K. O. 'INn '°l cenalımda ~adan 0 1ıtac1a i11fik&k et.mit o
nefese koıup ıeldim! !t,'5: Mffart Btftteıreıi kell!ftL .Z,,: &ir ~rlcbk hbd oldu. X.K.O. K. lan Remsi paı•am )'mu ı:x. o. 

l,te, karuıl. Tam manuile ilet r>uyamlar. J8,IO: llll•Mli •Ullki ve F. awcutlamw TOO •fere illdi- K. M tayla ecliWt. Xendnl frakta 
gelen kansı! Yabancı adam, ıa.. uu. gİBİ yazıyordu. ~ı kutıvetleri o. K. sall"hiyetini imiz eldutua-
ati tezgahın üstüne bırakıp, ka • SH ıthı. BllLCUT 41'1 •· lmmandanı S fU!batta Yeıdkayde dan K.O.K. nm hir tenzili makan1 
dını iterek dıprlJa r.ıkarken, ..gy. Z0,801 IDual Y•YI•· Zla JilhliJi" ld··~·- -tt J-.ı( 0 •~..ı.~ d 

• 
7

- ....- B Q R SA _ e .. ıı.qUMifwa •• emnna. a• 
le diyordu : ıtaclan nakil. %%1 Baqe >iyeli. .ZS: ha 'Lii....:Lı .. anki 1nal'llBlllllcl~--

l>uyumlar. %3.ıt: PJlk, 23,3G: Kenser P r- .. -
- Yann ıaba'h telaar ıeliri•, aaldL [Hiz1lannda vıldız işareti ~ıınlar aze. arzu ederse Bq K. lria lll&rKa&t-

ıaatin pazarlıiııu yapanzl %%3 nz. V.!QOVA 1&1tt •• tinde 't-S·t88 de ft'lUIMele cerenler- ı.. .... ı.,; uıı.ı. .. ı l&rlendf. 
Yabancı adam, kaçmııtı. lhti • lt,4S: Marleae Dtetridda plWan. dir.) °Rakımlar kıp111ş ftıtlını:ıı «8sterir Mec'burea kabul etti. Fakat K. O· 

yar saatçi, 'bayınt bir halde kan- Miler. J0,3f: 1>aa1 ( .. rlab), lklet. nukut (Sat.•) :;ürüyÜf ı.iBcY ald4mdUl K.O. 
ımm kollan aratma düıtü. c~ nı ehepia kederi. .. M: Keat--- 1 .. -----~--:::::a.. __ .. K.V. •İn idate1iade olarak K.O. ~ ..... __ • Londra UO, - • Vlyııaı 14, -
iıitilir bir aeale mmldandı: (Esperaateea). %%,4'>: Leli p.rJaları. * l'\evyork' ıu. - * Mıdrtı ır, - gelip mevzilerine yerleııtikten s&r 

- Ölümden kurtuldum,.. Ö .. ıtekllmlar. 2.\.15: !alea •ll!ildsi ve • Parls ı61. - • Berllı '"- - ra lrmnaada- deruhte etme9İ b• 
d • Mllho iflt. - • Vırşova !4. _ J• 

lümden kurtuldum ! us. ., ırtt11ı u. - • '811dıpeşte t•. - ıwlaftl. Haııralar hail bpab ve 
11% Dsıı. vtY.ü1.i Af m. • Atı11 f4, - * Baıcr., ft. - karlı t1n&a1 edbel'. Ye mevzilerİll 

Bir hafta aonra, bir Jiali-Yede 
iki kiıi konuıuyor. Bunların ikiai 
de hayat aiıortasmın muıurlan .• 
içlerinden biri, ıunlan anlatıyor: 

ze ,___ 8I ._Al! • Ceatnı a 14 ·- • lılsraı N, -.m: eu ... ct, %1, : ""'"~= • Sofya 24, - • YokoklJnı u. - U.ümd. ufak Welc au.ademeld' 
..AktGallt.. JZ,ZOı PIJaae •111ikW. ZB: • .lmsterdı -ıı 14. - * Altııı tat. - t.._..ı ..ı 
:Duyu1111ar. Z3,18: .lkpm m111iki& M, • Praı ıeı. - • Mecldlyı 44, !9 -.ırı&ai. · 

ıe: Esperaateea yayım. ~: 'la .... •.-.t.,•k"_,._,"'--"-f·.··..,•="=n=h=et==t4tEllıııııı-... I i ~- fa•ilala ~·ve 
.mıer. 2.4,25: Pllk. • Çekler (kap. ••· 18) ~ T-.tt'lll* taawm •-

11_..._ ___ .._.._ __ ıı!ll ti"-·-- tardmdaa .,_...._ h&di-ue nz. P iltS 1'41 m. · ~··0 ~ 
- Kadınm aeliti tam zamaBIJl• • Leadrı '°' "' • Stetklm ~·!!49, t elmadı. Kar, -~ ......... kıtaatılll 

%1: Opera ltavaları. %1,~: boyu•- • Nıryerk' 0.19'3 • Viyana ...... ., ~ ~ 
da oldu. Biraz daha ıecikaeydi, Jarı. ıı,tı: Gazet. mablelerf, Z3,3i: ._, Parıs ı!.oS • Mıdrtr uı- lutullamıya.eafı ve Ce1'iee hattı -
belki batka biriıi i~eriye sirecek, Ludea Geldy dau erkestruı. • Mıttno u~- • 8er1l9 1·'11' aa 5ekilmek m\illhaz&lan ifitili ~ 

! 
4 l!r!bet t8t5t • Var$0Yı •UIM -..ı 

beni yakalıyac:aktı • Attııa u.Mır • Bodapeşte •.l'4~1 .,..-uU. 

Diieri, sülüımedi: ~tbtıamım w••n ...,,.,.,.,u 1 * Centvrt U!l7 • Bllkrq fl,5099 Azap e•W.• ~ 
.ı ,......-- * Solya 6',41H • ftetırar :.ıı.~a da ............ ..ı......_ •wkii -~ 

- Ben, i-,i h..a.plamqna, •• • Holivut • Amsterdım ı.nrır • Yekehımı U9?S ~ 
mek. Tam zamanında kacbıu dük- • Prıı fıt,&~ • Mttslrevı '*il' ~ekilip mulr&vemet .anek aütale' 

11 d I!' ka lltll'nfu 1 Mi7ta atiüuı t-k 1._ __ .... Mm!!!l~=~llll!:ll--41I a.I•- --.!!i-e•~~~. r-L-l · _ m:ü.9 • 
kana yo a mı. ı:.Tin puıa a .. stihl rlllimlft v• seasia 'bir •üad• • I! S H A M - • J'WY ''••• a&a: .... 

çar açmaz, yilzilmii ıöatermedeııt :rieat ile iati-r etmi•tir. •-------.... ---..... -uı bMwa ~ de •iiMküa ol• 
ır- "V •Is flaftkHı •. fi " Ttt111vıy tt,- , .; • t..----. ı,it 

kocanız acele sizi istiyor, cfedİln ---------= "'A1ı1delu sıs.91'1 * Çhtteııcn · u ıo.re mamıJb. e.t.eeHw IH 11&5P" 

ve kaçtım! ı Dit tabibi • Rııı 1 ~9 Onvoıı "et. -.•· ıey yoktU. Dtlpnawm 10 ~'ba-
ö b h1--lı NURi M!H•~ $1r. Hayrly" ııs.110 ~ıri oeı "-\.... ı1..J 1 t .... .J_ •-~....aı.- ...._ .. _ ... ti' teki, ir ka JUL a attı: mc. ı na a ay ... aal" su·rntue ~......--. Merkez Wankası 51.lO RıTy.a -,-

-Sen, ıenelerce u~ oau Berollu .A.facaal ka11•mda tl. ~ırerh -.ee ~art"'· eeu -.- deek Afbleat. ~ IC9 -
ıigortaya yasdıramadm.. Halbu .. ihata &ekak Ne 1 "0111•1tl ''·"' 1'eteto11 -.- 1>ak tepeyi ıttal 'Ye PeıUae ilei'le-
ki benim bir ziyaretim, iti k6küıt.. l•tlkraalar tahviller meal üzerine a~ı kuVvetleri 
den halletti. CUzelHlde elmıyaa rik miıial 1-----~-----• maadnı aerl f8ki1mittir. -N Ji la: ~ınl"!'lıtler. t N .117.• F.lıttrlt -.-
ıey, aorla oldu itte! • diye teri . • ~? Hio de w-. n !1,19 Tramvay sue (!ortli ~tı'!I 

- Orur öyle, amma dirmü .. IJI• ı&)'llma& Ben; adameajuı • • .. rn 20.11 Rıhtım ır.oo 
m••hut halinde yablanmacLpaa J.mtarclm I fstfkrb:ıDa1ıtll l ta.n • Aıııdeln ı 

-s- lrpat lttltrg "" • !aad•ta n 
ıükretmeii unutma! hd ıfı9* p - l ;lf" W Hl ıotıı A M ıe, ~na••ta m 

- Sen del •• Bu lfte 9e11 ~e fi!"' IUldiller.. ~ Srvu·'1in1"11m fi.- •''!•n~ll '• 
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Maliyede teşkilat ' 
_. (Ea§tarafr ı. ci sayıfada) 

"- TeJkil!t kanunu layihası· 
nm mühim eseslan arasmda iki 
müste~arlık ihdası da vardrr. Müs· 

Kevıd.~ -aiım\ı. 

F ransada kaçırılan ço
cuk bili bulunamadı 

1 
teşarlarm birer de muavini olacak· 

1 trr. Yeni layihayla muamelatı nak· 
diye müdüı1üğü kald1Tılma.kta ve 
bir hazine umum müdürlüiü tetkil 
olunmaldadu. Bundan ba,ka mun· 
tazam borçlar ve emlA'ki milliye 
müdürlükleri de umum müdürlük 

Demiryollarımızın 
Gelirleri 

Pariı _ ~omon'dan kaçmlan ne kendiıi ıiydiriyor "sevgilim" haline konulmaktadır. 
k6anıtaa Maresko'nun clöıt, be§ "canım,, ıilti ıözler hitap ediyor, Bakanlıfm varidat ve muhaae· 
Yatlarındaki küçük kızı Nikol'ün fakat kızeajız cevap v~rmiyordu. bat umum müdürlükleri yeni liyi-
•'- Daire müdürü, satıcı kızlar o hada aynen ibka. edilmektedir. 

Ankara (Kurun) - Yapılan ı lardan, 38,806 lirası aeyriıeriden 
bir istatİ$tikte hatlarımız geçeıı yı· elde edilmi~tir. Umumiyetle ,,u va· 
la nazaran şubatta 32,622 lira faz- ridattan geçen yılın şubat ayına 
la bir farkla 883,654 lira varidat nazaran bariz bir f a.zlalık röze 

~beti henüz anlqılamamıfbr· 
iL. • triiw bu rocukla allkadar olmut - Yeni tlyihayla vekalete bailı 

yapmı§tır. çarpmaktadır. 

Q4lJ ıebrindeki adamın 1'ir pntaJ· o --- 3' 

B. Iaraa da e .iinlerde Maresko'nun ve eaas kadroda varifelendil'ilmi, 
er olduğu meydana ~ıkmıfbr· ır ·-
'- · kızının ~lmdıinu duydukları za- bir etüd bürosu tetkil edilecektir. 
q~ aün evvel yeni 1'ir pyia yıne 1 __ .., 
P i man 1'u rördükleri ~uiu dütün- Bu büro ma i kurumlarla menu.a o 
Pa1tı11zlan heyecana dütürme e nl andıracak 

klfi ıeldi. Bu -yiaya ıöre kırk memitlerdir . Llkill Radiesteziıt laeak, baka ıiı a\lkal 

İzmir Kasaba hattı geçen lzmir Kasaba demiryolUllUll tu'bat 
yd tubatma nazaran 31,447 lira 1935 ~-: :rleri aruında 115000 lira 
farkla 171,502 lira varidat yap· seyrihr..fiften, 453;:' ) lira yolcudan 
mıştır. temin olunmu§lur. Bu hatlarda da 

-r- • ı· elenilen f aleılarclan ltirinia, "Ni • malt mevruat ü•erinde tetkiklerde 
~Iamu:la ihmalklr ıiyinıt ı, 
•• ' L' kol Rueft ,e'hrindea ıeçmi§tir,, sö- bulunacaktır. us riindenberi tuq olmamıt ıı:ıır ı ı d d f 

L. zu·· ıutyİ e)ufte& 111-hul adamm yem liyihay a vitiyet el' e e • 

Şubatta elde edilmiş olan de- geçen yıl tubat gelirine nazaran 
miryolu varidatının 529,485 lirası fazlahk bariz görülınektedi.-. 
seyri hafiften 258,634 lirası yolcu-

il.dam, yanında kü~ük, sarıtm ıı:ıır -r- "'3" - ,_. __ k 
L d ya•ı•dakı" kız recuk akıllarına., terdarm yatıında biri taha.K.KU , 
""lZ olduğu halde Rue• f81ıria e " " -:r ~· ıelmit ve J,uaua üzerille zabıta · 'biri ta.hail, ı,iri tediye ve muraf 
ır mağazaya ,innit ve tıoğnıca - •- ·· d .. 
· d ya 'haL-r ve-i•lerdir. ifterile uir&fmaa üzere üç mu ur· 

lôllllek dairesine müracaat e e • °" • m s __ .ı L... 

k 
•ı·m..ı1• poliı bu ciheti ta1Jcik et· lük te,kil edi,ecektir. Bunaan --.,· 

Iktısadi buhran vergisi kanununa 
olarak teklif edilen lô.gılıa 

ek 

"' kueağız i~ia bir ıömlek iı • ~ 0 'ki hueba ·· 
•- • -egwe ... •lı•ınaktadır. ka timdi mevcut ı mu t mu 
-.qaİttir. Cömleii ~eeuiu• üzen· _.. r- s k lacakt 

Antcaıa 7 .(Kurun) -Bütçe En- buhran zammına tabidirler. Bu 
••• ......................................... dürlüjü de yediye ç1 an ır.,, 

Y~; ... ~f~p;;~;esinin yü- :E:=:::~~E72::~. 
:.i:ınE&ı ", il }isadi br · vergısı 

kanununa ek olarak teklif edilen 
layihayı ikmal etti. Mukave,elerin 
de de hiçbir auret1.e vergi almmı· 
yacaiı veya ileride ihdas oluna• 
caklardan müsteane. olacağı zik· 
redilmiı usulde teıis edilen imti· 
y~İı şirketler hariç. kabnak üzere 
kazanc \'el'giai kanununun 3 üncü 
madd~inde aayılanlaT kazanç VeT• 

ıi muafiyeti baki kalmak üzere 

rekler acısı zararları ~:~f .. ı..t.irpuayıicqettirecek· 
_.... (Baş tarafı l. ci sa.ytfada) 

1'-lllerı da etuıulmaz 1'ir 1'ale ıel · 
ltliftir. Ölealeria ıayııı 73, yara • 
lrlanl\ aayıı da 120 dir. 

. Ölen hayvaalann aayıı da 91.Z 
ti bulmaktadır. Depreameaiıl 
!li1teıli ve ılık mJ' llavada ıüadüz 
0tle üzeri f,aılaması, iyi ltava· 
~-" asığ~aftarak köylüleria tar -
-da çift IÜrllleıİ Ve seri kalanla· 
~1' da hflnnan yerlerinde ıünet · 
'ekte bulunması deprenmenİıl 
~le.adar ıenit 1'ir ~evreyi kapla· 
l "-.rağm- imaaca kayılna 
~ •lıttasına -yardım etmiftir. 

ı._, ilk tlepl'enm• elur elısaz . köV 
~~ileri ele havaya alet etmııler 
"• el'lerde eturan ltalk da ıillh 
~i üzeriae dıp.nya fırlayarak 

'bilıniılerdir. · 

d, 8~~k 'bir köy ~lan Ba!çrvan· 
h dugün eğlence11 oldugundan 
\lraciaki kayıplarıa çeiu ka~I1l 

\'. 
Secuklardır. 

~ DeprelUlle uzua bir vldi i~iade 
hırıal\ köylerde da.ita ~k za · 

( 11., ttırtılı 1 i11ei •t111ıf tlfltl). 

l'ttıı bir alay ~lterile JrutabBıt · 

t\r, Gazetelerin t.a·ber verdikleriae 

töre kralıa alayn11 aeyretmek i~ia 
'
0ka ~·Jara yıiılaa .. yireilerde11 
)~i bia kiti 'bayılmq ve tedavi e

clıllllitlerdir. Krrk kiti hutanelere 
)'lırıllllıt, 1'ir kiti de kalp tlunna· 
'1lıdaa ölmüftiir. 

•·-l~aclra, 7 (.A.A.) - Radye ile 
~- edilea ve ),ütün Britanya 
1~Pe.ratorluğuaa liitap ede• ltir 
~)le~de kral lrilGmUJll ta1'aaaıaa •.. , 
.. Oaterdikleri aevıi ve 1'aildıktaa 
Otülii, ıönüldea tetekkür etmittir. 

kral dem ittir ki: 
"lJI 

rar vermit ve 'hu köyler ltalkı yi
yeceksiz kalmıfbT. Deprnme ~er 
resindeki keyleria sulan ilk ıü•
deaHri ~eıitli reaklerde akmak • 
tadır. luı yerlerde ıular çekil -
mit ve Y••İ sulana fıtkmp kay -
ltelduiu ıörülmüftiir. 

Sulama reqiadea !Üphel .. • 
ltalk, zehirle .. ektea kerkarak 
ıulamı i,iliıt İfilıniyee•iiai Ai -
bk keluadaa aermuılardD' • .En 
çok .zarar ıören köylerde, arazide 
••ait ~tJaklıklar ve ayrıklar va: 
dır. Bualardaa çöküatünüa ıte 1t1-
~i111 elduju sörülmektedir. 

Depraa• elurk .. laalk, .ı.na 
ltir ltuyuya atıla• tqm fıbrdıfı 
sese beazer ıesler du,.uılardır. 
Bütiiıl 1nı lteldeklerd•• depre11 -
meaia, yeraltı lteıluklamadaki çs
küJttülerde'll il..-i seldifi alllaştl -

nuıktadrr. 
Kajırman kazası snurlarıaa 

akm köylere gideıt ikil'lci sailık y • . 
kolu daha döıtıneml§tır . 

Bu ~evredeki za.rar da ötekilet"· 

den qaiı deiildir. 

uıumla ltea, heaüz seauaa 

-SPOR POSTASI 
M 

. . ebi anemleketlerinde blitlln ıpor Ye 
emleketımızde ve eCD I'"' yerilmesi flzım rele• 

ııençlilc hareketlerini ve sporeu gen: '':San takip etmek iste· 
Yeni tekiller hakkındaki yazalara ~u; .f 1~ S ı 01 okumalıdırlar. 

Yenler mllnba11ran SPOR P 
Lı tıak okuyunuz. 
rıer yerde fiah 5 kuruştur. mu 

"ALM.ANY A Yl BARBARLICA 
SOROKLlMEK iSTiYORLAR !,, 

Vatikaa, 7 (.A.A.) - Yukan 
Silezya' dan buraya ziyarete re -
len 130 Almana hitapla, Papa, de-

miftir ki: 
"G4ya müahet bir ltiriatiyan -

hk namına ltareketle, Almanya -
dan hiriıtiyanlıiı kaldırmak, mem 
Ieketi putpereatlii• ve ltarbarlıi• 
ıürüklemek istiyorlar. Hiriıtiyan 
katolikleriw. yaşa.malannt iz'aç i · 
~in hiçbir t•Y ihmal edilmiyor. 
!izleria, 1'ir müddet evvel buraya 
gelip de dömnüt elaa dindar de
likanlılardaa daha iyi kartılau. · 
caiDBIZI ümit ederiz.,, 

LAV ALIN V .AR~OVA YI ZIYA
OT PROGRAMI 

Varıova, 7 (A • .A.) - Franıa 
Dı§an itleri Bakanı Bay Laval'in 
Vartovayı ziyareti•e ait pror -

ram: 
10 May11 günü saat 18 de Var· 

şovaya geli9, ulusal ıöretler, ak -
ıam Dııan i,leri Bakanı Bay Beck 
tarafmdaa ziyafet ve bbul retmi, 
11 Mayıı, lsay Laval Reiıicüınhur 
taraf ında11 kabul edilecek. Ve öf
le yemeğini eaua yamada yiye • 
eektir. Akt&1111 Frauız aefaretha· 

11esiade ziyafet, 1! Mayıı Moıke

vaya ıidif. 

YENi TA YINLE 

Ankara 7, ( Kunın) - Kan vİ· 
liyeti Nafia fen memurlarından 
Sadık Ergel Kocaeli fen meurlu· 
iuna, lzmir demiryolları komiser· 
Iik memurlarI11ıdan Ali ticaret ve 
tarife müşavirliği memurluğuna, 
Burdur vi1ayet fen memurlarmdan 
Galip KJr'§ehir vilayeti f ea me· 
111urlujuna, Nafia Şirketler umum 
müdürlüğü memul'larmdan Tevfik 
lataabul Nafia Fen mektebi hesap 
memurlufuna tayin ofonmu§lar· 
dw. 

T AKDIRNAME ALAN 
MEMURLAR 

Ankara 7 (Kurun) -Verilenva· 
zif eyi muvaffakryetle bqa.rdı· 
imdan ve lstanbulun Tramvay 
şirketi meselelerinde ve An.kara 
Elektrik tirketi heaablarmm tet· 
kilcinde hizmetleri görünlen Nafia 
Baku.biı Nafia tirket ve müesse· 
ae1eri umum müdürlüğü memur
lanndan Tevfik ile kitip Nimet 
birel' takdirname ile takdir olua· 
ftlU!lur. 

DEVLET INŞAA Ti o: 

Ankara 7 (Kurun) - Bütüll 
YUGOSLAV HÜKÜM.!:TlNlN 
KAZANDICI MUV .AFF AKIYET 

devlet inşaatının Bayındırlık Ba
kanhğmea yapdması hakkmda 

Belrrad, 7 (A.A.) - Y02Mlav hazırlandığı yazdan layiha bun· 
hüldimetinia, ao11 ıeçimde bzaa • daB birkaç ay önce kanunlaştll'ıl· 
dıiı muvaffalriyetten çrkarılan mıftll'. Yeni vaziyet ise, her ba-

&Blam ıudur: kanlık bütçesinde ayrılmıt talui· 
''Yuroılavya, iç itlerin perki • ıatın Nafia bütçesine verilmeei 

tilmesi, soysal ve ökonamik kal • biçiınindedir. 
kmma ve ulusal •mrliğin kuvvet. TiCARET KONGRESİ 
lendiTilmeıi sryasasma. devam e • Ankara 7 (Kurun) - Ti.:aret 
decek ve bu suretle ilerleme ve konıresi hazırlıkları bitmek üze
barış lehinde ola!'ak küçük antlaş- redir . 
ma, Batkan antlaıması ve Ulutlar VAN EMNiYET MÜDÜRÜ 
Kunımundt.lci rolünü ;fa edebile• Ankara 7 (Kunın) - Vall Ellllli· 
cektir. Yet Miidürü Bay Server vekllet 

Ayrııtk parti liderlerinden emrine a1mmı§hr. 
yalnız, Bay VlaeHmir MatcJıelt, ı SiGORTA Ş1RKETLER1Nl 
eski Çifçi "artisi !efi Bay Y a11a Tl.M~Ll IIDEN BiR HEYET 
Java11«Witch ve Müıliiwla• şefleı- • ANKARADA 
den Mehmet Spa'he ekseriyet ka -
zanmıılardrr. 

Eski dem()krat partisi şefi Bay 
Bouba Davidovi'°h seç.imde ye -
Bilmi!tir 

Ankara 7 (Kunın) - Sigort& 
tirketlerini temsil eden 'bir 'heyet 
Ankaraya geldi; ıigortacılık ifle
ri üzerinde Ökonomi ve fintlns 
Baka.lıklarile ıör\itüyw. 

' 

mükelleflerden matiye dairelerine 
beyaıma::ıe vermiyenler buhran 
vergisi tahakkukunda kazançları· 
nı beyannameyle bildil'eceklerdir. 

itiraz temyiz talebleri kazanç ka· 
nununa tabidir. Anonim şirtket· 
lerden 1934 kazancına ıöre 1935 
mali yılı için bu kaMmun tesis et· 
tiii buhran verıiıi tirketleree 
umum masraf h.aal:nndaR tesviye 
edilir. 

KAMUTAYDAN GERi .ALINAN 
LAYiHALAR 

Ankara 7 (Kunıa) - Ziraat Ba· 
kanlığı, Kamutayda kalmıt el&11 
na1bantla hayvan teehizatnun 
birle§tirilmeıi, huıusi idareler, be
lediyeler baytaTlannm bakanlıkça 
tayinleri Jiyihalannı ıeri memeli· 
tedir. Bun!arın ha devrede sörü· 
tülmek üzere yenidea Kamutaya 
sunulması muhtemeldir. 

ORMAN FAKÜL TESl 
T ALEBESININ TETKİK 

GEZlNTlSl 

Ankara . ~Xunın)- Ziraat lens 
titüleri Orman fakültesi talebesi, 
profesör Kravze ile beraber Te-

roslarda tetkik gezintisine ıide
ceklerdir. T etkikterin öteki or· 
man sahalarına ela teşmili karar
la§nuıtır. 

BORSADA YENi BlR 
HOKOMP:T KONACI 

YAPILACAK 

Ankara 7 (Kurun) - Sunada 
Atatürk 'heyekelinin yapılacajı 
m•ydanhia 1'akan tarafta yapda· 
cak yeni ve büyük bir hükGmet 
konaiımn plan ve ketifnamelerini 
Nafia Bakanlığı fen 'he)"eti hazır· 
ln.mr' ve Bursa villyetine gönder· 

mittir. Önümüzdeki mali yıl İçe· 
risinde inşaat bqlıyacakur. Bu yıl 
%5000 lira ile temel ve bodrum 
katı kısımlarnnll bitirilmesi mu· 
karre,-dir. Bina ~etilli büyüklükte 

70 odalı iki salonlu, altı ıardirep· 
lu ve bodrum katmda bet de1'bo
yu ve kalorifer daireıiıti içiae ala
caktrr. Vilayetin atlliye ve maliye· 
den ba9'ka diier bütii11 kunılftları
llı içine atacaktır. Biıta'ftnl ıeael 
ntasnfı tZOOOO lira tutacaktll'. 

TOPRAK KANUNUNA YENi 
HÜKÜMLER KONULACAK 

Ankara 7 (Kunıw) - Kamutay· 
dan geri al 111an toprak DIMllluna 
Trakyadaki muhacirlerin Yeter 
yelds topraklaıufmJ111aaı, 'iroaiara 
yaprlacak para, tohumluk yardım.· 
ları hakkında yeni hükümle" ko· 
ııaulaeaiı aeyle•ae&.t-.lir. 





...................... 
Vapurculuk 

TORK ANONiM SIRKETI 
İstanbul Acentalıiı 

Liman han, Telef oa: Z29%5 

lzmir Sür' at Yolu 
SAKARYA Yapunı her hafta 

PER$EMB! r\inleri saat 15 da 
lıtanbuldaa lZMJ.RE WJ P.A· 
ZAR günleri de IZMIRDEN 
lıtanbula kalıkar. 

Karabiga Yolu 
KEMAL va.puru 8 Mayıs 

ÇARŞAMBA günü saat 20 de 
KARABJCA YA kadar. 

ZAYi 
3784BU!llU'alı (Varka) varka

aıa. ait plakamı zayi ettim yenisini 
&!&cağımdan etkiıinin hükmü yok .. 
tur. (6985) 

Galat& Yağkapaıu sandalcı İb
ranim oğlu Osm&B 

Yeni Çıktı 
Dla ve Yarın 

Terellme kUW,ata 

Sayı: 31 

J. Rasin 
l ~üll yahnda11 

iV 

Tercüme eiett 
Ahmet Re,it (H. Nazıın) 

Satıldığı yer: 
\t AKIT Matbaa11 - lıtan&ul 

Flatı 80 Kurut 

TC!JQ KiVE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

11 - KURUN 8 MAYIS 1931 ~ 

l lst. Levazım Amlrll§I Satın 
Alma Koml•yonu lllnl•r1 

Gülhane hastanesi için 2500 
kilo sütün pazarhiına talip çıkma
dıiından 9 Mayıs 935 perıembe 
günü saat 15 de pazarlıkla alına. 
cakbr. Tahmin bedeli 300 liradır. 
isteklilerin 45 lira son teminatla
rile belli aaatte Tophanede ıatın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(2452) 
• • • 

Metresde Topçu Atıf mekte -
binde teraküm eden tahminen 120 
araha gühre 12 Mayıs 935 pazar 
günü saat 14.30 da pazar,hkla ıa
tılacaktn'. Bir ~ift atlı araba güb
renin talimin fiab 20 kuruttur. la
teklilerin 3 lira 80 kurut son te -
minatlarile belli saatte T opha • 
nede ıabnalma komisyonuna gel
meleıi. (2455) 

• • • 
Selimi ye f mnr i~in 100.000 ki

lo un 25 Mayıs 935 cumartesi günü 
saat 15,30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 10,000 li • 
radır. isteklilerin ıartname ve nü
munesİni görmek üzere her gün 
öğleden evvel ve kapalı zarflarını 
750 lira iJk teminat mektup veya 
mubuzlariyle belli ıaatinden bir 
ıaat evvel Tophanede sabnal~a 
komisyonuna vermeleri. (2453) 

••• 
Maltepe piyade abt mektebi 

için l S0.000 kilo ekmek 25 Mayıs 
935 cumartesi günü saat 16 da ka
palı zarfla almacaktır. Tahmin 
bedeli 13500 liradır. llfeldilerin 
prtnamesini sermek 'ÜUr• her 
gün öğleden enel ve kapalı zarf
larını 1012 buçuk lira ille teminat 
mektup veya makbuzlarile belli 
suatten bir oaat evvel T e>pbaned; 
ıatınalma komiıyonuna 'fetmele -
ri. (2454), 

lstanbul Kumandanlığı 
S.tmalma ICc:ni•J'- l1bbın 

SALOAMB 
Fl b ,. d' d b. t !stanbul altıncı icra memurlu- TOPTAN FlYATINA PERA· 

o er ın ilnya e e ıya ma •- d KENDE SATI$ 
'iaediyet i~in mal olmut emsalsiz t un ~:rt: 

İ!tanbul üçüncü icra memurlu· 
fundan: 

lıtanbul Xomutanblınm aenelik 
ihtiyacı olan 231,500 kilo ııiır eti 
kapalı zarfla elcai•tmey• lcıomnut· 
tur. Beher kiloıuna tahmin edilen 
bedel 32 lrunıfhır. lhaleıi 9/ Ma
yrs/ 935 Pe'l'fembe ,ünü saat 14 
dedir. $artnamesi Fındıklıda !a
hnalma komiıyonunda 370 lrurut 
mukabilinde ahnabilir. Eluiltıneye 
ıireceklerin 4954 liralık teminat 
mektubu veya makhuz ve Z490 
sayılı kanunun Z,3 cü maddelerin
dttki veıikalarla birlikte teldif 
mektuplarmı ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar F mdıklı· 
da Komutanlık Satınalma komiı· 
yonuna verme1eri. (%081) 

torna.nıdır. Altfanzade tarafındaa Yeminli üç ehlivukuf tarafınde HAKiKi (Juvel) ra· Boğaziçi Boyacıköy eski hahri-
l&11k olduğu itina ile tercüme• - tamaıruna 47292,!IO lira kıymet 1i zocakları. Taklitlerin· ye bakanı ıeneral Cemal kanii 
dilıniıtir. 27 fonna _ ızs Kun1t· takdir edilen, Bahçekapı Hubyar den ıakrnmız: Pirinç Seniha Cema1e: 
tur. mahallesinde Aıır efendi kütüpha reJ1iiİnde yaldızlı te- Haıan Fehtninill z %/ 929 ve 

... k ğ d ea'..! 22 2% %2 zz 22 aekedea yapılanları 
-._ ile tO a m a .tıu ' ' ' ' 7 - 3 • 930 tarihli iki kıt'a ıenetle 

-.Ll aı t:d IRttmawt r IJS rr uııl"' zz yeni 41 4.1 4, 5, 47, 49, ! sayıh Jcat'iyyen almayınız. JÜVEL pf. 
Jll !taıt'bul asliye ilrinei lılukuk al~a 4 ~fazayı ve bir arıayı RINÇDEN y APILMI$ d•yanıklı- ve 929 tarihinden itibaren ayda 
~-keMe!indeıt : •Ü§temil ve derununda mayilezizi dır. Fiyatlar 190. 380 kurut ara· yüzde z 1/ Z faiz h .. ap edilmek 
&l&Yacı Mel!hat Sabri vekili a• e1aa !lkltipbaatll T,841,871,880 smda her çetit ve No. vardır. üzere 742 liranın mamaaarif ha· 
~t Hilmet İ1'rahi• tarafntclaa laiuecle 188,930,106 laiseeainia r>IKKAT: Sabf ya1nız lstanbulda ciz yolu ile tahsHi talebini havi 
llaiicld-.ı.,.ı. Nuai al.,hiM ... 10/8/ 935 rününe müsadif pa· Kurukalıveci ilan No. Zl (Giyar· 14 7 934 tarihli takip talebi üze· 
...... bydurduh hacaia kaMmJ. zartesi saat 14 dea IS ya kadar mati) Tatra sipariıleri kabul olu• rine adresinize ıönderilen ödeme 
~.-dair ~bit davada: da•a birinci açık artırması yapılacak· aur. (DEMON 144) fitilli mavi emrinde verilen meıruhattan meı:• 
~~~ali a&Nti •üddeialeyh Nas• trr. Artırma bedeli kıymeti mu· alevli 275 kuruta ocaklarımız ve kUr adreste olmadığınız anlaııla
~laia Betiktqta ha111e• ,.~fdl· J.ammeaeeinia yüzde . !5 ı~ni her ~eıit BARTHEL KAYNAK rak i1lnen tebligat ifaama karar 
~ ~f\rah haneye tebhi.. bulduğu takdirde müıterı uzerın• LAMBALARIMIZ vardır. verilmittir. Tarihi ilandan itibaren 
~ Jc• iae " ~ t•blit iJmUhaheria· de bırakılacaktır. Aksi takdirde IP-•11'!~-~~~----ı otuz gÜn zarf mda yukarda yazılı 
e 1 atiibaıiria meıruhatına 11aza• 011 artıranı1l taahhüdü baki Göz Hekimi 

..._ -:tdd • 
1 

L N • • ·.&.. ea s · borç ve masrafları dairemizin 
•.&...-~ eıa eya azmuna ı!'ıııru '-atmak üzere artırma 15 ıün gerı Dr. ~ükru·· Ertan 934 ·~l"Wlt ,_. • L_t 1' ·ı "r? / 18S9 numaralı dosyasına öde-
..ı... •• ~ ~~ ~ır Hmtı ~nwe 'bırakılarak ıs/8/935 salı ıünü Balnllf, Ankara eaddeıi No. 60 
~ıqıfi luldırılmıf oldufundaa n 

14
• ıs ya kadar ikinci açık artır- Tılefonı 22686 m~niz ve borcun tamamına veya 

t.. Jr-. da.va arzühali suretiam i- pılacakta. Artırma bedeli Sah ıüftleri meccanendir.. bir kısmma veya alacaklının taki-
._.._ a-1...ı· . k ·ı • maıı ya J '- hat . hakk d ;.ı.-11 wru ığıne arar Terı llllf 'f'e .. d TS ti bula1aaa da aatı aca11:• ıcrası ın a bir itjrazınız 
'14lll • • d d • yuz e L_ ~· ~·• e ZO aiia müd et tay.. t varıa ou müddet içinde iıtida 
llt d11ıtit elduğuadaa teblii maka• rr. iftirak etmek iıti· 1!zrmdır. Ahi takdirde haklan ta· ile veya ıifahett bildirmeniz bit-
... ~ kabıa olmak üzere i1'a ola• ~-rmka~-: 111uh•-me-..1•• • ·ı· ·ı .__. dirmedİfiniz takdı'rde bu mu··'ddet 
-..r. (e9S4) yen"'rıa .,,-.1111•• -·· ...... pu ııeı ı ı e sauit o1mıyanla.r 1&• ir·nd 74 .. ..........._ aia yüzde f,50 niıbetinde pey Ü:· htlarının pay)qtınlma.sındaa ha· 71 e unc:ü madde mucibi.,e 

Dr. Hafız Cemal par veya .. mt bir l>ankanm temi· riç kalırlar. Müterakim~' taa- mat beyanında 'bukmmanız llzım-
rıat mektubunu hamil olmaları Jıa. zifat ve tenviriye rüwmu 'be~luya dır.: Mal beyanında bulunmazsa· 
nsdır. Haklan tapu ıicili ile eabit aittir. Fazla malOmat ietiyenlet nız llapi• ile tazyik ofonacaimız 

cJuınadaa batka sünferde ~t ot..ıyan ipotekli alacaklttarda di· 8 • 5 • 935 den itibarew herkesia ve hif&fı llakikat lMıyanatta bulu-
daa 1) ya kadar lataalnal Di· ;... alAkadaranın ve irtifak haklo aıörebilmeai i~in dairede açık bu- nursanız hapis ile cezalandınlaca .. 

~Yolundaki (118) BUmaralı hu· salıipferinin bu haklarnu ve hu~u· lundurulacak artmna tartnameıi lmıa ve borcu ödemez veya itiTaz 
"ıtt lrabiauinde hutalarmı kal:nıl _,.il• faiı •• metarife de.ir ela• id· tle 341!835 aumarab clcayaya mu· etmezte1tiz hakkünzda eebri iera 
-.ı.,. .ılalana111 nrür münıt•J.ri ile racaaija medd\r dosyada tnevc.ut 1a devam olunaeafı ödeme Mlll'İ• 

Dahiliye Müteltauul 

••• 
lıtan1'ul Komutanbjı kıtaatııun 

ıeaelik ihtiyacı olan 88 bin lcilo ko 
yun eti kapalı zarfla ekailtmeye 
konmuftur. Beher kilotuna tahmin 
edilen bedel 42 kuruıtur. İhalesi 
9 Mayıs 935 pertembe ,ünü saat 
lS dadır. Şartn•me.i Fmdılffıda 
Satınahna komiıyonunda 108 ku
rut mukabilinde alınabilir. Ekıilt
mtsye gireceklerin Zl 4Z liralık te
minat mektubu Teya makbuz ve 
%490 aumarah kanunun 2,3 cü 
maddelerindeki vesikalarla birlik
te teklif mektuplarnu ihaJe taa· 
tinden en as 'bir aaat evveline ka
dar Fmdrklrda Komutanlık Satın
alma komiıyonuna vermeleri. 

(2080) 

ZAYi 
• 

Ziraat Bıınkaıında.ki hesabımda 
kullandrfnn tatbik mührümü z · 
..&&' y . . . ~ ayı 
wuım. enıııftı alacaıımdan esk •. 

"1.1enehane Te eT t~1efonu birlikte illndan itibaren nihayet vesaiki ~rebileeelderi illa oJu.. 1tia tebliği ınakamqsa k.a. o1-k 
~.kıtlık telefoau 21044· 18 ... dedaüembıe Mldbmeleri !Klr. (8988} üzere itıls ohınur. (m80) 

ıinin hükmü :roktur. (6887) 
1 

A.k!~y Hor)te.r eadde!i 90 N o. 
da Haynye. 
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Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

latanbulda çalıımak ve 126 liraya kadar ücret verilmek üzere Kim 
ya.ger alma.ca.ktrr. Talihlerin; diploma, nüfus cüzdanları, askerlik ter - , 
hia vesika ve evrakı müıbiteleriyle Umum Müdürlüğe müracaatları. 

(2370) 

Antalya Valiliğinden: 
1-Antalya vilayetince kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulan 

altı bin beıyüz lira muhammen bedelli üç kuru buharlı silindir için 

zuhur eden taliplerin teklifleri uygun görülmediğinden 19 - 5 -

935 pazar günü saat 16 da pazarlıkla satın alınması kararlaştırılmıt
tır. 

2 - İhale idarei hususiye bina 111nda toplanacak olan vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Silindir makineleri kliriıı g mevcut memlektelerden getirtile
cektir. 

4-Teminat muhammen bedelin yüzde on beşi nisbetindedir. 

5 - latiyenlere encümen kaleminden izahat verilir. (2388) 

D .. ~,,, ...... ,,"~ un vs 
~ ~, ~ı 
§!~~~ Yarın 

Neşriyatı 

• 3üncü • 

Seri tamamlandı 

1 Abone Şartları: 
Birinci seri 10 kitap 
236 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

Muhammen bedelleri ile mikdarları &§ağıda yazılı elbise, palto 

ve serpuıların 18 - 5 - 1935 cu marteai günü saat 15 de kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında tekrar eksiltmesi yapılacaktır. So 
ite girmek iıtiyenlerin 4498, 72 liralık muvakat teminat vermeleri fi 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve İfe girmeğe manii kanuni buluıııo" 
dığına dair beyanname ve teklifler il ayni gün saat 14 e kadar ko111İf 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iıe ait f&rtnameler 325 kuf'lf 

mukabilinde Haydarpaşa, Ankara Merkez ve İzmir veznelerinde satıl· 
maktadır. 

Takriben (4709) takım ve parça lacivert serj, lacivert ıe.yak 11 

gri ıayak elbise, siyab kutör, gri şayak palto, lacivert çuha, kı~ 
çuha, lacivert şo.yak ve gri şayak şapka. Muhammen bedeli 64974· 
lira. (2306) 
-------~----~~~---------------------------636 kuru....;.ş_tu_r --•ı Belediye Sular idaresinden: 

Sal o 
Alfons Dode - Haydar Rifat idarece Kağıthanedeki filtre havuzlan için ıartnamesi mucibiıt' 

Aüe Çemberi ce satın alınacak 1500 metre mik• ahı çakıl kapalı zarfla ekıi)bnei' 
A. Maurois - I. H. Alişan konulnıuştur. 

·---------~----~------· Ticaret, Banka, Borsa 1 - Eksiltmeye girmek isti yenler 600 lira muvakkat teminat ver' 
•----lk_.t_. _r-_ .• _~_.~_:.ıh_ı,_is_ı:._~_em~--• ceklerdir. Devletçe tanınmış bir ba.nkanm ayni değerdeki bir teıııİ' 

- --- ---------------- --- ----- Devlet ve ihtüal nat mektubu da kabul edilir. 

Jstanbul Vilayeti Jandarma Lenin - Haydar Rifat 2-Ekailbneyegirecekler,ida.reve:z:neıineyatıracaklan temi 

K ı .., d Sosyalizm akçesi için alacakları makbuzu, yahut banka mektubunu bir zarf" 
omutan ıgın an: ·--K._K_an_ts_k_Y __ s_ah,_ih_a_z_e_kı_en-·y_a_ .. ı 16 kuruşluk pul yapıştırıp imzalıyacakları ıartnameyi de teklifli 

Taksim Ayas pqadaki Jandarma mıntaka komutanlığı binasının J. Rasin Külliyat 1 riyle beraber batka bir zarfa ve bu iki zarfı da üçüncü bir zarfa JıO' 
iteıif bedeli 800 lira olan tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. lsteklile- Al: ~eşit - H. Namn yup ve Üzerlerine adreslerini yazıp mühürlü olarak 15 Mayıs 935 çat 
rin ketifname ve f&rtnameyi görmek için her gün mıntaka komutanli- lıçi sınıfı ihtüali !lamba gu .. nü saat on b-e kadar Taksimde Sıraservilerdeki müdiif 

l d b Lenin - Haydar Rifat T -s ı!I. 
ğa ve pazarlığa girmek için altmış ira an i aret teminat makbuzlarile Ruhi havatta lir~uur lüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul .,oiı 
13 Mayıs 935 pazartesi günü saat 10 da lstanbul vilayet jandarma " ~ 

; Dr. Yung - Dr. Hayrullah mez. 
komutanlığındaki komisyona gelmeleri ilan olunur. (2439) •-------------- 3 _ Şartname bir lira mukabilinde idare veznesinden alııı" 

Isfahana doğru 

lstanbul Maarif Müdürlügv ünden : Piyer Loti - ı. H. Alitım bilir. 11 
J. Rasin Külliyah 1' 4- Fazla tafsilat almak için idareye müracaat edilmesi. ·c239 

Dairemizde açılan 40 lira ücretli bir daktiloluk için 15 Mayıs 935 
Ahmet Refit - H. Nazım 

tarihinde müsabaka yapılacaktır. Orta mektep mezunlarından olup •-----...;.---~---. 
ikinci seri 10 kitap B ·· - k makine ile iyi ve doğnı yazmak kabiliyetini haiz olanların mektep şa- UY ti 

hadetnameıi ve ,imdiye kadar nerelerde çalışdıklarına ve iyi halleri- ~g.: ~u~ue:i: • .::k h~~e:: Tayyare p
1
·yangosu 

ne dair fotoğraflı veıikalarile 14 Mayısa kadar idareye müracaatları 834 kuruştur 
Han olunur. (2456) 1•·----G-o-r~io-B~a-b'."""a ___ _ 

Balzak - Haydar Rifat Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
ı •---D-el-il-ii-in_P_•i"""'k~ol-oj~is-i --. etmiştir. Yeni tertib planını görünijj 

Dr. Bemard Hard - izzettin 
Bf\l&l aµalyeai için li.zım olan 800 çift sergen iapidi pazarlıkla alı- ı•---~ll~kb~a~h-ar~Se-=:l~le-ri---11 1. ci keşidesi 11-Magıs-1935 teair. 

ııacaktw. --Şartnamesi levazrm müdürlüğünde görülür. Talip olanlar 25 000 t• d 
Türgenyef - Sami Z. Süreyya Bu•• yu•• k ikramı· ye Si• •. • Jr8 )f .490 No. lı kanunda yazılı veıika ve 13,5 liralık muvakkat teminat•-------------

makbuz veya mektubu ile beraber ihale günü olan 23-5-935 per - Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

tembe günü saat 15 de encümende bulunmaları. (B) (2464) nıııuı111111111ınıııını 
J. Rasin Külliyatı ll il 1111 11118 lRI ın 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Ke,if bedeli 1022 lira 06 kuru, o lan Beyoğlu hastanesinin önüne ya- Ahmet Reşit - H. Nazım SelaA nı· k Bankası 
pılacak olan kısım tat temel duvarlan intası açık eksiltmeye konulmuş- Samimi aaadet 

tur. Şartnamesini ve keıif evrakını levazım müdürlüğünde görülür. •---T_o_ı._to_y_-_ı_._H,_._Ali_..·,_an ___ •ı Tesis tarihi: 1888 
Ekıiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 76 istatistik ı= [ ..Jare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
lira 65 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mekbubiyle ihale Andreles - Suphi Nuri U~ 
günü olan 23-· 5-935 pertembe günü saat 15 de daimi enmüm'en - •-----Ç--oc--uk __ d .• ü-§u-··r-e-nl~e-,---• -== Türklyedeki Şubeleri: 

de bulunmalıdır. (8) (2463) H. G. Mensuier - t. F. Rasim =- Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
Keıif bedeli 3054 lira 3 kurut olan Çatalcanın Boyalık, Kızılca A- ilim ıJe Felaele - lzmir, Mersin 

li, Örcünlü mektepleri için almacak malzeme ve doğrama ve demir ka- •---M_o_ri_s..;.Ş_il_k __ -_H~il-m_i_Z_iY_•__ Yuoanistandakf Şubeleri : 
pı açık ekıiltmeye konulmu§tur. Şartnamesi ve keıif evrakı levazım Cemiyetin Asılları 
müdürlüiünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu ka- Frederik Enııels - Muhittin SelAnik • A.llna • Pire 
nunda yazılı vesika ve 229 lira 5 kuruıluk muvakkat teminat makbuz ıı--lfı-.. ç-u-··n_c_ü_s_e_r_i_Tı_O_k_i_ta_p_'I Her nevi Banka muamelatı. 
veya mektubile ihale günü olan 23-5-935 perşembe günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) (2466) 132 si peşin ve her ay liflll~l!lllllOO~I lllllml 

100 kuruş olmak Uzere İstanbul altıncı icra menıurlu-
164000 Metre Torbalık Bez 532 kuruştur ğundan: 

Yeni ilmi zihniyet İstanbul Aşır Efendi sokağında Denizyolları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüg"' ünden:ı•---8-acr_:. -~--H_.~zi~ya __ Elkatip hanmda oturmakta iken i ş LE TM Esi 

Hükümdar millet ikametgahları meçhul Elkitiphan· Acentelerı Kankiy • Klprlttfl 
Tahmin edilen bedeli (60.000) lira olan yukarıda mikdarı ve Ruıel - Galip Kemali dan ve Hacı Ali zade Ali ve Tel.4~362 - Sirlr:ecı Miiirw~' 

cinai ya.zıh malzeme Askeri Fahri ta!ar Umum Müdürlüğü Satınalma 1•·-----K-o_m_u-··n_i_z_m____ Zeynebe: I•-- Hm Telefon i!740 

Komisyonunca. 19 Mayıı 93S tarihinde pazar günü saat 14 de pazar- Lenin - Stalin - Buharin Bir borçdan dolayı Cemilenin Ayvalık yolu 
lık ile ihale edilecektir. Şartname {3) lira mukabilinde Komisyondan Haydar Rifat.. Elkatip haınındaki hissei malume· BANDIRMA vapuru 8 _MayJf 
\:erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4250) lira ve 2490 numa- Günün iktısadi i§leri si 10/ 6/ 935 tarih ve 14 ili. 16 saat· ÇARŞAMBA günü saat 19 dl 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Ko- •---.;;.P.;;.ro.;..;f.;... -.D.;;.r .... s...,u-.p_h_i _N_ur_i ___ te birinci arttırmaya konulacağı· Ayvalığa kadar. (

2426
) 

misyona müracaatları. (2287) Cümhuriyetler na ve mukadder kıymetinin yüzde ı •------------.. 
Ksc.1efon - H. Rifat 75 ni bulmadığı takdirde arttır· 1 RABZON YOLÜ 

Büyük tayyare piyangosunun son keşidesinde Tercümenin rolü ma 25/ 6/ 935 ve saat 14 ila 16 da CUMHURiYET vapuı:u 
tam 20 şer bin lira alan bahtiyarlar ____ n_._z_iy_a_o __ ı_ke_0 _____ , yapılarak arttırma bedeli yüzde Mayıs PERŞEMBE günü ,,,, 

lzmirde mütekait binbaşı Yahya. Değİ.§İ.§ler 75 ni bulmasa da satılacağından 20 de Hopa'ya kadar. (2+t:J) 
Trabzon lisesinde muallim kap tan Rıza. Ovid - S. Zeki AKTAY fazla ma'lumat için şartname ile 
Bursa Tahtakalade zahireci Abdülmecit. --·----L-a_o_k_o_n _____ ı dosyayı tetkik edebileceğiniz teb· Mersin Yolu 
Çatalca.da mahkeme katibi Adnan Le11ing - Suut Kemal liğ makamına kaim olmak üzere KONYA vapuru 10 :rd• 
Beyoğlunda Mahide. Kapitalizmin Buh.,.cmı ilan olunur. (S9S8) CUMA günü saat 11 de ~et 
Şi9lide talebe Hüsniye. Gaetan Pirov - A. Hamdi Başar sine kadar. (2444) 
Sak1zağac1nda banka veznedarı Yani Kukuloplos. SALAM BO AMASYA ECZANESi • EK-

k • 1 Sahibi: ASIM UI Ankarada elbiseci Mar o ve ortağı. G. Flauber _ ı. H. Ali..... REM B LGEN 
Siz de bir bupık lira vaerek bu bahtiyarlar aıraına girmek ia-1•·--------~~,....~·~-• Nepiyat Müdürüı 

Müracaat yeri-YAKIT Taze ve ucuz yerli ve ya.han· REFiK Ahm .. t SEVENar8:' femez miftnü:? ~ 
Matbaası - Ankara caddesi cı ilaçlar • itrıyat, fenni gözlük .;.ıl 

Zengin ve Jol1nrn ikramiyeli 11 Mayuta btl§ltyacak olan yeni lSTANBUL :VAKlT Mat.,.u -_idi 
•- - li.ıtik sıhhi levazım. tertip planı. mutlalııcı olnıyunuz ve bir bilet alınız .•• 

, 


