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Cümhuriyetçiyiz 
Milliyetçiyiz 

Halkçıyız 

KURULTAY AÇILIYOR 
Kurtarıcıyı görme · onuruna erip te 
onun gözlerinin gösterdiği yere fek 

ir vücut olarak koşanlara ne mutlu! 
Yazan: Hakkı Tarık Us 

Cümlmriyet Holle Parti.inin mcmlelıetlerde beliti bir bofuıma· Jim diyenlere, onu İfİtip ıözlerı 
Oörtliincil Biiyiik Kurultayı; Anh- Ja.11,ıkmlf, bellci ,aya tırmolan- nin ıöatertliji noktaya tek bir vü· 

ratltı 6apn aaat on bqte illı top- ma, lıa.11ama izleri beliren lrelime- cut olaralı koıanlara, ne mutlu! 
lantıaını ~ıyor. lerJir; hunlar AtcdİİJ'•'ün ömlmi- Bunlar Atatürk'ün aleuinden yak· 

81r ,.,,,_., tdoimi iP,. ya- fi .lirwle, 7flrl foetılrlanm WriW· tı"'-ı "'41• ""'u .. ..,,,..., iartlG 
sJlfUllla ne 6-it Wr ciimlcl- H• imi olma. atqini 6oy4on6o70. .,,,_ 
ı. 6a dimlenin 19 Mqg 19111 Ja rintlen ayıraralı tlajınılılıfa s6fi- """ NYG .ötürecelıler ... 
atdtın illı aJunla 6aflamıı Jıartu· ren ıJri malları Jefil, 6iribirlerini Ciimlaari;,et Hallı Pam.inin laer 
ı.,,., yülıHlif MUClfUl&n ileri alnfln· arlıolayıp, birilrirlerini tamamlıya- biiyi.ilı lıaraltayı bizde uluıça bir 
da narl Wr lıabarma, bir çaflı- calc yurt çocrılılarının bir araJa ileri alıllf olılu. Her kurultay bir 
yan yeri olJafanu anlamak için kaynatmaları, biraraJa eriyip öncelıinin İ%İnden yürüyerek ka
•ömmüzii Kamutayın fU loı Milo- bir hı~ lıüiçui •ibi )arının yapı· ranlıkları lroumuı, dikenlilılerılen 
nana eanlanflıran ue ıu Jakihda lıurtulmuıtur. aına hyatlan bir temel olmalmı 
beliti Ula Onflerin: Herpn emelılerimizin Jalaa 

- Arkadaflanm! için bir pota, bir melctep, 6ir geçit bol meyvcı vermen için ifte baı. 
hitabı ile kadri yücelen yurt · olJu. bClfa 11eriyor, gönül gönüle, bütün 
doılardan ayırmamız, ıahiltatlan Atatürlı, balıııının en yülıaelı- milletçe konuıuyonız. 
ıahilcaya uurup atlamak millet ru· ten, en ••nİf ue flerini •ören tle- U~ncü lnırultayın açtıfı en 
/uınıUt 6u topla.111f/ar iiatünJe na· haaı ile Türlı çoc:alılarına hep en intiumlı oe inlıifallı parti uarlığı 
ad Jıanat ıerdifine balımamu •e· Jofruya, hep en iyiyi, hep en güe- dörflüncinün lıapıaına ellerinde 

r
•Ltir. Ecsaaı dafılmlf bir ül/ce- çelenlılerle gelmi,tir. 
""11 5 li gö•terıli. Kaybolan tarilt;rnüi 

tlen bir uatan çılıaran ıvcu top- Yeni lıuraltay biu yeni uluklaı 
lantıaına haJunaınu ıerelıtir. Ke~- o lnıltlu, bir lıarg(lfaya giJen Jili- açıyor. 
Ji yaptıiı tarihin, ancalı kendı- mizi o lıurtarıyor. Ciimlıuriyet Hallı Para.inin bu 
.U.in yaa6ilecefi, nit.lrim de Bupn gen• bu lıurtancıyı gör· )'iilı lıaraltaya! Bu bizim için dun 
kendi.U.in yazdıiı tarihine Jünya melt onuruna erip Je onu dini• Je, bugün tle, yarın Ja KamaJiz. 
kür•ülerini 1ı .. 1ıanJırealı bir min antllatmaı, perçinlenme i, 
ıöylenİf kürıüaü olan ikinci büyük · · kuvvetlenmui demelıtir. 
kongreye balrmamız gerekti~. Ni-,' Atatürk Atatiirlı'ten yeniden hız al.mail 
hayet biribirini kovalıyan aıya•et ve Atatürk' e yeniden söz vermek 
Jalgalarında.11 ıonra TiiTlıiyeıle, Ankara 8( Kurun)- d'f"l•lıtir. Atatürlı köktür; Ata 
Türk ulaaıımı, hiçbir aınıl ayırdım• C I türlı millete inanç üzerine lrök 

al T .. kul nan 1 "ümhurreisi ""ama--ı olmada.11, 1 nız ur u~ u •. .. ·ı n.ı ıalmrı bir gövde ... O ltölı o götJde 
Ja emek verip ter tlöJımeie ç~ı- Atatürkün, bu ay &on- 'i olnuraa bu tlallar olur, bu filizler 

ran ve milletin adı andınca yerın- , /arına doğru memle- çiçe/ı ~ar mıydı? 
den kalkıp efilen ffl biiyiik bafaı Bupn de dördüncü lıurıılta}·: r 
peyk olmak i~n 'ırpıntın yurt ço- , ket içinde bir tetkik C!liiinJe hep bir aiızdan söz ver. 

culJannın üçüncü büyiilı kongre- gezintisine çıkmaları yoruz: 
ye konan rahlariyle lıonllfmamız - Biz Atatürlı't•n e-'dı"L, A 1 

muhtemeldir. ... .,cc " 
gerektir. l türle'e •iıliyorua. diyoruz. 

Fırka, porti ... Bunlar yabancı -. .... .._ ___ ıiııml-.----..... ..1 Hakkı Tar1k U• 

A ta t Ürk' t e n g e 1 d i k, 
A t a t Ü r k' e g i d i y o r u z ! 

inkılapçıyız 
Devletçiyiz 
Laik iz 

• 
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- 'I - KUltUM 9 MATI~ 1935 

C. H. P a tisi p ogramının yeni şekli Türk u usu un taze hay at 
içindeki yolunu ve yerini daha ziyade açaca ve aydınlatacaktır 

C. H. P genel gqzganı B. Recep Bal§an Qııba/sanları toplanıyorlar 
2 1 • 4P o o 

Dıllş eri Bakanımız Peker' in radpdaki sö,,levi 
.&.aıttııı1ıl~a..,.. 8 (A.A.) - Cümhu- 1&11• birlilde bai~ ,.. reşe gı•ttı• 

riyet halk partisi genel katibi Re· ı ı zu-. U1ual bll'lli •... • 
cep Peker yarınki parti büyük ku- l.net •7IYOftlZ. B icia -----------
rultayı miinuetteıue • •ki&"' .... IHrlilderin ....... T oplanb mühimdir. Avrupayı alakadar 
19.30 da A;;; ara rad.> -..ı.ında ata• L ' rmı iala,W hir GJ ' ' 1 b- - · 1 t •• •1 -ı k • 
trdaki konteran.a .. eıtnltdr: .._ ••iJ'on& utün mese e er goruşu ece tır 

Yurttqlarlanm, arkadatlanm, Yeni plll'ti çahpme ~ 
İyilikler ve yenilikler yolunda •• n .. ile ilbqlıldar la il ..... ;· 

dvmadan ileri- giden ulusal var- 11111• ye ...... ybldarla it wn. 
ldr, Cümhuriyet Halk Partisi, ya• ......... ilwi sltincek w ...... 
na Ankarada dördüncü büyük Pi lenm daha llkı .......... 
lmrultaymı açıyor. Kunıltay, ge• •ita. 
çm dört 'Jllhk çalıfı'!Mlarm birik· KABIN VE F.llKEK 
tirdiji rat-ıülerin .,. teuübelerin Y91 .-ati prosramı llakda ve 
~lanı. ıödaünde tutarak, yazifetle lrama •• erkeli bir ... 
aıelecek d&ft ,._ Mktmtt için -.. Bu prenaip yolu ile T-u-
• parti~ a.ım.l c:l 't'".ak 1eni .... dl tfıtt .. 111 '* a.. far-
~--,.,ıı.-uu ~· " lam ....... .,... ..mm Wdı, 

ICandtlta -.w. y-5 ~rti DJüari onurlu yurttaflardaa kunl 
propm '1Mltılı, ..,.ı, 9iJaaal B. Recep PeJıer 'llUf bir yüce halk 11tmı ı.lini a-
ft almllom • .,.._,,., .. •n 41erin· lryor. Bunda partiaio demokratik 
... Ril~..-lkl ... ble ı-par. partinin bu yoldaki ana dütünce fÜ%ÜDÜ parlatan ayn bir anlamı 
---- w..aa.. Mlk p.ıılarma sini pek iyi belirtiyor. ela sar.nele gerektir. Biz liberal 
..... MS ... tllı -"1• persinliJor. ÖKONOM1DE YAPICILIK deYlet tipinin tanattıjı, beraiia bir 

ı.~ ıııl!!iıAıı·.-n. ,... •• bakıtla Ote taraftan devletin ökoao • bnpklılda deftetin dm..--. 
fıWıl~A•ıllıı tMaJatt&, n •oğru •aç- mide yapa:dık vazifesini ve ku • :ıer: 6 :.111 1 .. 1.-· 1-7tn, yurttq

.e• 1ıesti:r.- ve en aypn rulmaıı, ltleımesi kon.uan Mrbest lan bbitıiaiae düfinn, Witiin ~ 
t•.U.•ın..,.....,k ananesi ;>uti· eana:rii tanzim •• a6rakabe edi • ri ve fena tohumlann Yetennesine 

.-•• aaımda da 6lilt . cilik vazifesini ıenitletiyoruz. U· yol açan nazmı ve birlik dÜfJDam 
-~ .. -f'9iı • .:;' ..__ _._. kalacakbr. buat u.nayile.-e gibi yüce bir•· ldiaik demokrasi yerine yurtt&f 

maçla ön -Yerilen itler araamda zekiaının beslenip açrlmuma da 
serbest aana,yie T• .erbeat ticarete yol veren sevgiye ve inana daya
bıra'kılan yer, normal kazanç dı • nan disiplinli bir beraberliii Ü9tün 
ımda i~a.ra Tarlllll&Z. sayıyoruz. 

Dl! ticaret en 8ıltlllli uluat it- 'Parti çalıfllla1anmızda 'bakikt 
ler G'aemda 1"1t .t.aldır .. C.dl - _, .... - len aemakı.t• 
....... ••• e.tdlld aı.e.rız. .,....._ 1ı1iıi119;oru. ~imleı4e 

Yeni 'f>l'Oll lllB~ fıei' Çefit ça- mmMdılr JaıMkı t...H etlea .-ti 
hfmat&r içhl Wedi itlerine &nemli kurumlıumm iy*ri arallPd• 
yer •eritilllliz 1mtt&!m ltlcmomik ki,JokJ.malarJa belirtiyor. Her 
alandaki teıe~ .,nn4iki yıl )'Ul'dun her tan.fmda binlerle 
dar •lll:alannı o'8raea1r e. yap- parti kongreleri lmru1uyor. 1Con
tvac:aW... haerettirid~ noldai p-elerde her-yerin ken8ı ibtiyaç1an 
nazar, selir cetiren 7ap1lara • - tçmhe •llen'b~ &eMes a.
ltip - l'IUl\'iye- Wr sınıfın tGre- -.. m"•rwtelar ,....._. .. lıiı-
mesi yerine yerletmi! wıe 7'llft - .tiia .ı.u ~==·--- •imiilariif 1le 

ı-ı .. ya.-aJil.. '91a1masmı Jmaltıhlııa .1QDU»Çiarı atoritelen 
mm• l.ul.umıa ...... Ote ta • sunularak parti hükGmetinıin sa
aftan Wylüyl tepnk •M\i '8P- lıtmalarmda tesir yapıyor. Y aım 
mayı bir paıti .,..-p1 •liınlll: ii1- ~parti bndtayma ~ki di· 
•alda llütill ~an tııea.lile • Wderin ~1arile 41..t.er 411i
riain olan tillı:e.Wnde, ı._..... lin ;JIU'tlaa ,.m tliW:hrini .... 
• olma to......... ,.ut lı§ln'W ,.. ...... ,.... Ahlacaktır. 
kendileri içi• ~ır, yatar, ıemu- 8iitiia bunlu kurultayca MbuJe.. 
la, .aft_. bir lrütle luMne ıetir- an birletip çalıfD1alari1'e iecele
mek istiyoruz. uip konufUlacAtır. Yeni iatekler 
.Bmals~ ı MI' ama· yerine ıetirilme 'imkln1any1e 'kar· 

C1D1D,... '"le .,.ıtima .... acı,... ....._, ...... ....Wtay .......... 
1-, .Ueci, miilü,-çi............ wı...ımr. Geve• 4ilt ,.... 
m .-. e?hWr'• • I" •• ,....l ft parti çabJmalarmda olduju Jibi 
ileri dütiiniit ft it ; ılMa LMLlhr. ltu seferki kurultay kararlımım da 

iWL'l'OR f$LatlMIZ tatbik alaama ıirnlni ıskı sıkı 
K'1iltür ifleıimbi ile akonomi it- ~nay!anacaktır. 

1erimi2 P.,i lravıa7ıcı bir pllna H~IN .S&QIM t~NDEKI 
hail_... ,,ani premibi olacaktır. RDLO 
a. uaa. normal 6 ~ Bu .istem ile Tür'kiyeae halkm ....._at taheil çatın4alti ~ w ... ,. ot.mi rabm NÇillllertle 
kaylü çocuklar Wtte9ini .W. p• ._., .nnekle kahnııar, epmeuii· 
bak " ..._ ...... .,.__.erle lin kapalı olan tdua yıion parti 
oklltamk Wr W., rl lı • -.ı .,__ ...... .a-.aue i'1emesi ,olun
mak partiye yol olacaktır. ıu ,Y.let .i4ar.eıiae aıaus WT ... 

En Jiikeek tahsile kadv ~ .ette iıtirak etmit oluyor. 
okulalarda lmnetli c~ Geçen yıllarm ltlrgüs&, yurrttq 
ıilUDI, ~ı, Mvıletçi, liiık ye .... mitteıek Mr 't.dk 1ertliye91 
inkılipçı bir inan telkin edilecek· vermenin faydaaım ve gereğini 
tir. göatermittir. 

Parti, kmtulmut ve modern bir Okulada ve m•leWe tek tek~ 
ilke olarak dizrlilr "ı ofaD,.. ti..,r m .ı.. taliinie .. l•acalı
ni Ttirld,.üa .... jiaallan olariık rEsliçt•lmi r~ fm.ır· 
ba a1tı YUfı ~ P..~ ~ ft ,..- iPn,,__J.ii. ~ 

i J •rammıızm müstehlik lete ...W-.,.- •• plecek~ blli delik Ba ... • 
...... kartı fiat empo • rln hu terbi,. ile ,_...._ili i- - w wlaia alii9 .,.....,. 
~ .. 111'P&eifk tröstleri ve kar- leri ldn .,.,... &. .. r,;JeP."' ı Mr. 4+aluta .._.j ~ .... 
te ımay~ •e devlete fiat landan giderek, clnltıtle ala.t 1-. ~~ ~-71~ cl~~h 
kontrolll vazifesıni •eren rubu, raber antayqm, \eraber ba\ltm ve yenı Turkiyenın •n ıictıtme 

Dıt~ BM-n-n 8q Tevfik ı tün meseleleri de görüşecekleri• 
tü Aru, llera\edııwle Huan ni,, aöylemittir. 

Saka, ~t, VeclatNetHw, Huauai Toptan11Bükreşte ayın on llirin
llıaleM mi4lürii Jtefik A..ir,Abdül· de olacalmr. Ayın onu, R-.eo 
baJJ finui ile diia Alrbradan gel- miHI mva1111 .&duiu için Dqifleri 
..ti w 8emanya vapurile Kösten· BeJm==lZID ri,..etinde olm lir 
.-,e ai'witlir. yetimiz llu --...ime iftirak He-

BaJ Tnfik Rüttü Araala birlik- cekm. 
te yeni Romanya elçisi Bay Filoti 8-Tnfik J1ıittü Aru, llilr 
de gelmit Romanyaya gitmittir. retten Ce ... ıepe .Weceı.tir. 

Bay Tevfik Rüttü Arasam oğur- Bikreıtm _,... a.pluıbclıl, 
lanlfl _.. .... -.Japon etP.i Bay timdi7e W.Ba.._ aıdeprd 
Top Gava o1'841a bulmıuyordu. mim-il-.- ımılıtelif lrı lf 

Elci Dıtilhri Bekeerwn bi tofl .. .__. ..--.. ,...;. 
çalıımalar dilemiıtir. lenn ta61d ~i ' er 

Şehrimizde bulunan Japola za.. meldir. Bm.r, aeı_._.. .Anlrr 
bitleri de ayai ..purla P:miJler· rada • '°Fil'••~ ..,.._ _. 
dir. teha11.lan lluJllilıi.a .ildim;, _. 

lıtaabul vati muavini giden he- •hPlit w t.um itleri -.i ı 'd 
....Wwaiz erktnmm nıfib1uma b\a .. 1 ı Juhji pqjelwlir. 
ketler •ermltttr. 1' .. an a•I' 1 "•• Aılithd ._., 

Dıtitleri Bak•awnız, Ba11iiD 
he .ı ·- kameJI d• 11 ı J si !ı 

andlqmuma Clabil deTletler y~ •• .,. .... .,, 
bakanlarının toplanbsına nitmek· mq ola=• ..-... ıc,. .. 
tedir. Bu toplantıda iktiı,!di me- h..,.U,et vsi! ••c• 
eeleler tlııt Pdit'~ecektir:. IBw iti- üç .temt hlr•lvma l>iiJQ lllr 
krla Gkonom:ik lae)'Cl nWeıi • i•tiy,.ı ..... -.. ...._,..__._. 
konferanaa •itmckteclirleı:. dır. 

D11iıleri Bakan•u• ~ l'_,. &. e ba,. •. ıa.., 
Rü,UüAr41,•~~Jı.lrAıdr ıa· rim1ıfclell&...- ........... tl 
utea1ere ".ikliladJ.JDeaeWerJ. ıWr ıiiıde ,.,.. r ·---·--

likte AV111p19J eli•du edtm 1m- m. 
•••• .,, ............................. ~ .................. l ....... ~198111 ..... 

ayar bir ba1k temiyeü •ermeyi 
çok terekli "bulay.onız. Bunun isin 
'h6e&ri, tıalc 'kiiniileri, ba1tt 
hlltip1eri kurulmasını 'kun.etlenıdi· 
receiiz. Bu yot1ar üzerinde açıla· 
el& ça'ıımalar arasına. uhwa Jdi1 
tür ve siyasi leroiyesi için deierli 
nsıta sa,Ydıjmıız ra,Byoy.u, tebik 
çe 1cuvvetli, hftanmaca "kolay ye 
acuz dunnna gefirecefiz. 

Teni proıramm gôsteröıji \p 
;iai, içinde :vıtm terhiyesinİ!\ iizü 
olarak Turtc ,ae~lifinin ye(p;il
mell bir &nemi 'Tef a1ıyor. 
GUfÇl.ttc 'SATC!l.1 UstPL1N-

U TE1'f3ECEg 
-Gençlik, malı ve anıtı 'blr li 

liplln iç'hıde sdclamı 1Nllanaca'\ 
\lefebbüt atma, karar -verme vuıf 
lanm 1*teyece1c, 'inkıtlbı ve 'bü 
t611 nt!iklll p.l'tlariyle yurilu 'konı 
ma71 tldlia &ilev ay&cü 4111111· 
1atla 'tef)dlttlandmlaca1tbr,. 

Bu 1nmumm ıeni~emelı YJlmD 
da -w -onanla t>entber he4eo terl>1 
~n MftlD ~·e _, eai1me 
91 lfi 1mYafanacakbr • 

Bu lklerimle, ,P&J'tİ ~1tayı 
nm aç!lıı ıününü karthrken 8in
te,icilen1e preuipler tizeriPdeı 
ıepHp ft selecefi ,,iriblrine l>ai 
1.,..a Wr 'fikir &!atı yapma.71 dü 
ıünclüm. Bunun i5in daha al,ade 
yeıfti PllOll'&m projemiln t6uüz __________ ....,. : 

ettirmekde deler bulduğum nok · Parti yeni dal d' fe& ata 
talarm üatiinc:le durdum. 10la aallllnmadan bizim öz •• oıi': 

Partimiaia ~C»jı~, h!l'Mrl jiml 7olumuzda daha aüçlil 
.,... det-de b' •• Lıw1taJ ı.. d.ı. .Jaenkli yürüyec4 ............. 
~ ~ ft ilsi& pi J e l*l'lbe inanmıt bütüa 
lüiJti _. ıeSiw ............. • WriWıllli'ine daha aaı.ilatlAIYI• 
1+'i*tis --- ............. . 
~ ._ ~ iıa clala Y.ı propam 1'u ... U., 
~ f.!_~ W ,., mim- ft canlı ime yürii,..mflll -
"-'1i enaç1Vk ,taen yon .. -ı.1 lbm - yolunun yolculan o 
zı kualtacaima içten inanıyoraz . adı ve onörü içinde topl111:or. 



İfaretler 1 
Dördüncü 

kongre Mahkemede beklenilmedik bir lıadise 
BetonlGfGll, laentlaelefflll An

Aarcuia altı oklrı bayrak dalwaa al- Bı· r 
fuada, cl6rdiint:ii lıongre ••yor. 
Dardünca Jıongre Cümluıri7d 
lillllı p,,,.,;.inin tlördüncü Wyiilı 

cinayet suçlusu, lstanbul ağır 
mahkemesini reddetti ! ceza 

foJJlantuuiır. 
Ciimltariy.t Hallı parfiMin B .. k .. b "•"iincü 1ıo,..,.• günlerini"""'. ugun u ayram 

-. 0111111 ilk -=-lerini, illı ...,. .. •"'· Yapılacak. tezahurat, 

"Kutu,, barındaki 
ölüm davasında 

içki düşmanları 

rin Aniaraam halırlatlım. o ..,. oerilecek temsiller 
111an onan atlı Müdolaoi Halıalı i· · · d"" • 1 uha'--me he en d .... ..ı,, 
tli. llüdalı • Hıılıalı lıülot panta- Cümhuriyet Halk Parti• or· ır6 ı "-1: m .., uı 1 

Son toplantılarında 
neler konıııtular ? 

Y .. ilhilll merkez heyeti bayan 
Safiye Hüseyinin bafkanhiı al -
tında toplaamlfbr. Genel sekre • 
ter Dr. Fahnttia Kerim G&kay a• 
ym faaliyeth\i iah etımiftir. !l8 ,J. 

çen ay içeri9incle Dr. Zati, F aareı
tin Kerim, Kutsi, Süheyl tarafın -
dan muhtelif yerlerde konferans
lar verilmit, beynelmilel bdmlar 
koD1reainin içki diipDanbfı faali
yetine müsahareti kongeredeki a· 
alan:a iatenilmittir. Eli.zizde bir 
tube açılması hakkında vukua ge
len müracaata, orada içki düt -
manlıiı hareketi ayandmr çaht • 

lonlu, ,,Cifi ~':,pa1ı11 ,,. beli tabtın- düncü kurulta11 buı~ .saat on ret sebebi saldhigetli 
caı A k ·t1eaı günlerintlen bette açılacaktD'. Şehrımızde ya· yerde gözden geçirilecek 

1
• n aranın 1

d b •riJ· Çiin- pılaeak tezalriin.tm fevkal&de ol· Bir müddet evvel Galatasaray· 
De ideal atllann an 1 ır. · · · edea tedbirler a• 
idi Anlıara, Mütlalaai Halaık, kur· maaı ıçın ~C-. t &·nat müette- da "Kutu,, barında bir cinayet it-
fal 11· .,,. • • ·olan kelime- lınmıftıT. esm 1 ar, lenmif, Adil isminde bir milfteri, 

Uf ara ıranın efl • • sel kaklar haftan bap. donan· 1 ... lertlir. "KavvayiMilliye,, deunnı:' er: tarafa vecizeler udmıt- bar çalgıcnı Samiyi a aGrmüttü. 
~ b., yıl önceki Ankara, kerpıç mıf, r O . . Yapılan tahkikat sonunda, Adilin 
d öl" •_J .-:-•ih tır. Bu ea'ball dokuzda nıvenite Samiyi iÇki parası meteleelnden 

aWll'lann • guı.ıuıe ergua -1 da b" toplanb 
dnqini beklerdi. Tek bir kalp, konferans 0~ 11' 

1 
• çıkan bir kavpya karqmanna Ja. 

telı bir d ·· ·· ve tek bir dimağ yapılacak, Partımn P~ ' ça zarak aldürdüiü netieeline ftnl-
• UfUnce Jı.-.•ı etrafında Onivertıte ve _ı-! 1 L-..J 1-lıntle.. ;.-- melet ler talebetine bir mıı, aleyhinda&i dava, stanuu 

B J• .. M""-'al • H'ulralt va- yüksek ep alır cesa ..ı.bmesine verilmlt-a uaıncw. uu cıaı , .,. konferans .... ektir. ti. 
ıti Cüınlaari~t Hallı ParıWydi. Saat bette de Tepebqmda 

Ankara, luılaine ıalanan mii· b" ti;~ merasim yapı· 
dalaa bir yantlan Atilc1 or~!'o, ::C:ımr. J!:nel& Ankara radyosu 
6lr yanlan orta .zaman tanlaiyl~ ile Genel Batkaa Atatürlriin nut· 
&ofaıayardu. ku dinlenecek, sonn. Yüksek mu· 

Ankara 'ltalainin beJenlerintle allim mektehi müdürü Bay Hamit 
WJJÜlr, lıülotlu iıiamlar ya6oncı tarafından bir IÖylev veriiecektiT. 

"""""7 altuula ailen toprafı Halkevi azalarından Bay Münir 
-tannak igin ateıte yana -yana Bekm bir tiir okuyacak, 30 ki· 
..... llllf 6it dfltllir laalini alan ya- silik b: heyet tarafmdan bir kon-
,... ..... ii ltftilmiflerdi. . !1---1~- o~- halkevlerio-• • . ser ver~~~. • 

Ba enerji lmlılal Harbörin nı- de de muhtelif hatipler tarafın· 
'-7clıt. Tlilefinin acuna~ dan konferamlar verilecektir. 
'tıana 6a parfaiyle baflıyan ne- Geceleyin Parti Vil&yet Merke
ler, .,,. 6a,luı marka topa, bir siacle hir 'bate, AJaylllfk6nde de 
..,.....,~,.: "Beyaz kahraman,. "Mürebbiye,, 
•"' rn.emu • kcuna)1 Jeğiftiren ~;,ı.e.l•i 0...,.tt•Cft~r 

, eepltane ycriıJ~ Ankcu:cı3an 
'-"••~•--...,,., A,1""~ ısmarfanan 

•JJıfaED111, r.IPIY*fı Af8~··=· 
oratla ialiiııt" t.tP!•7 ..,ıı tara· 
~ celıline flİrmİf ~-- fmdan Almaaya)'a aiparİf edilen 

«_wlııt, kan, at4 ari.ua4• er tramvay arab~an Haziran ~una 
~ JİİINtfİftİ belılhen iıuanlar doiru ıel.C.ır. 3frket elinde 
~ h;.r miillalaanuı, 6ü .Oôl. mevcut 34 arabanın ~~ ça~ 
~n iıuanlan ticıiiltli. seferler 1apmaımı temm ıçin feJM 

H.,. ileri kaTalıol bir /ilerin, biı- bir tarife huD'lam!flll'• • Çambea. 
~ın bir U.tilllin ıaManmıf Moda;-~ 1'M tayfıye yerle
~r.,ı1i. AnkaTamn kerpig JavtıT· rine daha sık-sefet-ı. yapdaca1ıtft'. 
;:::n röl•nin~e, ül_i ,,._tro1 ı~ Almanyaya giden gaa,te· 
,..... ~~tın~a "!_~.~-.._ ::!:::. cilerimiz bugün geliyor 
fi; , vır 11dU nm11efmeR _.,_.. lıflklmelİDİn -- Ü• 

~ ~A dolaııyorirı. Ba rala ~- ~ b• taklc ... 
"llllel,. ileri, ialaa ileri yollar al· ~ Mm-n';:C ır uetecUeri 
~ fi-.. jpn hayata gözünü yallatir yapanıt ~le !of,.aya 

al"rıa belintlen, mai le- dikJ ~rl~~~:;. aaat on-
~me, mai ilenen pr/ıfı· ıoJq\ifw,...,. '1 _._: bula-
~ iltiMNI _..._ iWir- da trenieJttaekla a~t 
~ı~ lS · naeaktn'· 
~ lıoletin• ,.ıancın lıll- Yolsuz itler 

~" ~- .,.giıılil• erdi. y miki1 iıüfas memlll'll' Wdmt-
r .flli6le boiafan rah ma..H*r da kanuni fakltiata Jtlıflaamı~IT· 

.,, .-..r, bam ••• ..... ~t 
,_pJm·denlllilmeuMam .._...ıt

Hayli zamaaclanberi ,artilen maların ıenitletilmesinin ve son • 
bu dava muhtelif aafhalar ~İl' • ra tube açıbnumın bildirilmesine 
miı, vak'anm 1ebebi arqtmlır • karar verilmiftir. Geçen eene Lon· 
ken a~u tarafınclan paterilen drada toplanan beynelinilel kon • 
ıahitlerden biri, IÖJliyecelderini srede verilen karar machince tet
aac1k kapalı celtede liyliyebile • kil edilecek içki aleyhdarları ~ün
ceii11dea haMetmit, bunan iiR • ya ittihadına Y eıilhillUn de air • 
rine bir celsenin yalma lrir kamı mesi için wkuhulan teklif Sailılc 
kapab celNJe çevrilmifti. Bua • Babnlıfma bildiribnittir. Oraca 
elan aoma qlwnm akit ve ralal da temip edilmit olduiundan bu 
wuiyetlnin teepiti nektaamdan or- muvafakatin beynelmilel te§ek
taya ablan UtBlwln yerine pti • idile bildirilmesine, haziranm i · 
rilmeai de muhakemede birkaç kinci camumda 9 cu Yeıil gün 
safha tetkil etmif, adlt bb mec · bayrammm kutlulanmaıma ve bu
liainden, 1Uçlunun akli ve l'Uhi nun için Yalovaya bir vapur ge -
ypiyetinde ceza görmemesini i · zintisi tertibine karar verilmiştir. 
cap ıettireeek bir bonlduk olma • Bu busua icin Safiye Hüaeyin, U-
611 yolunda verılen rapor etra • tife IWcir, NeLa1aat H-.itle Dr. 
fmda mçtu w awkab tarafnı • ·Zati, Ferit, Melunet Ali, Ali RI -
dan itbular ilm llrldmtlt, Adil adan mllrekkep bir kom.. at -
llaldaacla ........- ...... 7W - nlmıfbr. 
den verilmlt hir rapor orta,. ko • -m-lfbr~. -------
nlup ba itlrularcla iaar edilmit, MOcldeiummnilik bu aibi va • 
niha,.eı iki rapol' aranndald ayn • aifetlsde ,.pılmuı kanunda ya • 
hlm cleldor Mamr f>lmanm mi- mir muamelenin icruı için, istida 
f&hecle ve mltaleuı alınarak, • ve doayayı allhiyetli yere yol • 
nan rapoftlJ'la halleclilme1i ille • l!J8Cak, oraca Taziyet 1asden 
~ iararla daralmapr. geçirilerek icabına g&re hareket 

itte mahakanenin bu saf'buın • olunacaktır. Muhakemenin tim . 
da, diinldl celtecle elan yepyeni diye kadar davaya bakan mah · 
bir safha,a ,irmiı, orta,. belde- kemecle mi deftllll, yoba bqka 
liilmeclik Wr vui'9t çdmııf, 8UÇ- bir mahkemede yeniden mi hat · 
la, mahk...,e ltticla verip maha- laman lllUfthk olclula cihetini 
me1inln '-tb mahbmede aBrill- ..W.iyetli ,.na YUiyeti hükmb 
ımaini iateclllbd Mldirmiı Ye mah- havale edeceli bir mahkeme tayin 
kemeJi red yollu bir harekette bu- edecektir. 

hmmuttur. Mahkemeyi red istefinde bu • 
Bu istek etrafında kanuni ..,. hmanlarm reci sebepleri varit aö • 

lrillere ı&re muamele yapıtatak bir rülmediii takdirde, ıebep isa . 
karar verilmek lbnn geldiğinden, betli olmadıfl halde red istidası 
mahkeme heyeti, reel istidası veri· verdilderi noktasından, alır para 
lince m~"lkemeyi oldutu yerde cezası ödetilmek suretiyle cezalan
bıral.:n:ıt, dol)'&IUD müddeiumumi- dmlacaklanna dair kanunda ma~
liie aBnderllme1ini lraraTlqtır • de vardır: ~ ltönlan ..,.mi 1apan tir. 

""fi 6ö ~ ., • '6lJY,. b • • 1111M P'MU P"IW Pt•:em ..... Fıı:atlllltıtı:---ıllilllt:ldlıtt~ ... wı-.1-"t111111t?llf:alll•k!Jlltııu.ıuı•• ·•ıı.-e 
a....;._:_' ''"' ın, e ı ı:wırrıu •mı• ~ °' 
;-:-....,,.JJ.in •enmU/11. o;;~lıü ,_,, . ,,. . 

"'~ 6ıwün lltl6ıl 79rini h· . 
!°11 Ve lteniaeli Ankaraya 6ırcrAlı 
:;-. ~ Anlıaramn lıalntlu llü-w_,, HRlırılıa ia Bylece rrıAana 
~iİınlnıriyet Halk Partüi.oe t~ 

~ S•drl &tem 

1 Gezintıler 1 
Yalnız Türk, 
hep Türk! 

"Muhterem milletime ıunu taY. 
siye ederim, ki sinesinde yetiıtir• 
rek batmm üstüne kadar çıkara.. 
catı adamların kanmdald, vtcA .. 
nmdald cevher asliyi çok iyi talı. 
Jil etmek dikkatinden bir an fen.· 
fat ebnesin.,, 

Baı.ıergeltler oartlar, lıi a.ıl• 
rine farilaln birilıtirdifi toz w.t· 
lanntlan sıyrılmaları için, 6iiilflı 

bir adamın ııö,lemai, bu pettlqi 
yırtrnaı ,..-eldir. Brı .öylqi;, 6lr 
Pnef lftfl •ibi onların iidlne il
fer• Dlln ..-ı«ne, 6a eiimle71 
6llylilı Amllerle tlisilmif aöriincet 
6opm irin iitrlii ia,iineenin birden 
ufrafı oltlu. Bütün boqunlann, 
biitiin i~ yaralarının, ıerileyiflerin 
rıyııımalann iiıtürtii biraz lıcmyı• 
nu. Altından o lıorlmng iildUif. 
aislifin sıntaralı beliriifini «6· 
riiTliinüz. Osmanlı tariltinin, «-. 
num"'ien .tanra her yaprafınJ11 tq 

n bir Jamann lrana)'lfı bu yialen
dir. Bakanlı ~er~eoeler İginlf• 
ıegen adlara, t> adlara talrılan ırlı 
tlamgalarina bakın ne tlemelı U. 
telifimi aitltırıına. 

U1flllılı bir tarilagi, "ifa den 
1123,, e War O.,,.,,,.,r tari1tini ı. 
ramıı. "Şelmamen cilerinüin 6o
diifii, biiyiilı iiye andrfı "41,, .,.. 
ari• yalnız "ıl,, ünün Tirle,._ 
la Tilrla oliafunıı .ö7fiqor. 41 opı 
zir 1tem "• alrua A...,, .,.,,.... p 
6i 6lr hnwı o1,.,.,.. rioh(~ 
anecıla iöriiiniin Tiirl °"""' Qli;' 
manlı pirli)'iifinii anlatnuıla 7fll• 
mez mi1 "Toplıapc,, lıalelerinln 

karıuındalıi ibret taılan banl,,,- • 
dan kaçının kesik b~ını tcqıclı? •• 
Alı""""'-' lıtınltı ~ ,,..,.. •tlbtıl· HSirlllt ,.,,,,,.. 
.,,.,,,.,, ,,. llfll1etln WfDn -
rarta lıarart11 -Wlarını ....,,_,. 
fariL 

v airlerin, Is """' ,,.,..,.. 
na..ı oair, luıqi 7olian,,..,, .,. 
..,,ı.,. oldulılarmı iN, "Kop Bq,_ 
,.. acı, '"""' ... asal 6ir f'ille .. 
la,or. Yalnar ptlfalar mı1 .. Alut-
ltınnll11 Tirlı ICICUll ~ 
tla tllllllllrlannda"" tlarl11 TW 
Acım iolaıltfım nigin unatrqora1 
Çulla ı"1oarlı, arma cepleenli-.. 
cılann ,,_,,,. ~ iilhln•.,., 
oe nartılıtan roi oialtlı oe cmi
,. •etinlilılerini bilmiyor mayaal 

Şebal.ı.nn 6iri "--"•· ... 
lıi Giireiillen, 6erila v eneclii ı1a. 
berlerinien lofnualı nu1 S,.
V eneJilılitl• tlofan. ._,,,, 
Nemıelile, Çerlıa laile .ı.. ..ti 
mi?.. Arcrclcrn ~ i6rt ....... .,.. 
~nce "palifale,, oltımn '-ti ...ıf· 
letten, itan~ 107f/an •eliiliıfi 1""t 
intirebilir? 

Y tılıın gegmİflertle İmpartd.,,,.. 
fa par~alıyan bozpnlann ~ 
h söyldilılerimtle iefjl ınillirlı 
"Atatiirlı,, ün ya/ıaria ,,_. ...... 
lılı yoptıfun mi, 7Mi ~ 7f/ltll 
bir acıyı en lıalinne, ltılıal ..... 
ıı7"ınlılı bir~ .. ...,.,,,_ 
Gertelı oe 6iiliin 6ir .,...... -.,. 

lıin lflluu '""""' 6a .w .. , 6a. 
tiin Tiirlı boylannua ,_,,,,,_ 
/aipe olaan. Efllll, """"4• sonra 
Titrlı ordamnan IHıfuatla --.. .. 
lan, ~ 6ahft, "' .. 
Tirit, nnccrl Tarlı, laep Tirit of• 
etılıtır. 

··~·· 

i:lektrik cereyanı ne 
vaat kesilebilir? 

f:lektriıc tirketi tarafmdan ba· :-lltitlaz it sudertncle bUı ta· ..:f .. ;teni tesiaat İçin CereJ1UJ. 
Miti belediyeye ıWyet" edll'-
~ Belecliyeee tirkete ,enideD 
iLı-11 ~· '8Pılmlf, geceleri llUd on 
~ IODra eereyanm kesiliııle9i 
........ tir • . 

Bay Memduh Şevket 
klbU bliJiik elçimiz Bay ıw-· 

dala Şeyket iki IÜD Bnce izinli o • 
larak tehrimize ıelmip. ~ 

j MDUDda Ankaraya ılcleceldir • 
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Bır kısım talebeyi 
te:a~landıran 

bir emir 
Lise ve orta okullann yeni 

yoklama ta.iimatnamesi mucibince 
okulanın asıl talebesi, okulayı bi
tirme yıllarında &an sınıf imtihan
larını vererek mezun olacaklardır. 
Üniversiteye girecek talebe de bir 
olgunluk imtihanı geçirecektir.Fa
kat okulanın asıl talebeai olmayıp 
da hariçten okulayı bitirme imti
hanlarına giren talebenin orta kı
sımda 6, 7,8 inci sınıfların k11mm· 
da da 10, 11 inci ımıflarda oku· 
nan derslerin toplu alarak imtiha
nını vermek mecburiyetinde ol
duklarına dair Kültür Bakanlığı 
tarafından bütün okulalara gönde
rilen bir tamim alakadar üç bin
den ziyade talebeyi tel~ düşür
müştür. Kültür Bakanlığının yeni 
yoklama talimatnamesinde 96 ve 
97 inci maddelerinde hariçten im
tihana girecek talebeye §U kayıt 

konulmuştur. 
96 ıncr nıadlde) ortameh."tebi \'e 

ya liseyi bitirme yoklamalarına dr· 
şarrlan girmelerine müsaade edi
lenlerin yoklamaları ortamektep· 
lerde ve liselerde mektebin asıl 
talebesile birikte yapılır. Ancak 
hu gibiler yazılı yoklamalara gir
mezler, yalnız sözlü yoklamaya 
alınırlar. 

97 inci madde) Ortamektebi 
bitirme yoklamalarma dışaroon gi 
renlerin son sınıfın sözlli yoklama· 
smda tam yokalamalı derslerin 
h~rbirind•3n ve bir yokalamlı ders 
grupcian alman not smrf geçme no 
tu sayılrr. 

Lis"yi bitiııne y,okalmalarma dı
c.:ardan girenlerin son sınıfın sözlü 
·oklamasmda tam yoklamalı ders· 
terin her biıinden aldıklarr not 
snd ~eçme notu sayılır. 

T a!ebenin aöy1ediğine göre bu 
maddelere göre imtihana girmeye 
hazırlanmışlarken bu yeni tamim 
kendilerini müteea&ir etmiş ve 
vaziyetlerini güçleştirmiştir. Çün· 
kü imtihanları ancak on bef gün 
ka~dığı için bundan üç smıfm 

birden derslerini yetittimıeye İm· 
kan görememektedirler. Bu kısmı 
dün vaziyetlerinin dikkate alm
maıı için iki binden ziyade imzalı 
bir dilekçe ile Başbakanlığa ve 
Kültür Bakanlığına ba~vunnuşlar 
dır. 

Dil imtihanları 
Üniversitede dil imtihanlarına 

on iki Mayısta başlanacaktır.Fran
sızca imtihanı on iki ve on üç ma
yısta, almanca, İngilizce imtihanı
da on dört mayısta saat on yedi
de Üniversite konferans salonun
da yapılacaktır. Bu imtihanların 
ilk yapılacak tahriri kısımlarına 

girmiyenler §İf ahi kısımlarına a
lmnuyacaklardrr. Evvelce yazdı

gimız gibi dil imtihanına ginnemit 
olan talebe ayni zamanda fakülte 
imtihanlarına kabul edilmiyerek 
ımıfta kalacaklardıT. 

BAY :ALI RIZA - tık tedrisat 
genel müdürü Bay Ali Rıza Bur· 
ıa okulalarınr teftiş etmek üzere 
dÜn Bursa ya gitmiştir. 
ÖrulETMENLERlN SiCiLLERi 

- Yeni Kültür müdürlükleri tali· 
matnamesine lise ve orta okula
!arda bağlattığı için kültür müdür· 
lüğü tarafmdan büti;n lise ve orta 
okula öğretmenlerinin kadroları 
ve sicil vaziyetleri istenmiştir. 

ROMA HUKUKU -- Hukuk 
fakültesinin geriye kalan Roma 
hukuku imtihanı önümüzdeki pa
zartesi günü saat on dörtte Üni
versitede yapılacaktır. 

SiYASA 

lngi 'tere-Almanya 
silah 

Bir cinaqet davasr, son saf hasında 
yarışı 

Bu ha;ıa içinde Almanya cleıtİ1 
bakanlığının müme .. illeri LonJro· 
ya gicl erek Almanyanın vücuJe 
getireceği yeni donanma lıakkıtt· 
da lngiltere deniz bakanlığına rrıo· 
iri.mat verecekler. Şimdiden 4ff 
[CJfılelığına göre Almanyanın ha 
zırladığı yeni program beı harf 
gemiıinclen, altı kruvazörden, SO 
elenizaltı gemiıinden, 50 muhriF 
ve birkaç ganbot veıaireden ma 
tqekkildir. Bütün bu inıaat Al 
manyaya 100 milyon sterline mal~ 
lacaktır. 

•• o 

.. t .. k 
ürenler·n 

e ezerek 
asılması 

bir çobanı 
isteniyor! 

~~------~------~~-------------------

Müddeiumumi Kaşif 
mahkemede 

ormandaki kanlı vak'ayı 
surette anlattı etraflı 

dün 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 1 son safhasına getirmiıtir. bendi deta:cıile 450 inci maddeai-
1932 senesi mayısının yirmi beşin- Dünkü celsede, müddeiumumi nin dördüncü bendine göre ceza· 
de Çatalcanın CelaHı köyü civa· Ka§İf, kanlı vakayı, aubut delille- lanclırılmaaını istemiştir. 
rında, tasarlanarak işlenen tüyler rini etraflı surette anlatmıf, suç- 1 Muhakeme, müdafaa yapılma
ürpertici bir cinayet davasına ait lular hakkında idam cezası yazılı sı ve hasarın bildirilmesi için baş-

lngilterenin Almanya taralırı . 
elan tutulacak yeni cleniz .i.yaıetifl1 

tasvip etmiyeceği muhakkak ~a>1 
lryor. Sebebi bu el eniz kuvuetinİ~ 
ıimal clenizincle lngilterenin k&JV 

vetinden üıtün olacaktır. lngiltt 
re, donanmcuını parça parça ayır 
mağa ve her par~aya baı ka bir ı;a 
zile gördürmeğe mecbur oldu~ 
halde Almanyanın bütün kuvveti 
bir noktada toplu kalacak ve icl 
bınca oraıla harbedebilecektir. 

uhakemeyi dün öğleden sonra maddenin tatbikini istemittir. Bu ka güne bırakılmı§tır. 
- .. --.... ------. itibarla dünkü safha, muhakeme· oamııııM•-"ıw"'""' ... ' "''""-~ ,., •• ,...__ .. 

ücret ninen kayda değer safhaların· Sovyet san'atkarlar 
dan biri olmuştur. 

alıyorlarmış Bu cinayetin suçluları, üç kiti· şehrimize geldiler 
dir. Berber Mehmet, Arif ve Üze
yir. Jlk ikisi çoban Halil lbrahimi 
birlikte öldürmekten, sonuncusu 
da bunların eline silah vererek, 
kendilerini çobanı öldürmeğe teı· 
vikten suçlu bulunuyoı"lar. 

Gümrük komısgoncuları 
arasında 

anlaşamamazlık/ar 
Gümrük komisyoncuları ara -

sında son günlerde mühim bir an· 
laşamamazlık çıkmıştır. Birlik ü -
ye!erinden bazıları, idare heyeti · 
nin 'kanuna uymıyan bir şekilde 
çalıftığını ileriye a\ir.mekteı:lir. 
Duyduğumuza göre, bu anlaşa· 

mamazlığın sebebi, idare heye • 
tinden olan bazı kimselerin, ayni 

zamanda birlikten ücret almalarıdır 
Cemiyetlerin kanununda yeri ol • 
madığı söylenen bu hareket güm
rük komisyoncuları arasında bir 
infial uyandırmıştır. Bunun Ü'Ze .. 
rine aidat verilmemesi yolunda 
bir karara doğru gidilmiş ve i§le .. 
rin tetkiki ist.enmiştir. Bu birlik 
gümrük idaresine bağlıdır. 

Bu huıusta gümrük başmüdürü 
Bay Seyfi Aydm bize şunlan söy· 
lemiıtir: 

"-Böyle bir şeyden bahscdi -
liyor. Ancak bize resmen bir ~i -
kayet yapılmadığından tetkik et
medik. Böyle bir yolsuzluk varsa, 
gümrüklerde çalışan bu zümrenin 
hakkını korurn., 1· üzere çalışınz.17 

Muhacir ış eri 
Galata gümrüğünde çalışan, 

muhacir iskan müdürü Bay Nazmi 
dün, İstanbul vilayeti is.\ıin mü • 
dürlüğüne gelerek muhacir iskanı 
işleri üzerinde konuşmuştur. 

Bu büro bir yddanberi çalı§ -
makta ve muhacirlerin gümrük -
lerdeki işlerini de takip etmekte • 
dir. 

Şimdilik Türkiyeye, Romanya, 
Bulgaristan ve Yugoslavyadnn 
muhacir gelmektedir. 

Gelen her muhacir son karara 
göre yanmda on iki bin liralık mal 
getirebilmektedir. Duyduğumu • 
za göre, bir kaçakçılığa meydan 
verilmemek üzere gelen muhacir
lerin bütün e§vaları ayrı ayrı tes -
bit edilmektedir. , 

T AHS1L ÇAGINA GİRENLER 
-Tahsil çağında bulunan hiç bir 
çocuğun oku1asız kalmaması için 
her vilayet nüfus müdürlüğünden 
bu yıl okulaya kabul edilecek 928 
doğumluların sayısı kültür müdür
lükleri tarafmdan istenmiştir. 

ÇOCUK PAV1YONU - Tıp ta
lebesinin staj gördükleri Şişli Et· 
fal hastanesindeki çocuk paviyo· 
nu, talebenin gidip gelmesi için u
zak geldiğinden Haseki hastane .. 
sinde yeni yapılmakta olan pavi, 
yonlardan birine nakli düsünül· 
mektedir. 

Tahkikatla anlaşıldığına göre, 
cinayet, çok feci surette itlenmiş
tir. Çoban Halil İbrahim, dağ ba
şında sığır otlatıyormu,. Kocuğu 
om\lıı:uncla, .-Jintleki ıır1i{a dayan
mış uyuklarken, berber Mehmetle 
Arif arkasından yaklaımı§lar, bir
denbire üzerine atılarak yere ya
tırmı§lar, sırtındaki kocuğu batma 
ve yüzüne geçirmi§ler, nefeı ala· 
mıyacak, ses çıkaramıyacak hale 
getirmişler. Sonra çobanın ba
caklarındaki dolak iplerini çöz
mütler, bunlarla kollarını ve ha• 
caklarmı biribirine aımsıkı bağla· 
mışlar, zavallıyı salla S?rt edip 
yakındaki ormana götünnüıler. O· 
rada, Kurudere denilen yerde, 
etraf mı göremiyerek, aeı çıkara· 

mıyarak, nefesi kesilerek upuzun 
yatan çobanın iki tarafına geçmit· 
ler, iki yandan tutup kaldırdıkları 
kocaman bir ağaç kütüğünü ha· 
şının üstüne indinniıler, kütükle 
birkaç defa vurup başı yamyassı 
ezmişler. Ondan sonra kccuğu ba
şından çekip cesedin üıtüne ört
müşler ve kaçmışlar. 

Jandarma araştırmaya. bcqla
mı~, vaka adliyeye haber verilmiı, 
önc'i çobanla kimlerin araaı ..ı.çık 

olduğunu tesbit yollu tahkikat ya· 
pılmıt, çok geçmeden Halil İbra· 
hime köylülerden Üzeyirin kin 
beslediği anlaşılmı§. Sebep de bir 
gece üzerine birkaç el silah atıl· 
ması imiş. Gerçi silah atanm kim 
olduğu belli olmamı§, ama. bu ha· 
diseyi yaralanmadan atlatan Ü· 
zeyir, isabet etmiyen kur§un1arm 
atılışını her nedense çobandan bil
miş. Onun vücudunu ortadan kal
dırtıp öc almağı ta.sarlamı§. Bu iti 
kendisi doğrudan doğruya yapma· 
ğı tercih etmiı.Berber Mehmetle A 
rifi bulmuı, tasarladığı ıeyi aç• 
mı§, ne yapmı§Sa yapmış, onları 

cinayete ikna etmi§. Ellerine ta
banca vermif. Fakat, berber Meh· 
metle Arif, çabanın batını kütükle 
ezmeği tercih yolunu tutmuılar. 

Sonradan da üzerine birkaç el 
silah atmıtlar. 

Dünkü cel&ede esasa. dair mü· 
taleasını söyliyen müddeiumumi 
Kaşif, vakayı böyle anlatıp delil· 
!erini saydıktan sonra, cinayetin 
tasarlanışla işlendiğini ileri sür· 
müş, berber Mehmetle Arifin ce
ze kanununun altmıf dördüncü 
maddesi delaleti1e 450 nci madde
sinin dördüncü bendine, Üzeyirin 
altmış be§İnci maddesinin ikinci 

Verilecek konserlerin 
programı bugün tesbit 

edilecek 
Şehrimizde konserler verecek 

olan büyük Sovyet ıan'atkarlan 
dün öğle üzeri gelmitler, Perap!l· 
las oteline inmiılerdir. 

Sovyet san'atklrarmıı karııla
mak üzere rıhtıma büyük bir ika· 
lat-.t.ıı.:. •nnlamnrttr. San'atkarla • 
ra çiçekler verildi. He>.7-•tılı söz
ler söylendi ve çok aamimt 'btr 

istikbal içinde otele kadar geldi· 

lel'. 
Dün Perapalas. otelinde kendi

leri1e konuıan mubarririmiz, Sov
yet ıan'atkirlarının, hükUmet 
merkezimiz olan Ankaradan bq • 
lıyarak lzmire yaptrklan ıeya • 
batleri, verdikleri konserler ve 
gördükleri heyecanlı iıtikballer 
hakkında etraflı mal\imat topla · 

Şayet Almanya bu program ~· 
zerinde iırar edecek olurıa, ihtı' 
mal ki lngiltere önümüzdeki bef1 

altı ıene içinde 70, 80 milyon şfef 
lin ıarlederek yeniden 11 hof P 
gemiıi yapmağa karar v~recektir· 

Alman mümeırillmnin LorıJ· 
raya vardıkları sırada lngiltere 1ıo· 
va t-un Lord Londonderry LorJ· 
lar Kamcn-ına, lngilterenin haıJO 
silahlan progr'1M,nı takdim ede
cektir. 

Ba pl&noı BÖre lnıriltere ö,.ii' 
miideki alıı ay içinde 500 tayya 
renin inıaatını tamamlıyacalr 
bunların tcımamlanmcmnı e•kiel 
kararlcqtınldıfı gibi 1938 •ene.iti 
kaJar btrakmıyacaktır. Bunlar 
elan bafka 500 tayyare daha ittf 

mı§tır. edilecek oe bunlara lazım 10 taf 
Sovyet ıan'atkarları Ankarada yare karargahı lngilterenin finiİ 

on be, konser vermitler ve bu ce cenubunda yapılacaktı. Tayyl 
konserlere umumen on bin kiti re kuvvetleri için yeni askerler ' 
&'elmittir. lmacaktır. d 

Ankarada Ankara 45enfonik or· Almanlann da buna mukab~ 
kestrası Sovyet tefi bay Ştaynberg tayyare ıJe tank imaline ehemrrfl' 
tarafından idare edilerek opera- ,~et verecekleri anltı§rlıyor. 
mıza ittirak etmif, büyük aevgi " h" 1tı Silahlanma yarı§ının ma ıy 
uyandırmııtır. h · • .ı11f günden güne ve amefını arttrnr 

Sovyet orkestra ıefi, vaki olan · .::ı .::ı l Jt ve ıilahlanma yarııı ııaaet e 
da-vet üzerine belki ağuıtoı aym· .::ı• _.,..&. vcun eaıyor. 
da tekl'ar Ankaraya geleceıuır. 6. R. DoArul 

San'atkblar l~irde üç konser ııı1111111111nnımtıııııııııııııııııııııııııııınııııııu111111ııııııııınıııııtl 
vermitlerdir. Şehir hattanhaşa ge· Geçmiş Kur unlar: 
zilmif, Sovyet artisleri lzmir köy- O 
leı·ine götürülmüttür. 9 Mayıs 192 , 

.. 1 d b' · d S ' - Ahiren tev.ldf edilmiş olan '{' Koy er en ırın e ovyet ıan - . k 1 . h .. dürü .. bı1'1 .., . . hye a emı ma !!US mu l!l•• 
atkarlarını karııla.maga gıden hır Reşit Saffet Bey tahliye edilmişti(·. 
köylümüzün elinde keman bulu - _ ta~den: Un fiatlarmın tene~6j 
nuyordu. Sovyet ıan'atkarlarına 1ü ha~ebile şehri halin yirmi b~fıt:~ 
keman çalan Türk köylüsüne bir !!ıı.h glinünden itibaren beher kilo , 
kar,ılık olamak üzere san'atkar • kırk para noksanile frrancalaya '?' i 
l d b lu an bay Oystrah mi bir, birinci ekmeğe on sekiz, ikııı~. 
ar arasın a u n k y d" t k k k ... 11. .. .. e mege on or uruş nar on•" 

koyluden kemaru alarak onlara tur. Pidenin kilosu bmnkA.n yimd (<ıt' 
bazı havalar ça!°'ıf, o~nlar oy· ru~tur. . , 
nanmış çok ıamımt dalukalar ıeç· - Geçen bir hafta zarfmda ts~~, 
mi§tİr. bulda \'eremden yetmiş iki kişi oJ 

G k Ank d k ı . d müştür. 
ere ara a gere zmır e ~- 11110 -Q ~ 

Sovyet artislerine hediye olarak ııl1I 11111111 IMllHI • ıet· 
muhtelif albümler verilmi§tir. nin vereceği baloya davetlidır e' 

Yarın Kızılay için bir konser "' 
1 Ankarada Tiirk halk danı1arm1 receklerdir. Hasılatın bir kı11" 

gösteren bir temıil de, halkevi ta- Kara zelzelesi felaketzedelerit11 

rafı,nda~ tertip c~iler~k . Sovyet gönderilecektir. 
ıan atkarlarına gosterılmıt çok al- y kik. d L--k h•Jf' 

1 
1 

ann onıer en --., a . 
kıt anmıştır. · . 'k' k d h ·ı kl''' , ıçın ı ı onser a a ven ece ~ 
_Sovy~t san atkarl~rının tehri - Aynca bir hususi temsil SofY"

1 mızdekı programı dune kadar ter· J konsolo h e · d b. d'g" eri ~ 
. 'im" d '"ld. B s an sın e ır ı 'f. 
tıp edı lf egı 1• ununla hera· ı şehrimizdeki hüL.-Umet erkan: ~ 
her öğr~n~iğimize göre sanatkfır· belki Halkevinde verilecektir· , 
lar ,ehrımızde ayın 16 ama kadar Sovyet .. ' tk" ı bu ün fi~ k l l I d san a ar arı g b , 

a aca ' ar ır. kevinde programın etraflıca te• 
1 

Bu alqam Cümhuriyet Halk P. ti ile uğraıacaklardır. 
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bileceği bildirildi Tannı Niyazi ~hmed Okan 

(:-E-ndülüste Kemal Reis 
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Kapalıçarşı bekçileri "Kımıl Reisi ı.~ore~ilirseı Prenses 
Mıryaıoyı SBH uerecetiı ' ,, 

Ökonomi Bakanlfiı, dün ihra • 
cat itleri ile uirafanlara mühim bir 
bildiriğ glndermİ§tİr. Buna göre, 
İapanyaya ihracat yapıla.bilecek -
tir. Ancak bu mallann bedeli lı · .... ,, . .-M. ,.-oh' ~. ?1.~1.·A .. uJ:,,~~·.~ 
panya ile yeni an.latmanm imza - r. .._ _, •,. 

lanmaaına kadar bloke olaralc ka. J] ·~ ,):, l \! .. 4 
lacaıktır • ·~ ~:Ilı"' ~°' Kral Ferdinandın bir Emir Mehmetten iıittiiini nedime- 1 ~~· •lr..~~ ,~J 

!erinden birine IÖJlemifli. Bu IÖz· Bundan bat1ra verilen haber - .,.. ~:.O!!!!! -· · •.• ,w '~··ı· · 
teşebbiisii .• / leri el altından krala yetittiren ne- lere göre Madritteki müzakere - ... .,.;"' ~ • ıı·~ ~ * 

Bu sırada, Kral Ferdinand, En- dimenin vazifesi çok mühimdi: ler iyi bir safhadadır. Anlatma :; ..:~... ··~· -\·· ••""'"' \ ; ı l~ ' ~ s)~ 
dü). a.JüJ' en"n :;_ı"dm" 1° kökünden kır- H yirmi w.. ma~ kadar yani, tim· .. ,. ' - ....... er gün Prensesle neler konuttu- ~ ~ -
mak ve hiçbir taraftan yardmıcı iunu, Prensesin neler dütündüiü· diki anlqmanm bittiii tarihe ka· gs--
~emelerine meydan vermemek nü ve uykusunda neler aaydcladı- dar imzalanmış olacakbr • ~ ~ .. . : ill~ lıa\ ~-~ <IW ~I :t_{.ı' .~ 
için, sahilde demirliyen Türk do- ğnu gizlice krala haber veriyor Türk- Fransız klering ~ , ( l\I ~' , ..!'.:!..-\ 'J ~ 
n•nmuı kumandamm el alhndan du. anlaşması etrafında -2·ı~, ~ .. -- · "ilfii'iilB · J 
imha etmeie karar vermi§ti. Kral Ferdinand, Kemal Reisi ~ •. a :;.-

Krala bu fikri rahip Mella ver- öldürtmeğe karar vermekle bera- Okonomi Bakanbjı Türk- :, ~~-- •ill9S . .;Z6 .._, .. ~ . 
... :.ti. d Fransız klering anlqımumm ye· ff.1.~~;~ 1.f" _,> ··· --. ~ ---.. ber, diğer taraftan da Garnata a --, 

v __ rahı·p Tur" kJenn" fıpa"'"a yol clu nilettirilmeıi için yeniden konu§· 
n.ara .. saklanan Sinan Reisi vur rmayı 

--L!JJ.....: .. de ı..-klem••ı"nden ku•- malar yapdacaimı ve bunun için Kapah ~artının eakı bir haritaaı 
-.uı ....... uc ~ 3' düıünüyordu. üh 
lııulanmııtı. bazım .. İm noktalar üzerinde ha- Kapahçaf§ınm yandığından Mııraı, semtler tarihin. bClflar 

- Bunların mevcudiyeti, bu • 1rarZ~at, onu öldürmekten ne çı· Zll'lanılmuı lazım ıeldiğini bildir· hahıetmittik. Bu yangınlardan bi- düfilndüiüm fikirlerlmba • 

.n;..· deX:I-, varın Lızı• • tehlike'- s· öl mittir. ri 1163 yılında "'ı'-··tır. Aynı' Tefrikamı ifte bumuı '"" l/fUdun: 
•- •• .... " u .,_ Mademki p........, mamn • ~ ·~ tanbulluga elinukn geldlll kadar-
d&tUrebilir. dükten sonra. tekrar clirileceiine Alakadarlar bunları aür'atle Ö· yılda, 1.tanbulda iki büyük yan- tanbul ıenıtlerinln kısaca kurulUf 

Diyerek mütemadiyen Kral Fer· iaaamııtı. Premeai onun ölümü- konomi Bıakanlıima bildirecek · ım daha çrkmıı, halkı hayli telaşa rihlerini vermek. 
Clinandı lcqJmtıyordu. ne inandırmak için, Sinanm batı· lerdir. diifürmiiftü. Kapalıçartı yangmı Mektubunuzda YUfG kpa 

Kral Ferdimmd, lt'&iliyedeki nı koparıp ptirmekten bqka ça- KREDi TEDARiKi - lıtanbul da buranın esnafım ayaklandırdı. bahsediyor ve cmnlln iç kapısı ia 
eepllaneJerin yandıJı gündenberi, re yoktu. ticaret odau, uzun zamandanberi, Ateı, 20 eylül ıec:eai saat bette bir deki kitabenin unutul11111f oldul 
'-b kaim hali• .. mahzen"nd km .,,,_ yazıyorsunuz. Bu hU1uata flklr 
., iliyeden korkuauam•ftı. Prenaea M~na: piyasada kredi tedariki itinin ge- ~ 1 

en çı lf, 1
• birkaç defa mulitelfl oaflelerle 

Rahip Mella: - Ben onun batını kopmUf ıör- niıletilmesi üzerinde bir rapor ha· önce büyük tahta bana ıeçerek ,,.,,tun. Semtlerü tarW _,,,..,, 
- Elbamra içinden yıkılmı§tır, meyince öldüğüne inanmam. zulamıttır. Bu rapor Ökonomi burayı sarmııtı. Han, birkaç ıa· kitabelerden •cak 61"""9,,..,.. 

cli:yordu, Şeyh Yusufa gelince, o d kti at içinde kül halineı geldikten mağa imkan buluyonan. Su • 
Diyordu. Bakanlığma gön eriJece ·r. .onra bir kıvılcım Bitpazarnun dlr edeainlz ki tıaf..ıLamuı 1U1111 

ela cephanesiz ka11DJfbr. Kemal Kral F erdinand, Garnataya el ~, r 14 

Reisi de ortadan bldmrek. En· Deniz ticat et bir ucuma tutuftuJ'Dl&f, yer Yer ta&ekri a11ne11 alınaio t~a11cı.-111 
uzatmak~-~ (C. ••~dur" lü~u"nde .J'&Dl!Dlar çıkarmıp. Bu yangm. l/Oktur. Bwettlllnü ldfabe• ::.::.hb kolayJıJda Ydalmıı °" =e~u:i•:: ;:;;:uı m::;-: ır:;tad&Dl d'!niz ticaret miidürü birkaç yangmder kurtanlmrı olan :~.:• ,:::=, m.:.""'r::' 

ICnJ Ferdinand, hn fıi herkesten tünmiiftü. &ay Milfit Necdet Deniz, dün An- methur Salih •i• kona[-ını da bir nebinin """ f1ellnln 
hatta kraliçeden de gizli olartk Ferclinaad ba ifi, ele Ceneral karadan dönrnüftür. Kendiıi An· yaktı. Atq, buradan Yorgancdar, raga gelmedlt1fnl Udw 

1---1 ... .....,.._ılaya havifeetmlftı. Gonzalveye havale etmifti. karada idarenin bütçe ve kadro i· Abacılar Yağlıkçılar, çartı1-arını sa mi§tim. Bu 11azılanwlan 
* * * ·Genel"llf, her gtin (~m.s) ıye şile meşgul olmuştur. Bu yıl deniz rarak yaladıktan sonra ta! evlereı ra yine bu mevzu etraluula Bq 

Saı·• M-"'-..ı., !ın.nıı.v:-"---
1
·b:.. d __ .J san Fchmiden aldığım bir me1..-tıı 

" CWUD .... .uır--.,,-:uuara ~ ·.;.I.;;.;, .:--ı micfür' ı:o~e hV. bır" de· ayeu&Qı • .....ur.: -:1.. ,. • L ~ _ ~uu. ..._..,.. UIJUUI& 7 1111ne11 neırebnlftün. Bu 
~ -•· -• r •k J11rbaf ~ • • • litiklik ol~. Yanımın iblr .- uat btto .hfıti ..... y""" olibilll Uerl 
ma•llU ~~ - Emıiıfr Meh· ttalalp Mella; _..... ft onla Bay Müfit Needet Akdeniz ve ~ar .aımtit. 7&Pıbp 1-tlı ...... ,_.,. " ,,..,... ..,,,,l/Ortlır. 
metle ka111~ ~ ~ seı'itlmlei Ud tlil, lllelleiiai koltu- mı- d • ind ~ a.-..ı .. !u bw sanat olan ça111 dillEWnlumı enale11lı: 
llDlll onun arafmdan çıkanldılı· ~--a alacak ve hemen J'Ola çıka ~e enakız. e yaptı.. wOku.;nu er toprak Winıe aetirmitti. Hazreti Yllftl Nabi w mllntl 
na kanaat getiren Kral Ferdinand, ;:k bir fedai aramakla metrul ol h~I!~ 

1 
~:run~ ~a ono • Yanım, bütün emafm dükkln· Nun budur diye baflar ve: 

Sait Mahmuda cephe gerisinde bir mı 'IHı'P'n '•"""' vermiftır. lanm ya.1mı .... old--~·-.Jan h;,. kim· RUıletinden eowl tari/a ,.,.,,,_ muftu. "'S' -.uuw "'S' _. 

~ vermit ve kendisini Mrbeat Kara rahip nihayet aracbimı Göç tarifesi ae dükkimnı eski haline ıetiremi· iki bin aç llliz IJirml ıal W 
bırakmııb. Hatta Kraliçe lzahel: ~ldu: Kralın genç yaverlerinden Akay idareıi &undan böyle, 25 :recek halde idi. Bu yüzden çarfı- tanuuıı 

- Senin bu fedakirhğnu unut· (Don Alfona) bu iti yapmaia ha- Haziran~lcadar olmak üzere yeni nın sönmemesi dütünülmüt, ikinci Diye biten kitabenin rnahll/ftl • 
JIUyacağız. Endülüs tahb yıkıl • %11' olcluiunf,a ıa;rlemiıti. ve ucuz bir göç tarifesi hazırla • gün bir fermanla Ç&l'tlDılD yeniden latılllllf olu11or demektir. 
dıktan sonra, seni lthiliyeye vaU Alfona yakıııldı hir delikarJ& i- ..ı.. ......... Bu tarifeye göre 1n.. ede _ yapılacağı ilin edilmifti. BadikatiUcevaml flUllan uaanW'• 
ta • d • ! ~ -~ CUt ı, ıahlle ın. 
~ e ecefis di. Alfomun bir emeli vardı: Pren- ceklerden efY& nakliye ücreti ola- Kapalıçarfmın bekçileri de tarih- Yuta bini Nrm bini Elralın, 
Vadinde bile buhmmuıtu. Hl Marya ile evlenmek. rak yalnız birinci mmtaka ücreti te bir tip olarak yer almlfbr. Ev· Yusuf, bini Yakup aleglıla.eltJındır 
Sait Mahmut ltbiliyenin iç JÜ· Genç yaver, Prensesi ~ok se-ri· alınacaktır. liya Çelebi. latanbul bekçilerini iaml ıaatletlerl Ye,,, olup IOll1'CI :r: 

ziinü düpnana anlabrken: yordu. F~t, Pre~~ 1.ilı. bu- anlatırken, çarfı bekçilerini de denildi 11e mü1arlinUe111ı 1uuNUel1 
- Şeyh YUIUfun kolu kanadı Jamadığı içın, bu emelinı krala Yeni Çin elçisi Ankaraya §öyle tarif etmektedir: tarafa gelmiyerek Hazreti .,,.. 

bılmqtır. Etnir Mehmet yaka • hiuettirmekten çekiniyordu. gidiyor "Esnafı paspan lstanbul bin i- leglılsuldm dan W... tqrll. 
Luıclıktan .oma, olRQl etrafındaki Kara rahip, ıenç yavere söz ver· E-elki oün --L • • 

1 
ki yüz neferdir. Kırk bin derler. :::«~;:::: ~ere,:::11~ _,. 

adanal•r da--· ~vat daidma • · ti. "" ·- ""ırımıze ıe en Fakat ""Übaıax...dı• • .,,.ç uiil7. """fen· -ı- · -s ı - mıt : • ç· ~ı... • G I H .- .asa. " u , - ...... oltlulıi halde bdtkall dCl.f'dıda 
ia haıladdar. _ ~ Reisi öldürmeie mu· ~~ ~ hııı r ~ne':tı oyaotaa bedesteni atik ve bedesteni cedit lllUflardır. 

Demiıti. Halbuki, vaziyet hi9 vaffak olursan, Prenses Marya ile un ş· u:.~· ~y~r erde buhm paspanlardrr,ki gedikli, ultif eli Kabri saadeikrl bir ,.,,,...,,. 
1le Sa.it Mahmudun sördliiü " nikihmızı ben kıyacaiUP ! =~uril · tarm f:!; a a~ Dani~ acfamlardır. Geri kalanları her ge- lep kurbUnde Maara ıelırlNlfcflr 
anlatbir aibi dejildi. Cephane. ,,,.,,,,_ oar) çı ı ra an ıdare edflen ce sabaha.dek İstanbul içre köşk Siz de kabul ednsllflz, 1d Y• 
litin --.ı1~ ıııriinden ıonra, Şeyh --~----------ı Cin resmi it~ri, yeni elçili;e dev· b kl 1 pesinde Yllftı adlı Wr wff _,,. 

.., ..... •• ·-- Acı bir ölüm redilmiftir. e er er.,, nln bulıuulalrma ~ 
:Yuufun etrafına toplananların y L. Çelebi bekçilerin tarifini de fÖY delUler karfllında ..,-alzdir. 
•JJU, IÜD ıeçtikçe artıYordu. Bahçekapramda, Tat Handa ko- eni·~· yarm Ankaraya gide- 1 "Eli · d .....'\ ...... ..:;..... Nevreı Ele--"-'-.· 

Cl-!& ı-L Hal" J tih- cektir. itimat m-1..&..-b·-.. cum·· - e yapıyor: enn en 6\oUla!§U.U flfHfllll 
~ Akh-ut, acaba, mem •& miayoncu Ahmet mı Ye 

1 ca~ ...... fanuslan yakıp ucu de- O cihanı Keremin megmsndl 
tine )'aptriı IRı fenalıfm cezamı• kim yüzbaıııı Halit karclet~n lh~~~izeçverdikten .onra mem mirli sopalan, bellerine kılıç ve tir taıttlll 
ılrmiyecek IDİJ'di 7 ~vgili anneleri Sıdıka kısa bır e~e in &raaıncla bir tica- k Eyledi dleml refld lrenıl zati ı 

• • • buta1ıiı müteakip öJ.müttür. Cena ret muahedesi akdi koDUflnalvı· b emanlan ile ~Hastan esvap giyip, Beyti Ue bafl«111p: 
Emir Mehmet, aktam ve sabah ıeai buıün)rii plll18IDhe ıünü saat • bq)amajı ummaktadır, AD- aşmda mahu ' acip taclar gfuıa- Salt PtlftJ 6u ,,,..... .,., 

Jemelderi yer gibi, günde ild defa 
10 

da Şitlide k15'ik '-* eob· karada yeni Çin elçilik biwı 1e- gün sivri külihlar ile yerlere sopa llıieehıılW 
•-• Jram ile d -ı.. •..&- d .... .+nnanmm ,,.;ı-.: .. , bütün ekaikl1·1.11 .. u &.a--m· urarak hmn:z kaçmnış şeklinde: Muraı U. 6iten ... ,.,.. tle Uf.; 
Mil ÇJ a,-- yeaıeaum 0 • tında Selilll • e •..-- ~~ .... ., ıucr ... __ "b. k k rikamtlan l • Jı.11.._ ... • iDd k lclır la lanmıtbr. ıre oma açtı ha, vardı ha 1JtU1 ""' ......... .,, 
••mqtı. DWeri tutmuyordu. Ren· 2 numarah dairee en a 1 

• gibi şeylerle temaşacılan güldU: gtbl uaute dlıılılan 6alan 1M21~ 
Iİ haJmamu tibi aaranDlfb. ak ..-zı Eytipde kılınarak Süt- 1 .. 1 ğa mütehammil tle11l4lr. 

CeneraJ Gomalve hali, Emlri, ~Cede aile bbriıtanma def nedi- Bu gece nöbet~I eczanelerf Çer. • Bir ü •teJletleld metflt o1ın• 
Yalanda serbest kalacajı ümidiyle t~· • - elebiaia aalattıiı bu vaaiyet, caml,, dlr, ""1lberl 1MDC11t olrıp ea 

Samatyada: Rıdvan, Fenerde Vi • esnaf ala,tan ;rapl)clıfı vakit 'bek· ma nama.a daill edtı ~ 
o7&1unakta devam ediyordu. K d 1 b" ı·x.: d tali, Şehzadebqmda: Asaf Şehreml· çilerinbafntıclD'. dll/Or.,,,,,,.. Y~ ,.__,_ .... ..,,_, Kral Feldinand Jozmm rü1a- a ın ar " 125.n e -.- ,_..., __ 
ınaa tiren Sinan R. ilmindeki Kadınlar birliği idare heyeti dün ninde: A. Hamdi, Karagümriikte: Su· (DeDallU """) tari/ule •mea~U,, oltmık 11G#Hl~ 
... . ... -•·•••ak rJıacak lan umumi ~ehAbaramet K~~m:,PBe!~:; .. ~ta.·çeksıupııe~-: Bir mektan ve bir c-·ap Badlkatillcevaml'nin 146 na ,.,,,_ •ilrk ıemiciıini ele ıeçirmek içla. ·uıpa- yap 0 .ı.1'1. 11z.ı -.-.-9 , ,.. .-v" feıinü "Yflfll dağı ••güil,. dlge • 
l.a iti yapabilecek ad•ma binler- tolantıcla Friifülmek üzere rapor- man Recep, Beyazıtta: Cemil, Zeyrek· Belediye hukuk itleri müdür nılmalddır w •bu 111e1#41 feri/la 
ce lira vereceiini " ona .._,.. har buırlemıflardır. te: Hasan Halhi, Ankaracaddeslnde: muaYini Bay Etref Payulı oflu • ,,.,,,, tllge anılmaktadır. Ballf}lltır .. 
ela en yübek bir meYki ve nflfuz Yarınki toptanbda birliiin fe.. E§l'ef Nept,_ Gal~tacla Okçu Masa na: N. A. Oia 
aahihi yapacafını aöylemittL hi karan ftl'ilecektir. Diler taraf. eaddeslnde ABn ıriiiıaı, üeyoğhnuia: .:i1ötierdl#fnh tewedlluJ bllhana Z 

P-... ·- ••---- ____ ... tan '8ylenclifine sar. hirlilin is- P•ta sokaimda: Garih, Mm llOkafm- t•kldlr ....._ çore lfft'6rtle oıarm onguldak valisi 
• ...._ &Y_,.z..- n17.--- • da: UmoJICIJ'U, ~: DJmlt • krıllantlıf/ıo'u: Zonculcfak Jll..-- U-l!.a. 

lfrdliU Smanı ~ sevdiJ'lni. 0 • mi deiitfirilerek Wr liiJtr cemı,._ rl, KUllQ'pü: Merkez, Rukl1de: o ,,...,. ld _,,,, lfmNtlr, der • Güneyau --~"· ~ ,........:: 
tflle b!.'L .l..o•_;,,."' clirilecethıi ti olarak D 1

1 fil Ut-ektedir. Halk. •HHn 6Uı • J ._,..llUllC uPllll .mlıli 
.. ._ ~ ·-· JMz,er. .tanbula ıelmiftir 



• 
MI 

Şarkyöün yeni belediye Zongızldakta 

Bugün için nasıl 
hazırlanıldı? 

• • 
r~ısı susuyor 

Ne mezbaha- r1ar, ne gan,.,n motörii ""'• ne elek- Zonpldak, (Hmmt) - 9 Ma· 
s. JJlta c.H. partiainin dördüncü Mi-

trik r1ar; aız golları da bozabnıgtar I Jilk lmraltaymm açıhfmı hayra· 

Şuköy, (Huaat) - Baraa idi- •Je etraftan 111UYa1aliaı ke1ildi- mak '" lmtlalemak için, Zonııul· 
Plkbirbamve (18.000) kadar tinden ve fırtmah haftlarda Ya- dakta ~ hazırlıklarvardD'. 
iitifu.a ftl'dır. pur da upmedıimdan dün:p. i· Bir hafta önce, sensin 1>ir PJOe 

l(uahada (880) eYde (3327) le adeti allkuı lıralme••Ltadır. sıam J&PÜl'ak hemen çalıpla)a~ 
lltl otdrmaktadD'. Burada hekim ve eczane de bulun- ra hatlamnlfbr. 

Erkek nüfıu, kadın nüfustan madıfmdan bir hutalık dola:vıaiy· O sün; plıir, I~ battan ha· 
(400) kiiaur fazladır. Kazada (3) le doktor ve ille& ihtiyaç hud ol· ~bayraklarla ve pa.rtı • 'bayrakla· 
an fabrikası Yarda'. Bir de kapı· dulu zamanda hap.tın ne kadar rile clomblaak, elektrikte aydm· 
lift ld1itli ha._m vardır. ucuza feda edilec:eli dütünceleriy. lablac~ktır. • . 

le herkesin manevi;Jatı IUUlmak· Parti Ye halkevi kuraiiYle ulu· 
tadır. ~Ye utaaal cleirelere yapıda; o-

Gerek hallan ve bilheua hükft. sinün Ye c:ibnlmri,mn, c:ümhuri· 
metin ııhhat itlerine, menec:ek o- Jet Hal partisinin hüyGldüiderini 
1uJar1a emafm mayenelerine Ye iüdiiklerini anktan (dims)· 
~ve oıtahlnı temizliii: lar uılecaktır. O ıün, puti ve 
ne, ata. ve dolamlahn b,.dine balmvinde ve pnel toplantı yer
dirilm methatlarm te.pitine a,.W: lerine radyo- konalacak Ye te
clanheti haJnlame1111111 pek fena te- hirde IHıha.n l>ütün radyo!er, ça· 

airler huaule ıetirmektedir. lqtmlacaktır. 
Belediyenin iae Jahm bir iami Okullarda, o~•nlar . tarafm-

__ ..1_ N L-'-- elan :riibek hızmetlen ve ulusal 
.-anur. e mez ..... var, ne ,an- d • ~:.a...u.l--! •ı --• tı 

nnm Ul'&URn çoow.ara ~· • 1111 matara .... , ne elektrik var,• ta-Jctn.. 
... • ..rdrr. ..A-. .......... u; :-\1- Ln..nL. ~;_ 
lan ...... djtar. Salar 'balamlc U1DMl1Ul;-ı ı,,... ~ .,... 

tozl ı_ lla • 1 • • • toplantı J"&Pdarak radyodan Ata• 
ve uuur. 1eae au lf en IÇUI tiirkin kurulta .. 1 1 • 
çaJıplaalnnq.~ • !' ~ soy ev en, 

Belediyenin aenelik pliri (1) kamuya dinletilecektir. Sonra, haJ.. 
b• ı• kadarcl Y • • !I..! kninin (dil • edebiyat • tarih) ko-

m ıra ır. ansm ıç'!' uu lu bap Bedri Giineri, partimizin 
el bılumbut vardır. Gecelen•• • __ ...._ .• _ _._, b. .. •-
blrlar zifiri braBhtdlr. eeçea ....-&U!ıf~ ._tan il' ee>JıcY ve-

wlercle bot ıardQUm analara recektir. · • ~ 

•Wılı sün, "b6J6k w :renkli ir 
a&J'I çıkaracaktır. 

Firot IJzerinde nalcligat • Erzarm ba,...... - Erm· Gece; halaırinde, sene semi 
Urfa., a (A.A.) _ Urfa • Ga· nan, 8 (A.A.) - H,.Bam idare Wr toplanlı olacaktır. Bu to.,.._. 

• ,...,_ • Feıakua ......... Bi- hs,eti eon toplanlısmda ı.&,ük ya katılmak ÜllllD'e haBmvi (ldi,e.ü· 
jıjl9Cü..-..:te Fırat "!: ..-mcıe ız metre Kmtaua Atatibtdia Erzunma ler) kola tarafmdan il üzenine 
__.._ve 5-= -:.ıa:nde ı ~idili 3 t•...,. sllaDniin hli,ek balh ldiJferd• 1tiri .. dm, biri 
w &wWe .... ,.:~;._ hb' haJr&m .. ,....,. .. Ye ha yıl- erkek ikiter ID&ylü çainlac:akbr. 
llllli'e dubalar umarlamnaama ı.. i dan ~ btlıumwama D• ~a,lüler, partili Ye ha'-llerin 

wrilmiftir, Ba .untıe '-1 ta· rar vermiftir. konaiu olank .Planeakır. 
... dala llolay ve acas olacak • Ereili '-,.-... - K. E- Gece toplantumda (lmycülar)' 
..... JOI Halepteıİ ... tnmit retli, 8 {A.A.) - F.ntJı • ,.. kola .... Ahmet GGrel, almal •• 
• ı ..,.._an daha çok itli,.- rikatmnı J8Pıhnuma bir haftaya Y&tlanm ve dola verimlerimizi *· bdar ...,.-ak ... 2 el tetırin or- Ye parti iildil•inin w... iler
...... ~ lcatlı bir ilçeba~ talarma doina itin çola hilmit o- le)'iıi üzerinde bir t&ylev verecek· 

iri,.....lftll". lacaldır. tir. Banclan-. (Y._ O.. 
• 1.- 1117llileri a;nare ala- • Adua helecliJe biilçeli- 'A· -> pireai OJMmak, omnRaa 
~--ı... a <A.A.> -1.nir -., ı CA.A.> -Soa ıc.n,.. Os (Albok) fÜrİDİ olm,aalmr. 
lıll.rliileri. a.,. Gm ual JCtmm J teprewi• ulıııa ,_.atlarDDaa lla aece iPı, haleni "(abel 
:.-na1ı..,rıaı.e, ._......_ 1 fU'baylıi••n 400 liralılE bir yar- aatlar) kohi tarafmdmı aynca 
#&acVlan pua71 hir U8J& top. clıma.... ......... zenain hlr komer Procramı ha
..... iki J.11 içinde Mr '1_. Sut-"1k lamw din lltedm zırlanmJtta'. 
llw1111tmıi• .ıı,, illa .._,. ka· ince ve llled• toara w........ Toplantı 1>ittikteQ IOlll'&, ...ı. 

wndtl.cHr. llu llarar, Tana· de llleden ..... tıapla..-.k 931 ket linemumda cüm1mri)'llt ı.,. 
~ m..._ince takdir ve Jıb bllıgeaini kOlllllUP ona,tı,uak nmmda ve Bafbakan General ı .. 

hıll-ilıa .............. toplantrama ..,. ~i. met lnhılinln, Zcmpldalc maden-

:!::=====~===~ürhan Cah'ia,::::::tı 

li kokulan bana ara aıra dealain 
yomn kokutu da kıarqmıyor. 

Lildir içiyorm. 
Adnan ıazteri yuı lrapah, bir 

tarla :aunWuuyor. ima Ye Marya ........... ~. 
Saat OD birde Adnan: 
- Artık cllnelim! dedi. 
Bam oldatrça tmlQJa otuND 

bu yemekten cllnılltte Adnan tofl. 
riia ,...... ........... --

Jif olmaflar •• Dinütün otomobil ............... 
iti ,...-'Mi bdı*r mtık ko
.... ,. hırabntlar diflsinin a· 
l"Ml'Nlan .._,...tarla mmlcJuu. 
yarlar. Otomobil her aanılıpncla 
Wru daha yerlefip kendilerini tn
rald:ıklara hilledi1cw mu. 

1Ca1'&Dhta a&aGlilYorm· 
Y anm a,_ 11rtı brmancllfomz 

baJDkn aydmlatemıyor. 
iki yunmdaıkilerin tatlı wle mı· 
nldanqluı heni de kendimden ıe
çirdi. Hele eefalt yolan 1•w•Mlf&k· 
Jıiı. 

Bir aralık lmwnm AÇtanm Jti
lllimde hUaettim. Nefesleri ve aon
ıa dada1clan 'bir dUlm alev s1b1 
çmmDi ,.idi. irkildim. • c:ibet· 
... lcwfdam. Ölatlmcle otora1l ko
CW"'ID ı..- .._ arkaya prir-

Çorumda belediye işleri 
verimli şekilde yürüyor 
Beş yıl önceye ait bir kadın mese
lesi yüzünden iki kişi öldürüldü, 

iki kişi yakalandı 
Çorum, {Hmuıi) - Belediye -ı miyet kurulmUttu. Ol&de derin 

miz niaan ayı toplanblannı bitir- bir seYıi Ye allka ile karplanaa 
mit, 84812 liralık denldepnif büt· yeni kurum ıu sumle tetekkül et• 
çeeini onayl91t1Uf'br. mittir: 

Y akmda hütiin ıehir kolları ta• Genel llatkan; Uhay hay A. Ay-
m•••nrmk olan fennt ladan kaç, hafkan; Nazmi Tomlq, ü • 
herkeaia badi nine ve kurumla· yeler:~leCliye reiıi bay Pertev, 
ra alma'bilmeei için aatler takıl - Nmi Sertoilu, Mahm~ Koçak, Zi· 
llllf, metre mik'mr ıo la.at tata• ~ Girel, Epef, Kaclifeoilu Sa· 
n ile m verilmesine ve diler adi lim, 8'1iihendia Na.ret, Genel yu• 
sulann da yine bağ, tiabçe, tarla ıan; Rif.t Rami ~ . 
sahiplerine l»edava verilmesine ALACADA iKi GEN0 
karar verilmiftir. OLDORDOLER 

Belediye 935 senesi içinde 40 Çormna t.llı Alaca bwm • 
bin liralı~ elektrik teıisatmı tJi • da kadm yüzünden feci m cina • 
tirmek üzere 34SSO liralık •ir ~ yet iılenmif, iki •enç aldüriiknüt
mı müteahhidine vennit ve kalan tir. 
kılllUDI da münakasaya koymıq· Vak'a, S )'il. önce MtJannt ye 
tar. aradan ıeçen )'Jllar ~eller aiia 

Su ~afıtma ,.,ılanmn Mtiril - biraz dalla &tetlenmiftir • 
:_~_..;._. • ık çe- Alacanm Efti WIJ&nde Allmet 
IJK ıuunıuwJll .............. ıİn• ıJi• b adamın küçük lrudeti 
ne bqlanacakbr. 500 lira ketlfli F4 • • • Wr imla nifaalan-
fenni mezbaha İnfuı da batla • mıf. F api lriJdes 
mak üzere bulunmaktadır • Saim de kızı kaÇ h-.n il • 

Çorum yollarmm da 1naaGnler .-Eıı ı Wila t aeııe hapse ID&ll 
de onanlmuma bqlanacıp ... kGm olmut. f~at c ...... __ 

leni,_. ı...ı.t.ar-ıt-
:mttı ~ ~1fKh 81 rlJ1iıılWMıı ... ._llRllMM-.ll'Jf] 
~ ....... ,, ...... ;' : ......... ,. 

r-nmda 8lki bel-'-= ·-· • mel• •..ı-nqln An'J!' Alme ., 
yv r-a --s din aıbdap Hacı Pehlhan da 

tırma Ye ........ adlı yeni Wr ee- .........., ......... ..,.,. -

terini irdemlerinde çekilen film· 
ler psterilecektir. 

9 Mayu tünü, halkmnm Jio. 
nuiu olan k&ylüler terefine CSile 
ve akpm (500) het yüz kitilik 
yemek verilecektir. 

Parti ve balceri tarafından, liu
rultay siiiıü Zonpldakta yapıla· 
c:ak kutlama (taren)mım Pl'OIJ'&• 
mile bil4ikte halan ve köylerin 
kurultayla iJıinJenmeleri için .,..... 
tinin hii)iik denim hizmederinl, 
iildilerni ve taaihsııW _.._ 
lnldirimler ~. Banlar, 
kurultay sOn6 halka daiıblacak· 
br. AJnCa, yakalara iinelere ilit
tirilmek üzere Fmızı üatüncle ak 
(altıok) rozetlerin banbp hazır.. 
lanmıp. 

Zonıuldakblar, llmulta1 ıtiaü· 
nü, bilJiik bir l;apam göll:erimle· 
rite )'&ftacaklardır. 

llleli karanlık da ola ba vaziyeti 
.. ..... ,,.acüli. 

lrmanm mukavemet edilmes ltir 
kadmbk heyec:anma 1rapdtlıiı a· 
filclrdı. içkiyi fazla bçınnuı 
ona bu cesareti vermit olacaktı. 

Her ihtimale kartı binz daha 
derlenip toplanclım. 

Falmt bu temaa, bu ııcak _, ... 
ler beQi de kamçdemıftı. Kendimi 
çekmekle beraber timdi OllllD il• 

cak vücuclvnan teınaum bekliyor
dum. 

Nud oldu bilmem. Galiba ba
kin bir viraj dönii,.,..m.k. Binlea
bire hepimiz sola doinı kayd& 

..- balı 1m tekil .ı,,,..... aa •• 
rada Sali\in ........... ~ 
tal>ancallDI ~. 
ftDID ~-- .q, 1Rmu 
..._ Alanet Omeri hıcaldamıt • 
tir. 

Neticede 0mer ile Hacı P61i • 
van ölmütler, Salih il• .Ahtnet de 
yakalanarak adliyeye tetliıın edil-
~. 

Adanada zelzele olda 
A-., 8 (A.A.) - Din ...ı 

15,30 ............ de iii mu,. 
.._ Mr ,w tepıemi ofrııµıtur. 

Döiudan batıJaolan ha tepıenlDe"' 
de ... ir .... ,... • 

•Ad-ela elektrik ucmladı -
Ad•m, 8 (AA.) - Şimdiye bo 
dar fdlofttr 22,5 kmuttan ahfta• 
elektrik puuı 1 mayutlm 'batb• 
yarak 20 kurup indirilmiftir. 

hma --m..ime ... de Mar- ........ rmm.r.. ....... 111111 
JaDm "-alma kaydık. Hafff ve ArtS it itblD ıeçmitti. Sesimi 
aeteli bir çıilıık koptu. Admae ıru.-t. 
bizi tada etti: 

- MeıM etmeJin. T..uat Yi· 
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Operatör sordu: Ameliyat seyredebilir misiniz 1 
Paltolarımızı çıkardık, beyaz gömlekleri giydik. Ameliyatha1 

nede muhtelif aletlerin çıkardığı seslerden başka çıt yoktu 
latanbulda bulunan yabancı 

bir doktorun konf eranaını okuyor
dum. Doktor bir midenin yarısmı 
çıkarmış, bir karaciğeri söküp al• 
mrş, falan yapmış, fakat adam ge• 
ne yaııyormuş. 

- Bunlar ne büyük şeyler •.• 
Fen daha neler yapacak.. diye 
düşündüm. 

Ayni gün bir tesadüf beni o• 
peratör Bay Mim Kemal ile kar• 
şılaştırdı, kendisine gazetenin yaz• 
dıklarmr hatırlattım: 

- Gc;rm~rlim, ne imiş? dedi. 
- Midenin yarısını çıkarmış!.. 
Güldü. 
- Siz, dedi ameliyat seyredebi· 

lir misiniz? 
Değerli operatörün ne demek 

istediğini anlayamamıştım. Birkaç 
saniye tereddüt geçirdim. Tekrar 
etti: 

- Size bazı ameliyatlar seyret• 
tireyim. Çok alaka duyduğunuzu 
görüyorum. Fakat bir şartla: 

- Kabul ... 
Korknuyacakımız •. 
Bu ıöz tuhaf una gitmedi değil .. 

Fakat biraz dütününca gözlerim 
kararmağa başladı. Vücudumda 
garip bir ürperti hissetmiıtim. 
Göz göre göre canlı bir adamın 
yarıldığını seyretmek •• Fakat red
dedemezdim. 

- Kabu1!. deClim. 
-O halde cumartesi gunu 

Gülhane hastanesinin ameliya.tha
nesine geliniz. 

KonUJID.anın l:>uraıma. ka-dar, 
yalnız kendi merakımı düıünür· 
ken birden bir gazetecilik yap· 
mak fikri uyandı. 

- Bir fotoğrafçı arkadaş ile 
gelmeme müsaade eder misiniz? 

- Onun da korkmaması şart .. 
-Ala. 
O gilnün akşamı bizim foto Bay 

Aliye meseleyi açınca: 
-Hiç korkar mıyım? dedi. Ve 

sözüne ekledi: . 
- Çok meraklı bir şey olacak .. 

* * * 
Saban ıaat sekiz buçukta Gül

hane hastanesinin kapısındayız. 
Kapıcı: 

- Y asa.JC .. diye önümüze çıktı. 
Bay Mim Kemalin bu güçlü· 

ğü düşünerek verdiği kağıdı gös
terdim. 

- Peki öyleyse .. 
Dedi ve Y.Olu göıterdi. 
'Ameliyathaneye götürülüyoruz. 
Düıünüyordum. Kimbilir bu has

tanıeye ıimdiye kadar kaç ki§İ gi· 
rip çıktı? 1898 yılında açılma 
resmi yapılan hastanede o vakit 
P.r~fe!Ör doktör Rober Rider Bey_ 

Değerli t1pertii8r "Guriclr amel:yalınila 

ameliyatlar yapıyordu. 1400 lira J dinlemeı< lazım. Etrafıma bakı· 1 veriyorlardı: Bay Kemali tanımış
sarfedilerek ve yüz elli yataklı o· yordum. Beyazlara bürünmüı ka- tnn. Elinde bir bıçak, ameliyatım 
larak kurulan hastalıe, bugiın baş· drn erkek lıiç'bir tarafa hakma· 
lı ba.§ına bir memleket halinde... dan süratle birer tarafa koşuyor· 

Türk gücü, Türk kafası ile yükse- lar .. Dıfarı çıkar gibi bir iki a· 
len bir müessese .• Hastaneyi kuran dımdan sonra bir hemşireY:e tekrar 
Rider Bey Haydarpaşada on iki rica ettim: 
metre yükseklikten düşüp kemik- - Bay Kemale ha1>er göraer• 
leri kırıldığı vakit; sekiz ay bura· mek mümkün değil mi acaba?. 
da Türk .doktorları tarafından - Niçin görmek istiyorsunuz?. 
tedavi edilmişti. Doktor Türkiyeyi - Biz gueteciyiz de ... 
terkederken, bir dostuna ıun1arı Hemşire birden: 
sc,:'lemiıti: - Şimdiye kadar niçin söylemi· 

"- Ben gidiyorum, fakat bu yorsunuz.. diye çıkıştı ve kolum• 
kıymettar memlekette öyle büyük dan tutarak hxzla bir odara sok· 
bir ruhun, kudretin varlığma iman tu. Emretti: 
ederek gidi~·oıı.ım, ki ondan büyük ,- Paltonuzu çıkarın .. 
bir inkılap doğacaktır. Bu an pek Emre uyduk. Biraz sonra beyaz 
yakındır., , önlükler getirildi. Bunları da 

Ameliyathanenin kapısına gel· giydik .. 
miştik. Hemşirelerden birine, ope· Ameliyat odasına girerken Aliye 
ratör Mim Kemalin vermiş olduğu seslendim: 
kağıdı uzattım: -Aman Ali, iş sende iyi reaim· 

-Ameliyatta, dedi veremeyiz.. ler çek .. Fakat sakın korkma ha .• 
- Kendisi geleceilimizi biliyor· AMEL1Y ATHANE 

du. Ameliyathane görülecek yerdir .• 
- Veremeyiz. • llk gözüme çarpan beyaz önlüklü 
Tam bu esnada hastane Baş he- sekiz on kişi oldu. Aralarında üçü· 

kimi miralay Süreyya Hidayet bi- nün yüzleri maskeli idi. Etrafta· 
ze doğru geliyordu. Sordu: kiler bizim girdiğimize bile dikkat 

- Kimi bekliyorıunuz 'l ~ etmemişlerdi. Hep önlerine bakı-
- Mim Kemali göreceğız.. yorlardr. Bir hemşire, iki asistan 
- Saat bir buçuğa kadar göre- makine ile hareket ediyorlar gibi, 

· · önlerindeki masadan her saniye mezsınız ..• 
Aşağı yukarı dört buçuk saat_. ,bir alet alıp yüzü maııke~i birine . 

Bütün ameliyat'lar bittikten sonra: 1 · 
- Kendisinin geleceğimizden ' 

haberi vardır? .. 
- O halde dı~arda bekleyiniz., 

Burada olmaz!. 
H~ta~e diıi~lini.. Elbette ~mri 

Bay Mirrt 1u~mal'in et!16tanla,.ı 

yapıyordu. Yaklaştım .. Keskin bir 
ilaç koku•u uP.nzimi yakmağa 
ba.§ladı. Birden bir ses atİ;, ~: 

- Arkadaş.. Burası yasak.. ö

teye .• 
Baktım, bizim Ali, makinesini 

açmı§, resim almak için hareket 
yaparken üzerinde aletler bulunan 
masaya yaklatmış .. Bay Mim Ke· 
mal baıını · kaldırdı: 

- Oo .. Nerde kaldınız ... dedi. 
Birinci ameliyata yetişemediniz. 

- Bu kadar erken başlıyaca

ğınızı zannetmiyorduk.. 
- Y oo.. Doktor içi?l erken sa

at yoktur. Yaklaşın bakrn bu çok 
mühim bir ameliyattır. 

Yaklattım. Bu, upuzun uzanmış 
bir insandı. Fakat kesilen yerin 
nereıi olduğu belli değildi. Vü
cudun her kısmı örtülmüştü. Or· 
tada yalnız et parçaları gözükü
yordu. Mim Kemal, mütemadiyen 
bu et parçalarını gittikçe derinleş
tirerek kesiyordu. 

- Bu ameliyata Guaclr derler .. 
Boğazdaki guddenin büyümesi
dir .. Vücutta birçok fenalıklar ya
par, hazan gözleri dışarı fırlatır .. 

Bir asistan ilave etti: 
- iki yıl içinde bu ameliyattan 

"~uz iki tane yapıldı. Bir tane ö
, · "' kaydedilmedi.. 

Dütündüm: 
- Şakaya gelmiyen yegane bir 

if .• 
Ôpera.ayon tesirsiz bir ilaç ver

meğ'e biç benzemjyor. 
Ameliyat maıaıının etraf ın<la 

/ 

on altı asistan var .. Hepsi dikk' 
ve a ~aka ile Mim KemaJin yaptd 
İ§e bakıyorlar.. Ses, nefes yo~ ~ 
Yalnız muhtelif aletlerin çıkard 1i 
ıesler .. Etler kopuyor, deri yuı~ 
lüyor, boğazda bıçak derinleşiyor 
Mim Kemal, arada bir etrafınd 
birikenlere izahat veriyor. 

:to • "' 

1 Kaç dakika geçtiğini bilmiyO 
'dum, ameliyat olan kadının inled 
ğini duydum. 

- İyi bayıltılmamış.. diye d 
şündüm ve garip bir ürperti içi 

•ardı. 
Mim Kemal seslendi: 
- Nasılsın kızım ... 
- iyiyim anıa .. 
-Ama ne var? 
- Kurtulacak mıyım acaba.• 
Mim Kemal gülüyor .. 
- Kurtuldun.. Bir şeyin k•I 

madı. 
Tüylerimin diken diken old~' 

ğunu hissediyordum, gözlerim k~' 
ranyor, beynim zonkluyor. Kadıfl 
belki bir kilo etinin kesildiğifl 
duyarken konuşuyordu. Hem tstıl 
boğazının üstünden .• 

Asistan izah etti: 
- Mevzii hisai iptal ediliyor 

n-vdtmağa lüzum görülmüyor 
Hem ae•\ .. hastalığın veziyeti d' 
kontrol edilmı~ 'lluyor. 

Operatör bir saniye dunaadst1 
gözünü yaradan ayırmadan· 111" 

temadiyen çalışıyor, her ıaniyEı 
!ine bir baıka alet alıp kullandı 
tan sonra bo~ bir masaya liıral 
yor. Aletler, oradan asistanlal' ti 
rafından hemtire Bayan Berraf 
veriliyor. Bayan Berra bütün p; 
kanlı aletleri ilaçla yıkadıkfl 
sonra gene ilaçlı bir sargıya sat• 
yor, el değdirmeden üstüne bİ 

'f toz kondurulmıyan ve kimsenı 
yaklaşamadığı üstü ilaçlı bezle ôr 
tülü masaya koyuyor,buradan tel" 
rar Mim Kemalin eline geçijof· 
Asistanları Bay Recai ve Bay Cef 
det, yüzleri maskeli operatöriİ~ 
en yakınında bulunuyorlar .. f$ıe: 
nen bir aleti, emredilen herh!.ııl1 

bir haı·eketi saniyesinde yapıyot' 
lar .. 

- lamin ne bakayım .. 
·ıı Mim Kemal, gene hastası ı 

konuşuyordu. 

- Hadice. 
- Nasılsın Kızım?. 
- iyiyim doktor .• 

- iBakmız, hemen hemen lı~ 
kanamadı. Pek büyü k bir dir'J 
yapmalı .. Çünkü .• 

Niyazi Ahmet Okat1 

.(Devamı 13 ııücü sayıfada) - - . , 

\ 
.ı.. 

Büyük bir alaka ile ameliyatı takip eden hemfireler (Bc;.'J asist · "4t !:.. ı a.ı,, c:.• ':ı- Bayan Hatice ameliyattan sonra mu1rarririmiz.e memnuniyetitıi 
anlatıyor tan Ri:- .ccai, Ceociet) 
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Bir Yunan muharriri yazıyor ~-_I _K_A_D_I_N_-_M~O~D~A __ I ~ 
Venizelos Türk -Yunan 
dostluğunu torpillemek 

istemiştir ! 

Cazip bir güzellik • • 
ıçın 

ı--....... ,.,....."'T!!~~'r""' ....... ~~~~lrı'll'lrn!"!~"7-l~~~~~'i"!"'l'E~~f,J!lr'.~~~~~~"'"'r"!'1r""....,f,......,."~~---:7~·-:--

; 

Meslekdaşımız "Hiçbir sebep Türk -
Yunan dostluğunu bozmıyacak,, di~or 

o~ yazıyı gaıitemiu yazan 
~tma" ~ıerind«m Bay 11'rotilos 

~anmmış Yunan ga.zeoocilerin· 
<len ve geçen yıl Harbiye Bakanı 
General Kondilisle beraber Anka
rayı ziyaret etmiş olan B. ~os 
"Kurun,, gazetesinde neşredilmek 
için Türk. ;yunan münasebatı 
hakkmaaf.U yamyrya.zınıştır : 

"~914 • 1918 Bü~ ha.iP. bitti· 
· zaman, met'um bir teadüf ne-

i oluak Yunan hafveklletin· 
.; bu1unmut olan Veniseloe. bazı 
J.'tansız bangerlerine bot görün-

lbelc için çarlığı iad'e uğunmc:la 
~ıpmık maksadile Soyyet Rus· 
hY& 30,000 kifilik bir ko1?1'd~ 
laadermifti • Bu seferin netıcest 
-.ıcnndur. Sovyet Ruıyada h~ 
lçiQ gönderilen Yunan aık.erlerı 
~z bir gayretten ıonra, Ruı 
tOprakabmdan çekilmeğe mecbur 
lcabn1tlardır. Bu askeri sefer, Sov· 
J'et Ruayada yerletmi! olan yüz 
~erce Yunanlmm oradan ko
._.~alarmı intaç etmiftir. 

Bu demen mütenebbih o1mıyan 
Venizeloa, oıtada hiçbir sebep 
Yok iken ve hiçbir fert beklemez· 
ken, niıanm son günlerine doiru 
hir Yunan aakeri fırkasına vapur• 
la.ra binerek lzmiri i91al etmek em 
rini vermiıtir. 

k . . a 
V enizelos bu hare etmı 0 ı · 

inan büyük Britanyanm Baıveki~i 
olan Loid Corca bot görünmek ı· 
Çin meselenin ask,,.ri cihetini te•· 
kik etmeden ve sırf serseriyaDt' 
bir maksatla yapmıttı. 

Venizelos, bu meı'um ihraç ha· 
teketini emretmekle beraber bü· 
Yiik bir tarihi hata da irtikip edi
Yor, yani iki büyük ve asil milletin 
teıriki mesaisinden doğacak fay· 
daları da ihmal ediyordu. 

Venizelos böyle bir siyaset ta· 
ki etmekle iki akraba millet ara· 
•nıda derin bir uçurum açıyor ve 
&aırlardanberi Türkiyede yerle§• 
lrıit ve Türkler tarafından sevil· 
ltıekte bulunmuş olan Rumların 
büyük iktisadi menfaatlerini de 
tehlikeye dü§ürüyordu. O seferin 
fena akibetini anladığı zaman or~ 
tadan çekilmek için iyi bir bah~.™: 
olınu,, evvelden knybedecegınJ 
hildiıi halde intihabat yapılına•• 

m emretmit ve 1920 seneıınde. 
büyük mes'uliyet yükünü rakiple· 
rine bırakarak iktidar mevkiin· 
den çekilmittir. 

Venizeloı, ahmakça ve mütered· 
di ıiyui . hareketlerin mes'uli· 
yetini ıiyaıi rakiplerine yüklete· 
rek 1924 ıeneıinde kendi adamla
rı vaaıtaıile, onları kurıuna diz· 
dirdikten sonra meş'um işini ta
mamlamak için tekrar iktidar 
mevkiine dönmüştür. 

1930 senesinde realitelerin taz· 
yiki altında Türk - Yunan dostlu
ğunun temellerini attığı halde, 
1934 ıeneainıde timdiki Batbakan 
Bay Çaldariı, bu doat:luju takviy~ 
~e tahkim ettiği zaman ıırf ıahsı 
kin ve garaz saikaıile bu dostluğu 
torpillemek istemi? ve 1930 sene· 
sinde yapbğı işi 1934 de inkara 

kalkı:tmıJlır. 
Venize~os ile f ırkaıını da e· 

bediyyen gömmüı olan ıon isyan 
hareketi günden güne kuvvetlenen 
Türk Yunan dostluğu ve umumi· 
yetle Balkan milletleri arasındaki 
andlafma üzeriQdeki ıon bulutla· 
n da ka1dırmıftır. 

Zira Venizeloaun muhalefet fır· YllzünDilln fiüzelliiflil fevTCalMe arttıran iiJtlannızuı lyl 'dilzeltllmlş olmasıt.lır. Ce1ire11e m.IJnaalp bir aurette ya. 
kaıı reiıi ufatile Yunanistanda pılan bir kuaför her zaman nwrxıllak:.get temin eder. Fakat bunu nasıl yapmalı, saçları yüze göre ntısıl tanzim 
bulunmaaı bile Türk • yunan dost· etmelidir? Ba bilgilk bir maeltt tkiU dlr •• Resimde gördüğünüz kuaför. dalma güzeldir, dalma moda olmak kn . 

alk dl bUiyctini haizdir. Bunun na.sıl 11apıld ığını anlatalım: 
luğunun ve B an an atmasının . ~lan Mil'"""""' agmraııu. Sola diJ.fm kıamuıı, 1mltilm iln tanılını az luıpagwk surette yatırırsınız. ı·;; 
inldptı iÇtn daima beldenmedu zünBze 4o1ru g6t1Jrmemege dikkat etl iniz. ,Yine f&gfrrlra eol tarfdmda alın üdllne dilfm bir ilci kıvrım kiilidiı . 
tehlikeler aaklıyordu. Siyueten Bunlar gllıin ,,..Ullinl tatlııa,lınr. . 
ö.lınüt olan GiritH politikacı bu Çizginin öte tarafında olan saçları atila 'dOin1 yatırarak Jlflannı kıvınr anız. Sağ tarafta alın aerbeat kalma 
dollluğu ve andlatmayı ortadan lıdır. Arka taraftan •açlar. enNgi kOP. Gllllll!JCOktır. Ort111.a.11ellnee. kwnmlar. halinde tekrar yu/«mga doğ"" kaldır· 
kaldımıaia azmetmitti. mak ldzınulır. 

tıte yüzünüzü, nı#nizi açıkta &mı bed olan bllgle '&ir kuaför size~ 'tatlı ve ~k eazip bir güzellik l'erecektir. 
Bu ıanc:Uqmanm ilk iyi neticeleri _ 

Yunaniatanm geçirdiği .on isyan Son lt_a ı,, an m __ o de ile r ı· 
badireli eamunda ıözükmüttür· __ 
Bundan .onra Şıarkt .AWeniz hav· 
zaamm iki büyük milleti olan 
Türkler ile Yunanlılar, .on hli.dİ• 
ıelerde Abit oldulu cihetle, ayni 
samimiyet içiDde yqayacaldudır. 
Hiçbir sebep ve ~ise,~ J&• 

kın prktaki ten>din .~11--. ft 
doetlutuna halel ptınn~,,. 

FROULOS 

Kua 

Yukarıda görJiiğünii: illıliahara ve yaa ıncm.u. tuUaletler, ltalyriıla ortaya konulan en son mo· 
dellerden üçüdür. ilkbaharda ol tluia luıtlt1r yazın Ja giyilebilecek olan bu elbUelerin biçimleri ve aüs 
leri, hayli •adeclir. Bir zamanlt1r pek moda olan kaTeli kumQf moJaıının Ja yeniden ortaya çıktığı, bb 

t. Belediyesi Konservatuar Kon:ııer· bakıfta anlafdıyor. Soldaki mocleltle, kareler orta genifliktetlir. Ortatlalri modelde daha gP.nif ve ıağcla 
)('rİ: onKESTRA kinde sık olarak yertutuyor. Soltlaliinde Ve ortadakinde kumaflar, taltatlır. Sağdaki modelde kuma: 

17 lNCl KONSER 

t pamukluclur. Bu modellerden ikin, ayni zamanda •on moda iki ıapka örneğini göıteriyor. Solclakı 
..;: f · ~eYfeddin Asaf. Mozar - k Şa L L aJL k 
"'e · • · . M ersembe fapka, katıca um(lftan yapılml§hr. p1ranın 1renan, arkaya tloiru lı "' tır. Sağdaki ıapka, siy.:ı:ı 

\ rolkntann, Grıeg, 9 . ayıs p • K lr dal l lre l la • • 
~aat ıs.:.:o .t'ransız tiyatı·o1:1unda. haı'ırdandır. ıvrım 1&1rım ıa ı nara UIUft)'eflenıyor! 
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Ha a da birlik yokmuş! 
Bütün ül_k_e-~a~rbarca 1 

• 
Yunanistanda 

seçım 

Cam ve l'<ağıttan alınacak resimler 
Ankara, 8 (Kurun) - cam ve lliğıt fat>r~a~arı kuruluncıya ka· 

dar cam ve kağıttan 225 numaralı kanunda gösterilen resimlerin üç· 
te ikisi alınmaktaydı. Bu fabrika.la nn faaliyete geçmeleri zamanffllO 
yaklatmasr üzerine Okönomi Boakailfiı timdiden tentilaffiın ü~• 
birinin kaldırılmasına teşebbüs etmi§tir . 

73558 Nt z w az istismar ediliqormuş 
ltalya müstemıeke!er bakanlığı 

n1üsteşarının ağır ifhamıarı 

Seçim günlemecinin geri Deniz yolları, Akay, havuz ve falwika/af 
bırakılması isteniliyor idareleri memurları için tekaüt.sandığı 

Roma 8 (A.A) - Mü .. temleke ] leri barbarcasına istismar etmek
ler bakanlığı müsteşarı 1.essona tedir. 
saylavlar kurultayında : Bay Lessona, demiftir ki: 

''ltalyanm Habe~istan ile mü · "Yabancı matbUat, Habeı mil· 
nasebetleri meselesi bir ıeye ben letine yalnız ayakta durmak hak-
zetilmelidir .. ,, demiştir. kmı değil, fakat henüz terkedil · 

Müsteşar, Habeşistam: nriı o1an Go11a gibi yeni müstem· 
1 - 1928 tarihli dostluk and lekelere de malik bulunmak hak· 

laımasına riayet etmemek, kiıri tanıyıp tanımamak lazım ge-
2 - Topraklarında hükUın sü leceğini soruıturmaja b'aılamıı · 

:ren anarıi yüzünden komıuları i· tIT. 
çin bir tehlike teıkil ebnekle itti Milano, 8 (A . ..(.) - Şarki Af. 
ham etmiıtir. rikaya sevkedilmek üzere yeniden 

B. Lessona, f ta]yamn, Asap fi üç fırkanın seferber edilmesinden 
manmda Hab"'istana serbest bii bahseden Popo1o d'ltalia gazeten, 
mıntaka temin ettiğini, Asap ile ltalyanm Habeıiıtanda Avrupa 

Dessi arasında bir yol yapbrıldı- medeniyetini müdafaa Mm~ ve 
ğını, ve Somalide gümrük hududu kendi kono1ilerini herhangibir fa. 
çizmediğini hatırlatmıştır. Lakin arruza kartı ıiddetle korumak iı
Habeşistan, bunlara asla mukabe· tediğini yazmaktadır. 
e etmemiştir. Gazeta del Popolo diyo:r ki: 

Gene müsteşarın ifadesine na · "Habeıistanda, halledilm~li li-
7.L\ran, Habe§İstanda ne birlik, zım olan bir dunım vardır, çünkü 
ne de tes:ı.nüt vardır. Neçaıi, 401 daha fazla sabretmek imkansızdır. 
yıldanbcridir hülanü altında bu Bu ltalya için bir prestij ve bir pa
lundurd\1 ~u uçsuz, buca tsız ülke· ra meselesıdir. 

geçerken 
Bulgar gazetecileri, Almany:ıdan 

dönme te o an gazeteci erimİzı 
tloslça se amladılar 

Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar a · 
jansı bildiriyor:· Almanyadaki 
tetkik seyahatinden dönen Türk 
gazetecileri bugün saat 16 da tay
yare ile Sofyaya gelmişlerdir. Ga
ze~ciler, bay Bojourichti tayyare 
meydanında Bulgar matbuat di -
rektörü bay Nauınoff, Bulgar ba
aın kuromu başkanı bay Baneff ve 
diğer Bulgar gazeteleri mümessil· 
leri tarafından kartılanmıtlardır. 

Bulgar arhaaşlarının daveti 
üzerine Türk gazetecileri Sof -
yada Lir saat kalmayı kabul et -
mitlerdir. Şereflerine Bulgar 
.matbuat direktörlüğü taraf mdan 
bir farap ziyafeti veriLmit ve bu 
ziyafette Türkiye elcisi hay Şevki 
Berker ile elçilik erkanı ve Sofya 
gazetecileri direktörleri hazır bu
lunmuflardır. 

Bulgar matbuat Birelrtörü bay 
Naumof f, Tiirk gazetecilerine 
söylediği söylevde iki komsu ve 
dost ülke matbuatı arasındaki el
birliği 'Ye do«tluk bağlarından 
bahsetmit ve kadehini Türk -
Bulgar münasebetlerinin tlaha zi
yade kuvvetlendirilmesi temenni
ai ile kaldırmı§tır. 

Türk gazetecileri namına cevap 
veren saylav ba.y Me1ımet Asmı 

Ua gösterilen kard~çe iyi kabul
den ~ Bulgar matbuat dirdd:rii 
ala i~har ettiği hararetli duygu -
lardan dolayı te ekkür etmit ve 
Türk - B'Ulgar dosthık bağlarının 
aağlamlığını belirtmiştir, 

Türk gazeteciler grupu saat 17 
de ekspresle lst.nlriıla hareket et
mişler ve istasoynda Bulgar mat
buat direktörü, Türkiye elçisi ve 
birçok Bulgar gazetecileri tara -
fmdan uğurlanmışlardl1'. 

Berlin - Türk gazetecileri ev
Je1ki gün Etnoırafya müze.ini 
gezmitlerdir. Bu müzede Tüt1t 
tarih ve medeniyeti lleldtinda mü
him eserler val'air. 'hntat çôk ali· 
kıt ile tetkik eBilriifjtir. 

Akşam müsteıaT Fdıllt Mr tiya
fet 'Yermiştir. Ziyaf~ t&11ec1ifi 
nutukta demijtir 16: 

" - Almanya toprağı zengm 
d~ldir. Fakat Alman miJJefinin, 
diğer rnilletJerin kıskanacağı tiir 
hazinesi vardır: Reisine sarsıl
maz bağlılığı, ona karşı hudutsuz 
muhabbeti... Ernifiiz ki aüfıya, 
Almanyayı olduğu gibi tanısıt 
başka türlü düşünürdü. Bunun için 
bizi tanımak vaziyetine hürmet 
etmek üzere gelen ecnebileri iyi 
kabul etmeğe hazırız.,, 

Müste§&r bundan sonra Türk 
Milletinin ça1ışmasmaan ve inlu· 
labmdan bayranlıkla bahıetmif, 
Alman fiıitlef ini TUfk riiiftetine l>al 
lıyan bağlardan Balisederek: 

"Bu bağlar, umumi ha:rpte mu
hart"1be cephelerinde doğan ve Al
manyada unutulmıyan arkadaşlrk
tan doğmuştur,, demiıtir. 

Müsteşar Almattyanıtt Türkiye 
hakkındaki iyi temennilerini söy-

Atina, 8 (Kurun) - Bay Ka· 
f andaris ile bay Mihalakopulos, 
muhalif partilerin seçime İ§tİraki 
meselerini aralarında gÖrii§mÜ§ -
lerdir. iki ıiyasıet adamı, muba • 
liflerin de hazrrlanabilmeleri için 
seçim günlemecinin geri bırakıl -
ması lüzumunda mutabık kalmış
lardır. Çiftçi ve iıçi partisi bat -
kanı bay Papanastasyü, bu mese· 
le hakkında bugün beyanatta bu -
lunmuf, seçimin niçin geri bıra • 
kılması lazım geldiği sebeplerini 
uzun uzadıya anlatmı§tIT. 

Batbakanm, muhalif partilerin 
intihabatın bir müddet sonraya 
te1iiri hakkındaki tekliflerinin ha
yrrliahane bir surette tetkik edil~ 
ceğine dar olan beyanatı iyi tesir 
ayanelrrmlfbr. 

BU meselede hükmnetle muha· 
lifler arasmda anlaf1Da hasıl ola· 
cağı umulmaktadl1'. 

MAHKOM GENERAL 

Atina, 8 (Kurun) - Be§ sene 
hapse mahkU.m edilen Venizeloı 
fukası baıkan vekili ve eski ayan 

reiti General Gonatat Oropoı 
çif~i fıapiotanesine ır&kleailiniıtir. 
Hipii~i dttıtM ~eC:t4t
tir. 

YJRMI SEfiE K:OREI<: CEZASI 

Atina, S (Küfün) - Gümülcü -
ne harp divanı, iıyan esnasında 

asiler tarafından garbi Trakya u
mumi valiliğine tayin edilmiş o • 
lan Ksidisi yirmi sene kürek ce -
ziüma maMmm etmiftir. 

Temyi~ mahkemesinin 
Ankaraga nakli 

Ankara, 8 (Kurun) - T emyİ?. 
mahkemesinin 1935 bütçe yılı İ· 
çinde Ankaraya nakli için Kamiı· 
taya bir liyiha verilmiıtir. Naklin 
zamanı Te ne suretle yapılacağr 
llakJtmda Adliye Bakaiılıimca 
Wr wliiiatname hazırlanacaktır. 

Otk - FittJindiya ticaret 
anf aşinası 

Ankara, 8 (Kunm) - Ayni 
zamanda lriildimetimizi de temsil 
eden Finlaridiyanrn Bükiet elçisi 
ıeldi. Tim - Finlandiya ticaret 
pdqmaiüüii ütililci etrafında te· 
mülara ıir1fi1. 

30 taftildan yukarı olan 
hükuk mezunları 

Ankara, 8 (Kurun) - Hakim -
ler kanununun 30 yaımdan yuka -
rı olan hukuk mezunlarının hakim 
tayin edilemiyecekleri yolundaki 
maddesi deği§tirilecektir. Adliye 
Bakanlığınca yeni bir kanun layi
hası ltazrrlanıtnaktadır. 

.-usa uıwmwwwwııwamwn:~~ı--.. 

U!mi,, \fü ziyafetin iki millet ara
stnaaki mühaaebatı daha ziyade 
lruvevtlendirmetırl'İ, Alman nasyo
nal iosya1izm1ffili Türkiyede daha 
iyi anlatılmasını terniıı etmesini 
tenıetuıi etmi tir. Hat'p Kamil A
tatürk ferefine üç defa ''yatat, di
ye baiıtaralt sözüne nihayet .er· 
mittir. 

Ankara, 8 (Kunın) - Kamu
tayC1a bütçe, divanı mullasel>at ve 
iktisat enctlmenlerinden mütete'k
kil muhtelit encümen bugün topla
narak Deniz yolları, Akay, Ha
vuzlar ve Fabrikalar idarelerinin 
934 bilançolarını tetkik etmiştır . 
Bilançoların ve raporların tetlcil<i 
sırasında münaka§alar olmut, bir
çok saylav, mı arada Hüsnü Çakn 
(fzmir), Remzi Giner (Sıvaı), Sa
dettin, Keresteeiyan, top1antıda 

hazır bulunan Okonomı Bakannt 
dan bazı sorgularda hülunmuştur • 
Remzi Giner, 1>ü ıiiüeiseseler nıe
murlarınm tekautlülder1 meseleıİ· 
ni l>alne mevzu et.mı§7 Olton"ıııi 
Bakanı, bir tekaüt sandiğmm tef 
kil edilmesinin karaflaftffıldığı1'1 
söy1emiıtir. 
~ toplantıda lMIAnço ve 

raporlar ofda~ git)i onayliftmıt 
tır. 

' 
irtica suçluları Eskiş-e

lıire f önder ildiler 
içişleri Bakanı Bay Şükrii Kaya 

ispatlaya vardı 
~~--........ ~-·--~--~-

l s parta, 8 (Hususi muhal>iı i-ı ve 1'1ilea liadite~ri~ alakafit cif 
mizden) - İçbakanımız Bay Şük- dukları zıllliftle Wacta yeniMJI 
rü Kaya bugün saat 11 de fiuraya yedi kiıi tevkif Hilmi•tif. ~k• 
geldi. Halk Ye resml ma1tıtmlar efnidınm runiiia'1ia keliiiielerle "'' 
taf*fiit<la"il kar§ılandı. Mai fiffj Mi eiait 

1ttica İıldiaesıt]e ıuçlii otan1ir, mqtır. 
mM!itteiii& eai!mek üzere E İJe
liire g'ön<lerildiler. 

Isparta - Möddeiurmnmlilt ge
ce yarılarına kaBar iftica liaClise
stnin tah1<ikatiy1e uğraımiJctidrr 
yeniden l:Ji~ok Jcimse sotkgüya 
çekihnit, üç ki!i daha fevlôf edil. 
mittir. Mevliuflar 30 ü büım..,tur. 
Antalya müftütü Ahmet mevkdf
lar aranıida lftthmmaktadır: 

Asını adnida bir })inbatı müte
kaidi tevkif edilerek öuraj'i ıeti· 
rilmifı f akal ifadeft allan'ken 
birdenbire ltalp dufınuıaelan öi · 
müttür. 

Mevkuflar, ifadeierin4e dini 
im vazife telaliki ettikleri kur4an 
tefsirinden istifade maksadile 
"Bediuzzaman Saidi Kürdi,, ile 
görüttüklerini, mektuplattıkla • 
rfflı, inki1aba karşı fena bir mak· 
ıatlan olmadığını söylemek sure· 
tile inltira sa•atmıılana u bu 
ifadeler kendilerini şüpheli Tazi· 
yellen kurtarmağa kafi gelm~· 
mittir. 

5aidl "ürdi ise, hiç bir suçu 
olmadığım, hatta dini vs ilmi me· 
&eleler hakkında kendiıile ıörüı· 
mek iıtiyenlerden bazılarının ta· 
le1'lerini bile reddettiğini söyle · 
mittir. 

Uzun zamandanberi zabıtanın 
gözcüsü altında bulunan Saidi 
Kürdi, 60 yatlarında, matruı ve 
zayıf olmasına rağmen dinç bir . .. 
adamdır. Baıında helezonı tekil· 
de sarılitıı§ bir sarık \re sarığın 
altında da omuzlarına kadar po
fU denilen İpekli bir öttil bulun· 
durmaktadır. 

Şapka kanununa rağmen bu 
adamın bu §ekilde gezmek iste· 
mesi ayrıca ltanuni bir cürüm
dür. 

Saidi Kürdinin yüzündeki ifa· 
deler, kurnaz bir adam tesiri bı· 
rakmaktadır. 

Bursa, 8 {Hususi) - Isparta 

• • • 
Baaün &3rüttüğömüz Blfi'ia 

idi Fazlı bize ıunları aöyledi: 
- Tahkikat devam ediyor. 8' 

iıle adliye ·meıguldür. Mevkufl,I 
17 kiıidir. Tahkikat henüz neti · 
celenmemif olduğu cı1ıet1e ti 
mevkuflar arumda bi1ihare bel• 
ki de serbeet bırakılacak kimse" 
ler de bulunması ihtimali düıü " 
nülerek mevkuffarın isimlerbıi 
vermek §İmdilik dofrü bulunmu· 
yor.,, 

MlLAsLILARIN BiZE. 
YQLİ..ADij(LARI TECGRA~ 
Dün1 MilS.tan K•rmı•"'Y Bili' 

kanı Hilmi, C. H. P. B"flıanı Ce'' 
mi, Ziraat Odan BCJ§kanı HanJiı 
Belediye Btqkanı Şevlret, T ıcat~ 
Odan Bcqlıanı M. Zeki, Hallı~ 
BCJ§kanı Aygün imzalı ıu t•lgrJ• 
aldık: 

"Bir cahilin Saidi Kürdi il' 
mektupla§ması ve mektupta ııı': 
rangoz, kahveci, saatçi ÇJJ'ağı gib• 
ıuurauz, ümmi yedi kit iCİen selli" 
yazinaıı ve evinde kitap 1su1utiJll' 
sından ibarettir. :Bu şuursuıt-rı 
adliyece yapılan tahkikat üzertıı• 
lspartaya gönderilmiılerdir. 

Harek~leti ıahsiyetlerine rnülf' 
hasırdır ve batka arkadatları d' 

k E .. h. t' .,, yo tur. ıasen cum urrye çı 
inkılapçı olan MilashJar bu yazıı-" 
rı tiddetle protesto ederler.,, 

I Q f _,. 

Nilüfer vadisihde tetkilı 
Ankara, 8 (Kurun) - Yük~ 

Ziraat enstitülerine mensup ~~ 
fen heyeti yakında Nilüfer vt '" 
sinde bir tetkik seyahati yapa~ 
tır. . 

;ttlt" 
Daha evvel burayı gezen e 

tü jeoloji profesörü bay Vithe~ 
Salmon buraıının dünya jeol~J~ 
aleminde mühim bir husuııf 

·ı -:.ı. d'"' . d .. d b• gu.ter 1gını yaz ıgı rapor a 

dirmitti. 
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lleşhar Adamlar Büyük Kardeşin Hikayelerinden: 

alile 
c.Jile 1164 ,_.,;..m ıs ıüaba• I· 

tainnın Peyja f8hrinde doinmftur· 
~-1 ......... ÜDİftl'Iİleye doktorluk 
.. airdi. Fabt cloktorlalrtan daha si
hde ,.....,. .. tabiat ilimlerine ~ 

o Enfiqe - Daqak o 
......... Calile. keadiaine INJik ~ 
,...... rakkas kanualarmı. kili ......... 
....... bir limlNadan alchiı iJhemLa bulur. 
c.... ............ sök yiiriacle ..... 

....... yapımlı .. intanlan - olm 
~ - ketfeder· c.m..m kefil· 
leti. kendiaiaclm ...... elde edilecek -
sııılı keıifleria temelini b:mrlumtbl'· Ga· 
lile pek çalqkandı. yemek m•utında 
hçete )'erine defter kijıdl nrch. 

1610 HDeSİnİn bir kinunauaİ sece • 
'İl:de, Calile m büyük ketfini yapmııtır. 

CölE Jizünde, Jüpiter 7J)chzmm C!l• 

iıhda .... 80laada iki küçük 7Jldc cör· 
~ FMat ertesi sabah bakınca hu aç yıl· 
~· yerlerini deiiımiı buldu. Bu ı~a 
._ı Q Jipiter 7J)dızmm aoluna s~ı· 
•S. Da, çok mühimdi; çünkü o un:a· 
... !::ıtlar )'lldalum sik yiia&ade pl:ıh 
~ ·u~:u Ye hiç yerini clefittinnediii zan. 
lb ,. Üyordu. 

FôllıQt, Galile, &ütüa pıh.,-.......
~?"a bir çok ta düflllllll alcle etmifti. 

fltı.ı:? ..... inde ba clüfll"'nlvm iftira• 
~ afNdı. O unwnlar ifkmcelerin 
._ dehtetliıi Ensizi•J• ismi 'Y9rilen 
~ .. al'd. y3J)ılmh· Galile rı meh· 

-'itti. " çolr acıklı .......... 
.. burada öldürüldü. 

Öldüfü zaman tam 78 yapndaydı. 

Sevinç ile Ovünç o sün nde 
yalnız kalmıılardı. Siz küçükler 
de pek iyi bilininiz ki, iki yar&• 

maz yalnız kalınca ilk defa can 
ııkmbımdan bir aıafr, bir yukan 
do)Afırlar, aonra akıllanna ıelen 
yaramazlıiı yaparlar. 

lıte bizim iki yaramaz da ilk 
defa bir qajı, bir yukarı dolqtr 
lar. Adamakıllı canlan ıdahyor· 
du. Bahçeye ~ıktdar, kOlllfUllUB 
tekir kedisini kovaladılar; havuz. 
daki balıklara tat attılar olmadı. 
Döndüler, kendilerine mutllka ye-

ltqlarmı havaya kaldırdı ve &ütün 
tiddetiyle indirdi . 

inen bqlan da derin bir hap
fU ! ... aaduiyle biribirine çarptı. 

Bu ıürültüye uyanan zavallr 
ihtiyar Sevinç ile Orincü yerde 
ltayııa lluldu. 

' 

ni. bir eğlence arıyorlardı. Şea ltir aileai11 sofra batında 
Akıllarına, dedelerinin çekip ae lavaaç duydujunu taltif hepi. 

çekip hapıırdıi\ kubıyu aramak aiz bilininiz. Bence ten hir ailer 
ıeldi. ain en tatl: saatlerinclea lliri de 

Oau, tatlı ltir yaz tekerl .... i· tefra hafmda ıeçirdili aatlerdir. 
ae dalaa decleleriain eliatlea dü- Çünkü herk .. ltafmdan pçm en 
f8B suet-ia altmda halmalar.. ıüsel hiklyeleri hep tefra hqmcla 

Açtılar •• Banmlarma tBtUrmete _an1_atır_1ar_. ------
tereclcltit ettiler ••• Ve soma biraz 
cetaretlenerek ikili ele ltirer parça 
alddal-; burunlanna çektiler •• En
fiye tiryakisi olan dedelerinin, 
çok iyi ve çok tetirli olduiumı da· 
ima anlattığı bu enfiye, onların 

-.enw••·--------·--·-.. _, ..-ı -----· 
Otomobil kazaları 

Her sene, bir evvelki aeneye a• 
it b~ok statiatikler çıkar. Bu .ta· 
tiltildsd• hemen hemen, iman
bjın bütün meaelelerine ait birçok 
hakikatleri öğrenmek kabil olu · 
pr; meaell: 

Yelcalak ....-. ._..ya • 
.... ...... ,.,..... ........... Wr 
statistiktea, tl341ene1incle valma Y•• 9elcll .. 
ıelea yolculuk kazalarım .,,_ .. -----------

En büyük 
tayyare 

mek kabil o~. 
• stati.tiklere ıöre, o&omobil 

keuu ~ ciünJada 20,400 
kiti öladlt, ye 740,000 kiti de ,.. 

ralanmıfbr. .. 
Fnmmlar, IOa zamanlarda 

Sot,..tlerin ppbiı Wr tanareye 
kartıhk olmlık Osere handan ela • 
ha biiJGlünü ppmıtlarclır. Bu ye-

Dayım da bir ıün ıofra bqın· 
da f8yle bir hikiye anlattı. 

"-Bir yaz ıünü tenha bir yol· 
dan ıeçiyordam; iki mahalle ço

cuimmn ~ bir köpefin kuy
ruiuna teneke bailarlarken gör· 
clUm. Kapelin tatkm f&fkın ora· 
ya buraya k0tmaaı iki afacanı da 
aülmekten katıltıyordu. Dayana 
madnn: 
"- Sizi terbiyuizler aizi; dive 

elimdeki 'butonla Üzerlerine ytlrii, 
düın. Neye uiradıklarmı anlıya· 
nuyarak iki haylaz ruıele koıma
ya baıladılar; onları bırakarak 

kuyruiunu çözmek için köpeiin 
arkuına düttüm. Fakat, poıbıyık· 
b iri yarı bir adamın hiddetli hid· 
dedi: 

" u - tanmıyor muaun, bu Y&fla 
köpeldsin k1171'Uiuna teneke baf" 
lamap,, di)wek betime çullan· 
dıimı .,. lrencli butonumla beni 
bir iyice clhdGIGnii ıfSrdüm.,, 

DaJDD biklyeaini burada "iyi. 
lite kemlik!,, di1erek b.ti. 

Soma, Du •ki hatırama ac1aiy. 
le kllkıı ıüldü. 

·-- 1 -
Yeni pullar 

lnsiJtere Krab 8efinci Jorj 
1910 tarihinde tahtına çrlamttı. 
811 hafta 8 Mayumda 25 eene ol· 
du; ve lnıilterede Pazartesi aü · 
nü büyilk şenlikler yapıldı. 

.............. J8Di hirtakmı 
pallar pbnlmqbr. .. pallana 
lltlnde Xralın uma içerielacle 
Wr ..-i Yardar. Ve üzerine 
1910 - 1935 rakamı yuılmıfbr. 
fasilt-enin mütteml9eei olan 
~ pullar çıbnldıiı Pbi ye .. 
ili paralar da çıkanlmıfbr. Bala· 
na en ıüsellerinderı biri Kanada· 
da buılmıfbr. Üzerinde Kralın 
toronu olan ve ancak 6 yqmda o
lan Premea Elizabetin ıüzel bir 
reımi vardır. ,,,,. a. J'ftMi bir ell~ ~ "°""""' 

~ ,._,_ IHıfl zannetıne,,U.U. DOn-
S!Gk hen/iz medenl11ete ennndl bir 
Oflrı:,,erlerfnde hagvanldi' mukaddn 

ni tanarenm bnatlannın usun • -----------

llllur; ve onlaTa taparlar. 
'lıol; il.,, lıalll'Gll baf1 da, '°" nld bir 
~t lle11e alt bir dinde, kentliaiM lba· 

edU.,. luıllf'tlndır. 
'-a Soa lllinkfode Bindlatandtı ,,,.,,, • 
...,.,_bir Ol'aftlnnada me11d.antı pktı 
~ 

----~~~~~-----

Gürü 1 t ü aydın~ık 
olacak 

ı.. Geçenlerde, yeni ketfedilen 
~ .. --ıc· "nd _, • • ~· .... ıne aayeaı e a,. m eeamı 

luiu elliıer metre, JCSvdeainin u . 
zunluiu 32 metre, yübeldiii 9 
metredir. 

850 beyair kuvvetindeki altı 
motirü tayyareye saatte 230 kilo
metrelik bir aürat vennektedir. 
Tayyare bütUn iltirahat •bab1111 
temin ettili 70 J9icaJu t&fıyabil· 
mektedlr. 

,.baleclner. Bu .-i dinliyenler, ee- Arlık. .MlrU gmlartla ke,.,,...
~ &rJıcalc bir vızıltı halinde oldu· fffn, ,a nuıaltabd 1t1111""1llflf' ti• lnıl· 

ICSyliyorlar. ı---,;ı. ı.-.ıanuflor. 
B ~M~ ~~·· '-r u münuebetle, birçok inu.n· .....- sı mu aws -=s "• 

~ &raamda mün•bplar yapıl • _._ ___ _ 
1• Bir kuma buna hiç bir lüzum 
°'-adılını ileriye sürdü; bir la • 
~ite, tamamen yerinde bir ha • 
'1 olarak tarif etti; bu vızıltı,. 
.: 1>ir l1in en iyi bir muaiki hali-

lelebileceiini ve belki de bir • 
~l Cİlaetlerden ittifade edileceği· 

ll1Jedi. 
Ilı A11n leline itiraz edenler ıu 
ıalcabelede bulunmutlardD': 

ttı.~ı~ Llaanlar ayın aeıini dinle 
~ lltiyecefine, telirin priiltü • 

fair çare balsunlar. 
- MeaeJ& na yapunlar? •• 
- Cllrilltüyü rsık haline ıelı 

ter.ek adan uzakJqbnllllar ! • 

Yan '"""''• un tehrlelıli 1nr 
arcaba rami .arii)'ormntu. 8a ,,,. •• 
baya, mi gültlürenlı /tatlar warip 
bir hCl)'OCln lıopılmaf. y almz, 6u 
•tırip lta)'VClnın umini bilmiyoruz. 
Bise bildirecelı olanlar aruıntlo 

7Ü lriflye hediye uerecefiz. 

1 Mes'ut HalJVanlar I 
Parayı yutmayan fıl 
Dünyanın en çok para kaza· • 

nan hayvanlanndan biriıi buaiin 
Londrada Y&fryor. ismi Cimdir; 
henüz on elb yqmdadır. 

Bu hayvanın bir fil oldufunu 
söyliyecek olunanı, buna l&fm&JI· 

nız. Fil, bilirıiniz ki, dünyanm 
en zeki hayvanlarmdan birisidir • 
Nitekim Cim de zekidir. 

Cim'in en büyük marifetlerin • 
den birili, kencliline bir hamur i 
çine sokularak verilen paraJI pt 
mamuıclır. Hamur, hayvana ııda 
için Yeriliyor. Ve bunu daha zi • 
yade kendisini ziyaret ederek et 
lenmek iıtiyenler yapıyor. Fakat 
Cim, hamur içeriıinden parayı da 
ima çıkanmf ve sahibine uatmıt 
tır. Hayvanın yalnız bir defa pa· 
rayr yuttuiunu söylüyorlar; bunu 
da, önüne birdenbire nuılsa çıka 

rılan küçük bir ııçanı ıör~üjU za 
man yapmqtı. Bu küç'ük teJe. 
bü)'ük Cim o kadar l&flllıtb ki, 
aprnda ne vana yubnaktan ken 
diıini aJamamqtı., 

Cim, lcendiaine bakan sabil»U... 
her aene 8000 lira kaandQ'l)'or. 

Salıncakta yatan kedi 
Cimden aonra, dtinyanm en .... 

aut hayn.niarmdan bhW cle lqil 
tere ile Hindlatan arumda ~ 
bir .apurcla bahunıfor. 

Bu baJV&D, bir kedidir. ..., 

Kedilerin imanbla olan bü,alr 
fayclalamu bilininiz. Fareleri 
öldürmekle en büyük hutalddarm 
önüne ıeçer. Onun için bu kedi. 
.apunm uiradıtı limandan_ İçeri• 
ye herhanıibir vaat& ile ıinıicelr 

olan fareleri öldürmek için ltelle
niyor. 

Vapurun kaptanı kencliaine bu
ıual ve salıncaklı bir yatak yap. 

mııbr. Y emeii, her aün 1111111\a· 
zam saatlerde ıelir; ve bu yemek· 
ler, birinci aınıf ""ahlara Yeri· 
len yemelderdendir. 

Düşman karıncalar 
Şimdiye kadar her halele b • 

rıncalarm renaine dikkat etme• 
mi11inizdir. Birisi ortaya Çllayor 
ve karıncaların ıize rensini aora • 
cak olsa, derhal aiyah olduianu 
eöyleniniz. Çünldi beJU brmca 
hiç aarmemifeinizdir. 

EYet.. Son ıünlerde hir de be· 
yaz lcarmca ketfedildi. Bu karın
calar da bpkı bildiiiniz karmca • 
laf ıibi toprakların alımda hirta • 
kım yollar yaparak yürüyorlar. 
Yalnız, ötekilere bir tek üstünlük· 
leri var: Mehatlara kartı \,ir düt
ınan ıibi hareket ediyorlar. 

Hakibten bu beyaz karınca • 
lar ormanların batına iitüten ft 
ealan en kıaa hir zamanda harap 
etlen yeılne ve küçüle hacekler. 
dir. 
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6 SEı ER 7 SEFER 

•49 
10.13 

Çalınmış Otomobil! 
C:llo doj?u~u 

Gün batısı 
Sabah oamaı 
04IC' namaz 
llcındi 08 nı:ıı 

Akşını namaı 

Yatsı namazı 

imsak 

4. o 
ldO 
Hı O' 
1-l.13 

!1.flO 

•48 
IQ.14 

418 
ı ı.ıo 

•6.06 
19.14 

:ı!I O! 

F ahirenin babuı, çok zengin
dir. Zenıin, ço kdefa zengini a
rar. Babasının kıza koca olarak 
ıeçtiii adam da, hatırı sayılır zen
ainlerdendi. Gerçi yatı hayli iler· 
lemitti, ama bu cihet kızın ba.ba.aı
nı biç mi hiç dütündürmüyordu ! 

Ya kızı?. Kız, doğrusunu ;ster
seniz, bu itten memnun değildi. 
Evleneceği adamı içi çekmemişti. 
Adeti babası yerinde bir adamın 

nipnlısı olmak! .. Bu hal, daha bu
aünden kızın canını sıkıyordu. Ya· 
rm, karı, koca oldukları zaman, 
her halde daha fazla sıkıntı için
de kıvranacaiı, besbelli bir 9ey ! 
Pm"f81Dbenin seliıi, çarf&Jllbadan 
bellidir, derler. Doğru söze ne 
denir! 

Böyle olmakla beraber, küçük 
Jattanberi sert hüylu babasmı-n 

patentaaı altında yafıyan Fahire, 
o adamla evlenmemekte israr ede-
1Demitti. Bu nitan itine hafifler· 
lip itiraz etmif, fakat babası hid
detinden hop oturup, hop kalkın-
ca, yelkenleri suya indirmiıti. Ba. 
bamn sert huylu olutuna kartı, 
kız, pek yuJDUfak huylu,....... pek 
çekinıen! 

Fahire, aevmediii ve ileride de 
&evebileccğini sanmadığı kendi · 

ıinden kat kat yqlı zenıinle ev • 
lenmeie katlanacaktı. S..diii 
parasız delikanlı ile alikayı keı · 

mi~ti. Eauen babatından gizli 
r~a~an bu alikayı keaiıi, pek kolav 
olmuıtu. Delikanlı, ıayet majrur
du. Kızın aevmedili zenain ve 
yaıb bir adamla evlenmek ıçın 

kendisinden vazıeçme temayiılii 
ıöstermeai, delikanlmm sevdiğ\ 
kız'dan yüzçevirmeıine yetmitf . 
Bayle bir kız, artık izi üzerinde 
7ÜJ'Ünmeğe dei_mezdi ! 

Fahire, bu zayıf iradeli kız, ıe 
çencle babuı ve nitanlııı ile bir
likte Şiıli sırtlarında bir otomobil 
pzintiai yapıyordu. Birdenbire 
uaktan batka bir Limozin belirdi. 
Kız, heyecanla bağırdı: 

- Baba, bak, bindiğimiz oto 
mobilin tıpkısı! .. Bu benim çalınan 
Limozinim! 

Babuı, eliyle ıözlüiünü düzel
terek baktı: 

- kızım, otomobil otomobile 
benzemez mi?. Fabrika, yalnız 
lrize mahsus iSmekte mal çıkarmı . 
yor! 

- E..ı,... fakat içimd• ıelen 
bir hia, 111 otomobilin benim çalı . 
nan Limozinim olduğunu aöylü • 
yor! 

- Söyleclifine itil de, inaoma ! 
- Ne oluna olaun, ben eminim, 

baba! .. Otomobilin pefini bırakmı· 
yalım! 

ram bu 11rada, bir kır ıazinoau
nun civannda bulunuyorlardı. Kı
zın kendi çalmnııt otomobili san
dıfı Limozin, gazinonun iinünt!e 
dunnuı, içinden külodu bir :\dam 
inmif, gazinoya girmitti. Diğer O· 

tomobil de önde duran otomobile 
mlradan ya]dqıp, yavaıladı. 

- Ahmet, dur! Burada inece • 
tiz! ' 

Fahire, toföre böyle seslendi. 

Yazan: H. V. 
Yılın Kı çeo ı:Unlcr · 
Yılın l::alan Dnlerl 

2.49 
13Q 
227 

)1,47 

140 
2/tı Babası ses çıkarmadı. Sükütı bir 

adam olan nitanlı da ağız açı:ıadr . ~~~~~~~~~~~~~ 
Hep beraber otomobilden in,füer 1 R A O Y O 

- Keıke eski ıoföre yol verme- - -=-
8 

Ü 

d'k b b ' Bak · d' · · · ug n sey ı , a a. , ıım ı ıttmıze 
1 

N L 
b b'l' b . l ST A BU : 

yarar, u otomo ı ın enım ~a ı · 17 30 inkılap dersi. Unh·ersiteden 
nan Limozinim olduğuna ıahitlilc nal;iİ, tzmir sayfayı Es.-ıt Bozkurt, 18. 
ederdi! 30: Sahne musikisi plak, 19.30: Haber· 

- Kızım, §U otomobilin senin 
otomobilin olduğundan yüzdf! yüz 

eminmişsin gibi lakırdı söylüyor 
ıun! 

- Yüzde bet yüz, baba! 
- Halbuki, bak, plakadaki nu-

mara ba9ka ! Sonra ..... .. 
- Baba, benimkine uymıyan 

ne varsa, sonradan değİ§tirilmit !> 

labilir. Bu, hiçbir fey ifadt! et -
mez. 

Baba, omuzlarını kaldırdı, ni · 
pnlı batını salladı. Kız, baba, ni· 
şanlı ve ıoför, önde duran otomo 
bilin etrafına toplandılar. 

- Bu pek acaip bir iddia L Bu 
otomobil, tarafımdan yepyeni ola 
rak aatın alınmııtır. itte kigıth 
nm ! .. Tetkik edebilirsiniz! 

Kır ıuinosu önnüde, bir açık 
havada sorguya çekit hadisesi 1 

Gazinoda bulunanlar, hep bir ara 
ya ıelmiılerdi. Kızın baba11 kü· 
lotlu adamın uzattığı kağıtları göz· 
den ıeçirdi. Bunlar, kızının iddi 
asını çürütücü veaikalardı 1 

Buna rağmen, Fahire inat edi · 
yordu. Sert huylu babasının ya · 
mnda hemen ilk defa olarak ken 
di fikrinde israrla duruıu !. 

Külotlu adam, sikin bir tavurlr 
kızı ıüzdü. Gülümsedi: 

- Sizin bu huıusta· tere.Jdültf 
kalmamzı istemem. Bir teklif da· 
ha yapıyorum. Otomobilin ·çini, 
minder ve yastık aralarını da araş· 
tırımz. Belki .aize ait unutulmuş 
bir mektup bulursunuz. Bu suret· 
le otomobilin çabnmıı o~duğu yo
lundaki kanaatinizin doğruluğu 

anlatılır! 

Kızın babası, gözlerini açtı: 
- Mektup mu?. Ne gibi bir 

mektup? 
SükQti nitanlı da bu sefer su•. 

madı: 
- Evet, ne ıibi bir mektup? 
Fahire, bu teklif üzerine ktokır 

nmı olmUf, dunıkaamıftı. Kü· 
lotlu adam, müstehzi bir aülütle o
tomobilin kapısını açtı: 

- Buyurun, içeriyi töyle bir iyi
ce karqtırmız. ihtimal ıize ait 
bir mektup bulurıunuz ! 

Fahire, hiç oralı görünmüyor 
du. Fakat baba ile niıanlı. b~ 
arattmnayı dikkatle yapmağı ih 
mal etmediler. Kn, heyecanla 
bekledi. Netice?. Ne mektup, ne 
de batka bir ıey bulundu! 

- Affedersiniz. Her halde kı· 
zım yanılmıt olacak! 

Baba, ıurat aıarak, böyle söyle 
di. Kızının nitanlısı, diif ünceye 
dalmlfb. ikisi yanyana arkadaki 
otomobile doiru giderlerken, Fa
hire, külotlu adama döndü, korku 
içinde, nefes nefese, f ısddaYJtla 
ıordu: 

- Rica ederim, mektup nere 
de?! 

Külotlu adam, müstehzi ve sa · 

for 19.40 Müsahehe Yusuf Ziya Ortaç, 
20 sağlık ve soysal b3.kanlıi;'1 namına 
konf er:ıns. Profesör Şevket Sulh (süt 
çocuklan ve küçük çocuklarda görü • 
l" bir kemik hastahtı Rahttis), 20.30 
.\) tango orkestrası. 21,15 "''ln haber· 
ler, borsalar. 21,30 Radyo orkestrası, 
22 Radyo caz ,.e tango orkestraları. 

175 Khz. MOSKOV A 1724 
1.30: Parti yayımı, 18.30: Kızılor • 

duya jimnastik ve spor. Konser. 19.30: 
Ifolkhozlara popüler, şarkılar. 22 Al· 
manrn yayım. 23.05: Fransızca. 24.05: 
lspanyolca. 

823 Khz. BOKREŞ 364 m. 
13 • 15: Gündüz plak ya11mr. 18: 

Radyo salon orkestrası. 19: Duyum • 
lar. 19.15: Konserin devamı. 19.30: 
Konferans. 20.3;): Bükreş operasınd:ın 
nakli. Duyumlar. 

638 PRAG 470 m. 
18.451 Almanca prkıh PJ'OSl'UL 

19.55: PIAk, duyumlar. 20.10 Pllk IO. 
30: Hafif musiki. 21: "Kaybolan mek· 
tup,, adlı piyes. 22.30: Plak. 23: Du . 
yumlar. 23.15 Radyo salon orkestra· 
sı. 

u ama 2 2 n ıs ı as awz ıaı ; 

Umumi Harpte 
' 

Kafkas cephesi hatıraları 
I" 38 - Yazan~ Erzincan Saylavı Aziz Samih 

.Mahmut Kamil Paşanın ordu hakkınd 
verdiği raporlar Enver Paşanın 

iğbiıarını mücip oluyordu. 
yet bir teJ' yapılmadan bıralaJdlf 
oldutunu anJ.mqbm. 

Bu tahkikat ve saire çok e.
Erzuıumda yapdmıftı. O ıırJI 
Erzincanda bulunan amele talM" 
ları itaizdi. lmklnırz denilen .,. 
rüzergi.hm açılması için am"9 
taburlarmm memUr edilmesi ha' 
linde bir teY kaybetmit o1mıy•' 
caktık. 



Posta, telgraf, telefon m murları 
Kamutaqa oerilen liı 

ilanın esasları 
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11111- neıimllırı ıe liıınıırı iıl• uııı iirnı illtıın 

Miktarı 

Karpit 75Ton 

Muhammen bedeli 
Lira 

13875 

. 

. 

. 

D. D. / 9 numaralı zahire tarifesinin elli bin tondan fazla nak
liyata Ye ecnebi memleketlere ihraç edilen zahirelere ikramiye veril
meei halrkmdaki 6, 7 ve 8 inci maddeleri 1 Haziran 935 tarihinden 
itibaren lljvedilmiıtir. Bu tarihten itibaren Haydarpqa, Derince, İz· 

mit, Samıun, lzmir, Bandırma ve Mersin iataıyonlariyle Cenup De· 

miryollan veya bunun ilerisindeki diğer ecnebi memleket dmniryol· 
lan iatMyonlanna mürettep arpa, yulaf ve çaYdar nakliyatına F ba-

remi üzerinden fu 1UTetle tenzilit yapılacaktır: 20D Km. dahilindeki 
naldiyata yüzde 20, 201 den 400 Km. dahilindeki nakliyata ton ha 

ıma en ataiı 444 kurut ücret almm ak ıartiyle yüzde 25, 401 den 600 
Xm. "I• kadar nakliyata ton batına en af&iı 726 1cunıt ücret alm 

malı fUtiyle yüzde 30 ve 600 Km. den fazla mesafelerde yapılacak 
nialdiyata da ton batma en qajı 909 kurut ücret alınmak tartiyle 
,&zde 40 temillt yapılacaktır. 
Fazla tafıilit için İltuyonlara mtiracaat edilmelidir. <•92) 

Beiıer toaanun FOB fabrika teılim muhammen bedeli 22,50 
Ura olan 3.500 ton MID'I Portland çimento.u 22 Mayıa 1935 Çarıam
ha "IÜDÜ saat 15,30 ela '-palı zarf U1Uliyle Ankarada lclare bİDMln
da satın ahmcektn. 

Bu ite girmek İatiyenlerin 5187,50 liralık muvakkat teminat 
ile bmmun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci • 
Mnıce ite ıinneğe kanunt manileri balunmadıima dair beyanname 
Ye tlldiflerini ayni IÜD -.t 14,30 a bdar Komisyon Reialiiine ver· 
me1eri lizımdll'. 

Bu ite ait tutnameler 390 k unıt mukabilinde Ankara ve Hay-
darpqa Veznelerinde satılmaktadır. (2435) . . ' -1 ıstanbul Beledlyesı llAnları f 

Y eclilmlede Kürkçü bap Hile Jin Ala mahallesi Ye Tramny cad
deli 17 harita No. da 37,I metro mu rabhaı aahumdaki ana aablmak 

ta .. açık arttırmaya komdmattur. Talip olanlar teraiti anlamak üze
re ı.. aün levazım müclürlüiüne müracaat etmeli, arttırmaya air
. mek iatiyenler de 19 lira 89 kanat lak muvaldrat teminat makbuz ve-
:ra mekbıba ile ihale ıünü olan 27 - 5 - 935 pazarteti ıünü aaat 15 
ele Uiml encümende buhmmabclrr. (J) (2491) 

Beher metro.una 8 lira kıymet konulan Cihanair yanım yerin. 
.ı. Terlikçi aokaimda 20 ci adada 88 metro 20 santim aabaamdaki 

J6aiiz ana alikadarlan arumda açık arttırma ile sablacaktrr. Ali
lrau olanlar 52 lira 92 ikunıtluk muvakkat teminat makbuz veya 

..a.tiıba ile ihale günü olan 23 - 5 - 935 perıembe silnü saat 15 de 
daimi encümende halumnalıdll'. (8) (2495) 

Cilian;ir Yanım yerinde Çet

ml HÜleyİn namı diler aormaair 
nwhallesi külhan aobk 28 inci a· 

da Jilzatiz ana 
Cihanıir yaqm yerinde 42 

nd adada Ana 
Cihanıir ya111m Jerinde ao • 

811111CU aokak 36 ada yüzaüz ana 

Abaray yanım yerinde Ke • 

malpqa -tıallesi Yetil tulumba 
aolmk 45 adada ytlzlüz ana. 

Sahuı M. 1 metro muvakkat 
murabbaı nun kıy. teminat 

meti 

• 

2,80 15 3,15 

2,15 5 1 

3,96 ız 3,57 

96,30 2,50 18,57 

Yakanda aahuı Hmtİ ve temi nab ve beher metro kıymeti yazdı 

Belediye malı analar alikaclarlan aruında sablmak üzere açık art • 

brmaya konulmuıtur. Alikaaı ol anlarla sabn almak isteyenler hiza
larında yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber i . 
hale tünü olan ı'T - 5 - 935 Pazartesi tünü saat 15 de daimi encü • 
mende hahmmalıclrr. "B" (2496) 

Akhisar belediye başkanlığından : 

1 

BelediJemiz için çift atlı bir cenaze arabası alınacaktır. istekli 
ehnlv reaimlerile beraber huıuaiy etlerini ve Akhisarda teslim son fi
ablll 20/Mayrı/935 Pazarteai ıününe kadar Akhisar Belediyesi. 
ne-bildirmeleri ilin olmmr. .(2479) 

D •• F", ......... ~ unvE 
§§ it ~ı ~~~~ 

Yarın 
Neşriyatı 

• 3üncü • Seri tamamlandı 

~-Abone Şartları: 1-
Birinci seri 10 kitap 
238•• p .. ln ve her a, 
100 kurut olmak Uzere 

838 kuru9tur 
Salo 

Alfons Dode - Haydar Rifat 

Aile Çemberi 
A. Maurois - J. H. Alipn 

Ticmet, Banka, Borsa 
l!:t. [' .·. ~ :ı.ıhliı C. :~m 

Deolet oe ihtilal 
Lmin - Haydar Rifat 

Soayalüm 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

J. Rtuin Külliyat J 
Al: ~eıit - H. Niznn 

l,P nmlı ihtilali 
Lenin - Ha,.dar Rifat 

Rahi hayatta lÔflllır 
Dr. Y ung - Dr. Hayrullah 

lalaluına Jofnı 

Piyer Loti - ı. H. Alipn 

J. Reain Külli)tlh il 
AJunet lt9fİt - H. Nbna 

ikinci seri 10 kitap 
204U pefln ve her ay 
100 kurut olmak Uz ere 

834 kuru9tur 

GorioBaba 
Balzak - Haydar Rifat 

Delilifin Paikolojdi 
Dr • ...._.. H.r«I - lmttle 

lllıbaluır Selleri 
Tiir&enJef - .s.mi Z. Sünna 

Engaelı clüfümii 
F. Mor7ak - Peyami Sefa 

J. Rtuin Kiilliyatı il 
Alamet Retit - H. Nim 

Samimiaaadet 
Tolatoy - J. H. Alitan 

latamtilı 
Mdreles - Saplü Nari 

Çoealı Jiifiirenler 
H. G. Mensuier - 1. F. Rasim 

ilim oe F tlwe 
Moris Şilk - Mimi Ziya 

Cemiyetin A.Jları 
Pnderik Easelı - Mahittia 

Üçüncü. seri 10 kitap 
182 •I pe9ln ve h• ay 
100 kurut olmak Uzer• 

A2 kuruflur 
yeni ilmi zihniyet 

Bac·· . - H. Ziya 

HiilriimJar millet 
Ruel - Galip Kemali 

Komiinüm 
Lenin - Stalin - Baharin 

Haz:dar Rifat.. 

Giiniin ilıtuadi iflm 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Cümlmriyetler 
Ksc.ıefoa - H. Rifat 

Tereiimenin rolü 
H. Zi,.. Ollcm 

Delififler 
Orid - S. Zeki AKTAY 

Laolıon 
Leaıiaa - Suut Kemal 

Kapitalizmin Baları.na 
Gaetan PiroY - A. Hamdi 8qar 

SALAMBO 
G. Flaaher - ı. H. Alipn 

Müracaat yeri - V AKIT 
Mathu.11 - Ankara caddesi 

ISTANBUL 

1 

! 
I• 

HASRETLE·TAHAYYOL:E: TT IGIN ,...-------.-. . 
GEN C L 1 G E- ~UŞ lstanbul Kumandanlığı 

-::r; Satınalım Komiı1onu llinlan 

Eczanelerde bulunur Fiab 150 kur,.- • 
tur. 

Adres: Galata posta kutusu 1255 

1stanbul ikinci icra memur -
Iuğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev • 
rilmeıine karar verilen, yeminli 
ehli vukuf tarafından tamamına 

üç yüz elli lira kıymet takdir olu
nan Beyoğlunda Pangaltıda Elma 
dağ caddesinde eıki 1'24, 126 ye
ni 132, nuramalarla mürakkam bir 
kıt'a ananm tamamı açık arttır • 
maya konmuf olup 9 ~935 pa· 
zar ıünü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arttmna auretile 
eablacaktır. ATtbrma bedeli kıy • 
meli muhammenenin yüzde yet • 
mit betini Wdala takdirde mez. 
kiir arsa alıcnı üetiinde ttıralala • 
caktır. Akıi halde son arttıranm 

antı yerinde kalmak üzere arttır • 

Beher adedinin tahmin edilen 
bedeli 12 lira 50 kurut olan 100 
adet like karyola ile bir adedinin 
tahmin edilen bedeli 11 lira olan 
200 adet battaniye açık ebiltmeye 
komnuttur. ihalesi 11 Mayıı 935 
cumarteei günü saat 15 dedir. lr 
tekliler tarlnameaini F mdıklıda 
aatmahna komiıyonunda ıörebi • 
lirler. Ek.eiltmeye gireceklerin 
259 liralık teminat makbuzlarile 
birlikte vaktinden evvel komisyon· 
da hazır bulunmaları (2106) 

• * • 
Beher çiftine tahmin edilen 

bedeli 350 kurut olan 180 çift da· 
ia tırmanma fotini açık eksiltme
ye konmuftur. ihalesi 11 Mayıı 
935 cumartesi ıünü ıaat lS,30 da· 
dır. Şartname ve nümuneai F ın • 
dıklrda aabnahna komiıyonunda 
ıörülebilir. Eksiltmeye girecekle
rin 48 malık ilk teminat makbuz
larile birikte vaktinden evvel ko • 
miıyonda hazır bulu11111laları.· 

.. • ,(2107) 
,. ,....,~'*· • • • 

Beher adedinin talmıin edilen 
bedeli 900 kurut olan 396 adet 
daf arka çantası açık ekailtmeyd 
konmuttur. İhalesi 11 Mayıs 935 
cumarteıi ıünü aaat 16 dadır. 
Şartnamesi Fmclıkbda satrnalma 
komisyonunda sörülebilir. Eksilt• 
meye ıireceklerin 268 liralık ilk 
teminat makbuzlarile birlikte vak· 
tinden evvel komiayonda bazll' bu· 
hmmalarr. (2108) 

ma on bet gün müddetle uzatda · liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
rak 24 6 935 pazartesi saat 14 
den 16 ya kadar yine dairmnizde 
yapdacak olan açık aıttumumda 
dalıt arttırma bedeli tafC~ır eall • 
mit olan kıymetin yüzde yetmıt 
betini bulmadıjı aurette aabf 2280 
No. lu kanun alıkimma tevfikan 
ıeri bll'akılacaktır. Arttırmaya 

SALOAMB 
Flober'in dünya edebiyabna e

'&iafyet için mal ommr-.1111ım~ 
tomamdır. Ahpmacle tarafmdan 
liyrk olduiu itina ile tercüme e • 
dilmiftir. 27 forma - 125 K11n1t .. 
tur. 

sirmek i.teyeınler kıymeti muham· l~!!!!!~~~!!!J~~!!!!!~!!!!!!!. 
menenin yüzde yedi buçuğu niı - 3 üncü sulh hukuk h&kimliğin· 
betinde pey akçeıi tVeya ulusal bir den: 
bankanın teminat mektubunu ver-
meleri lizJmdır. Haklan tapuya Penmm Beyojlunda Kamer 
kayıtlı olmayan ipotekli alacaklı· Hatuo mahallesinde tek kuyulu 
larla diğer alikadarlarm, irtüak .akaimc:la 21 numaralı nde otu ' 
hakkı sahiplerinin ba haklarını ye ran Artak ve Leon aleylerine aç • 

hususile faiz ve maaarife dair olan tığı Kamer hatun mahallesinin tek 
iddialarmı ilan tarihinden itiba · kuyulu sokağındaki 21 No. lu evin 
ren yirmi gün içinde evrakı müa· izalei fÜYUu danamdan dolayı 
bitelerile birlikte dairemize bil • müddeialeylerin ikameqihlarımll 
dirmelidirler. Abi surette haklan meçhul tHılunduiu mahkemece 
tapuya kayıtlı olmayanlar satq be- anlatrlmıt Ye tebliiatm ilinen ic "' 
delinin paylaımaama ıiremezler. raama karar verilerek tayin olu • 
MezkGr gayri menkulün nefsinden nan celselerde dahi müddeialeyb
doğan bilcümle verıi mükellefi - lerin mahkemede i.batı vücut et • 
yetleri borçluya aittir. Daha çok mediklerinden büküm sadır olun" 
mal6mat almak isteyenlerin 11-5 mut ve sadır olan 31-3-935 ta• 
935 cumarteıi gününden itibaren rihH hükme Arpk ve Leon tarihi 
dairemizde açık ve aıılı bulundu· ilindan itibaren on bet gün zar • 
rulacak olan arttmna p.rtnamesi· fmda mahkemeye gelip temyiz et• 
ni ve 934/ 2143 No. lu do.yamda meclilderi ve temyiz etmedikleri 
mcm:ut Ye mezker aayri menim • takdirde haklannclaki sadır olaO 
lün evsaf, mesaha, vesairesini ı&. hiilanün kat'lyyet keapedecejİll • 
terir vaziyet ve takdiri kıJmet ra- den bafkitip ihbarnameıinin teb" 
porunu okuyup anlayabilecekleri J liii mak•mma kaim olmak üz_. 
ilin olunur. (6995) keyfiyet ilin olunur. (6994) 

inhisarlar U. Müdürlügünden:j 
Bir sene zarfmda Adapazarm elan, Hendek, Düzce ve Bolu il• 

mülhakatlanna ıönderilecek mamul tütün ve içkilerle fıçı içindekj 
mayiabn nakliyesi (20) yirmi ıün müddetle münabaaya koDlllUftal' • 
Münakasaya ıirmek istiyenlerin f&l'blame ve mukavelenameyi ,arr 
rek pey ıürmek üzere nihayet 1 - 8-935 tarihine müaadif ~ 
günü saat 16 ya kadar lzmitte Kocaeli inhisarlar Bqmüdürlüıuoe 
müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

~ 
Münakasa f&rlnameai inhisarlar Umum Müdürliijü aeYkiyat to

beainde ve İzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce ve Hendek inhisarlar idaJr 
!erinde ıörülebilir. (2395) 





_, 

- Viyanıiaıi yapılan amatörlere mali sus Clünya 1>ilarao müsalmk'asınCla ·dün
ya şampiyonluğunu altmış be§ puvan la .BeJ~alı Van .Bel, ikinciliği altmış 
punnla Fransalı Alber, üçüncülüğü etli iki puvanla Avusturyalı mühendis 
Rayşer kazanmışlardır. Resimdeki, dünyanın :y;eni bilardo ~mpiyonudur. 

:A:vÜsİUbaCla ~'f kimseler için bir f u\tiol klübü l(urulmuşlur. Bu r.: 
kols~ ve bacaksız_ 01.11ncular maç >:& pşrken alınmıştır. 

'Tü"'inCJaki reslmlfe :Alman ordusu ru;lierler1ne muliareoo umanın(la sey
yar fınnlarda ekmek nasıl pişirileceği öğretildiğini ıörllvorsunuz. Ekmek 
pişirenle~,Jr&Z maskeleri takm!f oJara k $Bh§lf.Orlar. 

J 
l 

1 
• 

En son model 

En son model harp tayyarelerinin yapılı§ıncfa 
gözetilen en mühim esas, azami hızdır. İngiltere 

hava filolarına katılan bu son tayyare de, bilhassa bu 
esasa itina cdilmiıtir. 

Tayyarenin kuyruğa aoğru uzanan kıamr, aaıt 
gövdeye nisbctle çok daha dardır. Tayyarcdeki top· 
r;unun bombardıman sahasını açmakta ve onun daha 
ra~t satııması.o.ı temin etmektedir~ 

harp tayyaresi 

.. 

--

Hava'lra rece ta,,sre1en aflıyan bir 
pilotun açtılı parqltil, projektlr ay. 
dmbflnda nuıl girilaiir? işte rada
de projektör tata1an bir parqlttin 
ıörtinü§Ut 

• 

fngilterenin tanmmış ka.dın tayya rec11erln'Clen Mis Moalten, gayet fırl' 
nah bir havada Kolonyadan deniz •ı7' rı uçmuş, l,ondrada yere inmiştir. ~ 
mn yelkenli tayyaresile yaptığı bu mu nffakıyetli uçuşta, kendisine r 
eevdiği köpeği rdakat etmiştir. Resi mde Mis, kö.Peği ve yelkenli tayyaıl 
,·arı 

Pariate Bolonya ormanı clvann·da ki bir gazino sahihi, gazinOMIP 
müşteri ıelmesi için bir ~are dilşiinmil ş, gazinonun bir kısmını ineklere 
sus ahır haline getirmiştir. Mftşterile rin oturduğu yer, ahırdan palf 
]ara &Jnlryor. Paris kadınlan, ıazi nonun bu orijnal şeklinden pek h 
mışlar, akın akın ahırlı gazinoya gelm işlerdir. itte ahır, gazino Te mal 
bile müşteri kadınlar, hep bir arada! 

Tniiitere'de Tema nehri iberin'Cle -kayık yanşlan yapmak Adettir. ŞimClfye kaaar liu Y&rlfl&r çoklu erkekler '•· D urmaqalım' 
rasında yapıbr. Bazı kadınlar da kendi aralannda buna benzer yarışlar yaparlardı. Son zamanlarda vaziyet defl§-
•it ve bu yar11lar erkeklerle kadmlar arumda 7apılmata batlamıştır. Resi mde KÖriilen takım, erkeklerle yapıla -
cak bir yant i~in hazırlanıyorlar. 
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