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Dördiincü Parti Kurultayı Dün Açıldı 
Büyük önder Atatürk'ün mühim 

Almanya seyalıatinden dönüş 
........ ~~--IAml~--------------------H ava yolile altı saatte 

Berlinden Sofyaya 
BerJinden Istanbul yolile Ankaray~ 
nihayet on, on bir saat içinde gide
bilmek mümkün .• Ne hoş şey değil mi? 

t 

~---~---- ----..c-· 

Yunanistan da 

SEÇİM 
Geri bırakıldı 

Bay Çaldarisin ga
zetemize beyanatı 

Atina, 9 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Hükfunet, muhalif 
partiler başkanlarının isteğini ye
rine getirmek için seçim in bir haf
ta geri bırakılmasın~ muvafakat 
etti. 

Bugün Başbakan Bay Çaldaris
le görüştüm. Yunan Başbakanı 
bana şu beyanatta bulundu: 

- "Normal halin dönmesi için 
seçimi bir an önce yapmak lazım
dır. Bununla beraber, muhalif 
partiler başkanlarının isteği üzeri
ne seçimi birkaç gün daha geri bı
raktık.,, 

Bulgaristanın silahlanması kar
şısında Yunan hükumetinin ne dü
şündüğü yolundaki sorguma Bay 
Çaldaris: 

- "Bu, Balkan konseyinin ka-
rarlarına bağlıdır.,, 

Gazetecilerimiz 1/aml:Jurgla. (Resimae gördükleriniz: Bay 
Muzaffer, gazetemiz başmuharriri Bay Asım Us, Bay Ahmet 

Şükrü. Eımer) .(Yazıu 4 üncü ıayıf ada). ı 
Cevabını verdi. Yunan Baı:ıha

kanı, sözleri arasında, Tür!c - Yu-
(Sonu 10. cii. sayı/anm 2. ci sütununda) . . 

"Mahdut ehemmiyetli bir zabıta vak ası,, 

B. Şükrü Kaya, irticaın 
mahiyetini anlatıyor 

Otuz yıllık mayalı mürteci şeyhin 
bir tek san'atı vardı: ifsat edecek 

saf vatandaş aramak ! 
- ..... J F 444 

p ·. """" • • 

3on h"d• a tseye sahne olan lt1partaJan bir manzara ve iç işleri 
Bakanımız 

~(Y azıır 10 uncu aayıfada)'· 



-ı - ltURUN 10MAYIS1935 

Romada ltal1Ja1Jla Fransa arasında 
bir hava antlaşması qapılecak 

Paris, 9 (A.A.) - General Dö- 13 üne kadar kalaCak ve Kral ta
nen, bu sabah bakanlığın öz tay- rafından kabul edilecektir. 
yaresiyle Ye askeri 1te ıivil müte- General, bu ziyareti sırasında 
huııılar la§ıyan diğer iki tayyare Strezada tasdik edilen hava mu
ile birlikte Romaya hareket ede- kaveleıinin tatbikatını müzakere 
cektir. ve 1934 de baflanılan teknik gö-

Bu tayyarelerin üçü de en ıon rüımeler devam edecktjr. General 
ıiıtemdir. Böyle bir uzun yolcu- Dönen, tayyare fabrikalariyle li· 
luia çıkıılan, ilk defadır. Bun- boratuvarlan da gezecektir. 
lar düz uçuı rekorunu kıran yüz- Londra, 9 (A.A.) - News .. 

ba'I R-·ı· 1·ı J M , .d Kronikles gazetesinin Paris muhabi 
vw- e an ermoz un ı a- • 

n, hava bakanlıiı yüksek me-
reeindedirler. 

Manilyada konakladıktan son· 
ra General Dönen, 10 Mayısta 

Romaya varacaktır. Orada ayın 

murlarından birisinin kendisine, 
General Dönen'in Roma seyaha
tinden mabadı, orada tamamiy
le tedafüi mahiyette bir ban and-

lqmaıı aktetmek olduğunu ıöyle
diiini bildirmektedir. İngiltere 
bu andlqmadan haberdar edile · 
cektir. Fransızlar, bu andlaıma
nın İngiltere, Belçika ve Alman
yanın da dahil olabilecekleri da
ha genit bir andlaımaya kapı aça
cağını umuyorlar. 

Napoli, 9 (A.A.) - B;rinci 
Fransız filosu, bir hafta kalmak 
üzere buraya miaafir gelmiıtir. 

Zengin bir ıenlik ve resmi kabul 
programı bazırlanmııtır. Kral, 
Fransız sübaylarını kabul edecek
tir. 

lnqiliz kabinesi aq başında değişecek 
Habsburklar 

Musol ni ile Şuşing Fluran
ada bu iti konuşacaklar 

Baldvin Başbakan, Savaş malzemesi 
Eden Dışbakam Habeşistana binlerce ton 

olacak silah, cephane gönderilmiı 
Roma, 9 (A.A.) - Roma kon

feransından evvel Florance' da 
Mu110lini ile Schuaohnigg arasın .. 
da y•pılacak konuımanın başlıca 
konuıu (mevzuu) Habsburg'ların 
yeniden tahta ıeçmeıi meselesi o· 
lacajı söyleniyor. 

Londra, 9 (~~· l . ..-t:--a:-. ı-:- D....,_ 9 (A.A.) - H .... ieta • 
hinc•lmlekı değıtıklık, aılebı ahtı- na ıil&h verilmesi ıtmaen 1-la. ... 

mal haziran ayı bqlanııcmda ola- den Sü Bakanlıimın orıa'nı ya · 
cakbr. Bu deiitiklik, evvelce u· zıyor: 

mulduğundan daha çok önemdir. Aden'den gelen ve InıiJiz ve 
Parlamentodaki çokluk partisi Muır ıazeteleri tarafından doiru 

ıeflerinin verdikleri malUnıata ıö- olclaklRı aByJ.nllen ha1wıt-1en an. 
re, parlimento, aonbahardaki re, tramit halinde bu MDenin ilk 
seçime zaman bırakmak üzere a- Uç aJIDCfa Habetiataaa a6ades-ilen 

Avuıturyada rejim d'eğiıtiril • 
meai lehindeki ecnebi propagan • 
aasına kartı .tan ademi müdahale 
n'faımaıhun 6Krallık mücadelesi· 

ne ne derece uygun olacağı araı· 
tırılacaktır. 

jUatoe --~ ı.til,, :tm:& ··= -ha 

Bay Yevtiç Tuna konferansın -
dan evvel ıahst temasta bulun· 
mak ve ltalya ile Yugoılavya ara
ımdaki geçim"1i2liklerin bir an ev. 
Yel ortadan kald1Tılmasını temin 
etmek için Bay Mussolini veya 
l>q itleri Müste§an Bay Suviç!e 
s6rli!ecektir. 

Balkan konseyi 
bugün .toplanıyor 

BeJcrad, 9 (A.A.) - Balkan 
al•pmıı claimt kıomeybıin top· 

tır. kaclafdır. Fakat temin ölunduiu· 
B. Mak Donald, Sir John Si- • ıire binlerce ton ıillh ye mü· 

mon ve Sir Samuel Hoare, yalnız hjmmat bqb. eıya ıibi ambalij 
kabineye memur edileceklerdır. edilerek Habetiatana pnderil -

B. Baldvin, baıvekil, B. den de mfttlr. 
dııişleri bakanı olacaktır. Ba 1&ftf mabemeai, ispanya, 

Lord Londonderry, hava ba - lıveç, Almanyadan cenubi Ame • 
kaalıiından çekilecek, yerine Phi- rikaya ıöncleril«ek diye bazı ka· 
lip Cunliffe geçecektir. Harbiye çakçdar tarafından satın almı:ıı§, 
bakanı olan Lord Kailsham'ın ye- fakat yolda gerek gideceği yer ve 
rine de B. Thomas geçecektir. ıerek ambalajlar deiiıtirilmiıtir. 

B. Edenin yerini B. Arms Hyı· Triyeste, 9 (A.A.) -Şarki Af-
' re alacaktır. rikaya buradan ıene iki vapur do-

Sir Johns Gilmour, iç itleri ba- luau amele sevkedilmiıtir. Bu a -
kanlıfından çekilerek Halifax mele 4.000 kitidir. Dük d' Ast bun· 
Lordlujuna tayin olunacak, bir da.. lan uğurlamıflır. 
ha siyasetle ujrqmıyacaktır. 

lantnmda hazır bulUDmak üzere 7 itüıesko söylüyor 
Bükr.,. ıitmelcte olan Bay Mak • 
simoe batlcanlılmdaki Yunan Fransayı kiıçuk ve Balk;tn 

savatın ortaya. çıkardıfı durumu 
bir daha tekrar etmek olur. Şimdi 
ortada tek kural kalmaktadır: O 
da devletlerin genel öalükte (ma
lıiyette) büyük faydalara daya • 
nan birletmeleri. Bu ıerçeii anla" 
mıt ve bunun, kapanmasına asli 
muvafakat etmeksizin tatbik çev
resini tedricen ıeniıletmek sure .. 
tiyle, ameli sahada tahakkukuna 
lizmı olan gayretleri esirgememiı 
olmak orta Avrupa ve Balkan 
devletleri için bir liyakattir. Fa· 
kat bu ııyasayı tetci etmek ve, hi9 
bir kimıe hudutlanndan dııan 
çıkmadıiı halde birlqen bir mem· 
leketin kuvvetini hakiki ıurette 
arttıran bu devlet gruplarının te
ıekkillünden t üphelenınemit ol · 
mak da Franıanın liyakatidir. 
Bunun çin, artık Fransayı kUçük 

Salkuru dün akfanı buraya gel - anlaşmalarından ayırmak 
mit" İltalyonda Batbakan Ye mümkün değildir 
Dıt Bakanı Yevtiç tarafından kal'" Bükret 9 (A.A.) _Dün ak. 
plamn19br. I~ bakan istasyonun tam Dıt B.ıamııimda Bay Pol 
alomma çekılerek tren durması Bonıkur terefinıe verilen yemekte 
uzarmca kon•ıllQUllardır • Dıt Bakam Bay Titüleıko Roman-

Belgrad, 9 (A.A.) - Baıba. • yanın barııın korunması yolunda 
kan ve Dııt Bakanı Bay y e'Vtıç F ·ı d 1 ıidıt" ini ve 

ani k 
• • ranaa ı e ayamı ı 

Balkan apnası omeyınm top. Franaaya olan baynhiını (aada · 
Jantrıında hazır bulunmak üzere ı--•=-:) bilcl. d:1 ..... _ d · 

•• 1 _ _.. aaw.u ır .a'U:QI IODI"& emlf-
din alqam Biikrete haream et· tir kiı 
-:..· --r-D'· 

Blkret, 9 (A.A.) - Bay Tev-
fik Rflttti Aral buıün buraya 
ıelclL latuyonda Bay T"ıtüleako 
tuafmdan karfılandı. 

ICONYAYA MUHACiR 
YSRLEŞTIRILECEK 

Aakara, 9 (Kurun) - Burada 
1laluma lroıaırenin Konya miimet
Mllei Ko~a, Cumra mmtakasma 
lrir mikdar muhacir gönderilmesi 
içia hlk6met nezdinde te,ebbüı 
lerde bulunmaktadırlar. Mümes 
ıifter ıelecek muhacirlerin heı 
türlü iakinları için yardımı esir l 
ıemiyeceklerini biıldirmiflmir. 

"AY111pa, ıenel •Tattan do • 
fan 117ual tetekJddlwi daima J>ü
yüyen, kimseden yapnw.k hakkı 

istemiyen ve uli aönmeeine izin 
vermiyen realiteler olarak anla · 
maya alq~bdır. Modem haya· 
bn ökonomik bakımdan olduiu 
kadar IÜYeD bakımmdan da bil • 
yük birliklere iht\yacı Yardır. Fa· 
kat bu esu amaca nuıl iritilece • 
ğini bilmek lazımdır. 

Bozulmut olan feY, tüe (ada-
et) bahanesiyle, tekrar yapmak 
düıünceıiy]eklqgiaını ç 
diifünütü, yalnız beyhude bir ça ~ 
hıma değil, ayni zamanda .ıenel 

anlatmadan ve Balkan anlatma • 
ıından ayırmak mümkün değildir. 

Fakat ayrılmaz halde olmak 
asli batkalarından ayrılmak iıte
diiimiz manasını tazammun et -
mez. Bilakis, hangi taraftan olur
sa olıun, yeni bir yaklqma ihdas 
eden her hareket, bizi doğrudan 
doğruya alikadar eden bir hare -
ket olarak telikki delildir. 

Ye11 

Hiznietleri 25 seneyi dolduran memur• ~ 
Jar tekaütlüğe sevkedilecekler tik 

Ankara, 9 (Kurun) - Maliye rinceye kadar eaki maaşlarını a' 
tqkilit layihası hakkında ya21 - lırlar. Yirmi yıldan az hizmet e • 
lanlar tamamen yanhıtır. Aslının denler isterlerse ücretle devam r 
hüliaaımı veriyorum. Maliye ha • deceklerdir. Arzu etmiyenler te • 
zine müatetarılrldan olacak. Hu • kaüdiyelerini iıtiyebilirler. 
suai kalem tetkik büroıu, teftit Fakat hizmet kabul etmiyenll' 
heyeti hukuk miifaviıliii, doğru- re her hizmet yılı ~in emaati h• 

ca vekile, bütçe hesabat, hazine, ıdı birlikte bir maaı verilerek a ' 
muntazam baçlar, tapu, kadastro, lakaları kesilir. )Q 

nridat, milli emlik, itiraz, tem • Büyük sefaretlerde mali ata c:ı/ 
yiz, maliye müstetarhldarma bağ- ıeler bulundurulacak, bunlar bO" h 
!anacaktır. Müateprbklarm mua- lunduklan mıntakalarda mali ilr 
vinleri olacak; tetkik bürosunun tısadi hareketleri takip edec~k' fQ' 

4 üye bir batkaru bulunacaktD'. lerdir. T eftit kadroıu ıeniJletile • İti 
Vilayetlerde defterdarın idare - cek, çalııanlann yaşları yirmi bet 
ıinde Yaridat tahakkuk, tahıiflt, le otuz arası tahdit edilmittir• 
muhasebe, tapu sicil, milli emlak, Takviye edilecek hukuk müıAYit 
muhakeme ıervialeri, ~larda liğinde bütün Bakanlıkların mali 
muhakeme servisniden gayrı di • davalan geçecek. Nakit itleri. 
ğerleri bulunacaktır. muntazam borçlar, milli emlak, 

İstanbul viliyeti tetkilitı için- müdürlükleri, umum müdürlük o ' 
de kalan kısmı, Adale.r, Bakır - lacak. Büroları takviye edil«ek, 
köy, Beykoz haiç itler mıntaka - tapu ve kadaltrontm levazım, mU" 
lattınlDllftır. lıtanbul, Beyo(luna hasebe memurin müdürlükleri 
ikiter Taridat, birer tahıiti.t, Oı .. kaldın!arak i!leri maliyenin bd · 
l..üJ..ra bticı- .... UA:vette biri mu • itler dairesince görülecektir. 
hakemat, milli emlak, muliiseti , Fen heyeti kuvvetlendirilecekı 
tapu, kadastro, pul müdürlükleri milli em Akin kontrol memwlarl 

muhtelif lüzumu kadar kontrolör çoialtılacaktır. Büyük vilayetler 
hulunur. yeniden tahsil tubeleri açılacak; 

J'wlUlelao-•• au. .. u .... ı ...... u &.d.)'l • tatuıtdarJU<la ""'•• edilecekti 
ninde husuıi hükümler caridir. liri dereceli kontrol usulü otacali 
Kanunun mer'iy• airdif~s • defterdarlik koıtb'olöı;l~ aev 
ti"atm<la buluınanlarla !lÇıktalfiler • hatlarında yevmiye 150 kuruta, 
den lcizler, kabiliyetsizler Bakan- caklardır. Merkez tetkili ı bir h 
Irk inzıbat komisyonu karari~9 iki zirandan, difeı1eri bir Kinunuef' 

yr1da tasfiye edileceklerdir. Bu Yelden itibaren yapılacaktır. Ba • 
kanunla maaıları ücrete tahvil ~ kanhiın maliye memarlsn içıa bf 
dilenlerden filen 25 yd veya daha sırladıir llyiha da yalanda Ka • t 
ziyade hizmet edenler tekaüt edi· mutaya verilecektir. Encümen • b 
lecektir. Hizmetleri yirmi yrb ge- ler ikiıini birden müzakere c:1 

çenler tekaüt müddetlerfoi biti .. mesi muhtemeldir. l' 

Sahte senetle Osmanlı Bankasındao 
5000 lira dolandıranlar yakalandı 
İzmir, 9 (Kurun) - Sahte ae .. 

netle Oaamnlı Bankasmclan 5000 
lira dolandll'&D Kuıaduı eski Ev
kaf meuıuru Naci İatanbulda, ıüç 
ortaklarilranıı Hediye ile Antalya 

GOMROKLER BAKANLlcllNIN 
YENi BiR EMRi 

Ankara, 9 (Kurun) - Güm
rükler Bakanlıiı İstanbul .. Edirne 
ve Edime • İstanbul arasında nak· 
ledilen eıyadan bundan ıonra da
hili ticaret beyannamesi aranılma· 
muını, yalnız ıimendiferin Yu .. 
nan topraklarından geçtiği zama
na munhasır olmak üzere tüc~ 
eıyasmı taf17an Y&Sonlann güm
rükçe mühürlenmesini emretmİf" 
tir. 

TOROS EKSPRESi 
Ankara, 9 (Kunın) - Şimdi

ye kadar Etkifehir - Konya yo
lu üzerinden ifliyen Toros ekapre
ıi ayın 12 ıinclen itibaren Hay· 
darpaıa, Botuköprü, Ulukıfla, 
Adana yoliyle ıidip ıelecektir. 
Adi katarla 24 aaatte alman bu 
mesafe 15 ıaate indirilmit ola • 
caktrr. 

GOMOKTE KAIDIRILACAK 
BAŞ MODORLOKLER 

Ankara, 9 (Kurun) - Yeni 
gümrük tetkilltı kanunu mucibin· 
ce halen mncut 7 batmüdUrlükten 
beti kalcbrılac•kbr. 

Milli emllk eıki müdürü Hasaı' rı 
lzmirde yakalandılar. Nacinin e' 
vinde yapılan araftmnalarda sair 
te senette kullanılan lastik mübiitı 
11SO lira bulundu. 

MATBUAT KONSEYİNE Gı • 
DECEK GAZETECiLER 

Ankara, 9 (Kurun) - Matb-' 
konıreaine gelecek vili.yet ıaz• ' 
tecileri tren pasoları için DahiliY" 
Vekiller Heyetioden kararna* 
iıtiyecekler. 

JAPON MALLARI 

Ankara, 9 (Kurun) - OkoJll' 
mi Bakanlılı tarafmdan M 
taba heyetine ıönderilen bir• 
mirde töyle denilmektedir: 

''Menin ihracabna mukabil 
tanbul takas heyetinin tud" 
ithal edilen Japon mallarmm 
aaplarmda beyanname aranı 

yarak yalnız bu malların mik 
riyle ıönderilen tüccarların 3 

rınm bildirilmeıi.,, 

SOMER BANKIN GETIRTI" 
KOKORTLER 

Ankara, 9 (Kurun) - s·· aa 
Bank tarafmdan dlf&l'ldan •"" 
rilmekte olan kükürtlerin ilk _..il 
ti•i ayın t 1 inde lzmire varaO""' 
tır. 

tik parti iki vapurda 856 t 
dur. Arkasmdan 1050 tonluk • 
ci ~i gelecektir. 
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Okuyucu dünya için yepyeni 
bir tiptir. Nalll ki kütleye hitap 
eclerı bilmediği, tanımadığı okuyu
eqlQra eser ha:z.ırlıyan yazıcı da 

C. H. Partisi Kurultayı 

Türk 
Türk 

köylüsüne 
bilgininin 

borcu 

Y~~Yenidir. Bu halile. Y_azıcı cnle-1 
rı111, boylarını yüzlerını tanımadı· 

Şehrimizde büyük tezahürat yapıldı Kamutayda Konya Sular idare
si çekiştirildi. Yalnız bir mecliı 
hava•ı içinde dalgalanan bu dü
ıünce çarpı§maaı, hepimizı candan 
bağlıyacak kadar derin bir ko
numdur. K.onyada epey eski bir 
nı kurumu var. Vakit ıJakit ondan 
konuşulur. Gene vakit vakit Kon
ya kuraklıktan, toprağın mıayıp 

çatladığından, tarlaların kıurlı
ğından sızlandığımız oiur. Bu ku
raklığn bazan da kıtlık doğıvacalt 
kadar uzadığı görülmüıtür. 

- w ' , b !ı müşterilere mal hazırlıyan J a -. 
riha sahibine ne kadar benzer? 

Okuma yazma makinele§me
den önce, yani röesans rüzgarı Av
rııpanın çatıları üstünde esmeden 

t' euvel okuyucu ve yazıcı bir "da

"Eşsiz önderimizin başbuğu bulundğu partinin tekleri 
oldugumuzu duymakla nekadar öğünsek yeridir,, 

' '>tın iki adı idi. 
Yazıcı y,azılarını ya tanıdığı bir 

biiyük adam için, söz gelimi ya o-
: 11tın kahramanlıklarını anlatmalı 
, İçin, yahut da onu uzun kı§ gece· 

lerinde eğlendirmek için yazardı, 
~Q/ıut da kendi soyundan yazı· 
er/ara izerlerini beğendirmek için 
hı;ardı. 

Çok kez falan şair i:z.erini falan 
, !Qİre beğendirmek, onu mat etmek 

'tin hazırlardı. 

Eier yandmıyor•am, bizden ön
cekiler, çevrenin çoraklığını ve 

Konya ovcuının geniılifini diifüne
rek orada nı setleri yapml§lar, bu 
birikme yerlerini kanallarla, ark
larla ta göle bağlamqlardı. Ak
lımda kaldığına göre bu karaman 
yapıll§ında Almanlar çalııhnlrnq, 
Fennin bütün gücü lnıllanılmlff. 
Böyle olmakla beraber Konya o
va•ı kuraklıktan, Konya tarlalan 

Gün olurdu ki bir ocak baıın
dq, isli bir aydınlık gölgesinde İ· 
ıerlerini biribirleriyle kar§ıla~tırır
lQrclı. Bunların o~··Jı"'.KUl::zr. "" 

' l'Qı;ıcıları çok zaman bir düzineJ Şehir Tiyatromnda yapılan 
mertüİmae 0;keıtra J:(ilarlien IJay Hamit söylevim söylüyor. çoraklıktan kurtulamadı. Hatta 

çağr bu kadar geniş, bu kadar ça- ba yüzden değil midir lii, bir za. 
buk ve bu kadar cesaretli bir kal· manlar "Kurak ziraat,, ıözleri tle 
kmmayı ve inkılabı görmemiştir. dillerde dolQfıp durmuıtu. 
(,smanlı İmparatorluğunun tari - Türkiyede kurak çift,üiği ne 
hinde ıslahat çağı denilen bir çağ demektir, bilmem. Fakai ilrüle 
var ;.r. Bu belki, on yedinci yüz • birde yurdumun en zengin ülkele
yıldan başlar. Sonra yirminci yüz· rinde beliren verinuizlifin elbeffct 
yılın başlannda çok gez inkılap a- bir ıebebi ve bu ıebebi karıılıy• 
dıyle anılan bir meşrutiyet var· cak bir siperi olmak gerektir. Ni
dır. ~in hala bu siperin arkcuında .,. 

l>il e Qfamazclı. Cümhuriyet Halk Partisi dör -
Ocak başındaki bu halka yazıcı düncü Büyük Kurultaymm açıl • 

İle okuyucunun bir Kaoı halinde ması, dün şehrimizde büyük te • 
birleıtiği ilk ôlemdir. O .zaman bu zahüratla kutlulanmı§tJT. Bütün 
/(Qoıtarı okuyucu ve yazıcı diye büyük !-<>kaklara vecizeler asılmıf, 
İlti Brupun biribirinclen ayrılaca- her ev ve resmi daireler bayrak· 
fır11 kimse tahmin edemezdi. larla süslemrıiıti. 

Fakat bugün artık yazıcı ile Saat dokuzda üniversite kon • 
Okuyqcu iki ayrı topluluk halini f alonunda bütün dekanlar, .... . erans s 

1 
.. d .. 

"'rtaııtır. Fabrika ile müfteri gt· profesörler, yübek oku ~.m!.:r: 
't.. lf'ri ve taxune talebelen ı e ;, -

Lıbercil devirlerin inkifal e:ttiği sek okula talebesinin ittirakiyle 
~-uerimlerini verdiği, yani en~i- bir top ntı yapılmıştır. Toplantı .. 
--.uaıızmin kuvvetlice ortalıga da Hukuk fakültesi Tetkilitı E • 

menlik ettiği zamanlarda yazı- aasiye hukuku profesörü Bay Ali z okuyucunun ayrılığı adama· Fuat, dokuz Mayıa günü hakkın• 
lir geniılemi§tir. • da bir konferans vermiş, Cümhu • 
&u liberal devrin yazıcın hır riyet Halk Partisinin 1919 de Si

~Q'>lttnlar kendi başına buyruk, is- vastaki ilk tarihi kongresinden 
fed· • d·~· . had• l . 

ği aibi konusmuş, ıste ıgt gı· bug"inc kadar geçen a ıse erı 

et bi 8Öz!:r söyle,;;iştir. Fakat yazı· anla~nı ' 
Cıllın bu hali ıı.zun sürmemi§tir. o Bay a • • ,,_.}evinde şun -
.)IQ b'iiyük bir İ§ aleminin cazibesi- ları söylemiştir: .. .. 
rte tutulmu§ kalemini onun yolun· _ "Parti rh~vlctçidir. Çunkiı 
dq • • • f" H Ik 
4
. ı~letmeğe başlamış bır neoı ı- te~kilfttçıdır. Cürnluıriyct a 

l>~r reklamcısı olmuıtur. Yahut P<;rtisi, dedetin teşkilat yohuı -
•r bezirgan gibi yazıcıların hoşla· d· ·olunu acmak \·e aydınlatmak 

1't .l y -· 'f 1 
ltQ Biden ;yazılar yazmı§lır. oföi üzerine ağrr hir \·azı e a mış-

Fikirclen edebiyata kadar ya· b ki bunu prıwranıında Devlet -
ıı-.J o tır 1 ;-, d L • f 

Bunlann hiçbiri on beş yıldnn tabiatin Ü•füntle değili%? .. 
beri geçirdiğimiz inkılabın derin- Eıkiden Türk çiftçili tarltmnı 
liği ve genişliği ile ölçiilemez. Os- sürer, nacltı8ını yapar, tohumuna 
manlı tarihindeki ıslahat en çok atar, ondan sonra da ~bujunq 
Süel :ı.1anda yapdmak istenmiştir. yakıp lieklerdi. Karla örtiilü dam-
0 devirdeki sıyasal ve soysal rs - lar altında köylümüzün çoğu, ko
lah at da gülünçtür. zanna gömültltÜf bir tırtıl botlu

Dirçok şey değiştirilmek isten- ğuyla YClfardı. Bahardan ıonra da 
nıiş, fakat birşey yıkılrnıyarak tarla uılannın en büyük gayreti, 
değiştirilmek istenmiştir. Ak ile topa topu bir yağmur tlucuıntlan 
kara, yeni ile eski hep bir arada ileri geçemezdi. Bu, bir inan1fı 
saklanmıi]trr. Hem dumlmuş, hem mı anlatır, yokıa içinden J'Cl§ıyan 

, yüriinmek istenmiştir. zengin ruhla köylünün hükUmetlft 

Türk inkılabı siyasal alanda ince bir alayını mı gösterir, pek 
' olduğu kadar soysal alanda, fikir kestiremiyorum; fakat acı ger-çek 

Ye ekonomi işlerinde de muvaffak şu ki yakın yıllara kadar memle
olmuş en geniş bir inkılap olmak kette "yağmur ducuı,, bir •örenelt. 
bal-anımdan tarihte tektir. Ulu - gibi ya§'Ulı. 

ütı • ""'"'fut •eçirdiği bu İ•tihalenın çilik prensipi_ile ~a e e ·,·s ~r . 
•ver;,.i bugünün kitaplarında oka- Nm·lu ünıversıte genç. . 
l'Clfl eatırlarda, bir kelebek ulum yeni ulusal teşekkülün Ulu Şef: -

Büyük Kurultayı T ak•imCI~ • 

sun ve onun Büyük Başının eşsiz Geliıi güzel kesilen, seren göo
iradesinden doğan bu inkılap, · Jeli çamlan devrilen ormanlar 
Türk ulusunun yaşamak, hü- ya • seyreldikçe, onlann neleslerini an
~ak v~ iyi yaşan:ıak dileğinin Jıran bulutlar Cl%aldı. Toprakla· 
ırade halıne geçmesınden kuvvet rımıza düıen yağmur aularının lo
aldığr iç~ndir ki, !ürk ulusu gibi na eksildi. Ve zavallı köylü, uyan
sonsuz bır gelecege bakmaktadır. Jırılamadığı için, altırı yumurta 
Tiirk ulusu kadar eski, onun ka - ba§aran tavuğu keıti, gitti. 

• ~~ SClhrlarda, bir kelebek ölüfti nin dehasına ve nıenıleket se~gı · ı 
vı at:ıyılalar ar1Utnda lıuruyan, sine,· memleketle beraber ünıv:_r· 

,,..,,,..Yalagan, sararıp ıolan fikirler site gençliğinin de borçlu ~~dug;~ 
ele aörmek mümkündür. eser, işte bu müstakil ye duzcnıı, 
itti IC.enclini bir grupa veren - çün- Tiirk dedetidir.,, 
l·· liberal devirde uluı bölük, bö- Söylev çok alkışlanmıthr; 
1
lfk gruplar halindedir - bir men-1 Dün lise ve orta okulalar· n da I 
QQt grupunun bilerek veya bilmi· tarih hocaları derslerinde Hn!k 1 

l1erek avukatı olmuştur. / Partisi programmı anlatmışlar • 
Y c:ıhut da geniş tiraji clügünen _.; 

)lo.. • b' /. 1 ~ır. "-""'"'"'" --cı kıtaplarını cıvık ır zev • se- """"""''"'"'"'"'"''"'"""'" ""'""'""'""' "'' "'""'"'k t ' ui • ·• "" '' I t ·· resinin avu a ı 0 ·-)eazne kadar indirmiftir. ı bu men aa zum 
iki seki/ele de yazıcı okuyucu· mak değildir. Yazıcı Y~~atfı~: _ve 

.l'qı_ .. • : • • • • 1 1 I t'nin enüstun <"lHn, 
llotıı şekilde ıstısmar etmıffır. u us men aa 1 

' l J .. .. 
~irincisinde allame ve ukala en itibarlı zevkin, en ° gun ıışun-

1·01·· d' · · ··J /aacısıJır. 
l ""e ~ıkmış, ikincide ken ını cenın mu a J.. .. .. 1.. ve 
1041. b I . • r iyı' aıunce, us un . 

"" az, karagöz haline koymuş- yı ıze ' ·ı "b 
tıı,. l b. zevk yazıcının ı ı arını · o gun ır 

.. Bu devrin yazıcılarının psiko/o.. yükseltecektir. l 
t ve ilahlar 1'•inclen bahsedenler kitabın, ba· Yazıcı, ~ara an ar 

.ıtf •ıl- d n bır adamdır. J• rJ ··•lf yazının bir kavga silahı ol-· soyıın a 
1 

.. t.. d ... l sa 
"iu k yaratan ar us un eger en~ · 

4 nu aöylerler. Bu avganın l k k l sini 
"rttcındanları yazıcılar zaferi ka- hip olan ar ve 0 uyuc~ a e ı 

~q11Qn ı l . d k ' l el üstün fikirle, üıtün san atle lethe-ne er erı e o uyucu ar ır. 

1 ~,_Okuyucular neferler gibi mut· den/erdir. d . . .b k ı 
Qll bir 't l h k d. l Bu üstün eğerın ıtı ar a:z.a-

ı aat e are ete er er. k kal . I h l I S b nca o uyucu esı et o unun-
er eatlik devrinin yazıcısı ve nı , . ·ı 

0 #tq, ... .,. b~ b' k J · ·n cıya kadar san at ve t>debıyatlaki ..-...... uıu vyıe ır a ro 1çı - • 
cleclir 

1 

anarşi, cwıklık siiı-üp gidecektır. 

licılbuki yazıcının rolü şu ı:eya Sadri Ertem 1 
' 

ı :. ılyoJan dinliyen yurtdCl§lard ,:, J 

bir göriiniif 

ŞEHiR TiYATROSUNDA 

Parti Kurultayı Tepe batında 
Şehir Tiyatrosunda kutlulanmış • 

tır. Şehir Tiyatrosu bayraklarla 
baştan başa donanmıştı. 

Sahneye büyük bir rad • 
yo hoparlörü konmuştu. ilk ola • 

rak Büyük Şefimiz Atatürkün 
söylevi dinlendi. Bundan sonra 

hoparlör sahneden kaldırıldı. 
Yiik Muallim okulası müdürü Bay 
Hamit sahneye geldi: 

" - Bugiin Partimizin dör -
diincü Büyük Kul'Ultayı acılırken 

Büyük On der Ata türkün canlı 1 
söylevini dinledik. Fikirlerimiz 
taze kuvvetler kazandı. Yürüye • . 
ceğimiz yol bir kere daha aydın -
landr.,, 

Dedikten sonra Halk Partisi • 
nin nasıl kurulduğunu, kara gün

lerde ulusun çektiği istirapları, 
partinin siyasal ve soysal alanlar • 

daki inkılaplarını anlattı ve söz -
lerini söyle bitirdi: 

'' - ın~anlık tarihinin hiç bir 

Bugün yağmuru ademoğlu ken
dine bağlamanın yoluna bulmuı
tur. Munıldan Haylaya kadar 
uzanan petrol kana/lan ne yaman 

bir tanıktır. Şu halde Konyanın 
su derdi bir kere daha derinden 

dar geçmişi ve medeniyeti parlak, 
inan ve savaş giicü sonsuz, bağ -
nndan Atatürk gibi insanlığın en 
eşsiz ömeğini yetiştiren Türk ulu

~unun ve e~c::iz Önderimizin baş -
buğu bulunduğu Paıi.inin tekleri 
olduğumuzu duynıakla ne kadar 

hesaplanarak dü§ünülmeli ve ar
öğünsek yeridir.,, 

tık bu sonuncu olmalıdır. Türk 
Bay Hamidin çok alkışlanan 

nutkundan sonra Bay Münir Mü
eyyet Bekınan "Oklar!mızın için
deyiz,, isimli tiirini okudu. 

Şiirden sonra Bay Kapoçelli • 
nin idaresindeki otuz kitilik or • 
kestra evvela istiklal martını, 
sonra alafranga parçalar çalmış • 
tır. 

Diğer Halkevlerinde de dün 
muhtelif hatipler taraf mdan aöy • 
levler söylenmit, müsamereler ve
rilmi§tir. 

Gece de Parti merkezinde bir 
balo verildiği gibi Alaykötkünde 
de iki piyes temsil edilmiftir. 

bilgininin Türk köylüsüne borcu 
ancak bu türlü veriflerle ödenir. 

S. Gezg'n 

Kibrit fiyatları 
Maliye Vekaleti müstefarların

dan Bay Müller kibrit şirketinin 
hesaplarını tetkik etmit ve tetki • 
nin neticesini bir raporla Maliye 
Vekaletine bildirmi§tir. 

Kibritin sandık hesabiyle mali· 
Y_... - - - •• , - ' ,_ • .1 
cLı .ı~cu acucn.ucı c üıauctn~ uC: 

ha ucuza çıktığı tahakkuk ettiği 
takdirde kibrit riyatlarmda veni • 
den 'bir ucuzluğa doğru gidileceli 
umuluyor. 
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Jiletle 

•• nu 

Ş EH i 

kızın yüzü
kesen ! 

Hacı Artin, bir sene iki 
ay ceza yedi l 

Mahmutpatada Mariya ismin
de bir kızm jiletle yüzünü kes -
mekten suçlu Haci Artinin muha
kemesi, İstanbul uçuncü ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 

Mahkeme, dava mevzuunu 
te§kil eden suçu ıabit görmüf, 
suçlunun bir sene, iki ay hapsini 
karar altına almıştır. 

RDE 

Tramvaydan 
düşenler 

1 

Şimdi de kapıları yolcu
lar açık bırakıyor 
Öğrendiğimize göre hu ay . 

çinde tramvaylara inip binme y 

zünden on bet kiti kazaya uğra 
mıştır. 

Tramvaylann baA.DJ&klarınc 
yeni yapılan ızgaralar dolayısİy· 

le tramvay yürürken binip inmel 
mümkün olamıyacağı için kazr 
olmaması lizım gelmektedir. 

Fakat, biletçi tramvayın için 
Bacam, kurumsuzdu l de bilet vermekle meşğulken yol 

Dikkatsizlikle yangın çıkma • cularm bazdan kapıyı açarak in 
sma sebep olduğu iddia.iyle Is • mektedir. 
tanbul birinci Ceza mahkemesin- Bu 11rada bazı kimseler de bu 
de Mustafa isminde biriıi muha • kapıların açılmasından istifade e
keme edilmiştir. derek tramvaya atlamaktadır. 

Mustafa, yangm çrkan evini Şimdi kazaya sebep olan budur. 
'daha yeni yaptırdığmı, bacasının Ve bundan •ikavet edilmektedir. 

temiz,. kurunu~z .ol~uğun~ anlat· Fazla kontrol saatlerinden 
mıf, bırkaç ıabıdın if adesı alın • • 
mIJtır. Daha birkaç ıahit çağırı. kıra ahnamaz 
lacaktır. Ayrı ayn her katta ıu aaatleri 

21 ev soymak ! 
lıtaııbulun muhtelif aemtle • 

rinde tam yirmi bir ev soymaktan 
suçlu lbrahim, Yatar ve Hüseyin, 
bir müddettenberi lıtanbul üçün -
cü ceza mahkemesinde muhake • 
me ediliyorlar. Dava sonuru eriş
mittir. 

Bu davada müddeiumumi mu· 
avini mütaleasını söylerken, yir -
mi bir suçu da sabit gördüğünü 
ileri sürmüştü. Dünkü muhakeme· 

de suçlular müdafaalarmı yapmıt· 
lardır. Mahkeme, pek yakında 
kararmı bildirecektir. 

Kapıcının eşyası 
Taksimde "Kıymet,, apartmıa

mmn kapıcısı Bektat oilu Hüae· 
yinin odaıma girip etyasını çal -
maktan suçlu lbrahimin, lıtanbul 
üçüncü ceza mahkemesinde mu -
hakemeıine başlanmııtır. 

İbrahim, bu iti kendieinin yap· 
madrğını söylemit, birkaç fll]ıit, 
bu arada araştınna.yı yapan poliı
~r dinlenilıniJlerdir. Muhakeme, 
batka bazı J&fıitlerin çağırılma • 
eına kalmıştır. 

Çin elçisi 

olduğu halde apartnnanlara faz • 
la olarak tirket tarafından birta -
kını kontrol saatleri konulmakta
dır. 

Bu saatler için bina sahiplerin· 
elen kira almamıyacağı Nafia Ba -
kanlığı tirketler hıı-! snüfc\.\l9ligı ... 
ce Ka.dıköy su tirketi müdüriyeti-
ne bildirilmittir. 

Tramvay tarifesi 
T ram.vay şirketinin ikinci üç 

aylık tarif esi, önümüzdeki hafta 
içinde toplanacak komisyon tara· 
fından yeniden tetkik edilecek ve . 
Nafia Bekanl~ tudlkiiie &ön-
derilecektir. 

işten alınanlar 
Beyoğlu evlenme memuru ile 

muavinine ve temizlik itleri mü -
dürü ile muavinine işten el çekti
rilmiştir. 

Piyango çekiliyor 
Tayyare piyan.ıosunun 19 un· 

cu yeni tertibinin ilk çekilmesi ya
rın ıaat 13 te Tepebatmda Aari 
sinemada yapılacaktır. 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY ADIL - Gümrükler ve 

inhisarlar Bakanlığı müsteıarı 
Şehrimizde bulunan Çin elçisi 

General Hoyatau bugün elçilik Bay Adil Okulda§ dün Ankaraya 
miisteıarı Bay Vana Pon Son ve gİbnİflİr. Orada, gümrüklerde ya
elçiliğin diğer katibiyle birlikte pılacak yeni teıkilat işleri ile uğ-
Ankaraya gidecektir. raşacaktır. 

Y . 1 . f:nkar d c!:_L___ ııııu1111111ııınnııu111111ıııııuııııı111111ııımıııııu111111ııııı1111ııııı111ıııı11 
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reisimize itimatnameaini verecek· Geçmiş Kurun/ar~ 
tir. 

Çinde kurulacak yeni Türk el • 
çiliğinin Kamutayda bütçe mü • 
zakere edildiği zaman son tekli 
alacağı uınulma>ktadır. 

Seyyah geliyor 
Ayın on ikinci günü "Roma,, 

vapuriyle tehrimize 700 kadar 
lngiliz seyyahı gelecektir. Ayın 
yirminci günü de "Orford,, isimli 
vapurla 370 Amerikalı seyyah ge· 
lecektir. 

Çimento fiyatları 
Ekonomi Bakanlığmca çi1'ıen -

tonun tonuna yirmi iki buçuk lira 
azami fiyat konmUftu. Bazı alıcı· 

lar bu fiatta çimentonun Anado -
luya nakliye parasmm da dahil 
oldufunu ileri aürmiiflerdir. Be • 
lediye, nakliye parasmm aynca 
verilmek icap ettiiini alikadarla· 
ra bildirmiJtir. 

10 Mayıs 1920 
- ldarei hususiyeden maaş alan 

mualJim ve memurJann Nisan maaş· 
lanmn vilayet tahsilatının hitama 
ermesi sebebiyle ne günü verileceği 
malôm değildir. Tahsilata kermi 
verilir ·de veznede görülen noksan 
ikmal edilirse on güne kadar mual -
Um ve memurla':"In Nisan maaşlan 
verilecektir. 

- Edirne, Kırkkilise, Keşan, Te • 
kirdağ, Gelibolu, Çanakkale merıi.kl -
zinde Fransızça, lngillzce, ltalyanca 
Telgrafnameler kabulüne başlanmış
tır. 

- Sarhoş olarak e\ine dönen sa -
brkalı Hasan bir para meselesinden 
'babası ve kardeşleri ile kavga etmiş, 
iı er üçtinfi de yarabyarak kaçmıştır. 

1Plfllllil1111 ......... 1~ 

lktısat savaşı deoam 
ediqor. Uzun sürecek
tir. Bunda da mutlaka 
muzaffer olacağız 

Almanya 
seyahatinden dönüş 

Matbaamıza gelen eaerlertl~ 

Felsefe 
Büyük mütefekkir Didero' 

feh;e(i fikir1cri toplu bir halde 
mı~. dilimize Haydar Rifat tarafıf 
dan muYaffakiyetle c;cnilmiştir. 
lıemmiyctlc tavsiye ederiz. 35 kU 
..ıstı lı,; or. 

KERVANSARAY KIZLARI 
Genç şairlerimizden Bayan ( . 

ııan Güngör) ün yazdığı bu şiir l" 
lıı çıknut;>tır. Mu:ıllim Ahmet ll 
Kiitüphaııcsindc (:?:>) kuruşa satıl 
makta olan bu esl'r gençlerimizi • 
kadar cdccckfir. Ta,·siye ederiz. 

llU DA BENiM SESİM 
Genç şairlerimizden Bay < 

Ahmet) in man.ıumcleridir. Bil.ld' 
sı gençlere hitap eden kul"f 
parçaları "ardır. Okuyucularılll 
tav~iyc edcriı . .Muallim Ahmet il 
Kiihiphancsinde (2;j) huruşa !atıl 
makt:u'ır. 

YENİ TÜRK 

Solya caddelerinden biri•i 

lstanhul Halkcvi tarafnıdan 
ayın :-;onw1da çıkarılmakta olan .. 1 
ni Türk., mecmuasının ;~3 üncü safı 
sı C. il. P. ı üncü Büyük Ko 
münasebetiyle feYkalade bir şekil Almanyadan gönderdiğim mek -

tuplann sonuncusunu Berlinden yaz
mıştım. Bu mektubu yazdıktan son -
ra bu şehirde yaptığımız tetkikler ile 
Hamburga gidişimize dair bir şey ya· 
zamadım. Sebebi evvelki mektupla -
rımda bahsettiğim program dolgun -
luğudur. Öyle günler oldu ki. saba -
hın saat yedisinden, sekizinden iti -
baren gece yatma zamanına kadar 
bir dakika boş kalmadık. Bütün bu 
seyahate ait intibaları bundan sonra 
Jevha levha yazmağa çalışacağım. 

Yalnız bugün Almanyadan dönüşü -
miizti anlatayım. 

·1h-...ıw criin sabahleyin saat yedi· 
de Berlin tayyare iStB.ı!l,Yua-.-.ıa .. 

Berlin - Sofya - Sellnik - Atina 
hava hattı üzerinde işliyen tayyare 
postasına bindik. Öğleden sonra sa • 
at üçte Sofyaya geldik. Fakat tayya
remiz arada geçen Viyana, Peıte, 
Belgrad Jstüyonlarmda birer d"t ... 
indL Her birinde birer çeyrek saat 
kadar kaldı. Benzin aldı. Yolcuları 
da 'jıUaa dialeacU. lataaFoalana bil
f elerinde birer kahnltı edildi. Ya -
hut çorba içildi veya sandoviç yenil -
di. O suretle ki, Berlinden Sofyaya 
havadan altı saatte gelmiş olduk. 

Berlinden yola çıktığımız vakit 
hava iyi idi. Tayyareye binip hava • 
)andıktan sonra ilk işimiz Alman 
Başvekili ve devlet reisi Bay Hitler'e, 
Propaganda Nazırı Bay Göbels'e ' 'e 
Alman matbuat cemiyeti reisine bi -
rer telgraf çekerek Almanyada gör -
düğümüz misafirperverlikten ve 
Türkiye ve Türklük hakkında gös -
terilen dostluk tezahüratından dola
yı teşekkür etmek oldu. 

Bugün Avrupada posta vazifesi 
gören tayyarelerin hemen hepsinde 
telsiz telgraf Aletleri vardır. Tayya -
reyi idare edenler her dakika bu sa -
yede istedikleri yer ile muhabere e ... _ 
debilirler. Onun için biz de veda tel
graflarımızı bu vasıtadan istifade e
derek verdik. Tayyarelerde telsiz a · 
Jetlerinin ikinci ve daha mühim olan 
bir hizmeti vardır ki, o da bozuk ha
valarda ve sisli zamanlarda istika -
met tayinine yaramasıdır. Trenler i· 
çin yer üzerine serilen raylar ne ise 
telsiz telgraf cihazlarının ne~rettik -
leri şualar da bir ne\i havai raylar 
~m~ti~ b 

Berlinden çıkarken iyi olan hava 
bir müddet sonra bozuldu. Tayyare 
bulutlar içine daldı. Bununla bera -
her yolumuza muntazaman de,·am 
ettik. Saat ona on kala Viyanaya 
geldik. Tayyare istasyonuna indik. 
Elimizi yüzümüzü yıkadık. Burada 
hafif bir kahvaltı ettik. 

Almanyadan gelip de Viyana tay· 
yare istasyonuna havadan inen bir 
yolcu için ilk göze ~arpan şey Alman 
tayyare istasyonlarına nisbetıe bu • 
radaki düşkünlük manzarasıdır. Bu 
düşkünlük istasyon binasında, resto· 
randa, garsonların ellerinde, yüzle · 
rinde, hazırladıkları kahnltılarda, 

hasılı her şeyde var. Bu suretle in -
san Ud meıqleketin umumi vaziyetini 
derhal ve zihnen mukayese edebili -
yor. 

Bir çeyrek saat nihayetinde tay -
yaremiz hareket etti. Tayyarelerin 
hareke& saatlerinde o kadar kati bir 
intizam var ki, insan buna hayran o
luyor. Hl~ bir mani, hiç bir hldise 
bu intizamı bozamıyor. Şimdi artık 

Peşte yolundayız. Saat on biri çey -
rek geçe Peşte göründü. Tayyaremiz 
yavaş yavaş gene buraya indi. Bura
da gene bir çeyrek saat kadar dinle
nildi. 

Aradaki tayyare istasyonlarına 

inildikçe polis ·memurları yolcular -
dan pasaportlarını istiyorlar. Güm • 
rük memurları dikkat ile yolcuları 

göz hapsine alıyorlar. O kadar ki 
tayyare istasyon binasından birkaç 
adım ileriye kimseyi geçirmiyorlar. 
inzibat memurları tayyarenin içeri -
sine giriyorlar. Her tarafına bakı -
yorlar. Şüpheli bir vaziyet olup ol -
madıjma dikkat ediyorlar. Mesela 
~c.oıc:aı~.r~.~~ hfr.inin elinde fotoğraf 
aletı gorulurse buna müsaane ~-i. 
yor. Bu alet hemen mühürleniyoT. 
Son merhaleye kadar yolcuya alet 
verilmiyor. Kolayca anlaşılır ki, bü -
tün bu tedbirlerin hedefi sadece mali 
'" atıKerı ınzıoat meseJl.!bıwr. 

Peşteden Belgrada gelirken l\fa -
car ovaları göz altında genişliyor . 
Ufaktard& iağ göfünmlyor. Her ta -

çıkmı~tır. Bu sayıda: 
Ali Hiza Erem, Muallim A. lf 

Ya~aroğlu, Halide Nusret Zorlut 
Ahmet Ekrem, A. Yelman, M. 
Harmankaya, Dr. Süreyya Ka 
Gür, Salih Münir Çorlu, Nahit S 
Meliha Arni Sözen gibi tanıll 

imzaların yazıları ,·ardır. Okuya~ 
larımıza tavsiye ederiz. 

MÜLKiYE 
Dört yıldanberi her ay ciddi 1' 

zılar ile çıkan siyasal bilgiler ")f 
kiy<',, mecmuasmın 49 uncu sayısı 
lü yazılar ile çıkmıştır. Siyasal bl 
ler bu sayı ile beşinci "Jma baınlllf 
tır. Okuyucularımıza tavsiye ederi" 

ARKITEKT (Mimar) 
9' ~ylık mecmuasının (52) 1' 

sayısı Ankarada Mi11i Tasarruf 
lktısat Cemiyeti tarafından inşa • 
tirilen sergi e\•ine tahsis edile 
çıkmıştll", nı.uıd ..... "'utada bir 
mesleki yazılar ve projelu Tar 
Güzel San'atlan sevenleri tatmin I 
uec:Cll vıcua •- ---·- - - · 

raf sürülmüş tarlalar, işlenmiş top - deriz. 
raklardan ibaret, Tuna nehri zaman .. ,..--·----------....ıı'I 
zaman bu tarlalar, bu topraklar ara· Bu gece n6bet~I eczanel 
sında kavisler siziyor, uzanıyor, kn·· - 1 
ranıyor. Yer yer köyler, kasabalar, Samatyada: Teofil°' Fener 
münferit binalar sürülmüş tarlaları Emilyadi, Şehzadebaşında: Univet 
ve işlenmiş toprakları, Tuna havza . site, Şehremininde: Nazım, Kart 
larını süsliyor. g\irnrükte: Arif, Aksa rayda: z. Nıt 

Saat birde Belgrada geldik. Bura- ri, Eminönünde: Agop MinasY,
Beşiktaşta: Nail Halit, Kumkapıl 

da istasyon büfesinde ~orba i~tik, Belkıs, Kü .. m,.pazarda: Hüll!le1', 
sandoviç ve biraz me)"·e yedik. ~..a 

Belgrad tayyare istasyonunda in- Hüsnü, Dh·anyolunda: Esat, G~!~...ı 
zibat tedbirleri Viyanadan ve Peşte • tada Mahmudiye caddesinde: Mır 
den daha sıkıdır. Belgratta tayyare Sofronyadis, Taksimde: Nizametd" 
ile havalandıktan sonra solda biraz Kalyoncukulluğunda Zafiropol"' 
yüksekçe bir tepe üstünde müteveffa Hamamda: Halk, Kasımpaşada: 1' 
Kral Aleksandrın sarayı, biraz ileri- ni Turan, Hahcıoğhında: Yeni T8t' 
de de merhul asker abidesi görünü - kiye. ,,,/ 
yor. Belg;ad istasyonunda haber al· -S~f;:-~·~'jÇi;'i'tiı:';'Ş"e°7.kt'd~ ~ 
dık ki, Sofyada Bulgar gazetecileri Bulgar matbuat müdürü ile bere.,e' 
Türk gazetecilerini karşılamak için bellibaşlı gazeteciler tt fstas~ 
hazırlanmışlar. kadar gelmişler. Bizi orada al~ 

Belgrattan hareket ettikten yarım Şehre götürdüler • .Biraz sonra ,.a 
saat sonra hava bozdu. Tayyaremiz kemmel bir çay sofrası karşısıtl 
yağmur mıntakasına girdi. }'akat bulunduk. Bu güzel dostluk sofrıİ. 
çok sürmedi. Gene yağmur geçti, ha- önünde karşılıklı dostluk temenniJitl 
va. düzeldi. Sonra tekrar gene bir oldu. Fakat bir çeyrek saatten f~ 
yağmur başladı. Bir müddet sonra vaktimiz olmadığı için tekrar !itti 
gene hava açıldı. Yer üstünde gezer- yona geldik. Sofyadan ıcc;erek Is~ 
ken yağan yağmurlar insana çok u · bula gelen l'ksprese bindik. BUIV. 
zak mesafelere kadar gidiyormuş gi· me~lektaşlarımız tekrar istas~ 
bi gelir. Halbuki tayyare seyahatle - gelinceye kadar bize refakat et.O' 
rinde bu mesafenin ekseriya çok u · nezaketinde bulundular. Israrlaf1 

zun olmadığı anlaşılıyor. iki kurak mıza rağmen şehirde kalmadı-" 
n açık havalı mıntaka arasında Dostc;a karşılamadan sonra 
yaA-mur mıntakasl hazan tayyare sür- dostça bir deva yapıldı. Nihayet e1Jf. 
ati ile bir c;eyrek saatten fazla sür - pres treni bizi dün sabah saat~ 
miyor. de lstanbula getirdi. ~ 

Sof yaya varmak için bir çeyrek Tayyare postasmdan inip te trell!_.ı1 
saat kalınca artık Macar ovaları, 'fu- nince iki nakil vasıtası aramndaki ~ 
na havzasının arızasız toprakları ye- pek iyi anlaşılıyor. Berlinden 99...-. 
rine dağlar, dereler geliyor. Karşıda leyin saat yedide kalkan tayya~ 
ve yan taraflarda uzaktan tepeleri Sofyadan sonra Seliniğe, orada~ 
karlı yüksek dağlar ,·aziyet alıyor. tinaya gittiğini yukarıda yaZJlllJ...- . 
Fakat Sof yaya yaklaştıl<~a bu arıza Eğer bu tayyare Yunanistana gi~ 
gene nisbeten hafifliyor. Kapalı te - cek yerde lstanbula gelmiş 018'1:. 
peler ve yüksek dağlar dağılıyor. akşam saat altıda yerimize 
Yer üstünde, şurada burada sık sık bulunacaktır. Eğer a111i tanaı-
koyun sürüleri görünüyor. luna devam ederek bizi 

Saat tam üçe geldi. Tayyaremiz götürmüş ol~ydı akşam saat 
de tam vaktinde olmak üzl're Soyfa- de Cümhuriyet merkezinde bul 
ya girdi. caktık. A'vrupada bir şlnıal ~hri 

Sofyada hakikaten Bulgar gaze - mek olan Ber1ir.der: tst::::ba1 
tecileri büyük bir istikbal hazırlığı le Ankaraya nihayet on, on bir 
yapmışlar. Bu hazırlık bizim tahmi • içinde gidebilmek ne kadar haf 
nimizden çok fazla çıktı. Çok tanın - şey değil mi? 
mı§ znattan mürekkep heyet içinde 

l 
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QkONOMÜ 
Tütün piyasasında yük-

selmenin sebebi Yazan: Niyazi Ah,ned Okan -184-

Tütün Jnhiaarı idaresi bu yıl ai· ""'apalıça.,,_cı -lakı· ku ıaralarda kullanılan tütünlerin Aj • y U ~ 
daha iyi olması için piyasadan i· • 

yi tütünleri almağa bqlamıt ve Çar bekçileri ıeceleri bura· ı Kendilerine ''bedeıtaa ltama~ı,. 
bu yü&den tütün piyaaaıı birden· I d ııku ,V"u.:mazlardı. Çartı dendiii halde bedestanm dirt ~ın-

ar an f -T • d · · • 1 
bire çok yükaelmittir. yangınından clört yıl tonra l 167 cırli kap11kml an

1 
d~nGünd" ıı~e7• er, 

••• 

• • • rim. Hepiniz bir arada iken, bizi 
(Cer ine) de gızlı hır daYet ederıin ! 

Bu vaziyet kartwncla 7abancı yıhnda bekçrler Mimar Sinan ma· kapıda be er er ı. ~ zın • 
kumpanyalar tütün almmı cim • hali · d tur n birini çarııda cir dıtında kalan esnafa btzmet e-

eıın e o a , ak Cıs ""bd taa • duımatlardır. hırsızlık 7aparken yakalamıılardı. derler, p.m tu e et ea 
konuşma •• ••• 

SuJtan Ahdallalun tayin ettii! 
1eni •• laefeti iki ,waclenben 
(Cerine) - .......,..n. 

General GomalYe'ain bul\ID • 
Tütün i:hracatmuzm azalma • Zavallı hırsız, bir türlü bekçilerin nafının etya ve aa.ndıkla~ı alıp, 

mau için allkadarlar Olronomi ellerinden kurtulemamıt, kazmuı bedeıtana yakm ~ır y~deki mah
S.kanlıtma müracaat edecekler • bofannda dükkinm bir tarafın· zene g3türiirlerdı. Bu lf, J&llCID clula ... toplamn..Wcb. 

Sulh ............ ,eniclen bat-
la..uttı. k 

Seyit Abdtiuellm U. Don Petro 
,..,...~,. 

dir. ela "ibreten aaib " ihlik,, olun· korkusu ite yapılırdı. H~ 
Trakyada peynircilik muttu. bir yanıında eıyalar J&ıunuua dı· 

ye batan etfa her gece bu euretle Okonomi &ak•nlıiı, Trakya Kapal.ÇU..ınm Bezaziatanm • dıtan tatmlrdı. 
Emir Saidba t.raktıtı karqı 

-.cWeıer etrafmda tekrar kan\lf!' 
llaalar minak• .... ,....ı.,orclu. u_:.. rNl 5eJit AbdiiMe • ... ,. ua d .• 
"-· ..ıta1N11 hG iti ken ısme ter 
eli .ttftl pmdenberi, biraz daha 

:rM_.__i ye tedbirli claYJ"UI • 

General GomalYe elindeki P
buktan bir -'• çekerek: 

_ Şu Çinliler çok znk alübi 
adamlarmıt. Bu zeyJderini bize 
kadar tattırmaia munfalı olcluk
lan için de, eöylencliii kadar ap. 
tal •e kabiliJetais bir millet ol • 
madıima M*•diWtilir. 

,_..... Don PelNı 
Se,it Abcliillellm .... eJ - - Ha,.,_ l - Eler 

. .-&&.:.1 ~ na..w- L.... . ..., • ..,,, oba • 
tifi vulfmin ......... iJ--. Y~_:"~llllil.---._saa-titen ba· ebni7--L L....1-- cahil Wr .,.. .,. 
c1elildL i;.1arc1aa .-. ·~~, .,.... · 
laotı.n.u1ordu.. Oalara b~~ " çahul11a 1apmı 
diifart boyun etmektr pkmı • çsM ıflk .. zntıa ,atünlU: 
Jordu. _ Koaa.u micle llalandır • 

l•panyol heyetinin hatmda, muarcb, ••diii -.·.,. clirecek 
L • dii" li a · ...,. en zi1ade pYa 1 il' ,..ldu. 
elana n.rdı: ..s..-. Don Petro. Gowl•e aülümaed_i_: ~-, 

Bu adam, Japanyada ıiyui en- _ Şaraptan daha na if. Birk~ 
bikalar ,..e-:-Jde töhret bul- ..ı f ı · 91 ab ... ın·lr hWl tlee 

~ ..... .._ ue açı ' .. illi· 
"'llftu. Abdiileelim, Don Petro'- iiL Yaı•'• p&laliı ~ ., 

k _:..Jdl ihti L-t muh•• .. dimailan clinlea ~ kart11ında ço QQ ·~ • : ra ... e ~ kettinne 
tatlı ~ ·· üyor au1taDm müttefik dirmek içirl. • llola

11
..!.!.!!. ..,., 

le •-run ' . Dır Ç&f1f• •ırKllÇ ··-· • ' rini aözetmeii ihma I .,._.,,_ imanm ricadii ne pz.l ı~ıJOI' • 
.ı". ki Ge ıaral M-J=..a.• ..__rkH a'-on ~ekme· Taaı bu a8'ada idi ' n. . - .. ~ ne '7 
lıı>v ı 'U uu ıucrXt!ZUMien (Çe- ie bH~q~. Abd~l&m da 

) ye plmiftf. , ............ l>hlleuneie pk muh-
eneral GomalYe'nin h idi • taçlJ. Elindeki S.-.. ~itbç de
kiye ıelltfnin ...,i Don fa aizma ıötiirtiü.. Çekti. S..ı 

~'elan batka bilen yoktu. Kral dönüyordu. .. 
ttt.linaad Generale •enliti tiz· Abdüuelim, aarayda her aıın 
~ •azifede~ Petro'yu da habenlar tarap icerdi. Fakat, ömrüncle bir 
"-aitti. kere biİe af1oa çekmemifti. Ken· 

Co..We (Ceriae) ye ıeHrıel· di kendine: 
llıaea, Petroyu zi1aret etti. . - Ketke prap içseydim de 

DOQ Petro, Generale kartı bi· bu uyuıtunıcu mel'unu çekmeıey· 
.,.. Ü1Qibia ıöriinmiiftii. dim.. le .• 
Coazaı" ile aralarına törle Diye mmlclanclı. Gh nnın 

laip lconupna ıeçti: kapaklan camız ,U,iydl.. MGte • 

- Sinan reisin hlll Gamata • madiyen kapalll)'Ordu. 
da l>ü!andufu muhakkak mı? GonzalYe aradılı fınatı bal -

-.. A\dibeelimm atzından bir muttu • 
lif itile almalr kahil olamadı. Si- _ Yakında Garnatada Sukdan 
ı..aa hlll Garnatada yqıyor mu, hazretlerUe mtifenef olacaiJz, e-
.aı..ıı •• 7 Bun ._ k ~ .üııı! tli L- A-Lw· ._m "de, hükiimdar -.qu -:ı ... ·- ma ._.... acau. ,..- ~ 

- -- , pha"etletama· 
- Abclüwlim prap içi,or lar için te~~~ ... 

1 
.:Y c1..:w.1 .. ..._? mite tem...-... 

pe,nirlerinin •lahı için çal11mıt dan baheetmittik. itte buranın Kapal1ÇVtıyı anlatırken, &u • 
•• yeni bir talimatname hazırla • anlabbp: "latanbulun izdihamh ranın teUallanm unutmak mu • 
mıftı. ve güzide bir yerinde Alosmamr. hakkak, ki &üyük bir ebik olur 

Bu talimatnameye uyarak ya· hazinei azimi bir bezazistandır k; Biz, burada teHiJm ha• kar 
pılu ba 71lm peynirleri kalite iti· gfıya kal'ei kahkahadır. Cemi er- ,ıımda tatıdıjı lcıymeti tahlil e • 
J.riyle diğer yıllardan çok iyidir. babı seferin, vüzeıa ve a'yanın decek dejilia. Fakat tarihin eaki 
Ve bundan clola11 peJDir piyasa· mallan bundadır ki zirü zeminde tellillar hakkıacla kaydettiti ma· 

•çok yü)uektir. nice yüz demir kapu!u mahzen- !imatlar, bu mevnan çok tanlı 
iyi ihracat yapılmuı çok muh· leri vardır. Sene 857 tarihinde ve yepyeni oldutunu sWermek • 

temeldir. Ebülf eth Sultan Mehmet gazinin tedir . 
Macaristandaki biruısıdır, ki gftya şeddad:i bir bi- Süleymaniye kütiiphaneainde 

) nadır. Canibi erbaası taşrasında rutlacbiım ''Tarifnamei IMnbul,, para arımız Koı-eciler, 11ahhaf ve takyeciler. ..l-•ıaı M · tanda "'S adlı bir kitap, Kapabça111 ııııe1 ı Bilincliii bere acarıı yorgancılar, kalaptan ve snınacı- 'M k b" 
dı T"" k uı tö1le anlatmaktadır: ' el' e ı bloke paralarmuz yar • ur - lar ve ku'L'UJllcular ile muhattır. bi 
1 md " düldiil, kartayı bülbül Iİ · atar M.car hüktmetleri ara ar •an· Çar köşesin~ ka:l'e yapuları gibi 

'·-rtlar ve bloke paralar ide • ıı' ctı'n, ı~avi demir kapula~ cudır. lar.,, f ... l' .. I 
..,... uı al ban • Çarıı tellllları "Eam .e .. an 
riDc beaalmı~ ~7 uı • Şimale nazır Sahaflar kapısı, i.detteni endenua,, Ye "lanaf del-
kaama geçin mıt ır. garbe mekşuf Takkeciler kapısı, lalan Bedesteni biran,, di1e ikiye 
Jngilterede kalay ıtoku cenuba meftuh Gazarlar kaprsı, ayrılırdı. 

Loailra, 9 (A.A.} - Jnsiltere· ~arka küşade Kuyumcular kapısı Enderunlar "Eli Nr&tlı, ıedm 
a awnut JsalaJ! ...,... aun'I vardır, ki bu kapı üzere kanatla • sahibi, muhtetem, mutemet adam
ıurette ubiı ~- hasıl 0 

• nm açml§ mehib bir kU§ sureti lardır, ki bedeıtan içinde hizmet 
lan vaziyetten dolayı dün kalay vardır. Bu sw·eti kapıya nakşet - ederler. Dııan çıkmular,,. Bi • 

•-•ve tüccarları piy-da it mekten meram: "Kesbükfir de - runlar "cümle iki yüz. EIJeri be • 
yapmaktan ~1~. etmi!lerdir.. . dil-leri berhava olup tayeran eder ratlı değildir. Amma IJIUtemet 

Ha.ber. v.eril ıı~ ao.r• l~ız vahşi bir kuştur. Eğer bu ku§u bir keli~ nrdır,, diJe anılmakta • 
ı.Jar llelm f.l80 fıml rad~~e nezaketle saydedebilinsen bu be • d~. 
.w.ıu llalcle ...ın .-,. fiJ'ab ~c zazistanda kir edebfJfi'sin,, nasi • yukarda yeni Ye eaki beclNtaa 
ay ndeli IMıt f"11&tmdan 1 lacı • halini itJıaııı etmektir. Amma, oldu~u :ıezmqtak. Baruı için 
lia liruı fuladır. Jıikkaki acip remz ve va.iyettir. de tunlar yazılmaktadır: 

Siımarlar kala1 ulıtma çare B b d · 1-~ • B da F ih Sulta u hm t imale .. kart ı tarafmdan u e estan ıçre .a.argır paye • " u at n me e 0

• • • .ıı:.ei:.Ja~ lrullandma • ler üzere bir adet rasasmilgün ile Harun binaaıdır. Fıski Bedeetana binktırı lf . mestur kubbei :ızime vardır ki yüz adnn iadar kariptir. Bunun 
ama itiru etmektechrler. .b. b d d . ka kJ da kil b. h ..... ..: '"-k. canı ı er aasm a eınır pa ı şe ve ınasr emen a'MU ~ 
Ticaret odasının yarın 1 

pencereler , ardır. Dairenmader destan gibidir. Ancak şimal Nni-
toplantısında kubbe etraflannda adamlar gezip bine ZanatçıJar kapllllla altı ka • 

lstanbul Ticaret odası yarın demir kapaklan kapayacak taba- deme taş merdivenle çıkılır. Gar· 
toplanacaktır. Bu toplanbda fun • kalan vardır. Bedbstandaki safı t• ha Hakkaklar kapısı, cenuba Ça
lar lro1111fulaeaktır rah dört sokalm yemin ve yesari dırcılar kap181, şarka Ketenciler 

A _ UDi 11lr ticaret Ye zalıi .. cümle altı yüz dükandır. Kat kat kapısı açılır. Nerdibansız kapılar· 
re bonaaı htit~eıi. cümle iki bin dolaptır. Her dolap dır. Bunun da ziri zeminleri ka· 

B - Miitercimlerle, kullanıl • sahibi feragat edip füruht etmek vidir. Serapa kurşunlu kubbeler· 
mıt kitap satulardan alınacak dilese be§er bin kuruta tutya ri· dıir. lçinde cümle altı yüz dellAI, 
kazanç ••rrisi. bi satılır. Sabahtan kutluk vakti • cümle bin adet nelerfttir. Amma 

Yoksa kötede bucakta kahnıt o • 
lanlar da yar mıdır?. ) ,,,.,,... .. - H,.JD' •• Çok ........ . . - s...., memupJarıııım .... ~ 

'Sılaeaiue imkin yoktur. Bellri ıı -

2 - 21 Mayuta Ankarada 1a· ne kadar işler bir kirhanei azinı· bunda Bedestani atik gibi zikıy • 
prlaeak olan Ticaret odaları kon- dir ki içinde cümle zikıymet 11~ya met mücevher makulesi eşya sa • 
peaiae, l1tanbuldan ıönderilecek bulunur. Bunda biner, ikişer bi • tılmaz. Cümle harire ve eJhisef 
raporlar. ner gemiye malik bazirganlar v~ fahireye müteallik matnlar bey 

Bu raporlar tunludır: drr.,, olunur.,, 

heeten içmea ıibi sörünü1or. ihtiyat zabitleri 
• ._ Olabilir. Dün -... kendi • •oklamasına bqlanıy_o r 

'liri adcada,larile birlikte ~.... J ...,,.... 
- • • L!..!-! • ili IJıklidar .A•,.,,,. ş b. t 

•et ett1111. ff1' uu-w ~ • Usküdar Askerlik Ş~ltelia• a ~ : 
--Ötekiler ele mi mat••• .. ? 1 kara, deniz, hava ve Jaaıdarm 

., ____ .. ___ f-L-& Abclüa- 1 ih"-t zabitan ve as-
- &o4UllleUlltllD· __, nıfma mensup ~ Basfraa - 935 ~ içmedi diye, arkadatlan da kerl memarl~ llqJa• • 

'SllaectiJer 1&D170ram. ten iti'*;' ..... mlddetl Buılraa 
- O.. elde etmek ye apmchn caktır. •lıcaim ... bu 

lif alanak ~in, bir aE,,. Mhbeti nilaa1et1a• ...... ,-... aıanm ıe • 
~aak. •• Naul olur? •tlddet artıada olanlardan (1076) 

Up ,.ap~O) anca maddesi 
-. Mtik.mael bir fikir.. No.lı bll::;'lkan <SO) lira para ft -
-. Ben, miaafir buhmdat- e- hflkmfl~mJdlr. AWladarlana •iid· 

•e hu ıece aizi ve onları daYet e· ~ !f mcta pldamalarnu yaptır • 
d9riaa. Ev aahihi bize birer af7on -· asere ,,_.. ukerl)'e ft ~ 
$~ illnm etsin. Kafaları ela- ":! ...aa fotofraflariyle UtkUclar 
~dıktan aonra, Si•nm li· :.erlik tabeslne mUracaatlan illa 
~. otaaar. 

-. Ya biz de aarbot olurak.. 1 f _;;;!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
.._ Merak etmeJin ! Ben •• ,._ ii/kiimÜze son 

~be tenhih ederim •• Bbim '11 • '-t 
--....... afyonu .. kopr. go~ ur. 

- , .. all. o halde ben -.an 
" • belde .. ereden aonra, sem 

-- - --- - ------ -- -----· -- - --------

1 - Boraa ve Ticaret odaları Kapalıçartmın bir de eıki be-
lr•n•m ft aia....,.melerinde'°ya • destanı vard'ı ve buranın bekçile-
pılacak taclillt, ri de bafka idi. Bunlann naz!rla· 

2- Umümi mağazalar. rı padifa)ım baznedarbaııaı idi. 
3 - ihraç maddelerimizin Bu bekçiler, her g~ hezazietan -

ruyonelleftirilmeai Ye standarize daki kandilleri yakarlardı. Yüz 
edilmesi. binlerce liralık kıJmetJi mücey • 

4 - Denizaltı 1enetlerinin i1- herler, 18zlerinin önünde durur • 
tiamarı, du. 

5 - Sergi ve panayırlar. Eaki bedestan bekçileri ıeh • 
6 - Serhat aabf yerleri. rin dlier &ekçileri ile hiç afika • 
Bu raporlar bir kitap halinde dat olmazlardı. Banlar, aylllda • 

toplanarak oda cemi1eti aza•ma nBI tehreminiiıden alırlardı. Ge • 
dağıtrlmııtır. Mediıin kabulün• dildi idiler. Boı kalan yer olur.,., 
den aonra Anbraya, lroncre bat- bedestan hamallarmdan sıra 
kanına ıönderilecoktir. lcimde ise ona gecerdi. 

TIFTIK . !lC~ETJ.!'f~ - Bedeatanın ha~ları da bek • 
~n. yıl tıftilder:.·~ -~·n~e çileri aihi birçok '-klara aahipti· 
çok 111 muamele oMUUt ve elmnz· j ıer Bu~ .. .. 

1 
.. bec! 

de çok az mmurda bir llok Jcal • • • 
1 

UÇ Jt.IZ yı OD(.e ~ 
lnlfb. Son güıalerde, bu mildar J ~cııı; Alama.tarı u, 1.az Kadardı . 

6-riade aatıtlu olmut ve pipaa ı ca maddeler inlliaan IOll J..ıer . 
Y9Dicleıa bararetlenmittir. de, Ceaabt Amerika,.. mühim 

AFYON SATIŞI - UJUtturu· miktarda afJ.:on l&bmfbr. 

( Deıuımı UQr) 
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Şarapçıların istedikleri 1 

"Sofralarda şarap içilsin, sirke ruhu 
kullanılmasın!,, diyorlar 

Mürefte, (Hususi) - lstanbu
Ia dönen vapurlar Şarköye uğra
mayıp Mürefteden yolcu aldJkla
rmdan ben de tekrar buraya dön
meğe mecbur kaldım. Yaylı bir a
rabada pek rahatsız, bir yolculuk 
yaparak iki saatte tekrar Mürefte
ye geldim. Burada yeni baıtan 
bağcı ve şarapçılarla karşılaştım. 
Bunlar diyorlar ki: 

- Hükumetimiz zürraı koru· 
mak için nasıl buğday alıyorsa 
inhisarlar idaresi de bağcıları ay
ni şekilde korusun. Çünkü bağcı
lar da zürraın en kıymetlilerinden
dirler. Onlar için (buğday koru
ma kanunu) yapılıyor, para veri· 

88 sene evvel batlamıştır. Kütük
ler artık eskimittir ! Yeniden ya

pılan bağlar da bu eski kütüklerin 
çubuklarındandır. Binaenaleyh, 

ihtiyar bir kanın dölünden yetiş
tirilen kütüklerden ancak bir kilo 
üzüm alınabilmektedir! 

Halbuki bir kütüğün 8 kilo ü-

züm verdiğini işitiyoruz. Şu hal
de bağcıların mesaileri boşa gidi-

yor demektir. Bu müh!m mesele 

ise halkın işi değildir, hükUınet işi
dir. Buraya bağcılıktan anlıyan 

bir mütehassıs gönder!lerek b•ı su

kutun sebep ve illetini keşfettir

melidir.. Milli bir servetin ceha-

liyor. Bağcılar ise inhiaarlardan let yü-"'' ı ·• ıon h,.olması yürekler 
fazla bir şey istemiyorlar; onun ac 
istediği değer fiatle somayı alsın, 

ır. 

ŞARAPÇI BlR YAHUDi 
'Ve somayı rakı amillerine litresini 
(300) den satacağına (310) kuru
şa satsın. inhisar idaresinin yap. 
tığı somanın maliyet fiati kaça ise 
biz de ona razıyız ! ,, 

ŞARAP SARFED1LM1YOR 

Avrupaya şarap nümuneleri 
gcuderilmiş ve oralarda çok beğe
ni ~miş ise de fiatler de uyu1ula
r.ıadığından satış yapılamamıştır. 
Bizim paralarımız yüksek oldu
ğundan fiatler fazla görülmüştür. 
Yunanistaucla paralar dü§kün ol

duğundan §ataplar oradan alın
maktadır. Avrupada mahreç ara
makla beraber memleketimizde de 
şarap sarfiyatına ehemmiyet ver -
ınemiz faydalıdır. 

Köy ihtiyar heyeti burada otu
ranları kanuna göre birer yardım 
i]e mükeHef kılmıştır. Herkes e

linden geldir.i 'kadar bu yardıma 
malen veya bedenen iştirak ettik
leri halde burada müthiş bir suret-

le ticari muamelelerde bulunan bir 
Yahudi, kendisine ayrılan salg? 

1 

paral'ını vermemek için birçok ça
relere başvurmuş ise de kanunun 

kat'iyyeti ve köy heyetinin ciddi
yeti karşısında en nihayet haczen 

paralan vermeğe mecbur kalmış-

tır! 

PAZAR LAZIM 

Gerek burada ve gerekse Şar
köyde haftada bir pazar kurulma-

KURUN objektifi karşısında 
memleket hidiseleri 

5 Mayıs; Zonguldağm çoli acı
lı bir günüydü: C. H. P. ilk ku
ruluşun ve Halkevinin eski başka
nı Mithat Akifi kaybettiğimiz ka
ra günün yıldönümüydü. 

O gün, Zonguldakta Halkevin
de saat (10) da genel bir toplantı 
yapılmıştır. Başta ilbay Halit 
Aksoy olduğu halde hükfunet ha§· 
kanlarından, lşyarlardan birçoğu, 

Partili ve Halkevliler, bütün ulu
sal kurumlarla Mağden ve T ece
med grupları ve ilk okullar adına 

gelen kurullar ve nalktan, işçiler ı 
den büyük bir kalabalık bu toplan
tıya katılmıştır. 

Saat (10,5) da otomobil ve oto
büslerle mezarlığa gidilmiştir. Mi-
tat Akifin kabri, türlü kurullar ve 
okullar adına gelirila.ın. s•••nlrl ...... ı .. 
örtülmüştür. 

Parti ilk kurulundan Akın Ka· 
raoğuz, Halkevi kurulundan Bedri 
Güneri, kabir başında yanık ve 
içli söylevler vermişlerdir. 

hıaralrsı Zonguldakta Mitat ~i· 
fin mezarındaki sayg1 toplanbsıJlf 
gösteriyor. 

* • • 
lztn1r - ilk ve orta mekteplet• 

bayramlarını başka başka alanlat' 
da, en geniş, en ye§illik, çok ağaÇ 
h yerlerde kutluı~.ıaı..... Erkek 1t 

kız lisesi de geçen yıl olduğu gib' 
T eneköv yanındaki çamlıRa zitt' 
Ozel bir tren okuyanları götürd 
getirdi. 

Türlü eğlenceler yapıldı. 111ir 
zik dinlendi, ulusal oyunlar yş 

pıldı, toplu, tatlı bir gün geçiril 

di •• 
Sofralarımızda şarap içmeği a

det haline koysak, sarfiyat tabia
tiyle fazlalaşır, ailelerin zevk ve 
neşeleri de daha ziyade artm;ş o· 
lur. 

ması yüzünden alış verişlerde çok ıtultlllllflAlllll'llUUlllHnllllJlllllDJlltll'!llllllllllUlllllll llllllllltn lUUllUtıM'laMMJıl\••UlflU• 

güçlükler çekilmektedir. Büyük bir Türk 

Bu yüksek ve candan değer ta
nırlık; yurt için, ulus için ve Ata· 
türk ülkesi için özden çalışan ve 
çok izer bırakan Mitat Akifin u
nutulmadığını apaydın anlatan bir 
gösterimdir. 

tık mektepler bayramlarıı>1 

Çullu alanında geçirdiler. 2 nuıo~· 

ralı fotoğraf İzmir kız lisesi çocul'' 
larını kır gezintisinde gösteriyor· 

Ragıp Kemal Cantürk hekimine andaç yapılıyor 

SiRKE RUHU 

Yunanistanda sirke ruhu yasak 
edilmiştir; belki bizde de yasaktır. 
Fakat, lstanbul dükkanlarında sa
tılan sirkeler neden fenadır? Bu 
sirke ruhları Avrupadan gelmekte
dir. Şarap sirkeleri hem sıhhat, 
hem de ökonomi noktasından fay. 
dalıdır. O zaman sirke için iki 
milyon kilo şarap daha sarfedil
miş olur. 

BAGLARIN HALI 

Müreftedeki bağcılık hundan 

:ıt- Erzurum belediyesinde - Er

zurum, 9 (A.A.) - Şarbaym ba§

kanlığında toplanan belediye ku
rumu son toplantısında önemli bir
çok kararlar vermiştir. Büyük Ön

der Atatürk,ün Erzuruma ilk ayak 
bastıkları zaman oturdukları evin 

satın alınmasına ve bu tarihi bina
nın üzerine tarihi bir levha asıl
masına karar verilmiştir. 

Büyük Kurultaya üye olarak' 
Ankaraya giden Şarbay Ankarada 

belediyenin birçok işleriyle l• ğra· 

şacaktır. 

KURUH'un edebt tefrikası~ 52 

Şiıliye geldiğimiz zaman Adna
nın aklı başına geldi. Haykırdı: 

- Eyvah, hani Bebekten döne
cektik. 

Kadınlar doğruldular. Topar
lan,dılar. 

Bu işe lrma daha çok mütees-
sir olmuştu. 

Beni hırsla dürttü. 
- Şimdi ne olacak? 
So] tarafımda hiç hareliet yok. 
Dedim ki: 
- Üzülecek bir şey yok canım. 

Madamı Bebeğe bırakacak değil

miydik. Siz Şişlide inersiniz. Ben. 
Sağ tarafımdan bir dirsek daha 

geldi. 
Devam ettim: 
- Ben madamı Bebeğe kadar 

götürürüm. 
Adnan bu fikri doğru buJdu: 
- Hay Allah razı olsun. 

Sana zahmet olacak aına. 
- Ne yapalım, bunu ben düşün· 

meliydim. Unutkanlığımm ceza· 
sıru çekeceğim... Bu cezanın zev· 

İzmir, 9 (A.A.) - Bundan 500 
yıl önce Mısırda Bimaristani Mısır 
adıyla anılan Şifa yurdunun baş· Y ukarki fotoğraflardan 1 nu· 
hekimi, Kirgi köyünden ünlü Türk ,,,.."..,",...,_,._ .. ....,,mıııınıııı,.111•11•111-ım1111uıııuı1111•1111mııımıın"' 

hekimi Hızır Bahanın adma, alh ~ Uşakta çocuk bahçesi - U
aydanberi hazırlanan merme~ an· şak, 9 (A.A.) -Halkevi bahçesin
dacın önünde açılma şenHği yapı- de bir çocuk bahçesi açıldı. Çocuk
lacaktır. Büyük hekim, Aydın lar sevinç içindedir. 

iki gündür lstanzulda bulunıJ~ 
Sovyet müzik artistleri, bura1-

gelmeden önce Bergamaya da git' 
mişlerdi; 3 numaralı fotoğraf or'' 

da alınmıştır. Artistler Bergaıl1ş' 
daki eski izerler arasında otufl'' 

yorlar. Yukardaki işaretli artist· 

leri gezdiren lzmir llbayı Geners.1 
Kazım Dirik,tir; aşağıdaki işaret· 
li artistlere eski izerleri ve tarib' 

sel araştırmaları anlatan bırıit 
Genel Kurultayında Bergama üY'" 
si değerli okutanlarmuzdan a\'1'' 

oğullarından lsa Beyin zamanında Jt. Uşak muhtarları tayyare alı- , 
Mısırdan çağrılmış ve öz yurduna yarlar - Uşak, 9 (A.A.) - Uşa
gelerek son ömrünü bilim ve fen ğın bütün muhtarları " Muhtarlar 
ile orada geçirmiştir. Bu büyük Tayyaresi,, teberruuna iştirake ka
adamın hekimlik ve şifa bakımın· rar verdiler. 
dan o çağlarda yazdığı beş, altı i- =--------=,,....----
zer latinceye ve Avrupa dillerinf inkılabı seven 1Japar 
geçirilmiştir. ======---==="-----== kat Mustafa Fehmidir. 

kini benden evvel lrma keşfetmiş 
olacaktı. 

Önünde kocası ve hatta şoför 
olduğunu da unutarak türkçe mı
rıldandı: 

- Bu bir unutkanlık değil I 
İğreti bir kahkaha ile örtmeğe 

çalıştım: 

- Evet, hakkınız var. Adeta 
sersemlik. 

Onların apartımanm hizasına 
gelmiştik. 

- Sola sap oğlum! 

Şoför seyahatin uzayaca.ğm
dan memnun .. Nişantaşma saptık. 

- İşimiz pek güç değil, dedim. 
Akaretlerden Beşiktaşa ineriz. 

- Sağda dur.Önünde ağaç olan 
apartıman .. Tamam. 

lrmanm yüzü gözü değişmişti. 
O kadar neşeli başlıyan bu ge· 

-zintinin sonu onun hesabına bir- ı lüyor. Anlamıyordum ki. Bildiğitf'• 
denbire kötüleşivermişti. lrmadan öğrendiğim birkaç ,.1, 

. l t Adnan atladı. manca kelime var ama bun l) 
Ben de indim ve lrmaya inmesi hepsi çapkınlığa dair. 

için yardım ettim. Onlar vedalaş· Marya bana derdini anlatın~~ 
tılar. Adnanın elini sıkarken gü1l- için ellerile de bir şeyler söylüyor• 
düm: Nihayet dayanamadım. Ona al· 

- Ben. bari senin yerine otura- manca bildiğim on beş yirmi keli' 
yım, nasıl olsa konuşamıyoruz. O meyi birer birer söyledim. 
türkçe bilmiyor, ben almanca bil- Her kelimeyi söyleyişim bit 
mıyorum. kahkaha atıyordu. Halbuki btıt1' 

Adnan bu latif emi sahi sandı: lar öyle pek kahkahalı şeyler de' 
- Yok, yok, dedi, ayıp olur. ~ildi. Değildi ama onun hoşllıı' 

Onu insan yerine koymamak gibi gidiyordu. 
bir şey. Sen gene içeri gir. Konuş- Şoför Beşiktaşta benzin alıJJIJ~ 
masan da zarar yok. için indiği zaman Marya birde11b~: 

lrma bu nümayişleri dinleme· >·e kulağımı tutup çekti ve ~öyl~'; 
mek ister gibi sinnrli sinirli aparlı· ğim almaca kelimelerden bir111 

mandan içeri girerken ben de oto- tekrar etti. 
mobile atladım. Manası pek açıktı. 

Marya almanca bir şeyler söy· (Demmı ı·arl 
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Ka&ıltJf - Yiice Ullrii takrmları biraTtİtla 

Mektepliler şampiyonası 
lstanbul - Ameli Hayat takımları güzel 
bir maçtan soura berabere kaldılar 

kabataş t-4 Yüceülküyü yendi. Vefa - Yenilise maçı 
yarıda kaldı. Pertevniyal hükmen galip sayıldı 

Mektep takınılan arasında ter· 
tip ettiğimiz müsabakaların futbol 
luamına dün devam edildi. 

Birinci maç aaat 14.15 de ha -
lcem Halit Galip idaresinde Vefa 
ile Yüceülkü takımları arumda 
oynandı. Yüceülkü sahaya 10 kiti 
Olarak eksik çıktı. 

Kabataf: Hayati - Rifat, Ca
lıit - Hüseyin, Turgut, Murat -
Rauf, Münir, Mustafa, Cihat, Ce
lilden. 

YüceülıKü: Muhsin - lsmail, 
F &rhi _ Baraç, y afU - Ömer, 
İzzet, Ragıp, Tarık, Selimden ku· 

't'ulınuıtu. 
Yüceülkü Bahadir ve Recep .. 

ten mahrumdu. 
Oyuna Kabatat bafladı. ilk 

'1unı yaptı. Ve 10 ki!i oyn~~~k 
:'f üceülkü; ağır basmakta guçluk 
tekınedi. Akın akın üstüne ..• 

Bu s.Jo.tm.Jmakt•'" 1,i .... n lNr· 
~an Yüceülkü 8 ncı dakikada 
'laçıklan tarafından ilk 'ff aon 
lo~erini yaptılar. Bu l'olden ıon-
1\ kabatatlilar daha çok açıldı .. 
it... Yüceülküyü çok sıkıttırıyor · 
1-rdı. Akınları Yüceülkü kornerle 
lceaiyordu. Fakat bunlardan iati· 
flde olunamıyordu. Bir gün evvel 
)lptJklan mektep gezintisi m&inıa· 
'ebetHe yorgun olan Kabataılılar 
tol çıkaramıyorlardı. 

OyWnın ilk devresi O - 1 Yü
Ceülkünün galibiyeti ve Kabala • 
!rn hakimiyeti ile bitti. 

1KINCI DEVRE 
Kabatqblar gene ağır ba11yor 

lar, top Yüceülkü kalesinden ay • 
l'ilınıyor bu esnada Yüceülkünün 
ı,· , 
ır akmı göze çarpıyor, 

Topu ortadan alan izzet lierke
•i leçtikten sonra topu avuta atı
l'or. Kabataf gene hi.kimiyeti alı .. 
)'or; Cihat topu dııarı atarak ge· 
lle güzel bir fırsat kaçırıyor. Ka " 
hataılılar nihayet 22 inci dakika
da Cihadm ayağile ilk ve beraber·· 
1ik aayılarını, 23 üncü dakikada· 
~- Rifatin vole bir ıütü ile 2 inci 
\oe gatibiyet sayılarını yaptılar. 
25 İnci dakikada kornerden gelen 
lopu Hüseyin çok güzel kullandıı 

ve Kabataım üçüncü sayısını yap
tı. 28 inci dakikada Celilin aya· 
ğile 4 üncü ve aon bir sayı daha .. 

Oyun böylece 1 - 4 Kabataıın 
galibiyeti ile bitti. 

VEFA _:_ YENILISE 
ikinci maç Vefa Y enilise ta " 

kımları ara11nda yapıldı. Vefa ta .. 

kımı töyle idi: 
Hamit - Neıimi, Rifat - Mu· 

vaff ak, Ihsan, İbrahim - Şad anı, 
Abdurrahman, Hilmi, Hikmet, Şa· 
kir. 

Y eniliıe takımı da f(>yle kurul· 

muıtu: 

Garbis - Orhan, Malimut -
Niyazi, Ali Rıza, Muhittin - Mu· 
zaffer, Faruk, Şükrü, Hakkı, Re-· 

cep. · 5 ki • 
Vefa esas kadrosundan fi 

eksikti. Kaptanları da hasta ola
rak oyunuyordu. Maç aaat 15.35 
de Nur' Bosut idareainde .başladı. 
Parayı Y enriise kazandı ve rüne- } 
ti lehine aldı, ilk ıakmı Vefalılar 
yaptrl•• ve doirudan dofruya o· 
yuna h"im oldular. Vefa güsel 
ve kombinezonhı oynuyordu. Bu 
arada Y enilisenin birbç akını 
göze çarptı. Fakat Vefa'hlar ~k " 
sik 0 )ma)anna rağmen çok güzel 
oynuyorlardı. • 

Hilmiden pu alan Şadan güzel 
bir fırsat çakırdı. Y enili.e müd~ 
f aasının batalı bir çıkqı Vefa lehr 
ne ceza vuruıu da neticesiz ka) .. 

dı. k 11'' Vefa güzel ve ontro u OYJla' 
maaına rağmen ıol Y~!amıyor • 
d B esnada bir y enilıae akını 

k
u. ul kesildi. y eniliseliler bu 
orner e .1 Ş"k _ 

kornerden iıtif ade ettı er ve u. 
rünün ayaiile 18inci dakikada ılk 
sayılarını yaptılar. Bu golden son
ra Yeniliıeliler de biraz açıldılar. 
fakat çok güzel oynıyan Vefa 

.. daf auı kartısuıda bir teY ya • 
mu d 1 Bilhassa kaleci Himit 
pama ı ar. f 11 

k .. 1 oynuyordu. Ve a ı ar ço ıuze y 
. t ge-· hakim oldular. e · 

vazıye e H~ • 

·1· alevbine verilen bır ceza 
nı ıae ~ ok .. 
vurutunu kbdurrahman ç . gu 

1 tt fakat kaleci Garbıs c!_e 
ze a ı, k . y_,. 
bunu kornere atmakla estı. . 

Y 
.. 1 : l/ıÜ mosından bir .öriinÜf 

A.aOalaf - sıce "" 
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Kızlar Mozagiki ! .. 
Ruimde gör. 

düğünüz kızlar, 

Londraclaki bir 
mektebin lale • • beleridir. Spora 
karıı kurJı•edi 
bir alaka buli .. 
yen bu lngili% 
kızları, cimnaa -
tik yapaTken bi .. 
ribirlerine uygun 
olarak alclıklcm 
fU pozlarla canlı 
bir mo:ıayik, bir 
kızlar mo:ıayiki 

ıekli gözönüne 
getirmiflerdir • 
Bir düzine kız, 
bir mo:ıayik /ev -

hcuı! 

F'J.>';i\;<•·'~'I 

Son •ene!erde 
çerJrilen revü 
lilmlerinde, yem 
çıplak rJücutlü 
kızların türlü 
türlü orneman 
ıekilleri ortaya 
lıoyduklan, bu · 

raya getirilen böyle lXı:ıı 'lilmler'1el 
de görüldü. Re•imdeki mo:ıayik 

ıekli, Eju tar:ıila 'lilmlerile 'li!r re-J .adelifi ue 'talHiliji niıbetincle ltoı· 
rJÜ numarcuı olabilecek kaclar laoı, tur! 

========~========-

ll tiirdOIOIOl sij Iİf ir 11 -

~menllanın Garp ıalıcuınila Kansa• hükilme· 
ti hudutları içeriıinde ıidcletli bir kum /ırtıncur 
çıkmıı, gündüzü gece haline getirmiıtir. Şehirle
rin ıokakları çöle dönmüı, her taraf kum eıintiıi
ne uframlf rJe ahali kum girifine karıı korunmak 
için aiızlarını mendille, hatta gaz maıkelerini ha
tırlatan kum uintiıinden korunuf mmkeleriyle 
kapatarak •okaia çıkabilmiflerdir. Fırtına sim
diki halele yahfmlf gibidir. Resimler, anlattığımız 
ı/tıziyeti gösteriyor. 

Reıimcle görülen ıey, nf!Clir? Bu, tıpkı bir iı
kelet bCJ§ına benziyor. F alıat, böyle bir ıey değil
dir. Büyük bir makinenin ltol kıımıdır. Vida de

likleri göz oyuklarını, clifer girinti çıkıntılar ela 
burun kemiğini rJ. ı. yi laatırlatıyor. Bu görünüı, 

hali/ metalden bir makinenin kol kumınclaki ma· 

deni vanlların en yeni usulde, röntgen ıuala• ı ile 

arCJfhrılıfı sıraıında, ıellallCJ§hrılmıt metalin 

görünüıüdür ! 

:alılar bundan istifade edemedi- Haydarpata takımları arasmday -
ler. Devre böylece Vefanın hiki - dı. Haydarpaıalılar likten çekil • 
miyeti altında bitti. ciikleri için Pertevniyal bükmen 

ikinci devrede Yeniliseliler baş- galip ilin edildi . 
.lıadı. Ve Vefa gene hakimiyete AMELi HAY AT - IST AN BUL 
ıeçti. Garbis güzel oynuyor, gol • LiSESi 
lere mini oluyordu. Sekizinci da- Dördüncü oyun 17.35 de ha • 
kikada topu kapan Faruk, ileri a- kem izzet Muhiddin Apak idare· 
tıldı, topu Şükrüye geçirdi. Şük - sinde lstanbulla Ameli Hayatı 
rü de bunu Yenilise lehine gole kar§ılaıtırdı. Takımlar sahaya 
çevirdi. Oyun iki dakika ~ra f(>yle yayıldı: 
Nesiminin hakeme itaat etmeme· İstanbul: Hikmet - Muslih. 
sinden hakem tarafından tatil ~ • Vefi - Ferruh, Necmi, Hüsnü -
dildi. 1 Fehmi, Cahit, Celi1 Şefik, Orhan, 

PERTEVNIY AL - H. PAŞA Cihat. 
Üçüncü maç Pertevniyal - Ameli Hayat: Zabit - Re-ıat, 

Nqet - Turıut, Hüseyin, Şeh~p 
- Behçet, Süleyman, Calip, Nev· 
zat, Sermet. 

Parayı İstanbul kazandı. Akını 
Ameli Hayat yaptı. lstanbull.ılar 
bunlan çabuk kestiler. Bununla 
beraber Ameli Hayat daha ağıı 
basıyordu. İstanbul müdaf aasır.da 
Refi, Muslih çok güzel oynuyor . 
lardı. Celil Şefik mükemmeldi 
lıtanbul gittikçe müeaair oynama· 
ya, güzel akınlar yapmağa haş· 
ladı.Akmlar karıılıklı fekit alıyor
du. 

Bir müddet sonra hakimiyet 
~(Devamı 10 cu say/ada) 
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Horflıqan Sakal 
Yazan: Ling Pa 

Ma İlmindeki Çinli delib.nh, 
lfilı aiamken evinin üst katmda
ld pw.ere öninde dutUj'ordu. Bu 
arahk,..h bir adaa olan kOIDfUIG 
Vanpı ninin tanpmıa çıkbiı· 
m, pek hot1eadıiı ID'imtemlerini 
•·ııhpu ıirdü. 

atl;.r ba itle afrqırken, o-
• mnd•ki ımfa bir çift kon a
nlı 1.ahman bir taka çıkageldı. 
Krizentemden hotlanan ihtiyara, 
oa1an ..W,,e itinde yardım etmek 
iltetlL 

Fakat, ihtiyar v8118, ·onun bu 
ite kanpnumdan dolayı hiddete 
impıldL Hiddetini yenemedi, la• 

DJI --~ itti. Saka, aendelecli 
w muYUene1ini ka:ybecl.ek, tara
rd•a aplr JUV&rlandı. 

S. ftZiyet kartıımda yapbfl· 
• nadim olan ihtiyar, hemen qa
"1a iacli. Düttüiü yerde upumn ,..._ ..._JI yerindm kalclırma· 
la davrandı. lıiıten geçmiıti. A
d•meaiız, dütüt tesiriyle kemikle 
ri lanlarak derhal can •ermifti . 
Omuzundaki ıırığa asılı bir çift 
koTa, üzerine devrilmif, sular, 
cesedin üatlDe dökübnü§tü. De· 
min lıendlıine yardım etmesini ia
temediği adama §İmdi kendisi 
,,..... etmek iatiyen ihtiyar, bu 
nldia hiçbir teY yapamadı. Artık 
,.,._zdı. 

V ang, ıöisünden iterek düıür· 
düğü adamın öldüiünü aklı keıİn· 
ca.. korktu. 5•slnn. aaılnn ~. 
dı. Olan biteni kimsenin görme· 
diğini aandı. Çabuk bir yilrÜJÜf· 
le oradan uzaklqtı. Aama merdi
veni tırmandı, taraçaya çıktı, ora· 
elan evine pcli. Yatağına yattı. 

Suçu üzerinclea atmak için, o ıı· 
r&cla kenclİlini uykuda göstermek 
Jetecelini düıünmüı, cezadan 
lmrtulmak için ancak bu çareyi 
~ Olan bitene kimsenin 
phit olmadıima ıöre, uy.kud.ı 
WUDUf, kendilinden ıüplıe edil. 
•-ine~! 

lla imaincleki delikanlı, evi -
ila llt btmclaJri pencereainden 
elaa Wtai ı&müt olmakla bera • 
w, .. meleme tahit ııfatiyle or • 
tap 9"8•clı. Ba ilüm n.k'uı 
W\ıncla blldiliai içinde aaJdadL 

Biraz soma IÜaJ'I yerde 6lü 
bulanlar, hikime haber yolladı
lar. Hikim, uaule6 tahkikat yap 
tı. Ceaette vunq yarası yoktu. 
Konu, komtu hiçbir fey görmedik
lerlnl lllyliiyor)ardı. Sakanm aya· 
it kayıp dittiifüne •e bu dütütün 
alümle neticelendiiüıe hükmedil
di. Ceset merasimle tabuta ko
DUldu, hikim tabubın kapağına 
mührünü bastı, saka gömüldü. 

Dokuz sene sonra, Ma, tabii da
ha JelİfkİD bir delikanlı olmuıtu. 
Ruhani bir adam olmak üzere, d;. 
Dl mevzuları arqtırıyor, din bilgi· 
Iİ tahail ediyordu. imtihan zama· 
Dl yaldqmqb. 

Çeviren: H. v. 

Bundan yedi aene IODl'a, Linin 
oğlu, ıürbüz bir çocuk olarak, so
kaklarda, bahçelerde OJDUyordu. 
ihtiyar Vaaı da, yqı aebeni ıeç· 
mit olmuma rağmen, çok z;nde 
bir halde yafl)'ordu. 

Ma, bir 1ahah erkenden p~nce
reai perv~ dinek day:.mq, 
dıtanya ık gezdirirken, ihtiyar 
V ang her zamanki ıibi taraçası ne 
çıkıp pek hotlandıiı krizantemle
ri~i ıulamaia koyuldu. Kitçü~ Li 
de, evinin üst kabndan pek ıev· 

_I _TO_P_L_A_N f_JL_A_R_,I 
diği güvercinlerini havaya ıalıve
riyordu. Amızm, güverr.inl&;rden 
birkaçı Vangın krizantemli tara. 
çuma kondu. Küçük J..i, geriye Çocuk Eılrgeme Kurumu utan • 
çağırdı. Güvercinler aldms e!me- •uı Merkezinin eenelik viliyet koa -
· ı· kü b 1 areai 28 Mayıs 935 Salı gtinü eapı . 

yınce, e ıne .. çük İr tat a .rp on. iğlunda cemiyetin viJAyet merkezin-
lara doiru fırlattı. Bu suretlt' \tÇ• de yapılacaktır. 

malarmı temiıı etmeli ıözeliy~r- -:-~-~-'!"!"11------
du. Çocuiun albp tq, ihtiyar bulamadı. Konu, kolllfU hiçbir 
Vanga rugeldi! f8Y ıörmediklerini taylediler. lh-

Ma imıindeki delikanlı, ıene 
sin alanrken evinin üıt katında
ki pencere önünde duruyordu. im
tihan amanı yaklqtıimdaa, er
ken erken çalıpcaktı. Lakin da· 
ha önce biru temiz hava alıyor· 
da. 

lhtiyar, ürktü, aendeled": mü- tiyann bqı dönerek ayağı kayıp 
vazeneıini kaybetti, taraçaimclaıı taraçadan düttüfüne Ye ba dütü
qağıya düttü. Düttüiü yerde ha· tün ölümle neticelendifine dair 
reketaiz kaldı. Bu hali gören kU· kanaat edinildi. Ceaet meruimle 
çük Li, çok korktu. Hemen p!n- tabuta konuldu, hlldm tabutun 
cereden çekildi ve yataima girip kapağına müh6rünü baıb, ihti
yorganı batına çekti. Böylelikle yar Yanı da baylece ı&nüldü. 
herkeae kartı o sabah daha uyan- Ma, eTİDin Uıt btmdaki pence- IF-ıı;;;letl;;;;;;;;;;lr=r=-u=--l•_r==-'~•;11;;;;•~•-~s==lll 

ıua'nrkBor. I 7'0.5!;' Elelıtrllı -.-

Delibıılı, açık pencereden dı
prqa bakarken, irkildi. lıte, o-

111UUDcl•Jô amia bir çift kova a
aıh bahman bir taka, yolda y&V&f 

mamq olacaktı! resinden bu olan biteni de ıördü-
lbtiyar V anpn cesedini, tam on gü halde, hiç ses çıkarmadı. Bu a. 

alb sene evvel Mhnm cesedi 1lu- lüm vak'uı hakkında bildiiüıi de 
lunan yerde görenler, hakimi el. içinde gizledi. 
vet ettiler. Usulen arattırma ya- Yalmz dütündü. Uzun uzun, 
pan hikim, cesette VUl'Uf yaruı derin derin dütündü. ...... 

"' • fi u.90 Tramny auo 
• • - ıu 2uo RılıUID 17. 00 
lltltrbıDaMlt 1 98.50 • Aaadola ı 43 tn 
lrpal latllırlll Gl.7!1 • AılClolw 11 4,_55 
19t8 A M 10, Anadolu m 46.
Sıv11-F.rz11rwm Q~. - • l•ecııtl A, 111 4!1 

• 

ZA Yl - Askeri vesikamı kay 
tim. Yenisini ~aracatnndan 
Din htikmU yoktur. 

Çatalca Ma.tahUm lllft1ld ı 
dok 68Ullll efradından m ·-
Ali oğlrı Bllugfn. 

Milli olan lıerşeg 
bizimdir. 
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,,, (Baştarafı 1. ci sayıfada) 1 çel), Muhittin D:n~soy (Urfa), 
seçimini diledi. Bunun üzerine bü- ! Hamdi Ataç (Gümüşane)) Kamil 
yük kurultay asbaşkanhklarma (Burdur), Vasıf Ç!nar (Malt !ya), 
Abdülhalik Renda ve Saffet Arı - Şev:ki Ergin (Konya), Doktor A· 

(Baş tarafı ı. cı sayıfadaı ı zamanda gelişmiye ve genisliğe 1 ulusal ilgilerin gerektirdiği bütün 
Ierl ük' 1 e tedbirleı i ilf erdirecek en iyi program olduğu- , değetleri ve konuşmaları kıvançla 

eme ve y se m k · y · ·· - ·· ı · k J ı 

kan, sekreterlik!ere de Etem Kad· srm (Samsun), H.:.cirn (Bahke -
ri, İbrahim Akıncı, Fakihe Öy · sir), :_saplar encümenine ise Ek· 
men, Naşit Uluğ seçildiler. Bun· remPc';el (Yozgat), Tahir Tanet 
dan sonra üyeler arasında otur· (Kır!.lareli), Haşim Kulalı (Ma • 
makta olan Parti Genel Baş~canı nisa), doktor Mitat Altıok (Zon· 
Atatürk sürekli alkış ve yaşa ses - guldak), Hakkı Ongan (Van), 
leri arasında kürsüye gelerek sö~- Doktor Yusuf Hikmet (Ankara), 
!evlerini yaptılar. Beş dakika a · Cevat Köstenci (Çorum), Rifat 
ramdan sonra Abdülhalik Renda- e-0rekçi (Ankara), Tahsin Önel 
nm başkanlığı altında ikinci top - (Sej:!~-ı), Safder Taşpmar ( ._f • 
lantı da nizamname, program, he- yon), Cemal Tekin (Konya), Zi· 
sap, dilek encümenleri seçimleri ya Basa (Çoruh). 

11 v t .. . . . d l' I nu gösterece tır. enı ogut erı· o ay aştırıyoruz. 
a anın yüksek yonetımım er em ı . . . . . 
elle · d t p t" ı"zı"n şerefli niz ve dırektıflerınızle, yen~den, Türkiye Cümuriyeti, Arsıulu -

rın e tu an ar tm ' db" l · · 
tar'ıh' . . l t" egwine şüphe ilerleme ve yükselme te ır erımı- sal ailenin, ancak faydalı, calıs -

ını zeng~ eş ırec . - .. h . . . . . - -
Yokt zı kolaylaştıracagımıza şup e kan ve ıyı geçımlı hır unsuru ol -

uuı~~· 1 1 nda yoktur. mak amacındadır. 
'' turel ve sosya a a .. . . d uı ı dd' · 

1 
. 

1 
Cumhurıyetın dış sıyasa a us ar sosyetesinde ci ığı 

başarı an ış er .. 1 ..••.. - .. b Jb" ı·w· . ı· w• I 1 şr 
Gecen kurultaydan bugüne ka- ozen e çu ugu amaç arış ve e ır ıgı ıs ·egıy e ça ı -

dar k~'Jt·• l e soysal alanda ha- Bayanlar, Baylar, yoruz. 
' u ure v C . . d . d .. l 1 n J So t . . A 1 

'

• d I T . k" C mu ümurıyetın ıs sıya~a a ozen e us ar syc es nm, rr"· ·· -
... r ığımız iş er, iır ıye u • .. .. w .. • l l b r. ı · t k · d riv t' . l ~. l h · · kesin guttugu amaç, arsıu usa arı!iı sa güvenı ar ıraca , geçmış en yapıldı. 
.re ının u usa çe resını, .. . . k 1 l l kl · ·ı · k 

çizgileriyle, ortaya çıkarmıştır. korumak ve gnven ıçmde yaşa- a ma ıasta ı arı ıyı eş~ı;ece , 
y "h" .. maktır. insaniğ sonuçlara varabilmesi baş· 

Genel katipliğin kurultaya su
nulan işleri encümenlere havale· 
sini istediği bitikler ve yurdun her 
taraf mdan gelen kutlama telgraf· 
lan okundu. Kurultay başkanlı -
ğında karşılık verilmesi k::ırarile 

12.5.935 pazar günü saat 15 de 
toplanmak üzere çalışmaya son 
verildi. 

d' . eni harfleri, ulusal tan l , o~- Komsularımızla dostluk ve iyi lıca dileklerif"lizdendir. 
ı· ılı, ar ilimsel müzik ve teknık · · ı d h ·· b' d · Arsıulusal durum naz"ık bir k 1 

w• h geçınme yo.un a .er gun ırat a 
t UruınlariyJe, kadını, erkegı er h .1 1 kt · buhran gerir iyor 

• ıı kt · a ı er eme eyız. ~ 

ba a eşit, modern Türk sosyetesı S ti 1 dostlugwumuz her Arkadaşlar, u il . d. ovye er e . _ 
son yı arın esen ır. zamanki, gibi, sağlamdır. Ve: iç· ·"···~·!llusal duru...'7" nazik bir 

• . Türk ulusu ancak varlığını de- tendir. Kara günlerimizden kalan buhran geçirmektedir. Eski ve 
tın ve sağlam kültür sınırl:u ile bu dostluk bağını, Türk ulusu büyük anlaşmazlık, son çatıf • 
S~Yrelediktfn sonradır ki, onun unutulmaz değerli bir hatıra bilir. malarla heyecanlı bir noktaya 

• ti.iksek kapası'tesı· ve erdemi, ulus· lk ı k t nda her yönden .. 1 i mem e e arası gelmiştir. 
ilr arasında tandır, Türk uluıuna değetler, sıklaşmakta ve genjşle· 

e· doğunsal rengini veren bu devrim- mektedir. Sovyetler, Cümur:ye • 
e· l~l"den ber biri, çok geniş tarihsel timizin onuncu yılında, yükse?{ de· 

0 , .. İrlerin öğünebileceği biiyük legeleriyle, şenliklerimizde ha· 
• . ~··-len sayılsa yeridir. Bütü,. bu zır bulundular. 

Bugiin1tü yüksek insanlığın, u · 
lurları biribirine yakfo.~tırma, ça • 
resini bularak, genel günevsizliği 
ortadan kaldırmasını ummak is • 

ı~ıer. Partimizin programını ö · Devletlerimiz, hükfunetleriyle 
, ~enle gö::önünde tutarak ba~arı • ve uluslariyle her fırsatta, biribir

teriz. 

Bununla beraber bütün dünya 
gidişini göz önünde tutarak dik • 
katli, hazırlıklı, uyanık bulunmak 
W z:.ımuna kaniiz. 

labi) · . 
nı·ştır. lerine nasıl inandıklarını ven~ ka· 

e .. Tüzel, sağlık, sosyal, finans, 
''ltcnornj ve bayındırlık işlerimiz· 

hi~ c!urmadan aldığrmız yeni 
~ 1 biı-Ierin iyi ve yerinde olduğu· 
a kani bulunuyoruz. 

Akclenizi Karadenize demirle 
'~ğlaclık. Anadoluda özel tirket • 
\\ elinCieki bütun yol an aatm 

11 \\\t. lstapbuJ ve lzmirde l!man 
b· tı~tım işleri devlet eline geçti. 

'»al'bekir kapısmdayrz. Antal • 
r~a., Erzuruma, kömür yurduna 
~l'ıtı d 'd' a an gı ıyoruz. 

b l:>e'Vlet demiryolları kurumu, 
ll\~~iill. kendi malımız olan 500 
.ı.' 1:r()n liralık bir işi çevirmekte • 

ll' \llt', 

~ ~~ . 

rdun ökunumisini yenı 
ip 

bir dUzene yönettemiş 

~j, 
bulunuyoru% 

Sayın arkadaşlar, 
"~ ~k ~esen dört yılın batlıca işle~i 
de ~ kr.nıi alanında olmuştur. Bır 

O) 1 ° lilkeler acunsal buhran kar • 
1111 d , 
d" 11 a aarıılmış ve umutsuzluğa 

3 P ;: "ttnüfken biz bu kapsal felaket 
"tr· ' ~k lllıde cuda irkilmedik. Yurdun 

' " 
0ttonıiaini yeni bir düzene yö· 

İ - 'tf!tle • l 1 
4~ l'f!" ~1! bulunuyoruz. Arsıu usa 

l'e~~llıı denkleştirerek, iç pazarı ha.· 1 

lle il) ·•ete getirerek kendimizi koru · 
31lı başardık. Asıl önde tuttuğu· 

~ • ltıq~ is . b' d .. t • l'il .. gemş ır en us rı prog -'t 1:ıı:•n1 gerçekleştirmeye başlam~k 
~ U!tur. Bu program, tamamı1e. 

sı' 1 erçeklestig~ i uün süphesiz yurtf:l · 
• lltı - :::> -

b !t'eçiıni hissolunacak derec-Pde 
• 'l'!h' 

ib1' ••tşliyecektir. 

rıı' ~:r a.rıın ve endüstri hareketl~ri · 
'" l~ h" "b' . 1 db" ' 1 

~ trı ırmi kol ayan tt ıl'ıer .e 
'~ al>drnaktadır. 
ıı 1 ~ Me.den ürünlerimiz, ıon za • 
11 ~nle..rd .. 1 b' ı· . .. • q• a oze ır ge ışım goa.f'r · 
g) k~ llınudumuz odur ki, gelecek 

, dl! ~ltay maden itleri ile beraber 
et nı~ o··k . • d b .. l k ·# l~ onomısm e ugun a ma • 
·ı a() olduğumuz tedbirlerin verimli 
ı' tı tıuçlarını dermiş olarak, topla · 

ı l" C\caktır ,,, , . 
~ Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, 
.. ellYeni bir güdümlii ökonomi dü
... en: 
t· .1 kurmakla uğraşıyoruz. Par· 

dar güvendiklerini bütün düntaya 
göstermektedirler. Son günlerde 
Boğazlar meselesini ortaya koy· 
duğumuz zaman, Sovyetlerir. hi· 
zim tezimizdeki doğruluğu ve liak· 
hhğı bildirmiş olmaları, "ı ürk 
ulusunda yeniden derin dostluk 
duyguları uyandırmıştır. 

Türk • Sovyet dostluğu arsıu· 
ulusal barı§ için ~imdiye kadar yal 
nız hayir ve fayda getirmiştir. 
Bundan sonra da yalnız hayh·iı ve 
faydalı olacaktır. 

Balkan .pakti.. Ci~~en yıhn 
önemli bir hidisesi 

Arkadaşlar, 
Geçen dört yıl içinde bir öneml: 

hadise de Balkan paktıdır. Dört 
devlet, kendi güvenleri için ve 
Balkanların karışma ve ka~ı~tn-~a 

k lmaktan çıkması ıçın ıç · onusu o . w 
b• l anaatle biribirlerıne l:ag · ten ır c _ 

1 d Balkanlı baglaşık · 
lanmış ar ır • . 

1 •tt'kçe artan bır bera · 
}arımız a gı ı . .. 
berlik ve dayanışma sıyasası gu . 
düyoruz. Yükenlerimizin ge~ek. 
lcrini, kesin bir baynhkla goze . 

tiyoruz. 
Asıl dikkate değen Balkan 

paktmın, daha ~ir y.~I ~.çin~e, ar -
sıulusal b~nş içın buyuk hır etkc 
okluğunun aniaş1lmasınır. Balkan 

1 'ttiJ~ce. Avru~::ı barışının 
padı, gı , b' . 1 
b 1 tem r..I taslnrmdnn ırı o . 

:;ı.ş tCCl " • 

m;k yerindedir. . . 

G do··ı·t yılın sereflı hadıse· e< .:m • . · ı ·· e Iran lcrinden biri chr.a c t·zer -~ z 
Sahinsahınm sayın konugumu 
~ y • I anc'a hatırlatırım. 
oldugunu cıV< , . . .... . . 
E' ı c-:ıhsıö t?nı~r:ı~dan ıkı • . 
. k-,: "'d - faydalar pek ?enış 

tin azan ıgı 

l .. karcles ulusun anı · 
.,.'m -'"11 '·· .. 

·~· ~·. k hiç bir mese!e kalma· 
sını acaca . .b• . . b h 

~ . 1·~ dilmiş ve hırı ırını ~ • 
dıgı ı rın e . ı ' 

Gene bu kanaatledir ki, dost· 
lukJarrmıza ba"Jı ve bütün ilgiJe · 
riınizde eyicil bir siyasa ile elimiz· 
den geldiği kadar acmel bcnfı 
korumak istiyoruz. 

Yurtta sosyal ve ICUltUrel 
devrim 

!:Sayanlar, Baylar, 
Size biraz da Partimizin son 

yıllardaki öz hayat ve kınavından 
bahsedeyim. Geçen Kurultayın 
Parti örgütlerine vermiş olduğu 
çah!ma yöneti çok faydalı ve ve -
ri.mli olmuştur . 

Parti üyeleri, prensiplerimizi an· 
Jamakta, yaymakta ve bütün yurt-
taşların sevgilerini, güvenlerini 
kazanmakta kendilerinden bek · 
lendiği gibi hareket etmişlerdir. 
Parti seçimlerin.in canlı ve 
özenli bir tarzda oluşu siyasal ha. 
yatımızda önemli bir ilerleyiıtir. 

Partimizin, halkevleriyle bü • 
tün yurlta~fora kucağını açması, 
vatandLı soysal ve kültürel bir 
devrim yaptı. 

Sevgili arkadaşlar, 

Cümuriyet Halk Partisinin e -
sns düşünce ve o.le~i, vatandaş . 
ları her türlü ayrılıl.:!an korumak 

' 
on!arı, kendileri ve büyük Türk 
ulusu için faydalı kılmaktıı·. 

Programrmızda iş bölümlerinin 
her birinde bulunan, yurttaşların 
özel ve genel asığlnrı ve genlikle • 
ri, ayrasız, gözönünde tutulmuş . 
tur. Bu hakikatin bütün yurttaş . 
larca, yalın olarak bilinmesi çok 
önemlidir. F.ıımu yurtta~lara anlat· 
mak ve bu suretle onların sevgi · 
IC'rini ve güvenlerini kazanmak. 
Parti üyelerinin kutsal ödevidir. 

. 1 _ dan kuvvetlı o.maıarm · ı 
ayar ıgın T .. k 1 ' d. · h. "' k dilekleri bulunmndığı ur u usu t"f'n ısıne ızmet 

dan b-~ a eder.teri, süre! bir surette de.Yer • 
anlaşımıştır. 1 · l .. · · ~ 

f d vletinin uluslar sos · emış ve on ara on vermıştır. 
A gan e 

. girir.ini ı::cl1mlamal·'a Son saylav seçiminde partimi· 
yetesınc · . l 
bahtiyar olduk. Bu kardc~ u_1:.Js ile zın u usun güvenini k~zanması bi· 
dostluk bağlarımız mu~lu bır su • ze, ça!ı::ramı.::ln yemden büyük 
rette ilerlemekte::liı. şevk ve kuvvet vermiştir. 

y, ':•n komş·•1 "": :-::::ı::- 1a ve u~ -'t Uluııa hizmet !·o'un-:la hütün 

10.5.935 cuma günü saat 10 da 
bütün encümenler toplanarak se -
çinilerini yapıp İfe başlıyacaklar
dır. 

Ankara, 9 (A.A.) - Kurulta
yın bugünkü toplantısında C. H. 
P. Ankara vilayet idare heyeti 
başkanı Rifat Börekçinin şu tel -
grafı okunmu§tur: 

C.H.P. Dördüncü Kuıı.ıltayı Yü
ce Başkanlrğma: 

Türk devrimine yeni hız ve he· 
yecan kaynağı olacağına inandı • 
ğımız ulusal Partimizin dördüncü 
Büyük Kurultayını Ankara ili Par
tileri adına derin sny~ı ifo !elim • 
larız. Yurdun bütün özel dilelde· 
rini ilerJeyiı ve yükse1it istekleri
ni kavrıyarak kararları ile Büyük 
Kurultay, tarihimizin en önemli 
bir hadisesi olacaktır. 

Büyük Önder Atatürk'ün em· 
rinde altı oklu bayrağın altında 

kurtulllf ve yükseli! uğra~ına baş 
ve gönül vermit olan Ankaralılar 
Büyük Kurultaya yüksek başarım
lar dilerler. 

ENCÜMENLERE SEÇiLENLER 

Ankara, 9 (Kurun) - Cüm -
huriyet Halk Partisi Kurultayı 
kur'a ile dilek layiha encümenine 
ayrılanlar şunlardrr: 

Ali Fuat (Konya), Doktor Muı· 
tafa Canteki (Çorum), Şakir Öz· 
türk (Yozgat), Salim Altoğ 
(Kars), Mümtaz Okmen (Anka· 
ra), Şevket Eren (Çorum), Hay -
rulJah Eren (İstanbul), Veli 
(Sısav), Hakkı Taı·ık Us (Gi -
resun), Şükrü Nayman (Kayseri), 
Mazlum Savaş (Sin.:p), Mustafa 
Bayram (Çankın), Meliha Ulns 
($a:r.1~::n), Orman TaPer (l'>falat
ya) Ziya Sidal (Ankara), ··Ifüla • 
mettin Aybey (1'.c!cat) Hüseyin 
Aboif·ı (Afyon), Sedat pe' · (Ko
caeli), Süreyya (Kırklareli), 

Mehmet Tevfik lnön•\ (Malatya), 
Llıtfi Müfit Özdeş (Kırşehir), A
li Demirel, Aka Gündüz (Anka · 

), Ali Yetgin (Gaziantep), ıı"'-i· 
nin buras•nda 26 ncılık Mazh~r 
Müfit Kansu (Dniz!iye) isabet • 
etmi~, fakat başkan Abdülhalik 
Renda gülerek (Siz 26 ıncı oldu. 
nuz. Ala. er.cümene g:remiyecek . 
siniz. Çünkü encümen 2:; ~yelik 
tir) dedi. 

15 üyeli nizamname program 
encü .. 1cnine ayrılanlar ısc şun -
)ardır: 

•t1·1ı2· •• • b .. 
cJ I . ın okonomık anlayışı, u yon· 

~ 
'!tı 'h tı Pr ramımızın, yurdun 1 • 

hçlarını karşılıyacak ve onu az 

devletlerle olan ilgilerimiz, '!enel var!ığır.uzla çnlışmak, Parti üye
olar<'k, normal ve dostçadır. Arsı· terinin bozulmaz andıdır. 

Doktor Galip Üstün (Sinop), 
Neşet (Aydın), Ferit Cc!al {tçel). 

Ferit Doğu (Bilecik) ,Şemsettin (Sı 
vas), Doktor Muhtar Berker (1 . 

Kurultaya gelen teb.-ikler İçe .. 
risinde Sofyada Pefüo Dekoff A • 
dmda F er:linand Bulvarında biri
sin dendi. "Modem ve ertli Türki
yenin taliini ellerinde tutan kah -
raman ulusçula•·a alkış,, denili • 
yo"' ' ı. Okundu ve alkışlandı. 

Ankara, 9 (Kurun) - Bugün 
öğleden sonra C. H. P. Kurultayı 
dolayısile daireler tatil edilmiş -
tir. 

B. CEVDET KERiMiN RADYO· 
DA SÖYLEV! 

Ankara, 9 (A.A.) - C. Halli 
Partisi idare üyelerinden Sinop 
saylavı bay Cevdet Kerim, Büyük 
Kurultay mÜna.$ebetiJe bu akşam 
radyoda bir söylev vermiştir. Bay 
Cevdet Kerim, demiştir ki: 

"Yüce yurttaşlar, 

Cumuriyet Halk Partisi, dör• 
düncü büyük kurultaym.ı bugün 
Ankarada Kamutay kurağmda aç
tı. Yurdun kurtarıcısı, Türklüğün 
uluıu, P•.rtinin korucusu Kamal 
Atatürk Batkanhğiyle kurultayı 
bir kat daha yüceltti. Yüksek r.öy
leviyle ulusça yürünecek yollan 
yeniden aydınlattı. 

Yurttaşlar, ulusça sürekli bir 
urtulum ve inkılap tarihinin kuru
cularıyız. Biıiiriainiz ki bugün 17 
yaşına giren Cümuriyet Halk 
Partisi birinci büyük kurultayını 
hundan 16 sene evvel yine Ata .. 
türk'ün ba~kanlığı altında Sıvasta 
bir mektep dersanesinde kurmuı• 
lu. O kongreye giden miimeMiller 
birçok zorluklar içinde kalmıı, o 
günlerden bugünleri yarabnak 
için ::onuşmalarmı iç ve dıt düt• 

manlann süngüleri ve ölüm kor. 
kutmaları altından çıkardı. An • 
cak Türk ulusunun öz duygulan· 
nr ve emellerini tc.."llsil ettiklerine 
inan~ıklarmdan ulusal öde~1 .... ini 

her düşüncenin üstünde tuttular. 
BugJn peş;nde git::.:· · :~ n:-ıı 
prens:plerinin ilk esaslarını ç="! -

diler, muvaffak oldular. Yurt 
kurtuldu. Bugün ise yüz binlerce 
halkın iradesini dilediğini taşıyan 
600 e yakın oba kıymetli değerli 
üll·emizin h~r bucağından tam 
bir inan içinde ve gururla bu kuv
veti i c!:!vletin yeni merkezinde 
toplanıyorlar.,, 

''Atatürk hayatı hakkında bu -
güne kadar çıkan yazdan eserler
le bütün dünyaca bilinmİ§tİr ki, 
Cümuriyetçiliğin, milliyetçiliğin , 
halkçılığın, layikçiliğjn, inkıtapçı

lığm ateşidir. Atatürk Sıvas kon .. 
gresinde bu prensiplerden ancak 
o zaman ortaya konabilecek ka -
darmı koymuştur. Yurdu kurtar -
dıktan sonra inkılap işine geçer • 
l<en kurtuluş kahramanhgının 
remzi olan müdaf aai hukuk adım 
t"t•";~ ı·-- ... - .. : ı..:_ 1 ............. _. ..:1 • • 
t> -···~ ..... J -··· .,. • &•~· ""•'-&~ ..... ~~= 
açılmasını ulus yığınına mal t!den 
bir zihniyetle Halk Fırkası adına 

!JIF" (Lıitfen sayıfayı çeviriniz) 
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Almanlar 
Fı ansız- .Sovyet antlaşma

sını tetkik ediyorlar 
Berfin, 9 (A.A.) - Alman Dı§ 

ve propaganda Bakanlıkları, Al • 
manyanın, Lokarno antla§lllasını 

feshetmek isteğinde bulunmadığı
nı iddia etmektedirler. Bu Bakan
lar, hu noktaya dokunan ve lngi -
J iz gazetelerinde çrkan bazı du · 
yumları manasız bulmakta Vt! as· 
kersizle§tirilmi§ mmtaka ile Lo • 
karno antlaşmasına dair diploma
tik konu§ma ihtimallerini de tek • 
zip etmektedirler. 

Haber verildiğine göre, Alman 
dış hakanlığı, şimdi Fransı~ -
Sovyet antla§masmrtetkik etml!k · 
tedir. Almanyamn Londra elçisi
nin B. John Simon,den muhtemel 
bir Fransız - Alman sava§ı kar· 
şıımda lngilterenin alacağı vazi • 
yet hakkında Avam kamaraıında 
söylediği sözlerin manasını izah 
etmesi dileğinde bulunması muh
temeHir. 

Karsta felaket 
gör enlere yardım 

Kars, 9 (A.A.) - Dün Digora 
giden llbay ve Emniyet müdütü ve 
Kızılay muhasebecisi teprem ye
rinde köylülerin yeme, içme ve ba
rmmaları işlerini yeniden gö~erek 
ve beraberlerinde götürdüldeı-i iki 
'bin lirayı dağıtarak geç vakit Kar. 
ıa dönmüılerdir. 

Şimdiye kadar Digor felaketine 
uğrıyanlara 23.300 lira yardım ya
pılmıf, bunun 20.400 lirasını Kı
zılay, 3000 lirasını Çoruh vilayeti, 
yüz lirasını da Kars saylavı Baha 
Tali göndermişlerdir. 

ev;~;! ve dü!tincelerlnin bir 

kısmını ~aha prensiple,tirmittir. 
23 Te,rinisani 1925 de Halk 

Fırkası adının ba§ına yeni devle • 
tin odma Cümuriyet kelimesi ek
lenerek ve haklarda olduğu kadar 
iktisat yolunda da devrin en ileri 
muvaffakiyet prensipi olduğuna 

inandığımız devletçilik vasfı he · 
lirtilerek altı umdesiyle Parti Bü
yük Şefin ba,kanlığı altında ku · 
rulmut oldu.,,. 

Yunanistanda 
Seçim 

~ ( Ba~ ıara/ı L ıncı say:/ ada) 

nan dostluğunun çok kuvvetli ve 
sarsılmaz bir halde bulunduğunu 

bir kere daha ve bilhassa tebarüz 
ettirdi. 

ORFI iDARE 

Atina, 9 (Kurun) - Cumarte
si günü örfi idarenin kaldırılacağı 
tahmin edilmektedir. Artık harp 
divanlarında ehemmiyetli bir da
va kalmamı§tır. 

YUNAN ORDUSUNDA 
TASFiYE 

Atina, 9 (Kurun) - Yunan or
dusundan Venizelist 800 zabit ko
vulacak, 400 zabit de kadro dışına 
çıkarılacaktır. 

SUÇLU FABRIKATORLER 

Atina, 9 (Kurun) - Yunaniı

tanın bira fabrikatörü Fiks soıı is
yana yardım suçundan tevkif edil
miştir. 

Glostaki büyük kumaı fabrika
törü Papayorgi de ayni suç ile suç· 
landırılmııtır. 

BASMACI OGLU 

Atina, 9 (Kurun) - Eski Ba
kan Basmacı Oğlu Maliye Ba.1'an
lığmı tekrar kabul etmif, bugün 
tahlif resmi yapılmı§tır. 

YENi BiR KARAR 

Atina, 9 (Kurun) --Atina 1-ıarp 
divanı, cümhuriyet birliği kurumu 
azalarından ikinci kafile hakkın • 
daki kararını vermı§, suçluları 
hafif hapis cezalarına mahkfuri et-
mİftir. 

AZLEDiLEN BELEDiYE 
BAŞKANLARI 

Atina, 9 (Kurun) - iç Bakan
lığının karariyle son isyanda hü
kUnıete karşı bigane kalan beledi
ye batkanları ve üyeleri azledil
mişlerdir. 

Vali muavinlik/esi 
ihdas edilecek 

Ankara, 9 (Kurun) - Dahili
ye Vekaleti bazı vilayetlerde vali 
muavinlikleri ihdas edecektir. 

Bay Cevdet Kerim, eöylevinj 
töyle bitirmi§tir: Ankonsigans satışlar 

''Bugün ite başbyan dördüncü 
Büyük Kurultay ulusça on dört 
yıllık çalıtma ve en sonra gelecek 
yıllar için alınması )hım gelen 
tedbirleri proıranıına koyacak 
bütün ulusun özel duygu ve ihti -
yaçlarını karıılıyacak kararlar 
verecektir. Bu kutum hundan ötü· 
rü çok önemlidir. 

Artık bütün ana çizgileri belir
miı yurt için uygunluğu ve yüceli. 
ği denenmit olan Kemalizm pren
aipleri verilecek yeni kararlarla i-· 
yice belirtilmiş olacaktır. 

Ankara, 9 (Kurun) - Okono
mi bakanlığı ankonsiyans satışları 
hakkında takas heyetlerine ı:ı ta
mim gönderdi: 

"27 Birincikanun 934 den ev • 
velki kısmı mahalli piyasaya göre 
takdir edilen fiatler mukabili ya· 
pılacak ithalata bu mallar kıyme • 
tinin mi, yoksa hakiki aat19 kıy · 
metlerinin mi esas olarak kabul e • 
dileceği hakkında henüz karar ve • 
rilmemiıtir. 

Karar verilinciye kadar malla -
rın hakiki satıı kıymetleri nisbe • 
tinde ithalata müsaade edilmesi 
uygun görüldü. Hakiki satıı kıy
metiyle mahalli piyasa kıymetine 
göre takdir edilen kıymetler ara
aındaki fark için yapılacak mua
mele sonradan bildirilecektir.,, 

Cümuriyet Halk Partiıinin en 
çok muvaffak eden eaaı otoritele
rin yüksek egemenliğini kanunlar
la, prensiplerle korumakla bera · 
her egemenliğin kazanı olan ulu
su Parti kurumlarının İ!lemeıi yo· 
lunda devlet itleri daima ilkinlen· 
dirmesi ve her sene yaptığı köy ve lç bakanlığı 
ocak kongrelerinden hatlıyarak Ankara, 9 (Kurun) - Jç;!Jeri 
yurttaşların seslerine ve yurtsal Bakanlığı cumartesi gününden iti· 
tenkitlerine değer vermesidir. haren Yenitehirdeki binasm!l ta
Cümuriyet Halk Partisi ve hükii· ıınmağa ba,lıyacaktır. 
meli bu üstünlüğü gören bütün u- == "'"''"_..,.""'""""'_ .. ,, __ _,, •• ,. _ _,, 
lus bu sayede ilk günden beri par - Dr. Hafız Cemal 
timiz ve onun yüce baıkam etra . Dahiliye Mütehcuım 
fında toplanarak çalıtmaktadır. j Cumadan baıka günlerde saat 

Kurultay itlerinin sonunu ga - (2,5 dan 6) ya kadar lstanhul Di-
zetelerde okuyacağız. 1 vanyolundaki ( 118) numaralı hu-

Uluıumuzu Şefi ile dalına yü·j susi kabinesinde hastalannı kabul 
celten, bahtiyar eden Büyük Şef 1 eder. 
Kama) Atatürkü selimlıyarak Muayenehane ve ev tdefonu 

22398 Kı lık telefonu 21044. 

"Mahdut ehemmiyetli bir zabıta vaf, ası,, 
' N '' '* 

8. Şükrü Kaya, irticaın 
mahiyetini anlatıyor 

Otuz yıllık mayalı mürteci şeyhin 
bir tek san'atı vardı: ifsat edecek 

saf vatandaş aramak ! 
- --------· 

Isparta, 9 (Kurun) - İçişleri Saidi Kürdinin şu şekilde işe baş· 

Bakanımız Bay Şükrü Kaya bugün la.dığı anlaşılmıştır: 

saat 13 de şehrimizden ayrıldı. Saidi Kürdi Şc;yh Sait isyaniyle 

Bakan, Ankaraya dönmekte- alakadar görüldüğünden ilk Eğir-
dir. dirin Borla nahiyesine sürülmüş, 

Isparta, 9 (A.A.) - iç Bakanı senelerce burada yaşamıştır. 

Şükrüp Kaya, İsparta muhabiri . Geçenlerde mahkfuniyeti bitti-
mize şu beyanatta bulunmuştur: ğinden lspartaya dönmüş, ve bura· 

"925 Şeyh Sait isyanı münase- da bir bc:ı.ğda ikamet etmeğe baş· 

betiyle lspartaya naklolunan ve lamış. Fakat esasen içindekı yo· 

kendisine Bediüzzaman adım ta- bazlık duygusu sönmediğinden 
kan Saicli. Kürdi: elini siyaset".! a . burada derhal ba!ma müritler top-

let yaparak irticai propaganclala- lamak hevesine dü§miiş, bu su

ra girişmİ§ ve bir takım ıal adam- retle ilk defa olarak orada yer leş

ları kanclırarak cloğru yolclan ıa- miş olan bir iki Kürt hamal ken-
şırtmağa çalıştığı anlaştlmı§tır. 

Adliye hadiseye el koyarak Sai

di Kürcliyi ve muhtelif yerlerde 
kandırabildiği otuz kadar mürte
cü tevkil etmiştir. Temyiz mah· 
kemesinin karariyle muhakemeleri 
Eelıi,ehird e yapdacaktır. 

Genel emniyet idarsinJeki si· 
cillerine nazaran Saicli Kürdi 31 
Mart irtica~na karışmı§ ve Şark vi
layetlerincleki irticai Kürt hare
ketlerincle faaliyetten geri clurma·ı 
clığınclan~ lıpartaya naklolunmuş
tur. 

Anla§ılıyor ki merkum otuz se
nelilt mayalı Oirmürtlli ol'6p, il· 

sat edecek sal vatandaş aramakta· 
dır. BQ§ka san'ati yoktur. Şimcli
ye kaclar elde eclilen malumata 
göre hadise mahdut ehemmiyetli 
bir zabıta vak'asınclan ibarettir ve 
halk arasında hiçbir tesiri olma· 
mııtır.,, 

MÜRTECi, lŞE NASIL 
BAŞLAMIŞ? 

Isparta - Yapılan tahkikatta 

disine devama başlamıştır. 

Bunların gayretiyle de bir mü

tekait, birkaç hoca molla bozun
tusu da Şeyh Saidi Kürdi ile mu
habereye girişmişlerdir. işte irti
ca yoluna sapan bu tarikatçılık te
ıebbüaü bu tekilde haflamıttır. 

Saidi Kürdi bundan sonra Mi
lasla, ve zannedildiğine aöre An
talya ve Bursa ile muhabereye gi· 
rişmiştir. 

Y ALOVADA BlR ŞEYHLE 
OGLU YAK.ALANDI 

Bursadan bildirildiğine göre, 
Y alovada irtica hadisesiyle alaka
aar l:iir §eyhle oğlu yaK'alanarak 
Bursaya getirilmi§, ve sorguya çe
kilmiştir. 

HADiSE P ARTl GRUPUNDA 
KONUŞULACAK 

Ankara, 9 (Kurun) - irtica 
hadisesinin Parti Grupunda konu· 
şulması muhtemeldir. Meselenin 
önümüzdeki Kamutay toplantı • 
sında içişleri Bakanı Bay Şükrü 
Kayadan sorulacağı sanılıyor. 

Tt:JQ KiVE 

llR~AT 
BANKASI 

.DA.OA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bDl;Q 

Mektepliler 
Şampiyonası 
~ (7 inci sayfadan clevanıJ 

gene lstanbula geçti. Devre ıo~ 
na doğru tekrar mfrvazeneli bit 
§ekil aldı ve devre O - O berabr 
re bitti. 

1K1NC1 DEVRE 

Oyı.ına İstanbul ba,ladı. iki ti' 
rafın akınları gene kUJılıklı tt' 
çiyordu. Bu arada Ameli Hay~tlı' 
lar iki muhakkak gol kaçırclılat· 

lki takım da kontrollü ve güS~ 
kombinezonlu inişler yapıyorddı 
11 inci dakikada İstanbul aleyhi' 
ne bir korner oldu. Süleyman çel' 
ti ve Hüseyin avuta attı. lstanbof. 
lular açılmaya ve müvazeneyi ıd' ı.ı 
lerine bozmaya başladılar. Akı' 
lar kuvetli ve müessir bir manJ' 
ra gösteriyor, Celal bir tüt atnı• 
makla muhakkak bir gol kaçırdı. 

İstanbul artık oyuna tamal'll' 

hakimdir. Fakat 28 inci dakiki 

da İstanbul hakimiyetinden kut 
tulan Ameli Hayatlılar lıta 

kalecisinin hatalı bir çıkıtı yüzi' 
den Süleymanın ayağile ilk ıa)'I' 
larmı yaptılar. Bu sayıdan ıoot' 
lstanbullular da. soli~leri · Cahidil 
ayağile beraberlik sayılarını çı ' 

kardılar. Oyun lstanbulun hikİ 
miyeti altında 1 - 1 beraberlik 
bitti. 

Bu oyun şimdiye kadar o'f'I" 
nan oyunların en mükemmeli ol 
du. Ve çok zevkli geçti. Maçı 
zet Muhittin Apak çok güzel id 
re etti. 

A. SAtf> 

Tebliğler 
MeKtep ıler !l!lmptyonıııı hl 

komitesinden: 
V olcybol maçları, tehir edil 

miş olan a.~ki maçların da o 
nanmasile bitecektir. Bu hafta o. 
nanacak maçlar şunlard'Ir: 

12 Mayıs Darüşşafaka sah 
da: 

Saat 16.30 da: Darüşşafaka / 
Istiklal, Saat 17 de: İstanbul / 
Ameli Hayat. 

"" ~ .,. 
Mektepliler ıampiyonası id 

komitesinden: 
Futbol şampiyonasının 80 1'' 

yısta bitmesi için, tehir edilmii 
lan maçların hafta arasında o1 
nanınasma bu hafta da devarrı 
dilecektir. 

Yayılacak maçlar tunlardıt: 
13 Mayıs pazartesi Şeref st.• 

dmda: 
Saat tam (17.30) da: Kal>'. 

taş - Darü~afaka. (HakeJlll 
izzet Muhittin Apak). 

14 Mayıı sair Şeref atadınd•= 
Saat tam (17.15) de: Vefa 

Yüceülkü. (Hakemi: İzzet ?40 
hittin Apak). 

NOT: Haydarpaşa lisesi , 
hol maçlarından çekilmiştir. 
diden soma Taksim stadıP 
maç yapılırnyacak, ve fikst:'. 
Taksim stadımda oyunu gösteril 
miş olan takınılnr, ayni hafta~ 
!arını Şeref stadında, Haydar~ 
takımının maçları için ilan eoP 

miş ve şimdi açık kalmış bu~ 
cak saatlerde yapacaklardır. p· 

ta arasında. oyunu olan takın1l 
daYetiyelerini Kurun kitap " 
kısınrndan almaları bildirilir-

AMASYA ECZANESi • tJ 
REM BiLGEN 

Taze ve ucuz yerli ve ya~ 
cı ilaçlar • itrıyat, fenni ıöı1 
• lastik tnhhi levazım. 



i ti' 

n1• 

li1' 

:n 

r ıstanbul Belediyesi llanları 

S. · · f }arında dahi el ile çevrilen veya sair makineler yası-
ımıtçı ırın . . A • 

tasiyl · ı· hamur yuğurma makınesı bulundurulması mecburıdır. 
e ış ıyen k . . 'h' ·ı · d . 'b 

Alakadarların bu makineleri tedarik etme ıçın tarı ı ı an an ıtı a-
ten 6 ay mühlet verildiği ilan olunur. (B) (2528) 

Saray burnunda yedekciler kö§: 
kü sokak 800 M. murabbaındakı 
Çiroz kurutma yeri. 

Senelik 
Kiraeı 

20 

Muvakkat 
Teminatı 

1,50 

Unkapanında Hacı Halil Aktar 
lllahalleai Kuruçetme sokak 8/ 1 O 
No. 2 kat 4 odalı hane. 48 . 

3
,60 

Y k d t . ve senelik kira siyle muvakkat temınatı yazılı ma· 
u arı a sem ı . . .. 

haU 
936 

· Mayıs sonuna kadar kıra ya verılmek uzere ayrı ayrı 
er senesı . . l k .. h 

a"ık tı k ulmu•tur. Talip olanlar şeraıtı an ama uzere er 
·~ art rmaya on 3' • • k · · 

oi:n ı "d" lu"g"u"'ne müracaat etmelı, arttırmaya gırme ıçın ... evazım mu ur ·ı 
deh' 1 d .. t 'len muvakkat teminat makbuz veya mektubu ı e 

ıza arın a gos en d · 
L b 'h l .. .. ı n 30-5 - 935 perşembe günü saat 15 de aı· uera er ı a e gunu o a 
illi encümende bulunmalıdır. (B) (2529) 

Senelik Muvakkat 

Kirası Teminatı 

Küçükpazarda Sarı Musa mah. 
Yeni Hal meydanında 5 numaralı 

120 9 
har aka. 

Küçükpazarda Sarı Musa mah. 
)eni Hal meydanında 1 numaralı 

120 9 
baraka. 

Küçükpazarda Sarı Musa mah. 
Yeni Hal meydanında 2 numaralı 

120 9 
haraka. 

Küçükpazarda Sarı Musa mah. 
Yeni Hal meydanında 3 numaralı 

120 9 
baraka. 

Küçükpazarda Sarı Musa :-nah. 
Yeni Hal meydanında 4 numaralı 

120 9 
'-raka. 

y k da semti ve muvakkat teminatları yazılı mahaller teslim 
u arı ·ı k ·· ay tarih' d · 'b ·· ,ahare suretiyle kiraya verı me uzere ayrı • 

ın en ılı aren mu . . k ·· 
tı açık arttırmaya konulmuttu:r. Talip olanlar.teraıtı anlama. u~e~e 
her .. l .. d.. lüğüne müracaat etmelı, arttırmaya gırme ıs-

aun evazım mu ur . kb ektu· 
tiyenler de hizalarında yazılı muvakkat te~ınat ~a . u~ ~.e::a~15 de 
biyl b b "h 1 ·· .. olan 27 - 5 - 93 paıa esı gunu e era er ı a e gunu · 
~imr ene ende bulunmalıdu. (8) (2530) 

Beyoğlunda Lala Hayreddin 
~a.h. Fatma Sultan So. yeni 5 No. 
lQ odalı Hacı Betir ağa medresesi. 

Beylerbeyinde Çamlıca cad. ye
lli 3/ 5 No. 3 odalı 1 salonu havi 
k&gir Hamidiye mektebi binası. 

l'opkapı Fatma Sultan mah. Ca
tni havlusu So. Ahmet paşa medre
aeainin yeni 9 No. odası. 

Arnavutköyünde Lütfiye mah. 
küçük ayazma So. eski 11 yeni 17 
fio. 2 kat 3 odalı kagir ev. 

Cerrahpatada Hobyar ma..lı. yo· 
kuı çeıme So. yeni 32 No. 2 kat iki 
0da.Iı kagir Ahmet pafa mektebi. 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mah. 
'r arla batı So. yeni 51 No. kagir 
dükkan. 

Beyoğlunda Hüseyin ağa !llah. 
l'arlabaıı So. eski 49 yeni 45 No. 
4 kat 4 odalı kagir ev. 

Fatihde Efdalzade mah. Ni
tanca cad. 6 odalı ve bahçe· 
~i havi 54 No. küçük medrese . 

Arnavutköy Lütfiye mah. Kü
çük ayazma (Elçi sokak) So. eski 
35 Yeni 51 No. 2 kat 4 odalı kagir 
ey. 

Arnavutköy Lütfiye mah. Kü
çük ayazma So. yeni 24/ 49 No. 2 
kat 4 odalı ki.gir ev. 
l(adıköyünde lbrahim ağa mah. 

koıu cad. 2 odalı yeni 15 No. es· 
ki lbrahim ağa mektebi binası. 

Topbpıda Fabna Sultan n:ah. 

Senelik 
Kirası 

300 

60 

30 

60 

60 

60 

240 

96 

96 

72 

36 

Muvakkat 
Teminatı 

22,50 

4,50 

2,25 

4,50 

-1,50 

4,50 

18,00 

7,20 

7,20 

5,40 

2,70 

2,25 Canıj avlusu So. Ahmet pafa med· 
reaeainin 11 numaralı odası. 

. • ı azılı mahaller 936 sonuna kadar 
,_. Yukarda semti ve senelık kıras ky rttırmaya konulmuıtur. Şera· 
1tıray '1 k .. yrı ayrı açı a 't• a verı me uzere a .. d .. l"g"' üne müracaat etmeli, art· 
l ı a 1 h .. 1 zım mu ur u 
t n amak üzere er gu~ eva .. ıterilen muvakkat teminat mak· 
bl'ttıaya. girmek için de hızala~ında g~. .. olan 30 - 5 - 935 perfem-

1.lı veya mektubiyle beraber ıhale gunu ) 
he 1i~ •• 

5 
d d · ·mı encümende bulunmalıdır. (1) (2532 

.. nu ıaat 1 e aı 

-------------------~! l lst. Levazım Amirli~i Satın 
Alma Komisyonu 111.nları 

25,000 Kilo yufka 16 Malıs 935 
perşembe günü saat 14,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3375 liradır. İsteklilerin 
tartnamesini görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin 
253 lira 13 kuruşluk teminat mek
tup veya makbuzlarile belli saat
te Tophanede satınalma komis • 
yonuna gelmeleri. (2296) . :(. . 

Harbiye mektebi için 175 bin a· 

det yumurta 18 Mayıs 935 cumar· 

tesi günü saat 15 de açık eksiltme 

ile alınacaktır. Tahmin bedeli 

2625 liradır. Şartnamesini göre · 

ceklerin her gün ve isteklilerin 196 

lira 88 kuruş ilk teminatlarile bel· 

ii saatte Tophanede satmalma ko· 

misyonuna gelmeleri. (2297) 

• • • 
25,000 kilo patates, 10,000 ki

lo kuru soğan, 11,000 adet limon 

18 Mayıs 935 cumartesi günü sa· 

at 14,30 da açık eksiltme ile alı

nacaktır. Tahmin bedeli 1767 bu· 

11 - KU P. UN 101\!AYIS 1935 -

• 

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

altı bin beşyüz lira muhammen bedelli üç kuru buharlı silindir için 

zuhur eden taliplerin teklifleri uygurı görülmediğinden 19 - 5 -
935 pazar günü saat 16 da pazarlıkla satın alınmaaı kararlattırılmrt· 
tır. 

2 - ihale idarei hususiye bina nncia toplanacak olan vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Silindir makineleri klirin g mevcut memlektelerden getirtile· 

cektir. 
4 - Teminat muhammen bedelin yüzde on beti niıbetindedir. 

5 - lstiyenlere encümen kaleminden izahat verilir. (2388) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Tahlisiye müstahdemini için yaptırılacak yazlık elbise için 500 

ila 600 metro kadar oldukça yük aek evsafta yerli malı lacivert yün 
kumaş alınacaktır. Vermek ist1yen lerin nümunelerle teklif edecekleri 
fiati 15 - 5 - 935 tarihine kadar Galata Çinili Handa Tahlisiye Mü
düriyeti Umumiyesi Satınalma Komisyonuna tevdi etmeleri. (2326) 

KjJis Belediye Başkanlığından: 
Belediyeye aylık yüz lira ücretle Nafıa Fen mektebinden mezun 

bir mimar tayin edilecektir. isteklilerin memurin kanunundaki evıafı 
haiz olduklarını gösterir. re~i ka ğıtlariyle birlikle belediyeye müra.
caatları lüzumu bilitlenir. (2499) 

Akhisar belediye başkanlığından : 
çuk liradır. Şaratnamesini göre • Belediyemiz için çift atlı bir cenaze arabası alınacaktır. İstekli 

ceklerin her gün ve isteklilerin olanlar reıimlerile beraber hususiyetlerini ve Akhiıarda teslim son fi .. 
132 lira 56 kUl'U§ ilk teminatlarile atını 20/Mayıs/935 Pazartesi gününe kadar Akhisar Belediyeıi • 
belJi saatte Tophanede satınalma ' ne btidirmeleri iian olunur. (2479) 

komisyonuna gelmeleri. (2299) 

••• 
Tophane a skeri fırımr..da tera-

küm etmif 1300 kilo sönmüş kö • 

mür 12 Mayıs 935 pazar günü ıa· j 1ıteklilerin belli saatte Tophanede 
at 15 de paPr.rlıkh satılacaktır. satınalma komiayonuna ıelmele • 
Tahmin bedeli altı buçuk liradır. rf. (2520) 
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Sona Ersin 

Senelerden beri göz il -
nUzde tüten bu slbhat 
kolaylık aletine ni

hayet kavuşa -
caksınız ! . 

Şimdiye kadar özlediğiniz " F R i G i D A i R E ,, soğuk hava dolabı bu sene yuvanızı 
şenlendirecektir. YALNIZ 1 O LiRA dan ibaret olan ilk taksidi ödeyerek siz de bir 
F R i G i D A İ R E alabileceksiniz. ( 40) mumluk bir elektrik ampulundan daha az 
cereyan sarfeden FRiGiDAiRE yuvanız için sıhhat kaynağı olacaktır. FRiGiDAiRE 
dünyada bir tanedir. Frigidaire markasını taşımıyan soğuk hava dolabı hakiki 
Frigidaire değildir. , 

URLA Birad lstanbul (Galata)- Ankara - lzmiı 

Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ 
Niçin tesiri fllphefl ( Hatarat öldürücü 
mayi) fer tecrübe etmeli ?. Bu kıymet· 
sız ve takllt mayller ne hataratı Oldü· 
rüp sizi onları lz'acatından kurtarırlar. 
ne de tehlikelerine kartı himaye eder
ler. Bu tesiri şüpheli mayllerı kullan
mak b.ayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için müslrren F L 1 T 
isteyiniz. FLiT. bütün hataratı 
hakikaten ve ebediyen Oldilrür. Leke 
yapmaz,jaze ve IUlf kokuludur. Siyah 
kutaklı ve asker reelmll sarı teneke
lere dikkat ediniz. Fiatlar tenzllitlı. 

U•••I .,.,... : 1. CRESPIN, ist. Gala18, v.,_. HM 1 

Yeni Çıktı 
K ÜLTÜR 
SERlSl 

No.: 17 

D!DARO 
Haydar Rıfat 

Hl~lff 

fSTANRUt 
Şirketi Mürettibiye Matbaası 

1935 

Satıldığı Yer : 
V A K 1 T KUtUpanesi 

Flatl 35 Kurut 

Istanbul 4 üncü icra Memurluğun dan: 

Emniyet Sandığına 
1 Birinci derecede ipotekli .olup paraya çevrilmesine karar verileli 
ve tamamına 700 lira kıymet takdir edilen Kasımpaıada Sahaf Mu
hiddin mahallesinde Büyükyokuş sokağında eıki 53 mü 53 mü yeni 
2 : 65 numaralarla murakkam maa dükkan bir evin tamamı açık art· 
tırmaya vazedilmiştir. Arttırma peıindir. Arttırmaya ittirak ede

cek müfterilerin kıymeti muham menenin % 7,5 niıbetinde pey ak· 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu himil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat te nviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 28 - 5 - 935 tal'ihine müsadif salı gii· 
nü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırma•• 

11 - 6 - 935 tarihine müsad:f salı günü dairemizde saat 14 dea t6 
ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhalll" 
menenin % 75 ini bulduğu takdir de üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on bet gün dab• 
temdit edilerek 26 - 6 - 935 tarihine müsadif çarıamba günü saat 
ı4 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde el' 
çok arttıranın üstünde bırakıl.tcaktır. 2004 numaralı icra ve lflaı k•" 
nununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmıyan İpotekli alacaklarla diğer ali.kadaranm ve irtifak hakkı sa · 
hiplerinin bu haklarını ve huıusiy le faiz ve masarif e dair olan iddia • 
larını ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı· müıbiteleriyle 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tal"' 
sicilleriyle sabit olmıyanlar satıt bedelinin paylaımasından hariç k•' 
lırlar. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 934/ 4056 numaralı dol' 
yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporuJI" 

Is tan bul Kumandan görüp anhyacakları ilan olunur. (25ı4) 
Satınalma Komisyonu ilini 

bedel 800 kurut olan ı ı 34 donum · • 
Beherdönümünetahmin~~i~~n Nafia BakanJıg"' ından • 

BÜ y Ü k çayır kapalı zarfla eksiltmeye Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot ka.,.. 
konmuştur. İhalesi 12 Mayıs 935 zarf usulü ile eksiltmeye konulmu! tur. 

Tayyare Pl•yangosu pazar günü saat ıs dedir. Şartna- Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rastlayan pazartesi günü..-': 
mesi Fmdıklıda aatınalma komiı- ıs de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

S b yonunda görülebilir. Eksiltmeye Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 6250 liralık ıo" imdiye kadar inlerce kişiyi zengin gireceklerin 681 liral!k teminat _.ı vakkat teminatlariyle birlikte 24 Haziran 935 pazartesi günü ~ 

t • t• y • t rtib ) A " " " mektup veya nıakbuzlarile bir - ._.., e mlŞ Jr • eni e p 80101 gorUDUZ 14 de kadar Malzeme Müdür1üğü ne tevdi etmeleri lazımdır. lstev 
likte teklif mektuplarını belli gün ı' 1.·Ci keşidesi 11-Magıs-1935 tedir. ve ihale saatinden en az bir ıaat ler bu husustaki şartnameleri 5 lira mukabilinde Ankarada Bakarı 
evveline kadar lıtanbul Komutan· Malzeme Müdürlüğünden alabilir Ier. (2478) 
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