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Fransız bakanı Varşovadan ayrıldı 
Lô.val uşakların mer- \Musolini ve Şuşing 

• c J • "l . I konuştular 
dlVenlnaen g~ÇlTl mlŞ. Avusturyadaki kıralcılar 

Bir Fransız g·azeteısine göre, Fransa
nın mümessiline bu derece açık bir 

hakaretin vukuu görülmemiş 

temel yasasında değişik
lik yapılmasını istemişler 

Varşova, 12 (A.A.) - Havas 
ajansının gönderdiği habercinin 
bildirdiğine göre, Polonya ve Fran
sa Dıt Bakanları arasında cuma
danberi durmadan süren konuş
malar, iki ülkenin münasebetle
rinde gerçekten bir genişlik yarat
mağ.ıı yardım etmiştir. 

B. Laval, Fransa - Sovyet and
laıma.sının Almanya-Polonya. Po
lonya - Sovyetler ademi tecavüz 
andlaşmalariyle ve Fransa - Po· 
lonya ittifakiyle uymıyan tarafı 

olmadığını anlatmakta güçlük çek
memiştir. Almanya, kollektif ma
hiyette bir danışma ve ademi teca
vüz andlaşma.sına her zaman için 
katılabilecektir. Baltık ülkelerin
deki hususi menf aatları tanınmak 
şartile, Polonyanın ilk bakımda 
reddetmediği böyle bir teşebhüsün 
muvaffakiyetine, Fransa, yar -
dnn etmeğe hazırdır. 

Polonya, Tuna andlaıması mü
zakerelerine ortak olmayı kabul 
ettiğinden, 25 Mayıs tarihinde U
luslar Kurumu konseyinin toplan
t.r. miin;ı~.1J11ıtiv1,. R 1 ~--- 1•• n.

ma konfernnsmın muvaffakıyetle 
netic~lcnmesini sağlamak için a· 
lakadar devletler ve bilhassa kü
c:ük arı tnnt del gel eriyle girişmek 

istetl~<:!~ ip~idai görü§'melere, B. 
Bek de i_ ~irak eyliyecektir. 

lki 1: ~kan, daha bazı müşterek 
ökonomi işlerini ve ezcümle Fran
sadaki Polonyalı işçilerin vaziyeti
ni de görüşmüşlerdir. 

Berlin, 12 (A.A. )' - Berlin 
Borsa gazetesi diyor ki: 

"B. Laval, Polonyanm artık 

Fransa ile Sovyetler tarafından ge
rekli görülen kollektif teminat sis
teminin leh veya aleyhinde karar 
vermesi lazım geldiğini B. Bek'e 
bildirmiştir. 

Ve Fransız Dış Bakanı, Varto
va ile Berlin arasındaki dostane 
münasebetlerin devamına aleyhtar 
olmadığını da ilave edince, B. 
Bek'in müsbet cevap verdiği söy
leniyor. 

B. Laval'in ziyareti genel du -
rumda göze görünür hiçbir deği- , 

şikliş yapmamıştır. Bu ziyaret 
Varşovayı aydınlattığı gibi, Polon
yalı müttefikin, Rus müttefikine 
müsavi bir unsur olmadığını Pari
se anlatmıştır.,, 

V ~kişer Beobahter gazetesi de, 
Polonyanın şarki Avrupada hum· 
malı bir faaliyet göstermekte de
vam edeceğini yazıyor. Kendi öz 
teminat sistemlerini kurmak husu
sundaki Fransız - Rus teşebbüsü 
karşısında Polonya diplomasisi, 
Polonyanm dıf siyasasını tehlike
ye düşürmemek için, her çareye 
başvurmalıdır. 

Varşova, 12 (A.A.) - Dün ge
ce Fransız elçiliğinde verilen ye
mekten sonra Lehistan Dış Bakanı 
B. Beck radyoda şu söylevde bu
lunmuştur: 

Çağırmamızı kabul ederek Var-

şova ya gelen Fransız meslekdaşım 
B. Laval'i Var§ovada selamlamak
la. çok bahtiyarım. Bu sırada yap
mış olduğumuz açık ve özel ko
nuşmalarda memleketlerimizin si
yasalarına dokunan köklü me&ele
lerde biribirımizden bilgiler aldık. 
Fransa ve Lehistan, ikisi de dünya 
barışının korunması amacını güt
mektedirler. 

Bu kadar sıkıntılara uğramış 
olan şimdiki nesil varlığı için nor
mal durumu elde etmeğe alı,ırken 
en ağır zorluklarla karşılaşmakta
dır. Bu çalışmaların değerli son 
vermesi için iyi temellere dayana
rak işe başlamak gerektir. lki 
ulus arasındaki dostluk her şey
den önce, bu temel tatlarından 
biridir. Bu yüzden iki ulus ara · 
smdaki dostluğu kuvvetlendiren 
Fransız - Leh andlatması barış i -
çin önemli bir yardımda bulunmak 
tadır. 

B. Laval da gene radyoda şı 
söylevi vermiştir: 

''Lehistan'a memleketimizhı şe
lamını getirmekle bahtıyarnn. Var 
şovadan ayrılırken yalnız bir şeye 
kederleneceğim. O da, Lehistan 
ulusunun yenilik ve yurtseverliği
nin örneği olan ünlü Maraşal Pil
sudski'yi hastalığı yüzünden gör
memiş olmaklığrmdır. 

Kendisini saygı ile andığım 
Louiı Barthou, iki sene önce, bu
rada Fransız - Leh dostluğunu ko· 
nuıuyordu. Bu dostluk, şimdi B. 
Beck ile yapmış olduğum açık gö
rüşmede tekrarlannıışhr • iki 
memleket arasında kararsızlık ol
mamalıdır. Lehistanda olduğu gi
bi F ransada da herkes biliyor ki 
1931 de yapılan andlaşma ortak 
olduğumuz asığların berketilınesi

ni, ulusal kılmaktadır. Pariste ol
duğu gibi Varşovada da iki hiikii
metin amacı birdir: Barışı koru
mak ve pekleıtirmek.,, 

Paris, 12 (A.A.) - Matbuat, 
ya Moskova, ya Varşovadan biri· 
nin tercih edilmesi meselesinin 

Roma, 12 (A.A.) - Duçe, 
dün saat 18,15 de kendisinin biz
zat idare etmekte olduğu üç mo • 
törlü uçak ile Centocelle uçak ia -
tasyonundan ayrılmıştır. Duçe'nin 
beraberinde Dışarı işleri Bakan • 
lığı müsteşarı Bay Süviç ile Hava 
işleri Bakanlığı müsteşarı General 
Valle vardı. Uçak saat 9,20 de 
Floransaya varmıştır. 

Floransa uçak istasyonunda 
Faşist fahri onbaşı üniformasını 

giymekte olan Duçer Avusturya 
Başbakanı Bay Şiışnig ve Avus -
turyanın Roma elçisi ve Ataşemi
literi tarafından karşılanmıştır. 

Bu karşılamada Floransa pref esi 
ile mahalli hükumet ileri gelenle

ri bulunmuşlardır. 
Paris, 12 (A.A.) - Matin ga

zetesinin Floransa muhabiri mah· 
susuna göre, Avusturya Başbaka
nı Bay Şuşnig, sonbaharda Cu -
mur Reisi Bay Miklas'ın müddeti 
hitam bulduktan sonra, Kral ta • 
raftarlarmın, Avusturya temel 
yasasında bazı değişiklilder ya -
pılmasınr istiyeceklerini Bay Mus
solinıiye bildirmiştir. Kral taraf • 
tarları, hükUınetin şimdiden ihti -
malini göz önünde tutmak istedi-
"' .... t.,. - "-· .,... 1·--t~J_... ,.,_ .... _.._ _____ _ 

diliyeceklerdir. 
Bay Şuşnig, Matin muhabirine 

şu beyanatta bulunmuştur: 
"Bay Mussolini ile görüşme • 

miz candan oldu. Bu g~rüşmeler 
ltalya Başbakanının memleketi -
me karşı faal sevgisini bir daha 
gösterdi. Günün bütün sıyaaal 

meselelerini mevzuu bahsettik. 
Dütüncelerimiz, tamamiyle biri -
birine uygundur.,, 

Matin gazetesi, Bay Şuınig ile 
Bay Muuolini arasında bu k-ez te· 
yit olunan uzlaşmanın, bilhassa 
Tuna konferansı ve küçük antant 
ile vukubulacak müzakereler eı -
nasında daimi bir durum uygunlu
ğunu istihdaf etmekte olduğunu 
tasriıh ediyor. 

Bay Şuşnig, Nazilere karşı 
yalnız Kral taraftarlarmın müca· 
dele etmekte 01Jmalarından ötürü, 
Avusturyanm da, iç sıyasasmda 
uğradığı müşkülatı, Bay Mussoli
niden gizlememiştir. 

mevzuu bahsolacağını zannetmi . Habeş hükumeti 
yor. Polonyayı övmek hususunda 

gazeteler müttefik değildir. Gondar hadisesindeki 
Humanite de diyor ki: suçiu lJerlileri salıvermiş 
"Fransız bakanı uşakların mer- R 12 (AA)_ H b h··. 

d. . oma, . . a eş u 
ıvenınden geçirilmiştir. Fran- L~ t' 'k' 't · d . Aume ı, geçen ı ıncı eşrın ayın a 

sanın hır mümessiline karşı bu de- G d 'd k h A d" d . on ar a çr an a ıse en yana 
rece açık bır hakaretin vukuu en- 1 1 ı·ı · l · · 
d d. suç u o an yer ı erı &a ıvermı,tır. 
er ır. B h Ad· d bel d' 
Fransız· Polonya ittifakı Fran- u a ıae sırasın a, e ıye, 

polis amir ile maiyeti Gondar 1 -
sayı Sovyet aleyhtarı bir siyasaya talya konsolosuna sataşmışlardı. 
mıhlıyordu. B. Lavalin seyahati O zaman, ltalyan hükllmeti 
bu siyasanın iflal!ınr teyit etmiştir. Ha·beşistandan tavizat elde etmiş, 
Fransız - Sovyet andlaşması sulh suçluların da sorguya çekilmeleri 
için biricik tesirli vasıtadır.,, kararlaşmıştı. Bunların bu kez sa· 

Varıova, 12 (A.A.) -B. Laval, hverilmeleri, Habeşistanrn ltalya
bu sabah gitmiştir. Kendisini, is- ya karşı fena istekler beslediğini 
tasyonda, Dış Bakanı B. Beck, pro- isbat sayılıyor. Öte yandan, Yun
tokol direktörü Kont Romer, Fran- kers markalı uçaklar satmağa ça
aa büyük elçisi B. Laroş ve Sovyet hşan Binbaşı Şteff en'in de Habe
büyük elçisi B. Divityan uğurla- şistanda bulunduğu teyit ediliyor. 
mışlardır. Londra, 12 _(A.A.) - Obser -

-= 

Yunanistanda 
başında 

örfi idare hafta 
kaldırılıyor 

Atina, 12 (Kurun) - Harbiye 
Bakanı General Kondilis, muha -
liflerin intihap programlarını is
tedikleri gibi halka ilan edebilme· 
leri için örfi idarenin muhakkak 
surette hafta başında kaldırılaca
ğını söylemiş, infihabatın tehir e -
dilemiyeceğini ve tehir edilse bile 
hükfunet lehindeki intihabat ne -
ticeleri değşmiyeceğini b.ydetmit 
ve "son isyanm memlekete açtığı 
yaraları tedavi etmek için on sene 
geçmesi lazımdır,, sözlerini ilave 
etmiştir. 

Atina, 12 (Kunın) - Muhalif 
partiler ba~kanlarından bay Ka · 
fandaris, örfi idare henüz kaldırıl
madığı cihetle, muhalif başkan -
lar arasında intihabata iştirak e -
dip etmemek için henüz esash bir 

Yeni maliye teşkilatı 
kanununun tatbikı 
Ankara, 12 (Kurun) - Yeni 

Maliye teşkilat kanunu Ankara, 
lzmir, lstanbulda Hazirandan ve 
diğer sekiz vilayette Birincika -
nundan itibaren tatbik edilecek -
tir. 

Geri kalan vilayetlerde kanu -
nun tatbiki mali seneden itibaren 
başlıyacakıhr. 

Valiler arasında deği
şiklik yapılacak 

Ankara, 12 (Kurun) - Hazi· 
ran ayı icinde valiler arasında 
ıuU'ııım -Oegışuuuoer )'tı.puc&\.a.ı;ı 

söyleniyor. Bu arada, Edirne va • 
liıi Bay Salim Özdemirin Çanak • 
kaleye tayini muhtemel görülü • 
yor. 

Yeni bir layiha 
An'!.tara, 12 (Kurun) - Finans 

Bakanlığı yeni sene dolayısile 
muhtelif bakanlıklar kadrolann -
da yapılan değişiklikleri göz ö .. 
nünde bulundurarak, değişiklik -
lerle barem esasları ara~ında bir 

teadül vücude getirmek malua · 
diyle yeni bir kanun layihası ha • 
zırlamıştır. Layiha yarın Kamu -
taya verilecek, bütçeyle beraber 
müzakere edilecektir. 

Atatürkle Romen 
kıralı arasında 
Ankara, 12 (A.A.) - MilJi 

bayramları mün•asebetile Reisi -
cümhur Atatürk ile Romanya kra· 
lı arasında teati olunan telyazıları 
tunlardır: 

Haşmetlu Romanya Kralı Karol 
Hazretlerine; 

BU KREŞ 
Romanyanm milli bayramı mü· 

nuebetile zatı haşmetanelerine en 
hararetli tebriklerimi ve şahsi aa

adetl·eri ile dest Ro-manyanın re -
fahı hakkında temennilerimi su · 
narım. 

KAMAL ATATÜRK 
Kama.1 Atatürk; 

ANKARA 
Gerek benim ve gerek memle

ketim için bar...a iblağ etmiş oldu
ğunuz samimi temennilerden do -
layı zatı devletlerine teşekkür e· 
derim. 

KAR OL 
,., .... 11""9tflW'"""".W ... ~1"'""'91"""'"tfı""'''"""""...-~· 

ver gazetesi, ltalyanın Haheşista -
na kar§ı güttüğü siyasa yüzünden 
gerek yabancı ülkelerde ve 
gerek hatta ltalyada hükUın 

süren endi lerden bahaedi or. 

görüşme olmadığım söylemiştir. 

Atina, 12 (Kurun) - Hükföne 
ünivertise ve yüksek mekteple 
profesörlerinin de ayni zamand 
saylav olabileceklerine dair bit 
kararname neşretmiştir. 

Atina, 12 (Kurun) - Çarşaın • 
ba günü iki numaralı deniz divanı 
harbinde 55 bahriye zabitinin mu 
hakemesine başlanacaktır. 

CEZALARI MÜEBBET KÜRE • 
GE ÇEVRİLEN ÖLÜM MAH

KOMLARI 

Atina, 12 (Kurun) - Reiıicüın• 

bur bir numaralı deniz divanı har• 
bi tarafından ölüm cezasına mah 
kum edilen bahriye mülazımı Pa
pazoğlu ile Triyirakiıin cezaları • 
nr müebbet küreğe indirmiştir. 

Kavun/arımız için dış 
pazarlar 

Ankara, 12 (Kurun) - Türko
fis, yaş üzümlerden başka kavun
larımızın da dıt piyasalarda sürü• 
münü temin için tedbirler almak" 
ta.dır. Kavunlanmızın İngiltere, 
Mı.sır ve Avrupanın merkezinde 
iyi bir ıürüm yapacağı anlaşılmak
tadır. 

Türk - Bulgar ticaret 
anlaşması 

Ankara, 12 (Kurun) - Türk 
- Bulie.r ticaret anlaşması etra -
f ındaki görütmeler daha bir müd-
uç" "'""'""'&.&& '-----o------- - --
ticari münasebetlerinin durmama
!! için evvelce bir ay uzatılan eski 
anlatmanın bir müddet daha uza· 
tılması kararlaştı. 

Hafta tatili layihası 
Ankara, 12 (Kurun) - Haftıı 

tatili kanunu layihası birkaç güne 
kadar Kamutaya gönderilecek vB 

hemen müzakeresi istenilecektir. 

Kibrit fiatleri 
Ankaru, 12 (Kurun) - lngiliı 

lirasının düşmesi üzerine kibrit 
fiatlarmın onar para indirileceği 
yazılmıştı. Fina.Il$ müsteşarı ba}' 
F aiılc şimdilik böyle bir tenzilatID 
düşünülmediğini söylemiştir. 

lstanbul - Ankara 
tren ücretleri 

Ankara, 12 (Kurun) - Devlet 
demiryolları idaresi lstanbul -
Ankara gidip gelme ücrelterini 8 
liraya indirmek fikrindedir. 

Manisa say/avı hakkın--
daki takibat 

Ankara, 12 (Kurun) - Solıı 
belediye başkam ve umumi mecli· 
sin ikinci başkanı iken iki köprii· 
nün ihale işine fesat karıştırma1' 
meselesinden teşrii masuniyetinin 
kaldırilması istenilen Manisa aay
lavı bay Tahir hakkındaki takibı" 
tın devre sonuna bırakılmasın' 

adliye encümeni onayladı. 

Yeni alınacak vapur laf 
nasıl olmalı ? 

Ankara, 12 (Kurun) - Öko • 
nomi Bakanhğı bu yıl alınacak 
vapurların ne gibi ş.artları haiz ol
ması lazım geleceğini tesbit et " 
mektedir. 
Yaş meyva nakliyatına elverif 

li tertibatı haiz vapurların tercih 
edilmesi e.sas olarak kabul edil .. 
m· r 



r 
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1 i ş a r e t l ;;--fi 
Fiyatların 
kontrolii 
r.ii.mlıw·ivel Halk Parlui Jör-

Cemil 
cttıncü Kurultayına oır onerg,. aa· · E b . ı· ·• -
lıayapılJı. Bu önerge devletin ene l pro1esoı lc ı1n lıe 
liatlarıkontroliıiniüstünealması ki,,.,tiğı ve unf ı/ia ruul 
ile anlatılabilir. Fiatları kontrol ,l.uı.kkırıde nP fl? or i 
"'1tek deme'k devlet müıtahıil uel . • • · · e t " .. :. L . _ .ıversn:e : c:-.~ oru uay emı 

'ltılistehCiki bOlbaşa bırakmıyacak l ~·l d" k d' · ı ... ... . " s· . b ..,. ge un en ısıy e goru~cn mu 
aemektır. Eger ~~am ımıtk .a· harririmize üniversite işleri etra 
fınr ka!Jırıa da bızım yapma ıs· fında §Unları söylemiştir: 
tecliğimizi görseydi bize §unları 
•öylerdi: 
"- Bırakınız, müstahıille, müs-

tehlik kendi işlerini kendileri hal· 
letsinler, önce §Unu bilin ki tabiat 
Yaptığını iyi yapar. 

Ôkonomi iılerini bCJ§ka yönden 
karşılamayın .. ,, 

Fakat bu sözlerin üıtiinden bir 
buçuk yüzyıl geçti. 

Liberalizmin papaz ı.ıaazına 
l>enziyen lelıeleıi inıanların, in· 
ıanlar tarafından kötü ıekillerde 
•ümürülmeıinin önüne geçemedi. 
Aksine olarak bu ıözler bir maıke 
halini aldı. 

Liberal clüıü.ncelerle kurulan nİ· 
~mlar bir taraftan bcqka yıırtları 
açık pazar haline koyduğu gibi bir 
Yandan da bir yurdun inıanlarını 
karıı karııya geçirip clüımanlCJ§· 
tr.rıiı. 

1920 denberi Türkiyede decle· 
tin rolü ilk hedef olarak açık pa· 
z;cır haline konulan yurdun taıli
Ye•i oldu. Bu taıliyenin ıiyaıal 
Yönünü "lıtiklal Harbi,, yaptı. 
Bu taıf iyenin ökonomik yönünü 
''Lozan Barııı,, ve Konıolidcuyon 
devrinin ıonundaki (yani. 1929 
clq,., sonra ki) günler bafardt.. Kur· 

~7'""u" bu ilı.i vönü bir Je erkin ıra ıdeoloıı .. ne dayan«aktı. 
O ela bir ıeri ıiyaıal ıJe ıoıyal dev· 
rilttlerle kendini göıte-rıli IJe nilaa· 

>et ıistemleıti. 
Dördüncü Kongreye çıkan Türk 

tluıu ıiyaıal bakımından erkin, ö

lonomi bakımından kurulan ve 
)Ürüyen bir cemiyet halindedir. 

irade.ini Cümhııriyet Halk Plır· 
~ai bayrağı altında geçen devre
lerde ifade eden Türk ulum ham 
h'tadde memleketinde bir ıanayi 
fcrreketinin kuralma.ına imkan a· 
1'adı. imkanı bultlu. Sanayii yer· 
leıtirdi. Bu zaman müıtalaıilin 
1etküatlanmtm oe verimli bir hale 
rirmeıi cleCJriydi. 

Bu if, olgun ve verimli yeinif· 
ler verJi. Geçen ıon iki yılın en

düstri iatataıtiklerine göre kuru· 
~art ve ıanayii tqoik kanu.rntndan 
••tilatle eden gruplar yü%de otuz· 
elan laz.la kar elcle etmifle-rJir. 

"- Üniversitenin bütün fakül· 
telerinde dersler yirmi üç Mayısta 
kesilerek yirmi yedi Mayısta da 
imtihanlara başlanacaktır. lmtİ· 
hanlar her fakültenin imtihan ta-
limatnamesine göre yapılacaktır. 
Ve imtihanlarda birer gün ara ve-

rilecektir. 

Hukuk fakültesi imtihan tali -
matnamesinde talebenin lehine o -
larak Bakanlrk tarafından iki kü • 
çük değişiklik yapılması kararlaş -
tırılmıştır. Bu deği~melerin neler 
olduğu yakında Kültür Bakanlığı 
tarafında~ bildirilecektir. 

Tıp fa.kültesi ecnebi profesör • 
terinden bazılarının hariçte hekim 
lik yaptıkları sözlerini duydum. 
Türkiyede hekimlik yapmak hakkı 
doğrudan doğruya Türk hekimle -
rine aittir. Ecnebi doktor, profe • 
ıörlere verilen yalnız konsültas • 
yon salahiyetidir; bu salahiyetin 
verilmesine lüzum vardır ve onlar 
da yalnız bunu kullanıyorlar. 

0N1VERSITEDE 
DlL lMTIHANLARI 

Üniversitede dil imtihanlarına 
dünden itibaren başlanmıştır. 

Dün fransızc• imtihanı yapılmıt • 
&.u, uuguu v.ı; ıuguı:ıı:;~~ ve dlllJdu • 

ca imtihanları yapılacaktır. 

Kızılay haftası 

23 Mayısta başlıyor 
Mayısın yirmi üçüncü günü Kı

zılay haftasının ilk günüdür. Bu 
munasebetlt? dün Kızılay kurumu
nun Cağaloğlu mer~ezinde cemi • 
yetin başkanı Bay General Al1nin 
başkanlığı altında toplanılarak 
hafta içinde yapılacak işler görü-

şülmüştür. 

O hafta fehriu her tarafına Kı
zılay afitleri asılacak, müsamere· 
ler verilecektir. Radyoda her ak
tam muayyen saatlerde halka ba
rıı ve savaşta Kızılayın yaptığı 
mühim işlere dair konferanslar ve-

rilecektir. 

Gene hafta içinde bir gün my
yare ile şehr:n muhtelif semtle•ine 
Kızılay veciıeleA. : atılacaktır. Bu yurtta yeni ve faydalı bir 

Verimin ilaJeıidir. ~ Progtamı tamamlamak üzere ö-
vimdi ikinci bir meıele ile kar-ftlCl§ılıyor. nüınüzdeki cumartesi güniı bütün 

kollar son bir toplantı yapacaklar-
V erimli bir hale gelen utilııal d 

ltliie. l · .. ·· d td l ır. h • •e•e erı onun e yur Cif arın ..... ,_ .... 111,_,..,.11.....,.,,._,11...,,,,, ... uı ............. "'""'-"'"""-' 
alı ne olacaktır? bir iıtir. Bu suretle liatlara hiiku-

Çiinkü, biz sanayi müeueaele- metin müdahalesi gerek bir lıal a· 
ıi ne pcu;arlar aramak mecburiye· lır. Bu müdahalenin türlü, tiirlü 
Z"<leyiz, bu pazarlar ıehri" hal· yolu vardır. Her halde bu müda· 
ıdır. Köyün inıanlarulır. haleden orta zaman zabıtacılığr 

b" Şehri" halkt"a bir kal yerfoe müdahale.i manasını an/ıyanlar 
ırkaç kat elbiıe almaya imkô.n aldanırlar. Modern devlet narh

vermek ve bütün iıtihlaki bu nor- lar ıiıtemiyle değil, modern ci
l>ıaya uydurmak gerektir. hazlarla liat meselesini halletme-

d Bunun için liatları müvazene- ğe çalı§ır. 

1
.e tutmak, halkın i.tihlak kabi- Partinin kartel ve tröstler hakkın
•.vetini çoğaltmak akla gelen en Jaki dü~ünceleri de müstehliki ko-
~akın çarelerden biridir. ruyan devlet tedbirlerinden biri-
·~iier taraftan, tqkilatlı müıtah· dir. Partinin ulusal bir birlik için 

: e karıı teıkilat.ı% müıtelıliki aldığı bu karar memnuniyetle kar
it OJ'Qmak, nomal hadler dlflncla fılanacok bir halk kararıdır. 
d "Zartca yer vermemek ele ancak Sadri Ertem 

eulet otorite•inin bCl§arabileceği 

Sovyet 
San'atkarları 

Diin b üywcuı...uyı gezdi
ı er, bir z 11;a ı et verildi 

Ş ehr:m.zde bulunan Sovyet 
san'at!iarları dün Istanbu! Halke· 

vi tara f mel a n Büyükadaya götürü· 
lcrek gezdirilmiştir. San'atkarlaı 
köprüden 10,45 11apuriyle Adaya 
gitmi~lcr, orada Selekt lokantasın· 
da bir öğle yemeği verilmiştir. Zi· 

yafette Sovyct san'atkarlarından 
başka lstanbul Halkevi Başkam 
Refü Celal Bayar, İstanbul Halke· 
vi temsil komitesi başkanı doktor 
Celal Tahsin, Halkevi temsil ko· 
mitesi idare heyetinden ve sehir ti· 
yatrosu san'atkarlarından M. Ke-

mal Küçük, Halkevi köycülük ko· 
mitesi başkanı belediye daimi en· 
cümen üylerinden avukat İsmail 
Şevket Mayter, Halkevi köycülük 

komitesi üyelerinden Bayan Meli
ha Avni, Maarif müdür muavini 
Nurullah, Güzel San' atlar A~c:ade
misi müdürü Namık İsmail, Res· 

sam Nazmi Ziya, §ehir tiyatrosu 
bale şefi Celal ile Beyoğlu ve Be
ıiktaş Halkevleri ba§kanları ve İs
tanbul Halkevi müdürü bulunmuş· 

tur. 
Yemekte Sovyet san'atkarların

dan Bas Pürogof bir söylev vere· 
rek dost memlekette gördükleri İ· 
yi kabulden duydukları sevinci ve 
buradan ayrılma günlerinin yak
la§masından dolayı teessür içinde 

olduklarını söylemiştir. Rusça söy-
u. •• 111 ..... 1'w -u,,- 1._, •"--·!( --!! .l!~-

muavini Bay Nurullah tarafından 
türkçeye çevrilmiştir. Pürogofun 
söylevine Halkevi namına Bay Js
mail Şevket cevap vermiştir. 

İsmail Şevket, milli mücadele· 
nin ilk yıllarındanberi bize dost
luk göstermiş olan komşumuz hak
kındaki iyi duygularımızı ve bağ
lılığımızın sarsılmaz olduğunu an-

latmış, Sovyet san'atkarlarının 
yüksek kabiliyet ve kudretlerini 
övmüştür. Türkçe söylenilen bu 
söylev de gene Bay Nurullah tara· 
fından nısçaya çevrilmiştir. 

Ziyafetten sonra hazırlanmış 
olan arabalarla büyük tur yapıl
mıştır. Turdan :;onra san'atkarlar
dan bazıları eşeklere binerek gez· 
mişlerdir. 

16,35 vapuriyle lstanbula dö . 
nülmüştür. Misafirlerimiz gece ser· 
best kalmışlardır. Bugün FranSiz 
tiyatrosunda saat on yedide İstan
bul Halkevi namına bir konser ve· 
receklerdir. 

lstanbul Halkeuinden: 

1 - Dost Sovyet san'atkarları 

Evimiz namına 13/ 5 935 pazarte
si günü saat ( 17) de Belediye Se
hir (Eski Fıansız) tiyatrosunda 
bir konser vereceklerdir. 

2 - Konser davetiyeleri pazar· 
lesi sabahından saat (15) e kadar 
Halkevi çcvirgenliğinden alınabi· 
lecektir. 

3 - Yer mahdut olduğu için bi
laistisna, davetiyesiz kimse ti~at· 
roya giremez. 

4 - Bu konser radyo ile de ya· 
yılacağından radyosu olan herkes 
dinliyebilecektir. Ayrıca umumi 
meydanlara ve belediye bahçele· 
rine hoparlörler konacak ve bura· 

lardan da yurtdaılar istifade ede· 
bileceklerdir. 

1 

Bekir 

Mualıim ler bırliğınin 
geni başkanı yapılan 

işleri antatıqor 
!stan l.>ul öğretmenler bırhgınm 

yeni idare heyeti her haf ta Istan
bul birinci ı 'k okuladaki salonda 
toplantılarını muntazaman yapa· 
rak birliğin işleri etrafında yem 
kararlar vermektedir. Dün birlik 
başkam Bayan Hüviyet Bekir 
kendisiyle görüşen bir muharrımİ· 
ze şunları söylemiştir: 

"- Birlik kongresinden sonra 
birliğin yeni yıl çalışması için ha· 

zırlanan programın tatbikine bü
tün gayretimizle uğraşıyoruz. Bi· 
ze yapılması için verilen dilekler 

arasında Birlik mecmuasının tek
rar muntazam bir §ekilde çıkması 
işi de vardı; bunun için tertibat 

aldık; ilk sayıyı çıkardık. Mecmu· 
ada daha ziyade hocaları alakadar 
edecek yazıların bulunmasına ça

lışacağız. Mecmuamız bütün 0 • 

kula öğretmenlerinin yazılarına a. 
çıktır. 

Bundan başka yardım teşkilab 
için esaslı tedbirler aldık ve yar
dıma ihtiyacı olan arkadaşlara fı
len yardım ettik. Arkadaşların 
maddi ihtiyaçlarını daha müsait 
şartlarla temın etmek için lazım ge
len teşebbüslerde bulunduk. 

Birliğimiz tarafından tertıp e
dilen ilmi ve mesleki konferanslar 
serisine yakında başlıyacağız. Kon 

feranslar Halkevi salonunda veri
ı .... ,.. 4lrt1r KimlP.rİ n knnf~ran• vp. 
recekleri ancak hazırlıyacağnnız 

programdan sonra anlaşılacaktır. 
Program işi on güne kadar tamam
lanmış olacaktır. 
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1 Daldan dala--1-

Komşu edebiyatı 
ne alemde? 

T erceme, adapte, yahut bcrırm
seme veya aşırma suretiyle Fra·tıız 

edebiyatının biz.de ıcığı cıcığmtt 

çıkarıldı; hala da çıkarılıyor. 
Son zamanlarda lngiliz, Ruı, 

Alman, ltalyan, lıpanyol, lskan
dinavya edebivotlarndan da bir 
hayli tercemeler, adapteler falan· 
lar, filanlar gördiik. Hatta Japon, 
Çin, Hint h;kayeleri, mensureleri 
de oldukça gözümüze ilişti. Bun
lardan başka, geçen yıl (Haber) 
gazetesinde bizim Niyazi Ahmet 
Okan biz.e bef, on tane Kalka•, 
Gürcü hikayesini bile tanıttı. Sim
di hemen hemen hiç bilmediğimiz, 
görmediğimiz bir edebiyat ""1rıa, 
o da yakın komfuların edebiyatı
dır. 

Bugün yakın komşularımızın e

debiyatı acaba ne halde ne alem-: 
dedir? Balkan ondlaı~aıı ile bi
ribirimize bağlandığımız bu kom
§ularclan Yugoılavlarrn, Yunanlı
ların, Rumenlerin bugünkü şairi• 
n, naşirleri, hikayecileri, roman
cıları, tiyatro yazıcıları kimlerdir 
ve bunların ·yazıp çizdikleri eser
ler naııl şeylerdir? 

Eli kalem tutanlarımıiın artı· 

ıında bu dilleri bilenler elbet de 
vardır. Komşu edebiyatının ne a
lemde olduğunu, bize tanıtmak İ· 
çin bu eli kalem tutan dil bilgin· 
leri arcum:r onlardan da bazı ter• 
cemeler yapsalar na•ıl olur? 

Japon, Çin, Hint gibi bizden 
fersah lerıah uzak ülke ve uluıla 
rın edebiyatından bile araııra ve 
az çok örnekler gördüğümüz. hal 
Jr. ~w/.c.~,. l.o,...t•• :;11,.o '''° rılv•ln••.., 
edebiyatlarından da hiç olmozı4 
araııra olıun, ulak telek moıt 
ralar görsek az fena olmaz sanı 
rım! .. 

Tatil aylarında arkadaşlar arasındaki samimiyeti artırmak mak-ı---O_s_m_a_n_c_e_m_a_ı_K_a.:y..:g:.•_• .. •.:.z_ 
TEŞEKKÜR sadiyle tenezzühler, ve seyahat

ler tertip edeceğiz. Bütün Anado
lu dahilinde tren ve vapur seya . 

halleri için müşterek biletler temin 
etmeği düşünüyoruz. Mesela bir 

arkadaşın ayni biletle hem vapur, 
hem de tren seyahati yapabilmesı
ni temin etmek için çalışacağız.,, 

Tay yare piyango
sunda kazananlar 

On doku~uncu tertip tayyare pi
yangosunun birinci ke,idesi diın 
bitirilnı1ştir . On bin lira 2094 nu
maraya çık·mşhr. Bu numaranın 
yetmiş be~ aşağısı, yetmiş beş yu. 

karısı ikişer lira amorti alacaklar
dır . DiS!lku çekilişte ikramiye ka~ j 
zan .,· r.urnraları sıraya konıı,.-nu" 

' I 
olarak onuncu sayıfamızda bula· 

i caksmız. 

Stenografi imtihanı 1 

Yüksek lstısat ve Ticaret mekk• . 
1
1 

binde sll.'noğrnfi imtihanlarının bi .

1 rincisi olan nazari imtihan Mayısın 
1? ıncı Perşembe günü yapılacaktır 
l muma mahsus olan bu imtihana 
me!{tep talebesinden ha~ka hariçten 
a_rzu edenler de iştirak edebilecek - l 
tır. 

lstanbul müfettişliği müsevvit
lerinden ve Beyazıt dersiamlnrın
dan Hamidli Bay A:bdulllah Fah
rinin cenazasine bizzat gelmek, 
mektup göndermek ve telgraf çek
mek suretiy~e evimizin katlanıl· 
maz acısına ortaklık eden· bütün 
dostlarımıza te§ekkür ederiz. 

Hamidli Bay Abdullah Fahri. 
ailesi 

Yeni Çıktı 
KÜLTÜR 

SEHISt 
No.: 18 

DlDERO 
Haydar Rıfat 

FELSEFE 

. Sözü ge\en imtihan <tem) Ye (ver- ' 
sıyon) olmak üzere iki kı:-ımdan iba· 
r~t ?la~ak Ye yazdırılacak parçalar 
bır ~mtıhaı~ heyeti tarafından seçile- fST ANRUL 
cektır. lnıtıhan müddeti bir saat ola- 1935 

rak tesbit cdilmi~tir. imtihanda b . ı ~~~!!!~~~~~l!lllll!!I 
z:ınmak i~in her iki kıc;ımda on yan . r --Jrştan razıa yapmamak gerek kt Satıldıg"' ı Yer : - -~ 
d' B . . me e . , 
ır. ~ ımtıhana Galatasaray lisesi 1 V A K 1 T KUtUpanesl 

talebesınden bazılarının d . 1. k 
d 

• . a ış ıra Fi ah 35 K 
e ecegı anlaşılmaktadır. ur Uf 
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Dil işleri 
~---

Kılavuz için 
dersler 

Aciz = Ekaiıı 

Aciz Ekıinlik 

Aciz duymak, aciz kalmak = Eksin 
mek 
lrde = irade 

Devrim, eksinlerin ifi değildir. 
En büyük ekıinlik, irde eskıikli-

• ğinden gelir. 

Devrimciler, büyük zorluklar 
karşısında, eksinmek değil, ıevk· 
lerini artırmalıdırlar. . ,,. . 
Adap = Edevler 
Adabı muaşeret = Y aıama töreni 
Tören = Merasim 
Adabı umumiye = Ut~ törü 
Törü = Örf ve taamül 
Y etl:i = Sa1Ahiyet 
Tör .. !Üc - T e§ri 
Töri''-;::ı yetgi = Salahiyeti te§rilye 
Törümlü = Meşru 

Tör:·- ; :a = Ga~ . : meş:u 

Ad~!>ı erkan = Yol yöntem, sıra s:ıygı 
Deyim = tabir 
Tcr:m - lstzfo!ı 

Uyum = Ahenk 

Edep kelimesi türkçedir: Fa
kat adap karıısına onun aJını al
dık: Edevler. Çünkü herhangibir 
İ§fe adap, edilmek lazım gelen 
şeylerdir. ôdenmek lazım gelen 
şey, ödev (vazife) olduğu gibi, e
dilmek lazım gelen ıeY de, edev
dir. 

O halde diyecek.iniz, adabı 

mua§eret karşılığı olarak YCZ§ama 
edevleri de diyebüiriz. Yalnız bu 
kadar değil, geçim eclevleri deyi
:nini de kullanabilir.iniz. Fakat 
'13ıl terim YCl§ama töreni'dir. 

Adabı mucqerelteki yrımuıak 
·;e gevşeklikle, ycqama törenin. 
lehi keskin •es oyununu kıycula-

Tören! mercuimden yalnız da
ha güzel değil, daha cuil, anla· 
mı daha yerinde bir kelimedir • 
Merasimin nereden geldiğini ve 
ıe demek Olduğunu bilmezsiniz. 
Fakat Tören size hemen Türe'yi 
hatırlatacaktır. 

O zaman Törümlü'nün nasıl 
meıru anlamını karşıladığını da 
sezeceksiniz. M eıru karşılığının 

§eriat yerine Türk Türe'rine ben
zemeıinden daha tabii ne olabi
lir? 

T örütgen yetgi, iıte aize, çocuk
larınıza bir türlü anlatamadığ;r.ız, 
ve söyletemediğiniz salahiyeti tef· 
riiyeitin kar§ılığı! 

Parti programının bir madt!e
sind e §unu g:.frc::ekıiniz: "Kamu
tay törütiim yetgisini, doğrudan 

doğruya, kendi kullanır!,, Kama
tayın törütüm yetgisinin ona ne 
gibi haklar vermekte olduğunu 

yuı·t bilgisi hitaplarında görürsü
nüz. 

Aramızda, utanmak kelimesini 
bilmiyen yoktur. lfte ut bu keli
menin köküdijr. Adabı umumiye 
bir sosyetenin ut örl ve taamülle
rind en başka nedir? Utsal törü 
her memlekete ve halka göre de
ğiıir. Utsal törünün hiç bir mem
lehet ve halk için değişmiyen bağ
zı esasları da vardır. 

T örümlü ve törümsiiz sözleri 
meıru ve gayri meşru kelimeleri
nin terim olarak tam karşılığıdır. 
Fakat kullanma dilinde biz yollu 
ve yolsuz kelimelerini de, gene bu 
arap kelimelerine karşı kullan
maktayız. 

A - =- - : ·'Si 

Eğitim T e:-b ·:re 

Beden eğitimi ile kcmlarınızı 

kuvvetlendirini:z.. 
-ULUS-

~~~~~~~~-~ 

Bir şahit, mahkemede · tevkif edildi ! 
Avukat, avukatı 

dava etti! 
Mahkemeden çıkınca bir 
münakaşa ve iki yumı uk ! 

Bir avukat, diğer bir avukat a· 
Ieyhine dövmek dava.aı açmıştır. 
Davacı avukat Şefiktir. iddiaya 

göre, evvelki gün İstanbul birinci 
hukuk mahkemesinde görülen bir 
dava, avukat Şefiğin ist,eği üzeri· 
ne, dosyadaki bazı kağıtları tet
kik etmesi kararile başka güne 
bırakılmış ve ~yni davada muka· 
bil ta-rafm avukatı Vedat, muha · 
keme bu sebepten kaldığı için, 
koridora çıkınca avukat Şefikle 
münakaşaya girişmiş. Bu sırada, 
birdenbire kolunu uzatarak avu -
kat Şefiğin yüzüne iki yumru.le in
dirınit. 

Bu noktadan dava a~an avukat 
Şefik, hadiseden dolayı kanuni ta· 
kibat yapılma.aını ve ayrıca beş 
bin lira manevi zarar ödetilmesini 
istemiştir. Adliye doktorluğunca 

yüzü muayene edilmiştir. Tahki · 
kat yaprlıyor. 

Diğer taraftan, duyduğumuza 
göre, avukat Şefik, baroya da mü
racaatta bulunmuş, bu hadisenin 
inzi·bat meclisince tetkik isteğini 
ileri sürmüştür. 

Heroin kaçakçıları 
Genit mikyasta heroin kaçakçr 

lığı yapmaktan suçlu şebekenin 
c!uru·fmaaı sekizinci ihtisas mah • 
kemesinde yapılmıf, bunlardan 
dokuz kişi mahkfun olmuştu. 

Karar temyize gönderilmiş, o
rada yedi kişi haklnndaki karar 
aynen tasdik edilmiş, ancak Di · 
mitri Arslanidis hakkındaki karar 
para cezası dolayısile, Ege vapu -
ru kamarotu İbrahim hakkm~aki 
karar yaşı noktasın dan bozulmı:ş· 
tur. 

Yakında bunların tekrar du . 
ru~maları yapılacaktır. 

Bir ç1ft iskatpTn ! 
Bir dük!i.andan bir çift iskar· 

pin çalmaktan suçlu Mchmedin 
muhakemesi, Sultanahmet ikinci 
sulh ceza m:ıhkemesinde dt?.n ıo· 
nunu hulmuıtur. 

Muhakeme, su~lunun yaşımn 

Edirneden sorulmas!na ka!mıştı. 
Buna gelen cevap ok"UJldu~u sıra
da, hakinı sordu: 

- Senin baban iki kanlı mı · 
dır? 

- Bilmem! 
- Nasıl bilmezsin?. Gelen ce -

vapa bakı!rna, senin kardetinin 
anuı batka bir kadın! 

- Ben, babamın karısı olarak 
yalnız kendi anamı biliyorum! 

- Batan :;onradan baş~a bir 
kadın nikahlamadı mı? 

- Benim haberim rok ! 
Mehmedin iskarpin çaldığı sa

bit görüldi.~. Bir sabıkası bulundu· 
ğu da gözeti!erek dört ay hapsine, 
dört ay umumi emin.yet nezareti 
altında tutulmasına karar verildi. 

Boya sandığında ... 
Kundura boyacıtı Bekir, Ga -

)atada kundura boyacısı lsmailin 
boya sandığını kmp içinden para 
aldığı iddiuile lstanbul ikinci ce
za mahkemesinde muhakeme e · 
diliyor. 

Bekir, bu iddianm asılsız oldu -
ğunu söylemiştir. Mahkme şahit -
leri ç.airracaktrr. 

Ağır cezada gasp 
davası görülürken

1 
Kahveci Osman aleyhine 

galan yere şahitlik 
davası açıldı! 

İstanbul ağır ceza mahkeme -
sinde, Kadıköyün::le olan bir vak'
aya ait bir davaya bakılıyor. Bir 
müddettenberi bakılan bu dava, 
zorla para almağa davranış dava
sıdır. Suçlu yerinde bulunan, 
Mehmet İsminde biridir. 

iddiaya göre, Mehmet, Vahan 
isminde birinden yüz elli lira is -
temiş. Vermediği takdirde öldü -
receğini söylemiş. Vahan, terti -
bat almış. Vahanla Mehmet, tek -
ı·ar karşılaşmışlar. Vahan, para 
bulamadığ)nı, dolayısile veremi -
yeceğini söyleyince, Mehmet, ta -
bancasını çekmiş ve çeker çekmez 
yakalanmış. 

Bu noktadan açılan davanın 

muhakeme safhasında dinlenilen 
muhtelif şahitler, iddiayı teyit yol
lu §ahitlik etmişler, bunlara karp 
suçlu, Vahanın kendisine borçlu 
bulunduğu, borcuna karşılık ola • 
rak elire bir tabanca tutuşturup 

"Bunu sat da bedelini al,, dediği -
ni, tabancayı satmak üzere kah • 
veci Osmana götürdüğünü, kah -
veci Osmanın satın almadığını, 
bunun üznine Vahana gidip "a] 
taban::anı, beş para bile etmiyor,, 
diyerek tabancayı çıkarınca, 2:or 
1- !" ....... ""' _, __ .,_,_ •:rt.•• O'll~l.1 'l""""ft."'& .. "1.&-

ye yakalandığını mii.dafaa yollu 
ileri sÜrmÜ§, kahveci o~rr..anı mü
dafaa şahidi göstermiştir. 

Diin sabah kahveci Osman 
mahkemede dinlenilmiş, suçlu 
Mchmedin kendisine bir tabanca 
getirdi~ini, borç karşılığı olarak 
aldığından bahsettiğini, kendisi -
nin satın almadığım, sonra Meh · 
met ynkalandığı zaman polisler 
tarafından eJinden alman taban -
cayı gördüğünü, hunun MermecHn 
kendisine getirdiği ta.banca oldu
ğunu söylemiştir. 

Mahkemede müddeh::mumiHği 
temsil eden A~-net Muhlis, şahi
de daha bazı noktalar etrafında 
sualler vordurmuş, sonra ifadesi· 
nin, kendisinden önce ifade veren 
şahitlerin ifade1erile taban taba
na zıt olduğuna işaret ederek, 
kahveci Omıanın yalan yere şa -
hitlikten derhal tevkifi isteğinde 
bulutımu~tur. 

Mahkeme, bu isteği İsabetli 
görmüş, yerine getirmiş, kahvci 
Osman derhal tevkif olun._111uştur. 
Şahit, tevkif edilince şaşırmış, 
"aman efendim, ben ne yaptrm? 
Ben bildiğimi söylüyorum!,, de · 
miştir. 

Muhakeme, başka ;ıahitlerin 

çağırı!ması için kalmıştır. Dün ge
ceyi tevkifhanede geçiı·en k-;ı.hveci 
Osman hakkında yalan yere şa -
hitlikten takibata girişilmiştir . 

Bir kol saati ! 
Muhterem isminde bir kız, Mfr 

nevver isminde bir kızı dava et • 
miş. Kolsaatinin çalındığını iddia 
ediyor. İ!lanbul ikinci ceza mah
kemesinde d·i.ln bu dava görüldü. 

Fakat, Muhterem, mahkemeye 
gelen Münevveri görünce, dava et
tiği Münevver hu olmadığını söy • 
ledi. Bunun üzerine dava edilen 

"Dobralko,, adlı 
kumaş işi! 

Dükkancı dinlenildi ve 
Huriye serbest bırakıldı 
Kapalıçarşıda bir manifatura -

cı dükkanından "Dobralko,, deni· 
len bir kumaş parçasını aşırdığı 

iddiasile Huriyenin, kocası Meh · 
medin, Ayşe ve Emine isimlerin
de iki kadının muhakemelerine 
Sultnahmet ikinci sulh ceza mah
kemesin.de dün devam olunmuş • 
tur. 
Dünkü muhakemede maııifatura· 

cı Fuat, davacı yerinde hazir bu • 
lunmuş, kumaş parçasının iki yüz 
elli kuruş kıymetinde olduğunu, 
o gün dükkana önce Huriye ile 
kocasının, sonra da Ayşe ile Emi
nenin geldiklerini, pazen pazarh
ğm da uyuşamıyaı·ak çıkıp gittik · 
lerini, biraz sonra kumaşları rafa 
yerleştirirken bir parçanın eksik 
olduğunu görün-ce dükkandan dı -
şarıya fırladığını ve çok geçme -
den Huriyeyi koltuğu altında ku -
maşla yakaladığını söylemiştir. 

Huriye ve Mehmet, o dükkana 
hiç gitmediklerini, Ayşe ve Emi· 
ne, gitikleri, fakat kumaş aşırma· 
drklarr yolunda cevap vermişler, 
Huriye "Dobralko,, yu onu sıra 
giden başka birisinin yere düşür -
düğünü ve yahut attığını, kendisi
nin de yerden kaldıı·ıp elinde tut· 
tuğunu ilk celsede olduğu gibi 
tekrarlamı<\hr. 

Hakim Salahaddin Demirelli, 
bu celsedeki vaziyete göre geçen 
celsede tevkif edilmiş olan Huri
yenin de diğerleri gibi serbest mu
hakeme edilmesini, mahkemeye 
gelmiyen altmış üç numaralı poli
sin zorla getirilır.es1ni, adresi bu· 
lumunıyan Mığrrdıcın gelecek cel· 
sede polisçe alınan ifadesinin o -
k1!.l1Jmaı:ını karar altına almış, mu· 
bakemeyi on haziran saat on dör 
de bırakmr.ştır. 

Zjnet davası! 
Ziynet isminde bir kad!Da eski 

yirmibeş kuıuşlu!{ ziynet altını 
yerine bunun yaldızlanmış olan 
taklidini sattığı ve şikayet ü2eri· 
ne kendisini yakahyan polise üç 
lira rüşvet teklif ettiği iddiasile İs· 
tanbul ağır ceza mahkemeinde 
muhakeme edi'en Vasilin muha -
~emesi, dii.n bitmiştir. 

Müddeiuml•mi, her iki suçtan 
da ceza istemiş, müdafaa yapıl -
mış, mahkeme Vasilin Ziynet al
tım mec:elc~inden heraetini, ri~ş · 
vet teklifinden elli lira ceza öde· 
mesini ka.rarlaştmnrştır. An:ak, 
Va:;ilin ya~ı nltmış beşi geçtiğin -
elen, para eczası elli liradan kırk 
bir buçuk liraya indirilmiştir. 

Marikanın evinde 
F en~rdc Y ılclırım caddesinde o

turan Marika isimli bir kadın, e
vinde ruhsatsız mektep açmakt:ın 
lstanbul üçüncü ceza mahkeme -
sinde muhakeme olunuyordu. 
Kendisi, çocukları ckutmadığmı, 

evinde oyna.makına nezaret etti -
ğini söylüyordu. 

Mahkeme, Marikanm otuz lira 
ödemesine ve evvelce hiç bir ceza 
yem~diğinrden bu cezanın çektiri}· 
memesine karar verdi. 

Münevverin aranması kararla~b -
rddı. 

0kON©Jt1 
istihlak vergisi içi' 

• • 
yenı pro1e 

Yeni bir istihlak vergisi kanu 
projesi haznlanmaktadır. Söyl~ 
diğine göre, bu kanunda hariçt 
gelecek eşyaiardan alınacak is~ 
lak vergisi için mühim bir yer • 
rılmıştır. Ancak bu istihlak. ver 
si bilhassa mevaddı İptidai W 
rindendir. 

İstanbul sanayicileri bunun ii 
rine Ökonomi ve Gümrükler 
kanlığına müracaat ederek, 
vaddı iptid:ıiyeden olduğu kadB 
memul mevaddan da istihlak ve 
gisi alınması ve bu suretle yab• 
cı malların, Türk malları ile re~ 
betine mani olunmasını istemişle 
dir. 

Bundan başka sanayiciler, • 
yapılan Türk • Alınan anlaşaı 

dolayısiyle de, bundan böyle ya 
lacak notalarda daha şamil 

rarlar verilmesini istemişler 
birçok misallar göstermişlerdir· 

Şimdiye kadar yapılan ani 
malarda hükumet kendi fabrilı 
larının yapacağı işleri bildiği i 
muahedelerde ona göre kayıt! 
koymakta ve bundan dolayı hıaJ 
si fabrikaların işleri rekabet Y 
zünden fena bir vaziyete girıııe 
tedir. 
TORKOFIS 

KUVVETLENDIRILİYO 
Türkofis İstanbul şubesi Ha:I 

randa yeni bütçe ve kadro ile kıl 
vetlendirilecektir. Piyasa h 
ketlerini çok yakından takip ecl 
bilecektir; bundan başka piyaı' 
le alakasını temin etmek üzere V 
kıf Hanının alt kabna taşınac 
tır. Buraya taşındıktan sonra, şi 
UlA.1 & 1.1.ao.:v•.a.- ··---..-.-

ginle§tirilecektir. 
Eski raportörlerinden Bay ~ 

ruk da kadroya katılmış ve d 
den itibaren çalışmaya baıladl 
tır:. 

KABZIMALLAR BAŞKANI 
Ankarada bazı halkla teııı• 

.. lar yapan, Kabzımallar Cemi 
Başkanı Bay Ziya Kılıçoğlu d~ 
lstanbula dönmüttür. 

Duyduğumuza göre Bay Zi1 
bu seyahatinde yapılması için ~ 
hşılan esnaf federasyonu ve J11 

tecek esnaf bürosu hesaplarmd 
yolsuz sarfiyat işiyle meşgul 
muştur. 

Diğer taraftan Ticaret Od . 
esnaf işleri mürakiplerinden bl 
sini hu hesapları tetkike medl 
etmiştir. 

DAiMi TiCARET MÜZESi 
Ankarada Ticaret Odaları 1' 

gresi açılırken bir de daimi ııı.~ 
açılacaktır. Bu müzeye ülkerll1ı 
her nevi istihsalat ve mamulatı 
nulacaktır. lstanbul Ticaret O 
sı bu haberi lstanbul piyasa•• 
yaymıştır. Şimdiden birçok 
malar nümuneler göndermeğe 
lamışlardır. Bu nümuneler ii 
rine sahibinin ismi ve adresi 1• 
lacaktır. 

• 
Otelcılerin kazanç verg1

• 

Otelciler cemiyeti, kazanç~ 
gisinin gayri safi varidattan f 
makta olan yüzde otuz beşin 1 

la olduğundan şikayet etmekt~~ 
Maliye Bakanlığı, şfüayeti göı:D~ 
nde tutarak vergiyi, gayri s• 1 

radın yüzde on yedisine indi~ 
tir. 

Cemiyet, bunu da çok gö~ 
•• 1 •. , •• ı..rı 
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de alınmasını Bakanlıktan 1 

mek üzere Ankaraya bir tıe 
göndermiştir. 
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Ka.sırgadan sonra, biribirine ka
rıtan evlerin ve inıanlarm arasın· 
dan Sinanı bulmak, Abdüsselam 
İçin kolay bir it değildi. 

. Vakit geçirmeden - lki gün 
ıçinde - tekrar CeTine'ye dön • 

tnek lazmıdr. 

nerali, Endülüs murahbumı bu 
vesile ile yoklamıt oluyordu. 

Öyle ya! .. Sinan g~bi methur 
bir denizcinin baımı getiren bira· 
dam, sultanın fakaıını koparmak 
cesaretini göstermez miydi? 

Fakat, ı\ıbdüMeliım d·a ıultan 
Abdullahm bir köleıi demekti. 

Abdüsselam, General G<>nzalve- Abdüaselim: 
den aldığı paraların karşılığını ö· 
deıneğe, Sinanm ba§ını lıpanyol· 
la.ra götümıeğe mecburdu. 

O gece ıarayda uzun boylu dü
tiindü. Ertesi sabah Cerine'ye dö· 
becekt· ı. 

Abdü11elimm batında gittikçe 
'irrlaıan ve büyüyen bir uğultu 
\'ardı. Keııdi kendine ne yapaca • 
" Rtnı düşünürken, beyninin içinde 
Pa:rlıyan bir ümit tulesi Aıbdi.ısse • 
lamı harekete getimıitti. 

e Bir avuç altına tamah ederek, 
İattınbuldan yardım maksadile 
telnıit bir müslüman gencinin ba· 
fırı koparmakta tereddüt etmiyen 

Abdüsselam: 

-· Sultanın beyaz kölelerinden 
~~rinin ba.f mı kopanp götüTece • 
tııın ! 
d Diyerek, sevinçle oturdusu yer

f.!n fırladı .• 

- Her §eyi yaparım amma, 
sultanmna f enahk yapamam. 

Diye cevap verince, General 1 

sözün gelimini değiştirdi: 

- Bu hadiseden aultımm habe· 
ri var mı? 

- Hayır .. Hiç kiımeye sezdir-

medim. 
- Çok ili. Baıka paraya ihti· 

yacınız var mı? 
- Biraz daha verirseniz fena 

olmaz! Me.ırafım çoktur. 
Gonzalve cebinden bir keae ~ 1. 

1 

tm daha çıkardı: 

- Buyurun ... 
Abdüaaelim altınları cebine 

yerleştirirken, general Gonzalve 
mumm üstünde duran bohçayı 
açmağa bqlamıtb. 

Abdüaselimm korkusu yoktu 
Çünkü, biliyordu ki, Sinanı lı 
panyollardan hiç kimte tıaımnryor 

du. t,!l>oğruca sultanın huzuru·na çık· 
__ 1__ cııtı"••-... s •""' ı • ...-...ı.111. ...., ..... ' 5v1. uı.ı""' 

- Sizden bir beyaz kölenin ha· irkildi: 
- Doğrusu çok cesur bir adam

sınız, Seyit Abdüs1eli.m ! 
tr-, · • d d' b b • ·-I ısbyorum, e ı, u atı ya • 
l n ::abah lspanyollara götürmeğe 
~c~burum. 

Suitan Abdullah tataladı: 

- İspanyollar benim kölemin 
ht.ıını alıp ne yapacaklar? 

Abdüuelim fikrini anlattı: 

fı·- Sinanı bulmak kabil değil. 
;
1
, . ~t ~ölenin başım götürmekle bu 
qı •tt bıtimıiş ve kral F erdinandı 
~ ?neınnun etmİ§ olacağız. Hiç te · 

d . ut et.me en ce ada ırade edı • ııı~ te~•o d llA O o 

l · ~~~·· 1:f emen otuz yaşlarında bir 
olenın başmı v\ırsun ! 
Dedi. 
Bu tedbir sultanın da ha-şuna 

titıniıti. 
Derhal cellada emir verildi.. Ve 

0k .. aece otuz yaşlarında bir beyaz 
o}... • b S. ~nın oynu vuruldu. 
1nanın başı İspanyollara 

verilirken .• 

Ve eğilerek kafaY.ı gözden .ge· 
çirdi: 

- Tam bir Türk kafası .• 
Abdüıselam, bu kanlı zaferin 

kendisine verdiği vahti bir gurur· 
la yerinden kalktı: 

- ~izin dostluğunuzu temin et
mek için, Garnatada iıtediğiniz 
adamm başını size getirebilirim ! 

General: 
- Bundan fazlasına lüzum yok! 

Diy"' cevap verdi. 1 

Abdüsselan, G::'.rnatanm düş -
mana tesliminden sonra, ilk kafa
sı kesileceklerden birinin de ken· 
disi olacağını düşünmüyordu. 

Kral F erdinan böyle cinayetle
re ~.let olan. bir adamı Garnıatada 
elbette serbest bırakamazdı. 

(Devamı vaT) 

Cerine'de .. O gün sulh konu§ - su gece nöbetCji eczaneleri 
~•!arı bittikten sonra, General , 

:::ııızalve Abdüsselamın oturduğu Samatyada: Teofilos, Fener -
e\'e gitmişti. de: Vitali, Şehzadebaşında: İs -
f Abdüss:liim, bu işi çok büyük inail Hakkı, Şehremininde: A. 
ı:~akirlıklarla yapabildiğini söy· Hamdi, Karagümrükt<ı: Suat, Ak-
dıkten sonra: sarayda: E. Pertev, Eminönünde: 

Hüsnü Haydar, Beşiktaşta: Nail 
çin~in~nı~ b~!ını kopa~ak i· Halit, Beyazıtta: Cemil, Zeyrekte: 
d", ugur a ır ma~umu a öl- Hasan Hulusi, Ankara caddesin- ~ ı 
Urtıneğe mecbur olduk. de: Eşref Neşet, Gafo.tc.da Doğru~ 

n D~di. Abdüselamm bu yala- yolda: Merkez, Tünelde: Matko -
1 uyıformaktan maksadı Gene • viç, lstiklal caddesinde: Kemal 

t'a.}d b ' idi en iraz daha para koparmak Re bol, Osman beyde: Şark Mer • 
d · Con:.?alve, masanın üstünde kez, KasnnpaşaeG: Merkez, Has· 
ıı:r~n, İpekli bir bohçayı uzaktan köyde: Halk. 
h runce, sevinçle Endülüs murah· 
asının elini sıktı: 

te; Cesaretinizden dolayı sizi 
lt tık ederim, dedi; eğer· fazla al· 

n 'lera d. · le k ey ım, sultanın başını bı -

8°Parıp getirecektiniz! 
u takayı yapan İspanyol <ie • 

öz tarihimizi, öz dili
mizi Cumhuriget 

öğretti 

diUuJ,a fıakdecl 
~ ...... --------~---------

ispanya güzeli 
Güzellik müsabakaları Avrupa 

nın birçok tehirlerinde tavsadı, 
böyle olduğu halde Madritte gene 
müsabaka yapılmı§, 1935 yılı için 
ispanya güzeli olarak, resmini yu 
karıya koyduğumuz bu ıbayan se· 
çilmiı. Adı: Alicia Navaro. 

Mektebe dönüş 
Yugoslav Prensi Nikola... On 

yaşında. Kent Düşesinin de yeğe
nidir; lngilterede Hertfordshire 
mektebinde okuyor. Paskalya ta 
tilini geçirmek için Yugoslavyaya 
gitmişti, tatil bitince ister isteme2 
mektebe döndü; Yugoslav Kralı 
Aleksandr1m öldürülmesinden son• 
ra dünyanın her yerinde bu aile 
için sıkı muhafaza tedbirleri alını. 
yor. İngiltere hükumeti de bu kü. 
çüğün bindiği trenin geçtiği yol 
!>oyunca iki sıralı polis dökmü, •. 

ilk defa ..• 
Fransada bir kadın ilk defa 

~k~ek bir memurluğa geçti: Res· ı 
mını koyduğumuz Bayan Jan La
ban uzun zamanla~ P. T. T. dai• 
resinde telefon ve radyo katipliği 
yapmış, bakanlıkta açılan müsa· 
bakayı kazanmı§, bakanlık katip· 
liğin?e de ağır başlılıkla çalışmış, 
timdı de P. T. T. bakanlığı tele
fon dairesi ikinci müdürü olmuş• 
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Mısır çarşısı - lvuruos-
• 

manılJe .. 
Mısırçarşısı da Kapalıçarşıdan 

aşağı kalacak bir yer değildir. 
Burası da tari·hte şarkın tam ma
nası ile bir pazarı olarak kalmış -
tır. Yılan gömleğinden kaplum -
bağa kabuğuna ve bin bir çeşit a· 
ğaç kabuklarına kadar her şey 
burada. bulunurdu. Arabistan ve 
Hindistanın en ııadide baharatı 
burada satılırdı. Göz göz kulii be
lerde çeşit çeşit macunlar yapan 
lokman hekimler yaşardı. 

Çarşıda bunlardan ba,ka en 
güzel kokular satılır, bu yüzden 
kibar kadınlar kokularını buradan 
temin ederlerdi. 

Mısırçarşısı Y enicami müşte · 
milatındandı. Dördüncü Mehme -
din annesi Turhan Hatice Sultan 
1070 (1660) yaptırılmıştır. 

Burası, Venedikliler zamanın -
da da üsti\ kapalı çarşı idi. 

NURUOSMANlYE CAM11 
Nuruo:;maniye camiini Bir1.nci 

Mahmut yaptımıağa başlalmı§, 

fakat bitiremeden ölmüş, kendi • 
sinden sonra padişah olan kardeşi 
Üçüncü Osman tamamlatarak ca
mie kendi adını vermiştir. 

Caımiin yapılışına (1162 -
1749) da başlanmıştı. Üçüncü Os
man (1169 - 1756) de bitirtmiş
tir. 

Birinci Mahmut, camii yaptı • 
"""""'"'"""'"'"'"'""'""''"'lftmftll'ltttmrmm1"mw'lll lftl1l l"'ln•11--..M11t 

tur. 
Genç bayan kendisiyle görüşen 

bir gazeteciye tunları söylemi,tir: 
- "Bana böyle mühim bir vazi. 

fe verilmiş olmasına çok sevindim. 
HükUnıetin beni bu işe layik görü· 
şüne §aşıyorum. Bunu hiçbir za· 
"ll&n aklıma sretirmemiştim !,, 

Kediler eğleniyor 
Resimde gördüğünüz küçük 

bir Fransızdır; havaların ısınma: 
s~ndan istifade ederek kır gezinti. 
sıne çıkmı•tır· küçu··k k d"l .. :I' ' , e ı erını 

çok sevdiği için gezintiye ~iderken 
onları da arkasına geçirdiği tor 
b~y~ .... koymuş, beraber götürüyor, 
gıttıgı yerde onlarla oynayıp eğle· 
necek ... 

Fakat hakikatte eğlenen kim 'i 
Kedileri taşıyan küçük k kü ük ... çocu mu, 

ç çocugun arkasında gezip 
dolaşan, hava alan, safa eden ke· 
di yavruları mı? 

1' enicami 
rırken, buradaki toprak ve evleri 
istimlak etmiş, sahiplerine para · 
sını vermişti. Yalnız burada bir ih
tiyar kadının mecçidi varmış. Bi· 
rinci Mahmut, mesçidi satın almak 
_isteyince, kadın satmamış. Riva • 
yet edildiğine göre, Birinci Mah· 
mut, mes~idin satın alınmasını, 
yoksa camiin şeklini bozacağım 
söylemiş, padişaha kadı . Beşirin 
meşhur hikiyesini hatırlatmışlar. 

Hikaye şudur: Endülüs hü • 
kümdarı ikinci Hakimin bahce • 
sine bitişik ihtiyar bir kad;nın 
kulübesi varmış. Hakim, yaptı -
racağı büyük köşkünün yanında 
bu kulübenin bulunmasını iste • 
memiş, fakat kadını da bir türlü 
kulübeyi yıktırmağa razı edeme • 
miş, bunun üzerine köşkünü yap· 
tırmıştır. 

Kadın, hemen Kurtuba'ya gi • 
derek kadı Beşire şikayet etmiş. 
Kadı Beşir, bu şikayetten sonra 
bir eşeğe binmiş yanına da bir 
boş torba almış, doğru Hakimin 
bahçesine gelmi,. 

Halifeye, boş torbayı uzatarak 
toprak doldurmasını emretmiş, 
Hakim, torbayı doldurmuş, bunun 
üzerine kadı Beşir eşekten elini u
zatarak: 

- Ver bakalrm ... Demif, fakat 
toprak dolu terbayı Hakim yerin· 
den kımıldatamamış, bunun üzeri· 
ne kadı Beşir şunları söylemiş: 

11
- Ya emirülmü~inin .. Bu bir 

torba toprak, tabandan birisinin 
elinden zorla gasbettiğin tarlanın 
ancak bir cüz'ü.ndan ibarettir. Sen 
bugün bu kadarcık bir top .,,ğı 

kaldıramazsan, yarın ahrette o 
koca tarlayı nasıl kaldıracaksın?,, 

Birinci Mahmut, bu hikayeyi 
dinledikten sonra ihtiyar kadının 
mesçdini yerini de bırakmış, fa -
kat camiin mesçidin yanında yük
seldiğini gören ihtiyar kadın: 

- Benim eserim bunun yanmda 
hiçtir .. Diyerek ısrarından vaz • 
geçmiş. 

* * * Nuruosmaniye camiinin üslubu • 
onuncu ve on birinci yüzyıllarda 
yapılan cemilerin hiç birine ben • 
zetilınemektedir. Hatta mimarın 
Avrupa nüfuzu altında kaldığı d~ 
iddia edilmektedir. 

Nuruosmaniye kütüphanesi, bu· 
gün bile bir çok kütüphanelerden 
çok zengindir. Kütüphanenin ku
ruluşuna da cami gibi Birinci 
Mahmut kurununda baslanmıs 

fakat Üç.üncü Osman ku~nund~ 
bitirilmiştir. 

YENICAMI 

Y enicamiin yapılışına Kösem 
Sultanın emri ile başlanmıştır. 

Y enicami yapılmağa başlan • 
dığı 1006 yıllarında Eminönün • 
den Sirkeciye kadar olan sahilde 
hep müsevi aileleri otururdu. Mü. 
sevi mahalleleri, Üçüncü Ahmet 
kurununa kadar buralarda kaldı • 
lar. Mahallede bir Sinago bir de 
Bizanslılardan kalma kilise var
dı. 

Y enicami yapılırken bu sinago 
ile kilisenin yıktırılması ve daha 
birçok evlerin buradan kaldırıl • 
ması icap ediyordu. 

(Devamı ı·ar) 
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Bafra şenleniyor 
-------

Eskişehirde 1 KURUJ\J h • k • .t.• k 
Mezarlara numara O /e lıı l ar-

Yeni belediye başkanı Şener ve 
arkadaşları değerli kararlar verdiler 

konuluyor şısında lJUTi lı.ô.diseleri 
Ölüler gömülürken adları 

deftere yazılacak Bafra, (Hususi) - Belediye 
meclisimiz 935 Nisan toplantıları
nı belediye reisi Zihni Şenerin re· 
uliği altında yaparak çalıımaımı 
bitirip dağılmııtu. Meclisin bu 
toplantısı mühim kararların ve • 
ırilme.ine ıahne olmuftur. Evve • 
la 935 ıaencsi bütçesi yapılmış, büt
çe 41800 lira olarak tanzim edil • 
mittir. içme sularının tahlili, ço • 
cuk bahçesi, asri mezarJık tesisi, 
umumi abdesthane yaptırılmaaı, 
la.ğım İnfaıı gibi .itler batta gel -
mektedir. Memlekette içilebilecek 
•u yoktur. Meclis icap eden tahsi
satı kabul ederek suların tahliline 
ve memleket ihtiyacına ki.fi gele · 
bilecek bir suyun getirilmesine ka· 
rar vennittir. Kasa.lbaya yakın ve { 
uzak köylerde çok güzel ve sıhhi 
!eraiti ihaiz sular :vardır. Bunlar 
ta'hlile gönderilip en uygun olanı 
kuabaya getirilecektir. icap eder
se su için istikraz yapılacaktır. 

Bafra Belediye Baıkanı 
Bay Zihni Şener 

daşJarımız kendi dillerini asla bı
rakmamışlar, daha ileri giderek 
çocuklarına bu diUeri ısrarla ta -
lim etmekte bulunmuşlardır. Çar
§ıda, pazarda, dairelerde, köyle · 
rinde, evlerinde hülasa bütün iş • 
lerinde ve her yerde kendi dilleri· 
le konufurlar. Bunların arasında 
insan kendini adeta yabancı bir 
ülkede sanır. 

Bu itibarla belediyenin bu ya
sağı ve buna riayet etmiyenlerden 
ceza alması muhitte sonsuz bir 

Fenni bir mezbaha intası be
lediyenin yapmak istediği İ§lerin 
en önünde .ge1mektedir. Fakat Kr 
zılırmak köprüsünün bu sene ye
niden betondan·İn§asırun mukar. 
rer buhmması ve hu itibarla ırma
ğın ne vaziyet a1acagr malum ol · 
maması ve mezbalianm da ırmak 
kenanna yapılması zaruri oldu • 
i~an mezbahanın inşası buse .. 
fte tebir-edilnriıtir. ..._.uan-.&..Ü,T"'\; -.r-~·---~. l 1-l 

Mklia~ in'li'at ve muavenet it
leri için ae mühim tahsisat kabul 
etmiftir. BiJbassa ıhalkevine değer
li yardnnlanna bu sene fazlasiyle 
devam edecektir. 

Peçe ve çarpf ın kaldırılması 
karan m~clis kararlarının en mü • 
himlerinden birini teşkil etmekte
CliT. lnkıli.bı candan benimsemis 
ve İcaplanna uymakta daima öna: 
ya'IC olmu~ olan ka~amız bu kara· 
rile kıyafet işindeki vazifesini de 
yapmıı oluyor. MecJisin ittifakla 
verdiği bu kaTar memlekette se· 
vinçle karıılanmış, hemen tatbiki
ne geçilmittir. 

Kanba hudutları dahilinde 
Türk vatandaşları arasında türk
çeden gayri bir dille konuşulması· 
nm yasak edildiği hakkındaki 
meclis :kararı da çok kıymet ve e· 
hemmiyeti haizdir. Kazamıza 
herhangi bir sebeple yıllarca, yüz 
yıllarca evvel yerleımiş Kürt, Ar. 
navut, Çerkes, Laz, Gürcü vatan · 

lcevimizin de bununla mücadele e· 
deceğini ve belediyeye yardımda 
bulunacağını sevinçle haber al • 
dlk. 

Kazam1zda spor mevsimi çok 
canlı geçmektedir. Mmtaka lik 
maçlannın birinci fiküstürünü 
Bafrada tertip ettiği için her haf
tanın cuma günleri kasaba adeta 
bir bayram gününe dönüyor. Spor
cularımızın çok iyi neticeler ala • 
cağını şu bir iki haftanın maçları 
göstermektedir. 

:f. Bir az.ılı yakalndı - Geç.enler. 
de Kilisin Zadeli köyünden asker 
Osmanın karısını Suriyeye kaçı . 
ran ve adam öldüren Suriyeli Mu • 
sa Suriyede de adam öldürmüş, 
tekrar Türkiyeye kaçmıştır. Musa 
hududumuzu geçerken jandarma· 
larla müsademe etmiş ve bir jan· 
darmamızı c!a yaralamı§hr. Musa 
kaçırdığı kadınla birlikte yakalan· 
mış, ve adliyeye teslim edilmiştir. 

Esk;şehirden bildirildiğine gö
re oraoa belediyece bazı yeni ba. 
ymdırlık işlerine girişilmittir. Bu 
arada istasyon caddesindeki evle
rin yıktırılmasına hatlanmıttır. 
Bu evler tamamiyle yıktırılacak ve 
caddenin genitlemesi temin edile·f 
cektir. Bu suretle kolordu binası· 
nın önünden istasyon köprüsüne 
kadar dümdüz bir caddeye daha 
kavuşulacaktır. 

Demiryolu kenarındaki eski 
mezarlıkta yer kalmadığı için de
miryolunun öbür tarafından bele
diyemiz tarafından istimlak edi
len büyük bir tarla mezarlık yapıl· 
mıştır. Burada her mezarın birer 
numarası vardır. Bu numaralı me
zarların da ayrıca isimleri kayıtlı 
bir defter tutulmaktadır. 

Herhangibir zamanda arana -
cak herhangibir ölünün mezarı bu 
defterden çıkarılacaktır. 

Kütahya lisesi gene bir 
yangın tehlikesi geçirdi 

Kütahyanm en güzel ve büyük 
binalarından biri olan lise binası 
geç.en yıl esef verici bir yangın ne· 
ticesinde yanmış, lise, yanan bi. 
nadan sonra Kütah7anın ikinci en 
büyük binası sayılan Gazi Kemal 
ilkmektebine taşınmıştı. Evvelki 
15~;..: 'bw ı..ı .... "2-... •••1-._1naa1'10& V'..X•••••• 
dan ateş çıktığı lialk tarafından 
görülmüş, derhal itfaiye ile as
ker yetişerek yangını ıöndürmÜf· 
lerdir. Böylece Kütahya lisesi ge
ne büyük bir tehlike geçirmif, fa. 
kat bu sefer zararın önü çabuk &· 

lınmıştır. 

~Bir az.ılı yakalandı - Geçenler· 
mada belediye kahveleri gözden 
geçirmiş, bunlardan altmış iki ta· 
nesinin sağlık bakımından oturu-1 

lamaz halde olduğu anlaıılarak 

kapatılmıttır. Bergamada şimdi 
on kahve kalmıştır. Bu küçük ka
sabaya çok bile! 

~ Ziya Pa§a ihtilali - T anzi
mat hareketinden sonra edebiyatı
mızın garplılatması hareketinde 
tesiri görülen şair Ziya Paşa, A
danada vali iken ölmüf, oraya gö· 
mülmüştü; Adana Halkevi her yıl 
olduğu gibi bu sene de şairin ölü
münün yıldönümüne raslıyan 17 
Mayısta bir ihtifal yapacaktır, 

programı hazırlanmaktadır. 

Cümliuriyet Halk Partisinin 
Dördüncü Büyük Kurultayının a· 
çıhşı, yurdumuzun her yanında se-

vinçle kutlulandı. Yukardaki re
simler, bunun izlerini gösteriyor. 
Üstte Zonguldakta o gün yapılan 
toplantıda bulunanlar, ortada Zon
guldaktaki gece ıenlikleri görülü 

y~ 1 
C. H. P. Dördüncü Kurultayı· 

nın açılma gününde İzmir vilaye-I 
tinde altm1ş andaç ile elli spor 
klübü ve sahasının açılma şenlik 
leri yapılmı§, halk tezahüratta1 
bulunmuş, köyler bayraklarla do-1 

n•h1mış, 1Caza ve nahİyelerdeJI 

heyetler gitmiş, davul, zurna, 
sazlarla geceli aündüzlü eileniJ .... 

mittir. 

Şenliklere iıtirak için, Vali Ge
neral Kiz1m Dirik de Ödemi~ 

gitmi, ve buradan muhtelif köyle
ri dolaıarak lzmire dönmüttür .. 
Bu arada yeni bazı yolların küt•t 

resmi yapılmı9, Bozdağındaki 
kayak spor için seçilen yerler g& 

rülmü,tür. Uçüncü resim, lzmir· 
de Doğanlar köyündeki andacırı 

açılışı sırasında alınmıştır. 

KURUrt'un edebi tefrikası: 55 aşağıya iniyor ve biribirine yapış· boıalttığrm ba! döndürücü içkiler j bir fütursuzlukla onun ayakları · 
tığı zaman aralarından hava biJe bana onu unutturamadı. Fakat on· nm dibinde, ba,ımı dizine bırak· 
geçnıiyecek kadar düzgün ve yu· ların hayali hakikatsiz olan bü · mak ve bu yeıil pınardan doya 
varlak iki uzun bacak, beyaz is • tün hadiseleri karanlıkta bırakı - doya kanmak istiyorum. 
karpinlerin içinde nihayet bulu - yor. Eeve geldiğim zaman saat iki· 
yor. Çabuk gelmitiz. ye geliyordu. 

Bu ince,uzun, atlet vücudün ba· 
§I, baş döndürücü bir eser. 

Şoför beni Taksim meydanına 
bıraktı. 

Nilüferin gözleri bana o kadar a- ce profili var. Düz, itinasız, fakat alagarson Sokağa atıimıt bir günah kur. 
cıyarak bakmıştı ki bu düşkünlü · Beyaz keten, kısa kollu spor kesilmiş İngiliz altını renginde hanı gibi kaldırımlarda kaldım. 
ğümden kendim de utanTA:rştım. robu içinde nar filizi kadar düzgün saçlar ve güne,te yanmış gergin Fakat içimde bir bahar sıcak · 

Sakızağacında oturan zavallı vücudünü dar ve siyah bir ka · bir yüz, göğsü gibi havaya bakan lığı var. Damarlarımda rahat bir 
Rum kızı , oynak Alman karıları yış ikiye ayırmış. Y uka1·da kalan bir burun. akı~ hissediyorum. Gece katanhk 
beni oyalamaktan ziyade onun si· parçanın göğüsyeri havaya doğru Güneşle .kızarmış yüzün çerçe· değil. Maviletmif, berrak ve ılık 
nirlerime, etime işliyen bakışları· sivrilmiş bir tümsek yapıyor. Son· vesinde birer iri zümrüt parçası bir, nisan sabahı gibi. 
nı büsbütün üstüme çekmişlerdi. 1 ra yumşak bir kıvrılış!a uzun bir gibi duran gözler bu yüksek san'at Benliğimin on iki ıaattenberi 

Ve artık şimdi zeytin yaprağ1 · boyun göstererek sivri çenede yüz· eserinin bütün ruhunu ifade edi • boğuştuğu heyecan nihayet mağ · 
bir yeşillik içine gömülmüş gibi · le birleşiyor. yor. • lup oldu. Fakat bu mağlubiyette 
yım. Lüstrin kemerin alta gelen Bu hayalin seyri bile imanı 1 ne derin bir zaf~r zevki var. Şiın· 

Ş~mdi gözlerimin icin 'e onun parçası <laha uzun. Ve hemen kü- sarhoş ediyor. O z~ytin yaprakla - di bütiin silahlarımı onun ye§il 
bugün doya doyn seyrettiğim in • çük bir yuvarlak çizerek dümdüz j rınm tılsımından kurtulmak için gözlerine teılim etmekten gelen ~ 

Masanın üstünde bir mektup 
buldum. 

Cavidan ve Belkiı yazıyorlar· 
Garip ıey. Adresimi neredef1 

öğrenmişler. Mektup elden hıra · 
kılmış. 

Bana Harbiyede çok güzel bir 
apartıman bulduklarmı, hemef1 
gidip görmemi yazıyorlar. Bir te
sadüf onlara apartımanı öğret 

miş. Bankaya telefon etmek içİf1 
yarına kadar bekliyemedikleritı' 
de ilave ediyorlar. 

(Devamı rar J 
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. _ Kadın ve Güzellik o o • 

ilk tahsil ışını devlet v·· d k k .. .. d 1 
bütçesine almalı ı ucu u oruma ve goğsun üşme-

ıa1anbat oiıagetint1e 459 kiliye, Mardin :il.tge- sinin Önüne geçmek İçin ne yapmalı? 
tinde ise 3594 kişiye bir muallim düşüyor 

l.tatiatikler (1) aöyJüyor: mmni formülün içine aolanak ka • 
latanbula viliyetinde 459 nü • bildir: Türk inkdibı, memleketin 

"-, Mardin viliyetinde ise 3594 yürüyüf ve olut i.tikametini ve 
llıiifuu. bir muallim isabet ediyor. ıeyrini teıadüf en kurtannıt ve o

Aradaki büyük ve hatti dehtetli nu yüksek prensiplere bailamıt · 
denilel,ilecek farkı rördükten aoa- tır. 
ra awele üzerinde durmamaia Yalnız çocuk bakımından de • 
•tn yok. Bu~ farkı ıös · iil, 'fatanclq Wummclan da mu
leren i8tatiltik1erden öireniyoruz allim dajılıtı tanzim edilmelidir. 
iri memleket içinde ilmıektep mu• M~lim, sadece ve münhuıran 
•ilimlerinin nabetaiz bir daiılıtı çocuk okutan, memlekete iyi 'fa -
.... Adeta bir teadül i• mektep tandatlar hazırbyan bir umur mu· 
-.Uimlerini memleketin dört ta• dur? Vazifesi, iti bu kadar mıdır? 
rafına fi;ylece bir dajıtıvermit ve Hayır! 
d.iıtıvennekte devam ediyor. itte Mualim, bilhaua kaza ve köy· 
ha d&tılıt hakkmdıa bir fikir ve • lerde Ciimburiyetin en münener 
ren bir tablo: bir it neferidir. O, kiylünün en 

lataalnıl: S.t863 nüfus, 1757 muaJ- fazla, en yalandan temas ettili bir 
liın, 459 ntlfua bir muaUim. Ciimhuriyet mi81lesailidir. Mual -

lmir: 531579 ntifus, 2'7 muaUim, lim, vatand•tm yalnız çocuiunu 
b2 nlf1R bir muallim. d~I, ftl&ndaım kendisini de ay· 

Adana: 22%1735 ntlfas, 2'7 mual • .... 
lim, 922 nlfm bfr muallhn. dmlatmakla miikeHeftir. 

AQ&ra: 4M581 ntlfus, 443 mual • O he.ide: 
, 931 nUfusa bir maaUint. Muallimlerin nisbettiz dağılı-
Af1•: 258143 nilfa, 2'1 muaJlim, tı çocuklar için olduiu kadar va· 

lO'la dtaa bir muallim. tandqlar ve hatti bir kelime ile --=.:.!':'.-:::.109 
muallim, vatan için doiru değildir. Bayan Tamara Gamsakuidiya· f \Resim 10) sonra lCoDar amıidt o· f ld, eline![™~. 

Mardin: IS3311 ntlf•, 51 •nHim, Az muallimle köylü münbaıı - ı .. ı göğüs düşmesinin önüne geç - larak yukarıya kalkacak, bilekler lar göiae dayanacak (Raim 14). 
3S9.a nlfasa bfr muallim cliifiyor. ran çocujunu okutan bir muallim· mek için tavsiye ettiği hareket - oynamadan eller biribirine yapı- Sert bir harelaetle kollar ıersin o-

la fuk nedir? den değil. lerden bir kısmını dün neşretmiş- ıacak, kollan mümkün olduğu ka- larak öne doina uzanacak, 80l'lra 
lalmkeadece...-.ıır: Han· lammcla hakkını soramadıiı tik; bugün de diğer kısmını gös· ctar ıerıin tutmak lazımdır. (Re- ufki vaziyettearbya ıötürülecek 

li-,..tin puur ftl' da meldep bir •TUkttan. teriyonız: ıim 11). EneUri vaziyete rele · tekrar öne mab1acak, nihayet ev 
-S-'bilmit ite orada mektep de Lüzumunda aailık öiüdü ala- 8efinci hareket - Bacaklar rek bu kareketi bet defa tekrar et· velki vaziyete ıetirilecek (Reıil)1 
sof&tw, maalim de. Orada muallim madıiı bir dolctordan, bititmit olacak. Kollar omuzlar • melidir. 15). 
ele .. .-1 .......... __ mekt- de j-Uir. lktı·a ~ n.lcit, memlekette dan itibaren ufki bir vaziyette ıer· y d h Dokuzunau hareket - ilk va . ~, -r.: ~ ıru .... .._. e inci areket - Vücut ger • 

EYet. maele .. dece l>udur. olan biten iyi itleri öfrenmediii ıin olarak uzatılacak, bu vaziyet- gin olmalı. Kolları ufki, el ayala· ziyet (Resim 9) da olduğu ıib; 
• • !Nmilniuı "9~......1.-, _ 1_ ı.:. r-66-ı••• -·'-- 1.uJ.,. t"" 1rnll•rl• kücük daireler :v=-rnl" · fakat bacaklar açık. ,s.j& Jti~ 

Ql::I~ .. ~--= •Ilı tahlil nuyor. caktır. icap etmiyen azaya hare- rı aşaRıya bakacak. Sonra iki kol meylederek ağ kol batın arkası· 
.... dir. Fakat 1nmu realite J,akı • Meeele ı.u liadar da delildir. ket verdirmemek icin büyük dai- birden ve Hrt hareketle battan na ıeçirilecek, o auretle ki müm. 

·,.allDClan .._..1emaır için fÖyle Kaunçları ..w.eten u olan va· reler yapmaktan sakınmalıdır. yukarıya kalclmlac:ak, el aya.lan kün oJchliu lmclar parmaklar o . 
lr.ıideelıaıelc1'zmıchr. IHrtahıil, vi. tandaılann Wund1ildan yerler • (Resim 9). öne doiru olacak, eller kuvvetle muz batma temu edebilıin, ıol 
ll1et1erin mektep aç1mk hususun· de, h111111t lllÜftmDeden maarife Altıncı hareket - Vücut ıa - çapraslanacak, bu el hareketi üç kol pek gerrin bulunacak. Sonra 
daJd bcfret ve kabiliyetleri kadar tahtİI edilen paralar az olduiu i · yet ıerıin bulunacak. Ellerin üıt defa yapıtacak. (Reıim t 3). ayni hareket mukabil tarafa yap-
llaec.harl ve miindaiindür. çin mktep uıclır. bilekleri batm üatüne dayanacak. Sekizinci hareket- Kollar uf- tırılacak (Reıim 16). 

I• tali.il mecl:nırldir demek, Mektep binalan icap ettiii ıi· J&Q M'Ul1Jaı11111ıma:•111 ı ı ı 1111:1111111 •::::::m::r.:::::m:ııman•=:::::::=:ısm:ı::::::r.:::=ı==ıı::ana::w 

ile tahsil bir devlet ve memleket bi clejildir. FRANSIZCA-ALMANCA DERS Türkiye - ı\lmanya ikhsadi münasebah 
itidir demektir, Mektep 'fe1&iti de kafi bulun· Almanyada tahsil ıörmüt bir 
i . ~ ilk tahtlli 'filiyetlerin mamektedır. Türle bayan en modem ueullerle 
._.ret ve kabiliyetlerine bırak · Muallim milıdarı da ihtiyacın fransızca ve almanca derıler ver • 
-.ar, bunun ayn ayn mahalli itler dunandadrr. mektedir. Arzu edenler Kurun ıa-
olcfuiunu ifade ve kabul etmek· Ve zetesinde A. F. remzine müracaat. 
tir. Muallim muntazam ma&f ala· (7053) 

ilk tah.il; memlekete mütecaniı, maz. -·-~ ...... ,_ .. 
C:iiınhariyete bajlı yurttaılarla, Bu ton cümleyi okur okumaz, ilk tahsil bütçeıinin mahallerine 
"'-lu vatanclqlar yapan ve ka. maaılarmı muntazaman alamıyan bırakılmasındandır. Bu halden 
Z&ndıran ilk ve en mühim, en te · muallimler namına makale tek - hem mualim, hem vilayetler ve 
•irJi kaynaktır. lincle yazılmıt, pul yerine ıadece hem de hükUmetimiz müteessir • 

ilk tahsil mecbwiclir. imza atılmtt bir illida okuyoruz dir. 
Pek iyi ve faydalı bir prenaip. zannetmeyiniz. itin çareıi vardır. 

itkat bu premipin en iyi faydalı· Biz iti yalnız muallim bakımın· Maarifimiz, onu iyi idare etme· 
•ı ilk tahsilin, bütün memleket ço- dan ıörmüyoruz, ıörmek istemi • ıini bilenlerin ~llerinıeledir. Buna ı 
culclan için tahsil teraitinin birliii yoruz. Muallim maaılarını mun - gerçekten inandığımız İçin yapıl · 
de temin edilerek mecburi olmaıı· tazam yeremiyen yerlerde bu ha· maımı doiru bulduğumuz itin ya· 
dır. lin çocu;a, vatandap, memlekete kında olacağına da imanımız var-

Cok bzanılan yerlerde iyi mek- büyük zararları varda. dır. 
tep, çok muallim. Maatmı muntazam alamıyan Çare baıittir: 

Az kazandan yerlerde az mek- muallim, Mademki itk tahsil, hayati bir 
tep, az muallim. Muntazam yaııyamaz, memleket meseleıidir. O halde ıu 

Düsturu ilk tahsil itinin talih Neı'eli olamaz, . •v• • - v itin de bütçeıi de dahil olduiu 
•e mukadderata bailandıiının Vuifeıine iıtenildııı 11b1 baı· halde bir elden idaresidir. 
laöylec:e alınıp kabul edilmesi li . lı kalamaz. ilk tahıil bütçeleri için husu • 
1 1111 olduiunun ifadeıidir. Halbuki muallim, yalnız oku • si ve umumi müvazeneler, birer 

Türkiye cümburiyeti, cümhu • ve .c;yltyen, okutan ve dinli • vasıtadan ibarettir. Biz vasıtaları • yan . d 
rıJetin .büük yarabcııı ve onun it yen bir adem delil, ~ynı zam•.~: eğil, daima gayeyi gözönünde 
&rlcadqlan, memlekete ait itler · da nasıl yapnması l•zım geldıgı· bulundurmalı ve vasıta için raye· 
de talih ve mukadderata hiçbir ni p.ıennelde mükellef bulunan yi feda etmemeliyiz. 
~.ıctt boyun eimmitlerdir. bir örnektir. iddiamız, ilk tahıil bütçesinin 

Tiirtc inkılibmın yalnız fU u • o, çocuklara bedbinlik dei~I, mutlak ıurette umumi müvazene· 
--.. net'e taÇ&Caktır. Cümhuriyetın ye ahnmaıı teklinde de değidir. 

(1) Makalede muallim sayısı • yerdiii, bahfettiii canlrlığı her Onu hukuki phsiyeti haiz umum 
1la ait geçen rakamlar 932 _ 933 tarafa daiıtacak ve yayacaktır. müdürlük 9eklinde idare etmek de 
ders yr)r istatistik cetvedinden, Bazı yerlerde ve bazı vakit mümkündür. Elverir ki, ilk tah _ 
.. layetJer niifusu da birinci tahri- muallimin vaktinde maat alama- ı:ı, memlek'!tin her köteıinde ay . 
l'~n ticesinden almmı§bı·. t muı ve aJlarc& m'aafııa kalması, ni tekilde inkpf etsin. 

_.. (Başmakalden devam) 
muhta~ olduğu pamuk mutlaka 
cİn•i yük•ek pamuk tleğiltlir. Tür
kiye topra/Jannın yetiıtirmeğe 
mü.ait oltlula laerlaangibir cinı, 
laerlaangi Ui cin• pamuk Alman 
•anayiinin iıine gelebilir. Elverir 
ki bu pamıı/Jann laepri tle muay
yen bir tip olsun. Alman labrilıa
törleri makinelerini o tip pamuğu 
;,lemeie ayar edebilıin. Eğer Tür
lriye pamuk i•tilualatını arttırırıal 
ve bu pamukları muayyen bir tip 
haline getİrİr•e Almanya Türkiye
tlen senetle yüz milyon marklık pa
muk •atın alabilir. Yüz milyon 
mark İ•e Türk parariyle elli mil
yon lira demektir.,, 

"Pamuktan b'lfka Almanya Tür
kiyetlen zeytinyağı tla alabilir. Bu
gün Almanlar muhtaç oldukları 

Yalları l•panyatlan tetlarik ctmek
tetlir. Eğer Türkiyetle Almanya. 
yı tloyuracak katlar :zeytinyağı bu
lrınuna tabii Türkiyeyi tercih et/e
riz. Binaenaleyh Türkiye :zeytin 
İ•tih•alahna da ehemmiyet verme
litlir.,, 

ring muamelesi yapmamcuulır • 
Türkiye gibi biz tle kendimizden 
mal alan memleketten mal alma· 
ia mecburuz. Harice döviz ver· 
mek i•temiyoru:z. Onun için Al
man ıanayi erbabı Romanyatla ve 
Bulgari•tantla zırai tecrübeler 
yapıyorlar. Buralarda (So)llı) de
nilen lcuulyeyi yetİ§tirmeğe çalı
fıyorlar. Yapılan tecrübelertle mu
vallalı tla oluyorlar. Ôyl• .anı
yorum ki ayni mahsulün T ürlıiye
tl e yetiıtirilmuine lai~ mani yok
tur. Binaenaleyh Türlriye!le (So
ya) yefittirilirse bu tla ıizin için 
~ok verimli bir ihracat maJtleri o
lacaktır.,, 

Bilmem ki bu mühim ıöz1eri 
ayrıca tefsir etmeğe hacet var mı 
dır? Çok açık olan bu sözlerden 
kolayca anlatılabilir ki Türkiye 
ile Almanya ara11nda bupn mev 
cut olan teıriki mesai sahası daha 
çok genitletilebilir. Ve bunun ne 
ticeıinde her iki memleketin kar 
tılıklı olarak iıtif ade edeceği pel< 
tabiidir. 

ASIM US 
"Sonra bir tle (Soya) tlenilen 

611 
___ LESSING __ _ 

bir nevi laulya vartlır iri, Alman ~ 
•anayii buntlan yağ çılıanyor. LA Q K Q N 1 
Şinuliye lıatlar laer yıl yüz milyon 
marlra ;yakın (Soya) malamlünü 
Mançuriden alıyortlalı. Buntlan 
.anra artılı bu memleketten alamı
yacağız. Bunun •ebebi Japonya-

Çeviren: 

SUUT KEMAL YETKiN 

Fiatı: 30 Kurut 
VAKIT Matbaası IstanbuJ 

nın ve Mançurinin baimle Kli- ._ ____________ _. 
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Kükürt • • 
1ş1 

!lllF" (Baştarafı 1. ci sayıfada) 

hak verdikten sonra da şikayetleri
ne lakayt kalmak nasıl mümkün 
olabilir? 
Diğer sorgulara gelince: Bun -

larm cevabım evvela bağcıların 
ve sonra da ıbu İ§te söz sahibi olan 
Sümer Bankın ağzından dinlemek, 
doğruyu bulmak, en kısa bir yol · 
dur. 

kükürt celbini istediler. 
lktısat Yekllleti ise, hariçten kil· 

kürt celbi müsaadesini de Sümer 
Dank'a \'ererek bu suretle kükürt 
işinde bir intizam, fiyatlarda bir iti· 
dal temin eylemeği düşündü. 
KÜKÜRDÜN VAKTiNDE lZ
MlRDE BULUNMASI LAZIM! 

TAKViM 

~ 
Glio doğu$~ 
Gün batısı 
Sabah namaz. 
Oğle namuı 

ikindi namaz 
Akşam namaz 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın gtçen ıttnluı 
Yılın kalın ı?ÜDlerl 

1 R A 

Pazartesi 
IJ Mayıs 

IO SEl'ER 
44h 
19.16 
4 16 

12.JO 
1606 
ti). tfi 
!1.0:1 
!.43 
143 
2!3 

DY 

SALI 
14 fltayıs 

ti SEFER 

~ 45 
19,16 
416 
t'l!.10 

16.06 

19.17 
~ı 06 
2.42 

144 
2!~ 

o 

. 

Ap.ğıya sözlerine kaydettiği -
miz Mania aaylavı bay Turgut 
Türkoğlu lzmirde bilfiil bağcılık 
etmektedir. Ege mmta.lcası ticaret 
odalan katibi umumiliğinde uzur. 
müddet bulunmuş olduğundan İz
mir tüccar ve çiftçilerini düşün· 
düren her mesele bakımından ve 
salahiyetle söz eöyleyebilecek bir 
mevkidedir. Turgut Türkmenin 
bağcılığımız hakkındaki etüt -
)erini ileride Kurun okuyucularına 
bildireceğiz. Bugün kükürt mese · 
lesi hakkında kendisi~ sorduğu -
muz muhtelif sorgulara aldığımız 
cevabı yazıyoruz. Bay T urguda 
sözlerini kaydetmeden evvel Sü -
ıaıer Banık umum müdür muavini 
Bay ŞükrünÜn kükürt hakkı~a 
gazetemize verdiği h:ıahatı tekrar 
etmek isteriz. Bay Şükrü Kurun'un 
evvelki sayılarının birinde çıkan 
izahatinde; Sümer Bankın kükürt 
itlerinde yapılmak istenilen ihti -
karın ön.üne geçmek için Bay Şük
rü bu sözleri ile ihtikann yapıl -
mak istediğini açıkça söylemi~ ol
du ki bu da bağcılarımızın §İki -
yetlerinde ha'klı olduklarını gös · 
terir. O halde bu şikayetleri bir 
yabancı ağzından dinliyelim. 

Bağcı olduğumdan, bağcılık mın • 
takasına çok bağlı bulunduğumdan 

daha. iki ay evvelinden size şu izah 
eylediğim safhaları adım ndım takip 
ettim. Netekim bu neticeye vasıl ol -
duktan sonra kendim Sümer Bank 
müdürü Bay Nurullah Esadı da git
tim gördüm ve işin nezaketini, kil -
kürdün her halde vaktinde lzmirde 
bulunması Jtizım geleceğini izah ey • 
)edim. 

-

Bay Turgut Türkmen diyor ki: 
"Küldirt i ini size etraflıca inh 

deyim. İhtikar mı var, yoksa ihmnl 
mi? o vakit i) i nnlaşılır. 

NE KADAR KÜKÜRT HAR· 
CARIZ? 

ı ene ~ üz, yüz )ir-
mi bin t ı ..L le ( lıir torba elli 
.•.!o) ilır .• ~ç ' Du miktarın 
altını~. ~ .... n: 1 bin torbasını Ege mm
takası hafcıları alır. 

Bu seneye kadar kükürt ihtiyacı
mm tamamiyle ltalyadan temin e -
derdik. Ara sıra Fransa ve Alman -
yadan da lzmire kükürt getirilmek 
istendi ise de bağcılar !tal -
ya kükürtünc alışmış oldukları için 
yeni firmalar hi~ tutunamadı. 

Kükürdü 1talyadan memleketimi
ze son senelere kadar ecnebi firma • 
lar getirir, ikinci ellere toptan satar
lar<lı. 

Biı·kaç senedir ithalatın y:ırı mik
tarı Türk firmaları tarafından yapıl
maya başlanmıştı. 

Bağcılarımızın çoğu, hu mev::ıim· 
de )>arasız olduğundan kükürdü a -
lan ikinci eller ve daha doğrusu za • 
ten bağcılarla münasebette bulunan 
tacir ve komisyoncular, bağcılara 

göztaşı \"e bağcılığa müteallik buna 
benzer maddelerle beraber kükürdü 
de \"CrCSİ) e verirlerdi. 

Birkaç senedir bağcılık mıntaka • 
sında teşekkül eden kredi koopcra -
tifleri de bu usulü takibe başlamış -
lardı. Yani kooperatiflerde ortakla
rına bu maddeleri veresiye nrmeğe 
başlamışlardı. 

Sarayköydc bulunan kiikürt ınem· 
baını da birkaç senedir iptidai bir 
tarzda işleten bir Türk firması son 
zamanlarda enede beş altı bin torba 
ham, yani t&sfiyc edilmemiş kükürt 
satmaya haşlamıştı. 

KEÇIBURLU KÜKÜRDÜ 
Bu sene bildiğiniz gibi Keçiborlu

da Sünıer Bank'ın tesis ettiği 

modern kükürt fabrikası Nisandan i· 
tibaren kükürt istihsaline başlamış -
tır. 

Fabrika daha evvel lktisnt Veka· 
Jetine bu sene için on üç bin torba 
kükürt yapabileceğini söylediği için 
Jı:a1an ihtiyacımızın hariçten temini 
tabu fdL 

Bin.,ena1eyh her sene hariçten 
kükürt getiren t.ı.ciı'ler lktısat Veka· 
Jetine mUracan tle memleketimiı~ 

Bana verdiği izahat ,.e teminattan 
müsterih oldum. 
SÜMER BANKIN TEMiNATI 

Fabrikanın on üç bin torbası Ni • 
sanda lzmire gönderilecek, zaten 
stok olarak beş altı bin çuval da tah
min ediliyor. Beş Mayısta da hariç • 
ten banka ilk siparişini lzmirde bu -
Jundurmuş olacak ... 

Bayramdan e,·vcl bankanın nrdi
ği bu teminat çok iyidi. 

Bağcıların çoğu, Nisanda, yani 
bağlar açıldıktan bir müddet sonra 
yüzde 50 kireç ile karı~ık kükürt 
mahlfitunu bağlara atarlar. 

Bu sırada banka kendi kükürtle -
rini bile Izmire yeni se,·ke başlamış 
bulunuyordu. Binaenaleyh pek tabii 
olarak geçen sene azami üç yüz ku -
ruşa aldığımız kükiirt torbasını bu 
sene üçyüz seksen kuruşa aldık. 

F ABRIKA SEVKIYATI MUNT A 
ZAM YAPMIYOR MU? 
On beş, yirmi gün evvel bu vazi -

yeti görünce birkaç saylav arkadaş 

ile tekrar 1ktısat Vekili Bay Celdl 
Bayan Kamutayda görerek nziyeti 
izah ettik. 

Bankanın tekrar dikkatini celbet • 
tile. 

Beş Mayısta hariçten kükürt ge -
Jecet;'ini, fabrika i~e muntazaman 
sevkiyatta bulunduğunu binaenaleyh 
korkulacak bir hal karşısında bulun
madığımızı söylediler. 

Halbuki bugün bile hariçten he
nüz kiili:ürt gelmemiş bulunuyor. Fab
rika da sevkiyatım muntazam yap • 
nuyor. 

1ktısat Yekili Bay Celal Bayar biz
zat bu işle uğraştr, ve dlin öğrendiği· 
mize göre lzmire ilk parti gelmiş bu
lunacaktır. 

Umarım ki, bu şekilde, yani banka 
vaziyeti kavradıktan ve Bay Celal 
Dayar işe sarıldıktan sonra bundan 
sonrası için tehlike kalmamıştır. Bu
nu, şu beş on gün i~inde anlamış bu· 
lunncağız. 

Yalnız şunu ilave edeyim ki, bu 
haftadan itibaren mıntakamızda en 
ku\•vctli kükürt sarfiyatı başlıyaca • 
ğından kükürt ithalini hassasiyetle, 
alflka ile takip eylemek gerektir. 

iHTiKAR DECIL, iHMAL! 
Şimdi şu izahatı dinledikten sonra 

siz de kolayca takdir edersiniz ki, kü
kürt işinde ihtikardan ziyade banka • 
nın ihmali vardır, kabahatlidir. 

Bu ihmal birinci adımda bize bir
az pahalıya mal olmuş ise de asıl me
sele bundan sonra başlar. Eğer bun • 
dan sonraki ihtiyacımızı zahmet çek
meden temin edebilirsek kükürt işi • 
nin bu intikal devresinde az çok bir 
para farkını unuturuz. 

Fabril<amızın kUkürdU iyidir. Ke· 
çiburlu madeni ise Türkiyemizin kü
kürt ihtiyacını bol bol temin edebile
cek derecede zengindir. 

Yani gelecek sene hariçten hiç kil· 
kürt getirtmiyeceğiz. 

Bilmünasebe şunu da ilave ede)'im 
ki, Sümer Dank, kükürdü miistah • 
sile satmak hususunda tuttuğu yol, 
çıkar yol değildir. Hususi ve ayrı ay. 
rı satış büroları, satış teşkilatı yap -
mtş bulunuyor ki, bu çok masraflı bir 
usuldür ve bağcıların sırtından çıka
caktır. 

Ziraat Bankası, kooperatifler, hat
ta ticarethaneler Yarken böyle bir iş 
için fabrikanın ı:ıatış teşkilatı yapma
ması gayri ticari bir düşünce, bir ha
reket teşkil eder. 

Kükürdü, inhisar maddeleri gibi 
cüz'i bir yüzdelikle, bir komisyonla l 

BugUn 
ISTANBUL: 
18: Fransızça ders, 18,30: Doku -

zuncu senfoni (Bethoven), 19,30: 
Haberler, 19,40: Dayan Jale şan pi • 
yano ile birlikte, 20: Gavin kardeş • 
ler ,.e mandolinata orkestrası, 20,30 
Keman ve viyola konseri duet <La • 
şinski ve Jzzet Nezih), 21 Kitar solo 
(:Maryo ), 21,20: Son haberler, borsa
lar, 21,30: Radyo caz ve tango orke.~ 
trası ve Bayan Bedriye Tüzün (şan). 

l\IOSKOY A 175 Khz. 1724 m. 
18,30: Kızıl ordu için konser, 19, 

30 Koykhozlar için sözler ve konser 
22: Almanca yayım, 23,0:>: İngilizce. 
24,05: Macarca. 

BOKREŞ, 823 Khz. 364 m. 
13 - 15: Gündiiz plfik yayımı. 18: 

Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19. 
l:>: Radyo orkestrası. 20: Konferans. 
20,20: Plak. (operalar). 21,05: Pi ya -
no konseri. 21,3:> İspanyol şarkıları. 
22,15: Koro ve orkestra. 

BUDAPEŞTE 545 Khz. 550 m. 
19,40: Almanca ders. 20,20: Plak. 

20,40: Orkestra mızıkası. 23: Duyum
lar. 23,20: Çingene musikisi. 21,15: 
Caz. 

PRAG 638 Khz. 470 m. 
18,2:1: Keman konseri. 18,50 Plak. 

19: iZraat. 19,10: Almanca yayım. 
19,45 Amele programı 20,05: Al • 
manca duyumlar. 20,15: Plflk. 20,20: 
Sözler. 20,30: Koro heyeti. 21,.10: 
Sözler. 21,45: Senfonik konser. 22: 
Duyumlar. Konserin devamc. 23: 
Duyumlar, 23,15: Operet musikisi. 
23,40: Almanca duyumlar. 

HAl\lDURG 904 Khz. 3.12 m. 
20: Halk musikisi. 20,2:> Radyo: 

temsili. 21: Duyumlar. 21,10: Schu -
bert ve Brahms konseri. 22: "Ask Hk
haharı,, adlı skeç zs: Uuyumfar. 2'J, 
25: Musikili yayını. 24: Gece konseri. 

Y ARŞOV A, 224 Khz. 1339 m. 
19,45: Plflk. Sözler. 21: Şarkılar. 

duyumlar. 22: Senfonik konser. du -
yumlar. 23 Reklfımlar. 23,1:>: Hafif 
muc: iki. 24: Sözler. 2'1,05: Hafif mu .

1 
siki. 

P .ARiS 182 fütz. 1618 m. 
21: Opera parçaları 21,30: Duyum

lar, konser, 22,15: Duyumlar. 23,30: 
Hava raporu. 23,3:>: Atkins caz or -
kestrası. 

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

lar. 20,20: Reportaj, 21 Halk şarkı -
tarı. 21,1:>: Radyo orl<estrası. (Eğle· 
nen musiki). 22: Şen r-ıözler. 22,10: 
Konserin sürümü, 23: Duyumlar. 23, 
10: Org musikisi. 23,50: Konferans. 
(Macarca). 2.t,4.5: Charly Gaudrio 
cazı <paki!). 

Sürek avı hazırlanıyor 
lstanbul Avcılar ve Atıcılar Birli

ğinden 

Birliğimiz tarafından 17 Mayıs 

193:> Cuma günü i~in YaloYada bir 
sürek a,, hazırlanmaktadır. Perşem • 
be akşamından itibaren Yalonya gi
dilecek ye Cuma günü akşamı gene 
,·apurla dönülecektir. lştil'ak arzu • 
sunda olanların 1:> Mayıs 193:> Çar • 
şamba giinü saat 14 de kadar Birli • 
ğin Sirkecide Agopyan hanında (6) 
numaradaki merkezine müracaatle 
kartlarını almalarını dileriz. 

sattırmak kolay olur. Umarım ki, 
banka seneye bu ciheti nazarı itiba -
re alır. 

Bu, hükumetimizin candan ve e -
hemmiyctle takip eylediği sanayi si
yasetinin mühim mu,·nffakiyet adım
larından birini teşkil eder. 

Fabrika bu seneclcn itibaren, hem 
sanayide, hem de ziraatta bazı haşe
reler miicadelesinde ehemmiyetli hir 
mevki işğal eden sulfür dö Karbon 
ihzarına da başhyacaktır. 

HOŞ GÖREBiLiRiZ ! 
Memlekette mühim iktısadi bir 

meseleyi ulusal menfaatimize en uy -
ğun bir şekilde neticelendirirken e • 
hemmiyetsiz sa}ılabilecek olan ufak 
bir aksayışı hoş görebiliriz. 

Yeter ki, bundan böyle iş çığırı -
na girmiş olsun. 

Omer N. Kö•tem 

Uıııumi Harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

~ 39 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih 

Ruslar taarruzlarına gene başladılar. 
Vehip Paşa da taarruz ilhamını 

Enver Paşadan aJıyor mu? 
Enver Pata da (Orduya gelir 

gelmez taarruzu dütündüğünden 

dolayı tefekkür) etti 1 
Enver Patanın fikrini bilmem. 

Fakat Vehip Pata bu telgrafında 
katiyen samimi değildi. Bu zatte 
katiyen samimiyet olmadığını, 

her halinin yapma ve her sözünün 
düşündüğünün akıi olduğunu 

yaptıkları i§lerden öğrendim ve 
kendisinden dinledim. Maahaza 
taazzurkirlığın Enver Pataca 
makul olduğunu bildiğinden celbi 
teveccüh için hakikatin ve kendi 
kanaatinin aksini yazmı§tı. 

Vehip Pata bu tegrafla taarruz 
taraftarlığını anlattıktan sonra O. 
Karargahının Kargından Petriçe 
nakline müsaade istedi. 26 Şubat
ta yazılan iıtizana (28) de muva
fakat cevabı geldi ve 29 Şubatta 
d~ karargah tekrar Petriçe döndü. 

1932 NIN iLK AYI 

Vehip Pata evve1ce Erzincan
da bulunmuş ve bu havaliyi tanı -
yordu, Dersimlilerin beylerini ih· 
sanla tutarak kullanmağı müna -
ıip görerek hepsini çağırtmııtı. 

Sırası ile gelen beylere iltifat edi
yor, ziyafet veriyor ve avuçlarını 
altın ile doldurarak gönderiyordu. 

Abdükerim Paıanrn kumanda
sındalCı 17,32, 33. fırkalardan mü-
rekkep artçı kuvvetleri T ercanın 
şarkında idiler. 

1932 senesi Martının birinci 
günü Ruslar Tuzla vadiıinden ta· 
arruza başladılar. Erzurumdan i · 
tibaren aağcenahta Başköy - Ya
vi - Tuzla vadisi cihetinden çe -
kilen müfreze Rusları durduracak 
kuvvette değildi. Bu cihetten iler
liyen dütmamn tevkifi için 9. K. 
O. Mamahatunun cenubunda ka -
in (Seki) istikametine gönderil • 
di. Bunun yerini de X. K. O. 
(1700) ki§ilik kuvvetiyle tuttu. 
Fakat Ruslar IX. K. O. nun gel -
mesinden evvel iki alayla şimale 
dönerek Mamahatuna taarruz ve 
zaptettiler. Bu suretle Mamaha -
tunun şark ve şima1indeki mevzi • 
lerde bulunan üç fırkanın hattı 
ricatleri kesilmit oldu. Çünkü art
çıların hatlı muvasalası ancak 
Erzurum - Mamahatun - Kütür 
köprüsü tosasına münhasır idi. 
Binaenaleyh fırkaların akıbeti 

karargahta ciddi endişeler hasıl 

etti. 
Artçı kuvvetleri kumandam 

düşmanın taarruzundan yakasını 

kurtararak karargahiyle çekilme -
ğe muvaffak oLmut ve artçı fırka
larına nereden imkan bulursa o -
ralardan harben kendilerine yol 
açarak çekilmelerini emretmiş ol
duğunu bildirmişti. Artçı kuvvet · 
leri kumandam Mamaha.tunun zi -
yaı hakkındaki telgrafında düı -
manın hiç beklenilmiyen bu isti • 
kametten taarruzu üzerine elde 
mevcut bütün kuvvetleri istimal 
ve hatta kendi karargah zabitan 
ve efradını kaffeten ıevkederek 

cümlesi mahvolduktan sonra geri 
çekildiğini kendisine hae üıluple 

mübalagalı surette yazıyordu. 
Artçı kuvvetleri kumandanı ge

ri çekilirken Kütür köprüsü civa
rında attan düterek omuz köprü • 
cük kemiii kırdmıı olduiundan 

(2) Martta Erzincan haıtahaneıl• 
ne gönderildi. Yerine Galatalı 
Şevket Bey tayin olundu. 

Vehip Paıanın artçı kuvvetleri 
kumandanlığı karargahının efrat 
ve zabitan zayiatını Şevket Bey • 
den sordu. Gelen cevapta birkaÇ 
yaralıdan batka zayiat olmadığı 
bildiriliyordu. Vehip Pata bu tel· 
grafı artçı kuvvetleri kumandan • 
lığının bütün karargah efrat ve 
zabitanmm ziyanı bildirilen tel • 
graf a rapt ve mü§aTünileyhin bir 
daha kumandada kullanılmatl 
caiz olmadığım ifade ile hıfzetti. 

17. F. nm esir olduğu ,ayiaıı 

çıktı. Diğer fırkalardan hiç malu• 
mat gelmiyordu. Martın ikinci 
günü aktamı artçı kuvvetlerini1' 
Komzuk Vartik üzerinde (Peçe• 
riç) e yürümekte olduklan ve 
2/3 gecesi (Peçeriç) e gelmeleri 
muhtemel olduğu büyük meıer • 
retlerle haber alındı. Fukalar yol· 
suz, karlı, t&§lı, uçurumlu arazide 
gece, gündüz yürüyerek (3) 
Martta Fıratı geç.tiler. 

3. O. mıntakaırna tahaiı olu • 
nup yolda bulunan fırkalardan X· 
F. mn en ilerideki iki taburunull 
Trabzona sevkiyle mütebaki 
kuvvetin Kilkit ve Hadata yürü • 
---! - r! C" -- p: ... ı: __ .. ____ _. 

emredildi. 
17,32 ve 33. F. lann kurtula • 

rak Fıratı geçmeleri ve IX K. O· 
nun Seki cihetine gitmesi Kütiit 
köprüsü yanında Tuzla deresiylı 
birleıen Karasuyun garbı cenubi 
sırtlariyle Seki ve Höbek dağrn • 
dan müteşekkil bir iferi mevzii 
haııl etti ki, bu mevzi Cebice hat• 
tı müdafaasından daha kuvvetli 
kıtaatla, tabiri diğer ordunull 
kısmı kü1lisiyle ifgal olunmuştu. 

Çoruh müfrezesi de dütmanıll 
şiddetli taarruzları karşıımdl 
(5) Martta Bayburda doğru çekil
di. 

Batkumandanlrk vekaleti Rur 
lara taarruz için 2. O. nun Bitli• 
ve Diyarbekir ve Harput mmta • 
kasma naklini yaptırıyor. 2. O· 
K. Ahmet İzzet Patanm 2 ve 3· 
O. lardan mütetekkil Şark cephe" 
ıi K. lığına tayin olunacağı ha~· 
disleri çıkh. Vehip Pata izzet P•' 
şanın emri altında hizmet etmiye" 
ceğini söylüyor. Bu ademi arsd 
muahharen harekatta ademi mu • 
vaffakiyetine sebep olmuıtur. Sil 
O. nun cenupta toplanması devad' 
ederken 3. O. K. bu havaliye göll" 

derilecek kıt'alarm dağlarda ha ' 
reket edecek v~çhile mücehh~ 
olmasını ve bilhasaa vesaiti nakli• 
ye.inin mekkari ve toplanrnı•" 
mutlaka dağ topu bulunma•~ 
Karargahı umumiye arzetmif'S' 

Bu it'arata rağmen vesaiti nakliY" 
' nin araba ve topçular sahra toP 

çuıundan mürekkep olduğunu i.' 
şittim. Y alruz Diyarbekirde bit 
kıt'a kumandanı gördüm ki, iki ". 
mere mukabil bir araba ve~~ 
teklif ediyordu. Nurettin Bey 1 , 
K. O. nun halini ve arazinin~· 
luğunu görünce bu kumandanl 
tan caymıt ve Erzincana dö~ 
tü. Vehip Pata- mumaileyhi 1 . 
mıntakası kumandam tayin etfl' 

(Devamı vat), 



Şeyh 
Tahir, 

Saidin kardeşi 
dün yakalandı 

~~~----~·--~--~~ 
~ (Baıtarafı ı. ci aayıfada) 1 

katinde kartıLrna getirilen üç ki • 
tiden önce Şeyh Saidin kardeti 
1 ahiri sorguya çekti. 

ge!di. Bu da orta boylu, ufakte • 
fek, omuzları çökük, az kırçıl sa· 
kallı, esmer bir adamdır. Hüviye· 
tini ıöyle anlattı: 

Bü!:.~t!??~~.~!~~1 Partinin yeni program 
rette karşılamışlardır. Bu esnada 
parlamen'.,) başkanı B. Saviano tu 
söylevi söylemiştir: 

taslağı Üyelere dağıtıldı 
uBüyük müttelikleri,,;iz. Balkan _.. (Baş tarafı ı. cı sayıfada) 

memleketlerinin anlı mümeuille- "Programın ana özleri üzerin · 

ar. Tahir ortaboylu, zayif vücut • 
lü, sakalİı bir adamdır. Sivrice 
kesilmit ıeyrek sakalına kır teller 
kar11-mıttır. Saçları, dipten kesik • 
tir. Bacaklarına §&lvarımaı bir 
Pantalon geçirmitti. Sırtında ko • 
Yu renkte bir palto bulunuyor • 
du. İçine ceket, yelek ve yakalrk
•ız gömlek giymitti. Ayakkabıla· 
rı uzun konçlu ve bağsızdı. Hi • 
kinı kart11ında elinde tuttuğu kas· 
keti, ıiyah beyaz damalı kumaf • 
tındı. 

- Ahmet oğlu Arif. Altmıf 
bet yatından fazlayım. Mutlu • 

rini Romanya parlamentoıu namı· de Pekerin izahları dinlendikten 
na ıelamlamakla bahtiyarım. Bu sonra maddlere geçildi. Programda 
ittifakın bütün acunun bu kadar bütün siyasal, sosyal, ökonomik 
iıtekle, bu kadar çandan arzula- esaslar Türk devriminin özel ben· 

mekte olduğundan bazı maddeler 
ve fıkraların ili vesinden başka 
ana esaslarda encümenimiz hiç • 
bir eksiklik görmemiş, ayrıca öz 
dilimize göre hazırlanan prog
ramımızın bir ' sureti de 

- lıminiz? 

- Tahir 
- Babanızın adı? 
- Şeyh Mahmut. 
- Annenizinki? 
-Giilfam. 
- Kaç yatındaıınız? 
- Doksan bet tevellütlüyüm. 
- Ne it yapanınız? 

. - Şimdi? .. Şimdi Malkarada 
ıknınete memurum. it yapmryo • 
ruın, 

- El'kiden yaptığınız it? 
- Meır.:lekette iken rencber • 

dinı M 'k · u~ta ı en .... 

yum. iki çocukluyum. Gemlikte 
mukimim. Okuyup yazma bilmem, 
cahilim! Küf eciyim. 

- Nüfuz tezkerenizi ne diye 

bu Tahire verdiniz? 
- Ben, Tahire burada kahve· 

de rastgeldim. Bana Şeyh Mah • 
mudun oğlu olduğunu söyledi. 
Kendisini tanımazdım. Babası O· 

lan Şeyh Mahmudu eskiden tanır· 
dım. Tahire buraya niÇin geldiği • 
ni sordum. Hasta olduğundan, te· 
davi icin geldiğini anlattı. Ben de 
başmı~ bela 'olmasın, diye haydi 

bir otele götüreyim, dedim. 
- Ne noktadan başınıza bela 

olmasın, diye? 
_ yani burada hastalığı artar 

da benim yanımda yorgan, dö§ek 
yatar diye korktum doğrusu ... 

- S:z onu tanımıyormuşsu • 
nuz. O sizi nereden tanımış da 
hastalığından bahsetmiş oluyor? 

dığı barııı bize vermesini bütün 
kalbimle dilerim. Bizi ıizin uluı
larınıza bağlıyan derin doıtluk 

hakkındaki duygulara ıadık ter -
cüman olarak kadehimi ıağlığını -
.za ve memleketlerini.zin genliğine 
kaldırırım. Y aıaıın barıı, yafa • 
ıın Balkan antantı, YCJ§aıın jivila 
o uguılavia, yaıaıın Türkiye, zi
to Ellas.,, 

Batkanm bu sözleri sürekli al
kıtlarla karşılanmıttır. 

Gene alkıılar arasında B. Mak
aimos romence yatasın Romanya 
diye cevap vermittir. 

Bundan sonra bakanlu saylav 
ve ayan üyeleriyle dostça konuş

muşlardır. 

YEVTIÇ 

BELGRADA DONDO 
Belgrat, 12 (A.A.) - Baıba

kan ve Dıti!leri Bakanı B. Y evtiç 
bugün saat 17,30 da Bükret' den 
Belgrada dönmüştür. 

liğine uygun vasıflar çerçevesi i
çinde büyük bir dikkat kavrayışile 
yerleıtirilmİ§tİr. Çağımızda göz 
önünde tutulması, yerine getiril • 
mesi zaruri olan bütün ihtiyaçla · 
ra dokunulmuf, Partinin umde o • 
larak kabul ettiği faylerin ulusun 
ruhunda, yurdun içinde yerleşme· 
si için bütün kuvvetlerin i~e sarıl
maları eıası kurulmuştur. Proğ · 
ramda bütün yurttaıları itine, 
toprağa bağlamak, ev sahibi yap
mak ökonomik alan.da yurttatla • 
rın menfaatlerinde birlik düzen, 
biribirle\'i aleyhine genitlemelere 
meydan vermemek gibi tedbirler 
almıştır. Bununla beraber it ada
mının hayat ve geçim yollarında 
uğrayabilecekleri zorlukların ö • 
nüne geçmek, her yurttaşı üzerin· 
de yatadığı toprağın nimetlerin • 
den faydalandırmak özleri genit 
bir çerçeve içine yerlettirilmiştir. 

encümenimizde okunmuş ve bu • 
nunda diğer suretle beraber Ku • 
rultaya sunulması kabul edildik • 
ten sonra Parti nizamnamesinin 
konutulmasına bat1anmıtbr. 

Nizamnamenin genel varlığı, 

Parti kurumunun ana ihtiyaçları • 
na lazım gelen cevabı vermekle 
beraber fırka bağlılığına kuvvet 
verecek maddelerle fırka diıipli • 
nini kuvvetlendiren ve bir Parti Ü· 

yeıi olmanın ne olduğunu çerçe :.. 
ve)iyen esaslarla aağlamlattırıl • 
mıt, tatbik noktaıından daha ko • 
)ay, daha toplu bir hale getirilmit 
olan nizamnameyi de tadile uğra• 
yan madde ve fıkralariyle oybirli· 
ğiyle kabul edilmiştir. 

Pragrannn üzerinde üyelerin ça
lışmalarına zaman ve Kurultayın 
çoğunluğunun, konutmalarına bü
yük bir ilgi ile katıldığı dilek ko
misyonunda bulunmalarına im • 
kan vermek üzere başkan toplan • 
lıyı 13 Mayıı Pazartesiye bırak • 
mıttır. I 

aer • - Okuyup yazma bilir misi • 
niz? 

- Efendim, kahvede oturur • 
ken, burada memleketlilerden 
kim var? Yollu aorl,Jştunmuş. Beni 
göstel'm!§ler. Arif var, demişler. 

Batbakan Gömbölye durağında 
münakalat bakam tarafından kar
şılanmıttır. Belgrat durağında 
kendisini Bakan Kojiç ile Türki
ye, Yunanistan ve Romanya elçi
leri, Fransız elçiliği müatetan, dı
ıarı itleri bakanlıiı erkanı kartı· 
lamııtır. 

llk tahsilin bütün halk yıim -
ları arasında yayılıp kökleflllesi, 
halkın bedeni, aıhhi ve fikri ter · 
biyeainin bugünkü hayatın ve ça
ğın icaplarına uygun bir mükem
meliyet ve ehemiyette büyütülüp 
yetittirilmeıi programda batlıba -
tına yer tutmaktadır. 

Ankara, 12 (Kurun) - DilelC 
komiıyonu, bugün gece üçe kadar 
çalıtmIJ, ekonomi dilekleri üzeri• 
rinde konutmuıtur. Bu sabah da 
bayındıırlık itleri üzerinde çalııan 
komisyon genel kurul toplantısın
dan ıonra ititleri dileklerine geç • 
mit ve toplantııı rece ıeç vakte 
kadar aürmüttür, 

yol
zi de - Az bilirim. Karde§lerim1n 

l'anın ·~. okumuştum. 
- Sonra? 

(3) 
- Medresede mi, mektepte 

ltıi 

- Hiç birinde değil. Husuıi 
1llrette. 

- E~·li miıiniz? 
- Evet. Dört karım ve on iki 

t--. ....... .:,. • -· .ı .. 1 

- Si. M .. Jkarada otunnnğa 
~"'mur ol ~uğunuz ha 1de, ne diye 
~il ıp IGtanbula geldiniz? 

Tahir, bu sorguya doğrudan 
clo~r.ıya cevap vermedi. Memle • 
kc•t-. "V v. 1 , bıraktığı için onla • 
tın Ml'l.lkarada mal, arazi istedi • 
Vİni, henüz verilmediğini, dört 
~-r:sının ördükleri çorapları ıa • 
:•t~k kendiıine baktıklarını ıöy-
tdı. Sonra ,öyle devam etti: 

- Keyifsizdim. Tedavi mak • 
1•diyle lstanoula ıeldim. 
d - Malkaranın havaıı dokun· 

U demek size? 
- Evet. Oranın ıfuıvasiy)e im

t' ııaç edemedim. latanbula gel • 
lrıeJc icin müracaat ettim. Muaye • 
ne ettiler, rahat11zlığımın Malka • 
!'ada kabili tedavi olduiu cevabı· 
111 \'erdiler. Halbuki ben öyle zan· 
lletıniyordum. Baktım ki, ırhha • 
ti'hl gittikçe daha ziyade bozulu • 
~?r, endi!eye düftüm. Ölüyorum, 

1Ye korktum. Kalktım, buraya 
teldim. Tedavi maksadiyle ... 

- Kendi nüfus tezkerenizde 
!'e-· · · d k' ''T h' · - .. ınızın yanın a ı a ır, 11· 

~i, "Tahi,, gibi görünüyor. Bunu 
•ız ıni böyle yaptınız? 
J - Hayır. Suya dütmüttü, 11 • 

;:dı, yırtıldı, ondan öyle oldu. 
n, el •i•rmedim. 

- Sonraıı, itte bir gece o kah-
vede kaldı. Sabahleyin kendisini 
"Mahmudiye,, oteline götürdüm. 

- Peki nüfua tezkerenizi ne , . 
diye verdiniz? 

- istedi. Tedavisi bitince, ia· 
de edecekti. Vermenin zararı yok, 
sandım, Madem kı 1 zımmış, ve· 
reyim dedim. Nüfus tezrekemin 
ne ite yaracağını fazla düşünme • 
dinı. t 

ODABAŞNIN SÖZLERi 

Üçüncü sudu, matrut çehreli 
bir adamclır. Pertev oğlu Y :ı~ar, 
kırk yaşında, Tavukpazarında o· 
turuyor. Odabatı. 

B. Y evtiç'in yerine dıpn itleri 
bakan muavini 8. Puriç, Bükret'· 
deki Balkan antantı konferansın
daki Yugoslav murahhas heyeti 
başkanlık etmektedır. 

lstanbul liman idaresi 
Ankara, 12 (Kurun) - Oko • 

nomi Bakanlığı, İstanbul liman i • 
dareainin Finans Bakanlığından 
alınarak Ökonomi Bakanlığına 
bağlanma11nı istemitti. Finans Ba· 
kanlığı bu isteği eıaı itibariyle 
kabul etmiştir. Bunun için bir ka· 
nun layihası hazırlanmaktadır. 

- Hana yolcu indiğini polise 
neden bildirmediniz?. Bu husus • 
ta beyanname vermemek suretiy
le 1704 numaralı knnuna muhalif 
harekette bulunmutıunuz. Ne di • 

yecekainiz 
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Yatar, tunları söyledi: 

- Benim bulunduğum yer o • 
tel, pansiyon yahut da han falan 
gibi bir yer sayılamaz. Orası Ab
dullah isminde birinin evidir. Asıl 
iımini ve hüviyetini sonradan öğ
rendiğim Tahir, benden bir oda 
istedi. Bot oda yok, dedim. O ıı • 
rada Abdullah geldi. Ne istediği
ni sorup öğrenince, düşündü, ta • 
tındı, bot bir oda buldu. Tahir, 
geceliği yirmi bet kuruftan dört 
gece kalmak üzere bir lira verdi. 
Hüviyet cüzdanını aldık. Cüzdan· 
da "Ahmed oğlu Arif çavut, ka -
zası Gemlik, v. ı. yazıyordu. Cüz • 
danı her ihtimale kartı alıkoy • 
dum. 

_ Beyanname vermeyitiniz 

Saidin kardeti Tahir, salonda bu-
lunanlara dönmüş, birer birer yüz· 
lerine bakıyor, arada gözlerini 
pencereye çeviriyor, gözleri dalı • 
yordu. Yorgun bir tavırla derin 
derin nefes alıp . eliyle önün • 
deki ııraya dayanıyordu. 

- Kararı bildiriyorum, Filhal 
tevkifi mucip kafi sebep görülme· 
diğinden Arifle Yatar, ikamete 
bağlanarak serbest bırakılacak • 
lardır. Tahire gelince, o da mev. 
cuden emniyet müdürlüğüne gö • 
türülecektir. 

Tahir, karar bildirilince, töy'le 
dedi: 

- Mahkeme kararı karardır. 

Gençliığin yetittirilmesine ve 
her türlü ters cereyanlan gerek 
beden gerek ruhile ka11rlayıp yen· 
mesi için, lazım olan kurumların 
yapılmasına ehemmiyetli bir yer 
ayrrldıaı gibi ulusun büyük bir 
inanla bağlandığı devrin ülküleri
ni dıp.rdan aelecek zararlı akis
lerden koruma tedbirleri de alın -
mıttır. Partimiz prog~amı hiçbir 
yurttaı arasında zümre ve sınıf 
farkları kabul etmediği gibi cinai· 
yet farkını da bütün uluslara ör • 
nek olabilcek bir tekilde ortadan 
kaldımııttır. Büyük bir emek, in • 
ce ve ihatalı bir görüşle hazırlan
mıt olan progMm. herhangibir va· 
tandatın dilek ve görütüne cevap 
verebilecek bir kül olarak görül • 

Komisyon yarın da öğleye ka· 
dar çalıtacaktır. Öğleden aonra 

genel kurulda program ve tü~ük'ün 
l'Örütülmeaine ba:. anacaktır. Bun. 
~an aonra her 8Ün toplanacak o • 
lan Büyük Kuruttay geregirae ge
celi gündüzlü toplantrlarına de • 
vam edecektir. 

PEKERJN ZIY AFETi 
Ankara, 12 (Kurun) - Bay, 

Recep Peker Çarıamda günü Ş~ 
hir lokantasında Kurultay üyele
ri terefine bir öğle ziyafeti vere • 
cektir. Ayni aiin orman çiftliğine 
gidilecektir. 

Lavalin Moskova seyahati 
gazeteleri 

ve 
Sovyet 

Moskova, 12 (A.A.) - Moskovanın 

en ileri gelen gazeteleri, Fransız -
Sovyet münasebatına \e )arın Mos -
kol'a)a gelecek olan Bay Lavalin 
gezisine baş yazılar özgüJemektedir • 
Jer 

lzn•stia gazetesi, Bay Lal"alin 
Moskovaya gelişinin hususi bir değe- ı 
ri olduğunu, sünkü Fransıı - Sov • ( 
yet kar. ılıklı )ardım antlaşmasının 

:Fran a ile Ru ~anın barış için bera
berce ,>apagelmekte oldukları uğraş
ta ) eni bir dene açmış bulunduğunu 
) azmaktadır. 

Sovyet Rusya, hiçbir zaman dlfet. 
de,·JetJere karşı su aş açarak yaban• 
er toprakları ele geçirmek isteğine 
düşmemiştir. Sovyet Rusyanın sıya • 
sası barış için uğraştır. Barış Jçin ve 
barı~ bozmak istiyeceklere karşı ya. 
pılagelmekte olan bu uğraşta Sovyet 
Rusya, varhğının ilk günlerinden • 
beri savaş teh1ikesine karşı harekete 
geçmeğe karar \'ermi5ı olan her dev. 
letle anlaşmağa hazır bulunmuştur. 

1',ransa Cümuriyeti her ne kadar 
Ru yanın gütmekte olduğu prensip • 
lerin ba langıçlarına dayanmakta f. 
se de hiç kimse onu bugün için yeni 
topraklar elde etmek amacını güttü· 
ğünü \'e bir savaş çıkarmak istemek
te olmakla muaheze edemez. 

t - Peki, burada Arifin nüfus 
ezkeresini ne diye kullandınız? huıuıunda bir aöyliyeceğiniz yok 

Hürmet ve itaatle karşılarım. 
Yalnız tekrar edeyim, ki benim 
buraya geliıten makıadım, büyük 
hastahanelerdeki büyük doktorla
ra müracaatle kendime baktır _ 
mak, kendimi tedavi ettirmektir. 
Baıka hiçbir tey defildir. 

- Malkaradan hiçbir ıebeple 
müsaadesiz ayrılmamanız gerek • 

Bu beraberce uğraş, Sovyet Rus • 
yanın, bütün dünyanın hesaba kat _ 
ma ı lazım gelecek bir km \"et olarak 1 
sa,>ılan bir de\·let haline gelme i gü
z.e~inde olmuştur. Bu kunet, bu ge
Jışme, memleketi kuHetli bir sanat 
memle~eti haline getirmiştir. Gene 
bu gehşme Sa) esinde memleketin ta
rı~ .işleri son derecede makineleş • 
mıstır. Sovyet Ru ya, bu ekonomi 

Fransız - Sovyet antlaşmasından 
bahseden JZ\'estiya, bu antlaşmanın 
her şey den önce barışın pekleştirll • 
mesi amacını gütmekte olduğuna f§B
ret etmektedir. 

. - Ben, kulJanmadım. Arif be· 
~lrl~e beraberdi. Kaldığım yerde 

nıın Yerime yanlıtlıkla deftere 
onun ·• . . 

ı .. ınını yazmıtlar. 
t - Nerelerde, kaçar gece yat • 
•nız? 

••Af - °F erah,, otelinde bet gece, 
,7 •hmudiye,, otelinde iki ıece, 
L · rabzon - Erzurum,, otelinde 
ır lece. Hepıi o kadar ... 

ARiFiN SÖZLERi 

Sorıuya çekilit aıraıı Arife 

mu? : 
_ Söylediğim gibi, benim bu • 

lunduğum yer otel, pansiyon ya • 
hut da han falan gibi bir yer ıa • 
yılamaz. Orası Abdullah iıİninde 
birinin evidir. Misafirin kaldığı 
yer husuıi ev mahiyetinde kaldığı 
için beyanname vermeğe lüzum 
görmedim. 

KARAR 

Sorgu, bitmitti. Hikiıın Retit, 
dosyayı ıözden ıeçirirken, Şeyh 

ti. Madem ki, orada ika.mele me • 
murdunuz, orada kalacaktınız. 
Ayrılmanızın ancak müsaadeye 
bağlı olduğunu bir an bile hatır • 
dan çık(lrmamalı idiniz. 

- Orasını dütünemedim ! 
- Mahkeme, karannı tebliğ 

etti. Buyurun! 
Tahirle Arif ve Yatar, jandar 

ma refakatinde mahkeme sa!o •
1 nundan ~ıktılar .... 

ku\ ,·ete dayanarak teknik bakımın . v 
dan çok üstün kurulmuş, ideoloji ; 1 aş meyve ve sebzelerin 
bakımından on derecede bir)esmis 1 nakil ücretleri 
dül1manları için tehlikeli ve do~;,.;; A k 12 (K ) 
için faydah olan Kızılorduyu ;arat- n ara, urun - Yat 
mıştır. meyve ve sebzelerden çıkıt iıtaı• 

Fransa ile ,>apılan yana ıklık So,. f· yonl~rı.nca petin alınan nakil üc
yet Rusyanın bütün \arlığı müdde • retlerının bundan böyle gönderen· 
t.ince .. kend!sin.e a~aç tuttufu sağlam 1 )erin dileğine göre varıt iıtaıyon• 
" mu~ta1'ıl sıyası prensiplere daya ., larmda alınmaı1 devletdem' 1 
nmaktadfr. !arınca kararlqtı. ., yo • 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 7 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. . . 

No. Lira 658 50 No. Lira No. Liral No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. 
19 30 345 30 747 500 727 30 937 100 37 30 680 50 905 so 397 
53 30 429 30 775 50 734 50 13038 150 101 50 692 50 913 30 493 

109 100 434 100 919 50 815 30 136 30 173 50 740 50 971 30 497 
126 30 437 30 930 100 854 50 137 30 191 50 759 30 23018 30 508 
144 30 543 50 938 30 898 50 233 50 376 50 805 100 19 100 570 
163 50 567 50 996 50 997 50 235 30 412 50 823 50 43 150 741 
280 100 620 30 7022 50 10110 50 317 50 492 2000 834 50 255 50 765 
338 150 663 100 68 30 143 30 360 30 647 50 866 50 298 50 787 
375 30 681 50 121 30 148 50 361 100 655 30 890 30 322 50 799 
400 50 689 500 156 50 157 50 412 30 704 30 946 50 383 50 819 
460 100 703 50 233 30 161 500 419 50 740 500 20144 30 399 30 819 
495 1000 713 150 263 30 166 100 467 50 753 100 176 30 44Z 30 873 
553 30 730 30 308 30 193 50 487 100 784 50 182 30 483 30 891 
565 so 831 30. 328 50 217 50 568 50 815 1000 276 30 486 30 964 
673 50 857 5001 511 100 272 30 573 50 897 50 278 100 515 50 965 
720 50 365 ~I 526 100 274 30 575 50 973 50 317 50 619 500 27014 
778 150 887 555 50 286 50 648 30 997 30 325 150 694 50 94 
793 50 929 50 672 50 388 500 693 50 17112 30 353 50 709 30 95 
8g2 50 968 50 697 150 466 30 698 50 198 50 504 50 732 30 97 
949 30 995 30 760 500 493 30 763 30 219 30 505 50 795 30 1;w 

1015 50 4050 30 784 50 540 50 770 30 227 50 525 500 834 50 147 
19 30 180 30 906 30 547 50 788 30 261 50 594. 50 963 30 252 

124 30 205 30 927 150 617 50 14028 500 296 100 653 30 966 50 260 
133 30 369 30 8011 30 658 30 41 50 416 50 694 100 24013 30 388 
294 50 495 50 34 30 662 30 49 30 471 30 708 30 92 30 459 
302 50 508 30 48 30 679 30 50 500 472 50 738 30 184 50 478 
312 500 533 30 131 500 674 30 127 50 524 30 746 30 196 150 507 
332 30 5.19 50 162 30 11019 500 166 50 589 30 873 30 347 500 507 
503 30 564 500 167 500 23 30 175 500 615 100 879 30 358 30 559 
504 30 593 30 232 100 84 50 180 50 726 30 875 50 506 30 644 
sos 100 630 100 315 150 160 50 218 500 768 100 887 150 537 30 672 
578 30 680 30 325 30 177 500 254 30 782 100 890 30 544 150 681 
655 30 820 100 334 500 214 50 274 100 807 500 21002 50 557 100 783 
679 30 866 50 342 2000 278 100 355 50 831 50 S2 .')() 57Z 100 784 
857 50 913 50 361 50 312 30 433 30 839 50 160 l iO 716 30 798 
895 50 943 50 389 100 406 50 446 100 880 30 183 ôO 750 30 857 
907 500 94S 50 413 30 467 30 545 50 891 30 22Z 50 832 30 962 
924 50 939 30 468 30 470 30 459 30 901 30 223 50 877 100 28005 

2015 30 994 40 549 30 471 30 486 500 975 150 226 30 931 30 17 
74 50 5050 100 614 50 478 30 531 30 994 30 259 50 23 50 48 
79 30 54 30 657 30 502 30 543 100 18009 30 254 50 55 50 50 
94 10.000 106 50 683 30 534 30 560 30 14 50 287 30 56 50 86 

110 30 164 50 694 50 586 30 565 30 23 sooı 330 30 131 500 197 

128 50 181 50 770 30 604 50 569 30 94 500 353 150 148 50 273 

161 50 190 30 800 30 728 50 615 30 124 500 422 100 182 50 292 
30 191 180 ft'\& 20 ,,.,~ 20 000 :>O soeı 00 ~{~ Jö>V .ı.uı eo :u;1 

279 367 
288 30 217 30 814 30 823 500 684 150 196 150 495 30 284 50 

227 30 839 50 852 50 714 30 310 30 553 50 328 50 390 
315 30 554 

500 424 50 882 50 883 30 736 50 :no 
:ı 567 50 345 50 

636 385 
50 900 100 910 30 795 30 332 59ô 500 355 100 388 30 483 732 50 900 50 336 50 441 500 

464 50 522 50 933 799 30 ~I 617 782 
150 654 30 9012 30 12031 30 807 30 366 650 150 512 50 

815 574 so' 604 100 760 30 28 30 56 50 876 30 386 674 50 553 30 
823 

608 50 783 30 40 301 103 500 945 30 422 50 695 150 644 30 
857 

630 50 808 50 71 50 128 30 968 50 446 30 715 50 730 so 
863 

667 30 816 1000 75 50 141• 30 15009 50 458 30 794 100 733 30 
901 

699 50 848 50 127 50 159 30 55 30 497 100 824 50 737 30 943 
697 50 857 30 139 100 165 50 165 30 522 150 830 30 812 30 290'l7 
716 50 921 30 155 100 167 50 168 50 800 30 866 50 885 150 056 r ., 731 50 30 737 30 947 50 178 50 387 50 253 500 889 50 934 159 
736 50 6010 100 180 50 399 30 306 30 805 30 915 50 940 30 166 
756 50 42 30 198 100 426 30 346 50 814 30 22022 500 969 150 249 
790 50 48 30 225 100 458 500 451 500 845 30 80 50 26025 30 258 
808 500 59 50 237 50, 544 50 501 30 898 50 98 100 93 50 33Z 
844 500 88 30 240 50 572 30 512 50 19106 30 157 30 95 50 336 
856 50 103 50 320 30 578 30 537 30 191 100 177 500 114 50 398 
900 50 127 50 338 500 600 100 675 30 271 50 203 150 130 50 454 
905 30 199 30 360 30 612 50 682 30 301 30 231 30 133 50 467 
929 500 207 50 371 1000 616 50 685 150 341 100 363 100 138 50 507 
933 30 211 30 485 30 637 50 708 50 352 100 443 50 162 50 631 
950 30 359 500 562 

:ı 755 30 716 30 365 50 479 500 167 50 681 
959 30 383 50 568 774 500 749 50 409 30 574 30 ~7 50 723 

3012 50 399 150 572 500 782 30 779 50 451 50 641 150 243 150 750 
86 30 453 500 6.18 30 810 50 83S 500 466 30 652 50 280 500 853 

110 30 611 30 660 30 840 30 863 30 522 100 668 50 286 50 865 
134 500 632 50 661 150 886 30 892 30 S28 50 667 30 292 100 926 
211 50 720 30 e36 50 887 30 970 30 615 50 676 30 336 50 947 
323 50 676 30 

\.. 
728 30 916 100 16034 30 651 30 789 30 3ô1. 50 966 

Sultanbamam küçük han 12 borcu &demez ve borcun tamamı· Üçüncü icra memurluğundan: İstanbul altıncı icra memurlu • ZAYi iLANI 
No. da iken halen ikametgahı meç· na veya bir kıamma ve yahut ala· Mahcuz Te paraya çevrilmesi ğundan: Haydarpqa bat müdüriy 
hul olan Agoba. caklmın takibat icraaı hakkına mukarrer 22,5 ve 7,5 metrelik 2 Bir alacağın temini için hapsi den aldığım 2247 No. hı ve 1 

İstanbul üçüncü icra memur - dair bir itirazınız vana yine bu 
top erkek elbiıeıi kumqı ve muh· hak iıtimalile tahtı muhafazaya 35 gür.lü beyannameye ait mü 

luğundan: müddet içinde istida ile veya !i -
telif renk ve büyükyükte kadın alman ve bilahare ilam ile borç ordinoyu zayi ettik. Yenisini 

Sabrinin 12-4-934 tarihli fahen icra dairesine bild:rmeniz 
mantosu ve erlaek çocuk elbiıesi 

keıbi kat'iyyet ettiğinden bu kere racajımızdan ukisinin hü 
konturat mucibiııce A,optan 40 li· ve bildirnıediğiniz takdirde aatıtına karar verilen ev etyaıının kalmadıjı ilin olunur. (7086) 
ra alacağının tahlili bakkmcla vi· ayni müddet içinde 74 üncü mad· 18-5--935 gününe tesadüf eden 

18--5-935 cumartesi günü aaat A. Levi ve D. Delare 
ki takip talebi üzerine tarafınıza de mucibince mal beyanında bu· cumarteıi günü saat 1 O - 11 ara- on yedi b~ukta Beyoğlu Miı 1e>-

.y. * .y. 

ödeme emri ıönderilmit İ8e de lunmanız bulunmazsanız bapia ile ~mcla birinci açık arbnna IUl'eti - kak 15 numaralı Kadriye apartı - 30 Haziran 1927 tarih ve 

mezkGr mahalde olmadtimız ıibi 1 cezalandmlacaiımz Te hakikate le .. tdacaktır. Kıymeti mulıuıuM· manmın 4 numaralı dairesinde a- ııra mmıaralı darülfünım. feo 

..., el}'eftll ibmetplıımz da meç· ı mahalif lıe,....tta bulunduiumn nin o/o 75 ini bulmadıiı takdirde çık arttırma uaulile ıatılacağı ilin külteıi mezuniyet rihnunu ç 

bul kalmq oldutundan ilinen teb- takdirde hapis ile czalandırdaca • ikinci artırma ıuretile 22--5-35 olunur. (7083) dnn. Y eniüi çrkartacaillDCI 

liiat icraama karar verilmittir. J imız borcu ödemez veya itiraz et- perfe!Dbe günü (Sultanhamamı kiıinin hükmü yoktur. (7102) 

Tarihi illnclan itibaren bir ay zar- mezaenia h.ıdnnızda cebri icara • küçük handa) ıatılacaimdan ta· Z AY 1 Muaz?.ez M 

fmcla borca 111Mraflarile birlikte :ra d._ edilec:eii mezldlr öde • ı llplerin mezldlr gün ..., saatte ora· Ölmüı babamdan bağlı maaşı· hükmü yoktur. (7085) 
935/801 No. lu dosyamıza ödeme· me emrinin tebliii makamına ka - da bulunacak memura müracaat · min tatbik mühürünü kaybettim. Kasımpaşa Kulaksız ca 
niz limndır. Bu müddet içinde im olmak üzere ilin oldnur. 7087 ları ilin olunur. (7088)) YenNinialacağımdan eskNinin si 96 No. Adil oğlu Hadi 



-
Denizyolları 
iŞLETMESi 

~centet.rı Karaıı:o~ K6priilta'l1 

r el.4:lJi2 - 'ılrlrCC Miibürcar zade 

H:u 1 eleforı 22740 

lskenderiye Yolu 
lZMIR vapuru ı4 Mayıs SA· 

LI günü aaat ı ı de lskenderi • 
yeye kadar. (2564) 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 14 

Mayıa SALI günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (2592) 

• BO. Tapu başmemurluğundan: 
Büyükderede lpsini sokaimda 

3 No. lu bir bap hane 10 cemazi
Yülevvel ı285 tarihli hüççet]e 
Marya ve Katerina ve yine mez • 
kur sokakta 5 No. lu bahçe 2 f&' 
ban 1287 tari-hli Hüccetle Marya 
ll&mma ve Piyua caddelinde 56 
No. lu sahilhane 21 Cemaziyülev· 

11 
ve) ı285 tarihli hüccetle K~ti 
namlarına iken Mariniıı 1878 ta· 
ribinde ve K08tantinin 1885 ta • 
rihinde ve Katerinanm 1908 tllrih· 
lerinde vefatlar ile mahalle ilmi1 • 
haberinde gösterilen veıwelerile 
Mmı Emlak idaresince tahakkuk 
ettirilen firarilerden hazineye in· 
tikal eden hisselerden gayrisinin 
t-m talep edilmit ise de mez -
kur hüccetlerin tapuda kaydı ol • 
llladığmdan senetsiz tasarnıfat 
ahkammca mahlJen tahkikatı icra 
~l~ından tarihi ilandan iti · 
bıu'en 15 ıün içinde itbu mahal • 
ler hakkında hariçten taeanıf e • 
denler mevcut okluğu takdirde 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Cinsi 

Hasta muıambası 
Kıl fll'Ç& 
Emaye küvet 
Böbrek teklinde 
küvet 

Muvakkat 
Teminatı 

: 3 25 Metro 
6 Adet : 

20 ,, 
15 ,, 

. . . . . • 

Kulplu aüiüm 1 O ,, : 
Emaye güfüm 100 ,, : 
Kömür ütüsü 3 ,, : 12 
Badana fırçası 4 ,, : 

Muhammen 
Bedeli 

40 

154,40 
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Devlet ~eminoıınrı ue limonları isletme Umum i~nresı nıınnrı 
Beher tonunun FOB fabrika teslim muhammen bedeli 22,50 

lira olan 3.500 ton sun'i Portland çimentosu 22 Mayıs 1935 Çarşam
ba günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktrı. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 5187,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci • 
hince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat ı4,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver· 
mel eri lazımdır. 

Bu ite ait !artnameler 390 k uruş mukabilinde Ankara ve Hay-
darpaıa Veznelerinde satılmakta dır. (2435) 

Boya fırçası • 4 ,, : 

::!:.:. 1.ğeni ~ :: ~ jinhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
Galvaniz ıerdel 10 ,, : Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya bihakkın tercıi-

Beyoflu hastanesi için lüzumuolup cins, miktarlariyle tahmin be- meye muktedir bir mütercime ihtiyaç vardır. (ıOO) lira ücretle ta· 
deUeri ve muvakkat akçeleri yukarda yazılı eıya ayrı ayrı pazarlıkla lip olanların ıs - 5 -935 perıem be gününe kadar memurin ıubemi
almat:aktır. Talip olanlar prbıameyi görmek üzere levazım müdür- ze müracaatları. Diğer bir ecnebi lisanı bilenler ten:ih olunacaktır. 
lüfüne müracaat etmeli, pazarhia girmek için de 2490 numaralı · (2539) 

artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında yazılı mu· 1 _ Paıabahçe Fabrikası için ıartnamesi mucibince (6SOO) 
vakkat teminat makbuz veya mek tubiy1e birlikte 23 - 5 - 935 per· 
ıembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (2458) lira muhammen bedelli i~i adet m aa teferrua~ üzüm.kesme makinaıı 

ile bunlara mahsus motorler kapalı zarf usulıle eksıltmeye konul • 

Edimekapıda Kuledıtı M. Bay. 
rampqada kuleizemin yeri. 

Fener kap11mda Abdi Subaıı 
Yddmm S. yeni 2 numaralı ahpp 
belediye barakası. 

Uzun çarfıda Elmaruf M. Dök
meciler C. yeni 1 N. üstünde odalı· 
kagir dükkan. 

Unkapanmda Elvanzade M. 
Hacı Yakup S. yeni 24 N. 10 oda
lı ahfap evin 1/2 hiueıi. 

Unkapanında çöp iıkeleai Mah. 
Marangoz fabrikuı yanında 100 
metre murabbaı ana beher metre 
murabbaı 20 kunıf. 

Senelik kirası 

30 

5 

6 

240 

240 

Muvakkat 
teminatı 

2,25 

38 

4,50 

18 

18 

muttur. 
2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde pa -

rasız olarak alınacaktır. 
3 - Münakasa 3-6--935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

14 de Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde Mübayaat Komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya İftirak edecek müesseseler fenni ıartnamenin 
4 üncü maddeıi mucibince fiatsız fenni teklifname ve kataloklarını 

münakasa gününden laikal on gün evvel Şubeye tevdiye mecbur. 
durlar. 

S - Münakasaya ittirak edecek olanlar ıartnamenin 30 uncu 

maddesi mucibince yu\arıda yazılı gün ve saatten bir ıaat evvel fiatlı 

teklifnameleriyle (487,50) lira muvakkat teminat parasım komisyona 
tevdi etmelidirler. (1972) 

Kilis Belediye Başkanlığından: 
•eaaiki taaarrufiyerile birlikte ta· Yukarda MDelik kiran ve muvakkat teminatı yazılı mahaller 
PU nıüdüriyetinde Beyoilu tapu Belediyeye aylık yüz lira iacretle Nafıa Fen mektebinden mezun 
b 936 seneıi Maya aonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya bir mimar tayin edilecektir. isteklilerin memurin kanunundaki evsafı 

il§ müdüriyetine 933/93 ila 101 h ı · dd 
, \lamele No. sile mUrar .. ıutt11tn ; - konulmu• olup ihale ıününde talibi çılanadıfmdan İ a e mü eti haiz olduklarını gösterir resmi kağıtlariyle birlikte belediyeye müra· 
n ohınur. (1ı417) 15 - 5- 935 tarihine uzablmııtır. İstekli olanlar ıeraiti anlamak caatları lüzumu bilitlenir. (2499) 

-- üzere her gün levazım müdürlüiüne müracaat etmeli. Arttumaya ---------------------------

llat. Levazım~~m.-r-li§I Satın girmek için de hizalannda gösterilen muvakkat teminat makbuz ve- lstanbul Maarif müdürlüğünden: 
Alma Komlayonu lflnlar1 ya mektubiyle beraber ihale günü olan 15-5- 935 çarıamba günü Dairemizde açılan 40 lira ücretli bir daktilo için 15 Mayıs 935 

"---..._ ___________ _.saat ıs de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (2598) tarihinde müsabaka yapılacaktır. 
Selimiye fırını için 100.000 ki-

lo 1ID 25 Mayu 935 cumartesi gü· 
nü la.at ı 5,30 da kapalı zarfla alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 10.000 li· 
tadır. isteklilerin prtname ve nü
lnunenni ıönnek üzere her gün 
öğleden enel ve kapalı zarflan · 
hı 750 lira ilk teminat mektup ve
Ya ınakbmlarile belli aaatindeiı 
bir saat evvel Tophanede •tmal· 
!bıa komiıyonunıa vermeleri. 2453 

Sahası Beher metre 
M. T. M. kıymeti 

Muvakkat Ortamektep mezunlarından olup makine ile iyi ve doğru yaz· 
mak kabiliyetini haiz olanların mektep tahadetnamesi ve timdi ye ka
dar nerelerde çalııtıklarına ve iyi hallerine dair fotoğraflı vesikala-

• * • 

Fatih yangın yerinde Kazasker 
Mehmet Ef. S. Hüsrev p-.a M. 
174 adada bir yüzü 3, 75 diğer yü .. 
zü 8,35 olan arsa. 

Beyazıt Tavıanlafı C. yeni de
vir S. 4 cü adada K. D. haritada 
2,40 yüzlü arsa. 

Vaniköyünde Vaniköy cadde
sinde yeni 58 N. koru önüne ıelon 
yol fazlası arsa. 

Aksaray yangın yerinde Şeyh 
Ferhat M. ayazma S. 26 ada ve 
487 harita 3,60 yüzlü arsa. 

Beyoğlunda Kamarhatun M. 
Kurdele S. Çeıme yeri ( Ornuman 
ve kitabe tatlan) hariçtir. 

Aksaray yangın yerinde 26 ncı 
adada yüzsüz arsa. 

teminatı 

31,31 3 7,05 

14,68 15 16,52 

100 1,so 11,25 

17,10 5 6,42 

30,69 10 23,10 

15,50 2,50 3 

Makepe Piyade atq mektebi i
sin ı 50.000 kilo ekmek 25 Mayu 
935 cumartesi günü saat 16 da ka· 
Palı zarfla ahnacaJcbr. Tahmin be
deli ı3500 lü:tdır. isteklilerin prt· 
1'eaıesini görmek üzere her gün 
&fleden evvel ve kapalı zarflarını 
1012 buçuk lira ilk teminat mek
tup veya makbuzlariyle belli sa· 
1.tfen bir ıaat evvel Tophanede sa· 
tınelma komisyonuna vermeleri. Yukarda sahası, kıymeti ve muvakkat teminatı yazılı analar 

(2454) satılmak üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuı olup ihale gününde 
• • • talibi çıkmadığından ihale müddeti 15 - 5 - 935 tarihine uzatılmıı-

Topçu atıf mektebindeki 63 ka· tır. istekli olanlar ,eraiti anlamak üzere her gün levazım müdürlü-
leın köhne efya 14 Ma- 935 sa- .. · k d 
1 "·· güne müracaat etmeli, arttırmaya gınne için e hizalarında yazılı 
1 IÜftü saat 14 de pazarlıkla ıat· akbu ktub' J be be h t muvakkat teminat m z veya me ıy e ra r i ale günü olan 
ırıJacaktır. Tahmin bedeli 30 lira· 

d mı. ıs_ 5 _ 935 çarpmba ıünü ıaat 15 de daimi encümende bulu...__ rr. -..,yalar mektep ambarmda .... 
lörfUebilir. l1teklilerin 4 buçuk li- malıdır. (B.) (2599) 

;- IOn teminatlariyle belli saatte Senelik kirası 80 lira olan Büyükadada Yalı mahallesinde Kum-
0Phanede aatmalma komisyonu· • h ıı· k' ·ı k "& ıelmeleri. (25Sg) sal caddesinde gazıno ma a ı ıraya verı me üzere açık arttırmaya 

- konuhnuıtur· lstiyenler ıeraiti anlamak üzere her gün levazım mü---..-~---------'-"' -• dürlüjüne müracaat etmeli, artbrmaya girmek için de 6 liralık mu· 
lstanbul Komutanlığı vakkat teminat makbuz veya mektubiy)e beraber ihale günü olan 

-- S.tnıaıımı Komisyonu llinlan ı23 - 5 - 935 perıembe günü saat ıs de daimi encüınende bulun-

lstanbul Komutanlığı satınal - malıdır. (B.) (2460) 

;: ~•YODUD& ait ilinlar Ma · Emrazı zühreviye hastanesi için lüzumu olan 75,50 ve 70 40 

t . Yetinden Aiusto. bidaye- 1 d ·k· K' · ı ı ki ı k J ' 
ille lcadar üc a müddetle TAN ve boyun a ı ı tane ırısta ayna pazar ı a a ınaca tır. atekliler ıart-
CUMJiURIYE~ gazetelerinde çı· I nameyi levazım müdürlüğünde g~rebilirler. razarlığa girmek için de 
~. (2545) 2490 numaralı kanunda yazdı vesıka ve 1 lırahk muvakkat teminat 

riyle 14 Mayısa kadar idareye müracaatları ilin olunur. (2546) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy • Haydarpaıa hattında ı5 - Mayıs - 935 tarihinden 

itibaren tatbik olunacak yeni tarife iskelelere asılmıttır. (2589) 

makbuz veya mektubiyle beraber ihale günü olan 16 - 5 - 935 per
fembe gilnü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (2602) 

Belediye sınırı içinde çalııan resmi hususi ve takae otomobilleriy
le kamyon, kamyonet, otobüs ve motosikletlerin senelik fenni mua
yenesi aıağıda gösterilen -gün ve mahallerde yapılarak iıleme ruh

satnamesi verileceiinden muayenesi yaptırılıp itleme ruhsatnamesi a

lamıyan vesaitin çalıımasına müsaade edilmiyeceği ilan olunur. 

Beyoğlu, Betiktaş, Sarıyerdeki 
resmi ve hususiler: 

TAKSIM ST AD YOM ONONDE 
ı Haziran 935 den 2, 4, 6, 8, 

9 uncu gününe kadar. 
Eminönü, Fatih, Bakırköydeki 

resmi ve hususiler: 

BEY AZIT NAHiYESi ONONDE 
27 Haziran 935 den 29, 30 ve 

2 Temmuz 935 den 4 de kadar. 
Kadıköyündeki resmi ve husu

silar: 

HAL BiNASI ÖNÜNDE 
ı4 Temmuz 935 den 16 günü

ne kadar. 

Üsküdar ve Beykozdaki resmi 
ve hususiler: 

OSKODAR iSKELE 
MEYDANI 

T ommuz 25, 27 nci günlerinde. 

(B.) (2596) 

Kirada çalııanlar 11 Haziran. 
dan 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25 
gününe kadar. 

Kirl\da ça!ışanlar 6 Temmuz. 
dan 7, 9, ı 1, ı 3 üncü gününe ka· 
dar. 

Kirada çalııanlar 18 Tem
muz, 20, 2ı günlerinde. 

Kirada çalı§anlar Temmuz 
28 ve 30 uncu günlerinde. 
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Yenilik, Neşe, Hissi at ... ' ş 
ı 

Sahibinin Sesi yeni lmU\ ettiği 

plakları satışa çıkarmıştır. 

FE 82 • Münir Nureddin 
ÇIKAR YÜCELERDEN 

LEYLA 

AX 1827 ·Müzeyyen 
ÇIKAR YÜCELERDEN 

LEYLA 

A X 1828 - Udi Hrant 
HÜZZAM TAKSIM 

HiCAZ TAKSIM 

AX 1831 • Safiye 
Develer Katar Katar 
Kır Oğlanm Davan 

AX 1834 • Müterref 
HAYDlGOLLO 

Segih gazel 
HASTA BiR KUŞ GiBi 

Mahmut'e Şensea ve A.Onal 
AX 1832 ZüCüRT AŞIK 

BANA YAN GÖZLE BAKTI 

AX 1836 • Urfalı Mehmed Kalfa 
Urfa türküsü: Nail oldun o gelinin beline 
Urfa Mayesi: Güle kon dikene konma 

Fazilet, küçük Melih at ve Beşiktaşlı Kemal 
iÇKi MECLiSi 

AX lSJS BiRER TEK ATALIM 

AX 1833 • Mahmud Celaleddin 

S b 1 
Gonce güller l'ibisin 

a a gaze : S 1 .. 1 . M . aç arı sarı goz en avı 

Rumca ve Alafranga plaklar. Telsiz Caz 
AX 1829 CONNI, Tango 

NlNA, SLOV FOKS 

Mandolinata ve Havayyan 

MESA LI HT A, Tango 
AX lSJO A YNE SERENAD, Tango 

Avyeri 

AX 1837 oto SEVDADES 
Y asena Ah Y asena Vah 

- • 
gıyı 

Temiz dikiş, 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecneb memleketlerinde bütün spor Ye 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie Yerilmesi lazım gelen 

-

yeni tekiller hakkmdaki yatılan muntazaman takip etmek ist~ · ı VE ADEMi IKTİD iRI GiDERiR 
yenler münbasnan S P O R P O S T A S 1 nı okumahdırlar Eczanelerde bulunur Fiatı 150 kur-·- -

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. tur. 

ı Adres : Galata posta kutusu 1255 

-isteyenler! 

Elbiselerinizi 
•• SUMER BAK 

:' ... '"'''••••••••••••••••••••••••••••ııııııın ... ewnnwwwıuuawwwaaa&__., 

i Be otlu 

N.e r li M n ı nr P u nr ı . 
: ••••••••••••••••••••••••• ;. ••••••••••••• n••··-··••nHWWWWWWll·------

nda 
T errzi Ekonomidisin idareaintleld 
Erkek 'I.4,-!'ll'h~nP~inde 

Yaptırınız 

güzel biçim, ucuz fiat 

Sahibi: ASIM US 

V AKIT Matbuu - lıtanbul 

Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

-

-

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddesi No. IJJ 
Telefon: 22588 

Salı pnleri meccanendir .. 


