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lzmirde 12 Komünist Yakalandı 
ltalyan - Habeş Bir 

harbine doğru 
r~ 

Hab'eş •ÜıJarileri 

Italya hüktimeti son ;zamanlar· ri bu plan devamlı bir §eki1de tat· 
da Afrikaya yeni askerler gönder- bik ediliyor ve artık §İmdi diye · 
di. Fakat bu yeni asker sevkiya · biliriz ki bu plan bir ltalyan -
h karşısında hiçbir kimse küçük Habeş harbine doğru ilerleyip gi
bir §aşkmhk duymadı. İtalya Ha · diyor. 
beşistan işinde bellibaşh bir plan ASIM US 
hazırlamıştır. Dört, beş aydanbe (Soııu 1. ci sayı/anın 1. ci sütununda) 

Habeşistan Uluslar 
konseyinden umudlu I 
!\.1.111 ........ :a ... {.A·A·'J - Musu;m

lekat Bakanlığı müstefarı B. Les
ıona, bugün öğleden sonra ayan 
tneclisinde Habe§İ&tan meselesi 
hakkında bir söylev söylemiş, te
melini akıncılık, yıkıcılrk ve kö
lelik teşkil eden Habeş hakimiyeti 
nin korkunç sonuçlarına dair bir 
takım belgeler okumuş, tanıtlat 
gösterilmiştir. 

Müsteşar sözüne devamla deıriı§• 
tir ki: 

" - Son senelerde Avrupa dev
letlerinin Habeşistanın cenubun
da ve garbında bulunan ve Habeş 
olmıyan ahaliyi itaat altına almak 
işini Habeşistana bırakmak ve 
böyle bir halin komşu müstemle· 

(Sonu 8. ci sayı/anın l. ci sütununda) 

La val, Stalin · tarafından 
kabul edildi 

Fransız Dışbakaiu,. Litvinofa, Varşova 
görüşmelerinin neticelerini anlattı 

konuşma iki saat kadar sürmüştür . • 

Bay Laval 

Moskova. 14 (A.A.) - Dün öğ· 
leden sonra saat 15,30 da B. Laval 
ile 8. Litvinof arasında bir saat 
süren bir mülakat olmuştur. Buna 
dair hiçbir tebliğ neşredilmemiş-

tir. 
Havasın muhabirine göre, B. 

laval, B. Litvinofa Varşova gÖ· 
ıüşınelerinin neticelerini bildir· 

. 'k' bakan Fransa - Sovyetler 
mış, ı ı , . 
andlaşmasrnın tasdikini ve ademı 
, .. danı~ma ve muhtemel "ecavuz, :s • 
mütecavize yardım etmemeyı ta-
zammun edecek, ve şarki Avrupa· 
ya maksur kal~cak bi~ uzlaşm.anm 
a·kdi ihtimalinı tetkık etmışler, 
bundan sonra evrensel durumu 
gözden geçirmişlerdir. 

B. Laval, Leninin mezarı ile 
yeraltı demiryolunu 2:iyaret etmiş-

tir. 
Moskova: 14 (A.A.) - Bay 

Litvinof, dün akşam Bay Laval şe
refine bir akşam yemeği vermiş· 

Boğazların Askerleştirilmesi 
!Balkan müttefiklerimiz Türk isteğini 

müdafaa etmeye karar verdiler 
Bulgaristanla Macaristanın silahlanma meselesi 

Bükreş 14 (A. 
A.) - Söylen· 
diğine göre, Ro· 
manya, Yunanis 
tan ve Yugos 
lavya Balkan 
kon feran sında 
boğazların tek ~ 

rar ukerleıti • 
rilmesi hakkın • 
daki Türk iste • 
ğini müdafaa et· 
meğe karar vef'.'
mişlerdir. B. T ev 

fik Rüştü Ara~ 
bugün Bükreş 

Sovyet elçisi 054 
trosky ile uzun 
bir konuşma ya • 
pacaktır .• 

• * :t- Çanakkale Boğazımızın Umumi Harple'ki 'bliiük taarruzila görünüşü .• 

Atina, (Kurun) - Bükreş- garistanla Macaristanm silahlan~ ler ile çizilmiş haddi geçtikleri 
ten Atina eıu:etelirine bildiri! · ması meselesini de görüşmüslür. cih~tle. bunlın•• i-.; .. hsul tavin e · 
diğine göre, Bükreıte toplanan Bulgaristan ile Macaristan, si - dilmesi ihtimali vardır. 
Balkan antlaşması konseyi, Bul · ]ahlanma meselesinde muahede· (Sonu 6. cı sayıfanııı .~. cii siıtıoıımc1a) 

C. H. Partisi Yeni Tüzük 
Taslağı Dün Onaylandı 

Ankara, 14 (Kurun) - C.H.P. 
kurultayının bugünkü toplantı -
smda Parti nizamnamesi konu · 
şuldu ve onaylandı. 

Vilayet Parti başkanlarmın, 
Parti işlerihi valilerle görüşerek 
halletmeleri salahiyetlerinin mü -
zakeresinde bay Süreyya Ören 
(Balıkesir), bu salahiyetin kaı:a 

Komünistlik 

lzmirde bir komünist 
şebekesi ortaya 

çıkarıldı 
İzmir 14 (Kurun) - İzmir po

lisi, 1 Mayıs günü öteye beriye be
yannameler atan 12 kişilik bir ko
münist şebekesi yakalamıştır. 

Şimdi adliyeye verilmiş olan ko
münistlerin 1 Mayıs günü attıkları 
beyannamelerde "Kızıl İzmir,, 

mühürü bulunuyordu. Komünistle
rin ayrıca "emekçi,, adile ve dak 
tilo makinesile bir mecmua çıkar
dıkları anlaşılmış, yapılan araştır

malarda mühür ve mecmualar ele 
geçirilmiştir. 

Şebekenin eleba§ısı Ahmet, İs· 
tanbuldaki arkada§larınm di;ekti
fi Ü2:erine buraya gelmiş ve teşki
lat yapmışbr. 

Bazı vilayetlerde de, izmirde 
tutulan şebekeyle aJakah kimseler 

Parti başkanlarına da teşmilini is· 
tedi. Bay Muhtar (Mersin), 82 
inci maddede sarahat bulundu 
ğundan buna lüzum olmadığım 
söyledi. Mesele münakaşa edildi. 
Bundan sonra Parti genel sekre· 
teri Bay Recep Peker söz aldı ve 
şöyle dedi: 

kametle Partinin tema•ını ilk sala 
koyuyoruz. Geçen fili vaziyette 
bu teması yapmayı usulleştirdik; 
faydasını gördük. Bu maddenin 
ba§ına konan fikri kovalayıcı te· 
masları bütün te§kilatın en alt ka· 
demelerine kadar getirmek, vila -

"- Biz nizamnamemizde hü · (Sonu 10. cu sayı/anın 4. cü siltununda) 

Dün akşam bir çocuk 
kaçırılmak istendi! 

Şişhane yokuşunu telaş ve heyecana 
veren hadiseyi olduğu gibi yazıyoruz 

Di~n akşam saat altı buçukta 
Şişhane yokuşunda bir çocuk ka 
çırma vak'ası olmuştur. Yalnız 

derhal işaret edelim: Bu vak'a, 
günlerdenberi şunun, bunun ağ · 
zmda dolaşan ve birçok aileleri 
lüzumundan fazla ürküten nev'in
den değildir. 

Bununla beraber hadiseye şa
hit olanları bir hayli telaş ve he -
yecana düşürmüştür. Siz de din
leyiniz: 

Kasımpaşada oturan bayan 
Meziyet üç sene evvel bay Şera
f ettin isminde birisi ile evlenmi$ , ' 

Moskova: 14 (A.A.) - Stalin 
Ve Molotof B. Lavali kabul etmiş
lerdir. Litvinof ile Fransanın 
~0ıkova ve Sovyet Ru.syanın Pa· 
rıa hüyüık elçileri ile Fransız Dıt 
Bakanlığınm Genel sekı·eteri B. 
Begerin de hazır b.ulundukları bu (Sonu 7. ci sayıfanın 2. ci sütımund<.ı) (Sonu, 10. cü sayıfamn i. ci siltunmıda) 

~ir sene sonra ikiz bir çocuk do-, na Vural, kız olana da Nural ad . 
gurmuştur. Bunlardan erkek oh· (Sonu 8. ci sayıfanm 4, cil sütununda) 
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•• gun omuzda taşınacak 
Varşova, 14 (A.A.) - Mare • mü§ bir sanduka içerisinde yatan 

şal Pilsudskinin cesedi Perşembe Mareşalin cenazesi bugün Sen Jan 
akşamı Katedrale kaldmlacaık ve kilisesinde halka teş.hir edilecek
orada 36 saat halka gösterilecek- tir. 
tir. Varşova: 14- (A.A.) -Dün 

Bütün Varşova halkı cesedin yas alameti olarak Üniversite 
önünden geçerek son saygılarını dersleri tatil edilmiş ve borsa ka-
göstereceklerdir. palı kalmıştır. 

Dinsel ayine Varşova Piska - Kültür Bakanı gençliğe hitaben 
posu ba§kanlık edecektir. Ayin bir beyanname neşretmiş ve mek· 
günü henüz belli değildir. Ne za. tepli gençlerin kollarına yas ala
man yapılacağı Perşembe akşa - meti olarak siyah kordela takma· 
mı belli olacaktır. larını bildirmiştir. 

Oliiyü Cracovie'e götürecek o- Her taraftan tarziye telgrafları 
lan tren, birçok iıtasyonlarda du- gelmektedir. 
racaktır. Paris ve Berlin·de resmi daire· 

Londra, 14 {A.A.) - Deyli ler bayraklarını matem olaTak ya~ 
telgraf gazete~i yazıyor: rıyıa kadar çekmi§lerdir. Berlinde 

Mareşal Pilsudskinin ölümü, B. Hitler adına devlet bakanı B. 
bir değitiklik yapabilir. Mareıal Meiasneı· Lehistan büyük elçisini 
Pilsudaki, Fransanın A1manyayı ziyıaretle taziye etmittir. Stok -
çember içine almak planını kabul holmda ve Budaıpeftede dış.ar İ§
cdenlere uymamı§tır. Mare§al yal· ı leri bakanlaTınm bizzat kendileri 
nız Bay Bartlıou'nun şark uzlaş- Lehis.tan elçilerini ziyaret etmiş -
ması planını kabul etmİ§ idi.,, lerdir. 

Vartova, 14 (A.A.) - Zan • Bakanlar heyeti, Mareşalın ce· 
nolunduğuna göre, Mareıal Pil · naze merasiminin devlet hesabına 
sudskinin ölüsü, Kielçe'den, 150 yapılmasına ve cenaze gününe ka· 
kilometre uzakta bulunan Kra - dar tiyatro ve saire gibi 1her fürlü 
koviye eski yaranı tarafından o - müsamerelerin geri bırakılmasına 
muzda ve üç günde götürülecek· karar vermiştir. Askerler ve dev• 
tir. let memurları icin altt haft:,. ,,._ 

n _ • • ~ ı. -~4$ .. ,,L.., .. sos• L~, r:ı J ... b .. l ... 1,,'"'"'""t~·. D ....... -üJ..t.,1; Locı.r-

su dsl<i kuvvetlerinin Kileçeyi 1 fmda a5kerler ve memurlar kolla· 
Ruslardan zaptetmek üzere yap - 1 rma matem kordelan takacaMar
i.ıklo.rı methur yürüyüş yolunun\ dır. 
ınakusudw·. Mareşahn tabutu ii·stüne hiç bir 

Üzeri billiirla kapatılmış gü • 
1 

çelenk konmıyacaktır. 

"Savaş istemiyoruz!,, Sir Con Saymenin söylevi 
Bale, 14 (A.A.) - "Basler - Londra, 14 (A.A.) - Sir Con 

Nahrikten,, gazetesi, Bay· Goe • Saymen, Kilmarnock'da söyledi -
ği bir söylevde demiştir ki: ring'in geçen Cuma günü Fri -

burg - eu - Brisagu,da verdiği 
söylevin bazı parçalarını yazmak
tadJT. Bay Goering, bu söylevde 
bilhassa diyor ki: 

Sulh için azami işi yaptık. Si • 
lahlandık. Fakat, savaş istemiyo· 
ruz. Y alruz, eğer sava! karşımı -
;ı:a dikilirse, ona mani olmi\,k eli -
,;ıizde değildir.,, 

Iran - Efgan sınır ihtilafı 
Ankara: 14 .(A.A.) - İran ve 

Efgan hükUmetleri arasındaki aı· 
nır meselesinde hakem ödevini 

yapmış olan Orgeneral F aıhreddin, 
hakem kararnamesini yarın Dışiş-
leri Vekaletinde vekalet vekili 
-;ükrü Kayaya tevdi edecek ve mu· 

maileyh de merasimle orada hazır 
bulunacak olan lran ve Efgan bü· 
yük elçilerine teslim eyliyecektir. 

MALİYE ENCÜMEN1NDE 

Ankara 14 (Kurun) - Maliye 
Encümeni, Mülkiye mektebinin 
Ankaraya r...akli layihasile Maliye 

teşkilatı layihasını müzakereye 
başladı. 

TÜRK- BULGAR TİCARET 
ANLAŞMASI 

Ankara, 14 (Kurun) - Türk -
Bulgar ticaret anlaşmasının bir 
ay daha uzatılmaosı kararlaşmıt • 
tır. 

Siyasamızın en acil amacını 
barışın idamesi olduğunda hepi -
miz müttefikiz. Uluslar Kurumu 
vaaıtasiyle Arsıulusal teşriki me-

sai lehinde büyük btt kamuaaldü
şün akını vardır. 

Bütün devletler arasında mü-· 
savatın iyi surette karşılanacağı • 
na ve herhangi bir devletin ta • 
hakkümüne karşı mani olunaca -
ğma dair kuvvetli emareler var • 
dır. Ben eminim ki, hiç birşey, 
herhangi bir vatandaşın, haliha • 
zırdaki vahim arsıulusal vaziyet 
karşısında eski hüriyet memleketi 
olan lngi!terenin tam birlik halin
de. bulunduğunu bütün dünyaya 
göstermek için yapacağı teşriki 
mesai kadar değerli o)mıya<'ak • 
tır. 

İtalyayla Fransa arasında 
hava andlaşması 

Roma. 14 {A.A.) - B. Mous· 
solini ve General Dönen, bir havıa 
andlaşması imza etmişlerdir. 

Bu andlaşma, düşünülen, yaıhut 
yapılması karar1aştırılan hava bat· 
larının türlü türlü noktalarına, ve 
hava istasyonlarında yapılacak 
bazı kolay Irklara aittir. 

Yeni andlaşma, torinç Fran· 
sız .. İtalyan hava mukavelesinin 
yerine geçecektir. 

B. Valle ve General Dönen, Lon 
dra ve Stresa konferanslarında ko· 
nu~ulan hava projelerinin tatbik 
·ekilleri ha,kkmda ·görüşmüşlerdir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Atatürk 
dün ak§am Türk kuşunun UÇU§ a· 
lanını şereflendirerek üyelerin ça
lışmalarını gözden geçirmiş ve 
derslere çok yakından itginlik 
gösterm!§lerdir. Büyük önderin 
bu il ıginliği gençler arasında çok 
co§kun bir heyecan uyandırmıt • 
tır. 

ııııııırmııımıHntıımıtttffllllhU111ıtıflllllfflltı1t1111lfffllllftıuıı-

Y una n İs tan da örfi 
idarP kaldırıldı 

Venizelist partinin, seçi· 
m~ iştirak edip etmeye

ceği belli değil 
Atina, 14 (Kurun) - Kabine 

mceliıi dün gece B. Çaldaruin 
Bqkanlığında toplanarak örfi İ· 
darenin, sansörün ve diğer fevka· 
iade tedbirlerin kaldınlmaıına, 
muhalif partilerin de haıırlanabil· 
meleri için intihabatın bir hafta 
müddetle tehirine karar vermittir. 

Sansörün ve örfi idarenin kaldı· 
rılması üzerine evvelce hüktlmet 
tarafından 'kapatılmıı olan Veni· 
zeliıt gazeteler ile yeni biil"Çok ga· 
~eteler intitara bailamıtlardır. 
Müataıkiller partisi başkanı Gene· 
ral Metaksas yarından itibaren 
EfimeTis ton Ellimon adlı gündelik 
bir ııyaısal gazete neşredecektir. 

Atina. 14 {Kurun) - Muhalif 
partiler, intihabata iştirak edi·p et· 
memek meselesini tetkik ediyor· 
lar. Venizeloa partsinden ayrılmıı 
olan Papa Andrea grupu, diğer 
muhalif partilerin kararı her ne o· 
lursa olsun intihabata igtirak ede• 
celdir. Papaanasta1yo, ile Kafan
daris, dünkü toplantıda intihaba.ta 
iştirak için hükumetten istiyecek· 
leri teminatı görüşmüşlerdir. Ve· 
nizelist partisi başkan vekili Sofi· 
lis, Atinada bulunan Venizelist 
ricali bugünlerde bir toplantıya 
çağıracak, ve fırkaca takip edile· 
cek hattı hareketi te&bit için ken
dilerinden salahiyet istiyecek ve 
buna göre intihabata iştirak edip 
etmemek hususun da 1bir karar ve· 
recektir. 

Atina 14 "(Husu,si) - Yunan 
Reisicümhuru, Ba§balkanıla yaptığı 
son mülakatta, hükumetin taıkip 
etmekte olduğu siyaseti tasvip et
miş ve bu siyaset sayeainde mem· 
leketin biran evvel normal hayata 
döneceğinden ümitvar olduğunu 
ilave etmfotir. 

ANKARADA YENi lST AS YON 
BiNASI 

Ankara 14 (Kurun) -Ankara· 
da 800 bin lira aarfile ıbir iıtaıyon 
binası yapılması kararlaştı. 

lST ANBUL THSIL 
MüDüRLOCü 

Ankara 14 (Kurun) - lzmir 
defterdan Bay Kenanm lstanıbul 
tahsil müdürlüğüne tayin edilece· 
ği söylenİYor. 

MALiYE BAKANLICI 
HESABINA 

Ankara 14 (Kurun) - Maliye 
Bakanlığı hesabına Mülkiye mek· 
tebinde yüz talebe okutulacaktır. 

Bunlar mektebi bitirdikten sonra 
tahsillerinin iki misli müddet Ba· 
kanlık emrinde hizmete mecbur 
tutulacaklardır. 

Ankara, 14 (Kurun) - Dev • 
let Şurası yeni layihası Kamulaya 
geldi. Layihada baglıca yenilik -
ler tunlardır: 

Şurada, idare encümeni yeri • 
ne reislik divanı olacaktır. Daavi 
dairesi tek çerçeve içine alınmı§ • 
trr. Şuraya dava ikamesi mürur 
müddeti üç aya çıkarılmıttır. U -
zaklardaki davacıların arzuhalle· 
rinin ve vesikalarmm bulunduk· 
ları yerin en büyük mü'lkiye ami
rine verilmesi caiz •görülmüştür. 
Kati karar verilmesi Şmaya bağ
lı aleni heyete verilmeai, idari 
·gıyap kararlarında otuz günlük i· 
tir.az yolu açık bırakılmaıı, iadei 
muhakeme uıulü - davacdarm 
lehine formüle edilmif, aleni ka
rarların taıhiıhi uıulü vazolun • 

muştur. Şmamn, ma.hk~meler gi• 
bi, 'Temmuz birden Eylülün beşi· 
ne kadar tatil edilmesi, bu zanıaJl 
içinde bir reiı ve dört üyenin ça• 
hşması §ekli konulmu§tur. 

Şuraya intisap, mülkiye ve ho· 
kuk mezunu olmağa bağlıdır. Uye 
ve reiı olabilmek için kırk yaşını 

bitirmit, müıtetarlık, valilik, u • 
mum müdürlük Y''pmıı olmak li· 
zımdır. 

Reislik haremde birinci, daire 
reiıleri 2 inci, azalar, umumi ki · 
tip 3 üncü, ·batmuavinler betincİı 
birinci ımıf muavin 6 mcı, ikinci 
ıımf muavin 7 inci, üçüncü sınıf 
muavin 8 inci, birinci ımıf a.ııı 
mülazımı 9 uncu, ikinci ıımf az• 
mülazımı 1 O uncu derece olara1' 
teıbit edilmitlir. · 

Bütçe encümeninin, kazanç vergisi kanu
nunda yapılmasını kabul ettiği değiş~klik 

Ankara, 14 (Kurun) - Bütçe 
Encümeni kazanç vergisi kanun· 
nunda bir tadilatı kabul etmiştir. 
Bu teşkilatta vilayetlerimiz altı 
sınıfa ayrılını§, 1$tanbul birinci, 
iz mir, Ankara ikinci sınıf kabul 
edilmittir. lıtanbulda alınacak 
maktu vergiler şöyle olacaktır: 

Bankalarla bankacılık yapan 
şirketlerden 500 lira, tasarruf, ta· 
a." utı ~dlıd\tı.ıanuuctn 'btr"mık'Nrtn 
onda b1rı, sarratıarla bal:ıgcrler -

Bir göle sahip çıktı' 

Bir zat Baf a gölünün 
kendine ait olduğu 

den 900, borsa acenteleri ve mü -
bayaacılardan 75, borıa ıiınaarla· 
rından SO. · ihracatçılardan 60, ıi• 
gorta ıirketlerinden 200, ithalat, 
ihracat, uluslararası nakliyat ko -
misyoncularmdan, fabrika ve ti
tüccar müme11İllerinden 200, top· 
tancı ihraç tacirlerind~n 150, no
terlerle muavinlerinden, noter iıi
ni yapan adliye menıuplarndaD 
o>u ura. 

Kükürt işi 

iddiasında 

/zmirde bir kükürt 
sıkıntısı yok 

Ankara~ 14 .Kurun) - Kükürt 
H" işine dair Manisa sayli.vı Ba1 

Ankara, 14 (Kurun) - uıe - Turgudun Kurunda çıkan beyan~· 
ıyin A~i adında bir zat, Sökede, tı üzerine Ekonomi Bakanhi1 

Bafa gölün~ ~a:h~p çıkmıttır:. '~u l . müsteşarı Bay Faik Kurtoğluyl• 
zat, göşterdığı hır senetle golun 
kendisine ait olduğunu iddia et • 
mektedir. 

Bafa gölü Aydmda en çok ba
lık veren ve bilhassa halık yu -
murtaıınm nefialiğiyle tandan bir 
göldür. 

lzmir panayırı 

Başbakan ı~met lnönü 
tarafından açılacak 
Ankara, 14 (Kurun) - lzmir 

Belediye başkl\nı Bay Behçet Sa
lih bugün Başbakan lımet lnönü 
tarafından kabul edildi. 

Bay Behçet Salih, Batbakana 
Uluslararası İzmir panayırı hak ~ 
kında iza:hat verdi. lsmet lnönü, 
panayırın açma resmini yapması 
kabul etti. 

lzmir belE"diye başkanı, lzmil' 
belediyesine ait istikraz i§leri et • 
rafında görü~mek üzere bir müd
det daha An1ta\'ada kalacaktır. 

MISIRA TÜTÜN ÇIKARMA 
IZ1Nl 

Ankara, 14 (Kurun) - ltport 
T abako şirketinin handan nıem • 

leketimize sokacağı yüz bin kilo 
tömbekiye kartılık serbeıt döviz 

almıtmak mukabilinde Mısıra ay • 
ni miktarda tütün çıkardmaıına İ· 
zin verilmiştir. 

görüıtüm. 

Bay Faik bana henüz gel:nıi• 
bir telgrafı okudu. 

Bu telgrafta, lzmirde kükürt 
sıkıntısı olınıadığı, bazı bmir ga • 

zetelerinin, Sümer Bank'ın lüzu -
mundan fazla kükürt getireceği 
hakkındaki teminatını ali.kadaı-Ia• 
ra bildirecek yerde heyecan ve -
rici tarzda neşriyat yapmaların ,, 
dan dolayı piyaıada teı-eff üe se • 
bebiyet vermiı oldukları ve timdi 
evvelce yüksek fiyatlara gizlice 
kükürt almıt olanların Sümer .. 
Bank'ın 300 kunıftan en yülue1' rJ. 
tantel dereceli kükürt ıatmaaı kar• 
tı11nda teenür duymakta oldukl•· 
rı bildiriliyordu. _ 

(] 

Bay Faik, Silmer Bankın keli'' 
~ 

diıine verilmit alan vazifeyi ib ' ı, 
mal değil, bilikiı büyük dikkat -;I b 
fedakarlıkla Y"PMlf olduğunıS a 
söyledi. tı 

TiCARET ODALARI d 
l' 

Ankara, 14 (Kurun) - Tica - d 
ret odaları projesinin hazırları - ,, 
maema devam edilmektedir. PrO" () 
jeye göre. mevcut odalardan bit 
krımı kaldırılacak ve odalar tet • t'ı 
kilinde mülki taktsimat değil, öl<O" e 
nomi vaizyet esas tutulacaktır. . c 

Memleket bu bakımdan ı,eJh tı 
haşir mmtakalara ayrılacak ti ii 
bu mınta'kalar dahilindeki odalsf 
ana ticaret odalarına bağlanacll1'' 
tır. 



1 itaretler 1 
Cennet geceleri 
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1 Görüşler 1 
Dilimiz, dileğimiz 

Kral Jorj'un jü6ilai bayra • 
rnıntla Mac Donaltl gece bir u~a
ia binmİf, aytlr.nlılr i~ntle pınl, 
Pırıl yanan Lontlraya balrmq, tle-

Yürekler acısı bir. kaza daha 
ATAY 

Yazımı okurken, biri sordu: 
- Berkite nedir? 
- Çirkin mi buluyorsunuz? 

nıif iri; 
"- Cennetin •eceleri tle ancak 

bu htlar olar.,, 

Bet yaıında bir çocuk tramvayın önünden geçmek 
istedi, arabanın altında ezilerek öldü 

- Hayır! tok ve güzel bir ke· 
lime! fakat ne dediğini anlamı· 
yorum. 

-Peki müeyyide 
Mac Dontıltl'in Lontlra •ölr 

lerintle genif f;ir ncle• alarak mı· Dün Mat yaranda bet yqmda 
rılJantlıit cümle iyi balatlı, lıarnr bir çocuğun ölümile neticelenen 
tolı, artı pelr in.anlann Jilintle feci bir framvay kazaıı olmuıtur. 
bir tolılulı ıarlnntlır. Hatta tlen~ Şitli • Tunel hattında itliyen 
bilir ki ba .tiz, Irat lıat lratmerle vatman Şerifin idaretindeki 149 
ten yağlı emelerin, Nfa, .ola •al· numaralı tramvay arabası Taksim 
lana, sallana n~' e t.ıe ralaatlığın durak yerinden kalkdıktan sonra 
tekerlemnini yapan göbeklerin Galataaaraya doiru ıelirken Ağa· 
beıteatlir. cami önlerinde küçük bil' çocu·k 

Mac D~naltl Lontlranın gece . tramvayın önünden geçmek iıte· 
aine baJııp Ja: "-Cennette tl• mittir. Bunu ıören vatman hemen 
ancak ·6.ı lıaJar olur,, tlerlıen yüz fren yapmıf, fakat çocuğun tram· 
bin İdtıOro~ çılttır• yeridir. vay altına dütmetine mani olama· 

Lontlra cenneti MulıatlJeı Ki - mıttır. Tramvay tekerlekleri çocu• 
tabın lıaralıterini çidiği uzun ıa- ğun muhtelif yerlerini kesmiş, ba· 
lrallı, eli tlefnelıli, yırtık le.ırlıalı tmı ezmiıtir. Tramvay durdurul· 

ilalaın rüyan i~ntle Jofmaımı . •= ' ·-T-·e-·k·· atlı a" ,·a-b .. -a"ı""'a"-r -·-· 
fır. Bu cennet 450 milyon üua • 
"'" 45 mil;,on lngilis irin yani bir Emirginda 
aJamın yüz atlom için alınteri Osküdarda bulunan yirmi be, 
döltmni, bir atlam i~n yüz aia .. tek atlı araba Emirrina geçiril· 
"81n, varını, yolrunu laarcamaı ile miftir. Bu arabalar Emirıi.nla Ru· 
dofntaftar. Bu cert11efin temJleri meliıhisan arasında yolcuları ga• 
ltolonilerin ümide alıa, alca pıhtı· )'~ucuz ücretle taııyacaklardır. 
~ ltanları üdiitffl lıunılmuftôr. Bllnun sebebi, Şirketi hayriyenin 
lir 6altar •ecninıle açalrta bir Bebekden Emirgi.na gidecekler· 
drıo mınltlanır sibi ffftnetten .öz den tam ücret almasıdır. 
~~ Mac: DonolJ tarihin sayılı Çiçek sergisi için 
fllri6ederintlen birini anlatıyor. Ba ç· _.,_ -'-11 L.__ •• z· t ~1._.. L tl IÇııcıa mer11& ı an vuaun ıraa 

uwı pırıl, ... n1 ,Yanan on t" .. d .. l"iünd· L.• toplant itin-: __ . • ,,. mu uru e vır ı yapa· 
·-~ni halhtti. rak 21 Huiranda B~dada 

. a .. cennet bir bahar ,..,,,., i· 
~1radedir. Ve bu iilh 6agiin gün .. 
~~1 #tôlG •iremcmelttedir. 
ıe:"'" Mcrııieı. ıopralı ••nlf .ıerıız -
~ !err~, 1-.;;_ ,\..cam l1111U~ 

Q ,,.,,.... ... ,......... ~ 

tibi takıyor. Adanliltten, Biiyiik 
o~no.a euinin bir oJaınJan 
Cife~ •eçer sibi •~yor. 

açılacak çiçek ıergisi hazll'lıklan 
etrafmda göriifeceklerdir. Adaları 
Güzellettirme Cemiyeti de ayni 
oii"' v:arular" le eicPk muha.rehesi 
icin MI ~İ~•k t,..ır.J,..-i.k ıı>hn~lc iİT•W-• 

çabımaktadır. 

Tramvayın motörü 
Edirnekapı • Sirkeci hattında 

if1iyen vatman Mustafanın idare
ıiodeki tramvay arahaıının evvel-

&._ !'er gün i~ bir alıfam mıı .. ki ıece Cümhuriyet caddesinde 
-qfJeriir. motörü bozulJDU!, hat ' üzerinde 

l!er balaarın sonu bir lnftır. kalmlfbr· Araba batka bir tram• 
Her YllflYtlll, ilatyarlar. •ay tarafmdan çekilerek depoya 

Her lmllamlan malıine Cifi""· ıötürülmiiftiir. 
.J Bu aJı,am, ihtiyar Aonıpa me- Bentlerde sondaj 
vıerai)'eti .arrna/tfaır. Büyülı Belıediye bentlerin da·ha kaç. se· 
~JMonrcrn, batan aiinefin bir titr ne dayana.bileceiini ne derece ta· 
,. dönmi~ anlatıyorı mire ihtiyaç p.tercliklerini anla· 
d •ae Donald'in LonJra ullmn· yabilmek için 2 ıene evvel eondaj 

a • Gıt ıe7NffİIİ •ece laiılô. bir cen• makineleri ıetirmiıti.Bu sene tah· 
"ettir. aisat bulUllUN& bentlerde ıondaj 

Faltııt pmlıen ,ey 6aan lıtr itine ~~caktır. 
"Clnllfın yolJu:lanaİt m talHılıa · Matbuat konnresinde 
lttlır C • . "ntl lto • e· d,, • ..,...,. açı • ve ~ 25 Mayıı cumarteıi günü Anka· 
Pefll~·~,ı~i ı1•yl"'!.:ac Dolı • rada toplanacak olan Matbuat 
fi: •orH.,..ı, fUll an ıor~ıyece • konıerıine Amaıya vilayeti namı· 

" na Yetil Amasya ıazetesi sahip 
- Eyvah, bu ne celtennem!., ve JUi itleri müdürü KURUN'un 

· Sadri l!rtet9 · Amuya muhabiri Bay Ekrem 

ltı aylık ondüle berber • Bitıen iftink edecektir. 

leri teliflandırıyor '··· 
_., Bayanlar arumda altı aybk uç 

.., ~nd\ileıi yaptıranlar ıittikçe ço-
~-~ınaktadır. Bu itin kendi aleylı
erınde olduiumı ıören bazı .,__ 
.. rler dün toplanarak vaziyeti 
ozden ıeçirmitler ve umumi bir 
~Pl&ntı yaı:;:nağa karar vermifler
iır. Bu toplantı bu aym yirmi hi· r 

1'de olacak, bundan evvel de b· I 
111 heri>erleri de aralarında konu- ~ 
~ak vaziyeti tesbit edecekler• : 
ır. 

ne-

duktan ıonra çocuk tekerlekler al· J imkan olmadığı görülünce müte· 
·tından çııkanlmak istenmif, buna 1 harrik vinç getirihİıİ§, tramvay 

demektir.? 
Yüzüme baktı. Durukaa.dı. 

" -·-- kaldırılmıf, çocuk söz ıöyliyemi· 
Kuşadasında vuru-' yecek bir halde çıkarılm•ıbr. 

- Berkite İ§te bu müeyyide 
demektir. 

lan 1 ·ı· b•t• Sıhhi imdat otomobili de çağı-
ngı iZ ZB 1 1 rıldıiı için yaralı çocuk hemen 

-Ya kuram? 
- Kurmak, kurulmak ne ol· 

lzmirden getirilen ceset 
merasimle gömüldü 
Geçen yıl Kutadaıı açıklarmda 

bir 1kayıkla memnu mıntakaya yak 
laşırken ıahil muhafızlarının 
"dur!,, ~n.rini anlamamaları üze
rine açılan atetle vurulan ve cesedi 
ka~bolan İngiliz bahriye zabiti 
son zamanlarda bulunmUf, fakat 
ayni yerd~ bulunan diğer ceıetler· 
den ayırt edilmesine çalıtıbyordu. 

Aradan epey zaman geçtiği İ· 

çin, bulunan ceset bozulmut ve ta· 
nınmuı güç bir hale gelmitti. 

Bulunan diğer cesetler de ayni 
haldeydi. Uzun tetkikler netice· 
ıinde ceset, ancak geçen hafta İ· 
çinde tethis edilmittir. 

Ceset tU yolda tethiı edilmiıtir: 
Ropaon iıimli olan bu zabitin 

ayağındaki 1beyaz ayakkabı, ayni 
zabitin kayıkla memnu mmtakaya 
yanaftıiı ıırada ayajma ıiydiii 
İngiliz malı ayakkabı olduiu anla• 
ıdmıttır. 

Bundan ha)ka kaybolıan bahriye 
zabitinin uzun zaman deniz altın· 
da kalmasına rağmen di,Ieri de 
bozulmYı deiildi. Zabit Ro.nsonun 
takma elitleri huJuıidıifu için hu 
da tanmmuma yardım etmiı, ni· 
hayet meraıim yapılmuına karar 
verilmittir. 

Ceset, bir tabut İçerİ•İncle evvel· 
ki a:lqam lzmirden ıetirilmif, dün 
aiyah bir cenaze otomoıbilile, üze· 
rinde bir İntiliz bayrağı örtülü ol
duğu ıbalde Beyojlundaki İqiliz 
elçliği kilieeaine almmqtır •• Kili
sede İngiliz rahibi Bay Oklay ta· 
rafından iyin yapılmq, kısaca in· 
cilden bir parça okunmut, dua e· 
dildikten ıonra tabut kaldırılarak 
elçiliiin bahçesinde hekliyen si· 
yah otomobile yerleıtirilip T opha· 
ne rthtımma indirilmittir .• 

Dün tehrimiz Emniyet Müdürü 
Bay Fehmi Vural ve Deniz kuman· 
danlıimdan binbafı Cemil ve Jco. 
miler Bay Nail meraaime ıelmit 
bulunuyordu. 

Ayrıca İngiliz elçiliği deniz a· 
ta.fesi, lnsiliz konıolosu, lnıiliz 
komolosluk erkim, lngiliz e.ıci 
mubariplerinden tehrimizde bulu· 
nan bazıları, nİf&n)armı da takm.ıt 

- sm s 

çocuk haıtanesine kaldırılmıf, ilk 
müdavat yapılmııtır.Zavallı çocuk 
aktam saat bette ölmüttür. 

Ölen çocuk Hazlıderede oturan 
lbrahimin oilu bet yatında lsma· 
ildir. Annesi kaza yerinde mütead 
dit defalar baygınlıklar geçirmit· 
tir. Kaza hakkında zabıta ve ad
liye tahkikata batlamııtır. Vatman 
tevkif edilmittir. 

W 1 MC1to .... nw"""""•t1utl•Hln"""" .. 'MlllNlllnlHHt1mıtfllllntellH ..... 

Şeker işinde bir kişi daha 
tevkif edildi 

Muvazaalı surette şeker · ka -
çakçıhğı yapmaktan suçlu ve 
mevkuf bulunan Salahaddin Ri. 
fat ve üÇ arkadatı tahliyelerini is· 
lemitlerdir. 

Duyduğumuza göre, bu tacir· 
lerden birinin katibi de dün tev _ 
kif edilmittir. 

Kög mekteplerinde 
imtihan 

Köy okulalarmda imtihanlara 
dünden itibaren baılanmıftır. İm· 
trhanlar cumartesi gününne kadar 
bitirilecektir. Köy okulalarından 
be, bin kadar talebe mezun ola· 
caartır. 

Umumi kütü~hane • 
Beyazrttaıki Umumi kütüphane 

ıeniıletilecektir. Kütüphanenin 
yanındaki medreıe de esas binaya 
ilive edilecek, arada kapılar açı· 
lacak ve okuma salonu geniş leti
lecektir. Kütüphanenin altında bir 
mahzen yapılacaktır. 

oldukları halde cenaze mera•imi· 
ne gelmitlerdi . 

Kaybolup bulunan İngiliz zabi· 
tinin cenazeıine altı tane de büyük 
çelenk gönderilmitti. Bunlardan 
birisi zabitin mensup olduğu De
von Şayr gemisinden, diğerleri İn· 
ailtere Akdeniz donanması, lngi· 
liz elçisi, elçilik erkim, İnigilz 
konsolosluiu ile İngiliz koloniıi ve 
eski İqiliz muharipleri namına 
ıönderilmitti. 

Cenaze Tophane rıhtımından 
lnıiliz elçiıinin Makuk iıimli mu
ıuna bindirilerek Haydarpa§aya 
götürülmüt ve orada Kırım ln11i· 
liz 1habruı mezarhiının İngiliz 
askerleri kıımına gömülmüftür. 

Pili • il ,,.., :::: .. 

duğunu bilirsiniz. Kuram bu ke· 
limeden atructure kartılığı ola
rak yapılmııtır. 

Biz, okurlarımızın, gazeteler
de kullandığımız koyu oamanh· 
caları anladıkları aanısmda oldu
ğumuz için, eğer bunların yeri· 
ne türkçe yazarsak, anlıyamıya
cakları kuruntusuna düıüyoruz. 

Fakat aııl sakatlık, bugün yalnız 
kendi ıezinmekte olduğumuz, ka· 
ğıaık dilden yana binbir kanıt 
ararken, bir, 

Sınıf davası 

Güttüğümüzü dütünememek-
liğimizdir. Bu dil, yalnız, bir ıı· 
nıfın, 1920 ye kadar arapçalı 
fançalı okullardan çıkan otuz 
dan yukarı yafta, son derece sa• 
yısr az bir sınıfın malıdır. Gele
cek yıl hiç arapça yazıyı bilmi
yen Türk çocuklarının ortamektep 
Ierden çıkacaklarını biliyor mu
sunuz? 

Türic yazıımdan batka yazı bil· 
miyen, Türk gramerinden batka 
gramer öğrenmiyen yüzbinler, ar• 
kamızdan geliyor. 

Türkçeden başka bir ,ey anla· 
mıyan milyonlar ortasında oturu-
J V& wA .. 0V&•a-.... Lı..,, b,\,,ıatQ&nıı• ..,..,,_,, 

din kültürünün alaca bulaca ke· 
limelerini, Batı kükürünün yeni ve 
açrk kavramlarına yamamağa ça· 
hıarak, ve kimimiz almanca, ki· 
mim.iz fransızca, kimimiz insilizce 
kelimeler kullanarak, bocalayıp 
duruyoruz. · (Ulu.) 

Vapur alacak heyet 
bugün gidiyor 

Dört kitilik heyet bugün alına· 
Cak on iki vapurun tetkiki ile meı
ğul olmak üzere AYrupaya gide •. 
cektir. Yolculuk iki ay kadar sü .. 
recektir. Bu arada Alman, Hol .. 
landa ve lngiliz gemi tezgahları 
gezilecek ve k~ndilerinden fiyat 
iıtenecektir. 

Akay müdürü Bay Cemil de i· 
dareye alınacak iki vapur için dün 
A vrupaya gitmittir. 

Bay Cemil ayni zamanda, Av • 
rupanın ıu ıehirlerini de gezecek 
ve Akaym Yalovada yaptıracağı 
otel için tetkikat yapacaktır. 

Vapurculuk tirketi direktörü 
Bay Mustafa da yakında Avrupa· 
ya gidecektir. Fakat bu gidit ye• 
ni bir vapur alma meseleıiyle a • 
lakadar değildir . 

Şirket henüz vapur almak üze
re bir kaw-ar vermemiştir. 

Kurtarın~ Yurdura 
alınan çocuklar 

Galatadaki çocukhlrı kurtar • 
ma yurduna alınan serseri çocuk • 

l
ı lar sekseni geçmittiı:. Bunlardan 

iki ıene evvel almaııları muhtelif 

1 
ıanat öğrendikleri için yakında 

1 dıtarda serbest olarak çahıtırılmı
! ya baıhyaeaklardır. 
ı . 

I 
Yalnız hu çocukların tama • 

men fena huylardan vaz . . . geçıp 

l 
ıeçmedıklerı altı ay müdd ti .. e e 
mueu~se tarafından kontrol edi • 
lecektır. 
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Kılavuz için 
dersler 

Adet= görenek 
kanlık "habitude,, 
taamül anlamına) 
mes,, 

"usage", alış 
Törü (örf ve 
"us et coutu-

Adeta = bayağı, enikonu, or
ta, noma.1. 

Adi = bayağı. 
Köylülerimizin ı ö r en e k aö

zünü ark •ık habrlatmz. Fakat 
ibunu çok vakit, tra.dition anla
mına gelen anana ile "-fılqtm
rız. G ö r e n e k oamanlıc.a i. d e· 
t'in kartılrklanndan biridir. 

Çünkü ıbir de bu kelimeyi i ti· 
y a d ile ibir anlamda kullanırız. 
O vakit i d e t brtılıiı a 1 ı f• 
k a n 1 ı k olur. Siıara içmek kö· 
tü bir ab9kanlrk (idet. itiyad)tır. 

Ancak bir de Otm&nlılarm a
d a t ı b c 1 d e'lerindeki i. d e t 
vardır ki o, ö r f Te t a a m ü 1 
demektir; onu ela türJcsemizin 
T ö r ü kelime.i ile lcar!ılıyona: 
Türkçemi2, bir çoıdarmda olduiu 
gibi, bu kelimenin lcavramlannda 
da, bizi, dütüncelerimizi tam keli· 
meleri ite ..da._..k tuumdan 
kurtarmqtır. 

B a y a i ı lcıelimeainin hem
i d e t a, hem de l d t kelime
einin kar!ıhtı oJdaıla aözünüze 
çarpmıftır. 

-Adi Mracluı 
'Yey&: 

- Bu harelietiniale heni l Cf e
t a tahkir ediyoreunm:. 

Sözlerindeki ld "'deta,, nm 
yerine hemen b a '1. al 1 kelime.i· 
ni koyabilininis. 

Adeta birde enllronu 
anlamma selir: "Adeta IÜHI ,u
aıaia~ladma !,, , ~ata~"-
:vasıılfi ..rterinı · ._ ...... ..-ı 
yazmağa lbqladrmz!,, 1 "enikonu 
kıı havası!,, diye kaqdı,abilint· . 
nız. 

Bir de meseli ne~ ıalmi, ne 
az tekerli yerine kame için l d e
t a kelimesini kullanırız: Burada 
kelimenin karıılığı o rta'dwtNo
m a 1 da at yürüJÜfÜ ~in kullan
dığmnz i d e t a'nm yerini tutar. 

Afiv - bağış 

Bu karıılıiı hilininiz: "Kuau· 
rumuzu baiıtlayma!,, demek, "af 
fediniz !,, d~ektir. Anclık, timdi, 
"sizden lbaiıt dilerim!,, ''büyük. 
)erin bağıtı oım.., küçükler ne 
yapardı?,, cümleainde olcluju ımi, 
b a i ı t kelimeeini tek olarak 
kullanacağız. 

N o mal = ta bit 
Dışnomal = gayri tabii 
Usnomal = fevkalade 
Mahmut Kitaufnin Divanı 

Liigatittürkünde n o m kelimesi· 
nin anlamı ne ne, yunanca n o
m o • ve litince n o r m a ke· 
limeain.in kartdıtr da odur. Bun
dan 1000 yd ance arapçad~n türk· 
çeye bir Türk JOaatinin ahn19 ol· 
duğu bu kelime, en etki, en Mil 
köklerimizdendir. O halden o r• 
m a da g,izim.dir: Onu tı a d, 
ha d d ı m e f r u kartılıtı kul· 
lanacağız. 

N o m a 1 zamanlarda değiliz. 
Devrimler ü s n o m a 1 çahtan 
illlanlar elinde yürür. 

Ad~iye koridorun-j 
da tehdit hadisesi 

Roza, kocası lzakı 
derhal darJa etti I 

Dün adliye koridorunda bir ha
dise olmuftur. 

latanbul üçüncü hukuk mahke· 
mesinde aralarındaki botanma da 
vasına .,akılan ıbir karı koca, Ro
za ile lzak, mahkeme salonundan 
koridora çıkına kavıaya tutuı
mutlardır. 

Kavga kızıımıt, arada bazı söz
ler geçmit, Roza, derhal müddei
umumiliğe gelerek kocası lzakın 
kendisini "ıeni öldürürüm,, de
mek suretile tehdit ettiğini iddia 
etmiftir. 

Tahkikata giritilmit, lzak istin
tak bikimlijine verilmittir. 

Bir broşürden dolayı 
açılan dava 

Talebe Birliği tarafından çıka· 
nlan "Gençlik var,, isimli bir bro
türden dolayı müddeiumumilikçe 
açılan bir davAya, lstanıbul birin. 
ci ceza mahkemesinde dün bakrl
mtf, dosyanın müddeiumum1likçe 
tetkiki için mulıakerne bafka bir 
ıüne ÔJ1'alalmqtır. 

Davanm açılıtı, "Gençlik var,, 
isimli bftlfÜl'Ün kitap olmayıp mec 
mua olduiu ve mecmua çıkarmak 
için de önceden müsaade alınmak 
Itzımıeldiği halde bu müsaade
nin alınmadığı noktasındandır. 

Dağcılık kulübünde yeni 
tenis kortlan 

h•irrMr .... yiil"iiyüdiliilr lculübü 
tarafından Taksimde kulüp bina
sının ba:hçeıinde yeniden kurulan 
üç tenia kortunun açılma merasimi 
cuma &\inü saat on bette yapıla
caktır. Merasimden ıon.ra danalı 
çay vardır. Kulübün aza11 günden 
ıüne artmaktadır. Yakında yulı'k 
gezintile~ baılanacaktır. 

"" ıı• .... •ı- ·-~ .............. 
yakın divan tiirlerinde 'hile ıö· 
rüyanız. S e 1 i m kelimeıi türk
çe olduğu için, s e 1 i m ve e· 
• e n, • e l i m 1 a t m a ve e· 
sen J e f m e sözünü .hiribirinden 
ayırt etmeliyiz: '1>oatlarımı otel· 
de ·buldum. Se)imlatbk ve eıen
)ejttk. !,, 

!Bir mektup veya telgrafın al
tında fU iki kelime, yanyana, ne 
süze) gider: "Selim ve esen!,, 

Bir hastaya e ı e n 1 i k di
lemek, "temennii afiyet etmek,, t 

bir yolcuya e s e n 1 i k dilemek 
"temennii seli.met etmek,, dir. 

Belki dil itleye itleye, e s e n 
kelime.ini s a J i m yerine de 
alacaktır. S a J i m'in kar91lıiı 
ı a ğ'dır. Fakat "ıalim birdi
maf ile,, sözü yerine, belki 
"esen bir dimağ ile,, ıözü "ıağ 
bir dimağ ile,, sözü kadar yerin· 
de olur. 

Artık e a e n 1 e m e k sözü 
nü de s e l l m e t 1 e m e k ye
rine kullanırsınız: "Ankaraya ıi· 
den ilbayımız bir çok tanıdıkları· 
tarafından Haydarpqa istasyo-

Bir ceset 
Denizde bulundu 
Kaza mı, yok&a işin 
içinde kast var mı? 
Sütlücede buz fabrikası kıyı· 

11nda dün sabah bir ceset bulun· 
mU!, tahkikata hqlanİnıf, bunun 
binhatılıktan mütekait Arif oilu 
lmıail Hakkının cesedi olduğu an· 
lqılmı9tır. 

Adliye doktoru Salih Haıim, 
vaka yerine giderek ceıedi muaye
ne etmit, rapor vermittir. Cesedin 
üzerinde yara bere izi görülmeme
si itibarile, ölümün, bir kaza ese· 
ri olduğu, lımail Hakkının aahilde 
dola91rken ayağı kayarak denize 
düttüiü ve bağırması etraftan du· 
yulmadığmdan boğulduiu zanne· 
dilmektedir. Bununla beraber, 
bq.ka birisi taraf ınıdan itilmek su· 
retile denize dütmüt olabileceği 
yolundaki ihtimal de gözönünde 
tutularak, tahkikata devam olun· 
makta, itin içinde bir kasit bulu· 
nup bulunma-drğı araıtrrılmakta· 
dır. Ölen, altmıı bet yaımdadır. 
Muayenede, cesedin birkaç gün 
denizde kaldıtı neticesine varıl· 
mıttır. 

BiR ESRARKEŞ HAPSE VE 
PARA CEZASINA MAHKOM 

EDiLDi 

Eırar içmek ve n.tmaktan .uçlu 
Aıop ojlu Mardiroaun muhake
mesine dün sekizinci ~htiKS mah· 
kcınc.luJ.- L""'Tl-uaıu9 'YC bldı ll.aı'°f

mİftİr. Mardiioa, esrar aatmachjı· 
m yalnız içtiğini, yirmi dört yıllık 

eırarket olduiunu f .kat ağzından 
kan geldiii için içmekten vazıeç· 
tijini söylemiıtir. 

Dinlenen phitler, MardiroM1n 
ayni zamanda esrar sattığını aöy· 
lemitlerdir. Mardiroeun bir yıl 
hap1ine ve iki yüz lira para cezuı· 
na mahkiın edihneaine karar ve
rilmittir. Altı ay hastanede tedavi 
edilecek diier ceza~nnı mahkeme· 
de bitirecektir. 

FORD DAV ASINDA iHMALLE-
Ri GÖRÜLEN MEMURLAR 

f ~rd motör laımpanyaaıodaki 

vergi kaçakçıbiında ihmalleri ıö· 
rülen yedi gümrilk memurunun 
muhakemelerine bugün sekizinci 

ihtiaa mahkemesinde ıbakılacaiı· 
n; yazmıttrk. 

Dün gümrük muayene bqme· 
murlarmdan Ziyaeddin, Mazhar 
ve Muzaffer ile muayene memuT· 
larından Arif, Muhlis, Mustafa 
Hilmi ve Mümtazın duruımalarma 
ba9lan~ııtl1'. 

MahkeıT.ede fezleke okunmuı, 

memurların hüviyetleri ayrı ayn 
tesbit edilmiı ve sonra F ord dava· 
ıı ile 'birleıtirilmeaine karar veril· 
mittir. 

f ord davaıma, ayın yirmi ikinci 
günü bakılacaktır. 

KUltUr l•lerl 

Müfettişlerin 
makam parası 

f Bir de baktım ki Kaç kişidi1'le1, oerilet 

beni öldürmüşler ! 
Bir mimar, kız kardeşile 
eniştesinden şikayetçi I 

Yedinci kolordu mimarlığından 
mütekait Mehmet Esat, Kemal ve 
Zahire isimlerin-de iki kitinin, on 
senedir Anadoluda bulunmasın· 

dan iatifade ederek, kendisini öl· 
müt ııösterdikleri, variı aıfabnı ta· 
kınıp bir anaıile bir dükkinmı 
sattıkları iddiasile müddeiumumi· 
liğe müracaat etmiıtir. 

Zahirenin kendisinin kız kar· 
deıi ve Kemalin de eniıteıi oldu· 
ğunu söyliyen davacının bu müra· 
caatı üzerine, müddeiumumilik 
tahkikata baplmııtır. Şikayet edi· 
)enlerin ifadeleri ahnmaktadll'. 

Kadının boğazını sıkıp 
yakalanan, ceza yedi 
Emin isminde biri, Hayriye iı· 

minde bir· kadının, evine girerek 
üzerine atılmak, boğazını sıkmak· 
tan muıhakemeıi neticesinde, lı· 
tanbul ağır ceza mahkemesince 
bir sene ağır hapae, yirmi lira para 
cezası ödemeie mahkUm olmµt· 
tur. 

Suçlunun, yapmağı tasarladığı 
iti tamambyamadıiı nokt:umdan, 
mahkumiyet karerı ceza kanunu· 
nunun altmıı birinci maddesi de· 
lılletile 4İ6 mcı maddesine söre 
verilmiıtir. 

Bir garalagıı meselesi 
Şavq iıminde bir Ermeni gen• 

... t .... -.r .. wcını :ft1':1\u-t 'rafnınıaoc: bu 
Rum genct--.teyl\itre i{ılaii bil" da· 
~aya, Sultanahmet ikinci sulh cc;• 
mahkemesinde dün bakılmııtır. 

Davacı, dava ettiği gencin ken· 
disini çakı ile baldırından yaral· 
dığını ve yüzüne, gözü altına doğ· 
ru bir yumruk savurduğunu iddia 
ediyor. 

Kunduracılık eden Aleko, böy
· ıe ıeyler yapmadığını ıöylemittir. 
Şahitler çağırılaca.ktrr. 

Polla haberleri· 

Çaldırdı, yakaladı 
Karagümrükte Karabat mahal· 

lesinde oturan l>aıhçıvan Rıza ka· 
le chıvarlan üstünde uyurken sa· 
bıkalılardan Niyazi yanına gitmİ!, 

cebinde bulunan 215 kurutu al· 
mı§tır. Rıza biraz sonra uyanmıf, 
uzaklqmakta olan hırsızı yakala· 
mıttır. 

SARHOŞUN MARJFET1 ! -
Hüviyet cüzdansız dolatan Rizeli 
Halil oğlu Mehmet isminde birwi, 
aarho§ olmut, Galatada. maranıoz 
kalfası Bedriyi bıçakla 10l omu· 
zundan yaralamııtır. Mehmet, hı· 
çaiı saplayınca ne yaptıiının far· 
kına varmıt, kaçmıya batlamifM 
da yakalanmıttır. 

para ne tulul}or 
ilk tedril&l müf ettif ve 

caların makam tahaisatalrınm 
ra.r verilecejini yazmıttık• 
lık tarafından gelen emirde 1 
bqhocaların tahıiaatınm ve • 
si ipret edilmektedir. Tezle 
nazaran müfettitlerin makam 
siıatları verilmiyecektir. 

Dün bu mesele etrafında bir 
tedrisat miif ettifi kendisile 
fen bir muharririmize tunları 
lemi9tir: 

., - Müfettiflerin de ma 
tahsiaatlannm verilmui içill 
tebbilaler yapılmaktadır". T 
yede ilk tedrisat müf ettiıle • 
sayısı (196) dır. Bu müfettitl 
yirmi yedisi lstanbuldadır. 
fettif lere ayda en çok otuz ' 
en az on bet lira makam mu.fi 
rilir. Otuz lira makam maatı 
müfettitin sayısı 40 kadardır. 
jerlerinin aldıkları 15 • 25 lirt 
ruındadır. Elueriyeti iae 15 • 
lira arasındaki miif ettiıler t 
eder. ilk tedrisat için bütçeye 
nan on milyon liradır. Yüz do 
altı müf ettite verilen para • 
bin lirayı geçmez. On milyoo 
runda yirmi bin lira taaarruf 
mek ıüpbesiz pek mühim 1'ir 
deiildir. Birçok müfettit ve 
hocaların uıl maatları 17,20 
20 lira arasındadır; elimize ı 
para çok ıızdır. Buna ratmen 
mıntak•l&rda çalıtan bocal 
maaıları müfettiılerin maatl 

1 
dan yük.ektir. Meeela benim 1'. 
• ' ..1- < 4~) ı:__ .... ı ---.•-
lı,.an ~ ...... .1 ........ ~ elöl 

onun yarısını tutmaz, hen onu 
lit etmek vuiyetindeyim. 

Diğer taraftan KültU.. Bak 
tarafından ilk tedri1&t müfe 
rinin makam tahıiıatlarının k 
rdacağını onun yerine maatl 
yükseltileceği haberleri veril 
tedir. Bunun da ne de 
kadar doğru olacağını timdi 
tayin edemem.,, 

Ecnebi liselerinden çık 
lar ve ünı've1 &ite 

Oniv.enitenin yazılı talim 
mesinin muvakkat maddeairıİf 
fıkraımdaki (Türlciyedeki li .. 
receıindeki ecnebi okulal 
933 • 934 den ti~ çıkan tal 
ler Üniversiteye kabul edili 
lbareti yanht olarak (Türkiy 
liıe ve ecnebi okulalarclan 932 • 
ders yıhndan önceki teklinde 
mııtır. Bu maddenin tatbikatı 
güçlük çekilmektedir. Tal İni• 
menin hu maddesi . deiittiril 
tir. 

Okuma çaiındaki 
çocuklar 

Okuma çağında bulunan 
larrn sayısı bucünlerde kat'I 
rak anlqılacaktır. Şehri 

• 

resmi ilk okulalarda (60) bio 
IUIİ okulalarda (25) bin 
okumaktadır. ilk tah.il çalı 1' 
yatı arasındadır. Tahsil 

Her teYde, giyinifte, otunl!· 
ta, yazı ve yapyıfta d ı t n o· 
m' l'a düttpekten kaçınmalıyız. 
Türkçe olan t a b i i i sözü 'hq
kadll'. " Sizin 1'öyle hareket ede
ceğiniz t a b i i i idi.,, 

nunda esenlenmittir.,, 11111=--- .1 
"Tetyi etmek,, sözünün türk- Bu g~ce nöbet«;I aczanele1 

YAPIDAN DO ŞEN - fatihte 
Sofular caddesinde oturan amele 
lbralıim Fatihte Valıabın yapısın· 
da çalıtırken düflDÜf, yaralanm11· 
tır. olup ta okulaya ıitmiyen 

'TRAMVAYDAN ATLAMA ıayıaınm 20 bin kadar o 

Esenleşmek= biribirine afiyet 
ve selamet dilemek. 

Esenlik == afiyet, sellmet 
Ee!en = afiyet. eellmet ve "sa

lim,, 
Bu esenletme sözünü 

çeıi "uiurlamak,,br. Fakat "e· 
ıenlenmek,, de daha i ç t e m 1 i k 
var. 

Bu ~n satırlarda geçen kelime-
ler: 

Esenlemek = selametlemek 
Uğurlamak = teşyi etmek. 
Içt:em = Samimi 
Içtemilk ~ samimiyet. 

(Ulu•) 

- Feriköyde r•llUlıır fa,riokaıın· 
1 

tahmin edilmektedir. Samatyada: Rıdvan, Fenerde: A· T--

rif, Şehzadebaşında: Unfversite, Şeh· da çahpn amttle Ayte 118 numa· ı 
reminin de: A. Hamdi, KaragümrUk • ralı tramvay arabasından atlarken 
te: A. Kemal, Aksarayda: Şeref, Ca· dütmüt, yaralanml'flır. 
ialotlunda: Ahid, Betiktaşta: Süley· - 17 r ı n N 1111! 
man Rt!cPp, Lalelfde: Sttkr, CibaUde: C • '!83 U! IZgU ZIMM 
Necati, Sirkecide: Ali Riıely ]\ara . Mıllı olan lıerşey 
köyde: Hüeeyin Hflsati, Beyoilunda: b. . d• 
DelJbuda, Ertuğrul, Yenitehirde: ızım ır. 
S. Baronakyan, Maçka da: Feyzi, Ka- nıtıı1111111lllllllllll11111Hıtllllfltff1111HJlllllUll111111111ıııııtıııı111111llllll 
sımpll§Bda: Merkez, Hasköyde: Halk. 

üniversitede yabancı 
imtihanları 

Oniverıitede nuça, alııllall~ 
inıilizce yuıh imtihanlar* 
aktam bitmiıtir. Y annda11 • 
ren tifahi imtihanlara 
caktır. Şifahi imtihanlar oO 

mayısta bitecektir. 



r.,,._ No: ıoa 

111111, lllİİ 1111 llilll lllllHJICI 
tltrııııı -uıı~ı 

"Bu 

Hem,ire, aizı ~az b1r 
bez parçuile örtijl(f bıça diier 
bir m..-.ıe elin' tutilyoıau. 
--.Nl'llP.~..-r..PJlill'l•ai•ra eliai ıııat 

reketlerdi. Diler taraftan .,.,. ... 
- Yirmi bet, yinai altı, 7Ü' • 
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~~lı!!J.LKf MiZ. Dtll~ 
Biga nahiyesiµde 1

1 

Amasya 
1 ırtıllardan kurtarıldı 

Dimitokada köylü zr '• t bankasına Amasya, (Hususi) - Amas -

elması 

borçlanmış, bir türlü ödeyemiyor 1 ~:m~~:a:::~ o7.:!huri;
1

~:.:ı:::i:~: 
mücadele yapmak üzere birkaç 
sene evvel Ziraat Vekaleti tara · 
fından vilayetimizde bir mücade- , 
le teşkilatı yapıldı. Bu mücadele 1 

muvaffakiyetle neticelenmiş, elma 1 

ağaçlarımız bu zararlı tırtıldan 
kurtarılmıştır. 

Bu mücadele bu sene de de -
vam etmektedir. Çalışkan ve bil -
gili ziraat mücadele müdürü Bay 
Fehim on iki postaya ayırdığı i · 
laçlayıcılarla ağaçlara ilaç serp -
me işine bakmaktadır. Daha şim. 
diden yirmi binden fazla ağaca i· 
laç serpilmiştir. 

Dim1to1ia na7ır.ve niiiclüru, mulia6i Timiz ve merkez ilk mektebi mı; 1 
allim ve talebesi 

Geçen seneki mücadelede yüz. 
rlc 90 muvaffakiyet görüldüğün · 
den elma, ayva, armut gibi mem
leketlerin ihracat malları deliksiz 
ve trrtılsız olarak her tarafa yol -
lanmı!tır. Ziraat Vekaletinin 
memleketimiz meyveciliği hakkın
da gösterdiği büyük alakadan 
dolayı halkımız ve bahçevanları . 

Biga - Dimetoka, '(Hu511$İ) - öderler. Dimetokahlar ~(bizi borç
Burası Biganm bir nahiyesidir; · tan kurtarmak için hükUmetiıniz 
Dimetokalılar elele vererek büyük b~ istasyonların da vücude getiril
bir hevesle memleketlerini düzelt- mesine müsaade buyursun) diye 
meğe çalıım:aktadırlar. Köy kanu- rica ediyorlar. 
nu tatbik edildiğinden nahiye mü
dürünün çizdiği istikametlerde 
birçok faydalı iıler görülmektedir. 
Köy sandığının geliri yoktur. ihti
yaç nisbetinde salmalar yapılmak
tadır. 

HALKIN DERTLERi 

Dimetokalıların en büyiik dert
l~ri banka borcudur. Bu borç on· 
ları son derecelerde sıkmaktadır. 
Halkın hemen hepsi bankaya borç 

ludurlar. Bir taraftan da Bigadaıki 
zenginlere karşı boyunları bükük
tür. Onla•dan da li6rç para almıt
lard ır. Her hafta icra memurları 

arazi ve çiftliklerde hacze gelince 

halkın işi bitiyor, renkleri sararı
yor, adeta Azrail gelmi! gibi olu
yorlar. Buna da başlıca sebep bir
kaç senedir kuraktan mahsul alı
namaması, alındığı senelerde de 
mahsulün para etmemesidir. Yok-

sa köylüler borçlarına çok sadık· 
tırlar. Olmayınca ne yapsınlar, ne 
versinler? Binaenaleyh, köylülere, 
börçlarını ödeyebilmek için yirmi 

aene vade verilmezse halleri ha· 
raptır ve tediye kabiliyetleri yok
tur. 

BiR ÇARE DAHA 

lHRACAT 

Buradan çok miktarda ihraç o· 
lunan mallar yulaf ile arpa, bak
la, mısır, nohut ve hayvanattır.Yu
lafları çok makbuldür, Avrupaya 
sevkolunur. 

MAARİF 

Kazanın nahiyeleri içinde maa
rifçe en zegin olan burasıdır. Yeni 
plan üzerine köylerde üçer sınıflı 
dokuz mektep yapılmış, Güvema· 
lan köyündeki mektebin de te
melleri atılmıştır. !forada bir de 
yatı mektebi vardır. Geçen sene 
bu mektebin mevcudü ( 47) iken 
bu sene (9) çocuk kalmıştır. Se
bebi de köylülerin çocuklarının 

enakmı teminden aciz bir hale 
gelmiş olamları imiş! 

MERKEZ MEKTEBİ 

mrz çok minnettardır. 1 

kafi gelmiyecektir. 

NAHiYE MÜDÜRÜ 

Halkın büyük bir sevgi ve itima· 
chnı kazanmış olan nahiye müdürü 
buraya gelelidenberi halkın ve na
hiyenin rahatlığı ve nahiyenin ba
yındırlığı için çalışıyor. Nahiye 
müdürü köyleri sık sık dolasmak
ta, köylülere bir baba ve bi~ kar
deş şefkatile yardımlarda bulun
maktadır. Halkın i,lerini J?Ünü 2'Ü· 
nüne görmektedir. Merkezden ~ 
len evrakın muamelesini hemen 
bitirerek vaktinde cevaplarını ye
tiştirmektedir. 

KÖY İDARE HEYETi 

Muhtar (Mustafa Ergün) nün 
başkanlık ettiği 6 azadan mürek· 
kep bir heyet vardır. Bunların için-

Dimetoka çayının sağ kenarın· den birisi de Bayan (Nazmiye Sa
da ve geniş bir meydanın ortasın- yın) dır. Bu kız evvelce buradaki 
da köy sandığınm parasile yapıl- ilkmektepden çıkmış, bu gez ida- 1 

mış olan bu mektep nahiye mer· ı-eye aza seçilmiştir. Heyetin içti
kezine büyük bir şeref vermekte- malarmda azaların üzerine nafiz 
dir. Mektebin zemin ve saçak kı- olduğunu, fikirlerinden çok isti
sımları mat ve orta yeri sarı renk- fade edildiğini, kendisindeki cer· 
te olduğundan göze pek hoş gö- beze ve lsanmdaki talakatin tak
rünmektedir. Binanın cephesinde dire layık bulunduğunu büyük bir 

l 
ve sahil boyunda büyük çınar a- kıvançla haber aldım. Muhtar ı 

Ziraat Bankası buğday alım ğaçlarmdan bir ormancık yetişti- (Mustafa Ergün) 39 yaşlarında · I 
merkezl~ri gibi arpa ve yulaf için I rilmiştir ki burası yazın köyün en l ~~~, gürbüz ve çalışkan bir köy- . 
de alını ıstasyonları yapsa, huğ- sevimli bir yeridir. Mektepde beş ! ludur. Durmadan koşar ve memle
daya verdiği ehemmiyeti arpa ve muallim ve (250) talebe vardır. ı k~t işlerile son derecede alakadar 
yulafa da vermi~ olsa köylüler Derahanelere (70) şer çocuk sıkı§· ı hır adamdır. 
pek çabuk kalkınır, borçlarmı da tmlmıştır. Gelecek sene mektep Ragıp Kemal Cantürk 

KURUn'un edebi tefrikası: 57 tercih ediyor. 

- Onun kocası, Şakirin, yani 
Cavidanın kocasının dostudur. 
Biz de onların evinde tanıştık. 

- Ben sana bir şey söyliyeyim 
mi, bunlarm içinde şöyle candan 
konuıulacak kimse yok. 

Fazıl itiraf .etti: 
- Biz de öyle buluyoruz. Hatta 

Maide artık bu toplantıları yavaş 
yavaş azaltalım, diyordu. 

- Sana ciddi bir şey söyliyeyim 
Fazıl, ipek gibi, inci gibi bir karın 
var. Senin saadetini kendi saade-

tim bilirim. Onun için sana bu 
muhiti bozmam tavsiye edeceğim. 
Karın iyi düşünüyor. 

Fazıl bu alakama teşekkür et
ti: 

- Hakkı var. Bu ne oldukları, 
ne olacakları belirsiz insanlar ara
sında bocalamaktansa evinin sa
kin havası içinde yalnız kocasını 
düşünerek yaşaması elbet daha i· 
yidir. Sen onun bu hislerinden 
memnun olmalısın! 

Fazıl neden böyle düşündüğüm 
için benden bir şey sormadı. Fa· 
kat herhalde o salon kuklal·arı 
hakkında onun da pek iyi düşün
mediği belliydi. 

- Sen vaziyeti daha iyi görebi- Akşam üzeri baP..kanm tatil zili 
lirsin, onun için fikrine itimat e- çalarken santraldaki kız bana ha· 
derim. ber verdi: 

Maide kendine yardımcı buldu- - Siz emir verdikten sonra döı·t 
ğu için sevinecek. Ben onun yal- kadlil sesi daha sizi aradı. 
nı:ı.cıve eğlencesiz kalmasından çe· - Ben haber verinciye kadar 
kindiğim için bu hayatı arzu eder Liitün kadın seslerini geri ~evirin . 

sanmıştım. Halbuki o sükUneti 1 Kızın gülüşünü duydum. 

Boğaz arın askerleş
tirilmesi 

~ (Baştarafı 1. ci sayıfada) 

Şayet büyük devletler, Bulga · 
sirtanla Macaristanın silahlanın 1 · 

sında ısrar ederlerse, Balkan ant· 
laşması teminat olmak üzere bo
ğazların tahkimini istiyecektir. Yi · 
ne Bükreşten Atina gazetelerine 
bildirildiğine göre Yunan Dışişle
ri bakanı B. Maksimos Balkan 
antlaşması konseyine şu tebliğd ~ 
bulunmuştur: 

Eğer büyük devletler, SalkaP 
statükosu için bir tehlike teşkil 2 

decek olan Bulgar silahlanmas. · 
na müsaade ederlerse Yunanista» 
Türkiyenin boğazları tahmik et -
mek hususundaki hakkını tasdi i.; 
ve terviç edecektir . 

Bay T evlik Rüştünün konuş· 
maları 

Bükreş, 14 (A.A.) - Türkiye 
Dış Bakanı Tevfik Rüştü Ara~ . 
dün akşama doğru Başbakan bav 
Tataresko ile iki meleket arasın 
daki ökonomik ve Finans mese 
lelerini görüşmüştür. Görüşmeci !; 

Türkiyenin Bükreş elçisi hay Tan 
rıöver de hazır bulunmuştur. 

Dı§ Bakanımız Viyanada 
Bükreş, 14 (A.A.) - Bay Tev· 

fik Rüştü Aras, dün akşam hük~ı 
met tarafından kendisine özgüle -
nen - tahsis edilen - öze! va 
gonla Viyanaya gitmiştir. Bakan. 
istasyonda Başbakan bay Tatares 
ko, Titülesko, Maksimos, Savel., 
Radulesko, İç Bakam bay lnku 
letz, Türkiye elçisi bay Tanrıö . 
ver, Sovyet Rusya elçisi, Roman · 
ya ökonomi heyeti başkam bay 
Tabakoviçi, Romanyanın Ankar" 
elçisi bay Filotti, dış Bakanlığı V•'.' 

Türkiye elçiliği yüksek memurlı\· 

rı ve birçok kimseler tarafından 
u~urJanmışhr.,,~__......,,,..,........,.,_ ... __..._._ .... »---

BULGARlST ANIN SiLAHLAN -
MASI VE BALKAN ANLAŞMASI 

Yunanistancla çıkan Proiya ga· 
zetesi Bü.kreşte toplanmış olan 
Balkan antlaşması konseyinin e · 
hemmiyetinden bahseden bir mu· 
kalesinde §Unları yazıyor: 

''Almanyanın yeniden silah 
lanması umumi harpte mağlup 
lan diğer memleketlerin de silah · 
lanması ihtimalini ortaya artmı~ 
tır. Avusturyanın, bilhassa Maccl 
ristanın silahlanması, Romanva 
ve Yugoslavyanın aza bulunduk 
ları Küçük anlaşmayı alakadar e 
der. Fakat Bulgaristanın muhte 
mel silahlanması doğrudan doğ -
ruya Balkan anlaşmasını eilaka 
}andıran bir meseledir. Şü;>hesi:ı 
Bükreşte toplanan konsey ~unu11 
la meşgul olacaktır. 

Vakıa evvelki Bulgar hüku · 
meti, Nöyi muahedesinin asker · 
liğe ait kısmında hiçbir d -eğişme -- Peki efendim. 

O artık kimbilir ne bahanelerle 
onları atlatacaktı. 

* * ~! 

Galiba bir sinir buhranı geçın

yorum. 

Bu akşam canım sıkıldı. Kadı
köyüne geçtim. Hiç lii.zum olmadı·· 

ğı halde bizim eve kadar gittim, 
kiracılarım çok nazik insanlar. Bu 
vakitsiz gelişime hiç hayret etme
diler. Ben de sırf lakırdı olsun di-
ye bir arzuları olup olmadığını 

istemiyeceğini komşu deYletler 
bildirmiştir. Fakat bu mesele11i1 

başkaları tarafından ortaya atıl 
ması ihtimali de vardır. . d 

Balkan anlaşması konseytJ1 
münakaşa edilecek cihet bu ol 
malıdır: Balkan anlaşması, m"'' 
hedelerin tayin ettiği bugün'kii : 
razi statükosunu muhafaza etrOe 

le mükelleftir. Bu sebeple ~nush· 
delerde hiçbir suretle tadilat Y' 
pılamaz. Çok mantıki bir kıys• 1 

le Türkiye, boğazların v.e şst~ 
Trakyanın tahkim edilip edilJ11t 
mesi meselesini Bulgaristsıı 
Nöyi muahedesindeki askeri hiİ 
kümlere riayet edip etmemesicl: 
bağh bulunduruyor. Bu fikri S• 
kan <:.nlaşması azalarının da Jl'lrı 
dafaa edecekleri şüphesizdir. 

Tehlikeli hareketlerle dolu b 
devirde ya~ıyoruz. Balkan gruP 
nun, A vrupada geçen haJiıel 
karşısında tayin ettiği vaziyel 
Balkanlara temas eden, bu .>'arı 
adanın sulbünü ve rahatını boı' 
cak olan tehlikeli sürprizleri öfl 
ceden nazarı dikkate alması ti 
zımdır. 

Konseyin vazifesi ve zaJ1'l1 

verdiği zaruret itibarile Bi,;kref1 

bu cihetin müzakere edileceği ti 
biidir.,, 
BlR BULGAR GAZETESlNl~ 

GÖRÜŞLERi 
Balkan antlaşması azalarıfl1 

Bükreşte toplanmalarından ba~ 
seden Novi Dni gazetesi ıunli 
yazıyor: 

"Konseyin programında 011 

mühim meseleler antlaşmaya d~J 
hil bulunan memleketleri oldıJ~ 
kadar Bulgaristanı da alika!aııJ; 
rır. Kücük Anlaşma ile, Hal~ 
;tnl;\sm;ur "llalilanmak ıc1ruia t'' 
garistan Avusturya ve Mlicarif 

J ~ 

tana karşı gösterebilecekleri ıııil 
saadeyi hesaplıyorlar. 

Biz muhtelif vesilelerle dış 9 

Yasamızdaki prensipin bir te 
d'L 

yoldan ibaret olduğunu sö_y le •· 
Bu yol da iyi komşuluk tesis et 
mek, içerde ve dışarda, ne pah' 
sına olursa olsun, sulbü k1JruJl'.l1 

yoludur. Hükumette şahıslar•'. 
değişmesi bu gidiş üzerinde hiçb

1 

tesir yapamaz. İşlerin hakik
11 

hesaba katılırsa Bulgar1stal1
1 

komşularından birini tehdit ede
1 

ceğini zannetmek pek tuhaf olıJ 
Bükreşte toplanmış olan komflltı 
rımızm bu hakikati takdir eM (. 
ceklerini ve karalarını tesbit ede. 
ken bütün Balkan memleketle'' 
nin ökonomi ve kültürün ters1' 
kisi yolunda elbirliğile çalış111şl~ 
rı için daha müsait şartlar vet.: 
ceklerini kuvvetle ümit etmek 

1 

tiyoruz.,, 
• n <""" 

iJı' 
geçtiğim günü hatırlıyorum. O ıı 
evde biraz meşgul olduktan soııt' 

d""t 
bir otomobile atlamış, Pen ıs,,, 
bizim eski baba dostunu görmd 
3"tmiştim. 

Ne iyi gündü o .. 
Onu o gün ilk defa görmüıtiirt' 
On dan sonra iki üc kere dalı' 

~ ' !'.!ördüm ya .. Daha dün öğleyin bet 
her yemek yemedik 1::.ıi?Fakat 5J~ 
k. ·· · d il ·s ..,.jb' ı uzerın en yı ar geçmı, " 
O kadar gönlüm çekiyor ki! l 

Acaba gene bir otomobile at 
1 

sordum. Ve çıktım. sam? 
Sokakta gene yalnız kalmı~tım. Fakat bu delilik! .. Kaptan .-•; 

Daha ortalık kararmadı bile! Ne racak, belki de kuşkulanacak. ger 
yapacağım .. Bahariye caddesin- ki. Lakin ona bir bahane u~d~ 
den Altıyolağzına doğru yürüyo- mak kabil... Kartalda hasta bır 
rum. Fakat nereye. Gidecek nerem kadaşı yoklamaya gelmiş olu~ 
var ki! O kadar yaklaşmışken ... 

Avrupadan gelip ilk Kadıköye 1 (Dct·amı rar) 
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Tı- ıtURUN 15 MAYIS 1935 

Bir ltalyan-Habeş Laval Stalin tara- 1 1 
harbine doğru fından kabul edildi,~-===0=0_o __ K_a_d_ı_n_v_e_G_ü_z_e_I_li_k __ o_o_o_.. _ 

_... (Başmakalden devam) liJW"'" (Baş tarafı ı. ci sayıfada) B d' G • • il • W • 
Habeşistan; ltalyaya uzak b;'l tir. Yemehte B. Laval, Leje, Rota e en uze ıgı 

ülkedir. Burada İtalyanın herhan· ile hükUmet üyesinden Bay Voro• • • • • • • 
gibir harbe tutuşabilmesi için ça·ı şilof, Mejlauk, Mikoyan, Buha· 
resiz daha önceden epey.ce hazı.r · krestinski, Potemkin ve Alfand, 
lıklar yapacaktır. Habeşıstamn ık- Fransa büyük elçiliği ve Dış işleri 
linıi nisandan sonra ta eyluJe k;ı- halk komiserliği ileri gelenleri ha· 
dar yağmurludur. Bu yağmur ay zır buluı.muşlardır. Bay Litvinof 
larmda harp harekatı yapılamaz. ve Laval, söylev vermişlerdir. 
Onun için ltalya bütün ilkbahar Yemekten sonra büyük bir ka· 
ve yaz ayları içinde büyük b;r bul yapılmış ve elçiler hükumet Ü· 

tnüs~~mlike .~a.~binin icap edebi ı yeleri, komiserlikler ileri gelen~er~ 
lecegı her turlu hazırlıkları yap · Sovyet kurumlarıyla Sovyet bılgı 
nıağa ondan sonra Habeşistan:ı ve sanat oruntakları yerli yabancı 
kar!J daha yüksek bir sesle ko · gazeteciler hazır bulunmuşlardır. 
nuımağa karar vermiş görünüyor Bay Litvinof söylevinde, bay 

Eğer bizim bu tahminimiz doğ· Lavnl'i selamladıktan sonra de -
ru çıkarsa önümüzdeki sonbah:ır miştir ki: 
i~iı•de Erıtre - Habeşistan hudutla· "En kat'i kanaatle söyliyebili 
rında ltalyan topları patlıyacak, riz ki, sözbağı ettiğimiz antlaşma 
Habeşistan ufuklarında !talyar bir barış belgesidir. Bu antlaşma· 
tayyarelerinin bombardımanı ha~ nm içyüzü, bunu imza edenlerin 
lıyacaktır. antlaşma hükümlerinin tatbikine 

ltalyan - Habeş işi neden do- hiç bir zaman lüzum hasıl olma · 
layı bir harbe doğru gidiyor? Bu· masmı içinem ve ıssı bir surett~ 
nu anlamak için yeni seferberlik arzu etmelerile sabit olmasında -
hareketleri ile beraber ltalya mfö · dır. Bu amacın gerçekleşmesi 
temlekat Bakam müsteşarı M. A- mümkün olacaktır. Zira, antlaş -
ieksandr Lessona'nın son günlerde ma, iki kuvvetli Avrupa devleti · 
söylediği sözleri gözönüne getir · nin işçimen ve maddiğ bir su · 
nıek yetişir. rette barışı koruma yolundalı:: 

Bu zat İtalyan korporasyon kesin, dölenlerini gösterecektir. 
meclisinde Habeşistanı 1928 mu - Ve bu uzlaşmanın diğer bir özlü· 
a.hedesini bozmakla suçlu ilan et· ğü de, yalnız hiçbir kimseye karşı 
ıniştir. Bir yandan da Habeşista· olmamasında ve ayni amacın ger· 
nın anarşiyi bir türlü gidere~i · çekleşmesine ilgi göstereceklere 
Yen gevşek idaresi ile komşu ül • açık bulnmasındadır. 
keler için bir tehlike haline ~ei· Antlaşma, ayni zamanda di -
diğini iddia ederek şöyle demış ğer belgenin berkitilmesine 
tir: de yardım etmektedir. Uluslar 

"ltalya Habe§istan ile dostluk Soeüetesi paktından bahsediyor· 
Ve teşriki mesai muahedesi ola~ rum. Antlaşmamız, bu paktın ge • 
biricik devlettir. Bu dostluk mua . rekliği tamamlayıcısıdır. Birkaç 
heclesinin hükümleri ltalya iç!n devlet ayrı olmak üzere, antlaf . 
l/Qf>!!fiatanda özel bir durum ta · manın bütün devletler ve barışın 
rıır, 6u ülkenin ltalya ile alış ve · içten dostları tarafından kabu~ ve 
ti§ini artırmasını, lf abeşistanın Ö· değerlendiğini görmekle bahtıya
konomik yollarının ltalyan top · rız. Antlaşmanın imzasının, Sov 
raklarına doğru çevrilmesini ister. yetler Birliği ile Fransa arasında 
Bunun için ltalya Habe1istana çalışma beraberliği~in ta~~ını de
( Aaıab) limanında bir serbest ğil, başlangıcı oldugunu soy~eme· 
nuntaka göstermiştir, bu liman ile menizin vermenizi rica ederun. 
Somali arasında bir de yol yap • Bu çahtma beraberliği, bütün 
mı§ttr. Fakat Habeşistan şimdiye uluslara bozulmaz 'bir barış iç~n. • 
haclar bu yüzden üz.erine düşen de rahat bir gelişme vermek ıçın 
Vazifeyi ihmal etmi§tir.,, daha sıkı ve hayırlı bir çahşma 

Burada şunu hatırlamak fay · beraberliği olacaktır.,, 
dasız değildir: Şimdiye kadar 1 LAVALlN CEVABI 
talyanlar Habeşlileri yalnız Ua -
lual hadisesi ile başhyan hudut 
kavgalarından suçlu görüyorlar · 
dı. Halbuki İtalyan müstemlekat 
ınüsteşarının bu sözlerine göre 
Şimdi yeni yeni suçlar ortaya ç.ı · 
karılmaktadır. Habeşistan ltalya 
ile alış veriş etmiyor, böylelikle 
dostluk muahedesine aykırı gidi
Yor, denilmektedir. Belki de ya· 
rın daha başka türlü suçlar ar.ı

nacak ve bulunacaktır. Unutul 
ınıyacak bir nokta da §Uduı· ki, 1 · 
talya Habeşistan arasındaki an 
laşamamazhkları ortadan kaldn
ınak için her iki taraf hakem usu· 
lünü kabul ettikleri halde bir tür
lü hakem heyetinin üyelel"İ tayiaı 
edilmiyor. Aylardanberi bir tür 
lü bu heyet işe başlıyamıyor. Sö 
zün kısası ltalyan - Habeş dırı' · 
tısı bitirilmemek için ne mümkür. 
ise yapılıyor. 

ltalya ile Habeşistan arasında
ki anlaşamamazlık böyle bir yan· 
dan süre dunun, öte yandan da 
iki taraflı asker hazırlıkları ardı 
arası kesilmeden devam ediyo · · 
Bu hazırlıklar gelecek sonbahar"'• 
kadar tamamlanacaktır. O vak~e 
kadar hakem heyeti iki tarafın a· 
rasını bulamazsa söz topa ve tii 
feğe, tayyarelere ve tanklara ha 
'Vale edilecek demektir. Asım U1 

B Laval, Bay Litvinofun söy-
ay .. k. 

l . kar<ı.ılıkta demıştır ı: 
evıne -s ,. • 

" - Fransız hükUmetı, Mos -

k 
.. ı'le karşılıklı yardım ova gezısı , . .. k 

paktına verdiği önemı gosterme 
istemiştir. Bay Litvinofun S~~~~ 

· · bildırdıgı 
siyasasını tanım ıçm . . v. 
formüller bütün Sovyetler hırl~gı 

ı l Avrµpa barışını sag • u us arının .. 
lamlamak için kendilerine duşen 

.. rlerine almaya hazır ol· 
soravı uze . 
duklarmı yeniden göster?1ektedır. 
M leketinıizin ülkülerı başka -em . b 
dır. Fakat biz bunları aynı arış 

aşkiy !e birle~tiriyoruz. 
Eşit bir surette görüşerek ve 

bu suretle anlaşmayı imza. ede~t>l< 
I k, .. ...ıevlerimizi tesbıt ettık. 

karşı ı ıı OC1 

B 1. n1cmleketlerin bu barışse -
a:;.~a , d"l 

. . ·ze katılmasını ı er -
ver e~enmı . . d 

b d 'legvimi sızın adınızı a ken u 1 

.söylediğimi bilir•m. 
Cenevre, Roma, Streza, Mos -

k işte Fransız hükumetinin ova ... 
b .. t .. n barış dostlariyle birlikte a • 

u u d v 

macına eri~mek iç.in kovala ıgı 
yol budur. v 

Barı~ saltık bir bütün oldugu· 
na göre herkesin arsıulusal daya -
nışmada ilgisi vardTr. Sözlerimi -
zi herkcı- duyuncaya kadar ayra· 

' . 
sız bütün memleketlere çevırece-

ğiz. 

Dün "Diz 11.Cöpriisü,, 1iarelCetle
rini yazmış, resimlerini koymuş • 
tuk. Bugün de gene Lambal stüd • 
yosu direktörü olan Bayan Kar -
lanın yaptırdığı mühim hareketle· 
ri yazıyoruz. Bunlar iki kişinin 
birlikte yapacağı hareketlerdir. 

1 - Omuzların çevikliği: Bir 
kişi yerde yüzükoyun yatacak, 
kollarını amudi bir vaizyette yu -

karıya kaldıracak, öteki bunu kal
çaları yanından bacakları arasına 
alıp bileklerinden tutacak ve !kal
dıracaktır. Bu sırada yerdeki ken
disini gevşek bırakarak yardım ve 
mukavemet göstermiyecektir. 

2 - Gövdenin çevikliği: İkisi 
de ayakta arka arkaya duracak -
)ar, bu vaizyette ve kollar uzan -
mış olduğu halde biribirlerinin el
lerini tutacaklardır. Sonra birer 
kavis yapmak için karınları ileri
ye uzatacakları başlarını arkaya 
atacaklar. Bunu yapmak için aza
mi derecede bükülmüş olmalıdır· 

lar. 
3 - Gövdenin ve omuzların 

çevikliği: iki kişiden biri öne 
doğru eğilerek ötekini sırtına a · 
lacaktrr. Sonra do~rulacak, fakat 
o surette ki, arkasında bulunan 

ancak sırtının yulCarısına temas 

edecek ve ayakları yerden bir iki 

santimetre kalkmış olacaktır. 

4 - Belin çevikliği ve bacak -

ların terbiyesi: ikisi de yanya -

na ayakta veya bacakları açık 

DulunacaiC, ellerfoi sı'Kı sı'l<r ful • 
muş olacaklar. Sonra ayni zaman· 
da arkaya yatarak serbest kalan 
elleriyle Y.ere dokunacaklar. 

Bu harekette bacaklar geril· 
miş, karın dışarıya çıkmış olacak
tır. 

Apollon ta ki mı bugün geliyor 
Şehrimizde iki maç yapdcak o 1 

lan Yunan Apollon takımı bugüu 
Romanya bandıralı ''Recel Ka 
rol,, vapurile gelecektir. 

Apollon Etnikos ile yaptığı fi
nal maçında 1 - 1 berabere kai· 
mış ve ikinciliğe düşmüştür. Et -
nikos beraberlik golünü son da -
kikalarda atmıştır. 

Buna muvaffak olmasaydı, A
pollon Atina - Pire şampiyonu 
olarak lstanbula ge!ecekti. Bu şe 
kilde Etnikos birinci, Apoiloıı 

ikinci, Panatinaikos üçüncü, O -
limpiyakos dördüncü, Enosis be -
şinci ve Gudi altıncı olmuşlardrı . 

Apollon takımmın şu şeki]dt: 

sahaya çıkacağı numuluyor: 

Fronimidis - Vuvudakis, Ha
cıvasilis, Gasparis - Yuvudakis, 
Kasimatis, Sigas Hacısavas, P. Di
miriu Rusos, Prokopiu Pananos, 
Deliyanis. 

Bunların içinde Sofyada yapı
lacak Balkan birinciliklerine Yu -
nan milli takımında kaleci Froni-

midis, sağaçık Hacısavas, sol mu-ı 
avin Sigas, muavin Vuvudakis ve 
merkez muavin Kasimakis hulu 

nacaklardır. 

Takım oyuncuları İstanbul spor 
cularına yabancı değildir. 

Apollon maçları tertip heye 
tinden: 

Apollon takımı bugün ö~leden 
sonra saat 15 de Recele Karo} va
purile Atinadan geliyor. Arkadaş 
ların mezkfü saatte rıhtımda bu -
lunmalarını dileriz. 

Futbol heyetinden: 
17-5--1935 cuma günü yap•

lacak resmi lik maçı; Beıiktaş Şe
ref alanında - alan gözcüsü Ner
mi Ataman Fener Yılmaz - Ka -
ragümrük A takımları saat 12. 
Hakem Suphi, yan hakemleri F e

ri dun Kılıç ve Ekrem Enoy. 

Fen erin antrenörü 
F enerhahçe klübünün yeni an· 

trenörü Ceymes Elliyot dün şeh 
rimize gelmiş ve klüp erkanı ta · 
rafından karşılanmıştır. 

Birinci maç cuma günü ~aat • 
16,30 da Beşiktaşla, ikinci maç Macaristanın yenı Ankara 
pazar günü saat 17 de Galatsa - elçisi 
rayladır. Peşte, 14 (A.A.) - Dış Bakan-

Girişler saat 12 de ve kapılar lığı hususi kalem müdürü Mmi -
saat 13 den itibaren açıktır. izdi- assy, Macaristanın Ankara orta 
hama mani olmak için büyük maç· elçiliğine tayin edilmiştir. 
!ardan evvel başkaca ihzari ma~. 
lar yapı!acaktır.Fiatlar herkes İçin 
balkon 200, tribün 100, duhuliy.! 
50 kuruştur. 

:f. :f. Ji. 

T. l. C. 1. latanbul mıntakaaı 

Lavrcns yaralı 
Londra, 14 (A.A.) - Daily 

Telegraph gazetesi, Miralay Lav· 
rens'in bir motosiklet k.-uasi."!lda 
agır yaralandığını yazmaktadır. 
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Habeşistan Uluslar 
Konseyinden umudlu ! 

TA 

+ 
Gllu doğusu 

KVi 
Çarşamba 

14 Mayıs 
ll SE~ER 

4.43 

M 
l'erşembı 

15 l\1ayıs 
12 SEFER 

4.4t 

.... (Baştarafı ı. ci sayıfada) 

keler için tehlikeden başka bir teY 
olmryacağını unulmak ıuretile 
büyük bir ıorav altına ginniıler· 
dir. 

Bu İf, İtalyanın itidir. Çünkü 
arsıuluaal andlaşmalarm tanımıt · 
olduğu hak mucibince Habet istan· 
ile en ziyade alakadar olan dev· 
Jet, İtalyadır. Ayni zamanda hal· 
ya Avrupanın asığı namına mede· 
niyeti müdafaa edecektir. 

Müatefar, bundan sonra İtalya· 
nın açıktan açığa teşriki mesaide 
bulunmak istemek suretinde itti· 
haz etmit olduğu hattı harekehe 
rağmen Eritre ve Somali hudutla
rında mevcut olan tehlikeden ve 
vukua gelen hadiaelerden bahset· 
mi§tİr. iki İtalyan müstemeleke· 
ıinin ihtiyacmm temini meselesi· 
ne sözü geçiren hatip, bilhassa son 
aylarda aarfolunan mesai sayeıin· 
de aıkere ve ahaliye temiz au ver· 
mek imki.nmm hasıl olmuı oldu· 
iunu ve umumi hıffızarhha şartla· 
rmın ton derece kıvança değer 

bulunduğunu söylemi§tir. 

HAKEM KOMiSYONUNDA 
ITAL YANIN ÜYELERi 

·Roma, 14 (A.A.) - İtalya, 1928 
tarihli andlatmanın icaplarından 
olan hakem komiıyonuna iki üye 
tayin ettiğini Habet hükUmetine 
bildirmi§tir. Bunların adı, Habet 
üyeler de tayin edildikten sonrr. 
i1~m edilecektir. 

İtalyanın ho.. .tı:yetini heıaba 
katmağa mecbur kalacak olan U· 
luılar Kurumu konseyinin vazife
ıindeki nezaket takdir edilmekte
dir. 

Glln batısı 
Sabah namaz. 
Oğle namuı 
ikindi namaz 
Akşam namu• 
Yatsı Damız• 
lmsat . 
Yılın gtçen günleri 
Tıhn lıalın cünlcri 

19.19 19,'ıel) 

4. 16 4 16 

12.10 li.10 

16.07 16.07 

(9.19 l9,'l0 

tı.09 ~ı .ıo 

!:\9 2.37 
14S 146 
2!1 2t0 

DO{aU AFRlKASINA GlDECEK ı._ _________ _. 

YENi KUVVETLER ~ B o 'R s A ~ 

• Londra tıl6, -
• "leYyort ll!!'i.-
~ Parl 167. 7.:'i 
• l\lllia ı •oı, -
llrühe 86, -

, Atlna 24, -
• Cencnr •il ·-
• forya ~4. -
• Amsterda • 84, - •Altın '-28. -

ı ı • Praıı IOl, - * Mecidiye 46, 50 
• ~rnkholm !'12, -· • Ranlcnot t.ıı9. -

lNG1LTERE VE FRANSA, RO· 
MA HÜKOMETI ÜZERtNDE 
BlR T AZYIKTE BULUNMAMIŞ 

ı Çekler (kap. aa. 16) J 

Roma, 14 (A.A.) - Giorna1e 
d'ltalia gazetesi, Londra ve Paria· 
in İtalyan - Habet anlatmazhğı 
hakkında hiç~ir tazyikte bulun • 
madığını yazmaktadır. Bu gazete 
diyor ki: 

- - -
• Londra 
• l\evyor~ 

ot· 1: rıs 

• l\11lano 

614 "0 • Stolı:blrıı 
n,7937 • Viyana 

•2.<•6 • Madrlı 
0.67 43 • Beril D 

+ P.rükse 4.698! • Varşon 

1 • Atin~ '.81 • 8adapeHr 
I'! • Ccacvıe 2.4~!'0 • Bütre' 
* Sofya 63.711\ • lletıraı 
• AmJterdam 1.17-~0 • Yokohamı 

• Praıı IQ,O •50 • loskova 

[ ESHAM 
1 iş BaDklS' O•>.- l'ramvay 
'!•Anadolu ~ 4.80 Çimento as r Reji 'l 35 Cnyon Del 

sır. llayrlye tS.50 ~ark ne:ı. 

!•Merkez Bankası :ıs.~o Ralya 
U. Sigorta • -,00 ~·art m. ecza 

\* Romontı 9,7S Tclc!on 

3 16117 

4.'1430 i 
5.819~ 

1,9735 
4,2166 
4,692~ 

1a:so 
:ı4.96tei 

'i..77 : 
1093 !-O 1 

1 

l9,- I 
10.-40 

-.-· -.--.-.-.- , 
-·-- 1 

"Jlk dost hükiımetin, böyle bir 
tazyikte bulunmak fikrinde olma
dıklarını zannediyoruz. Böyle bir 
isteği ltalyanın, Jngiliz mehafili 
tarafından dütünülen uzlatma 
maksatları içinde, tehtit altında 
bulunan menfaatlerini korumak 1 

istikrazlar tahvm~ 
gibi mefru bir hakkı ile uzlaştır • ~t933TürkBor. ı 00.70 Eld:trllı 
mak kab 'I 1 ,.*. . . il 28,90 Tramvay 

ı o amaz. " : • " IU 20.45 Hıhtım 

Habetistan ile bir dostluk ve 
1 1 

lstllı:rb.ıDahlll J o;.ı,so , Aıradolu ı 
beraberlik ıiyasaıı kurmak istedi· ırıaaı ısmruı 94.- Anadolu ıı 
"• • • b d 1 192!1 "il. M ıo, Aaadotu ııı 

-.-
31 70 
17.00 

4J.4S 
.C3,45 i 
•o.--ı 

l'1 ~~ 

İyi haber alan bir kaynaktan 
ö'.irenildiğine göre, İtalyan Habet 
=htilafının hallini tesri makaadile, 
r. 1"0.ftOQ a~ luxilterenin Roma k .. -
Lineıi nezdinde müşterek tetebbüs 
le bulundukları tekzip edilmekte· 
clir. 

gını ıa at e en tal ya, evveli ıea- Sıvn·'Erzuram 9'. - _ • \ttlnıe!ISll -,ı.. 
siz, sonra faal bir düşmanlık ai· :ii;;;;;;iiiiii __ _.._.. ____________ iiiiioii __ iiiiiii~ 

yasası ile karşılaşmıştır. Bu men· _M_a_t_b_a_am_ı_za_g_el_en_e_•_e_rl_e_rd_~ 
HABEŞIST AN ULUSLAR 

KURUMU KONSEYiNDEN 
UMUTLU 

Cenevre, 14 (A.A.) - Uluslar 
Kunmıuna yolladığı yeni notada 
Iia'beşistan, konseyin, İtalyanın 
Süel hazırlıkları ve Eritre ile So
maliye yaptığı yollamalarm doğur 
duğu durumu tetkik etmesini iste· 
miştir. 

Not.,, ayni zamanda, 1928 İtal
yan • l in.beş andlaşmasında tasrih 
edilen hakemlik komisyonunun 
kurulmasmı istemektedir. 

Habeş hükUmeti, böyle bir ko· 
misyonun kurulması kararlaştml
thğı tn :dirde, üye tayin edilmesi 
için İtalyanın ecnebi hükumetlere 
yaptığı te§eb'büılerden §İkayet et· 
mektedir. Habet hiikumeti, kon
ıeyin ihtilafa mani olacağını ve 
Habeşiıtanın siyasal istiklali ile 
topraklarının tamlığını aaydıraca· 
ğmı ummaktadır. 

fi siyasa, hudutta kanlı işler do -
ğumıuştur. İtalya, Afrika için, di
ğer Avrupa memleketlerinin elde 
ettikleri emniyet teminatını İ&te • 
mektedir.,, 

Giornale d'ltalia, beraberlik 
işi muvaffak olhtadığı takdirde, 
Afrikadalci işlerinin ltalyayı, Av
rupada hareketinden durduramı • 
yacağını yazmaktadır. 

rK UR ÜN 
• • 

GUndellk Slyaat Gazete 
İstanbul Ankara caddesi. (VAKiT) yurdu 

TELE1'"0~ NUMARALARI: 
Yazı işleri telefonu: 24879 
idare tcfofonu : US70 

Telrraf Mire 1: latanbul - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. • 6 

Senelik 

6 aylık 
S aylık 
ı aylık 

Türkiye 
1400 Kr. 

730 " 
400 
150 

• 
• 

Ecnebi 
2700 Kr. 

1450 
800 " 
100 .. 

MUZIK VE SANAT 
HAREKETLERİ 

"Muzik \'e San'at hareketleri,, i · 
simli san'at mecmuasının dokuzun • 
cu sayısı muzikle alilkası olan ,.e ol· 
mıynn herkes için çok faydalı bir şe· 
kilde çıkmıştır. İçerisinde muzikten. 
nnlıyanlnra yarıyncak ayrıca bir 
nota da vardır. Misafir Sovyet artist· 
]erinden bahseden güzel bir makale 
göze çarpmaktadır. Tavsiye ederiz. 

EDEBi HATIRALAR 
Hüseyin Cahit Ya1çın'ın çocuklu· 

ğundan itibaren ilk gençlik teşebbüs· 
terini, edebiyatı cedide hareketini Ye 
sonraki yılların hadiselerini anlatan 
edebi hatıraları kitap halinde bastm· 
Jıp çıkarılmıştır. Edebiyat tarihimi1 
için değerli bir es<'rdir. 

VARLIK 

On bet ıünde bir çıkan edebiyat 
ve fikir mecmuası VARLIK'ın 15 
Mayıs tarihli 45 inci sayısı çıkını§· 
tır. 

HUKUK GAZETESİ 

Cevat Hakkı Öz bey taraf mdan 
LORD EDENiN CENEVREYE Ticari Utuııarm ıııın sayılalıırmda ııan türkçe ve fransızca ne§redilmekte 

GÖTÜRECEC.1 T ALlMAT umı 30 lruru§tan başlar. tık snyıfada 2~0 olan Hukuk gazetesi~in dokuzun· 

llao Ueretlcrt: 

kuru§& kadar çıkar. cu nüshası ökonomik ve noterlik 
Londra, 14 (A.A.) - Kabine BUyUk, fazla devamlı ıııın \'erenler.! k 

h ı a!d ayn teıızııa.t vardır. ısımları da ilave edilmi§ olduğu 
Lord Edenin gelecek afta, tal • halde çıkmıııtır. 
ya - Habeş ihtilafına dair Ce • ~~u~!a~::: bir satın ıo lcuruştuı Okuyucul~rımıza tavsiye ederiz. 
nevreye götüreceği talimat müza- . Bir defa 30, tkı detaaı M>, uç defaııı 6 r, 
kere etmektedir. dört defası u, ve on detası 100 kuruıtur GERi BIRAKILAN MÜSAMERE 

üç aylık ıııın verenlerin bir defası beda· 
Vaziyet, son derece ciddiğ te- vadır. mırı .satın geçen iltuııarm tuıa Hilaliahmer Akaaray ıubeain· 

lakki ediliyor. satırlan be• kuru§tan hesap edilir. den 

Kati bir hattı hareket tayin et· --------.-----•ı Şubemiz 1615/935 Perıembe gü· 
mezden önce, Ualual hadiseleri r_ ... ___ LESSING---1111111ııı. nü Şehzade\>atında Ferah tiyatro· 
hakkında tahkikat yapacak heye- sunda • tertip ettiği müıamere 
tin bir an evvel teşkili için lngil • L A Ü K Ü N 23/ 5/ 935 Perfembe gününe hıra· 
terenin izhar eylediği temennile· Çeviren: kıldığını azalarımıza saygılarımız· 
re Fransanın da iştirakini istemek la bildiririz. 

SUUT KEMAL YETKiN 
üzere Sir George Klerk tarafın - HOLIVUT 
d kub 1 k bb 1 Fiatı: 30 Kurut an vu u aca teşe üa ere Holivut'un 15 Mayıs nüshası gü-
Fransanın ne cevap vereceği bek- VAKiT Matbaası İstanbul zel resimler ve zengin yazılar ile 
lenilmektedir. intişar etmittir. 

Dün akşam bir çocuk 
kaçırılmak istendi ! 

. 
..... (Bq tarafı ı. el sayıfada) - Ver biraz benim kuca.11111 

!arını koymuıtur. Bir müddet son· gelıin, dedi. Bu aralık kardeti Cr 
ra bayan Meziyetle Bay Şerafet. lal de belirdi. Yanıma yaklaıtı: 
tinin arası açılmıt, bunun a~erine - Ver bari ben ıeveyim hiç o.· 
bayan Meziyet iki çocuğunu d t mazaa dedi ... 
kocaıının yanına bırakarak baba· Bu yüzden Şeraf ettinle aramd• 
sının evine dönmüttür. Bu dönü, münaklf.f& baıladı. O çocuğu iıti· 
üzerine de bayan Meziyet 'mahke· yor, ben de vermiyordum. O zeri 
meye müracaat etmif, ~tanma me atıldı, çocuğu aldı. Ben de r 
davası açmııtır. Birkaç ay ıonra nun üstüne abldım, çocuğu yin• 
bayan Meziyet kız çocuğunun bat- aldım. Bir daha almak iıterke1' 
taneye yabrıldığrnı haber alınul çocuk kucağımdan yere düttiL 
hastaneye gitmiş, kızını yanınfl Kardetinin bu sırada elinde bir d• 
almııtr. Altı aya yakın bir zaman· tabanca gördüm. Korktum, çocu· 
danberi k~z, bayan Meziy~tin e ğu bırakbm. 
vinde, erkek çocuk da babasında· Şerafettin çocukla beraber i • 
dır. leride duran otomobile kotaralc 

Dün aktam saat altı buçuğ'l gitti. Kardeti de beni bırakıp 
doiru bayan Meziyet çocuğu ile kendiıine katıldı. Otomobile bin 
Şithane yokutundaki kahvelerin dikleri gibi uzaklaıtılar. Ben, ço· 
önünden ıeçerken bay Şer af et . cuğumu aldılar! diye haykırınc• 
tin çocuğu ıevmek bahanesi\~ zaten 'toplanmıt olan halk otomO' 
yanına yaklaımıf, annesi verme - bilin önünü kesti. Otomobilin il er· 
yince çocuğu zorla bir Ôtomobitc lemesine mini oluyorlardı. Oto 
atarak kaçırmak iıtemittir. Fak.:ıt mobilin arkuını takip edenleriJ'.I 
pqine takılan h•lk tarafından ıeıine mahalle bekçisi yetitmifı 
otomobil durdurulmut, bu ara - çamurluia atlamıf, Şithane yoku· 
da otomobilin camları kırılmıt · şundan inmek üzere. olan otomo
tır. Hadiıeyi bayan Meziyetin ai· bili durdunnuf, merkeze göt"lir · 
zından dün gece töyle dinledim: müıtür. Çocuğa bir fey olmadı. 

''- Şerafettin üç gündenberi Yalnız üıtü batı yırtıldı. Ben de 
eve gelip gidiyor, mutlaka benim biraz aonra merkeze giderek kt · 
nüfua kağıdımı almak istjyordu. zımı tekrar aldım. Şerafettinil1 
Bahane olarak da soyadı alaca_ Nural'ı kaçırmak iatemeıinin ıe · 
ğım, nüfuı ·kağıdını istiyorlar di- bebi on bet lira nafaka verme · 
yordu. Babama git, ondan iıte ce· mektir. Polise de tikiyeti böylece 
vabını vermeme rağmen yin~ ge _ bildirdim. Fakat sokak orta11ndJ 
liyordu. Nihayet bugün yine baba- ıeçen bu hadiseden dolayı ciddel1 
ma ıidip istemiı, ret cevabını a· müteessirim.,, 
ilınca tekrar eve gelip annemden Otomobili takip ederek cam • 
istemi§ .. Ben evde yoktum. Nüfuı larıpı kıran yahudi çocukları il~ 
kağıdımın istenmesinden ~phe . birkaç kiti Şithane nokta memu 
lendilt. :Saat a tıyı ğe~lyor<nı. v .... - ;~ı. ..... i>,.-.. :"" otomobili' 
geldim. Uyuyan 'kızı kaldırdım ~-,erine yetiıen zal>ıta me 
Elbiselerini giydirdim. Bira:l hav J murları tarafından yakalanmıt • 
almak üzere ıokaia çıkartayım lar, Beyoğlu merkezinde ifadele· 
dedim. Recep apartımanının ö . ri alındıktan ıonra serbest hıra • 
nünden geçiyordum. Şerafettin kılmıtlardır. Suçlular . hakkınds 
birdenbire önüme çıktı: %abıta tahkikata başlamıftır. 

- Yürüt bakalım, göreyim, d '!· iiiiiiiiiiiiiiiii·iiyiieikiiitiiiaiiRiaigiıpi?J 
di. ileride de bir otomobil duru -
yordu. Fakat bu otomobilden ev· 
velıi füphelenmit tim. Çocuiu k'J" 
cağımdan indirdim: 

- Yeni yıkadım, ü9ür, 4edim. 
Israr etti: 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babaili, Ankara uddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .. 

Bir kol nasıl kesilir? 
.,,,..(BClf taralı 5 inci •aylada) Ne kadar hayret ettiğimi dil' 

dan sonraki kısımları, diğer ame" tünemezıiniz. Birden: 
fiyatlarda anlattığım gibi yalmz - Yaz geçin çağırmayın .. DiY' 
dikitle geçti. llkönce penslerle tut· bajırdım. Sonra genç aıiıtana: 
lurulmut olan damarlar bağlandı. - Mümkünse ben çıkıp gör• 
Sonra etler, daha sonra dıı kol•1 yim, dedim. 
saran deri dikildi. lhsan, kolu bağlı, yatağında O' 

Bu esnada Bay Mim Kemale turuyor, arkadatları ile konuf\I' 
sordum: yordu. Ameliyat olalı yirmi daıt 

- Galiba çok ıztırap çekiyor.? saati geçiyordu. itte bana ıö1 • 
- Duymuyor bile.. ledtkleri: 
Doğrusunu söyleyim bu cevabct - Ameliyat olurken hiç aiti 

inanmak istemedim ve inanama· duymadım. Y alnıi testere ıeıfd 
dım. duyduhı. O kadar, fakat aece bi . 

Ameliyat bana o kadar tesir raz sızladı uyuyamadım. BaJll 
etmiı, sinirlerimi o kadar bozmuı· sordular "uyumak istiyorsan bil 
tu, ki o gün ve o gece yemek yi· ijne yapalım.,, Ağrı az ol 
yemedim. Genç adamın hayali· duğu için razı olmadım. 
hep gözümün önünde dolatıyor • - Peki, ameliyatta bazı !eyı-' 
du. ikinci gün, bütün i9lerimi bt· söylemittiniz 
rakarak ihsanı ziyarete bittim. - Hiç birini hatırlamıyorulll• 
Bay operatörün söyledikle~i doğ - Demek timdi iyiıin?.. ..J 

ru mu idi. lhaan aahiden bir 9ey - Hayatım kurtuldu. Bir~ 
duymamı! mı idi? gün ıonra tabdrcu olacafım ... 

Asistanlar bay Recai ve bay Niyazi A. Olıatl 
Cevdet itlerini bJtirmiılerdi. lh - Gelecek yazı: Bir tayyareci I 
ıanı ziyarete geldiğimi söyledim. meliyat maaauada - Foto Ali ,ti 
Bay Recai bir ha~eme çağırdı: nl bayıldı? - Kolu bQftna 

- Git, dedi, dün kolu kesilen ha•taya ne olmuıtu? - Hut 
İhsana söyle buraya gelsin. ele gördüklerim. 

• 
ı 
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Bay Recep ·Pekerin Kurultayda beyanatı 
Demokrasi bir nas, bir ayet değildir, bir ruh ve bir manadır 
Ticaret serbestliği eskisi gibi kalıyor, fakat sermaye normal çalışacaktır. 

için sermaye tekniğe istinad edecektir 

Rasyonel istihsal 

1 • 

inanıyoruz ki milli sermayelerin en büyüğü en değerlisi zekadır 
TiCARET SBRBESTTIR, 

FAKAT .. 
dimağa düşüp orada yeni doğan bir 
yıldız gibi ilk parladığı gündenberi 
Türki) ede ne oldu, ne oluyor, ne ola
caksa bunun hepsi bü)ük eserin ana 
planına, büyük hir anlayışla ve he -
yecan ate~i içinde istikamet verişin · 
dedir. O plan biitün planların ana 
planıdır. (Alkışlar. ''arolsun sesle • 
ri). 

:Milli z<'ka) ı ı_.ıÖndürüp öldürecek 
\C inanmadan, bilmeden berah<"rli~c 
yürib erci, bir 'arlık bugün için bir 
di"-İplin manzaraı;;ı gösterir, fakat bu 
şekilde ) ürür gibi görünen bir nrlı· 
ğa güniin birinde zorlu hadiselerin 
şiddetli tokmağı 'urduğu zaman dış
tan kuVl'etli, milli varlık gibi görU • 
nen o topluluk, onun prensiplerini 
hazmetmediği, kafasını ona inandır ~ 

madığı, kalbini ona nrmemiş oldu • 
ğu için zorlu vaziyetler karşısında 
derhal dağılmaya, çökmeye mahkum 
olur. (Alkışlar). 

C. H. Partili Genel ıekre· 
teri Bay Recep Peker Kurul • 
tayJ a programın ana hatla · 
rı etralınJa mühim beyanat' 
ta bulunmuf, program kabui 
eclilclimi§ti. Bay Recep Pek 
er'in bu beyanatının gazete · 
miz basılıncaya katlar gelen 
kıtmınt dünkü ıayımızda ya't· 
mııtık. Son kıımını bügün 
veriyoruz .. 

1 

ULU~AL ENDÜSTRi 

Arkadaşlar, Türkiyede ulusal en
düstri ilerlemektedir. Devlet kendi 
Yapıcılık kunetini her alanda göz 
kamaştıracak bir mu-..affakiyetle te
barüz ettirmekte iken hususi teşeb · 
hüslere açık bulunan sahada· da bir -
Çok işler her gün ileri gitmektedir. 
Bütiin bunların neticesinde memle • 
k~tte geniş bir işçi sınıfı türe~e~te -

1 dır, Endüstri açılmamız netıcesınde 
hlevcut işçilerimizin sayısı artacak · 

br, Gerektir ki, bu ileri gidişin tabit ne
tie~ı olarak artacak olan işçi mnıf · 
larr, klbik sınıf mücadelesi, ftberal 
de\' Jetin her fena cereyana açık ru • 
hUltda doğup onun içinde beslenmiş. 
:lan ve ona karşı cephe altp çalışmış 
bittlnnan ,.e gaye olarak onun yerine 
~:d 811\Jf tahakkümü devleti kurmayı 
te en noktai nazarı takip eden ce • 
te~'-r, ulusal Türk devletihln de 
da e,latlarından ve yurddaşların · 
ru:k <ibare olan bu yeni . g~nÇ: 
,,

1 
Jş~ı etnıfnı zehirlemesine 

ıı;., 1 'el'llM9la. Ve bu genç ta • 
ti ı~a. yurt i~in olduğu kadar kendile· 
t •çın de f elik et getiren yalnız duy· 
\llarla zehirlenmesin. ' 

fı Onun için Yeni doğan bu işçi sını-
11111 Patronlarla münasebeti nokta • 

"•nı h .. t·· a u un Parti prograıoının baştan 
t:fıya Yazıhşında ve a'nlqıhşında 
li olan ahenk, anlatma, uyuşma ha· 

ne i l'o) rca ediyor. Aralarında uyuşma 
k 11 Yetme7.Se devletin koyacafl ha • 
eın Yolu çatışmalan önliyecektir. 

IŞç/ iLE iŞ J'EREN ARASINDAKI 
ı MtJNASEBETLER 

)tık Pl'ogramda 0Türkiyede greve ve 
cek ·avt sınıf çarpıtması yasak edile· 

tir, (Bravo sesleri). 

h Pakat bu yasak oluıu~ yanında, 
I< erhangi bir sermayedar fikrinin, 
ıi~lldi kadar bu memleketin halkçılık 
i~ nfyetfnden dolayı, bir evladı olan 
.,. .Yi. haksız yolda tazyik edememe· 
"''nı te . Y mın etmek de Jlzımdır. Onun. 
i anında bir işçi kitlesinin toplulu · 
t:a, te<.ı:müt kabiliyetine güvene • 
ın de, let ,·ar lığında da olan sanayi 
llt~vcudiyetini tahrip etmesine de 

Ueait bulunmamak gerektir. 

d 
Bunun için grev ve luk-avt'ı yUak 

e en · da • Yenı programımız onun yanın • 
d lfÇi ile iş verenin münasebetlerin
~·: anlaşmalarını esas olarak kpyu • 
d r. Şu halde acaba kooperatif bir 
h evlet düşüncesi mi hakimdir:' Fikri 
i ~tıra gelebilir. Bunu da karşılamak 
dçın Programımızda bir önemli mad· 
Y:dva~dır. Onu hatırlatayım: Türki • 

1 e ıatismarcı yolda çalıŞacak tröst-
;~i ve. ~arteller de yasak olacaktır. 
ıc raınız, na.sıl Marksist Sosyalist if· 
ır bir ut . i d İle • usu ıç n e sınıf duygusu 

saftbeslıyerek parça parça çatışma 
ate aı:ına ayırır, bir smıfı öteki sınıf 
kin~hıne Uiraşmaya sUrtikliyen tel • 
lan er yaparsa, müstahsillerin ara -
le . nda birletmeleri ve elele verme • 
h"rı ve bu suretle mtistehlikler aley· 
.... flk bakı ta ba .. • 

fak t § riz gorönmıyen 
lca a hakikatte .~rarlı olan bir~ 
~t tnnıf mucadelesine yol a-r 
halbuki bi T • ,.. • •tia z ürk varlr&ında bu 
tahldUer - mtiıtehlikler ~lıt 

masına da ) er n~rmiyeccğiz. Her gün 
kendisine maliyet fiyatından kat kat 
fazla bir fiyat empoze edinmek vazi· 
yetinde bulunan istismar edenlere 
karşı yüreği nefretle dolu bir müs -
tehlik kütlesi meydana çıkmasının da 
önüne geçmeyi esaslı bir prensip 
tutmuş oluyoruz; (alkışlar). 

TEKLERiN MENFAATi 

Arkadaşlar, Türkiyede teklerin 
menfaati umumun menfaati sınırı i · 
çinde bulunacaktır. Bu sade bir ede
biyat değildir. Bu, bugünkü hayatta 
gerçekleştirilmesi gerek olan bir düs
türün tam bir ifadesidir. Bugünkü 
dünya durumunda, genel l'arhğı 
düşkün olan bir devlet ve ulus içinde 
kendisini gerçekten o ulusa, o devle· 
te bağlı sayan bir yurttaşın, ne ka • 
dar şahsi Tarhğr, ne kadar parası o -
lun;a nlsun, kendi başına mesut ol • 
masına imkan yoktur. 

Arkadaşlar, bugün zenginlik de 
ferdi olmaktan c:ıkmıştır. En büyük 
,·arlık sahibi kazanmış olanların bi-
le parası milli paranın durumuna 
bağlıdır. Şahsın parası devletin ve 
ulusun hakiki kuvvetine dayanmıyor· 
sa. bu bir gece içinde mahvolabilir. 
Bir millet tehlike içinde iken her -
hangi hakiki bir vatandaşın, bu u • 
mumi tehlikeden masun kalmasına 
imkan yoktur. UJusal bir tehlike her· 
kese tesirini yapacaktır. Bunu anla· 
yışı kıt olanlar için anlatıyorum. 

Yoksa sizin bu ıııözJere ihtiyacınız 
yoktur. Devrimizde başının bağlı ol
duğu u1u.111un umumi şartları düzgün 
ııitmerdea tek adamm ne huzur ve 
ne de şeref noktasından güler yüzlü 
olmasına imkan yoktur. Şu ha14'e 
programda tek adam menfaatini u · 
mumf menfaatin sının içinde göster· 
mekle bir hakikati ifade etmiş oluyo-

rum. 

DEVLEÇILIGIN TARiFi 

Arkadaşlar, yeni programda dev· 
Jetçiliğin tarifini açık hir halde ko· 
yuyoruz. Eski programdaki tarifte 
''Umumi teşebbüs serbesttir, devlet 
de iktısadl bakımdan istediği şeyleri 
yapmakta serbesttir,, diyord~k. _Sa_

ğımızda koyu liberal fikir denilen 
ikinci cümleyi almadan diyorlar ki, 
bana devlet karışmaz. Benden ne he· 
sap sorabilir, ne beni kontrol edebi· 
lir. Ne yapacağım işin mahiyetini, 
ne kullanacağım ilk maddeyi, ne 
müstehlik.ten istiyecdim fiyatı, ne 
kullandığım işçinin hakkını ıorabi -

lir. 
öte taraf ta bir kızıl Marksis de 

herşeyi devletin yapacağını hususi 
teşebbüse birşey brrakrlmıyacağrnı i· 
fade edi.>'or. Hakikat ne öyle, ne de 
böyledir. Bu noktayi yeni program 
atdınlatryor. Bizim devletçiliğimizin 
hakiki manası "Husuo:Ji teşebbüsün 
serbest olduğu,, fakat umumi menfa
atler noktasından gerek olan her e
konomik teşebbüste devletin yapıcı · 
Jık saha ve salahiyetini açık bulun • 
duruyor. De\·let kendi yapacak ve 
kurulmıasını teşvik ve himaye ettiği 
endü~triyi kontrol da edecektir. 

Arkadaılar, Türkiyede hususi te
şebbüslere bırakılmış herhangi bir iş 
yalnız t•bbilsü alanların kabiliyc -
tinden kuvvet olarak büyümüyor. 

Türkiye gümriik kapılarını büyük 
duvarlarla örmtiştür. Millt sanayii i· 
terletmek için her kolaylığı ve her im
kbı temin etmiştir. Devlet bütün bu 
yardımlarla .. beslediii ulusal endüs • 
trlnin kontrolsüz çalışma ile ulusu 
istismar etmesine kayıtsız kalamaz. 
Ttirkiyede ticaret serbestliğinin yan· j 
Jıt anlaşılmamuı için de bir noktayı 1 
izah edeeefim. 

Programda ticaret o;erhestliği es • 
ki!'Öi gibi kahJot". Fakat sMmaye nor
mal çalışacaktır. Rasyonel istihsal i· 
!;in sermaye tekniğe istinat edecek • 
tir. Normal ~ah~mıyan sermayenin 
himaye vf' teşviki mevzuu bahis ola • 
ınaz. 

Arkadaşlar, bu bahsi daha fazla 
uzatmadan kredi bahsına geçiyorum. 
Krediler için :yeni programda mühim 
noktalar ,·ardır. Tatbikat ilerledikse 
toprak ürüncilsii ile heraber her kü· 
çük sanat sahibi, esnaf, balıkçı, sün
gerci her salışma kolu kendisine nor
ma) şartlar içinde kredi bulabilecek· 
tir. Emlak Bankasının şimdiki şek -
line de program dokunmuştur. Mev
cut dar sermayenin dar bir mıntaka 
içinde akar ve irat getirici binalara 
tahsisi yerine geniş mıntakada yurt • 
taşa yuva teminini gözetiyoruz. Bü • 
yük akar, depolar, apartımanlar sa • 
hiplerine kredi ,·ermiyerek yurttaşı 
yuyaJamak üstün iş sa~'Jlacaktır. 

(Alkışlar). 
Arkadaşlar, programımızın zaten 

özünü soyledim. Parti hükumetinin 
kendisine önemli iş edindiği, Türk 
köylüsünü topraklandırmak işine de 
yeni programda yer Teriyor. Bunun 
için hususi istimlak kanunlan yapıl· 
masını göz önünde tutuyoruz. Tabii· 
dir ki 1'eşkilatı Esasiye Kanunu i -
cap ederse diğer kanun1ar buna gö· 
re düzeltilecektir. 

t'l FTÇIJ'ETOPRAK 

Şimdiye kadar söylediklerimi bfrl
bfrine ekleyip Parti simasının bir 
cephesini gösteren işlere toptan ba -
kınca ulusçu vasfımızın mükemmeli· 
yeti yuva bağı ile, toprak bağı ile 
aileci hü,•iyetimiz birden görünür, 
Türkiyede yurttaş yuva sahibi ola • 
cak, ev sahibi olacak, Türk vatanda
şı toprağına sahip olacak ve çifçi top· 
rakfanacaktır. (Alkış1a.r). 

Nihayet bütün bunların yekClnu 
olarak 'l'ürk ulusu toprağına, işine, 
yuvasına bağlr olarak her türlü ze • 
hirli rüzgarlardan ve zarar1ı dağıtıcı 
fikirlerden, telkin1erden korunmuş o
lacaktır. (Alkışlar). 

HER iŞTE PLAN 
VE PROGRAM 

Arkadaşlar, yeni program herşey· 
de plan ve proğram istiyor. Bilirsiniz 
ki, bizim bir demiryolu programımız 
vardır. Zaman zaman bizim partimi· 
ze, hükümetimize ve ~ahşmalarınuza 
hafif görüşlü bazı insanlar tarafın • 
dan isnatlar yapıldı. Bundan dört 
yıl evvel yazılı programımız yoktu . , 
nızamname vardı. 

Ana prensiplerimiz kısaca orada 
yazılı idi. Biz herşeyde önce yazı son
ra iş değil, önce işi sonra yazıyı ter
cih ettik. Demiryollarına başladık. 
Devlet bunu kendi varlığına esas e • 
dindi. O zaman şimdikinin yarısın • 
dan az olan devlet bütçesinin üçte 
birini bu işlere ,·eriyorduk. Bunu 
yaptığımız zaman bu iş programımız 
yapılıyor, diyenleri biz dinledik. Sa
nayi kalkınmamız için nkit irişti. 
Once bu iş için yapılmış olan ayni şi
kayetler kulağımızdadır. De\ Jet eko· 
nimisindc plan yoktur dediler. 

Arkadaşlar, plan gerçi yazılı, çizi· 
Ji bir şeydir amma, büyük plan bütün 
bu ana fikirleri idare edenlerin ru • 
hundaki, kafasındaki büyük enerji • 
nin, büyük anlayışın tekasüf etmiş, 
heyeti mecmuıuıının halidir. (Alkış • 
lar). 

Yazılı planları beşeriyet çok gör
müştür. Büyük ana plan yazıda ve 
çizide değildir. Yeni Türkiyenin ku · 
ruluşu ve doğuşu fikir o1arak büyük 

Hülasa bu programda bu plan hoıi-
ni yazı tarafından da daha geniş bir 
hale getiriyoruz. Ekonomi gibi hayın· 
dırJık, kiiltür i~lerimiz teşkiffitırııız 
halk terbiyesi teşekküllerimiz hep 
planlaştmlacaktır. 

Ulusça teşkilatlanma, halK terbi • 
yesi işlerimizde planhrnarakbr. Bü • 
tün bu işler görülebilen ~izgiler ha · 
tinde, hükumetin, hepimizin müşte · 
rek kovalayışımızrn kolaylaşması i -
çin vuzuhlu hale getirilecektir. Bu 
planlanış i~inde ekonomi alanında 
hususi teşebbüs, umumi teşebbüs hep 
ana çizginin içinde yer a1acaktır. 

Türkiye, politik bakımda olduğu 

gibi ekonomik bakımdan da bir iş bü· 
tünlüğü arzcdecek hale gelecektir. 
Yeni program bu birliğ'i n bu mana· 
yı hassaten tesbit etmiştir. 

ULUSÇA TEŞK/l,ATLANMA 
VE GENÇT.IK 

Arkadaşlar, devletin teşkilatlatl • 
masının yanında ulusça teşkilatlan • 
ma bir ana fikirdir. 

Devlet teşkilatı büyük bir nrlık 
ve kuvvettir. Bizim anlayışımıza gö • 
re egemenlik kaynağından kun·etini 
aldığımız ve bunun da sade bir süz • 
den ibaret olmadığına inandığımız u· 
Jusu, devlet teşkilatının yanında o • 
nunla beraber, onun içinde, ona ku\'• 
nt olacak surette kıymetlendirmek i· 
çin bu toplanışa ve bu birleşmeye ih· 
tiy&.ç vardır. 

Şimdi burada Tiirk gençliğinin 
yavaş yavaş ilerJiyecek teşkilatını 

göz önüne alıyoruz. Ye buna pro -
gramda yer veriyoruz. Gençlik için 
okunacak maddelerde göreceksiniz 
ki, yüksek bir gençlikten yurdun is· 
tediği yüksek vazifeleri programda 
bunların teşkilatına dokunan kısım • 
larda sayıyoruz. 

Klasik mektep terbiyesinden baş· 
ka halk yığınlarını geniş bir halk 
terbiyesine kavuşturmak için - göğ· 
süm kabararak söyliyoı;um - Ata · 
türkün bu yüce kiirsüden öğücü bir 
dille bahsettikleri Halkevlerini halk 
terbiyesine esas olacak bir şekilde ge
nişleteceğiz. Ayrıca gençliğin terbiye 
edilip yetiştirilmesine önem \'erece -
ğiz. 

Arkadaşlar, gençlik terbiyesine 
yığın terbiyesine dolrnnurken, halkı 

ve gen<:Jiği lmfasım kullanmadan 
yat dediğimiz zaman yatar ,kalk de· 
diğimiz zaman kalkar sürüle~miş bir 
yığın haline getirmek istemiyoruz. ö
te taraftan programımızda disiplin 
sıkı bir yer almıştır. Her zorlu i~in 
başarılmasında nm\'affakiyet tl•min 
f>den şey disiplindir. Türkiyenin şim· 
diye kadar yendiği ,.e bundan sonra 
da )enmesi lazım gelen işleri gü\Üm· 
sememek do~ru ı.l~ği!dir. Onların 
büyük nsıflarla ileri gün )ere hazır ~ 
!anacak birer mevcudiyet oldukları • 
nı hatırdan çıkarama),Z, Onların 
toplanma, birleşme ve ~ah~maların . 
da di..o;;iplinin ~ok büyük y;r ve rolü 
olduğunu önemle göz önünde bulun
durmalıyız. Fakat bunun yanında 
hiç bir kimseyi misal getirmeden nef· 
simi geri tutarak şunu da söylemek 
istiyorum. Bizim maksadımız Türk 
gen~liğini zekasını kullanmadan ita. 
at eder hale getirmek, hizim maksa
dımız dışı adır. ( A Jkışlar ). 

Biz partice inanıyoruz ki, milli 
sermayelerin en büyüğü, en değerlisi 
mllH zekadır ~e o beslenmelidir. 
<Bravo sesleri), 

Biz Türk gençliğini disiplinli, fa· 
kat mane"i \"arlığını yükselterek ruh· 
larmı en iyi icaplara göre beslemeli
yiz. Herhangi bir güçlü darbe kartı • 
sında kafasını kullanmasını bilecek, 
teşebbiis alma, karar verme ve zor • 
Iuklarm üstüne varma gibi yüksek 
hassalarla onları zor vazifeler için 
yetiştireceğiz. (Alkışlar). 

TÜRK iŞÇi VE ESNAFI 

Türk işçisini n esnafını da teşkl· 
]atlandırmak programımızda yer al • 
mıştır. Bu teşkilatlandınş bildiğimiz 
klasik işçi teşkilatlanmasından baş • 
ka üstün ve ulusal fikirlerle olacak
tır. Biz onları devrini yaşamış, hü • 
kümleri geçmiş ve ihtiyarlamış o]an 
sosyalist Cl'reyanların verdiği yurt 
içinde yurttaşa karşı mücadele yol· 
lariyle değil, kendi ulusal anlaYtş ,.e 
zihniyetlerimizle kuruma bağhyaca • 
ğız. 

Türk i ~ilerin bir kavga, hi'r .:.nı
Iık unsuru olmıyacaklnr, onlar ulu • 
sal Türk devletinin bekasına, nrh • 
ğına içten inanarak yardımcı bir des· 
tek olacaklardır. 

KtJLTtJR iŞLERi 

Programda kültür işinde prensip. 
li ve programlı çalışma hususi bir 
madde ile tesbit edilmistir. Yeni ü • 
ninrsitelerin açılması, önem verilen 
bir nokta olarak kaydedilmiş, Dil, 
Tarih n Güzel sanat işleri kunetle 
kaydedilmiştir. tık tahsil için yeni 
bir formül teklif edilmiştir. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bu 
müşterek bir derttir. Bu Ulu Ata • 
türkten bizlere kadar halk yığınları
na kadar her Türkün bir gün önce 
kotarılmasını istediğimiz büyük me· 
selelerden biridir. Dün gün doğunca· 
ya kadar çalışan Kurultay dilek en • 
cümeni de buna uzun zamanını has· 
retmi~tir. lld milyona yakın çocuk " 
okumak ihtiyacındadır. Bunun ancak 
dörtte birini okutacak çare n vasıta

nuz bulunuyor. Şimdiki vasıtaları ve 
bunları tabii arttırma yoJlariyJe he • 
defe gittiğimiz takdirde normal yol -
dan bu işin tam göriilmesi irin uzun 
yıllara ihtiyaç rnrdH" ld: bu~a hicbir 
yurttaşın tahammülü olmadığı gÖrü-· 
lüyor, Bunun için Parti umum reis • 
lik divanı belki sizlerin de bulabile • 
ceğiniz, pratik bir care olabilir dü • 
şüncesiyle Türk çocuklarını az za • 
ıuanda mürnknn olduğu kadar daha 
çok okutmak için bir formül teklif 
etmiş bulunuyor. 

Köy çocuklarını kısa zamanda o • 
kutacak hu tipten başka normal ilk 
tahsil bes sene olaraktır, madde~i O• 

kunduğu zaman bunun üzerinde du
rulacaktır. Bundan şimdi uzun uza • 
diya bahsetmek lüzumsuzdur. O , a • 
kit lazım olursa fikirlerimi arkadas. 
lara bildirmeyi \'azife bilirim. '" 

.. ~rkadaı;ılar, bütiin bunlar düşü • 
nulup ,.e konuşulurken, hatta simdi
den akislerini görüyorum.. "Y~a de • 
mokrasi ne oldu., diyenler ,·ar. ••p k· 
ala devJetcilik vasfı kabul olu ek . . naca 
ulusal bfr!ık •. dtl"iplin vesaire. Fakat 
demokrası dıye hir~ey de ''ardı, bu 

_.- (Lutfen sayıfayı çeviriniz). 
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nereye gidiyor" diyenler nr. 

Bu mukadder suallere de bura • 
dan cevap nrmezsem sözlerimin ek
ik kalacağını tahmin ediyorum. Bgn· 

dan dolayı kısaca izah için sizleri 
biraz daha rahatsız edeceğim. 

DEMOKRASiNiN ÖZ TARiFi 

Arkadaşlar, bilirsiniz, demokra,;i • 
1in kısaca tarifi: "Jla1k tarafından 
haJk için,, dir. Halktan gelen seçim 
ile iş başına geçenlerin çnhşnıalan 

halk için olmalıdır. Yani bir adam 
kendiUğinden ben §Uyum, buyum di
ye iş ba~ında hulunmıyacaktır. Onu, 
ulu Yarlık ulusu, '8Zifelik kılmalı • 
dır. O da, çalı~ırken kf'ndi için değil, 
ailesi için değil, kendi ihtirası için 
değil, halk ) ığımnın umumi menfa • 
atleri hedefini gütmelidir. Demokra -
inin öz tarifi budur. Bu tarifi böyle· 

ce aldıktan sonra şekilleri, usulleri, 
yolları tatbik edileceği yurdun ,.e U· 

lusun karakterine, tabiatına: iklimi -
ne göre çeşitlenir. Bu usuller zaman 
zaman, yer yer, çeşit çeşit kullanıl · 
mı~, bırakılmış, değişmiştir. Bi:r.im 
siyasal yaşall)amızda idarenin halk 
tarafından n halk için uluşunu tc -
barüz ettirecek noktnlan şöyle sıra • 
Jıyabilirim : Bir defa bizde, de' 1 t 
,·arlığında "Kuvvet birdir,. yani "tev· 
hidi kun-a" dediğimiz ana prensip 
hüküp sürer. O da ulustur, herşey u· 
luı:ıtndır. 

lflu!! kendi adına bir Kurultay 
seçer. Bu kurultay da içinden bir Cu
mur Başkanı ıııeçer. Cumur Başkanı 
iktidar mevkiine ıııeçtiği hiik<ımeti 
Kurultaya arzeder. Hükumet ulusun 
tarşısına kendi adına çalışan Kurul· 
tayın huzuruna çıkarak kendisini 
l>eğenilmeğe arzeder. Beğenilmer.se 
bırakılır gider, bir başkası gelir. Bu 
şekU dıli bir f~ değildir. Bu. hakikat 
olarak böyledir. Türkiye Büyük Mil· 
Jet l\f eclısinin daha sesi kulağımrzda 
çrnh) nn Mdi!'eler olmuştur. Kamu • 
tay kemdi hükümetini kendinin kabul 
ettiği hükumetin uzuvlannt, muraka· 
heden hangi an f arif olmu§tur. Sade 
murakabe değil, millet meclisi \•ekil· 
leri iskat etmiştir "re dh·anı Aliye 
gönde:miştir. Uunu yapmak kudreti 
hugUnMi itu'roltaydaki !•luslıırın her 
l'iirlfıin ahlaUında, karakterlerinde ve 
heyeti umumiyenin muhabbetinde 
her an kendi ini gösteren bir Tilzife 
-,Jnrak me\·::uttur. ( Atkışrar). 

Türkiye Biiri il\ Millet Meclisi her 
nene helli giinclc da"relt;iz iş b~ına 

gelir. Ancak licndi karnriyle yenile • 
nir. Türkiyede sade Kurultay de • 
ğjl . her i,. seçim iledir. 

Hu. m•i cemiyetlerden bahsetmiye· 
re~im. l<"'akat köylerde, vill)·etlerde 
h• " i idarelerde ve belediyelerde 
f;Ciintlc iş ba§ına gelirler. Bulunduk· 
farı idareyi, kendi kendflerine tan • 
ı..im ederler. Bunlar devletin resmi 
te~<'kküllcridir. · 

Bundan sonra demokrasi anla)ı • 
ıunrıı gösterecek olan ye Parti ça . 
ll§Jltanuzın mühim bir parçası olan 
4tllckler bahsine geçmiyeliyim. Her 
yıl yurdumuzun dört köşesinde bin • 
lerce parti kongreleri toplanır, bütün 
ihtiyaçlar elenir, alınan kararlar n· 
zife başındaki resmi makamlar katın
da ko,·alanır. 

İsteklerin mümkün olanları yapı • 
Jır, ve yahut yapılmamasının sebebi 
8Öylenir. 

Arkaılaşlar, bu ulusun arasız bir 
!Urette devlet çalışmasına iştiraki 
dernektir. Yalnız bir şekil olarak de • 
ğil. ben göğsümü gererek bu Parti • 
nin genel ~atibi olmak onörü ile söy
lerim ki. dünyanın hiçbir siyual par· 
ti böyle bir çalı ma yapmamıştşr. 

(Alkışlar). 

Ve yapamaz. Bizim hu cesaretimiz 
biribirimiıe inandığımızdandır, ol • 
gunluğumuzdandır. Tuttuğumuz yo • 
Jun iyiliğini lıildiğimizdendir. Fakat 
nihayet Partinin hük<ımetten, icra 
makamlarından beklediği ~Y müm • 
kün olanın yapılması ve yapılmıyor
sa hakikaten yapmak imkanı ve ta • 
kati olmadığının jzahıdır. Yapıhnası 
mUmkün olan her şe)in mutlaka ya. 
prJacağına inanıyoruz. Bu makaniz -
ma her gün daha iyi İ§liyen biı· hal a· 
Jıyor. Kurultayda Bakanların Parti 
ile birlik çalı§lnuı n dile!dere vert • 
len ehemmiyeti görüyorsunuz. Ban • 
dan daha demokratik manzaralar 11 
bulup göstermek ko1ay değildir. Da· 

hası \'3r. Hangi devlet, bilhassa bi -
zim gibi çok yeni inkılap yapmış olan 
bir devlet her hangi bir gene) sevinç 
gününde yurdun her kasaba ve şeh
rinde, yüzlerce ha1k kürsüsü kurup 
ta: Canı istiyen buraya gelsin dü • 
şüncelerini söylesin, derneğe cesaret 
eder? (Alkışlar). 

Kısa 
--Şehir __ _ 

Haberleri 
ASFALT ŞOSE - Edirnekapı -

Topkapı arasındaki beton a!'falt şo • 
senin inşaatı de' am etmektedir. Yo • 
lun kenarlarına elektrik direkleri, a· 
ğaçlar dikilmekte, araba n otomobil· 
lerin geçecekleri yerler yol üzerine 
çizilen işaretlerle ayrılmaktadır. 

C. H. Partisi Yeni tüzü 
taslağı dün onaylandı 

E\'et )·üıler(e halk kürsüsü - a • 
dından Halk Fırkasının kürsüleri an. 
laşı1masın, tabii siı böyJe anlamıya • 
caksınız, böyle anlaması ihtimali için 
söyliyorum - bu kürsülerde binler -
ce on binlerce nutuk ,.e konferans 
nrildi. Bu umumt tezahüre göre u • 
lusumuzun fikirlerimizi anlamada 
,e bunlara inanmada uygunlaşması · 
nı göı:ıterir. 

Arkadaşlar, bütün hunlar hakika· 
ten derinden demokrasi tezahiirler -
dir. Buradn bir şe) e daha dokuna -
cağım: 

TCRKIYE'DE iNTiHAP 

SEYYAH GELİYOR - Cuma gü· 
nU General Pon Ştoyhen Yapuriyle 
şehrimize heş yüzden fazla Alman 
seyyahı gelecektir. 
~lLE YOI .. LARI - Nafia başmühen· 

clisi Bay Nuri yolları teftiş etmek u. 
zere diin Şileye gitmiştir. Yarın dö · 
ncl'ektir. 

YANAN DlANJN ENKAZI - Ya
nan Adliye bina ının enkazını, müte
ahhit kaldırmadığı için muku·elesi 
feshedilmiştir. Milli emllk müdürlü· 
ğü bu enkazın kaldırılmasını beledi-
yeden istemişti. Belediye enkazın kal. 

Yeni programa giire de 1'ürkiyede dırılmasını yakında başka bir müte • 
intihap iki dereceli olacaktır. Biz ahhide ihale edecek, topraklar kal • 
saylav seçimini bir dereceli yapmak dmtdıktan sonra burası bir meydan 
yolundaki samimi emelimizi bundan halinde bırakılacaktır. 
en-elki programda kaydetmiştik. Ye- BAY ALl SAMI - Uyuşturucu 
ni programda "Yurdun genel şartla- maddeler inhisarı genel direktörü 
rrna göre,, iki dereceli intihap siste • Bay Ali Sami Ankarada, Ekonomi 
mine de,·am edeceğimizi söyliyoruz. Bakanlığı ile temaslar. yapmaktadır. 

Günün haline göre seçici sayla'' Perşembe günü lstanbula dönecek • 
namzedinin şahsı hakkında hiçbir fi· 
kir edinmiş değildir. Bir yurtta~ı hiç _ti_r·------------
tanımadığı, bilmediği ufuktan gel • 
miş bir ses üzerine, bir isim üzerine 
e\·et, lta)u derneğe sevkediş mi, da
ha demokratiktir, yoksa şahsını ta • 
nıdığı ikinci kademede insanlar seçip 
de onlara: "Riz size gü,•eniyoruz, re
yimizi nriyoruz. Siz de adımıza ola
rak gü,·endiklerimiıe nrin, onlar 
Kamutaya gitsin,, demek mi daha i · 
);dir? 

Arkadaşlar, lsviçrede Roferan • 

Vapur , büfelerinde ihtikar 
Büyük yolcu vapurlarının bü • 

f elerini kiralıyanların yiyecek ve 
içecekleri pek fazla fiyatla sattık. 
ları alakadarlara şikayet edilmit -
tir. Bundan sonra büfecilerle kon· 
torat yapılırken, ihtikar yapılma
masını temin edecek tedbirler alı
nacaktır. 

dum sistemi '"ardır. ?ttillet toplanır 1--------------
,·e kanuna reyini ,·erir. Elbette de • 
mokrasinin en ileri tatbiki budur. 
l\leselA Fransa bunu neye yapmıyor? 
Elbette ts,içrenin şartlarına uyan 
bu usulün Fransada tatbik imkanı 
hulunmıyor. Biz de kendi şartlarımı
za göre bugün ondan bir fazla dere· 
cc ile 8CÇlmi :yapmak \aZtyetlnde bu· 
Junuyoruz. 

Demokrasi bir nıuı, bir ayet değil· 
dir. Bir ruh, bir esprir n bir mana • 
dır. Yapılan işler akıl denilen hir 
süzgeçten geçirildikten sonra muhit • 
denilen bir icaba uydurulduktal\ son-
ra tatbik edilirse fayda Yerir, kök 
tutar. 

Zıgana dafının üzerine portakal 
ağacı dikilmez. Biz filan millet ı·e 
yahut filan yerde böyle yapmışlar, 
biz de aynini tatbik edelim diyenler · 
den değilir.. Biz memleketimize uy • 
ğun olan ulus işine elveregeleni tat
bik ederiz. Ye ulus işlerinde taklit \'C 

dış görüşle beğendirme yerine haya· 
ta uygun yolları doğru buluruz. 

<Alkışlar). 

Yeni Çıkh 
Kot TOR 
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No.: 18 
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Haydar Rıfat 
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1935 

...... (Baştarafı 1. ci 6ayıfada) 
._ yetlerdeki temaıların kazalarda 

da ayni tabii akıtla teminini iıtc· 
dik. Merkezlerde hükumetin Ba · 
kanlarla ilbaylarile bu tem4$ ku· 
rulur ve iyi bir halde itlerıe kay· 
makamlar arasındaki temaılar de. 
kendi kendine ilerler. idare amir 
lerile Parti reislerinin her meae · 
leyi biribirine ıorarak yaptıkların · 
ela iılerin tabii yoluna gireceğin· 
den emin oluyoruz. Biz burad. ı 

hükumetle Partinin temaılarını bi, 
ruh bir eıpri olarak koymuf bu · 
lunuyoruz.,, 

Bay Recep Peker'in sözlerin 
den sonra Gaziantep mümessili, vi
layet Parti baıkanlarile ilbayla 
rı arasındaki temasların verdi~i 

neticeyle kazalardaki temaılarm 
neticesinin ayni olmadığını izab 
ederek genel aekretsin fikrine it • 
tirak etti. Bay Hacim Muhittin 
(Balıkesir): 

"- Hük6metle Parti başkanll\
rının temasları için bir talimatna· 
me yapılacaktı; yapılmadı. Bu te
mas çok çetin bir ittir. Her yerin 
Parti reisinin o yerin hükumet re 
isile teması uzun muhabereyi d'> · 
iuracaktır. Meselenin mutat ıe 
kilde devamı faydalıdır.,, 

Dedi. Bay Süreyya ( llalıke 
ıir) in ısrarı üzerine bay Mazha,. 
Müfit (Denizli), bu kaydın konu! · 
maaına genel sekreterin dediği gi· 
bi yapılmasını ileri ıürdü. Bay A · 
ziz (Erzurum) bu meselenin ni 
zamname uaslarım tavzih ede · 
cek talimatnamede tasrihini iste · 
di. NetİcP.dl'! mıtdde .apnen kalml 
edileli. 

Bay Tarık Uı'un teklifi 
Yine bugünkü kurultay toplan

tısında Parti nizamnamesinin 144 
üncü maddesi müzakere edilir 
ken Giresun saylavı Bay Tarık Ui 

nu, yirminci asır ilerileyiıini ., 
latmağa, bunların kafi gelmed' 
ni, orta Anadoludaki bak 
Türk çocukları için koruma te 
küllerine ihtiyaç bulundu" , 
bunun çareıine bakılmasım, ut' 
himizin köylü anaya öireti 
nin lüzumlu bulunduğunu anlı 
alkıtlandı. 

Kurultayın bugünkü Toplan,_ 
Kurultay genel heyeti yarın il 

at 10 da tekrar toplanacak d_i~ 
encümeninin mazbatasını tetv 
edecektir. 

Layiha dilek encümeni batk' 
nı bay Mümtaz Ökmen, mazb•11 

muharriri bay Tarık Uı, katip 
Akagündüz bugün ve ıece nı-'' 
hatayı hazırla.mağa çalıttılar. 

Genel heyetin, y;.rm öğle 
evvelki ve perıembe günkü tof 
lantılarında bu mazbata üzeri 
konuımalar yapması, perf 
günü Partinin umumi idare be1' 
tini seçerek aktam dağılması 111 

temeldir. 

Tarım Bakanı bay Muhliı 
men bugün saat 15,30 da ilb•1 
lardan gelen mümeaaillere zi 
enstitülerini gezdirdi. 

Dördüncü Kurultayın A~ılJıl 
Gün Doian Çocuk ve Bir DilJ 

Ankara, 14 (Kurun) - 81' 
günkü toplantıda, Zonguldak • 
lektrik kurumu baıkanı bay Rıl 
kıdan gelen bir telyazısı okun 
Bay Rıfki bu tel yazısında, ~ 
rultay açıldığı gün doğan oğhı f 
çin ad konuJmaımı dileyordu,J.• 
Sedat: - llf)ört,, 1'oya ! a . 
Bazıları "Kurultay olsun!,, dedi 
ler. Baıkan bay Saffet Arılı-' 
baıbakanlık divanının ad bul~ 
sını teklif etti ve teklif kabul ed~ 
di. 

~ 
§U teklifi yaptı: -============:::; 

"Dün Partili olan gazete v~ Komünistler 
mecmuaların yazılarile Parti a • 
zalarımn neşriyatı Parti prensip · 
leri bakımından gözönünde tu · 
tulur. Arzu eden Partili gazete 
ciler, mecmuacılar ve muharrir · 
lerle bu yolda görüt birliğine ya· 
rayacak temas ve toplantılar ya · 
pıhr, Partililer, aemıayesile ili · 
tiklik ve idaresine müessir bulun 
duklan ga'Zete, mecmua ve mat 
buatlarda Parti proğram ni~amııa-

_... (Baıtarafı 1. ci aayıfadJ) 

bulunduğu anlatılmı§, hu yolda d• 
takibata giritilmiıtir. 

Ahmedin komünist arkadaıtat1 
funlardır : 

Şimdi yeni nizamnamede ge~en 
hazı ufak tefek yeni şeylerden bahse. Satıldığı Yer : mesine aynkı yazılar naırettir · 
diJ orum: V A K 1 T KUtUpanesi mezler.,, 

Giritli Kazım, kunduracı JflSI'' 
il, Dedeağaçlı Ahmet Seyfi, ~ 
dura. makinisti Mazhar, tütün itf 
ıi Yuıuf, Sait oğlu Hasan, kodlif' 
yoncu katibi Mehmet Emin, '°"' 
Zekeriya, küçük Hilmi, itıiz t~ 
mından Hayri T ekn, çorapçı S' 
reyya. Programda olduğu gibi nizamna • Fiatl 35 Kurut Bay Tarık Us'un teklifi. b:-.) 

me değişmelerinde de geçen dört yı · --····-·-"'*'_......,., """'""'"',..., ---=-= Naıit Uluğ'un izahile maddeye 
Bunlardan Giritli Kazım e'V~ 

ce de ayni suçtan dört yıl hal"' 
lın tecrühelerinden ~ok faydalandık. eklenmek üzere onaylandı. 

Pa t. h ·· k b · d · de göreceğiz. Günlük çalrşmalııra ait r 1 esap nrnra a esı entn ış 79 uncu maddenin sonuna Ko 
ıdstemlımdirilmiştir. haır ehemmiyetli noktaları da deği~-' mahkum olmu§tur. 

Merkezde tatbik ettiğimiz dıştan tirdik. Partiye giriş i~in takdim usul· eaeli mümessili avukat bay Sed.ı
mürakabe usulünü ,·ilayetıere de ]erini ,.e yeni partililerin bağlantıla- dm "Baba ana ile çocuklar V!!' 

t:ıthik edeceğiz. rınr 1'-u,-.,·etlendirdik. Parti saylavları· kardeıler, karı kocalar ayni idare 
Arkadaşlar, bilirsiniz ki, ısiyasal nın meşğu1iyetlcrini yeni niıamna • heyetinde üyelikle bulunamaz -

PULLUK 1MALATHANELEJll 
NE VERİLEN AV ANSLAJt 

parti için hesap işi çok önemlidir. me daha dikkatle gör. önüne alıyor. lar,, teklifi de onaylandı. 
Bunu Söylemekte ,.e ele almakta fay- Hasılı arkadaşlnrını, biitün bunlarla 
da \'ardır. Her şeyi iyi idare ediniz. her ge~en ) ıldan sonra o geçen yılın 
Politikada mu,affak olunuz. Fakat görgüsü ile öndeki yıl için daha gör· 
hesabınızda bir kuruş bozukluk var- giilü, daha tecrübeli, daha kuvvetli 
sa her işinizi fena görürler. nu se • olmayı göz önünde tutan Partimiz, 
heple partide hesapları sıkı bir niza- tıpkı böyle çalışan hükumetimiz n 
rna almak çok yerindedir. Yeni ui • devletimizin yanında, dört ),bn hıi· 
zamnamede bu, yer :tlmıştır. diseleri üzerinde tetkikler yaptıktan 

Ankara 14 (Kurun) - Pul~ 
kanununa göre, imali.thanel,r: 
verilen avan•lar bu imalithaııel 
rin geniılemesinde kullan.ılmıt 

Arkadaşlar, dilekler tezkuesinin sonra Yücuda getireceği eserle önü • 
başında da tebariiz ettirdiğimiz gibi, müzdeki dört yıl için claha çok değe
geçen dört yıl herhangi hir partinin re çıkacaktır. 
kendi hükumeti ile f<'ması işinde ya • 
ı>amıyacağı derecede bir uygunluk ,.e 
öiünülecek hir dille söylemeğe de . 
ğer bir ahenk \·e kaynaşma içinde 
geçmiştir. Bunu yava) ya,·aş vilayet
lerdeki arkadaşlara da sindirmek ö· 
nemli bir i:)tir. Onun i~ln birkaç ~a· 
trrhk temas koyduk. 

Sahibi partide olan gazetelerin 
dikkat noktalarını çekecek hususları 
izah ettik. Burada cezai maddeleri 

Arkadaşlar, ortada gözle görülmi
yen ulusal bir kuvvet nrdır. Bu. 
gözle görülemez, elle tutulamaz, eni 
boyu iil~ülmez bir şeydir. ı-~akat in • 
sanlığrn medeni yaşayışında promö • 
tör olan, tutan, koru) an alıp götüren 
maddi ,.e manevi bir işte de,·Jetlere 
destek olan en büyük tılsım bu kuv
,·ettedir. Bu ulusal birlik ku\"1·etidir. 
Biz bu kun-eti hergiin biraz daha 
besliyeceğit. (Varol sesleıi, alkışlar). 

Bayan Naciye Osmanın ıözleri 

Nizamnamenin görüşülme'Iİ 

bittikten sonra, Aksaray murah -
hası bayan Naciye Osman kür -
süye geldi. "Yüce Türk milleti, or
ta Anadoludan geliyorum, üç yüz 
bin yurttatın dileğini getiriyo · 
rum., diye ıöze bathyarak, uluıat 

mak, ıimdiye kadar ve b 
sonra ~aptıkları pulluklar ' 
prim istemiyecekleri ıahiplerİ11" 
taahhüt edilmek fart ile f aiasiı 
nunun netrinden itibaren, 25 
Irk taksite bağlanır. 

itlere karı§lığı ilk çağlarda koca· -------------
ıından dayak yediğini fakat bu Dr. Hafız Cemal 
zihniyetin bugün Halkevi tara . Dahiliye Mütehaım 
f ından sökülüp atıldığını, köye Cumadan batka ıünle,de 
ve köylüye kadar inebilmek için (2,5 dan 6) ya kadar lıtar.abul 
kadın teıekküUerine ihtiyaç bu · vanyolundaki (118) numarall 
lunduğunu söyledi. SO hin ııüfü.· iüi~ ka:ı:neaina.s İıaıtiatat1"11t • 
lu Aksaray tehrinde .aekiz gazel.-: eder. 
okunduğunu, 300 bin nüfuslu vı - Muayenehane ve ev telef 
liyette ancak 7 radyo bulunduğu- 22398, Kıtlık telefonu 21044 • 
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J'U ÇARŞAMBA ıiiaii .ıa ... arzuhalinin hulıuk U.5.LI. ii n c ii ak katında bir heli, bir kömürlük, SAKARYA ... _.. her h•fta 

19 da Ayvalıia kadar. (2.621) M. K. nın 141 inci maddeli._;. S • b& mutfak: küçük bir oda, menli- PERŞEMBE ıüiıleri ... t 16 .ı. 
------·------• bince bir ay müddetle ilinen t• erı tamam/andı ven altında bir odunluk.. lıtanbuldan IZMIRE ve PA-

/mroz folu licat ifauna" M.A. Olta bu müd- A Birinci katında. Dört oda, ufak ZAR ıünleri de IZMIRDEN 
.,. det içinde m.Lkemeve mur'' ....... bone Şartları: bir bela, bir mutfak. • lıtanbula kalkar. 

Pl!RŞEMBE ıünü oaat 11 ela la da ... arzuhalini telıellili " - Birinci şeri 10 kitap ikinci lcatmdL Keza dört ocla, ım----t-·--------A0CAEL1 Vapul'U 16 Mayu " _. 
lmro .. kadar. (266Z) sün zarfmcla cevap li;rilıuı _.. hir heli, bir mutfak. Karabiıa Yolu 
------------• mediii takdirde hakkmda maa· W •• Petln ve her ay o ' KEMAL 15 M 

1 
100 kur119 ol-k Uzer• çüncü lratta. iki oda, ufak bir •-ru •Jll 

Merşin Yola me ei ııyahiye yapılacalt "- 888 kuruftur mutfak, bir heli, Ye üotü açık bir ÇARŞAMBA lliiniİ ... t 20 de 

ıt.ft".n,,. kUr arzuhal IUl'elinin ..1-m+k... d KARA.Si"" a.yA ka .. .,.,..,LU yapuru 17 Mayıı diYanlı - - Solo araca. Ve yalnız elekt.. teaila· ""' ar. 
CUMA 8'inü saat 11 de Menine anesiDe talik lalmchlı illn Aıı... Docle - ffa7clar Rifat tını havi bir hab hane tamamı tu· ı 
kadar. (2663) olunur. <7ıaz> Aile Çem6eri yuu izaleoi için açık artırmaya lıo- let. Levazım Amlrllil Sabn 

Hali tasfiyede bulunan İstanbul A. U.aroia _ I. H. Alipn nulduiundan 22 5 935 tarilaine Alma ICOMta,.."* ltllll•r1 
1 rabzon Yolu Esnaf Bankalı tasfiye memurlu- ıı---=:"-~~·~.;,;;;;::;;;.._ müsadif çarf&IDba ,nnu 1Ut ıs 25 000 idi _:.n... 

VATAN .... ~'"' 16 Ma~ı ğundan: r;-.,. sanı.., Boraa den 18yakadar .,.,.ı.. aafh • _o T--11Ma,..935 
PER -r-- ". Tic:set baumanun 456 ıncı mad- ·---t·~·._::--:0 __ . ·_:_.;Jı~l;..İ;;..• .;.: ';..;;;~"';;___ inaMrem • bat ani 1 mü- perıemlJe sunu a&at 14,'30 ela açık 

$EMBE ıünü saat 20 de o--·' __ ..1 ileıı tıl~'~- 1 
mca eksiltme ile almacaktıT. Tahmı'n 

Hopava kadar. (2664) desi mucihince bankanın hİlledar· swef W ilafilôl za,-vue e 1& u;a&Ur Artırma becl " Lenin becl ı· ---L---· kı• . .. eli 3375 liradır. lıteldilerin --·----""---.11 ıv heyeti 1m1cmai7eıi V.timaa r•i· - 8-clar Rifat • 1 munmnwlD ymetın yuz• '"T ~ .ı_ bn" bet" . bul .. . tartnameeini ıirmek üere he..&in 
nlmıt ft Dinin mlsaltere lıuıl -. Soa7fllüm ue ye ıt ını ursa o oun ı· •--·ı · •-....- hale ed"l kt" B--• • ve e .. ı tmeye ıirec:eklerin 253 lira 
lam•dllı .. a lllf 2P ,apdım?Plf K. KMtaky- SIWha Zekeriya • ı ece ır. uaunmadıiı tak· 13bnatlukteminat ek 
idi. H ........... S ~ m 1. Rain K.lllqat ı dircle en son arttırmanın taahhüdü makbuzlaril '--il" U:t tupT vehya 
---..a-1 .,... ..... b-L! ka'---'- ._1 ·L· . e uc ı aaa. e op a· ..-.-.at .,. ,.. ~ -:eıit - iL Nizım mu mnlK ıarı,..e ı&ıncı art.uma nede Satınalma kom" I 
.,.._... w..ı 1ııttu • W n ı• iKi -1ı Wi -.ıeai sünlioe teoadiı1 eden ıneleri (2Z96) llJODUDa ıe • 
lmıwla.......,. iftima •illik ı..u. - Ha,._ Rifat ~931atinü1Ut 15 den 16 ya • • • • 
.... • u Mr llalta ene! ellerin- Rali """""'M,a1t ar icra olunacak. Ve en çok ar· Harbiye mektebi Vıin 175 bin a· 
thlslt.lue lelllt.larini t.Wa maha- tırana ihale edilecektir. .... 
•• ıdne tellim Ue Tetilm almaları Dr. Ymc - Dr. ~ det yumurta 18 Mayıı 935 cumar• ,.,,,,_,,,, '~ 1 - Gayri menkul lıiuedarlar· teai tünü aaat 15 de acık eksiltme 
illa ...... (7137) .... d p k ·ı s . RUZNAIEI MOZAXERAT l'l7<r Loli - L iL AIİflm an uro op ıe irpilltlııı Niloola ile almacaktır.T a1ımin bedeli 2625 

1 
_ ~ tuılild, J. RMin 1'illöalı " otlu Yaniden aldııldan (ZllOO) il- liradıır. Şartnameaini ıöreceklerin 

2 _ ş.1ı11 tıı.ı;,.ıiıı tayini, - R.pt - iL Nbm raya mukabil birinci derecede lpo.. lıtrsiin ft ioteldilerin 196 lira 88 

3 
_ aLL-a. -'7ad-m· .-0, ı-~ tekli yine hi11edarlardan yalnız kurut ilk teminatlarile belli aaatte 
.,~ _...... •~ınci aeri 10 kitap ... _ .... __ d 4-'ı......_---'-- _.... Siiııpiiiün hiumi Ernıiye otlu •.....,...e e satınalma kcıaıiııJ"llııı-
-~ ~~ ~·~·~~Q •1~"(2297) lılJwtıoMnia....ıı tOO "-l!t ol•ü ııa- KirJ1ılrodan aldııiı (300) liira)Ya en •n 

1- Taiflıe -----,.... llul'uttllr mubhil ban& irinci derecede ipo- 25,000 kilo papatet, 10,000 kilo 
IOT&n, l ,000 adet limon bldan .......... e.dlld, Gorlo Btı6a teldi ve aynca Purokopun hiuesi kuru ı 

FRANSIZCA·ALMANCADIRS Balak- Ha7dar Rifat Nikola otlu Yaniden aldıfl (800) 18 Mayıı US cumartıeli ıünü aat 

Almu7acla tlııluil ı&mlt Mr IWlfflln P.uıolojiai lira mukabilinde birinci derecede- 14,30 da açık eksiltme ile alına· 
Tiirk Bay.an en modern usullerle Dr. Bernard Harcl - izzettin ki ipotek baki kalmak şartiyle İ· ~·Tahmin bedeli 1767 buçuk 
frafıaızca ve almanca denler•do &a----=IUilHJıar~~-Sell~!""e-ri __ _. kinci derecede ipoteklidir. hradır. Şartnameaini göre~~klerin 

iter mılf .... Arm .._._.Karan - .,. :...a her ·· :.a ı..1:1-..: ' 1 • ı -~•-- - s.1111 Z. Siren• ı- Jllale &-...:L;.,.. L.;...1__ 1..•,...:L. ~ ve ... e~·D ·a32 irar56 
11 ._....... zete1inde A.F. l'UlllUSU1la müraca.- • · MWUS-~ ıı ns ı-- .:n. :.-•I 4clr ..,.ar. B----.&. dzj~ m• Te birik---1- --•:- "--ledı"ye -~..,. tem...,,.-Jrile Mili aatte 

es Galata Pelta kututsu 1255 at. (70IS) •-- -.-·- .... açwa 11HU.,,_,.: ~ -L--..1- _, 

.. 

~ F ......... - p.,_; Sefa ~ Ylllof icareai ft tellili)'e --•-lıomiQ°""" 
lllı Bit• ve ııııqruıNt Till'll Hafi taifiyede bulunan lstanbul ı . ..,. KillliJl<dı 11 mtlfleriJ'e aittir. .,. plmeleri • ~2::') 

"nonlm 'lrk ..... elt ~ t.sfiye memurla- Ahmet Retit - H. NU.... 3 - Artırmaya ittirak edecekler Topçu Atıf mektebindeki~ Jra· 
lem köhQe efyaDID pazarlıima is
tekli ,ıılanacbimdan tekrar pazar
biı 19 M•111935 paıar ,wau ıaat 
14,30 da pazarlıkla satılacaktır . 
Tahmin bedeli 30 liradır. Efyalar 
mektep anbanndan ılrülehllir. ls
teldilerin 4,5 lira son teminatlarile 
belli aaatte Tophaned, Satınalma 
komiıyomma gelmeleri. (Z885~ 

11 

Sipeıı.labı lılMedaraıı ı..,.ıı r mıitan: s-inıl .-.ı ~i~ kıymetin J'iilde ,.-q 
... ~ IUlll _..,.. 29 - NI • l .. hıl Eaııaf 8anboı Türk A· T ...... - 1. iL A11pn lıep llllhetuıde -inat alrçeai ._ 

11 
,.... tarWM a1a•t Pazaı1e- .. im ~ tasfiyaine Te •· m-----1!'""d-llfÜIİlı-.--. _.;.,,_.;,_.._• fa milli bir bankanm teminat mek 

l1atif. Ha-..& U Ja..İltubulda Biriad f&lıda yuılı itialerin dmi tasfiye Andnlea _ Saphi Nuri tubunu aetinneleri f&rlbr. 
.. di ~ ~ NJı dairde aaeaas11taJilliiaaite karar Terilmiı· ·-------~------..... "91ıı 1 •lee llb o- tir. · ;-lı tliif/INnl• 4 -Artırma lıecl.li ihale tari-

ı ... --·- Bı"a·---'-h ---LA- L--'--.ı- H. G. Mm•ier - 1. F. Rasim hinden itibaren L- ıiin urfm..1-
.,..:- - Jllrlıııtl Valııf Ha --' ....,_,.. -- hk """ -...._ .. SZ- ııa N. h ....... ofıııoü 

8
_ ,.....,. ......... ............... llün * F"'-le ına - U- lellim edil .. 

..__!- 1 - 111 -lıııe ... .., eU.;.dilııl ......-ıa lrirlllıle - .,_ şıı. _ Hlolll Zira cek akai taır.linle ihale fulı ye 

~~ıünii saat on......_... bı-.. ·ı· ma ye -----1- ma•cla heı-"- C A•~ farkı fiyat U.sarar ve ziyan faiz 
... """I"" &"aa& ~- .... ...,..... ~ b"lih 

1 
.. _ nın nazan lt&lllm• ... _ ... 14 den 16 - bdar- lataahal- F 

1 
üküm keaditinden tlhail ecli· 

-.• t-. - ,- r .. _. ~ - Malüttia 1 -'..&!.. ~ .. ,.u _.....,,.,.it- .ı. Yeni paeıa• caclııleeiDle kiin ec-ir. ·~:!'lırı L•--Jdmedaranm malik ol • Wab wlı11iae ...._.. etme- Üçincü •ri 10 kita.. 5 - 2004 numaralı icra ve iflia 
.._ lelletlerin{ .11uı ... e.1 • • " k 136 -··-~ alıtimıın-taraılr ~lla aliCU!ıtı.:-~-- 1H el va her_, --- nacı ınaddeoine 'lııeı 11'. ..... - ı..ı.ıwıı ·~ .............. ..,,,... llb ola· 100 il ....... ·- te.ıllrıia .. Jri ııwılcul UUrinıleki ~ alıd a..,..,. 12 _ 31 •- • -· (7167) lılll'Uflw ipotek aalııihl aUklılarla diler 

~ ~ ..... .- ankalıl • Hali tull1ede lıulwıan.lalanbul Yai llnıl ıı1AıoQo.ı alikadarlar ıaJ'ri menim! üzerin-
lllr. _.._ U.alan aaktad • F.anaf Bankalı TMfiye meırıurlan 8-! - H. Zin deki haldarmm baha.us faiz ve 

1 

AJcn ll:Oz.\ıı: YUIUf ZiJa, OBllllll Nuri. Blmit ,,..,.,,,., millet ııııaarafa dür olan iddialarını ia-

••• 
Tophane fırını icin het bin 

liralık un 16 Ma,.. 935 • pe?femb~ 
günü saat t 5,30 da pazarlıkla ab· 
nacaktır. Beher kiloıunun tahmin 
bedeli 9 karuı 75 santimdir. Pa· 
zarlıiı için 750 lira soq teminatla• 
rile belli saatte iatekfflerln ToPha· 
nede Satmalma komiSJOnuna ıel
aeleri. ( .. ) 

••• ,...,;.,,,-:ı lılaı. ,. =• ra- Nazım. a...ı _ Jlıılip JCnmi pat için ilin tarihinden itibarea 

! - SU ..._.._ 1181IWBD llUlt.UllV llŞTA Pi· «"ııııııl ııisıcs J'inni sün arfmda ewalo müolıi-
br ,. ıuar~ alt ııııaeo ,. r ANC()SUllDA KAIANANLAB ..... _ 91a1. _ .. 1~ leleri ile birlikte aatıt .._ 213,000 kilo lroJUD eti 2 Hazi• 
'111 lııodıııt. "'lıatnı,. oıı- ç...ıe lülr- ır:...- ft-' tlilııt.. - müracaat -,ildir. Alui takdirde ..., 936 pazar slinü - 11.ı. ka· 

3 - ıı..ıı.ı ""'"-' c.ı... halılarıı tapu aicili1le aahit olmı- palıı -na al-ııt.r. T.ı-ıa 'be-
....._ lüre ve nsnbhm 25 - ııwı.t - 9.15 ..,W.U çalıl MI ••• ,.,.,, yaalar ~ beılelinin paylatma- deli 118380 liradıır. ~esi 

4 - 935 len et~ p1~.ıa ...,.. bu . PNf. Dr. ilmi ımclan L.;...: .. kalırlar. 582 ku-.a _-1-ıalincl al 
.. ,. ,.._._~ lç!ıı ........ ta,.ı- m ıııret ~ __...... aı.ü Ciın/ıarq.ıler ""'~ .... - • .. • _......... .. - ---- • "-~-----L llllhllir. loteklllmıi llft8 ha-•-l'fı. --. ~ .. --.~- .-- r - -ILRifot -:--......ı..m.di.._ -L 4.-, &ha-.. • ...- tedl- - 1 .....- ın •ıaa& - ToırdinMnin rolil h..ınde b.edııeaiııı ı~i .- liia ilk ~•it ...ı.-
._ latita e~~1ecu.ı& 14are ı,.ıer1a • ..,... H. ,~ 0 Jere ._._,..... F la f bip •eya _..._.~ teklif lllek-'l'fılt diferı ~.~ lliddotl lıltalıo 

70
• ~ ~·· -""" ..,a - • . -· az la lilit al· t ..... belli..atleli' lıir- -

e ...... ....ıı...ı. .a.a-ı .. pıuı.r'• lkrull7tlerl almak t n-ır.:..:.ı.,. ~~,...,_ 834 M numara i• ....... ~~----~·;;.. ...... ı •-- ..,. .,......,. .,. ,...- 1
• ..._ Tel ToPMaed• Sabn•lma lmaaiı· pıı 1W t1 ... üt sfeterlldftlıı._ 0.W - S. Z.W AltTAY liD ...:·--"- _..~., ;. - ..-......ı. (W) 

s.'... .. ...- -mı -thrlıi L=±=- - <n• ,,.LA .. .,,,. -".,....._.,....,..... - ""' ~ IDDV war. ı--.--K.mı 117,000lıilo -.iiir11112Huiran 
~ i...!ı. _.•a., • .....,._ _.,_--f':ır~y~ı-~• ...... -----...._- ICapitol&ınin Ba1P111nı lstanbul Komutanlığı 936 pU&r,.. eut 11,30 t1a ka-
......... _. _ ~ öliiaf ..,.Jm ZA - uumhul Kmapap Ga.llıa aı___ 5atmalına K-=•Joau ı•~-•-- al -...ı....H- im La. :::.--ardır. Allfansa• tarafmdd ... , ......... almıt eldu • .........,, - A. Huicli Batar ııııı.~~~~---~;_;;-......;;:._Jj p ı wn• ~s•vcr. Tahmin be-

.. 
-112öllataıı. illa S. -

8 

• ... ............. .,. oUba. Ye • SALAJflO latalllN! ~alljıı aatıııal • deli li1711......_ Ş.....,ıı-.i ıwt 
• 17 '-- - t• .. ---.. ..-ı aJacatm ... aldllnbı ht*ml ıı--~C.~Fla_.aa~-~--•:.;.· .;.;;H.;:Al;;itu;;..,_lj ._ lcoaaiil. • JODW ait ili•'= Ma . kara.I m l eMlinde ahnalrilir Is-__, ~- 1 . Ma-t yeri- VA 111 lıı~ Aiııaw. -:,_,. teWillriDGll lo111Ç111ı Jira lllı tmıi· 

•
......................... J ,...,rl•,,,,,.__,...._.ı M a:-1-..1 ... _ ıınuaJe- Dlt•akl••97a--•-L..-1--:...!Jet L ~ - ....,. - .,,. athııuı - Aııılıara .. ddesi - -üc 11J' ~TAN•• li( __...., e. 

ADIL. ISTANBUL CUMHURiYET ııuetelerind • • t..WWli...ıten hirıaate ... 
--~lllllil!iliiitiiiiliııı••-' kacaktır. (2545) e ,. nl Tophanede Satmalll'a komi~ 

10nuna vermeleri. (2557) 



ısıumı• 

lstanbul Beledlyesı llAnları 

Sultanahmelte Naklihent mab. 
elki zabtıai belediye kulübesi en -
kazı. 

Göztepede Merdiven köyünde 
cami mah. 8 odalı abıap mihri mah. 
mektebi enkazı. 

Tahmin 
Bedeli 

20 

70 

1 
Munldcat 

Teminab 

1,50 

5,25 
Mevlevihane ve Belırat kapı . 

larmda kantar kulübeleri enkazı. 16 1,20 

Yukarda aemti ve tahmin hecleli muvakkat teminab yazılı enkaz -
lar aatılmak üzere ayn ayrı açılc arttmaaJ& konulmıqtur. lıtekli o • 
lanlar fel'&İtİ anlamak üzere h• ı ün levazım müdürlüjüne müraca· 
at etmeli, eatm almak isteyenler ele hizalarında ıösterilen muvakkat 
temi•t makbua veya mektubirle beraber 30-5--935 peretembe ıü
nü saat 15 ele claiml encümende bulunmalıdır. (8.) (2526) 

Ketif Weli 28718 lira 7 kurut olan Hueki hutaneıinde yapbrı . 
lacak olan çamaıırlık ve mutbak b inuının inpıı kapalı zarfla eksilt
me1• koaulmuttur. Talip olanlar proje ve tartname ve fiat cetvelini 
14 kanat anabbilinde levazım müdürlüjünden alabilir. Eksiltmeye 
ıirmek içia de 2490 ııumarab artbrma ve eksiltme kanunwıda ya · 

sdı ••ika•• 2003 liralık muYalckat teminat makba •8J& mektubu 
ile teklif mektuplannı eluiltme ıünü olan 27 5 935 pazartesi ıünü 
uat 15 e kadar daimi encümene vermelidir. (8) (2492) 

Cihaqir J&DllD yerinde pürtel&t Huaa efeqdi mahallesinde Al· 
çak.dam sokaimda yeni 9 numaralı k&ıir hane ankazı satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmUfbır. Muhammen kıymeti 180 liradır. ~era. 
iti anlamak üzere her sün levamn müdürlüiüne müracaat etmeli , 
arttırmaya ıirmek için de 13 lira 50 kurutluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile birlikte 20-S-935 pazartesi ıünü saat 
il de daimi encümende buhınmt.ılıdır. (8) (2410) 

--~----~-------------
Mub d cl e ma Çemberlitq Evkaf yanında 5 numaralı hanede mu. 

kim iken halen ikametıihı meçhul bulunan AIKlurrunman kızı Fatma 
Olkere, 

ldt1116al ililnei icra memıalafrmllt111ı 
Emniyet Sandıjına relınetmek auretile mezk6r Sandık idaretinden 

17 - 8 - 933 tarih ve 63128numarab ıenet mucibince istikraz 
91lediiiniz on liramn ıe.Yiye edilmemesi huebile meblliı mezbur 
borcunuzun ;rüzde doku faiz ve yüzde üç lamuüyon ve faiz ve 

kumıüyon ve muarif yeldbnından :yüzde ild buçuk muamele verıi•İ 
~ • .....crifl iaai,. ile maan talıaili ---.un t.aini psJ'T'da mer 
tiüft, ~n bir roza İpe puçuı, bir nazarlık al • 
tım dart y6z ..._n ıram ıümüt, icra ve iflu ka· 
nmnmua 141 mcı maddeaine tevfikan paraya çevrilmeti için 
daireJe müracaatta halunan alacaklı mezkar Sandık idaresi tarafm • 
dan talep eclilmeai üzerine olbaptaki madclei kanuniye 
dairelinde tamhn Ye beraJi teblii miihqirine tev 
cilan tarafınıza ,anderilen ödeme emri zahnna mübqirin 
'nl'lllİf olduia IDflfrahatta m~ mahalde ikamet etmediiinis bil • 
dirilmit olmuma mehni teıhliptı muktaziyenin llir ay müddetle ili . 
nen teWiii takarrür etmit obuk!~ tarihi il&nclan itiharen 935/ 599 
dotJa numaruile müd.leti muayyenei mezkOre arfmda icranm dur 
mumı mutau-m ıifmt veya tahriri olarak bir itiraa lrammt eert 

SUT Vl!REn AnnELERE 

Fosfatb Şark Malt ·aut6 sı 
Kull•nınız. SUtUnUzU •rthr1r. Çocuklar1n kemlklerlnl kuvvetlencllrlr. 

TC!J Cl. K iVE 

ltRAAT 
BANKASI 

Yeıa.1-cunma eda 91lemedi1iniz takdirde müddeti ._..enin hl~ ---------------.;.....-.....:;__ __________ -r----~-----
>a'P'DI Driltealdp beneçhi talep merlnm mücevher&~ paray• 
çnnı....i huulunclaki mu•melitı icraiyenin pyahınızda infazın.ıı 
iptim lalmacaiı maUimunuz olmak ve hu lnumtaki ödeme emrinin 
teltlili ._kamına kaim buhmmak üzere keyfi1et ilanen teblii labnu. 

(2868) 


