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Venizelist bir gazete 
kaygcllara sebep oldu 

p:::::::::::::::r.:::W••H•IH2111CS.w:&: .. , 

~Yurttqlar,özdi-HJ11 ~K~~~a~\~~~~~~~~~~ı il limizle yazalım, 111.t en uuum a rım~--4ilô' .. h . p ~ 

General . Metaksas, 
nırsa parlamentoyu 

seçimde kaza
dağıtacakmış ! 

u konuşalım d. 

iiı lkinci Liste il Yüksek ökonomi mec-
i, 1- Mamur - Bayındır :! l • • k l'J l k il A)Mamuriyet-Bayınrlık K ısı ·a uırı aca 

Atina, 16 (Kurun) - Başba -
kan, örfi idare kaldırıldıktan 
sonra gazetecileri çağırmış ve 
yazılariyJe heyecanın yatıfması -
na yardım etmeleri öğüdünü ver
miştir. 

Bununla beraber Selanikte ye· 
nii:lcn çıkmağa başlıyan Venize -
list Makedonya gazetesi, Venize
losun büyük resmiyle beraber, a • 
teşJi bir makale yazmıştır. Buma
kale Sirozda halk arasında kav • 
galara sebebiyet verdiğinden 
Başbakan Selanik elebaşına Ma -
kedonya gazetesine karşı gerekli 
olan 'tedbirleri almasını bildirmi§
tir. 

Yeni çıkmağa başlıyan Elefte
ron Vima gazetesi, baı yazısında 
Venizelostan bahsederken, Veni· 
zelosun Yunanistana verebilece -
ğini verriıit olduğunu ve artık •~
ya.sal hayattan çekilerek Yuna • 
nistana bir daha dönmemesi la
zım geldiğini ve yalnız dışarda 

arsıulusal alanda Yunanistana 
hizmet edebileceğini yazmıştır. 

Atina, 16 (Kurun) - Muhalif 
partiler, yapılacak ihbarlar üze • 
rine son isyana karr§mıt olmak 
suçuyla siyasal adamlar aleyhine 
takibat yapılabileceğine göre ör • 
fi idareyi filen mevcut İayıyor -
lar. 

Hükumet mehafiline göre ka • 
bine muhaliflerin dilekl"erinden 

tcçicilerin listelerden beğenme • 

dikleri namzetlerin adlarını sil - iJ B) Nafia - U 
mek hakk..111daki dile;;ini. kabule !i İmar etmek - Bay1.fırmak . r 

0 1 Misaller· Ankın:a Jayındır bit'~ Q t kt taraftardrr. Seçim kontrol heyet. ii · 
1

. 
1 

' :: l ame ep 
. . . :: şe ur o mustur. .ı 

lerının tekrar kontroltine gelince, :; .M:emlckJet ba .,.dırlık yoJınd?- i! k l d _ 
hükfunet, seçimi adliye memurla· h dır. y u o ur arın an 

ve Liselerin gece yatısı 
alınan pansiyon ücretleri 

rı kontrol edeceğine göre yolsuz _ H Bütün devl!t yapı işie-1 Bnın· jj 
luk olması ihtimali bulunmadı" _ si dırhk Bakarnğına bağıanmı:trr . . i! Ankara, 16 (Kurun).- 19351 verilen arazi işinin süratle bitiril· 
nı aöyliyor. gı ;i . Biz yu:dumuzu beflndır~ak ·33 bütçesi basılmış ve saylavlara da- mesi, umumi menfa:ıtlere hadnn 

•• t ı· ı· · ekten başka bırşey:: .... t 1 l ·· ·· ·· d k" h f ·· ·· l d ) d h Dün bu İıt hakk d y · 1. t :: an, ge ış um :: gı ı mış ır. onumuz e ı a ta mu- muessese er en o up a ükumct · 
~ ın a emze ıs .• d.. . . .. yoruz .. k . b 

partisi batkan vekili Sofulis ba§ _ j~ u~~nnı~nkişif. ,.,mek _ Gılişmek g za eresme a§landacakt~r. Bütçe ten yardım görenlerin mali işle · 
bakan ile görütmüştür. Başbakan !i i ~ f u~mek _ Gel~tirmek !! encümeninin onayJadığı esaslara rinin Finans Bakanlığınce tefti§ 
kendisine artık takibat yapılamı _ i~ t:k•i~:f :_ Gelişim, gelşme . n göre. vergi sistemimizin ıslahı için edilmelerinin usul yapılması, muh· 
yacağını, seçimin yedi günden !i .Mis.~': .. Türkiy.~nin Ek.onomik lf t~tkıkl:r ~evam edecek, lüzum gö· telif daire ve bakanların kendile· 
f ı 'kt" ·ı · v• • .. 1 i: geli~J.ttl gunden gune artyor. .~ rulen layıhalar Kamulaya sunula· rine mahsu$ matbaalarının kaldr az a geçı ın emıyecegını soy e • :: : _ ~nk~ _ s· •ı H · 

· t' u " 1 1 n 1 
• :: caktır rılması veya kaldırılmaması husuş· 

mı~ ır. t= .j. _ Askeri - Süel ıMilitaire) i! · 
Sofulis bugün diğer parti baş• ti Not: "Asker,, kelim'1i "Soldat,, i~ Bütçe encümeni, Sü Bakanlığı larmın tetkiki bulunmaktadır. 

kanlariyle başbakanla konuatuk - ii anlamına türkçedir. :: bütçesi maa' ve ücret faslındaki · Encümen, maarif bütçesindeki .. :· .. ~ 

larmı anlatacak ve intihabata iş- :! 5 - Cemiyet, Şirke; - Sosyete i~ rakamlar, kadro ve ihtiyaçları kar- orta mektep ve liselerin leyli tale· 
;: ti T .. k •• 

tirak edip etmemeleri kestirilecek- U Misal - Türk cemye - ur -:: şılayacak miktara çıkarmıştır. besinden alınacak pansiyon ücret· 
tir. il: sosyetesi. . ii · leri üzerinde de çocuk velileri )e· 

At. 16 (K ) S" l i Şeker şirkefi - Şeker sosyetesı;: Jandarmanın fazladan maaş ına, urun - oy en- ı; . ~ 1 ~= h . . 495 9 0 1. . f 
1 

· hine müsait bir tenzilat yapmışlıT· 
d'"' .. h""k'"' :1 1çtımaı - Sosy:. .. ta sısıne 1 7 ıra, ıaşe asına B l Ad 
ıgıne gore u umet, kanunu e • i= Not: 1 .- Türkkökünden gelen fi 150 bin lira, Halkevleri, gençlik, u tenzi ata göre, ana mektep· 

aasinin .. rey~. amma bat vurulma • il ''Cemiyet,, şu anlamda kullanıla -ii spor Türık dHi, :f ürk tarihi teşek- lerinde okuyan talebelerden yıldll 
aım mumkun kılacak !ekilde de - İ! caktır: i= 160 lira, Ankarada 225 lira, Af· 

.. · K ' küllerine yardım olarak maliye 
ğiştimıeği dü§ünüyor. ~! JllhlliahmC'~ Cemiyetı .- ızıl-!j yonda 130 lira Balıkesir lisesinde 

Atı' na 16 (K ) B .... ;5 ay Cemiyeti. Dıl Cenli:retı. Gazete-:: bütçesine 559.600 lira konulması 
, urun - agm • :; . . :: k b I d"l . . Ök . B k 175, Balıkesir orta mektebinde 150 

sızla . . b I :: ciler Cemı~etı. 5: a u e ı mıştır. onomı a an; 
r partısı aşkanı Genera :: !\'ot: 2 _ (;a;etemize gönderi • :: 1 lira, Galatasaray lisesinden 250 li· 

M t k .. .. ağının bütün ökonomi işlerini gö· l b ı e a sas, gazetecilere beyana • ~~ .'ecck yazılarda bu kelimelerin Os- g ra, stan ul mektep erinde okuyan 
tında hükfunete icabında kanunu ef manlıcaları kulanılmamasını ricag rebilecek te~kilat yaptığını gözö· talebelerden 200 lira, lzmir mek-
esasideki özgenlikleri kaldırmak i.C. ederiz. i! nüne alan encümen, yüksek öko· teplerinde 200, Konyada 140, 

l h · k .1 nomi meclisine lüzum olmadığı I sa a iyetıni veren ararnamenin :::m:::::-.:::::-... :::::::.0::-.::..-:::::::::::: Kayseride 150, zmit orta mekte· 
h Al · ı • neticesine vararak meclisin kaldı· sansür saf aaına geldiğini ve se . man gençıerz binde 140, Sı\>asta 140, Trabzon<la 

çimin özgensiz .olmasına seheb1 • rılmasım umumi müvazene kanu· 145, Tekirdağ, Zonguldak, Edirne, 
yet vereceğini söylemiş, kendisi Habeş ordusunda çalış- nuna madde o!arak koymuştur. Bu Manisa, Diyarbekir, Çanakkalede 
intihabatta kazanacak olursa par- ma~ İstiyorlar! suretle bütçenin masraf kısmı 195 150, Erenköy kız lisesi ilk kısmın· 
lamentoyu dağıtacağını ilave eY. - Berlin, 16 (A.A.) Havas ajan- milyon 11 ~in 53 liraya varmııtır. da okuyan talebelerden 175, li$e 
lemiştir. sı muha.brinden: Habeş ordu • Encümenin gelecek yıl hükU - kısmında okuy-anlardan 200 lira a-

---~------------------ sunda rahfmak üzere Berlindeki metten vaodmasım iştediği . iıler lınacaktır. 
n.,rz,~v. . t E t . t .. .. Habef general xon~IOaluğuna arasında, devl6t müease.se ve mal - 1935 - '10 yuınad. uıa.;,ıt..rı-

rt& .L..fl a a · n S ) U S U bir çfk Alman"ge11Çleri kaydedil· larının sigorta sistemlerinin aağ - devletçe ve-rUmek üzere pansiyon· 

ı ;nde Avrupanm en ileri ülkelerin· 
deki enstitülerle karıılaıtırılabile
cek müzeler, laboratuvarlar, bil
gi kaynakları gördük. Böyle kısa 
bir zaman içinde bu kadar güzel 
bir eseri baıarmıt olanları yürek· 
ten takdir ettik. 

Türkiye dünyanın en eski me· 
deniyetlerine geçit olmu§ bir ü)t
dir. Ve en eşki zaın;u.1 ... ı-danberi 
bu topraklar üzerinde ziraat edilir. 
Bununla beraber ıimdiye kadar 
Türkiye topraklannın yetiıtirdiği 
mahsullerin cinsini bile bilemiyor
duk. işte şimdi Ankara Ziraat 
enJtitüsü bu ulusal eksikliği gider
mek.. için bütün hızı ile çalıfmağa 
başlamıştır. Yalnız geçen bir bu· 
çuk yıl içinde Türk topraklannda 
yetişen altı bin türlü ot toplamış, 
bunları cinslere ayınnıı, hepsinin 
örneklerinden Enstitüde güzel bir 
kolleksiyon yapmı§tır. Fakat dik· 
kate-değer bir noktadır ki altı bin 
türlü ot toplanmakla beraber gene 
bu araıtırmalar bitmiı olmuyor . 
Çünkü topraklarımızda yetiıen ot· 
ların en az on iki bin cinse kadar 
varacağı sanılıyor. 

Türkiye eski dünyanın orta· 
smda olmak dolayısiyle hemen he· 
men her iklimin özel vasıflarını 
kendinde toplamıttır. Ziraat Ena· 
titüıünde çalı§an bilginler timdi 
birer birer bu vasıfların eserlerini 
buluyorlar, Türk topraklarının 

özdeğerini ortaya koyuyorlar "; 
Türk ulusunun bunlardan nasd 
faydalanabileceğini gösteriyorlar. 

Enstitüde toplanılan ve cinsle· 
re ayrılan yalnız ülkemizin otları 
değildir. Diğer bir odada Türki· 
yenin her cins hayvanlarından ör· 
nekler b~lunmu§; herbiri dikkatle 
birer köıeye yerleıtlrilmittir. 

Gene Enstitüde Türk toprak· 
ları bir bir tahlil ediliyor. içile
cek sularla içilemiyecek sıJ.sr kim
ya aletleriyle ayırdol...cıuyor. 

Enstitü taı~ı.~sine Türkiyede 
yapılabilec,.ı. ziraat san'atlarınm 
hepsi ~teriliyor. Ülkemizin ;:;{· 
r~""" mahsullerinden en çok ne gibi 
ıekillerde fayda elde edilebileceği 
arattırılıyor. 

Meseli Enstitünün bir tarafında 
henüz yeni getirilmit ve yerine he· 
nüz yerleştirilmiş bir makine var 
ki bununla koyun südü teksif edil· 
mektedir. Süt bu alet ile teksif c· 
lunduktan sonra kışın yoğurt yapt· 
labilecekmiş. Böylelikle hem ko· 
yun südünün değeri yükseltilnıit o
lacak, hem de halkın en önemli bir 
ihtiyacı karşılanmış bulunacaktır. 

Hatırımızda kaldığına göre An· 
kara Ziraat Enstitüsüne beş mil· 
yon lira kadar bir para sarfedil
mİ§tİ. Enstitüyü ikinci defa gör
dükten sonra şundan emin olduk 
ki, sarfedilen bu paralar bota git
memiıtir. Türk ulusu bu enstitü 
ile e!l yüksek bir ilim ocağı kazan
mııtır. Bir buçuk yıl içinde orh· 
ya koyduğu güzel eserlere bakarak 
yarın için bu faydalı ilim ocağın
dan daha büyük umutlar beıliye
biliriz. 

ASIM US 

Polis mek teb!ne 
alınacak talebe 

mek maksadile müracaat etmiş - lam bir usule bağlanması, yurt - lu mekteplere alınacak ley)i, ınec· 
!erdir. Şimdiye kadar yüzlerce luk, ocaklık ·tertibinden maaş a • cani talebenin sayısı bini geçmiyc
müracaat reddedilmiştir. Taliple- !anların on sem lik!erine karşı!ıkl cektir. 
r~ verile.-ı cevap ıudur: 

"}.J.tbeı hükumeti Avrupalı as· 
ke,. kabul etmez.,, 

Çin elçisi 
Ankara, 16 (A.A.) - Reisicü .. 

mur Kama.l Atatürk bugün saat 16 
da yeni Çin elçisi general Uyautau
yu mutat merasimle kabul buyur· 
muşlardır. Elçi Reisicümura iti · 
matnamesini takdim etmiştir. 

Çek-Sovyet antlaşması 
imzalandı 

Prağ, 16 (A.A.) - Çek - Sov
yet antlaıması bugün imza edil • 
miıtir. Çek - Sovyet antlaıma · 
aına bağlı olan protokolun metni 
§udur: 

Her iki hükllınet andlaşmadaki 
şartlar yerine getirildiği ve Fran· 
sa tecavüze maruz kalanın imda • 
dına koştuğu müddetçe karfılıklı ' 
yardım taahhütlerinin muteber o • 
lacağını kabul ederler. 

An.ti aşma Fransız - Sovyet 
antlaşmasının ayni bir metin ile 
üÇ mac!delik bir protokolu ihtiva 
etmektedirler. 

Çek - Sovyet antlaşması Çe · 
koslovakyanın emniyet ıistemini 

tamamlamakta ve bu sistemi lo • 
karno miaakına başlamaktadrr. 
Çekoslovakya ile Sovyet Ruıyamn 
Leh:stan ile olan münasebetleri 
bu antlaşmadan hiçbir suretle za -
rar görmiyecektir. 

Ücretli memurlar . 
ıçtn barem 

Ankara, 16 (Kurun) - Bu yı] 
ücretli memurlar için de ayrıca 

barem kanunu yapılacaktır. Üc· 
retli memurların barem dereceleri 
tahsil seviyelerine göre mo.aşh me
murlara mütenazır olacaktrr. Yal· 
nız, maaşlılara nazaran mahrum 
oldukları bir takım haklara karşı· 
lık olmak üzere bir veya iki dere· 
ce üstün maaşa geçirileceklerdir. 

Barem layihası etrafında tetkik· 
ler devam etmektedir. Muhtelif 
Bakanhklarm fikirleri sorulmuş J 

tur. Layihanın, Kamutayın bu dev· 
resine yetİ§tirUemeyeceği anlaşıl· 

maktadır. 

Türk - lngiliz ticaret 
anlaşması 

Ankara, 16 (Kurun) - Türk · 
İngiliz ticaret anlaşması üzerin· 

deki konuımalar ilerilemittir. lngi· 
liz1er müvazene esasını kabul et· 
mişler ve lehimize olarak yüzde 30 
fark ayıracaklarını hüki'imetimize 
bildirıniılerdir 

Kendir fabrikası 
Ankara, 16 (Kurun) -Okono

mi Bakanlığı Kastamonuda bir 
kendir fabrikası kurmak üzere tet
kikat yapmaktadır. 

Gedikli küçük zabitlerin 
terfii 

Ankara, 16 (Kurun) - Gedik 
li küçük zabitlikte çavuşluktan üst 
çavuşluğa terfi için en az iki yıl, 
üst çavuşluktan başçavuşluğa ter· 
fi için üç yıl kabul edilmiştir. Ter• 
fide kıdem, muvaffak ehliyetna · 
me almak, komutanfarca inha e -
dilmiş olmak, münhal bulunmak 
§arttır. 

Ad~arı değişen 
şehir;erimiz 

Ankara, 16 (Kurun) - "Beya• 
zıt,, vilayeti adının "Ağrı., ya 
"K k.. d "D .... B art\ ose,, a mın ogu eya · 
zıt,, a cevrilmesi kararlastrrıldı. 

~ J 

Başbakanlıkta sicil 
bürosu 

Ankara, lG (Kurun) - Başba· 

kanlıkta sicil i~leriyle uğraşmak ü· 
zere ayrı bir l-.üro tesis edilecektir· 

Ankarada kız san'an 
mektebi 

Ankara, lô (Kurun) - Kültür 
Bakanlığı tatafından önümüzdeJd 
yıl içinde A':lkarada bir kız san'o.t 
mektebi açılacaktır. 

General Ali Fuat 

Ankara, 16 (Kurun) - Polis 
mektebine 100 - 150 talebe ah. B. Rüştü Aras 

Viyana, 16 (A.A.) - Türkiye 
Mersinde çocuk 

bakım evi 

Ankara, 16 (Kurun) - Konf" 
saylavı Generai Ali Fuadın ve c!a.· 
ha bazı zevatın Partiye ahnacatdı::ı· 
rı söylenmektedir. 

nacaktır. 

Halkevi Başkanlığı 
Ankara, 16 (Kurun) -Bay Fe

rit Celil, Halkevi Ba,kanlığına se· 
çilmiıtir. 

dışarı işleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras, otomobille Budape§ • 
teden buraya gelmiştir. Birkaç gün 
özel mahiyette olmak üzere bura· 
da kal~caktır .. 

Ankara, 16 (Kurun) - Mersin 
çocuk esirgeme kurumunda 10 bin 
lira harcanarak bir çocuk bakım 
evi ynptırılması kararlatmı~tır. 

General AH Hikmet 
Ankara, 16 (Kurun) - A;1~ 

saylavlıklardan birine general Alı 
Hikmetin namzet gösterileceği heı· 
berleri teeyyüt e!:mektedir. 
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Asker kadın 
«.lan culrer olar mu? Bu 8Öz • 
~ er1te1r ciıuintl•n t1a1uı bar Sebebı ne ? 
...., Gfala lcalitetle, lıorluık, eda. 
~ bir maltlulı oltlağana Gaz oe benzin depoaun-
~ inaanlar arcuanda ıadeee da yangın 
::~tür. Saılece bir ıalıatlan bat· 

Müzik 
Çek beatekdrı oe orlces· 

tra ıefi şehrimizde 

Türk - lngiliz 
1icaret anlaıması pek 
yakında imzalanıyor 
Dün ıehrimizdeki lnailiz maha· ~ 1•1 Jefiltlir. Dün aabah Umur 1erinde Su • 

«-luaı lforlralı bccerihü alrd· koni Vakum ıaz kumpuıJ&anıa a· 
..., ~bir ac:aplilı ıancu: lrol it ıaz Ye benzin deposunda bir · 
;-- olmaıtar iri lratlantla ru: Y~.çıkmq. Büyük bir tehlike • 
-..,. fe)'İn bile meocut oldrıfana nın önu almmıtbr• 
~hr. Yanımda 300 kilo kadar ben .. 

Seyta,. atlcuantla öyle iruanlcır zin ile bet tiz teneke dolu ps 

Vardır iti lratlını erlıelı ruhunun i· yanmqtır. 
fİrtcle ""'•a ~ __ ,, 6. L-' lıtinye deniz itfai1•i yancm 1• .... ._,. '•& .acıece ır 1«11CP • J • ik" lt.-.&..1.6--
IQl'nlalıtaclır. Bir lıadımn bu ruhu, rıne se mq, 1 ~t u • .-_,ua- · 
~ ı al L- aonra yanamın dıier depolara 
• • , ne eı mcua, ıcvnUfmcur • 1. . ı ....... 
'rinde Y•r fatmuf bir erlrelı ruha- ıeçmeııne m nı o-:u"'tur 

1 filinden öirendiiimize ıöre, An • 
karada deY&m etmekte olan Türk 
- lnailiz yeni ticaret anlaıma11 
ıBriifmeleri muvaffakıyetle iltr • 
lemit Ye bbçok noktalarda her iki 
tarafı memnun edecek tarzda u • 
YUfUlmuıtur, Kalan bir iki ufak 
noktanın da ayni uysun tekilde 
hallolunacaiı ve muahedenin hu 
ayın ıonundan eVTel imsalanacaiı 
muhakkak pniJüyor • 

.._ clev ti E L-L L_ Yanıın, amele ıı .amadan 

..__ amı rr. rıcsıc rumınu .. ld ~. • . I . 
~bet.:.x.: .. L-" __ ,, • once o u5 .. ıçın pa·ıı..ama ame e11 
~. ,...a ~ 1a111rn .acııece bir -::.a • .J- • t• • ---.ar n.J _,, unnfflllr vwuemıt ır • 
._~ • vaan11an, af"'tan larlr p ti bept "le • --vır. a amanın ne ıe en ı n il. Vloı Vftıtilrl 

1(.,/
1111 

L!! • .ı • I...! ıelditi kat'I olarak anlatılama • 
oo~eee ayn ve • .,. rnt Yaln L- • d ld -,..,. rnalJ'"lta Nyan/ 6u t1,·· m.,tır. ız ucmın ° urma Jozef Vlaı Vrutiki adlı tanın · 

llnceıen ~--uı ___ ... _! ~Ll.ı!L .': yerindeki tuJikten ileri ıeldiii mıt Çekoılonk bestekin ve or· 
İfint .... ne lfCllCI llCllClf Cllllcuıı:, fll'• aanılmaktadır. 
..... aatii vererelr miidalaalar 7'1,,. y dm~ Y&ki ad hu· kutra ıef i, lttanbul koıuenatu • 
-·.....,.dır &Dllll ç •• t • a varının bir konserini idare etmek 

lıl'!-~ _·. L-..1 "- •1 lunan Ye blltGn pce bekçilik ya· 
-....... ... ımn ra""a saa ~na u_ • • • •1 pan Mehmet aorp altına almmıt· 

L ' ICUl'iUI onan uac., san Be'-· M hm d 0 2 l d" i" ..., ~M J.-L- 1...! ol--..1 • tır. ~ı e e rn ıvy e ı ıne 
ılL_ - en.,..,.,,... 1nr P7 mcmr .. ti 1 h' k" • .,., Aimi.; I" • .-.1 •• .__L __ ,, pre pa ama o an yere ıç ımae 
"·- - 12,_011 IJllllllRVl8C111 _ .. , il d'" d 
.......,. sersekfen 6ir .-Jı efei H 7~&f~f, ~ ~ uz e oraya 
'-pa aan ""11 lrua üuan oldrıfano lrimte .. tmemiftır. 
'-i alirıtfiitlenlir. Beykoz kaymakamı Ye zabıta 

1
_ !!.•6ııld lroılın if lttqalıntla .~ m~lan hl.cliaeye elkoym'lf n 
~·omu onuaa yiiriiyeWlecelr tahkikata bqlamqlardır. 

::_~~· sirtlilıl• .annı 6a di ş· k . H . . l ~• ••P Will..a,tir. F"' ır etı ayrıye spor ıı e-
'-t Wının ~ ltıılelannı w, rine yardım edecek 
1'11tıcl., sibi imli,,,.,,... 6 .. lw Şirketi H&JriTe S.,.lerb,.yi, A: 
:: raf,,... '-''""' _,_,.,ili lır naclolubiaan, Beykoz pbi yerlere 
.a,.. ._,,~ara ıebep olayar. ınnr hle""i" mıenitlem~ei i~in ha• 
~ .. .ıcınmaıar.ın oır ucu kadın- zı mühim kararlar vermiıtir. Bu • 

)'I gÖriifferirw# ~erin~ rada, lr ' ma ....... ......__D ... 

iıteğini ıöıtermit ve ıehrimize ıe· 
lerek provalanna bqlamıttır • 

Bay Vlat Vrutiki, "Cbant Soll..· 
nnel,, iıimli bir eaerini Cumurrei· 
ıimiz Atatürk' e, bir diler eıerini 
Ankara Cümurreiıliii orkeatraıı · 

na itlıaf etmiıtir. 

Telif eltili bir kitabı da kül • 
tür Bakanbtımın ithaf etmif bu· 
lunuyor. 

Tanmmıt ÇekoıloYak artiıti 
için ayrıca bir konaer tertip edil • 
mittir. Çünkü lıtanbul konaerva· 
tuvarlarının konseri bitmiı bulu • 

nuyordu. Öıaiimüzde.ki peqe111be. 
sBnü aaat on dokuda Glo?J& ıi· 

'4!r . ... ilen aelmelıtır niıletilmeti için yardım edecektir. 
/( ti Bundan hqka, burada mühim nemuıncla bir komer yerecektir. 

la. ela ın, ıav•a taiıwle erlıelıt.,. ımçlar Ye apar kartılqmalan ya• Diler taraftan muıikimizin tan
~k e .'~rldı olmamalı ••eldir pılmuı için yeni bir apor tarifeai zimi iflerile uirafm&k için Anka· 
,,,._~ili moflern nt1111G8iyle anlı- yapacaktır. raya çalırılan meıhur Alman mu· 
-aar ıeln6erlru • .a.L ~ ' uaerın arıuc mu- Ba tarifeye ıöre bu yaz ıpor- ıiki aan'atkirı Pol Hindemit, dün 
,._~dalGTla defil, uluların lıaa calar, çok ucm olarak ıeli; ıide· ıehrimize ıelmif, konaenatuYan 

ıörmüt ve kendine çahmn halk 
tarkılarım, büyük bir ali.ka ile 
dinlemiı, bunlardan iıtif ade im· 
kinlan üzerinde konuımalar yap-

ıl.7"'"'-ndan bGflıa bir f•Y olma· ceklerdir. 
.. ...,., dÜfÜnmefe mecburdur. 

Vıaaaı ıeler6erlilıler 7alnız Haydarpaşada açılacak 
~lae,i defi/, 6iitin Wr 7flrda _.... • h 
~ırlar. yenı astane 
'-.Seferber Wr yurtta .aaluı aan· Haydarpqacla açılacak olan i· 

)alna illı hatlar delildir. Bü ki Jilz elli ,.ataklık hutanenin ta· 
~iir alama. dilitı ıiirmektedir. Şimdiye kadar Midesine yılan 
...._ ""- 6ö,le tarlaılıldan 10nr:1 kalorifer, elektrik, banyo, dahili kaçan adam 

11111tır. 

-~ •~elıtera bir ehil efelr tadilit, ıın için 170000 lira har-
"- olmıycıcafını nisin il . .~ C&llllllfbr. Hutanenin enelce bir Guraba butaneainden yeni çı • 
~ir? en..,.. huiranda açılmuı kararlqmqtı. kan Kemaliyeli Klmil iıminda 
• :ıııt..lının alıer L-ıl • Huırhldar henüz bitirilmediii bir adam dün belediyeden mem • 

il. ı.~ na anna sırma • • - L _.,_ - • 1 .q. mütlalaa llllrW • t· tçın &llfiUlenın ne aman açı acalı leketin~ ıönderilmek üzere para 
~-ir. B• ~ "':::. belli delildir. ~ımı iıterken mulıuebe dair• 

fe.ta.ı~~eımelr imlranrnı •• ,elıilir öliıfl c:enPıin •7"ne da- ıiade fenalapmı, ba11IQU1tır. H .. ,.;;,""en iP• zaruretleri laaırlO" lar-, ' men ııhbl imdat otomobili çatı • 
.. hrpiamalı ••eldir. B""" slrpaeainis. Çiinlrii ta- nlmıı, Kimil hutaneye kaldırıl· 

zq '-sanın nılta oanlılarfla iter llİlll• qlnn Wr pyt/ir. Bir MO•o mıtbr. Kimil, Kemaliyede tarla. 
a .. "'* allllec. Wr ıelril tılmqtu: ltıırWMe lıaıtlın da erlıelı ıi6i lıo- ıında UJU?ken ajzından midesine 
~ h~vetle lıo~:· .. ramü.,. hraıunai rnec6ari7efin- bir yılan kaçmıf, orada 11lan çı • 

"iia 6ir /wqlHln airiai sini.- dedir. Ba 7'bu1en pı ilaaH.ren •ör- kanlamayınca latan bula ıelmiftir. 
~ M, '-"liaine 6aflıalfln aal md, ölm.rera allliirnlelı telııt:lini Burada Guraba haıtaneıinde yı • 
.,~..,..,. px:rılılanm 7"'nu iyice~. lan çıkanlmlfbr. Kimilin neden 

.,, lıonır. Difiler bir lıenaro Sadri Brt.... bayıldıiı belli deiildir. 
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Şehrimizde bulunan lnıiliz el· 
çiıi Sir Perai Loren enelki akıam 
Ankara ya ıitmittir. 

lnsiliz ticaret ataıeyi Kolonel 
Vudı Anlcarada bulunuyor. 

Bir imalathane 
kapahlacak 

Belediye tarafından 'enelerce 
evvel çıkanlmıı bir talimatnam.
ye ıöre, Marıarin yapılan yerler 
de tereyaiı ıablmaaı 1uaktır. 

Buraada aatılan yallar muayene 
edilirken üç yüz kiloluk yajtn 

mahlut olduiu ıörülmüı, bunun 
nereden abndıiı araıtmlmıflır. 
Neticede bu yaim Y emiıte bir 
marıarin imallthaneainde kanftı• 
nldıiı meydana çıkanlmıf imallt· 
hanenin kapablmuma kara., yeril· 
mittir. 

Ekmekleri hamur haline 
getireoler C#aJa ııdlr~ 

Ekmekler ealciden ldlfel•le ft 
aepetlerle ta1mı1ordu. Belediye 
ıeceleri aokaia bırakılan n içle· 
rinde klpek Ye kedilerin bile yat• 

bldarı bu küfe n ıepetlerle ek • 
mek tqmmuını yuak etmif, ek • 
meklerin içleri beyaz boyalı ve 
raflı ve çinkolu kaplarla tapmna· 
ıını mecburi kılmıttı. Birkaç sün 
enel ııhhat müfettiıleri tarafm • 
dan yapılan arqbrmada bu mec· 
buriyete uyulmadıiı, ekmeklerin 
ııcalc bir halde iiatüate konup ha• 
mur haline aeirildiii anlqılmıt, 
bazı fırmcılar cezalandmlmıflır • 

Marepl Pılsudski için 
iyin yapıldi 

Dün ıaat on birde Beyoflunda· 
ki "Sent Espri., kiliaeıinde ölen 
Lehiıtan harbiye Bakanı Mareıal 
Pilsudıki için ruhani iyin yapıl • 
mıtbr • 

Ayinde Lehiıtan elçiai ba1 Po
toki Ye koneoloa bay V qnoro't'İç 
ve elçilik erkinı bulunmuıtur. 

Maretal Pilıudaki'nin cenueai· 
ne it&Nt olan temsili tabut ki· 
lieenin orta yerinde duruyordu. 
Kiliıe battan qaiı ıiyah tüllerle 
kapablmıflı.. J 

1 Gezintiler I 
Bize imrenen 

• 
Almanya 

Son pnlerfle Almaıt)'Cl)'I '°'• 
ıan A.m Uı, "Dtı7Sfll• 119 

tliifiinceler,, atllı 6ir rmltole )'Clr• 
ılı. Banda Almanlann Tiirlıler• 
lıarfı balediltleri 'rınalar ..,.. 
llllllftlf. Oralla lıar,.lfİnlflar, 
"Türlı,, atlına pıterilen ttqphır 

anlatılı10r. 
ÜdÜn kan, yü/uelt •7 ,.,,_. 

nı ıüden bir alata11 "Türlı,, • lıar· 
ıı dsqtluju 6a ttq~, 6ira tl.tı 
imrenme /ıarlflJllf İlnİf. Zinı:irlr 
rini GllOGk ilin iıra6ilen "V ...-
"'7• ,.,,,,,., s.-''• •iiırril• 
Tiirlıiin. L.-ml• •-..u Wr P,... 
si6i "°""",., ~inil- .. ,,,.,. 
mMla luılılıdır. ÇünMi onlar pelt 
iyi 6ilirler iri ,,,,,..,.,""""• iİlfiİlt 
lıan dol..,. ulalar, ,,.,.,,,. .. i 
,in örnelt hlıl.....ıer. On.At 
olarlar. 

A-m U~un 6a )'CISUlı .... 
alri 6ir ,.,_,., 11.,li. B;qalı S...-
11 aniun. O vdiflri Al....ı.ı a
fintlüm. M~tl• "An • 
vere,,, "Liyej,, zaferlerinin....,.. 
lan ıınsudıyaralı •esen, 6iH "Mr 
rila,, in torunların• ,,.,.,ır 6ia 
onurla btılııtı..r isinılen 6crlıan • ., 
ne 6a tMlanrlartlı. ÇwleWqi lliıe 
.,,.,.ın ... 6ıü)liilr, ...... .,.,. 
,..,.. maar ~ ..,,,_. 
~ JHVI '-ttlil.nı. .qa ... 
da,,_,.,,. a.1- ..,.: H• teır 
olup ti""'- ..... ,...,.,.,. .. 
l1Gf t.nltleriıwle. ,,,..,,.,,.. .. 
epis ulerin ,,.,.,.. ,,., .._ .. , 

ter "• 6ofhlfln 4efilfli. 
"Goro", "Hamillon", "AUenM" 

ıibi "düırnan lıamandalan Tiit
kün aılterlifini,.erlteWifipi, lıaP,. ,.,,..,.,.,.,. - ..,.. .. ·=·eri ... ,. ,..,,, ...,.,, . ..,,,, . 
lıerferltcn, onların .. nanleörlifii 
Wze ,,.ı. flolıtınnmtflı. Bis, la ICor 
patlonl11, llahllon7fllla, ,,,_.. 
•esitferiıwle, lt...,.,flla •ıali
rnisflen '°' onlar itin ,.,,,....., 
Batula ,_ı.,.. ..a,......ı.n •l
ranıla dlllftllJ'larurmı 60,..ıeı.11,,. 

""""""fanuıs IOft öfdil ifte .. 
CiCi inWr °'"•· 

ÇalleJo4en hrfı tlafl•• H letf'" 
m11f ırrnalılara War ad, fJW' 

sin Sir ,.or-4• S-PlfCI ~,.,. • 
rülilı. Kdıçlanna Wa ,..,_. 
a.tinfle parpllinitlı. T .,,,.,._.. 
""atım 1iihn4i ...... ..,,,.,, ,.,. 
le .Wilr. Y .ı..,. lolma ılfirf,.. 
nunızı 6aflalılar. Y _..,, ._,,. 
mallan eti 7f1Fafd""111111f P.118' 
tinirli .,. dinaınif ,..,,. ..... 
yalan Jnlıs orfqa aldilı. Y ..,_. 
oarlıftn en,.,,,,.,..~·· ŞİM 
di IİJCIM pltleriıtl• 6* ab41911 
illi .. ,,,,, ... Jdtlas '~· 
Çalın alalan ili-ye ...ıcinl""" ...
sei lriW)Wi ift• War. 

Bapnl&ii Al,....10: "Bisi tlll' 
ccdı Ü Cllller•nas.,, li)ot ..... • 
ocı, dofnıdar. Asfıiınu ,.U.. 
,epnı.n ....... qı - .. ,,. 

..aiıt8'• 
.. 
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KUltUr lflerl 

üniversitede 
imtihanlar 

Talimatnamenin aldığı 
yeni ıekil sftlinçle 

karıılandı 
Oniver•ite imtihan taHmabıa ._ 

metinin Bakanlık tarafından tek • 
rar tetkik edilmekte olduğunu yaz 
mqtılc. 

Bakanlık talimatname üzerin -
aelci tetkiklerini hitİnnİt Ye 18, 22 
Ye 23 i?neü maddelerini talebenin 
Wrine olarak deii!tinnittir. Yapı· 
lan deii9me töyledir: 

Madde 18 - Tahriri imtihan
lar May11ın aonunda dekanlıkça 
tayin, itin edilecek, rün ve saat · 
)erde hqlar. Ve birer aün fasıla 
ile yapıhr. Bir amıfın bütün tale
heli ayni zamanda imtihan edilir. 
Her tahriri imtihan en çok dört 
.. t aürer. T ahrirt imtihan heye • 
tinin imtihan ~.eticelerini ıösteren 
liılteler ile imtihan kitıtlannı ha· 
siramn aon haftaamı seçmemek ü· 
sere dekanlıkça tayin edilecek sil
~ kadar Jc.,.ıı faula dekana •e
rilir. 

Lipmandan onbin 
lira isteniyor ! 

Avukat Hikmet tarafın
dan doktor dava edildi 

Eakiden lıtanbul iatintak ha· 
kimliiiade ve Bandırma ağır ceza 
reialiiinde bulunan avukat Hik · 
met, Hueki hastaneıi nisaiye te· 
fi Ordinariyüa Lipmanla hutaba· 
kıcı Şveıter Eliza aleyhlerine da • 
va açnııttır. 

Davacı, karı11 Nedimenin baı· 
tanede tedavi edilmesi ıırumda, 
henüz rahataızlıiı ıeçmeden, yat• 
tıiı koiıJ!tan bqka bir koillf& ıö
türüldüiünü, bunun butalıiın u· 
zamaaına ve hutanın buhranlara 
uğramasına aebep olduğunu iddia 
etmekle, niaaiye tefinclen on bin, 
hutabalucıdan üç bin lira tazmi· 
nat iıtemektedir. 

Avukat Hikmetin bu davaıı Ü· 

zerine, adliye dokturu Enver has
taneye ıitllıiı, hastayı muayene 
etmit ve raporunu müddeiumumi· 
liie vermiıtir. 

22 ~ Tahtiril imtihanlarda mu
Yaffak olamak için hunlarm bef 
birinden eı qaiı beter' numara al· 
..-, tahriri imtihan numaralan. Polla haberleri: 

DID mecmuanun v••tiai en atalı Tramvaya atlamak istedi, 
Jedi olmaaı f&rlbr. Bu auretle nu· ayağı kesildi 
~ •~ia. mUY&ffak ~lamıyan- Dün Sirkeciden Yedikuleye 
'-t~~ ı~hanlara ıuemezler. ıitJnekte olan vatman T evfiğin 
Tlllarirl amtihanlarda aldıfı mama· "d ••indeki tramvay arabaıına 
_1__ . • d" 1 , ar .... 
~ vaaatıaı ye ı o up da bb- atlamak iıtiyen, tahıil memUTla • 
d.aten aldıiı numara betten ata· rmdaıı Muataf anm o(lu Bülent 
iı oluna tal"be yalDJ& o clenten ayalı kayarak yere dütmüt ve ıol 
e7ICil dewetincle tekrar imtmana ayağı tramvayın altında kalarak 
girer. Tahriri imtihanlarda aldıiı ezilmiftir. 
notlan~ ·~.1e~iden ~iı ol· ÇARPAN OTOMOBlL - 20~ 
,el~ ~~e 1>u ımtihandakı den· numaralı otomobilin toförii Ömer 
lerden bet veya 'betten fazla~· dün Karaköyden ıeçerken dokuz 
mua ahnıt olanlar eylul deneaın· yaılarmda Perihan ilminde bir klz 
de laütün cleralerden imtihana ıi · ~-- _____ ı, ·· d .. ·· 

çocu ...... a ~..-.- vucu unun 
ıwler. muhtelif yerlerinden yaralamıt · 

23 - Bu maddmin birinci fık· tır. Şoför yakalanmııtır. 
1'UIDln ton ciiaıleai, "her talebe SAKALAR ARASINDA-Ga· 
imtihanlara birer sün f aaıla ile latada. Necatibey caddetinde çeı· 
airmeie mecburdur.,, teklinde de· mede ... doldurmakta iken saka 
iittirilmiftir. Yirmi yedinci mad· Ali ile Durıun kavıa etmiıler, Ali 
denin de dördüncü fıkruından eline ıeçirdiii au tafıma aopaıilr. 
aoma bir küçük ilive yapdmıt · Durıunu batından yaralamııtır. 
tD. KALP DURMASI - Vefada 

"Bunlar da munffak olamıyan· Haydann okıij~n fabrikasında ça· 
lar umfta kalırlar." lqmakta olan Ferhat dün it ba • 

Bak•nlrlm Japbjı bu deiittir· tında birdenbire dütüP ölmüttür. 
me bütün ÜDİvenite talebeai ta • Yapılan muayene neticeıinde Fer· 
rafmclan MYinçle kartıl•nmıftır. hadın kalp durmumdan öldüiü 

Afyon iıleri 
u~ maddeler inhiaarı 

.... ı ditektirii, hay Ali Sami he· 
nüa Ankara.dan clönmemittir.Anka 
rada afyon alan •• aatık itleri 
llökaacla Obnami Bakanlajı ile 
tmlHlv 7-&pm•lctadır. 

Bu temallar iıi ltir netice wrir· 
ee, Olmnomi LkenJıp, iahiera 
llliihim bir para Jarcbmı yapac.k· 
tır. 

anlatılmııtır. 
KANT AR ÇALMIŞLAR -

Kumbaracı 10kuıunda oturan kah· 
•eci Mehmet iaminde biri zabıta • 
ya müracaat ederek dükkinında 
aaılı duran bir kantarı mahalle 
ç~culdumdan Y ako ve Mrhalinin 
çaldığını söylemittir. Çocuklar 
yaklanm~lardsr. 
. ELBiSE ÇALARKEN - Be • 

yollunda Mahmudiye caddeainde 
C.Win hanını tamir etmekte olan 

Band• bqka butematl• ara· ICoatinin uılı duran elbiaelerini 
ıında, MJ'. Ali Sami, Türk - lran çalsp bça.k iatiyen Hayik ,.aka• 
af700 ko1a1tmalanndan, bay Na- lanmıttır. 
rhnan'm latanhuldalri tetkiklerin· BiR KAVGA NETiCESi -
~ w U,.,. lmrteli fabrikaları • Yerebatan caddesinde on üç nu • 
• T11rki)eye yaptıklan ihracat maralı evde oturan Hayrettin dün 
Wk«nda da izahat ftnllektedir. evinde kendiiini ziyarete ıelen ar· 
dP kadqı kalaycı Mazlum ile kavga 
~ GJtlan~. ~ aca6a ani; ya tutupnlf, neticede Mazlum 
~orunu, biai anlı,.,lar mı?.. Hayrettini bwçakla omuzundan ya· 
'Orl.la diSniip iollllfOll 11e (Ren) ralamlfbr. 

"'7dann4a ~ ~W )'İÜıfflen ---------
,., ilıfıla lıan, rılıı •Y pohpohu a- Randevuculuk işi 
,_.... ..,,._ ..,_,,,.. g.,.dilıçe Deapina, Anna, Polikaena itim· 
,._ ••-...ı•:a. Dlinya ,,.,., ue lerinde üç kadın aleyhine randevu 
ilitll l,,,_,_ ı IÜlıl lManlar on- eri itletmek iddiaaile takibata ıi· 
ı.u. ,.., ... fCli '-- sWI ita- rifilmiltir. Polis, tahkibtmı bitir 
~ ...,.,ıer. mif, bunlan adliyeye ıönclermit· 

........ tir. 

Vapurcular 
arasında 

Sosyete kıredi ve
rilmesini istemİf 

Vapurcular aoıyetetinde uma• 
mi bir toplanb yapılmaaı haklan· 
da henüz bir karar verilmit de · 
iildir. Soıyeteden verilen malt • 
mata ıöre, idere mecliai azaam • 
dan dört kiti tarafından imzala • 
nan takrir, kendilerinin iateli ü • 
ztorine ıeri verilecektir. 

Soayetenin taafiyeai yeya Ya • 
purların aatılm.aaı meaeleaine ıe • 
lince, bu da aoayete tarafından 
tekzip edilmektedir. Fakat ileri 
ıürüldüğüne ıöre aoayete kurula · 
lı iki yıl olduğu halde, hiç bir hiı· 
ıedar timdiye kadar bir temettü 
almrt de-jildir ve deniz yoları ida· 
reıi yeniden on iki vapur aldığı 
takdirde, .oayetenin kazancı çok 
ıaraıla&caktır. 

Gene ileri ıüriildüğüne ıöre, 
,imdiye kadar ve aosy~tenin en 
müaait bir tonaj niıbeti elde ettiji 
zamanda, hiaaedarlar temettü al · 
mazlaraa, denizypllarının tonaj 
niıbeti 20 puvan daha yükıelerek 
yüzde ıekıeni bulduğu zaman hiç 
alamıyacaklard ır. 

Bu takdirde, hi11edarlar ziyan· 
dan kurtulmak üzere ıoıyetenin 

taıfiyeıini veya vapurların •tıl · 
maımı iıtiyeceklerdir. 

Bununla beraber yukanda da 
iıaret ettitimiz ıibi taafiJ.e iti 
tekzip edilmekte hatta !Ü'ketin 
timdiki elinde bulunan yüzde kırk 
haktan vazseçerek yüzde otuza 
kadar razı olduju ve bunu Oko • 
nomi Bakanlıiı ile idare mediıi 
bqkanına bildirdiii de söylen · 
mektedir. 

Okonomi Bakanlığı idare mec · 
liıi bafkanına hiıaedarlardan tam 
aali.hiyet alarak müracaat etme • 
ıini bildirmit ve bu aalihiyet ve • 
rilmi9tir. 

Gene söylendiiine gör~, deniz 
yollarına on milyon kredi verilme
meıi içinde Vapurculuk aoıyeteıi 
bazı te9ebbüıler yapmıt ve Bat • 
bakn ismet lnönüne 'bir mektup 
ıöndermiılerdir. Bu mektapta, Te· 
riien kredinin iıtenilen iti yapmı· 
yacaiını ve bu paranm diğer taba· 
larda daha faydalı olduiu ileri 
ıürülmüttür. 

Kıaa 

-- Şehir---• 
Haberleri 

YENi SOYADI - Uzun seneler 
muhtelif mekteplerde Fraıunzça 

maallimliti eden Bay Nİfll• Ciğerci· 
F&JI, "Esinciyer,, soyadını seçmiş n 
tescil ettirmiştir. 

HAMALLAR CEMiYETiNDE -
Hamallar Cemiyefi idare heyeti a • 
zahğından bazı çekilmeler olduğun
dan, bu ayın sonunda yeniden ~m 
yapılacaktır. 

BUGDA Y SATIŞI - Ziraat Ban· 
kası son günler içerisinde, Avustur -
yaya .beş bin kilo buğday satmıştır. 

Bu satııların süreceği umulmakta • 
dır. 

ADALARDA - Adalan gtizellet
Urme cemiyeti Paıar\günü bir top -
Jantı yaparak adalarda yapılacak 

bayram hıazırbldan ile uirqacaktır. 

PAHALILIK HAKKINDA - Be
lediye iktlaat mUdtirti Bay Asım Sü -
reyya lnUmiizdekl hafta zarfında Ti
caret odasında pahabltk hakkında 
'Jfr koaf erau verecektir. 

Kayıp bir çocuk 
evine döndü ' 

Çotuğa tecavüzden suçlu 
birkaç kişi yakalandı 
Abdullah iaminde on dört ya· 

91nda bir çocuk, KaraBÜJDf'Üktekİ 

evinden on gün evvel çıkmıf, bir 
daha eve dönmemi9ti. Annesinin 
müracaatı üzerine aranan çocuk, 

on gün uzakta kaldıktan ıonra, e· 
vine dönmü9tür. 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
bu çocuiun Sefer isminde birinin 
Beyoilundaki kahvesinde alıko • 
nulduju anlatılm19, Seferle çırağı 
lımail ve lbrahim iıminde biri, bu 
on sün içcriainde çocuja tecavüz 
ettikleri iddiaaile yakalamnıtlar • 
dır. 

Niyazi iıminde bir toförün oto· 
mibilile hep beraber bir gün Kah· 

taneye ıidildiii de teabit edilmit, 
Niyazinin ifadeai alınmıftır. ifa· 
deai alınanlardan biri de Bayram 
iıminc:ledir. 

Bu itin tahkikatını bitiren po • 
liı, yakalananlan dün aktam ıeç 
vakit adliyeye göndennittir. Tah· 
kilcatın bundan öteaini adliye ya
pacak, iddianın hakiki vaziyete 
ne dereceye kadar uysun oldutunu 
belirtecektir. 

Silivri yoğurdu adı altında 
, satılanlar 

Birçok dükkinlarda, pazarlar 
da Silivn 7*"'-"'• ~ .Jtnv1• 

yalıız Ye f,._,s~..a_td~ 

i• görülmüştür. Eıkiden Silivri 
Y!>iurdu yalnız Silivriden ıelirken 
timdi Marmara civarından yir 
mi dört yerden bu namda yuvar • 
lak tenekeler içinde yoğurt geldi· 
ii anlaıılmııtır. 

Belediye bu ıibi yoğurtların ıık, 
aık muayene edilmesini alakadar· 
lara bildirmi9tir. 

Lokantada fiyat listelerini 
herkes görecek 

Fiat liatelerini taaclik ettirmek 
mecburiyetinde olan ıuino, lo • 
kant&, kahvehane, otel, panaiyon, 
mesire kahTeleri ıibi yerlerden bir 
çotunun henüz fiat liatelerini be
lediyeye tasdik ettirmedikleri, taı· 

dik ettirenlerin de listeleri mütte· 
rilerin görebilecekleri yerlere aı· 
madıkları yapılan teftitlerden an· 
la1ılm11tır. Belediye, ıube müdür
lüklerine gönc!erdiği tamimde•bu 

liatelerin bulunup bulunmadıkları
nın arkı bir ıureUe teftit edilmeai• 
ni, bundan batlra aayfiye yerle • 
rinde deiitilc tarifeı.i lbteler imi· 
lanılmamumı da bildirmiftir. 

Hnsızlıktan ceza 
Arnavutköyünde Vaıilin dük • 

klnmdan ateberi qırmaktan IUÇ• 

lu Bayram, ikinci cezada muha · 
keme edilmif, on bir ay yirmi gün 
hapia cezası yemittir. 

Sebzehilinde 
Belediye reia muavini Bay Ha. 

mitle iktıaat müdürü bay Aaım 
Süreyya fen ve imar ıubeai mü • 
dürleri dün Kereatecilerde yapıl • 
makta olan aebze haline ıiderek 
tetkik•t yapmlf)ardır. Halin hazi· 
ranın on betine doinı açılmaaı u· 

1 Ask.erlik işleri J 
Yedek subayların 
muayenesine başlanıyor 
Beyoğlu Aıbrllk fUbainden: 
Beyotlu ukerlik 111besinde yeiJk 

subay ve memutlann her sene otel .. 
ğu gibi l - Haziran. - 933 sünt,.r 
cinde yoklamalarına b&§lanacak 'fi 
30 - Haziran - 935 giinlemed aktr 
mında nihayet verilecektir. 

Yoklama bizzat §Ubeye mUrael • 
atle veya mektupla yaptmlabflect • 
iinden mektupla yoklamalamu JaP' 
tırmak istiyenlerin apiıdakl ıaalt • 
matı noksansız olarak bildirmeleri 
liizımdır: 

1 - Şubcdt> ka) ıtlı olduğu Sira ... 
mara!'lr. 

2 - Adr, baba adr, dofdatu re'• 
doğum günlemeci. 

3 - Sınıf ,.e rütbesi. 
4 - Sicil veya kn) ıt numarası. 
5 - Soyadı. 

6 - Şimdi oturduğu adresL 
7 - Memuriyet nya işL 
8 - Hekim ve baytarlann diple• 

ma numarası n tababetfa llansi ,. ' 
besinde ihtisası olduğu ve ihtilU ~ 
8ika numarası. 

9 - Nüfusta kayıtlı oldaiu aclrl' 
si ,.e nüfus kaydının cilt ve sıra nl' 
marasr. 

10 - Ahvali sıhhlyeslnden tfkl1" 
ti olup olmadığı. 

11 - Btiyük ve latildl.I harpleri .. 
de bulunup bulunmachtı ve bahul' 
mut ise hangi kıt'a veya müaMMlel' 
de bulundaiu. 

12 - Deniz sınıfından oJanlard 
güverte veya çark~ kuamlann ... 
hangisine mensup balundafL 

13 - Piyade ımuf111da11 olanlafllll 
makineli tüf ek ıuba)rı olup olmadı • 
jL 

14 - Şubede fotolrafı bula..
bulunmBS1n her subay ve memura i
ki tane veırdka f otofrafmı ıahe1' 
göndermesi veya nrmesl. 

Şube 'lftıntakumcla balmap il 
şubeye müracaat etmemiş olanla,_ 
da behemehal ıubeye mliracaatJe ._. 
,Yu.ıa11.- ,, ... ...._.1 __ ,... ·~ Ha": 
.... _ eiJi d•..,.dadea ~• 
rck ~ifal1i , .e gerek:Se mektupla •iİ • 
racaatJer kabul edlJmiyerek .. llbl ' 
ler hakkında 1076 No.h kanunun ti 
uncu maddeal ahkbn tatbik edile" 
ti ilan olunur. 

Kitapçıların davası 
"Maarif,, kitap evi eahibi Na

ci, "Tef ey yüz,. kitap evi sahii.J 
Paraeh ve "Sonpoıta,, ıazeteai ~ 
leyhine dava &ÇDUfbı'. Davanın -
bebi, Paraebin ıuetede netrobı ' 
nan bazı sözleridir. Da-.acı, M 
sözlerle hakarete ujradıimı ilerl 
ıürmüıtür. 

l •u a•ce nflltet~ __ .. 4 
Samatyada: Teolll-. Feaerlli' 

Yitali, Şehzadebatında: lbraMm il' 
lil, Şehremanetinde: A. Hamdi, JU ' 
ragtlmrilkte: Suat, Aksarayda: Peı'...; 
tn, Ankara caddesinde: Btref N.,,
Eminilnttnde: App MillU)"U, ~ 
taşta: Ali Riu, Beyuıüa: C , 
7.eyrekte: yorri. Gal4tada MaluDt 
diye caddNinde Mi,el Sofroa~ 
Taksimde: NiıametUn, Kalyonıuk-" 
latan da: Zaftropo1oe, Şlt1ide il• • 
manula: Halk, Kurmpqa•: Jıftf • 
kez, Huköyde: Halk. 
___.........._,ınq uf'"-"" 

Geçmif Karanlar: 
17 •• , .. ,.., 

- Yenlcaml avhıs•da bul~ 
aatıalama eraclaa kaldmbaall 
Evkaf nareti Şehremaneti ;J"' 
de teşebbilste balD1B11ttur. 

Avl1119 Evkaf Nnareti ytlz ~ 
kadar bir kira ile icara vermlt~_... 
zaret koat.ratoya falae&mek ~, 
te, Şeluuuuaeti bua •mleft& 
mektedir. • _..-

- Dtln Şehre•anetlaa. ..,~ 
komisyonu l~tima ederek r&Jlllll 

1 
... 

lerlnln •arltalannın bir an ~ ..... 
maliyle istikbalde JstanlMıl :; ... 
verileeek t*JI, lap ol•ıcak ._,.ı 
arı tramvay hutata ile l ...... ~CI 
.... ntlahı hakkmdald ... 
mevzuu bahlıetmlttfr. 

mulu7or. ı ........ _____ .. ~ 
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Endülüste Kemal Reis 
1 Tefrika No: 105 1 1 Yazan: lılaalr FERDi 

fünonın ~H~ını ~roıa ue1ir~ıkleri zamıı, 
~O~CHHıO ~enfirın~ın t~n SIZIJOr~u! 

Kernal Reis, o gece Alfonsu y~
nına çağutm:stı: 

- Seni a~:o.::a Ç/ımdan korkma! 
Sen de öteki esırler gibi, forsah-r 
arasında çalışacaksın! Haydi, an
lat bakalım timdi, kral beni öldü,.~
lnekle ne kazanacaktı? 

Alfons çocuk gibi, bildiklerini 
söylemekten çekinmiyordu: 

- Kral, Türklerin yardımından 
korkuyor. lşbiliye halkı bizim ka
rargahımıza hücum hazırlığı y4· 
Pıyormuf .. Onlar size güveniyor
larmış. Kral bunu haber alınca, 
•İzi ortadan kaldırmanın faydalı 
olao;ağını dütündü. Fakat, bu i~i 
benden başka biri üzerine alamaz· 
dı. Herkes sizden korkuyordu. 

- Sen neden korkmadın? Ya· 
kalnnacağım düıünmedin mi? 

- Aşkın gözü kördür, derler. 
B~n de ilerisini düıünemedim, 
(Maryana) ya kavu,mak hülyası 
beyn"mi sarmıştı. 

- Maryana o kadar güzel b~r 
kız I"lı? 

AI; ons içini çekti: 
- Yeryüzünde ondan daha g\1· 

zel bir kadın yoktur, şanıyorum. 
- K;ahn Garnatayı ele geçire· 

Ceğini tanıyor musun? 
- Garnata, kralın eline çoktan 

leçmiştir .. Sultan Abdullah haya
\ını, sarayını, ve hanedanını itkea
~don kurtarmak icin ımlhii ,,.,._._. 
!:•· Halbuki, sulh konu§mala?ı 

n b trllek üzeredir. Kral FeTdi-
~and Endülüsü içinden fethetmiş
tır ! 

- Sultan Abdullahın vezirleri 
İsp:- nyollardan çok para almıılar 
d• ' I 
ıyorıar .. Doğru mu 
- Niçin doğru olmasın .. ? Ne -

den almasınlar .. ? Memlet nasıl ol· 
~a :·ı~ı , ııcak.. 

- Gı.rnr.taya giden Sinan Re\s 
h:\kl • ': bir ıey duydun mu? 

- hayır ... 
- Doofü söyle. Bana onun hak· 

l:ı~tlı. doğru malumat verirsen, 
killb;rir, belki de bu itkenceden 
kurtulursun! 

Alfons önüne baktı: 
- O halde doğrusunu söyliye

Ceğim: Maryana, gece rüyasında 
Sinan Re'si görmüf. Onunla çok 
ı.ıe~gul olmağa batlamıı. Kral 
'bunu haber alınca, Garnataya ca· 
•uı gönderdi. 

- Bu ca~usun vazifesi nedir? 
- Sinanı öldürmek .• 
kemal Reis titredi: 
- Alçaklar... Bizim üzerimize 

lelıne~e cesaret edemiyorlar da 
~~.natada kapanıp kalan bir Tür

u oldürmeğe çahtıyorlar. 
d Ali Reis güvertede dola,ıyor • 
u .. 

Kemal Reisin yanına yaklattı: 

d 
-Şu herifi fazla söyletmiyelim, 

ed· k ,. 
d 

ı, afaaını koparıp krala gön-
ereHm. 

Kemal Reis batını salladı: 
- Hayır •• Onun kafasını kopar

~a.kla bir fey elde etmit olmayız. 
d llıanı kurtarmak için, elimize bun 

an daha iyi bir fırsat geçemez. 
- Ne yapmak fikrindesiniz? 

I - Yerlilerden birini bulalım .. 
~f:nyol karargahına· gönderelim. 
ın kona kendi yazısiyle krala bir 

e tup Yazsın: (Sinanın kılına do-

kunursanız, Türkler beni asaca~
lar ve bütün İspanyol sahillerini 
yakacaklar!) desin. 

Bu sırada güvertede toplanan 
diğer reisler de bu fikirde idiler. 
Alfons bu ~eklife sevinçle boyun 
eğmi!ti.. Derhal, krala, Kemal Rei
sin söylediklerini yazdı .. 

Mektubun altına imzasını attı . 
Kemal Reise uzattı: 

- Acele ediniz.. Çünkü, bu 
mektup İspanyol karargahına va
rıncıya kadar, kralın adamı da 
Garnataya girmiş olacaktır! 

O gece ilk it köylülerden birini 
bulmak oldu. Kemal Reisin mek· 
tubu sabaha karşı yola çıkmıştı. 

• • • 
lspangol karargahında 

Kral F erdinandın çadırı önünde, 
bir araba durdu. Ferdinand uyku
dan yeni uyanmıf tı. 

Arabadan süratle inen General 
Gonzalvenin elinde bir bohça var
dı. Generalin muhafızları araba • 
nın önünde bekliyorlardı. 

İspanyol orduları bqkuman .. 
danı Don Petro kralın çadınndan 
çıkınca, General Gonzalve ile kar
ıılattı. 

General aevinçle hqkumanda • 
nın yanına aokuldu: 

- Kral hazretlerine müjdeleyi· 
niz •• Sinanın batını getirdim! 

Başkunıandan ıaıaladı: 

- Hiç ummuyorum ••. 
Gonzalve elindeki bohçayı ıös-

terdi: 
- Şimdi açarsam, hakikatle 

kartılaıacaksınız ! 
Don Petro, Gonzalvenin elini 

koyduğu bir iti muvaffakıyetle bi· 
tireceğini biliyordu. Bohçayı gö-
rünce: 

- Bugün karargahta büyük 
tenlikler olacak .. 

Diye mırıldandı .. 
Sevinerek çadırdan içeriye gir-

di. 
Bu sırada kralın yaverlerinden 

pos bıyıklı ve orta yaılı bir adam, 
Generalın yanına sokuldu: 

- Hayırlı bir haber getirdiğini-. ., 
zı sanıyorum ••• 

- Evet •• Sulh müzakeresine ait 
bir takım vesikalar. 

Yaver gülümsedi: 
- Bu vesikaları mezbahada 

bulmuş olmalısınız .• ! 
Bohçanın kenarında pıhtılatm•t 

kan lekeleri görünüyor .•. 
Gonzalve bu zabitten hotlanms-

dığı için: 
- Her şeye burnunu sokma .. ! 

Haydi işine git .. ! 
Diye mırıldandı. 
Fakat, pos bıyıklı zabit, çadı-

rın kapısından ayrılmadı: 
- işim, burad~ nöbet bekl~

mektir, General hazretleri ! 

( Arkaaı var) 

!tluğlada bagındlrlık 
Muğla, 16 (A.A.) - İl içinde 

yükümlü itÇi çalıtma11 bitmi,tir. 
ilin ova yolu olan F etiye - Köy· 1 

ceğiz yolu bu yıl açılacaktır. Şim· 
di yağmur sularının ve kücük su· 
ların geçtiği yerlerin kap~mum· 
dan batak yapan yerlerin düzel • 
tilmesile uiraşılmaktadır. 
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Dikkate değer hir yazı 
_IAv.rupa Postası 1 

Almanların 
hazırlığı 

Şileıvik siiel bir 
şehir oldu 

1 

'Doktorlar arasında 

Kopcnhagta çıkan Dagen Niha
der gcetui, ~elzvilı Holıtayn'de
ki Alman ıilcihlanmaırna dair ye· 
ni haberler vermektedir. Bu ga
zete diyor ki: 

''Kiyel bahriye istasyonu ile 
Holteno hava i'-~e1.s7onu müdafaa 
ve taarruza ye rıyaca k bir surette 
tamir ediliyor. 

Fijord ve Kiyel' de yapılan is· 
tihkamlar, Almanların 1920 de 
yaptıklarını kat kat geçmektedir. 
Şelzvik Holttayq gittikçe süel bir 
ha) ahyor. Son defa General Von 
Blomberg'in 2iyaret ettiği Kiye? 
yeniden büyük bir süel tehir ol· 
muttur. 

Hududumuzun öte tarafında 
gerçekten bir harp zihniyeti hü· 
küm sürüyor. Mayısın yirmi be! 
ve yirmi altısında Şelzvik Holı· 
tayn'ın bütün S. A. te,ekkülleri Ki
yelde bir geçit yapacaklar.,, 

Bir annenin çocuğuna 
karşı gösterdiği vahşet 

Paris - Tur ıehrinde bir ka· 
dm tevkif edilmittir. 28 yaıında 
ve Luiz Şevillaz adında olan bu 
kadın altı ya§ındaki kız çocuğuna 
işkence yapmakla suçludur. Ço· 
cuğun devam ettiği okulanın ha· 
yan öğretmeni vücudunda bir ta
kım çürükler görerek sebebini sor
mut ve daimi bir iıkencede bulun· 
dujunu anbyarak zabıtaya bildir
mittir. Bayan Luiz yaptıklarını 
ıizlememi,, kızını saçlarından ya• 
kalıyarak suya attığını ve bütün 
bir gün su içinde bıraktığını, çok 
defa yerden yere çarptığını söyle· 
mittir. 

Bu vahıi anne ıimdi Tur hapis· 
hanesinde bulunmaktadır. 

Yüzlükler memleketi 
Abaziıtanda bulunan ihtiyarlar 

arasında yüz yatını geçmit olan· 
lara pek çok raslanmaktadır. Ge· 
çende, Kingi kasabasında, 152 ya· 
,ında bir ihtiyar ölmüştür. Bu
nun hali. yaııyan kardeti 135 ya· 
tındadır. Oçamçır'da Adeleiba 
Matagva adlı bir ihtiyar da 140 
yatına gelmiş olduğu halde hala 
yaıamaktadır. Gudauta havalisin· 
de yüz ya,ını geçmit on kadar ih· 
tiyar vardır. Gali ahalisinden 
Ketzba Talahban adında b!risi de 
135 yatında olduğu halde altmıt 
bet ya,ındaki oğlundan daha ihti
yar görünmüyor. Bunun doksan 
kadar oğlu ve torunu vardır. 

Değerli vesikalar 
T efliı - Kafkasya etnoğrafya 

enstitüsü Nahcivan cümhuriyeti 
dahilinde çok ehemmiyetli vesika
lar elde etmitlir. 

Bunların arasında tahlar tara
f mdan verilmit fermanlar ile ün
van teveccüh eden emirler ve bir 
takım el yazdarı vardır. Bunlar 
vaktile yarı aöçmen olan Türk
menlerin ellerinde hulunuyordu. 
lran diliyle yazılmıı olan bütün 
bu vesikaların on üçüncü ve on 
dördüncü yüzyıla ait olduğu anla
tılmıttır. 

Jozefin Bak er havada! 
Paris - Aktiris Jozefin Beykcr 

timdi de tayyareciliğe merak et· 
mİ§tİr. Tam bir pilot olmak niye• 
tiyle derslere devam etmek arzu· 
sunu gösteTmİf ve Giiyankur tay· 
yare okulasına yazılmıttır. Geçen 
cumartesi günü it- dersi almağa 
batlamııtır. • , ... 

Doktorlar biribirlerinden şika
yet ediyor ve şöyle diyor:ar: 

"Yükselmek için biribirimizin omuz
larına basmaya çalışıyoruz ! ,, 

"Ankara Kliniği,, mecmuasında 
''Hekimliğimiz lıalcn ne raziyctledir,. 
bal}lığı altında bir yazı çıkmıştır. 
"Buna filphe yok ki, Türk tababeti 
mi.ihim b!r buhran arifesindedir,, 
cümlesiyle ba~lıyan bu yazıyı dikka· 
tc değer bulduk. Bazı parçalarını ay· 
nen ıJeriyoruz: 

inkılabın resmi vaziyetini bu de • 
rece yükseltip tarsin ettiği Türk he
kimliğinin hususi hayatında mevcut 
olan zaaf ve iztirap neden ileri geli -
yor? 

Yekaletimiz devlet göziyle, devlet 
kelimesinin tahmil ettiği vazife nok
tai nazarından ne yapmak kabilse 
yapmaktadır. Ehemmi mühimme 
tercihen muntazam ,.e şaşmaz bir 
program takip etmektedir. Sahibi 
insaf olan hiçbir kimse bu ,·aziyetten 
şikayet edemez. Fakat mesleğin hu • 
susi hayatı ve ona müteallik Hzaif 
devlete değil, meslek erbabına aittir. 

Hükumet teşkilltının fertlere ta -
alliık eden bu vazifelerden bir mesu· 
liyeti olamıız. ı 

ltiraf edelim ki, hekimlerimizin 
ilmi ,.e mesleki revi~lerine karşı ,.a _ 
tandaşlar arasında aı~ok bir ademi 
itimat havası uyanmak istidadında -
dır. 

Biz bu vaziyetten haklı olarak 
!evkalide sinirli n küskünüz. He -
kimlerimiz. mesai \'e fedakarlıkları -
nın, yüksek ihl\t kudretlerinin ademi 
itimatla karşılanmasını bir türlü ha
zım edememektedir. Fakat bir de 
meselenin diğer cephesi vardır ki, 
bu nıiyetin sebep ve amillerinin ı;c· 
ne maalesef bizler olmamızdır. 

Sfnirlendiiimis hayayı bis uyan -
dırıyoruz, oturdufumuz dalı kendi el
lerimizle baltalıyoruz. işte itiraf o • 
lunacak n düşünülecek mesele bu -
dur. Bazıları hekimle.~mizin ilmi 
kıymetlerinden şüphelenip hariçte n 
dahilde bizden olmıyan hekimlere 
müracaat ediyorlarsa kendi hatala -
rımızın mahsulü olan bu vaziyetten 
hiddetlenmemek lazımdır. Hususi 
tababet hayatımızda, tamamen hata
lı olarak hareket etmekteyiz. Kimden 
kime şikflyet ediyoruz Bilhassa bu 
son seneler zarfında aramızda (de -
ontologie nıedicale) denilen şey sıfı -
rın tahtına inmiştir, iflas etmiştir. 
Mesleki ( deontologie) yi ihya 
n tanzim için etibba odaları 
teşkilatımız vardır. Vekaletimiz biıe 
bu yolu da göstermiş; fakat bizler 
bu teşkilata k:ı r~ı menfi ,·aziyetteyiz. 
iktisap etmiş olduğumuz ,.e resmen 
de te)it w tahkim olunan hukuku -
ntuzu kullanamıyor, ,.e yahut kullan
mak istemiyoruz. Vaziyet böyle o -
Junca ,.e fazla olarak biribirimizin 
şahıslariyle de uğraşırsak meslek 
harki olanlardan nasıl hir hüsnü na
zar görebiliriz? D:ıha iza!t edelim: 
Heş on kuruş hasis menfaat için ol
maktan ziyade sırf şahsımızı öne 
koymak ,·e yük~eltmek gayesiyle di -
i:'er meslektaşları tenkit " hatta is -
tihfaf etmek, kıymeti f enniyelcri 
hakkında menfi mütalealar yürüt . 
mek, ve bu \'e~hile hekim olmıyanla
rın n:l7.arında birihirimizi küçük dii -
şürmek yolundal~i hatalarımızı ink:"lt" 
mı edelim? YüksC'lm<'k kin birihil'i . 
mizin omuzuna basmağa· uğraşıyo "j 
ruz. Her r.e kadar elim ohm da der. 
din üzerine p&rmağımızı koymak ha
kikatpcnerliğinde hulunahm. Hata
yı itiraf, onu tashih ,.e islahın birin
ci kademesidir. 

Yük:::ek müteh:ı'5..<:ıı~ veyn profesör
lerimiz ve yahut pratisyPnlerimiz i . 
~in olsun meslek haı-icinde olanlar 
bile uzun uzun mütalf':ılarda bulun -
maktadır. Pakat doktor bu işten an • 
la~az, Bay Ahm~t okumaz, meslf'kf 
takıp P-tmeı \ 'C dikka tsiıdir: falanca 
iyi kşhis eder amma tedavi kudreti 

z:ıyıftır. Diğeri iyi ameliyat )ap:ır 

amma teşhisi iyi de~ldır. ('nnım o 
dünkü çocuktur. öteki ihtiyarlamış -
tır, zamanı geçmiştir gibi şahısları • 
mız hakh111daki bayağ'ı 'e tehlikeli 
mütaleaları az çok kulağı delik ''a -
tandaşlardan tafsilen hergün din • 
)emekteyiz. Meslek harici olanlar 
bunları kimlerden öğrenmiştir; ve 
bunları öğrenen \'afandaşın bizlere 
karşı emniyeti neden grsılmasın? 

Tabip ve tababet müesseseleri es
kiden hürmet gören birer ıaabut '\'e 
mabet gibi idiler; onların hayati il . 
mi kudret ,.e faziletleri başkaları i -
çin münakaşa edilemez, yüksek sah • 
siyetleri nurani bir hale içinde mu • 
azzam '\'C dindarane bir itimada la • 
yik görülen bir nrlıktL Biz bu nr
hğımıza kendi ellerimizle hücum et
tik n etmekteyiz. Güya hastanın iti
mndını celp ve onu memnun etmek i
çin muhtelif şekillerde meslektaş n -
leyhinde bulunmak, te§hisimize u • 
yan tıbbi görüşlerimizi, bizden olmı • 
yanların muhakeme edenıiyeeeği ,.e 
anlıyamıyacağı şe\ leri bertafsil has
talara anlatmak, hatta kitap sayıfa
larını açarak onların kudreti te)idi
yesinden istifn<!cye yeltenmek her -
gün yaptığımız hatalardandır. llu 
gaflete şaşmamak kabil değildir. 

Hayat, hastalık sırları nihayetsiz 
bir umman ve zulmet içindedir. Pa • 
yansız köşelerde gizlenmiş sayıla • 
maı. tahaV\'ülatı, tamanıen ka' ranıl • 
maz manzara ,.e ve)hcleri ,·ardır. 

'l'ababct nihayet bu müphemiyet '\'e 
zulmetin pek az kısımlarını t<"n\'ir 
e.debilmiştir. En yüksek ilim adamla
ı·ı bile hayatın karışık yolları arasın· 
da aciz içinde bıına'im~'klachriflr. Diz 
bu tamamen anlıyamadıiımız md~e\· 
,·eş bir idraki güç marazı tezahiiı atı 
bizden olmıyanlara anlatnuya kalkı
şırsak yarınki tebeddül ve tahavvü • 
lü, hayatın umulmaz sürprizlerini 
sonradan nasıl ızah ve tevil .-debili· 
riz? Bak, hu anlamadı. ~imdi iş tleğiş· 
ti, öteki daha iyi anladı demezler 
mi? Hunun üzerine bir de yekdiğeri
mizin şahsi liyakat ve kabiliyetleri 
aleyhinde bulunursak, çıkacak can 
sıkısı netice:erden kimi mesul tuta • 
cağız, bu şeraitte heliimlerimh hak· 
kında bir ademi itimat havası uyan • 
ınamağa imkfm var mı? 

Hekimliğimizde, mec;lt>ğimizde bir 
noksan mrsa onu sadece bizler bil· 
meliyiz, aramızda münakaşa etmeli • 
yiz. Hekim olmıyanlara karşl bu hu
suslar bir sır gibi kalmalıdır. Bahri 
muhiii atlasiyi geçen Alman tayya
refi i bir mide ameliyesi için masaya 
yatmlmı~ ,·e ilk narkoz safhasında 

ölmüştli. Diinyaca meşhur olan bu 
adamın ölümü hnkkında bir müddet 
sonra tıbbi Alman gazetesinde aka • 
demik münaka~::ılar oldu, fakat mes
lek harici şahsiyetler ve umumi mat· 
buat arasında hir tek dedikodu ol • 
madı. Bir hu ,·akayı. hir de memle • 
ketimiıde mümac;:il bazı \'akayide ga
zetelerin ve hekimlerimizin haksız 

n~ maha isiz ne~ri) atını hatırlamak 
ne kadar eli~dir. 

Tiirk lwkimliginin hükuınet naza
rm da ki ;ı:ül<"ek me' idi Vekılletim!zin 
himmf'tiyle günden güne ku,·vct bul
mal•tadrr. Fakat hiz hekimler de 
~endi menfaat ,·e ':J.Ziyetimizi ciddi • 
yetle düşünmek ihtiy:ıcında),Z. Şah • 
si revişimiz ve hususi tababet haya • 
tımızm (Montologie mrdicale) c ta • 

mamen sadık 'e bağlı olarak ıslah 
zamanı J:t'lmi:;;tir. Tıbbi ahlak her 
türlü tehlike ,.e hısrJardan siyanet 
edilmel!dir . .l\feslek tesanüdü herşe • 
ye tercıh olunmalııhr. rnz e\'\'ela bi
~ibi.ri~i.ze. itimat edeceğiz. ve yekdi
gerınıızı hımaye ,e yükselteceğiz. A • 
raları la (dt.ontologie) ye dindara • 

.-: (Lutfcn sayıfayr çeviriniz) 



il 
Kırklarelinde içler acısı 

bir cinayet 
niçin öldürülmüş? 

'Katil Boıncik Cem.al, tevil eC/ilJiten sonrtı 

Kırklareli, (Hususi) - Vila - 1 araştırmalar neticesinde üç ı:;· 
yetimizin Demirköy kazasında fe- sonra yavrucağın cesedi değirrr.c ı 
~i bir cinayet olmuş, yedi yaşında ne beş dakika uzakta orman için . 
bir yanucuk tecavüze uğramıştır. de ağaçlarla örtülü küçük derede 
Vak,a ~u suretle olmuştur. Demir· ölü olarak bulunduğu haberi jan
köyün garbinde bulunan kasa · darmaya bildirilince aabıkah Ce · 
baya on beş dakika mesafedeki mal beraber alınarak vak'a ma • 
değirmen civarına ilk mektep ta • halline gidilmiş, orada bulunan 
!ebeleri gezmeğe gitmişJer, kasa- izlere Cemalin ayak ve saire izleri 

• 
Mecidözünde 
yapılan işler 

Mecidözü, (Hususi) - Bura . 

ya sekiz ay evvelleri gelen kay • 

makamrmız Bay F azrl Özsoy'un 

geceli gündüzlü çalışması eseri o

larak kazamızda bayındırlık işi 

yoluna girmiştir. 

Bu müddet zarfında Cumuriyet 
meydanını park haline koyarak 
bir abide yaptırtmış, bu meydana 
halk okuma evi inşa~ına baş • 
latılmış, kasabanın bozuk yolla -
riyle Çorum ve Amasya şoseleri -
nin bozuk yerleri de bitirilımiştir; 
bundan dolayı kazamız iktisaden 
bir kat daha yükselmiştir. 

Yangın için hiç vesaiti olmı -
yan Belediyemiz bir yangın tu · 
1umbası ile kasaba sokaklarının 
ışıldaması için lstanbuldan Rad -
yom lambaları getirtmiştir. 

Kaza köylerinde araştırma ya
:nlarak KCi$eeyyüp, F ukani ve E
mir bağı köylerinde -Taşkömürü 
madeni bulunmuş, tecrübe edile · 
rek iyi netice alınmıştır. 

C. Erkan 

Bir katil idam sehpasına 
kendisi çıktı 

balı Boşnak Mehmedin yedi ya · tatbik edilmiş, tamamen bu izle - Çanakkalede bundan 3 yıl ev -
şmdaki çocuğu Sabri de talebele- rin tetabuk etmesine rağmen suç vel Yol çavuşu Bandırmalı Musta
rin arkasına takılarak gitmiş, o lu soğukkanhhğile vak'a yerinde fa çavuşu öldüren Bayramıcm Kü· 
gündenberi socukcağız kaybol • de tamamPn inkar yoluna sapmış, çüklü köyünden Halil oğlu Halil 
muştur. fakat jandarma merkezine dönün· lbrahim asılmıştır. 

Jandarmanın ve halkm mi.ite . ce: "Yaşının daha küçük olması j Mahkum hapİ$aneye gelen ya· 
dolayuile bir cahillik yapmışm • hancıları görünce kalkmış hemen madi araştırmalarına rağmen yav· 
dır,, yollu söylenen sözler üzerine l giyinmeğe başlamıştır. Katil, iri 

rucak bulunamamakta ve bu gibi 
işlerde sabıkalı olan kasabalı 18 

itirafta bulunmuştur. Cemal çocu· yarı genç bir adamdı. Uzun hapis 

yaşındaki Boşnak Cemal nezaret 
altında bulundurulmakta imiş, Ce· 

ğu dereye götürüp cebren teca - yıllarını kesekağıdı yapmakla ge· 
vüzde bulunmuş, çocukcağızın bu çiren Halil lbrahim alacağını ve 
hali annesine babasına ve hüku • borcunu söylemiş, arkadaşlarına 

mal jandarmanın mütemadi taz · mete haber vermesinden korkmuş, veda etmiş, hapisanenin dış avlu· 
yikine rağmen bu işle kat'iyyen a· meseleyi örtbas etmek için çocu - sunda beyaz gömleği kendisi giy· 
lakadar olmadığını tamamen in • ı ğu sırtüstü yere yatırarak sağ a - miştir. Hapisane müdürüne eşya 
kir ettiğinden hakkmda hiçbir yağının ökçesile vurmak suretile parlanmn kız karde~ine verilme • 
§ey yapılmamakla beraber peşi de ı öldürmüştür. Katil adliyeye tes - sini ve ölüsünün çocuğuna göste • 
brrakılmamakta imiş. Mütemadi lim edilmiştir. rilmemesini söylemiş, sehpaya 

ne hürmet n- riayet gö4'tercnler h.a r- 1 'f. Gidos Çayı tcqt-;-:_ Tarsush 
~ısmda zaafa uğramadan başka Gidos çayı 4 - 5 senedenberi em
çaresi yoktur. 

(Deontologie) ye riayctsizliğin saline tesadüf edilmedik bir şekil-
ınaddi hiçbir kan olamaz, me~lcki ve de taşmıştır. Bu taşma neticesin
manevi zaran pek çoktur. Ilirçok va- de yeni kurutulan Anbaz bataklı
kayi ile de müs!1cttir ki, nıüteı:;anit vc ğının şarkındaki set yıkılmış, ba
yekdiğerımizin ilmine hürmetkar ol - taklık civarına yerleştirilen köyler 
maz.;:;ak ~ikayet ettiğimiz hal Ye rn -
ziyetten kurtulmanın imkanı yoktur. su altında kalmıştr. Konar, Göçer 
Rize bizden olur her ne olursa. obalarının hayvanları telef o!muş· 

Bu bahse gene geleceğiz, fakat tur. Pamuk tarlıdarı su altında kal 
neşir ':e ~.eslek arkaclaşlar~.~ızın bu dığı iç.in yeniden pamuk ekme!i. 
baptakı mutalea]arnu da ogrenmek b · t' h l 1 t Sul.lr 
ısterız, a ıs duşunce ve ıma ı ı · ır 
. . b h ' .. .. . 1. r ·k· 1 mec urıye ı ası o muş ur. 

zahmetine de~er." yavaş yavaş çekilmektedir. 

KURUi"'un edebt tefrikası: 59 

Gözlerim orta katm beyaz ay
dınlığında .. Kaptan demek böyle 
gecelerini Nilüferin yanında onun 
musikisini, sohbetini dinleyip key
fediyor. 

Hasan reis gittikten biraz sonra 
orta kattaki aydınlık gölgelendi. 
Heyecandan kalbimin çarptığını 
hissediyorum. 

Acaba Nilüfer bu gelişime ken· 
dince bir man·a verecek mi. içim· 
de bir his hemen atla otomobile 

dön, .diY-Or• ı 

Fakat bunun biı· nümayiş sanıl· 
ması ihtimali de var. Kaptan gelse 
bir kere. Daha ba§ka bir şey dr. 
aklıma geliyor. 

Nilüfer belki beni de davet e· 
d;cek. Kaptan böyle bir şey teklif 
edemez. Fakat ev sahibi sıfatile 
Nilüfer kendine yabancı da olmı
yan bir misafiri evine çağırabilir. 

Hasan Reis geçikti. 
Beyaz köşkün merdiven pen • 

cerelerinden yürüyen bir aydınlık 
var. / 

yardımsız çıkmıştır. Kısa bir ihfr 
laç geçiren katil, derhal ölmüş -
tlir. 

"' Kırklarelinde at yarışlart. -
Kırklareli, (Hususi) - Bu cu
ma ilkbahar at yarışları olacaktır; 

lstanbuldan ve pek çok yerlerdel' 

yarışa girmek üzere at getirenler 

vardır. Baytar müdürü Bay Ref;k 

bu işle meşgul olmaktadır, saha 

düzeltilmekte tribünler yapılmak-
' tadır .. 

inip çıkıyorlar. Yukanya hiz· 
metçi gidiyor. Yahut, Kaptan ge· 
lyior galiba. Nilüfer Kaptanı salr 
yerirse nezaketsizlik etmiş olacak. 
Frenklerin bir lakırdısı vardır. 
"Dostlarımızın dostları bizim de 
dostlarımızdır,, derler. Nilüfer bu
nu bilmiyor galiba. Ben madem 
ki Kaptanın en candan dostuyum. 
Ve mademki Kaptan da onun ah
babı, komşusudur. Şu halde ben 
Kaptana geldim diye or.u evine 
yollamaktansa teklif sizce beni o
raya çağırmak icap etmez mi? 

Belki de böyle olacak. 

Ayak sesleri var. Kulak ka · 
barttım \•e hemen bir taş düşmüş 
gibi içim sı:zıladı. Kaptanm sesini 
duymuştum. 

Hasan Reisle kon ufarak g~liyor 
du. 

Karabiga nahiyesi kaza 
olmayı haketmiştir 

Canlı bir ~enişleme görülüyor; Köy sandığının. 
va1idatı birçok belediyele1inkinden fazladır 

Karabiga. lHususi) - Biga 
kazasının inkişaf ve terakkiye mü

sait bir yeri de burasıdır. Bu na -
hiyenin sahilde olması, mahsula · 
tının çok ve çeşitli bulunması do· 
layısile Karabiga merkezi günden 
güne ilerlemeğe başlamı~, son se
neler içinde bambaşka olmuştur. 
lki seneC:e 45 ev yapı1mış, mek -
tep binası genişletilmiş, yeniden 
yapılmışcasına mi.ikemmel bir h;\ · 
le konulmuştur. Bir taraftan da 
elektrik tesiEah vücude getirilmi~, 
yeniden 3 çeşme yapılmış, yeni bir 
mezarlık ayrılmışır. Bu sene, ah • 
şap iskele de beton olarak yeni • 
den yapılacak, saz evler ve calı 
duvarlar kaldırılacaktır. Öteden · 
beri burada muhtarlık yapan ve 
şimdiye kadar gördüğü hizmetleri 
takdir olunan bay Mehmet İstan· 
bul, bu yıl dahi muhtar seçilmiş • 
tir. 

Bu çalışkan yurttaş burada çok 
sevilmiştir, Arkadaşları olan ihfr 
yar heyeti hep gençlerden ve aklı 
erenlerden seçildiği cihetle kasaba 
içinde dami bir faaliyet görülmek

tedir. Nahiye müdürü Şevket Coş· 
kuner ise buraya gelelidenberi bir 

gün durmamış, ihtiyar heyetinin 
önUne düşerek ehnden gelenı e • 
sirgernemiştir. l ş te bu sayede ka
sabanın ve bütün nahiyenin iler · 

lemesine büyük yardımları olmuş, 

nahiye halkını kendisinden pek 
ziyade memnun bırakmıştır. 

YENİ BİR KAZA KURULABİLİR 

Biga kazası (162) köy ve {3) 

nahiyeden mürekkep pek büyük 

bir teşekül olduğundan idaresinde 

bir hayli mGşkülat vard!r. Bu ka

zanın iki ve hatta i'çe ayrıhnağa 

da kabiliyeti vardır. Bütü.n hüku • 
met daireleri haddinden fazla 

yüklenmiş, herbirisi evrak fırtına· 

sına tutulmuştur. Bilhassa adliye 
dairesi gece yanlarma kadar mu
hakeme ile meşguldür. Günde kırk 
elli muhakeme görüldüğü halde 

yine başa çıkarılamamaktadır. 
Hele tahrirat odasile maliye ve 

jandarma daireleri pek yorgun 
bir hale düşmi:şlerdir. Hem yükün 
azi\lhlması, hem de halkın işleri-

Fakat belki de beni almak için 
geliyor. Nilü.fer daha büyük ne -
zaket olsun diye Kaptanı gönder· 
miş olabilir. 

Konuşa konuşa geliyorlar. 
Kaptan l!imbanm altın~a berı i 

görünce Hasan Reisin haber ine ilk 
defa inanmış gibi ellerini açtı: 

- Hayrola Feridun.. Nereden 
böyle! 

Lambanın ışığını arkama al · 
dım. Yüzümde renk ve ç.izgi deği
şikliği belli olmasın diye! Ezber • 
lediğirn cümleler birer birer ağ -
zım::lan döküldü. 

- Kartala hasta bir arkadaşı 
şey etmeğe gelmiştim. Vakit ge -
cikti oraya kadar gelmişken .. an
lıyorsun ya. Fakat bu kadar geci
k:::::~ğ;mi ummuyordum. 

Kaptan elimden tutup beni o • 

nin daha düzgün görülmesi için 
kazayı ik iye, hatta üçe ayırmak 
çok muvafık olur; o zaman Kar~· 
b" ga nahiyesi de müstahak olduğll 
gaye•İne eri~miş olur. 

KÖY SANDIGI 

Karabiganın köy sandığı birçol< 

kazaların belediyesinden zengin· 

dir. Senelik geliri (18000) lira • 

dır. Halbuki belediye varidatı dört 

beş bin lira olan kazalar pek çolc· 

tur. Buranın varidatı ise gün geç

tikçe ziyadeleşmektedir. 

Burada ekmek altı kuru~ on pa• 

raya, kuzu eti yirmi beşe, sade te· 
reyağı yetmişe, koyun sütü altıya, 
yumurta kırk parayadır. ı 

1 
PEYNİR ve YOGURTLARDA , 

NEFASET 

Trakya umumi müfetişlik mm " 
takasından çıkan yoğurtlarla pey· 
nirler yağları alınmamış sütten 
yapılmaktadır. Müfettişlik bu hu· 
susta çok hassatır. Peynir ve yo· 
ğurtlarımızm hilebazla.r elinden 
kurtarılması için sureti mahsusa • 
da talimatname yapılmış, her tara· 

fa kat'i emirler verilerek şiddetli 
kontroller konulmuş olduğundan 

simdi Canakkale vilayeti dahil 
olmak üzere Trakyadaki süt 11Ul • 

mulatı hilesiz olarak apzarlara 
çıkarılmaktadır. 

MANDIRALAR ve YENİ USUL· 
DE PEYNlR 

Karabigada iki mandıra vardır. 
Burada her gün beş altı yüz kilo 
süt işlenmektedir. Bunlar nefis 
yoğurtlarını her vapur geldikçe 
ı~tanbula göndermektediı-ler. 

Buradaki mandıraların birinde 
yeni usul üzere beyazpeynirler ya· 
pılmaktadır. Bu peynirler için buz· 
hanelere c~e lüzum yob.'tur. Çünkü 
sütler sterlize edildiğinden peynir· 
ler bozulmamaktadır. Bu cins pey· 
nirler Ancak Bulgaristanda ya " 
ptlmaktadır. İşte Karabiga man • 
dırası bu suretle bir yenilik gös " 
Lern:eğe muvaffah: olmuştur. Gi ' 
dip mandırayı gördüm. Zemini 
betondan, her tarafı tertemiz ve 
sıhhi şartlara göre yapılmış bit 
imala.thanedir. 

Ra.ırrp Kemal Cantürk 

turtmağa çalıştı: 
- İyi ettin . İyi ettin. Karnın d"' 

açtır. Hasan Reis haydi göreyiı:ıı 

sem .. 

Tepemden kaynayan sular dö · 
külmüş, haşlanmış gibi olduııı: 
Kaptanın bu yemek siparişi, bef11 

oturtmağa kalkışı ... manası pek ş· 
çık. Öteki evden inen yok. 

Birdenbire içime soğuk bir 
küskünlük çöküverdi. 

Kaptan bir şeyler söylüyor ser· 
sem gibiyim. • 

Kafamdan süzi.ilen fikirler• 
derleyip toplıyamıyorum. Nihayet 
geveledim: 

- Rahatını bozdum Kaptan· 
E 1 . d s . git. ğ enıyo un... en ıstersen 

Hasan reisle biraz çene çalarız· 
Zaten otomobil bekliyor. 

(Devamı var) 
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Kılavuz • • dersler ıçın 

-6-
AUe 
Ar ::la 
Evcimen = Atleperver 
Aile kelime.inin eıki bir yakut 

ltöltü olduğunu belki henüz bilmi· 
Yoraunuz. Fakat kılavuzun (T. 
Kö.) leri izahlanırken bunu da öğ· 
renecekıiniz. Ancak kelimenin ye
rai türkçe §ehli ıudur: Ayle. Pe'P 
"l'runıuz bir kelime olduğu için 
bir türlü kullanma diline geçme· 
Yen ailevi ıör.ü için ele ayleıel cli
l'ecekıinir.. 

Halktan bu kelimeyi her vakit 
bu •on türkçe §eklinde el uyardık: 
A31le ! Türkün ağr.ı böyle yoğu1·ur. 

Arcla'cla ayle elemektir. Onun!a 
dilimiz. zenginleıiyor. Yarın ilim 
terimlerini araclığımız.cla, onu ela 
belki la.ile yerine koyacağız. 

Bizim babalarımız evcimen a· 
damlardı. Hiçbiri, sokakta gecey? 
kcılmazclı. 

• • 
Akamet = Kısırlık, sonuçsuzluk 
Akamete uğratmak ~ Sonuçsuz 

kalmak, sonuçıuzluğa uğramak. 
•onuç vermemek 

Akamete uğratmak = Sonuzıuz 
bırakmak, verimsiz bırakmak . 

Akim = Kııır, ıonuçsuz, verım· 
•iz 

Akim kalmak = Sonu aelme · 
rnek, yarım kalmak, yüz üıtü kal · 
rtıak, ıuya dütmek. 

Bir oımanlıca kelimenin lıarıt· 
ıı11da bu kadar türkçe görürıeni.z, 
bu kelimenin dilcle hiç yerlqmc· 
lt1İf olcluiuna laültmeJiniz.. 

Dün bütün cliiıman hücumları 
ctltamefe ufradı = Dün bütün düı· 
ftaan hücumları ıonuçıuz kalclı; 

--..,ıuduğa uğradı. 
.W..... ~." bu harelıet = So· 

nu gelmeyen bu hareket ... 
"Südü takim etmek ıözüncleki 

takim yerine k11ırlaıtırmak ıözünü 
ltrıllanabilirıiniz.. Takim o elemek· 
tir. 

Aktetmek = Bağıdlamak (Cont· 
racter, con clure un acte public ou 
Prive) 

Akid = Bağıtcı, bağıtlayaıı 
'(contractant) 

Akd = Bağıd (acte) 
Hemen aklınıza ancllClfmalar 

tlaki "taraf.eyni akicleyn,, ıözü s~ 
lecektir. Bunu "Bağıtcılar .. ,, vey" 
,.İki bağıtfı taraf,, cliye karıılıy.ı -
Cakıınız. ve bir ıey ele anlamıf o · 
lcacak11nız. 

"Evlenme erkekle kadını blr · 
le,tiren bir bağıt'clır,, ıözünde ba -
itt kelimeıi akt yerini tutuyor. 

Almanlarla Fransızlar ıon and 
la,ma, 1918 de V erıayd a bağıtlan
lt'aııtır. ( Akteclilmiıtir.). 
Antlaıma ~ Muahede 

• • 
Kılavuz "bağlanmak,, kökiin· 

den çok eıaJı bQ§ka bir kavram 
Grdası üretmiıtir. Burada onforı 
leltrar edelim: 

Tabiiyet, menutiyet -- Bağ.n, 
baiınç, uyruluk ( dcpendance) 

İibi, menut, muallak, vahe.i~; 
:::::: 81.ğınh (depandant) 

l ibi kılmak, tahtı tabiiyete al · 
ı.ıak, münkad etmek = Uyrutmak 
(1.ııujetir) 

Tabiiyet ve menutiyeti müteka· 
bile - Araıbağınç (interdepen· 
dance) Liseler • 

şampıyonası 
Burada ilk dikkat edeceğiniz " p . ı· 5 o y ·r e Yüc~ülküyü 2-0 

f•Y bağlı ile baiınlı arımndalıi ar Amelı Hayat- ertevnıya ı - ' enı ıs ~ ! 
rımJır~: ~ağlı= merb~t - bagLn· v f 1 t b l 2-0 Bog"azı.çide Daruş·· ~fakayı 1-0 ~en,di lı =tabı, menut, muallak, vabeı· e a - s an u u ' --~ -
te. 

Bakırköy ilçebaylığı lıtanbul 
llbaylığına bağlı'clır. 

Kanun çıkarmak, Kamutayın 

kabul etmeıine bağınlı'clır. 
Konuıma eli/inde "bağlı,, aynı 

feyi anlatabilir. Fakat ayırmak 
daha doğrudur. 

"lıtanbul llbaylığına bağlı u · 
lan Kadıköy llçabaylığının ök?rıo· 
mik gelitimi, dalga kıran ve rıhtım 
yapılmaıına bağınlı'clır.,, lıt~ ıi· 
ze iki kelimenin ayırt edilmeıini 
kolayla§tıran b41ka bir miıal! 

"lıkoçya lngiltereye tabidir.,, 
Cümleıindeki tabi kelimesini uy -
ruk ile karıılıyoruz. 

Tebaa demek olan uyru da 6e· 

ne bu kökten ıeiiyor. 
"Oımanlı sultanları, asırlarca 

Hicaz araplarına uyraçlılc ettiler.,, 
dediğimiz valcit, uyraç'ın mefbıı 
kelimeıini karıılaclığını görüyorıu· 
nuz. Bunun leili "uyramak = te 
baiyet etmek,, dir. 

Uyruluk oımanlıca "tebaalık,, 
anlamına "tabiiyet,, in karıılığı -
dır: "Bir devlet, kendi toprağın • 
Jaki azınlıklarda iyi uyrululı 11a -
ıılları arar!,, Falıat bir Je clepan • 
clane lıarıdıiı "tabiiyet,, 11arclır iri 
onu "baiın, bağı°',, kelimeleri ile 
lıarıılıyoruz. 

"Hayatı ilrtiıadiy~cle, milletler 
araıında, bir gün tabiiyet ve me
tuniyeti mütekabile eıaıı arana
ca/ıtır .. ,, ıöziinii ıöyle çeuirebili· 
riz: "ôkonomik hayatta, uluılara· 
raıında, bir ıün arııbağınç eıaıı 
aranacaktır.,, 

Biz inJeprence ıöz.ünü bağınıız 
ve erkin cliye ilti türlü karıılamalı
ta ıüpheıiz daha iyi ettik. "Müs
takil mebuıluk", "mahkemelerin 
iıtiklcili" yerine "bağınıız ıaylav· 
lık", "laakyerlerinin bağınıızlığı" 
ıözünü kullanacağız. "lıtiklali 
milli" nin türkçeıi "uluıal erkin· 
lik" clir. Y arzı dili pek yakın za· 

Gazetemizin tertip ve himaye et
tiii mektep} ler f&mpiyonaıımn 

futbol kıımına dün devam olun -
du. 

Birinci maça ıaat 14,25 te ha· 
kem Halit Galip Eziü idareıinde 
ba9landı. Takımlar ıahaya tu te J 

kilde çıktılar. 
Yeni Liıe: 
Gavi - Orhan, Muhittin - J,~ 

mail, Ali Riza, Recep - Recep, 
Hakkı, Şükrü, Faruk, Muıtafa. 

Yüceülkü: Muhıin - lamail, 
Fahri - Huluıi, Recep - Rif at, 1 

Tarik, Kadir, Bahadır, Yaıar/ 
Rifat. 

Oyuna, Yüceülkü ba9ladı. Hız, 
lı bir akınla Y enilite kalesine in• 
di. Bu akın ancak kornerle kesil• 
di. Yüceülkülüler bundan iıtifade 
edemediler. Bir parça ağır baıtı • 
lar fakat Yeniliıeliler bunu ça • 

' 
buk kırdılar ve ıeri bir akınla 
Yüceülkü kalesine indiler. 

Yüceülkünün orta hafı Rece• 
bin karfııında Y eniliıe kadar 
katr muvaffak olamıyor. 

Yüceülküden Bahadır oldukça 
süzel oyniyor ve Yüceülkülüler 
çok fırsat kaçırıyorlar. 

Oyunun 12 inci dakikaamda 
1 

Yüceülkü lehine penaltı oldu. Fa- , 
kat Bahadır bunu atamadı. Bunun 
kar,ııında Y eniliıe1iler biraz açı· 1 

lır gibi oldular. Şükrü mükemmel J 

oynamaia ve Recebi ıeçmeie. 
bqladı. 

17 inci dakikada Tar ıkın attı-

- --

iı korneri Bahadır Y eniliıe ağla- ~ L...~~,-- _ . _ 
rına taktı. Yu1iimta:9Ve1it ~"llbl~liAlm ı~, o'ffiidö: Vela - ı. 

Fakat hake mdaha evvel Yüce-' !.mbul maçından bir flÖriİ'nÜf, Clfaiula: BOftısafı takımı•• 
ülkü aleyhine ceza çalmı9tı. 20 in- Faruk, Yıldırım. 1 tı. Boiaziç1iler bu golden ıonra 
ci dakikada bir kome~ ~aha oldu. Maç, aaat 15,25 te batladı. biraz açıldılar. Fakat Darüuafa • 
Yüceütkü bundan da 11tıfade ede- Bu maçın çok güzel olacağı kahlar daha çok açıldılar. 
medi. Y eniliıe defanıı da mü - tahmin ediliyordu. Parayı Boğaz- 27 inci dkikada Darünafaka 
kenunel oyniyor. Bilhaıaa Gavzi içi kazandı. Rüzgarı ve güneıi le- aleyhine ceza verildi. Boğaziçli -
ıantrahaf Ali Riza aöze çarpıyor- hine aldı. tik akını Darüuafaka ler bundan iıtifade edemediler. 

lardı. yaptı. Fakat çabuk keıildi. Boğaz- Bundan ıonra Darünafakalı • 
Devre O - O berabere bitti. içi de mukabil hücuma geçti. Bu lar biraz ıinirli oynamağa batla • 

manda: iKiNCi DEVRE - tık daki - da Darünafaka - Vefa niıbetin· dılar. 
- Ben ııyaıa hayatında baiı,,- kada ıüzel ve kombinezonlu bir de idi. Vaziyet müsavi. 29 uncu dakikada Ali Muhittin 

ıızlığı ıeverim. init yapan Yeniliıeliler Şükrünün iki takım da mukabil akınlar- çok ukı bir tüt attı, Hızır bunu 
Sözü ile, ayağı ile ilk ıayılarını kazandılar. da bulunuyor, oyun tahminlere u- kornerle keıti. 
- Arııuluıal ııyaıada, ancak. Yüceülkülüler ağır basıyorlar. yuyor, çok güzel oluyor. iki taraf Fakat Darüuafakalılar bun -

erkin uluıların hülcmü geçer, Bahadırın bir tütünü Gavzi çok da favulsuz oyniyor. Bu eınada dan istifade edemediler. 
Sözü ara11nclaki ayrımı belirle- güzel kurtardı. Her iki takım da Boğaziçi sol içinin bir tiitü direğe Oyun 1 - O Boğaziçi lehine 

mühim fırsatlar kaçırıyorlar ama çarptı. bitti. 
cektir. 

"1 ktııacli hayatta mutlak bir a

demi tabiiyet ve metuniyet ıiycueti 
takip edilemez,, cümeleıini iıe fÖY
le karıılıyacağız: "lktııacli hayat
ta, ıaltık bir yadbağınç 11yaıaıı 

güdülemez.,, . 
Bu ıon cümlelerde geçen yenr 

kelimelerdir: 
Mutlak Saltık 

Vasıf (T. K!*.) 
Fiil Feğil 
EkaBiyet - Azsnlık 
Vilayet llbaylık 
Kaza - llçebaylık 
Millet Mecliıi = Kamutay 
Mefhu1n familyaıı -= Kavram 

Yüceülkülüler ağır ba11yor. Bu • 7 inci dak"ıri:ada Darüşşafaka JST ANBUL - VEFA 
nunla beraber ağır baımadan bir- aleyhine bir korner oldu. Faruk, Üçüncü maç latanbulla Vefa -
an kurtulan Y eniliıe Forveti be • attı. Aliettin güzel hir kafa çı - yı kartılatlırdı. Takımların tekli 
tinci dakikada Şükrünün ayağiy - kardı. Fakat şansızlık. f(>yleydi: 

le ikinci ıayılarını yaptılar. Bundan ıonra bir müddet Bo- lıtanbul: Hikmet - Vefi, Ca • 
Bu golden ıonra Yüceülkülü - ğaziçi ağır bastı. Fakat son devre hit _ Necmi, Cihat, Hüınü -

ler büıbütün ağır baımağa hatla- Darünafakada açıldı. Devre O - Hüınü, Ferruh, Fehmi, Cihat. 
dılar. Fakat bir türlü gol çıkmı - o berabere bitti. Vefa: Mecdi _ Neaimi, lh -
yordu. Yeniliıe müdafaası bilhas- iKiNCi DEVRE - Boğaziçli- ıan _ lbrahim, Rifat, Muvaf • 
ıa Gavzi çok ıüzel oyniyordu. ler iyi oyniyorlar. Sağaçık 6 ıncı fak _ Şadan, Abdürrahman, 

Buna rağmen Y eniliıeliler ra • dakikada kaptığı topu kaleye ka- Sulhi, Necip, Hikmet. 
kibinin tazyikinden bir türlü kur- dar ıürdü. Selim bunu ancak kor- latanbul Celil Şefikten ve 
tulamadılar, bununla beraber o - nere atmakla kurtardı. Darüşıa • Muılihten mahrum edilr.ıııılt olarak 
yun Y eniliıe lehinde 2 - O bitti. faka dan Sajiçi çok güzel oyniyor. sahaya çıktı. ilk dakikalarda Ve· 
BO~AZIÇI - DARÜŞŞAF AK l!oğaziçi ıantrahfı Bülent de çok fa akın yaptı. lıtanbullular mu -

İibi (bu anlamda) = Uyruk 
İibi olmak, tebaiy,..t etmek -~ 

artaıı. (ULUS) lkia1ci maç gen~ Halit Galip mükemmel bir orta haf vazifesi - k~bele ettiler. Bu esnada Vefa a . 
Eziti idaresinde idi. Takımlar sa- ni görüyor. Bundan ıonra oyun leyhine bir ceza veriti oldu. Bu -

lıyranıak 
Metbu = U yraç 
İebaa = Uyru 
Gayri tabi, müstakil = Ba~ın· 

•ız ( intependant), erkin 
Ademi tabiiyet, istiklal - Y au 

h.,iınç (İndependance), erkinlık 

1 enis haya föyle çıktılar: gene müıaviletti. nu Cahit attı. Fakat Mecdi çok 
lıtanbul ıtlıntakası Tenis Heye - Boğaziçi: Hızır - Mükerrem, Bu oyun çok temiz ve favulıüz. güzel kurtardı. V ~ahlar biraz a-

tinden: 
J9:U - l9:J:J senesi Tenis birinci

liklerine pek yakında ba~lanacaktır. 
l:;;tirak edecek klüpler :?9 :Mayıs 193;) 
ı;ar::amba günü sant 1$ ~ kadar ii)de
rinin hüvi~·ctl<'rini heyetimize bildir
melidirler. 

Fürüzıın _ Orhan, Bülent, Sa - Şimdiye kadar yapılan liseler ğır basıyor. lıtanbul 9 kiti oyna . 
mih- Ragıp, Şemıi, Aliettin, Fa· fampiyonası maçlarında belki en maıma rağmen kendini kurtarı _ 

k K A güzeli. ru , azım. yor. 
Darüttafaka: Selim - Cena - Oyunun 25 inci dakikasında 6 ıncı dakikada Sulhinin güzel 

ni, Sadi _ Celil, Nazif, Saim - Alaetin çok güzel bir 9üt -

Sıtkı, Ali Muhittin, Cemal, lhaan, le Bojaziçinin birinci ıolünü )'&P.• ~ .(L\ltfcn uyı.fıyı çeviriniz) 
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Sovyet artistleri gittiler Programı! C. H. P. 'TA KViM 
CUMA 

Türkçesi ÖZ • Gna doğuşu 
Güo batısı 

Sabah namar.. 
Oğle nımu 

lb Mayıs 

J ,\ SEl'ER 
441 

19.2 1 

4.16 
1 2. ıo 

Cumartesi 
11 Mırıs 

14 SEFE\t 

4.40 
19.~2 

416 
l'lt. 10 
f6.07 
19. ~:l 

~l. 13 

"Çok seviniyoruz; burada bizi severek 
kabul ettiler anlıyarak dinlediler,, 

C. H. Partisinin programı öz dili
mi:c çcrriim!şlfr. Hunu olduğu gibi 
neşre başlıyo.ri.l :. Bıtrada kullanılan 
öz sik~ rin Osmcmlıcaaald karşzlılcla
rmı bu yazınm sonunda bulacaksı • 
nr:. 

GlltlŞ 

Cümuriyet Halk Partisinin pro · 
gramına temel olan ana fikirler, 
'l'ürk dc\Tintinin başlangıcından bu · 
gün~ kadar yapılmış olan işlerle ya
lın olarak, ortaya konmuştur. 

Bundan başka, bu fikirlerin başlı
caları 1927 ~ıhnda Parti Kurultayın
ca da kabul olunan tüzüğün genel e
sa.~lannda, ve genel bnşk~nlığın, ay
ni kurultayca onanmış olan bildiri -
ğind~ ve 1931 Kamutay se~imi dola
yısiyle !Jkanlan 1.ıirlikte saptanmış -
tır. 

Yalnız birkaç yıl için değil, gele • 
ceği de kapsayan ta!ıarlanmızın ana 
hailan burada, toplu olarak yatıl -
mıştır. 

PartiaJn ""ttütü bütün bu esas · ~ ·~ -- .... ~ ~ 
lar,°' Kamaliım prensipleridir. 

BIRt:NCl KISIM 

' Esaslar: 1) Vatan, 2) Ul\18, 3) Dev
letin esas' kuramı, 4) Kamusal hak • 
lar. 

ı - Vatan; Türk ulusunun, eski 
ve yüks~k tarihi ve topraklarının de· 
rinliklerindeki eserleri ile:· bugün, 
üstünde yaşadığı, siyasal sınırlarla 
<'evrilmiı. kutsal yurttur. 
· "vatan hiçbir kayıt ve şart altında 
:ı.yıihk kabul etmez bii kül~ür. 

2 - C hG ; dili, kültür ve ülkü bir· 
i ile hirioirine bağlı yurttaşlardan 

.-. c1 ı .. -:. gelen sıyasal ve 110Syal bir 

.. :::mr ~fi'fWiq ~s kuramı 

JTü .. :J· e ; ulusçu, halkçı, devletçi, 
,. " 4'"f'F"! "ffHf 9~ • • • 
il: Ye c.e7rımcı hır cumurıyettır. 

Tiir ';: ulusunun yönetim şekli, 
<kunct 1 :rdiı') esa.<ıına dayalıdır. E
:.cmcnlil. birdir; ve bağşız, şartsız 

nlusu:ıclur. Egrmcı'lik hakkını, ulus 
ndına hnr.ıutry kullamr. Törütgen 

bir tülü avut oldu. latanbul da a
ra 'ıra akınlar yapiyor. Fakat 
bunlar ehemmiyetli değil. 

Vefalılar ağır . basıyoi"lar. Fa • 
kat, gol ~ıkmıyÔr. Bilhassa Nec • 
mi Sueri çok güzel oyniyor, kale
ci Mecdi yerinde çıkıılar ~pı • 
yor. Davre O - O berabere ·bitti. 

lKlNCI DEVRE - ikinci dev· 
re Vef ahlar uf ak bir deği9iklik 
yaptılar. Santrahaf Rıfkı beke 
Neıimi de aantrahafa aldılar. la -
tanbullular biraz açıldılar. Ağır 
baimağa çalıııyorlar. Fakat Vefa 
hakim ve temiz bir akınla ilk ıa -
yıaını kazandı. Bu golden sonra 
:Vefahlar çok açdddar. İstanbul 
ceza çizgisinden ayrılmıyorlar. 

Bir aralrk bot kaleye ıol yapa· 
madılar. Sona. doğru saği~ Necip 
güzel bir vuru9la ,Vefanın ikinci 
sayısını yaptı. Ve oyun böylece .. 
2 - O Vefanın galibiyetiyle bitti. 
Maçı İzzet Muhittin Apak idare 
ediyordu. 

AıMELI HAYAT
PERTEVNIY AL 

4 üncü maç gene izzet Muhit -
tin Apak idaresinde Ameli Ha • 
yat - Pertevniyal araaında ya • 
pıldr. 

Takımlar sahaya töyle çıktı -
lar: 

Ameli Hayat: Zahit - Fanık, 
Eıref - Turıut, Hüıeyin, Nev • 
zat - Galip, Süleyman, Netet, 
Şahap, Behçet. 

Pertevniya]: Fikret - Ahmet, 
Namı'k - Salahattin, Orhan, Re· 
tit - F anık, Mümtaz, Şakir, Allı-

ikindi namaz 
Ak~am namu 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılıo gtçcn gtıolerı 
Yılın 1.:ılan ııfiolcrl 

1607 
tQ.'l l 
21.U 
2 :\6 
147 
219 

2.34 
148 

2 11< 

ve yürütken yetkiler Kamutayda 
toplanır. Kamutay törütüm yel.kisi -
ni kendi arasından seçtiği Cumur 
Başkanı ile, onun orunlıyacağı hüku· 
mete bırakır. Türkiyede hak yerleri ıı----------------ı 
bağınsızdır. 

Parti, devlet şekillerinin en doğ -
rusu bu olduğuna kaniğdir. 

4 - Kamusal haklar: 
A) Yurttaşların, ferdiğ ce sosyal 

özgenlik, eşitlik, dokunulmazlık \'e 
mülkiyet haklarını barımak, parti · 
mizce başlıca esaslardandır. Bu hak· 
lar, devletin varlık n otorite sınırı 

ile budanmıştır. Ferdin n hükmiğ 

şahsi}'etlerin kınavı, kamuğasıya ay

kırı olmıyacaktır. 

B) Parti, yurttaşlara hak ve öde\' 
vermekte, kadın erkek ayırmaz. 

C) Saylav seçim kanunu yenile · 
necektir. Yurdumuzun genel şartla • 
nna göre, vatandaşı, yakından tanı
makta olduğu ve inandığı şahıslan i
kinci seçmen olarak ayırmakta özgör 
bırakmalı, ve saylav se~imini bu yön
den yapmağı demokrasi göreğine en 
uygun buluruz. 

1KtNCI KISIM 

CUMURlYET HALK PARTlSlNlN 
ANA VASIFLARI 

5 - Cümuriyet Halk Partisi; 
A) Cumuriyetçi, B) Ulusçu, C) Halk
çı, Ç) Devletsi, D) LAyik, E) Dev -
rimcidir. 

A) Parti, ulus egemenliği ülküsü
nü en iyi n en sağlam surette imsi
liyen ve toplıyan devlet şeklinin Cu -
muriyet olduğuna kanığdır. Parti bu 
sarsılmaz kanaatle, Cumuriyeti her 
tehlikeye karşı, bütün araçlarla ko -
rur. 

1 RADYO 1 - _.___..,....-.,-_ -
BugUn 

lSTANBUL: 
12.30: Muhtelif plak. neşriyatı. 

ıs: Dans musikisi. phik. 19,20: Çocuk 
saati - hikayeler Mesut Cemil, 19,50: 
Haberler. 20: Keman solo Nejat 
20,30: Havaiyen kitar Siyret \'e ar · 
kadnşlan. 21: Bayan Babikyan ~n 
piyano ile. 21,20: Son haberler. bor · 
salar 1, :10: Stüdyo caz ve tango or · 
kestrası ve B:ı) an Da bikyan şan. 

MOSKOVA, 17a Khz. 1724 m. 
18,30: Moskova, operasınd:ın nakil, 

23,0S lngilizce yayım., 21,0j: Alman· 
ca yayım. 

BUKREŞ 823 Khz. 364 m. 
13 - ı:>: Günlüz plak ya),mı, 18: 

Radyo orkestrası, 19: Duyumlar. 
19,1:.i: Konserin devamı, 20: Konfe -
rans. 20,20: Balet musikisi. 20,45: 
Konferans. 21,15: Senfonik konser, 
sözler, konserin devamı. 

BUDAPEŞTE 5-i5 Khz. 550 m. 
19,45: Gitar konseri. 20,!?0: Sözler, 

20,50: Dertha salon orkestrası. 23: 
Duyumlar. ve konferans. 22,~>: Piya
no konseri. 23,3:>: Opera orkestrası. 

HAMBURG 904 Kh~ 332 m. 
20: Hafif musiki. 21: Duyumlar. 

21,15: Ulusal musikili yayım. 22,0a: 
Şen yayım. 23: Duyumlar. 23,25: Mu
sikili program. 24: Hafif musiki. . 
YARŞOYA 224 l{hz. 1339 m. 
2o,3:>: Mandilin orkestr~sı, sözler 

21,15: Senfonik kon~er, 23,30: Şiirler . 
23,45: Konferans. 24,05: Dans plakla-
rı, 

Sovyet arliıtleri içten tezahürc.1.t 
arasında şehrimizden ayrıldılar. 

Birçok yurtdatlar rıhtıma gel· 
miftİ. latanbul vali muavin!, b~
lediye reia muavini, tehir tiyatro· 
su san' atkarları, Halkevi mümes· 
ailleri, İstanbul konservatuvarı di
rektörü, Sovyet artistlerini uğurla · 
mağa gelenler arasındaydı. 

Arti:;t1 ~r:! yığınlarla buketlt:r 
verildi. Vapur kalktıktan aonra 
da dakikalarca rıhtımdan ayrıl · 
mıyanlar oldu. 

Belediye reis muavini, Sovyet 
misafirlerimize şimdiye kadar hak 
larında çıkan yazılar ve resimleri 
bir araya toplıyan büyük bir albü· 
mü armağan olarak vermi§lİr ... 

Sovyet artistleri Moskovay~ 
vardıktan sonra, kendilerini bek· 
}iyen bütün al ika darlara konf e · 
ranslar vereceklerdir. 

Ayın 27 sinde Sovyet artist · 
lerinin Türkiye seyahati hakkında 
Moskova san'at muhitinde büyü!: 
bir toplantı yapılacaktır. 

Sovyet artistleri Moskovay:'l 
döndükten sonra radyo ile Türki · 
ye içl'n bir konser daha vermesi 
düfünmektedirler. Burada gör -
dükleri alaka ve heyecanlı tak· 
dire kartı bir mukabelede dah;-. 
bulunmak ialEnmektedir. 

hasında durmak bilmez bir çalı.§" 
ma azmi olduğunu gördük. 

Modern musikiyi halk muıikiıi 
eıaıı üzerine kurmak gibi ve bizce 
iyi netice alınmtf bir tecrübe yap· 
maktaıınız.. Bunu haklı bulaya· 
rum. Böyle bir ıan'atin ilerleme
ıine zemin müsaittir. Böyle bir 
mevzu üzerinde atkı temaslar Türk 
san'atkarlarının bizlere de gel· 
mesi daha planlı bir surette çalıı· 
mak çok arzu edilir .. ,, 

Bay Arkanof bu münaaebet1e 
Türk ulusu ve Türk matbuatını tek
rar selamlamaktan zevk duyaca· 
ğmı söylemi,tir ..• 

Sovyet artistleri arasında en 
genç olan bestekar Bay Şostakoviç 
konservatuvar ve musiki hareke· 
timiz hakkında çok dikkate değer 
sözler söylemiş ve demİ§lir ki: 

"l •tanbul konservatuvarının 
çok zengin bir halk mu•ikisi plak 

kolleksiyonu yaptığını gördüm. Ye· 
ni bir Türk musikisi yaratmakta bıı 
çok yardımı olacak bir hazinedir. 
Konservatuvarın yaptığı pelı 
büyük bir i§tir. Modern musiki· 
nin yaradılışı üzerinde gerek An· 
kara, gerek /1;tanbulcla Türk bes· 
tekarlariyle konuştum. Türk mu· 
sikisini ortaya koyacak Fenni ol· 
gunluk ve azimleri ilk ağızda göze 

Dün bir muharririmiz ·Sovye•. çarpıyordu.,, . 
• 

artistlerinin ayrılmasından hemen Sovyet san"atk~rlarının rnemle· 
bir iki saat önce Perapalas otelin· kelimizi ziyaretleri hakkında dün 
de kendileriyle konuşmuf, duygl•· bir ara konservatuvar müdürü Bay 
larını anlamıştır. Yusuf Ziya Demircioğlu ile görüş· 
ARTİSTLERİN DUYGULAR! tük, bize dedi k i : 

Soprano Bayan Barsava. demiş· "Her millet •an' at sahasında in· B) Parti, ilerleme n geJişme yo • 
lunda ve arsıulusal değetlerde, ve 
ilgilerde Tfirk sosyetesinin, çağdaş 
uluslarla yanyana n bir uyumda 
yürümekte beraber, ikinci maddede 
izah olunduğu üzere kendine özgü 
ıralar;nı \ 'C erkin benliğini korumağı 

' tir ki: 1 
' ' "' kılaplarını çak erken y-=pm•1fnr· 

21,45: Sonatlar. 22,1:;: Duyumlar. "~- Gen"r, kuvv~tli, yeiıi hültiir dır. San'at ıahasında vasıfları bel· 
P ARİS 182 Khz. 1618 m. 

22,30: Serenatlar. 23,:!0: Hava rapo · ve hayat Türkiyesine gelmek ben· li olmuştur. Bizim inkılabım•~ ye· 
ı:u. 23,3:>: Andolfi çaz orkestrası. d t 1 b" h t b kc "d" 5 , t h d kı" vaziyc· 

esas sayar. 
(Devamı vc.r) 

e unu u maz ır a ıra ıra ı. nı ır. ana sa asın a 
YlY.ANA, 592 Khz. :;o7 m. Türkiyede musiki devrimi yap11• timiz hamlelerle baılamaktadır · 
20 : Duyumlar . .Ahtüalitc. 2l,lO: maktayken Sovyet •an' atını göster· Sovyet san' atkarlarının böyle mcnt 

Radyo ı;;kc~i. 22,3:>: Londra ~cnliklcri J 
me fır.atını bulabilmekten mem· lckctimize gelmelerinden, aramız a :!3: Du~,ımlar, 23,10: Piyano konse· 

• 23 50 K f ?"O" k k h nunuz. Sovyetlerin dostu biiyu.~· ıan'at, kültür münasebctleri;ı;n rı, ,. : on eranCJ. ~. ,) : so a a-
berleri. 24,20: Gece konseri. Türk uluıuncı sonıuz muvallaki· artmasından büyük faydalar hasıl 

met, Tarık. 

Kaleyi Pertevniyal kaazndı. 
Ameli Hayathlar çok 5abuk ağır 
baamaya ba!laddar. 

Birinci devrede 3 üncü dakika
da Süleymanm attığı ıkorneri Ne· 
§et gole çevirdi. 7 inci dakikada 

~BORSA 
[ Hız1lannda vıldız işareti '>lınlar üze· 

rinde l 6 5-935 de ıruamele ~örcnler
dir.J Ra ııamlar k aranış fiatları nı ~österir 

Süleymanın ayağiyle jkinci sayı - t;u~u~ (Sa!ıf) 
larmı yaptılar. 29 uncu dakikada ı=;;;;;;===~==~;;;...:.=====I 

' 

• Loodtı tıı3, - • Vl) ıtnı ~4. -
Süleymanm güzel bir korneri A • • :'\c\·york 126. - • .l\la'.lrlı ı7. -

meli Hayata 3 üncü sayılarını ka· • Parls ı69• - * Btrlln 4ı;, --
• .l\lilino ~o~. - • Varşova !<t, -

zandırdı ve devre 3 - O bitti.. • Erlik ~ e rn. - • Rudape~ıe ~~. -

İkinci devrede de Ameli Ha - * Atına 24, - • Bükreı 16. -
• <"cnevrt ~il . • • Belgraı • 54, -

yatlılar 4 üncü gollerini yaptılar. "fofya 24, - • Yu~ohama 34. -

Son dakikada da Faruk ve Sü- • Amsıerdı ıı f4, - • Altııı '-28. -
• Praıı IOl, - * ~1ecldlye 46. 50 r 

leyman mü9terek gol yaparak • ~ı~lı:holm ıt2. - · ... Rıı nkont \iM, -

S - O kazandılar. j Çekler (kap. sa. 18) 
A. SAtD 

• • • 
Bu maçlarda Apollon Yunan 

takımı kafile ''e Yunan milli f e -
derasyon ikinci reisi Malahas bu
lunmuttur. 

Mektepliler şampiyonası ida -
re komitesinden: 

Evvelce geri bırakılmıı maç • 
lardan Yüceülkü - Vefa 20 -
5 - 35 maçı Pazartesi günü saat 
17 de Şeref atadmda oynanacak -
hr. 

Apollon -Beş.iktaş 
Buııün Yunanistan ikincisi Apol

lon takrmı Taksim stadında saat 
on altı buçukta Beşikta~ taknnı -
mızla karıılatacaktır. 

Maçm çok heyecanlı ole.cağı 
umuluyor, ıBetiktatlılara muvaf -
fakiyet dileyoruz. 

• Londra 61~.- • Stol:hl ı• 

• l'\t\' ) nr~ o.793' • Viyan• 
"t· l'ı t ls •2.<•3 ·· • ~ladrtı 

ı : • l\ ı llano o.61 :-~ • ııerllc 
! • rrükse 4.6'!38 • \ ' ar~ov~ 

• Atin~ '!4,81 • Rudapeste 
* Cenevıe 7.43~0 • Uükres 
• Sofya t-3 71 ~ • l'el~raı 
• • 1ımstcrdam 1.17.;o • Yokohanıa 
• Pra.e 19,0 !lu • i\105koV1 
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yetler dilerim ..• ,, olacaktır .. Er::zscn, holkı!'I lı;s!cr:'1 -
Mezzo Soprano Bayan Mak:sa den alarak bir san' at oı taya koy-

kova §Öyle demitlir: makta Sovyet muslkisi ile miişter 
"- Türkiyeye geliıimiz •itin · rek bir in~a vaıfrnı haiziz .. ,, 

Dört iskeleden bir ayda 
çıkarılanlar 

mez bir hatıra bıraktı. Bütün aı 
ri memlcketle»de olduğu gibi bı.· 
rada da Sovyet ıan'atinin bir nevi 
ıfık halinde telakki edilmesinder 

Muğla, 16 (A.A.) - Nisana· 
mütehaHiaim. Kültür ve san'ut 

yında K:i~~ük, Bodrum, Bozburun, 
bayrağını daima yüksekte tutnır.k 

Marmaris, iskelelerinden yabancı 
gerekiyor. Gördüğümüz takdirler. 

m emleket ere 562 inek, 238 öküz, 
bu vazife hakh.ındaki düıünccleri 

255 manda, 205 dana, 32 koyun. 
mizi kuvvetlendirmi§tİr.,, 

67 keçi, 716 kuzu, 576 oğlak, 586 
Sovyet artistleri heyeti~ riya· kümeı hayvanı çıkarılmı,tır. 

set eden Bay Arkanof, gazeteci!ıer · --------------
le karşılaıma vesilesinden iatifadr: r 
ederek, Ankara hakkındaki inttlm· LL ___ Y_e_n_i_k_it~a-1)~/a_r __ _ 
larmı söylemiş ve Atat.türk'ten, Ge· -Metafizik 
neral ismet lnönü'ndcn gördükl:rı 
teveccüh ve her adımda herke!lı;ı; 

görülen alaka ve nezaketi ele a ıi!' · 
rak çok müteha~sis oldddarım b1r 
kere daha tekrur elmi§lir. 

Bay Arkanof diyo:- ki: 
"Buraya geli~imizclen çok mem· 

nunuz. Böyle geli§lerin bir an'ane 

llay Hilmi Ziya Ülken tarafın -
dan (Ari::ıto) dan naklen dilimize 
çenilen (Metafizik) bazı notlar \ ' t! 

bas ta bir tahlil ilavesiyle basılmı:.tır· 
" Dün ve Yarın tercüme külliyatının 

:12 inci sayısını teşkil eclen lıu eseri 
VAKiT l\l:ıtbaa ,.e k\\tüphanesiyle 
diğer kifa.pçllard:t lıulal>ilirsiniz Fi· 
.}atı 10 kuı-uştur. 

haline getirilmesini dilerim. Türk -A--fa-tb_a_a_m-ız_a_g_e_l_c_n_c•_e_r_l_e_rd'""e_n_:~ 

dinleyicilerin Sovyet san' atini l>ü· --------------
yük bir anlayı§la dinlemelerinden y eniadam 
duyduğumuz memnuniyeti tekrar- 72 inci s:ıvısı cıktı. Bu savıda bir 

rok meraklı .nıev~ular arası~da b -lamak isterim. Burada bizi ıeve • :ı ı 
mail Hakkının Halk Partisinin yen 

rek kabul ettiler. Anlıyarak dinle- programı üzerine, Dr. Sadettin Ve 1 

diler. Bunları yalnız san'atimize dat'ın Tıbbın lRtikbali, Elmir Dnvis· 
kar§ı değil; Türk • Sovye~ birUği in Alçak n~ yük~ek ırk meselesi, Vail· 
dostluğ:ından doğan bir canlı te· det Gültekinin Yeni adama yeni san· 
zahür olarak sayarım. TürkiyeJe at başlrkh yazılarını görüyoruz. 

Yeni Adam her yeni insanın aile 
her yerde bir kültür inki§alı oldu· ba ;:.larının gazetesidir. Fiyatı ıo kU • 
ğunu gördük. San' at ve kültür ıa- ruştur • . 
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Başbakan, bil- söylevle 4 üncü kurultayı kapadı 
..... (Ba~taralı 1 inci ıayıtacla) düten sualler vardır. Bunların lt'· tir. Bunun i~in bunların tam te • tum. Son zamanlarda köylerin sık de kemiyet ve keyfiyetçe poliıi ar-
kurultayın sürekli ve tiddetli ferrüatı komisyonda ıörütüldü. ıekkülünü nahiye haline getirece· ıık deiittirilmesinde bir mahzuru tırmak için bir proıram çizdik. 

•lkı!lar 1 arasında Ba§kanhk yeri. Komisyonun raporu elinizdedir. ğiz. Ve nüfus, tapu, vergi dairele· idari görmekteyim. Evveli mu • Her sene bu prorramı tatbik et • 
ile çıkan ismet lnönü Gene) Ba . İt İtlerine ait kısım 17, 18 inci ri ve mümkün olduğu kadar adli· amelitımız, nüfus kayıtları, verıi mekteyiz. 
ıc_nlık divanı tarafından Parti ıayıfadadır. Biz bu dilekler bari· ye de dahil olduğu halde betinci kayıtları, askerlik muamelatı buna POLiSiN iŞLERi 
'-el idare heyeti üyelikleri için cinde daha umumi olarak dört sınıf kaza halinde teıekkül etsin. labi olarak deiİ!mektedir. Bir kö· Bay Şükrü Kaya poliı ve emni· 
"-teri!mit olan namzetleri bildir· sene içinde ne yapmak iıtediği • O vakit memleket için çok fayda· yün bir kazadan diğer bir kazay1t yet itleri teıkilitile gözetilen ıa· 
~.~ •e Kurultayın ittifakiyle ka- mizi ve ne yapmaya çahıacağı - lı olacaktır. Böylece muhitin ihfr veya• bir vilayetten diğer bir vili- yeleri izah ederken, poliıin mem· 
"'il edilmiıtir. mızı ayrıca kendi iç iılerimiz hak· va ettiği daire daralacak ve nüfu· yete verilmesi o köy muamelatının leket bünyesini tehdit eden fena 

C. H. P. Genel idare heyetine kında yaptığımız hülasa ve rapo· ıu azalacak ve köylü o gün itini ıenelerce fena bir halde kalmasını cereyanlara kartı vatandatı ko • 
~ilen zevat tunlardır: ru da dıtardan gelen üyelere sun· bitirip aktam evine dönebilecek • icap ettiriyor. Fakat dediğim gi - rumak için olan vazifelerinden de 

Re:ep Peker (Kütahya sayla. duk. tir. Şimdi olduğu gibi han ve kah· bi yolların çoğalmaıı §ıimendifer· l>ahsetmit ve demittir ki: 
~ı), Münir Akkaya (Giresun ıay· Orada hayli teferrüat vardır. ve kötelerinde hem paraıını ve lerin nüfusun artması iktısadi V"1 Buna mani olmak buıünkü ıü· 
l\'ı), Mümtaz Ökmen (Ankara lcap ederse ben o teferrüattan vaktini zayi ettirmiyecektir. Buna ticari merkezlerin deiitmeıi köy· nü ve yarını bu menfi tesirlerden 
"'Yla\'ı), Müttalip Öker (Malatya sarfınazar ederek bazı hulasaları başlanmı,tır. Muhtelif vilayetler · lerin de değiımesini icap ettirir. korumak ve tesirleri izale etmek 
~Ylavı), Eıat Uras (Amasya say. izah edeyim, belki arkadaşları • de garpten farka biribirine bağ • Fakat bunu dört senede yapmah- hem her vatandaıın vazifeıi, ve 
(;~•), Cevdet Kerim lncedayı mın sual sormalarına vesile o · lanmaya ve kavuıtu~maya bat· dır. Dört ıenelik malumat tCllJlan· hem de hükumetin huaasiyet ve 
ınop aaylavı), Nafi Kansu (Er- lur. lanmıttır. Fakat bir .kaç sene ev • malı naklin lüzumuna kat'i zaru • asabiyetle tabip etmeıi lazım ıe • 

~~turn ıayJ;-.vı), Rahmi Apak (Te. Dilek sırasiyle birinci it ola · vel bmçenin uğradığı rahne buna ret olduğu anla,ılıkt~n sonra köy len bir ittir. Bundan dolayı vatan• 
(~dağ aaylavı), Ha~an Ali Yücel rak taksimatı idariye geliyor. kısmen mini olmuttur. Bunun üze· nakledilmelidir. da,lann canmın yanacağına tüphe 
ÇUJcenizli ~yl~vı), Necip Ali Kü- Mülki taksimatımızm e-saıı aıa • rine büyük heyetin teveccühkar Nahivelerin, kazaların değiş · yoktur ve bu gibilere acımamak 
G .' (Denızlı saylavı), Hüseyin ğıdan yukarıya be.~lamak üzert' bir kararı bunu memlekette yakın mesi idarei umumiyei vilayet ka- elden gelmez amma büyük bir küt• 
te'•r <tzmir saylavı), Ali Riza Er- köyler, nahiyeler, kazalar ve vi · bir zamanda tatbik etmeye imkan nununa cöre bir takım merasime leye ve daha bidayette, tarihin ku· 
l'·ll (Mardin aaylavı), Dr. Fikri Jiyetlerdir. Köyler için yapılan verecektir. tabidir. Haylıca güçtür. Güç olma- rulduğu gün bir arada ya9amaya 
,/·ter (Ermrum saylavı), Salah Köy kanunu mcmlekt'tte çok iyi KAZALAR ıının sebebi de böyle çabuk çabuk ah§mı! bir uluıu, böyle ıakat •• 
a;rrı (Kocaeli aaylavı), Tahsin meyveler ve ıemereler vermit bir Kazalara gelince, kaza bugün taksimatı idariye bozulmasın di - zararlı fikirlerden kurtarmak ni • 
c· rk (Eliziz saylavı), Salih kanundur. Ufak tefek tatbikatta tam teşekküllü bir nahiyedir. Ka- yedir. Komisyonda varılan netice hayet hepimizin borcudur. Biz de 

11ttcoz (lıtanbul saylavı). görülen kusurlar da zamanla ıı - zalarımızın adedi azdır. Memle • bazı yerlerde tekrar ciddi tahki · bu yoldayız. Potisjn vazifPıİ hun· 
ldaı-e heyetinin seçiminden lah edilmittir. ket nüfusu artmaktadır. Yolların, kat yapılarak efer deiitmesinde )ardan vaktile haberdar olarak bu 

lonra b· k · ı 1 ·ı · KÖYLERiMiZ VE KÖY timendiferlerin yapılmaıı hareke· halkın menfaati vana vekiletin o cereyanlara düaecek ıafdil vatan· 1 ır!:'o ımza ara verı mıt o· :s 
cı':1 a!ağıdaki takrirler sürekli al. KANUNU tin artmuı, hükUmetin vazifeleri- iti kanuni yollardan ıevkederek datları korumaktır. Bu itibarla po· J ar arasında kabul edildi. İnönü, Bizim köylerimizden 41.000 ni de artırmaktadır. Bugünkü da· yapmaııdır. Bunun için ayrıca di· Jisi de iyi ıeçmek icap eder. Poliı 
~ene) Bıkan adına bir bildiriğ 0 . köyümüzün 23.000 inde köy ka • ireler kifi gelmemektedir. Bina • lek halinde bir karar alınmadıiı • hakkında yapacajımıı itler bun • 
d "Yarak Kurultayı alkı.Jlar araıın- nunu tatbik edilmektedir. Di • enaleyh kazaları da artırmak icap nı zannediyorum. Bu ifte ko

0

mis· )ardır. 
•kapadı. ğerlerinde ya nüfuıun azlığı, ya - eder. Fakat arzettiğim gibi buma· yonda çok büyük isabet olduiuna YOL PARASI 

TAKIRlR: 1 hut köylerin dağınıklığı yüzün .. Ji kudrete dayanır, bir tam te!ek- kaniim. Bu ıuretk sınır değitikli· 
1 •

1 
Büyük Kurultay toplantrıını den, bithaıaa ıark vilayetlerimiz· küllü nahiyenin bütçeye tahmil et· ği hakkındaki mütaleaya cevap 

aı d· · d 1 l d l · 1 .. ırırken, ulusumuzun büyük de Köy kanunu tatbik e i me · tiği k\Ufet 3.800 ira ır ve mem e- vermı! o uyorum. 
:ıı1deri, Partimizin daimi ve Ge • mektedir. Onun için köy dütünül .. kette 1.500 tam teıekküllü nahi · POLiS MEVCUDU IHTlYACA 
;:e Batkanı Kamil Atatürke de_ düiü vakit derhal köyün büyütül· yeye lüzum vardır. Kazalar ise, KAFİ DECILDIR 
: l'e ıaraılmaz sevıi ve aayaılan· meai Ye köyün yüz haneden at• - 20 bin lire dan fazla bir külfet tah· ikinci olarak komisyon rapo • ; .. :~ın ve KamiliDn prensiplerin4' iı bJl'akıbnamuı çareıine te1teı • mil eder. Bunu nazarı dikkate a1a· runda polis geliyor. Polis iti 
le°"' ..,e özden baihhğmnzın bat. ıül olunmalıdır. Biz o yoldayız. rak yapılacak iti ıenelere taksim memleketin emniyet i~idir. Mem • 

1 a111,k- tarafından ıunulmaıını di- Dağınık bir köye ne irfan, ne üm- ederek şimdi en lazım olanlarına leketin emniyeti iki suretle, iki ne· 

TAKRiR 2 

il i- Açılıt günü yüce varlığı 
l'İe urultayı tenlendiren, herıe • 

Yaratan ve yapan Atatürk'e v• 
0 n11 • • "-. n ızıne candan ve yürekten 

ildığımızın karar altına alın • 
llıaaıını. 

2 B·· "k li - uyu yaratıcının değer-
J.i Yapıcısı lımet lnönüne ve ka • 

lledeki arkadqlarma 
3 p t• • • b•t '·1· til• - ar ımızın ı aı ı ve ıev· 

• 
1 ıenel katibi Recep Peker'e 

~lıtkan idare heyeti arkadat-
a, 

.. ,. 4
1 

- Kurultayımızın kıymetli 
1
' erı· k,. · ! · ta ne ve atıp erıne, Kurul _ 
hn ı . 1 ~ evgı ve saygı arının ıunul· 

c1.''1rıa karar alrnmaırnı tf'!klif e
toruz. 

8A Y ŞÜKRÜ KAY ANIN 
iZAHATI 

Jc..ıı l>un Kurultayda, iç itleri Ba
.._ .. iına ait dileklerin görüıül -
&.. etı •ırasında Is itleri Bakanı 
~· t Şiikrü Kaya fU izahatı ver -

1ttir· . ,, 
liaJJc-:- Arkadaılar, Cümuriyet 
Jcıa Partimizin dört ıenede bir 

tıalan k . . lttiflet • ongrcsı aynı zamanda 
tiıı ı, 'tlerinde yapılan hamlele -
t 11 !r. nıebde ve müntehası oldu· 
~ R;bi ~alk Partiıine menıup 
)'Pl erdın dört ıene zarfmda 
-.İcd 1iı İ!lerin bir mfüakabeıi v,. 
"1-.L~nnn n;ıuhakemesi icin bir 
ç·~l d. -d, e ır. Bu dört aene zarfın • 

'-n il@ Yapılmıftır? Gelecek dört 
Qh: Zarfmda ne yapılacaktır? 
-auıı ·ıı on nıı et muvacehesinde ve 

•iı~ ~ıek mümeasilleri olan 
d~f UZurunda konuıu1muı bir 

a Yapıla . 1 . . b . '•'bet . • n ıı erı ııa et veya ı . 
l>d~zl_ıfini göıterdiği gibi ya · 

~lt'lld 1tlerden dolayı meıuliyet 
raa a hulunanlar icin de bir ıay· _, •e d. • • 
~ ırektıf oluyor. Dileklerde 

llle"z•lar hakkmda iç itlerine 

raa, .. .d.l.M •irer. Medeniyet ve en mühimlenhe batlayıp bu le! vi vasıta ile idare edilmektedir. 
dağınık köylerde deiil, toplu kilitın tamamını on bet yirmi se· Bunlardan biri.poliı diğeri jan . 
köylerde tekevvün eden bir mey- nede bitirmek istiyoruz. darmadır. Polis bizde timdiki 
ve, bir ıemeredir. VlLA YETLERDE UMUMi halde ancak büyük tehirlerde za· 

Yapılacak İf köyleri toplu ola· MÜFETTiŞLER bıtai adliye, ıiyaıiye ve mania va· 
rak bir araya almak ve kendileri· Vilayetler ıiyaai, idari ve iktı · zifesini görebilmektedir. Halbuki 
ne irfan, ümranı ve sıhhati götür- sadi esaslar i!zerine kurulmlJ1tur. poliı gerek menşei, gerek müraka· 
me lizan ıelir. Gerek muhacir Bugün mevcut vilayetler adedini besi, ıerek ken.di malumatı tahıi· 
iskanı suretiyle ıetirecejimiz ıö· tenzil etmekte bir fayda görmiyo· yesi itibarile bütü.n ıehirlerde bu· 
çemenlerc:leiı, gerek köyler için ruz, Her vilayet merkezi bir üm • lunmaıı lazım bir kuvvettir. Bir • 
yaptıtımız iıkan kanunundan ga· ran ve irfan merkezidir. Bu mcr • çok memleketlerde böyledir. Hat· 
Ye bunu istihdaf etmektedir. V c k 1 d k f d h .ez er çoğal ı .ça etra ın a a · ta oralarda bu kuvvet ikiye ayrr 
bu hükUmetimize bir aalihiyet k • o · · b yır ir teıir yapar. nun ıçm un- hr: Şehir polisi, köy kır pclisi. 
vermi9tir. Fakat bazı yerlerde )arın azaltıJımaıında bir fayda Bizim poliı kardomuz uzun 
doirudan doğruya arazının v~ görmüyoruz. ıenclerde bilh\.ssa istiklal harbi 
Coorafyanın cezası olarak köyle - B ı · d · "hd • un arın üzerın e yenı ı as esnasında çok zi.f a uğramıf, kad-
rimizi deiittirmeye imkan yok · ettiğimiz ve ikisini de tatbik et • rosu kemiyet itibarile cok kaybet· 
tur. Meıela Karadeniz ıahilleri - mekte olduğumuz müfettiı umu· mittir. Sebebi de oradaki vatan· 
miz keıafeti nüfus itibariyle Av- milikler vardır. Esaı itibarile bü- daılar mücadeleye i!tirak etmİf, 
rupanın Pn kesif sahillerini geçer tün memlekete tetmili halinde \,un bir kısmı mesleklerini terketmif. 
bir vaziyettedir. Fakat köyleri ların adedi altı olmak liznndır. bir kıamı da Anadoluya gelerek 
dağınıktır. Binaenaleyh inıanla • Fakat her miifcttiti umumilik büt- ç&1ıtmıtlardır. Bir kısmı yerinde 
rrn yaşamaıı için orada biribirin· çeye 60 - 70 bin liraya mal olu. kalmıt bilihare tasfiye edilmiştir. 
den ayrı oturınaıı lazım gelir. 1 yor. Hülasa Cümuriyetin e ine geçti • 

NAHiYELER NASIL lçiıleri Bakanı bundan sonra u ği zaman: hem kemiyet ve hem de 
OLACAK? mumi müfeui,liklere ait itleri i • keyfiyet itibariyle dü!kündü. Bit-

Tabii öyle yerlerimiz için df' zah e-:lere~t bu teıtkilatın memle • tabi biiyük amirleri kaıtetmiyo · 
ayrı bir tekil bulmak İcap eder ket için olan faydalarından hah - rum. Çünkü onlar bilahare ida~e 
ki, irfan, ümran ve ııhhat ayakla· •etmit ve clem1~tir ki: kısımlarını temin ettiler. Ondan 
rına ıidebilıin. Köyden ıonra na· Şarkta ~eyh Sait isyanından sonra polis mektepleri açılmıştır. 
hiyelerimiz gelir. Vaktiyle nahi • ıonra tevnli e:-len karıtıklıkları ön· Şimdiye kadar mezun olan efen _ 
yeler kommi~n olarak dütünülmü~ lemekte bu idare amil olmu,tur. dilerin adedi 4000 ~ir, bu adet bu 
ve konulmuıtu. Fakat biz asıl Trakyada muhacirlerin iski.m me· memleketin ihti)•ac;mı k~fi değil. 
kommünün köylere vermek me: · ar.lesinde bu müfettişlere verdiği· dir. Bizde iıe 3000, 4000 kitiye an· 
buriyetindeyiz. Kcmmünün tabH miz bir tP!!kilatla işe batladrk. Çok cak bir polis iıabet ediyor. Dedi • 
merkezi köydür. Köyler komi~n · ümit ederim ki vilayetlerdeki da· ğim ıibi memlekette büyük hare· 
lettikçe bu ikinci taksimat ara · ğınık muameleleri toplıyarak ida · ket vardır. Büyük terakki vardır. 
ıında nahiyeye li:..-um ka!.mıya · releri kurtaracak ve bu iti bir ga· Polise diifen vazife artmıtbr. Sat· 
caktır. Zaten bugünkü vaziyeti i- ye ve bir noktai nazardan takip dan, ıoldan gelen tesirleri kar9ıla· 
tibariyle arabanın betinci teker • ederek baıarmaya başlıyacaktır. mak, vatandatları bu tesirlerden 
leii ıibidir. Tek bir müdürün KÖY ve KAZALARIN NAKLi lŞI korumak, zabıtai mania vazifesini 
mesahaıı otuz ktrk kilometreyi Takıimatı itlareye ait dilekler yapmak, adli vazifeyi yapmak, ıi· 
bulan bir yerde hayırlı müsmir arasında köylerin ilhakı ve yerleri· yası vazife .. vi yapmak için poliıin 
bir it görmesine imkan yoktur. nin deği,trilmeıi. bazı vilayetler· bugünkü mikdarı azdır. Bu ınik • 

Müdür ne kadar çalıtkan olur· den alınarak diğer bir vilayet ve· darı çoğaltmak lazımdır. Her !ey· 
•a olsun buıünkü halde yapacağı ya bir kazadan diier bir ka~ava de olduğu ıibi bu da bir bütçe me· 
it hükUmetle halk arasında biT va· ı naklerilme!i hususları vardır. Ko· scleıidir. Dahiliye vekaleti nihayet 
ııtai teblij ve tebellüjden ibaret· mi•yonda bunları ayrı ayrı.konut· masraf vekaletidir. Bir evvel emir· 

Yol paraıı içine temu eden 
Şükrü Kaya "Bu yol para11 ko • 
miıyonun da dediii ıibi enelce 
tenzilata uiramıt bir verıidir. E· 
sas bunda verıinin bedeni ohap 
olmamaııdrr. Bu hakikaten deier· 
li ve iizerinde durmaya layık bir 
mevzudur,, demit ancak bu hu • 
susta derhal bir karar verme im • 
kanı bulunmadıiını bunun hirçok 
tetkiklerden seçmesi li.zım ıele • 
ceğini itaret ederek belediye it • 
)erine ııeçmi~tir. 
ŞEHiR iŞLERiMiZ NASILDIR? 

Şükrü Kaya bu huıuıta demi!• 
tir ki: 

Bu memlekette her ıey ihmal 
edildiii ıibi tehirlerimiz de tama• 
men ihmal edilmi9tir. Bunları tan· 
zim ve idare etmek Cümuriyete na· 
sip olmuıtur. Baıka memleketler 
belediyeleri bundan bin sene e• • 
vel çalrtmaya başla'llıtlar ,.e her 
feyleriııi ikmal etmiılerdir. Buıün 
kendilerine alan vazife, ıilae, 

lükse ve yahut zamanın yen; ihti• 
yaçlarına ıöre itlerden ibarettir .. 

içit leri Bakanı buıün çocuk do· 
ğum, bakım evleri ıibi kanoalizu. 
yon gibi bizim temellerini kur • 
maya baıtadığımız teyler oralar• 
da bundan bet yüz sene evvel ya· 
pılmıt olduğunu bu itibarla bili.im 
ıehirlerin ihtiyacının iki kat oldu· 
ğunu, evveli bu temelleri kura: ak, 
ondan ıonra da bugünün iht'Y~ 
ve lü7.umlarını ıözönüne alarak 
halka iyi ve yeni teYler ıöatermek 
lizım geldiğini kaydederek demit· 
tir ki: . 

"Buıün halkımız bunları iste• 
mektedir. Her belediye kanali • 
zasyonunu, her belediye ıtıimı. 
her belediye temiz ıuyunu, her be
lediye pazar yerini, çartııını. ııb· 
hat yerini ve stadyomunu iıtemek• 
tedir. Bunda ıüpbeaiz ki haklıdır. 
Belediyelerimiz b~yle ihmal etiil • 
diği gibi bunlann varidat mem • 
baları da vaktile bir taraftan ku
rutulmuı ve yahut ihmal edilmit • 
tir. Varidat böyle kurutuldutu için 
yapılacak itleri batarac.ak para • 
lan yoktur. 

/çişle1 i Bakanımızın 
izahatı!'.'n şonunu garın 
v~recegız. 
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2 Fransız Generalı Sov
yetleri ziyaret edecek 

Partinin başlıca 
varlığı vatan ve 

ulus aşkı 

Kurultayda peçe ve 
çarşaf münakaşası 

( BCJ§taralı 1 inci sayı/ada) 

Moskova, 16 (A.A.) - B. La
val, Moskova Sovyeti tarafından 
dün verilen öğle yemeğinde aşağı
daki söylevde bulunmuttur: 

"Bilhassa Stalinin dikkatli ve 
uyanık bulunmak hususundaki dü· 
§Üncelerini tasvip ediyorum. Ba· 
rıf işinde Rus ve Fran&ız u!usl~rı 
nın dostluğuna dayanabilmeklc 
bihtiyarım.,, 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
YAZDIKLARI 

Paris, 16 (A.A.) - Gazete!er, 
Moskova konuşmalnrı hakkında 
neşrolunan tebliği tetkik etmektc
dir!er. Fransız ulusal müdafaa 
ıiyasasının B. Stalin tarafından 
tasvip edilmit olması, yalnız ileri 
sol gazeteleri müstesna olmak ü · 
zere, bütün diğer gazeteler tara • 
f ından hararetle kaydedilmekte · 
dir. 

Petit Parisien gazetesi, Stalinin 
hu husuGtaki sözlerini naklettik · 
ten sonra diyor ki: 

''Bu sözleri söyliycn kimdir? 
Bu sözleri söyliyen yalnız Lenin'in 
halefi değil, bugün Fransız komü· 
nlstleri de dahil olduğu halde bü· 
tÜn komünistler üzerinde manevi 
nüfuzu kat'i olan Rus komünist 
partisinin genel ıekreteridir.,, 

Malin gazetesi, Sovyet vaitleri· 
ne inanmam.akta ve ~unları yaz
maktadır: 

''Sovyct propagandasına der · 
hal nihayet verilmezse, bu hal, 
Sovyct devlet o damlarının iki yüz· 
lülügünü cöstermit olacaktır.,, 

Populo.ir gazetesi, silahsızlan -
ma işinden hiç bahsedilmemesin -
den dolayı teessüf etmekte ve Sta -
linin muvaffakiyetini tenkit eyle · 
mektedir. Bu gazete diyor ki: 

"Moskova tebliği ile Fransa · 
nın iç i§lerine karı rldığı anla§ı -
lıyor. Fakat bu harı9ma B. La -
val tarnfından iatcnmİ§ ve buna ... 
Moıkova razı olmuıtur. 

B. Stalin, Fransız hükumetinin 
uluaal müdafaasını tanzim etme • 
İe hakkı olduğunu beyan etmiş · 
tir. Halbuki bolıevik partisinin 
genel sekreteri ı>lan Stalin, F ran · 
l.,!Ldaki iki senelik askerlik hizme · 
tini açıkça tenkit etmi;tir. 

lıte, Moskova anlaşmalarının 
he&ap edilemiyecek kadar büyük 
ehemmiyeti buradadır.,, 

Moskova konu,malarmın he · 
yeti umumiyesine gelince: 

Gazeteler, B. Lava.le gösteri · 
len h~yecanlı iyi kabulü yazmak· 
ta ve ordunun Sovyetler hayatın • 
dairi ehemmiyetini kaydetmekte -
dirler. 

Pertinaks, Eko dö Pari ga:.:ete
ıindeki makcıcsini ıu suretle bitir
mektedir: 

"Jki Fransız alayının gelecek 
yaz Rusyayı ziyaret edecekleri ha· 
~er veriliyor. Bunlar, karargah
lara girecekler ve bizce hemen he· 
men bilinmiyen kızılordu ile ta· 
nıpcaldardır. Bu ziyaret, ıüphe 
aiz, er geç baılıyacak olan erkanı· 
harbiye konuımaları için en lü· 
zumlu bir baılangıç olacaktır.,, 

BILDlRJC 

Moakova, 16 (A.A.) - Ata· 
iıdaki bil diriğ - tebliğ - çıkarıl· 
mııtır: 

Bay Stalin, Molotof, Litvinof ve 
Li.val 2. 5. 935 de Pariıte imza e· 
dilen ve Sovyetler birliği ile Fran· 
sa arasında karıılıklı yardım dü·ı 

şeregelerini - vecibelerini - ve 
bunun yoru tarzını - tefsir tarzı· 
nı - tapt~y2 n - tespit eden -
anlatmadan <İolayı kıvançlarını -
memnuniyetlerini - bildirmifler· 
dir. 13, 14, 15 Mayısta Moskova· 
da yaptıkları görüımelerde, Sov· 
yetler birliği ve Frans.ı mümessil· 
leri aralarında bu anlatma ile or
taya çıkan dostça güven ruhunu 
görmü§ler ve saptamıflardır. Bu 
gü~·cnin - ıtimadın - mutlu -
m~ut - elkeleri - te:;irleri -
Fransız· Sovyet ve Avrupa müna
sebetlerinde iki hükumetin çalıt· 
ma beraberliğini ilgileycn - ala· 
kadnr eden - bütün meselelerin 
incelenmesinô.e - tetkikinde -
kendini göstermittir. 

EJIF" (Baştarafı 1. ci sayıfada) 

Partinin devlet itlerini yakından 

gözettiğine ve Parti hükumetinin 
yurt ve ulus ıçın çalışmasının nasıl 
incelendiğine güzel örnekler ver
diniz. 

,_... (Ba~taralı 1 inci aayılaJa) vardır ki çarşaf peçe de ıuçl 
kaçmasına, zabıtadan kurt 

lki memleket mümessilleri bu 
ince!emeye tam bir içtelikle - sa· 
mimiyetle - ba§lamışlar ve bu su· 
retle gözönünde tutulan bütün dip· 
lomatik girgilerdeki - teşebbüs· 
lerdeki - devamlı - müıtemir -
uğraımalarının açıkça ayni esasa 
amaca doğru gittiğinden emin o· 
labilmi§lerdir. lşbu erek - ga· 
ye - birge güvenin - müşterek 

emniyet - örgüt lenmesinde -
teşkilinde - barııın korunması

dır. iki memleket mümessilleri 
arsıulusal durumun halihazırda 

barıtın gözetilmesine içten bağlı 
olan ve bu barı§ arzularını hor 
ti.irlü karşılıklı zaman teminine 
katılmak suretiyle açıkça bildir · 

miş olan devletlere düıen düşür · 
geleri - vecibeleri - tanımada 

uygun - mutabık - kalmışlardır. 

Bu devletlere barııın korunması 

yolunda düıen ilk ödev - vazi· 
f e - ulusal aaygat - müdafaa -

Gelecek yıllar için Büyük Ku· 
rultayın verdiği yönergeler çok 
değerlidir. Her şeyden önce, Par
tinin programına koyduğunuz hü· 
kümlcr ulus ve ülke için yapıcı ve 
ilerletici etkelerini geniş ölçüde 
gösterecektir. lçeride ve dıtarıda 

bir daha ve İ}' ice anlaşılacaktır ki 
C. H. Partisi iyice kavranmış ha
reketli bir programı dölenle güt · 
mektedir. 

Gerek devrim prensiplerinde, 
gerek devlet iriaresinde bütün ulu· 

su kucaklıyan bir Partinin temel 
program"ınrn Egemen olması, itle

rin henı sağlamlığı, hem de bira
na yolda ~atmadım ve şahıslarla 
ilgili olmayarak ve durmayarak 

yürümesi için esas §arttır. Büyük 
Kurultay, programı ile, yurdun ge· 

lecek dört yıl içinde hangi ana yol
larda yürüyeceğini göstermittir . 

Bununla, Parti hükumetleriniz i . 
çin bir progrnm bildiriğinin ayni 
zamanda veri imi! olduğunu söyle· 
mek İsterim. 

Büyük Kurultayın yurdun içeri· 
deki emniyetine verdiği önem ve 
bu yolda Partinizin devrimci an· 

lamı bir daha meydana çıkmıştır. 
HükU.metlerinizin, devrimci Parti-

mizin ~ok dikkatli ve çok dölenli 
vasfına uygun olarak hareket ede· 
ceklerine emin olilbilirsiniz. 

Yurdun dı~nrı emniyeti için bü· 
yük ilgi gösterdiniz . Büyük Kurul-

araçlarının - vasıtalarının - hiç· tayın, yurdu J,orumak için, gerek 
bir suretle zayıflamasına izin ver- olursa, vatanın canlı ve cansız bü
memektedir. Bu bakımda Bay Sta· tün araçlarını ortaya atacağım bil
lin Fransanm silahlı kuvvetinin dirmesi, bunu bir temel yasa ola· 
güveni için gerekli olan düzeyde rak programda açıkça söylemesi, 
- ıeviyede - tutmak siyasasını vatanın her bucağında beraberlik 
tamamen d~ğerlemekte - tak · sesleriyle kar~ılandı. Vatan ve 
dir - ve on<\makta - tasvip - ulusa,kı, Partimizin ba§hca varlı· 
dır. 

Öte taraftan Sovyel ve Fransız 
mümessilleri ~alııma beraberliği · 
nin kovalanmasmda - takibin· 
de - Avrupa camiasının maddiği 
- maddi - ve tinel - manevi -
asığlarımn - menfaatlerinin -
g~lişimi - inkişaf - için gerekli, 
"milletler arasında güveni,, tekrar 
kurabilecek olan siyasal şartlarır. 
yegrctilmesi - ıslahı - için hiç· 
bir §eyi savs:ımamak yolundaki 

- ihtimal etmemek - kararını 
berkitmişlcrdir. - teyit etmişler
dir -

Hele surası tanmmı~tır ki, Sov· 
yetler birliği He Fransa arasında 
kar!ılıklı yardım paktının sözle · 
!ilmesi - aKdi -, saldrmama -
ademi tecavüz-, danı~ma - isti"· 
fare-, ve :sulgına - mütecavi· 
ze -yardım etmememe yükünleri 
- teahhütlet' - esası üzerine ku· 
rulu - müesse:ı - ve önce gi>zö· 

ğı olduf:unun ~~ıkça bilinmesi, dün 
yanın bu kaı ı§ık zamanlarında 

Türkiye baysaJ;ığı için hayırlı bir 
gösteriştir. 

Büyük Ku'"U!tay ökonomi işle· 
riyle özel bir dikkatle uğrattı, ö
konomik geli~menin gelecek müs· 
pet verimleri üzerinde Kurultayın 
etkisi mutlu bir surette duyulacak· 
hr. 

Dördüncü Büyük Kurultay ça· 
h§maaına son verirken onun bütün 

üye!eri ulus yoluna hizmet için, 
tazelenmiş bir vazife aşkı ile ayrı· 

lryorlar. Ulus sevgisini daha çok 
kazanmak için, hepimiz, feyizli 
bir yanş duygusu ile çalışacağız. 

Ulu Onder:miz Atatürk'ün sev· 
gileri, iyi dilekleri ve her zorluğa 
yetişen kurtarıcı ve yapıcı uyanık· 
lığı sizinle her&> bcrdir. 

C. H. Partİ!İnin Dördüncü Bü· 
yük Kurultayı kapanmı,tır.,, 

nünde tutulmuş olan bağınhlal'ı - ınııııwamıımıınıunııııuıııll!llı1111ııııat.-ııuuııııuıuıuııımııuıııırııııuıuıımıuıuııııı. 

akitleri - bil' araya toplayacak o· sa ve Sovyec!er birliği mümcssille 
lan doğu Avrupası mıntakavi pak ri bu birge - müıterek - hüküm
tinin gerçeklettirilmesine - ta· leri ilan edcrİt:rken herhangibir 
hakkukuna - · durmaksızın çahı- çalışma beraberliğini uzak görmek 
maktaki faydası hiçbir suretle a · 
zaltılmayacaklır. 

peçenin kaldırılması itinin kanun· 
laştırılmasını temine söz verdiğini 
ilave etmiştir. 

Fakat diğer bazı murahhaslar 
bu i~İn iktısadi zararlarını izah e
derek lüzumsuzluğunda ısrar et -
mitler ve neticede de böyle bir ka· 
nun layihası yapılmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Bu karar üzerine Niğde murnh· 
hası ayağa kalkmış ve: 

- Ben bunu temin etmeğe söz 
vermi~tim. Macfom ki kabul etmi· 
yorsunuz, istifa ediyorum, demiş, 
ve kurultay salonunu terketmİ§tir. 

Bay Tarık Us'un pe;e ve çarşaf 
mevzuu üzerinde kurultayda ıöy· 
(edikleri §unlardrr: 

"- Biiyiik kurultay, daha ev
vel Jçiş1eri Bakanlığile ilgili işler 
üzerinde hiç bir söz alınmamış ol
makla bir kere burada komisyo • 
nun itaret ettiği fikri izah itiba · 
rile kabul etmiş sayılabilirdi. lç 
Bakammız naha açık olarak bütün 
kurultayın bakanlıkla beraber bir 
fikirde olduğunu bildirec.ek sözler 
söyledi. Ben bu komiıyondn azlık 
sayılacağım bir noktai nazarda 
kaldım. Okunan fıkra göstı:?rir ki 
peçe, ~ar~af meselesinde gerek 
hükumet gerek Parti te§kilatı ken
disine İ§ edinmekle ortadan kaldın 
labileceği noktai nazarında bulun· 
muttum. Bununla beraber olduğu· 
muzda §Üphe yoktur. Ancak, peçe 
ve çar§af meselesi ayrılır. Çünkü 
çarşafın belki ikhıadi mahiyeti 
vardır. Moda zevkinin kadınlara 
hakim olduğunu görüyorum. Bi • 
naenaleyh moda zevkine göre çar
şaf meselesini l<adınlara bırakma· 
yı kabul ediyorum. Peçeye gelin · 
ce, sıhhi kayıtlarımız evlere ka -
fes konmasını bile muzir telaakki 
ettirmi;tir. 

Kadınlarımızın yüzlerini örtme· 
lerine göz yumar vaziyet . alabi -
) . . . ? 
ır mıyız.,, 

Bay Tank Us, yer yer vilayet 
mcdi~lcri kararile peçelerin kal · 
drrıldığını söyledikten sonra bir 
ıene evvel Trabzona gittiği zaman 
orada gör<lüğü bir monzarayı nn· 
latmı§tır: Trabzon be!edİyesinin 
bir kararile kadınlar yüzlerini ta • 
mamen nçmrş o)r!ukları halde ıo· 
kakta geziyorlar, evlerinde iste · 
dikleri vaziyette oturabiliyorlar • 
dı. 

Bay Tarık Us, iki ay evvel Adn
nacl;ı vilayet n:edisi karnrile bu 
c~kidcn kalma görenekten kurtul· 
ma yolunda büyük bir adım atıl • 
mış olduğun.:lan da memnuniyetle 
bo.hsedcre!t demiştir ki: 

"- Sevgili Bakanın söylediği 
gibi bu i~ nihayet kısa bir zaman 
i~idir. Fake.t kabul ettiğimiz pren
sip, bizim kendi ruhumuzu ver -
cliğimz proğram tü:.:üğü bizi böyle 
tekamülcü olmaktan meneder. Bi
ze der ki: "Büyük millet meııele . 
1crincle ~ :4; :nkılip;ı olacaksınız.,, 
Or..un için diyorum ki bütün ko -
misyonlarda a~hadr.şlar da b,.. fr 
kirdediı-ler. Bütün kurultay bu fi
kirdedir. 

Hü1nnr.ct de bu fikirdedir. 

Toprak işinin hallini znmana 
bırakıyor muyuz? Zamanla hallo-lki hükumet, bu bakımda en 

uygun dip!omasi kuralının - usu-

§Öyle dursun, tam tersi - bilakis -
gerçeklc§İne:1i an::ak ilgili - ala· 
kadar - bütün dev!~tlerin öğgcn 
- hür - ve içten - samimi -
çah~rua beraberliği ile mümkün o· 
lan yapıcı esere bağlılıklarını ber
gitirler. - teyit ederler -

.ı • ? ncr, myor muyuz. 
lünün ,__ uygutlanması - tatbi
ki - için çahtmalarını birlettir 
meye devam edeceklerdir. Fran-

Bu kapalı manzanının manası 
ne? Erkeğin erkeğe, erkeğin ka -
dına itimatsızlığı müşahedeleri 

sına yarar. 

Erkek için de, kadın için de 
bir kanun maddesi lazım: Um 
yerlerde gizli kapalı dolaıd 
İnsan, yüzünden tefhiı oluna 
meli, moda ile değişen baı 
lctleri ne olursa olsun insan · 
den teşhis olunabilmeli. 
Biz inkılapçı değil miyiz? Bu 

bir hamleyle kesip atmalıyız. 

Bay Rasih (Antalya) - J 
rak ederiz! 

Bay Tank Us devamla -
çocuk bayramında Giresun bel 
diyeıinde bir yavruyu reislik 
ko.mına ot-.:rtmuşlar. Tabii re· 
telkinidir, dışarıya bir haber 
setmiı: "Çcırşaflar kalluın !,, 
ramn i§tİrak eden kadınlar de 

peçeleri, çar§afları atmıılar. F 
kat, çok geçmemi§, anlaııhmt 

bu emir çocuk reisin emridir. 
çeler, çarşaflar geri gelmif. 

mck ki kadın istemiyor, erkek i 
miyor. O halde niçin tutuluyor 
Bu ife önayak olm:ımak, y 

ba~ka&ına uymuş görünmemek 
çin ... Zayıf bir haleti ruhiye 
lesi.. Şu müşahede, 

zin umuı.ıi bir emir verrneıinc 
lan llizumu göstermez mi? e· . 
inkılabımızın büyüklüğü, on 
da olanı on yıla sıgdırmasında 

Sizi bu irkılap hamlesinin 
tılmasına dnvet ediyorum; diy 
rum ki: 

Buradaki üyeler, Giresund 
çocuk reisin l?Ubeyleri,, ha 
rı, uyükleri o uğunu bir iÖ 
göstersinler. (Bravo se3leri, alk 
lar). 

Şükrü Kaya cevabında, hu 
bir inlu; :ıp meselesi ?lmad 

kanun yapmağa lü.:um olm-.~ 
buradaki üyelerin birihirine 

vermelerile idari tedbirlerle 

lolunacağını eöyledi. Çartafı d 
hal atmağa bazı ilttısadi zan.n1 
le:in mani olabile::eğini sörl 
Ben pe;:edcn bahsettim. 
çarşnfla cevap veriyor. 

Yine Bakan "Kanun yapma 
idari tedbirlerle bunu yapUil 
riıı:; gelecek kurultayda bunun 
zü olmaz.,, diyor. 

Buradaki tezahür kanun 

de kanunun ruhudur. Elbette 

min reye konulmasmı 
rum.,, 

vedcre sarayından 
büyük kiliseye götürülmüftQr, 
rada 8G saat tethir oluna1:.1111..11---~· 

Tabut altr çift hayvanın ...... ~ 
olduğu lop arabasına ger...er~ 
omuzunda götürülerek ko 'T~ 
ve cenaze alayı, önde bir ~ .. 
taburu, bir süvari bölüğü d ~ 
top bataryaıile papaıla ve ~ 
Reisicümur, mareıalin zev~ • 
ailesi erkanı, bakanlar, eski.:;:.. 
bakanlar, elçiler ve bir~ok • 
murahhasalar olduğu halde~ 
rinde meş'aleler tutan ask 
ve askeri te§kilat menıuplar .... .., 
rasından ağır ağır geçmit v& 

seye gelmi§tİr. 



U - KURUN 17 MAHS Hl~~;; ~ 

l --------·---------------' 1r_v_a_p_u-rc-u-ıu-k-•I _ ıstanbul eeıedlyesı ilanları 

Muvakkat TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

oeuıeı Deınirvoıınrı ue liınanıarı ısıeııne Hmuın i~aresi naınarı 1 
O. 0./ 9 numaralı zahire tari·fesinin ecnebi memleketlere. i~rnç Senelik muhammen 

kiraıı. teminatı İstanbul Acentalığı d·1 k zahirelerin ikramiyesine dair olan 6 ncı maddesi mucıbınce e ı ece d" 
Liman han, Telefon: 22925 Edirnekapıda Mihrimah Mah. 

Cami avlusu So. 20 odalı Mihri· 
tnah medresesinin iki odası. 60 4,50 

tarifede tasrih edilen müddet zarfında. devlet demiryolları~a te:w 11 11-------------• me .. rut bulunan gümrük makbuz u. yerme m. evı ıt memleketın dıg_er 
Trabzon Yolu :s d -bir resmi makamının vesikasını ıbraz etmıt olanlar hakkın a aşaeı-

Eyüpde Büyükcami Mah. Bü
Yükcami C. yeni 31 No. lu üç odalı 
Ebüsauut Efendi mektebi binasi:. 

Süleymaniyede Elmaruf Mah. 
Şifahane C. 1 yeni No. lu iki odalı 
\'e bahçeli ev. 

36 

72 

2,70 

AKSU vapuru 19 Mayıs PA- da yazılı şekilde muamele yapılacaktır. 
ZAR günü ıaat 20 de Rizeye Veıaikin zamanında tevdii şartı mahfuz bulunmak kaydiyle güm· 

kadar. ..k makbuzu yerine malın mevrit memleketinde gümrüklenip bilfiil 
~~al edilmiş olduğu işbu memleketin gümrük idaresinden başka diğer 

5,40 

Süleymaniyede Samanviran sa
ni Mah. Dökmeciler C. yeni 92 No. 
lu 21 odalı Süleyman sani medre·"":" 
•cai. 360 27,00 

bir resmi makamı veya serbest liman idareleri tarafından te~sik e

dilmit bulunduğu veyahut klering muka~elesi ile b~ğlı ~.ul~ndugum~z 
memleketlere yapılmış olan sevkiyata aıt bedellerın Turkıye Merk_z 

Bankasının hesabına kaydedilmiş olduğu mühleti zarfında de~let d:im••••••••••••li miryolları idaresine bildirilip keyfiyet mezkur bankaca da tasdık edıJ
diği takdirde bu tartlara uygun müracaatlar intaç edilecektir. (2695) 

Mersin Yolu 
GERZE vapuru 19 Mayıs 

PAZAR günü ıaat 10 da Mer · 

sine kadar. 

Şile icra memurluğundan: Rumelihisarında Hoca Hayred· 
din Mah. Bebek C. yeni 88 No. lu 
2 katlı üç odalı Haymana mektep 
binası. 

Şile kazaımın Ağva nahiye • } •• d 
sinin Göçe-köyünden Safiyenin Askeri Fabrikalar u. Müdür üğun en; 

Süleymaniyede Samanviran sa.· 
ni Mah. Deveoğlu yoku,unda y~
ni 8 No. lu 19 odalı kagir müla
zımlar medresesi. 

144 

300 

10,80 

22,50 

15 Ton sarı sabunlu kösele 
6 ,, Çikolata kösele 
5 ,, Siyah yağlı kösele~· 

8,6 ,, Sarı vakete 
1800 Adet mqin 

600 ,, Sınmlık !aplı deri. · .... 
Fatihde Kinnasti Mah. Cami 

avlusu So. 7 No. 20 odalı Bahrise· 
fit çifte ayak medresesi. 

Eyüpde Büyükcami Mah. Bo~
tan iskelesi So. kagir iki odah 
Mihritah Valde Sultan mektep bi· 
nası. 

Mevlevihane kapısında Kara
haı Mah. Aynalı bakkal So. yeni 
27 No.lu ahıap üç odalı Nişastacı 
Sadık Efendi mektep binası • 

360 

18 

27,00 

1,35 

. ayni köY.den Hüaeyin oğlu Hasan 
zimmetinde alacağı olan ödünç ' 
olarak verdiii (500) liranın icra· 
en takip talebile tahsilini istemesi 
üzerine borçlu namına yazılan ö· 
deme emrinin borçlunun ikamet • 
gi.hının meçhuliyetine binaen teb
liğ edilememeıi üzerine icra ve if
las kanununun 57 inci ve hukuk 
uıulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddeleri hükmüne tev -
fikan ilanen tebliğine karar ve · 
rilmi1tir. 

Tarihi ilandan itibaren bir bu
çuk ay- çinde borca kartı bir göy· 
na itiraz vaki olmadığı surette Ö• 

deme emrinin tebliğ edilmit ve 
borcun kat'ileımit olacajı tebli · 
ğat makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (7200) 

Tahmin edilen bedeli 80000 lira olan yukarda miktarı ve cinai 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatınalma komi~· 
yonunca 2 Haziran 935 tarihinde pazar gü~ü saat ıs. de pazarhkl_a_ ı
hale edilecektir. Şartname (4) liri\ mukabilınde komısyondan verılır. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (5250) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 

24 1,80 

Yukarda semti, senelik kirası .ve muvakkat teminatı yazılı ma· 
haller 936 ıeneıi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuıtur. Talip olanlar teraiti anlamak üzere le· 
Vaznn müdü~lüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek istiyenler de 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle iha· 
le günü olan ı - 6 - 935 cumartesi günü saat 15 de daimi encü· 
mende bul~nmahdır. (1) (2720) 

Büyükadada Nizam mahallesin
de Yürük Ali pilijı 935 senesi için 
Y•ka.nma mevsimine mahsus. 

Büyüka.dada. Yah mahallesinde 
Deniz hamamı mahalli 935, 936, 
937 8enesi yıkanma mevsimine 
rnahaus. 

Muh'ammen 
Kira11 

.. 
150 

80 

Muvakkat 
T;minatı 

11,25 

18,00 

Yukarda semti, muhammen kirası ve muvakkat teminatı yazılı de· 
niz hamamları yıkanma mevsimine mahsus olarak ayrı ayrı kiraya ve
rilmek üzere açık artırmaya konulmuıtur. istekli olanlar §eraiti an· 
lamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya gir
mek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya · 
tnektubu ile ihale günü olan 1 - 6-:- 935 cumartesi günü ıaat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B) (2717) 

,~ 

Samatyada Ağa h'amamı Mah. 
Akarca So. 31 No. lu evin arkasın· 
da.ki kuleizemin yerin. 

Karagümrük yangın yerinde Ka
tiyetiatik Ali pafa Mah. 35 inci a· 
da.da yüzsüz araa. 

Çırçır yangın yerinde 59 uncu 
ldada yüzıüz araa. 

Çırçır yangın yerinde 33 üncü 
ldada yüzsüz ana. 

Cihangir yangın yerinde C. 36 
1ncı adada yüzsüz araa. 

Aksaray yangın yerinde Koskı 
~ah. Şair Hatmet So. 18 inci ada
da Yiizsüz arsa. 

Sahası M. Bir Metrosu Muvakkat 
Murabbaı Muhammen Teminatı 

kıymeti 

21,50 2,25 3,65 

25,97 2,50 4,87 

29,75 3,00 6,70 

11,25 5,00 4,22 

10,43 14,00 11,00 

3,90 3,00 1,00 

Yukarda semti aaha11 kıymeti ve muvaka~ teminatı yazılı arsa-' , 
la.r alakadarları arasında satılmak üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmu~-
l-ur. Alakaıı olanlar feraiti anlamak üzere levazım müdürlüğünt' 
lrlüracaat etmeli, pazarlığa girmek için de hizalarında gösterilen mu
vakkat teminat makbuz veya mek tubiyle ihale günü olan 25 - 5 -
935 cumartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B) (2719) 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Kasımpa§ada Dereboyu sokllğında 80 lira kıymetinde eski 4 ıa

Yılı arsanın vergi borcundan dolayı son müzayedesi yapılacaktır. ls
lekliJerin % 7 5 depozito akçalariyle birlikte 26 - 5 - 935 tarihine 
rnüaadif paza; günü saat 9,30 dan 10,30 a kadar Beyoğlu kaymakam
lıfında müte9ekki1 idare heyetine müracaatları. (2722) 

müracaatları. (2693) :.. ' 

İstanbul asliye mahkemesi 'dör
düncü hukuk dairesinden: 

Saül Modyano ve Jak Bem ve· 
kili avukat lsak Hazan tarafın • 
dan Beyoğlunda Tozkoparanda 
Adler apartımanın'da Jak Adler 
yanmda leon Adler aleyhine açr 
lan alacak davasından dolayı müd 
dealeyhin (2300) liranın faiz ve 
masarifi muhakeme ve ( 40) lira 
ücreti vekaletle mumaileyhten 
tah'sili hakkında mahkemeden çr· 

• 
kan 6--5-935 tarih ve 69 sayı · 
lı ilamın bir sureti berayı tebliğ 

müddealeyhin yukarıki ikametga· 
hına gönderilmiı idi. Mühatiri 
tarafından olbaptaki tebliğ va • 
rakası zirine yazılan §erhte müd .. 

dealeyhin Yunanistanda olup ad · 
reai meçhul olduğu gösterilmiş ve 
davanın da ~ıyaben cereyan ey -
lemit olmasına binaen mezkur ila
mın bir suretinin muhakeme di -
vanhanesine aıılmı! olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak ü -
zere keyfiyet gazete ile de ilan o· il 

lunur. (7178) 

Sultanahmet sulh 3 üncü hukuh 
mahkemesinden : 

Salomon Jeruzalminin Tah • 
miıönü sokağında Mısırçarşısı 
kapııı ittisalinde tüccardan Bart -
seva Kohen aleyhine 42 lirayı ha· 

vi aldıtı ilam ikametgahının meç· 
huliyeti hasebile batkitip ihbar -
namesinin on he§ gün müddetle 
ilin.en tebliğine karar verildiğin -
den tarihi ilandan itibaren on beş 
gün zarfında itiraz etmediği tak· 
dirde ilamın kesbi katiyet etmiş 
addolunacağı ba,katip ihbarna -
meai makamına kaim olmak üze
re ilin olunur. ( 7202) 

KiRALIK ve SATILIK KÖŞK 

Erenköyünde Suadiye hat bo -
yunda iki buçuk dönüm mikdarı 
bahçe derununda iki kuyusu ve 
elektrik tesisatı mevcut dokuz o • 
dalı kötk kiralık ve satılıktır. Gör
mek istiyenlerin ittiıalindeki 47 
numaralı kö!ke müracaatları. 

~~ııııı 11~1~mını~ıooıı 

Sel inik 
Tesis tarihi : 1888 

/dare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
Tttrklyedekl Şubeleri : 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
Izmlr, Mersin 

Yunantstandakt Şubeleri : 
[ u 

q SelAnlk . A tlna • Pire r
1 

Her nevi Banka muamelatı. 

ı 
KiRALIK ve SATILIK 1 

Kiralık ve satılık yalı - beş 

--K-ü-iL_T_u_· R--·------- oda, mutfak, elektrik, su, kayık • 
SERiSİ haneıile gayet kulanışlı ve ehven 

Yeni Çıktı 

No.: 18 .: fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni•! 
köy Ayanikola caddesi polis ka· · 

1 rakolu yakininde No. 185. Hane 
kartııında manifaturacı bay lsaka 

DIDERO 
Haydar Rıfat 

FELSEFE 

tSTANBUL 
1935 

Satıldığı Yer : 
V A K 1 T KUtüpanesi 

Flatı 35 Kurut 

müracaat. { 

DOKTOR 
HÜSEYlN USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Laleli Lütüf Apartımaru saat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami karşısında 
Buraa sokak No 1 

FRANSIZCA-ALMANCA DERS 

Almanyada tahsil görmüş bir 
Türk bayan en modern usullerle 
fransızca ve almanca dersler ver • 
mektedir. Arzu edenler Kurun ga•. 
zetesinde A. F. remzine müracaat. 

(7053):: 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meıbur Rasin Külliyatının dördüncü ve son cildi çıktı. Ter· 
cüme, üstat H. Naıamındır. Hu büyük bir irfan mahsulü ve 
zorlu bir himmettir. Mntercim her iki dile bOtün inceliklerile 
adeta bikim bir halde olduğundan her dlSrt cilt birer abide 

l~tkil etmi~tir. T~brik ve tavsiye ederiı. 60 kuruş. 
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t>l-"""""'U/@< Dün VE 
~ it.~, 
~~~~ 17 ::: ,_ ~ .1 arın Tl:J O. KiVE 
Neşriyatı 

• 3üncü • 

l\RAAT 
Seri tamamlandı 

BANKA51 
Abone Şartları: 

Birinci seri 10 kitap 
238 aı peıln ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

838 kuru,tur 
-------•ı Sala 

A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A. l\I. - 1. il. Alişan 100 Kr. 

Ticaret, Banka, Bor•a 
.Muhli Etem 7:> Kr. 

Devlet ve ihtilaI 
Lenin - JI. Rifat 75 Kr. 

So•yalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Ra.in Külliyat I 
A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

l1çi •ınılı ihtilali 
Lenin - H. Rifat 60 Kr. 

Ruhi hayatta lÔ§UUr 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

l•lahana doğru 
P. Loti - t. il. Alişan 100 Kr. 

J. Ra•in Külliyatı lf 
H. Nazım n Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
204 U pefin ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

504 kur u,tur 

Go1i0Baba 
BaJzak - H. Rifat 100 Kr. 

Deliliğin P•ikolojisi 
Dr. B. Hard - Dr. lzzettin ao Kr. 

lllcbahar Selleri 
l'ürgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

Engerek düğümü 
F. l\loryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Rasin Külliyatı il 
H. Nazım 7:> Kr. ·----...... -Samimi aaacl et 

Tolstoy - J. H. A1işan 50 Kr. 

ı.ıati•tik !inhisarlar U. MüdürlüOünden:I Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

Çocuk clüfiirenler 1 - Maltepe tütün enstitüsü için plan ve tartnamesi mucibince yap· 
H. G. l\I. - 1. F. Rasim 60 Kr. tırılacak (12000) lira muhammen bedelli (Klimatizasyon) ve (8000) 

l----~,~,i~m-v.-e~F~el~.-e~l~e---'I lira muhammen bedelli (Kalörifer tesisatı) kapalı zarf usuliyle ekıilt· 
M. Şilk -11. Ziya 30 Kr. meye konulmuıtur. 

·------~~~~~~--------· Cemiyetin Aıdları 2 - Şartname ve planlar inhisarlar Umum Müdürlüğü Ziraat fen 
F. EngeJs -Muhittin 100 Kr. tubeıin.den (Klimatizasyon) için (60) ve (Kalörifer) için (40) kuru~ 

•--U~--ç-ü_n_c_iı_. _s_e_r_ı_· _ı_O __ k_ı-.t-a_p_ bedel mukabilinde alınacaktır. 

3 Eksiltme 15 - 6 - 935 tarihine müıadif cumartesi günü saat 132 
al petln ve her ay 15 de Cibalide levazım ve müba}a at ıubesinde alım, satım komiıyo-100 kurut olmak Uzere 

532 kuruştur nunda yapılacaktır. 

yeni ilmi zihniyet 4 - Eksiltmeye ittirak edecek müe11eseler ıartnamenin dördüncii 
Bacherlard _ H. Ziya 7:; Kr. maddesi mucibince fiyatsız teklifi~ rini fen heyetince tetkik edilmek 

•----H-ü_kü_··m-cl-ar--m-il~l~e-t ---. için münakasa gününden on bet !Ün evvel Ziraat fen ıubeıine tevdi 
etmeleri lazımdır. Rusel - G. KemaJi 50 Kr. 

5 - Eksiltmeye airecek olanların (Klimatizaıyon) teıisatı için Komünizm 0 

Lenin_~ talin_ Buharin (900) lira ve (Kalörifer) tesisatı için (600) lira muvakkat güvenme 
H. Rifat .. 50 Kr. parası vermeleri lazımdır. 

•----G~ü-.n-ü-.n-~i~k-tı-.ad-=-i~ifl"':'e-n~.---• 6 -Eksiltmeye ittirak edecek olanlar ıartnamenin 30 uncu mad-

Prof. Dr. S • .Nuri 60 Kr. desi mucibince yukarıda yazılı gün.ve saatten bir saat evvel kapalı 
zarflar içindeki teklifnamelerini komisyon reisine makbuz mukabi· Cümhuriyetler 

.Kson<'fon _ H. Rifat 50 Kr. linde tevdi etmelidirler. 

Tercümenin rolü 
H. Ziya C'Iken 100 Kr. 

Deiififler 
Ovid - S. Z. AKTAY 7;, Kr. 

. 
7 - Ayrı ayrı kapalı zarflar, ihtiva eden teklifname ve teminat 

paralarına ait zarflar ıartnamede yazılı olduğu veçhile eksiltme ka· 
nunundaki tarifata tamamen muvafık olacaktır. (2232) 

Laokon Ortamektep ve Lise direktörlerine 
~ing - S. Kemal 30 

----------~-=-----• Fen bilgisi, biyoloji ve tabii ilimler soruları Devlet matbaaımca baııla· Kapitalizmin Buhr"nı 1 · 
rak satıp. çıkarılmıttır. Fen bilgis! soruları üç sınıf bir arada, biyo oj! G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. 

•--------........ ~---- soruları iki sınıf bir aradadır. Tabii ilimler soruları birinci sınıf ayrı, 
SALAMBO 

1 
ikinci ve üçüncü sınıflar bir arad" dn. Fen bilgisi ve biyoloji soruları 

G. F. - l. H. Alişan 12:> Kr. b' ·1· 1 1 b k t 
1 üçer, ta ıi ı ım er ıoru arı e§er uruf ur. 

Müracaat yeri - V AKIT Satıf yeri: V AKfT Kitaphane si Ankara caddesi - lıtanbul 
Matbaaıı - Ankara caddesi Hariçten yapılacak ıipariıler bedeli önceden ıön .. derilmek ~zere 

ISTANBUL doğrudan V AKIT Yurduna. yapılmalıdır. --------

tsfanbul Dördüncü terasından : 

Maç.kada Eıkiakif Y enimajeı· 
tik apartıman 5 No. da iken hilen 
ikametgahı meçhul Adriyanaya: 

Cuzeppe Kaataldile karı koca· 
lığınızın lıtanbul uliye 3 üncü H. 
Mahkemeıinin 22,(12/ 34 T. ve 
35/ 6 numorolu ilamile subutine 
mebni keyfiyetin doğum kütüğüne 
kaydı talebi ile vaki müracaat üze· 
rine icra K. nın 24 cü maddeıine 
tetkiken. Tetkik merci hinden ve 
ya temyiz veya iadeyi muhakeme 
yolu ile mahkemeden icranın geri 

bırakılmasına dair bir karar geti · 
rilmediği ve hüküm olunan §eyin 
bet gün içinde icra edilmediği tak· 
dirde cebren icra edileceğine mü
tedair olarak yukardaki ikametga

hınıza gönderilen icra emrinin i · 
kametgahmızın meçhuliyeti ıebe
bile tebliğ edilmemesi üzerine 
ilanen tebliğatı kararlattığmdan 
ilandan itibaren 15 gün içinde yu
karda beyan olunan huıuıatın ic· 
rası aksi takdirde cebren. icra edi· 
leceği 35/ 1122 dosyesile ilanen 
tebliğ olunur. (7198) 

İstanbul 5 inci icra dairesinden: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer odun kömürleri 21 - 5 
-935 tarihine müsadif ıah günü 
saat 12 den itibaren 13 e kadar, 
Fatih Şehremini Saray meydanı 
Dar tekke ıok. 1 J2 sayılı dükkan· 
da satılacaktır. Taliplerin gelme • 
leri için ilan olunur. (7196) 

··---------· Denizyolları ~ 
ıŞLETMESi 

\\. en tel en har.ııı: ö\ l'. 6!' r11ra~1 

1 ı:ı. 4:l3tı2 - Sırıtecı !-.iiı\lurcaı z2•~ 

--- l l.ır ı 1 eldon :22740 

Bandırma YoLu 

• lıtanbuldan her cumarteıi, 
Pazartesi, Sah ve Per§embe 
günleri kalkan Bandırma yolu 
postaları 15 Mayıstan itibaren 
saat 21 de kalkacaktır. (2682) 

l lst. Levazım Amirllil Satın 
Alma Komlayonu lllnlar1 

Topçu Atı, mektebindeki 63 ka· 
lem köhne eıyanın pazarlığına il· 
tekli çıkmadığından tekrar pazar· 
lığı 19 Mayıı 935 pazar günü aut 

14,30 da pazarlıkla aatılaca.ktP'· 
Tahmin bedeli 30 liradır. Etyalar 
mektep anbarından görülebilir. lı· 
teklilerin 4,5 lira ıon teminatlarile 
belli ıaatte Tophanede Satınalm• 
komiıyonuna gelmeleri. (2865) 

,,. ,,. ,,. \ 

450,000 adet yumurta 28 Mayıt 
935 talı aüıtU aaat l6 aa 'kllf"'lt 
zarfla almacaldır. Talimin ı;ecı.li 
7875 liradır. lıteklilerin prtname· 
ıini göremek üzere her sün öğle • 
den evvel ve eksiltmeye girecek -
lerin 590 lira 63 kurut ilk te.mipt 
veya makbuzlarile tekliflerini 
belli aaatten bir sa.at evvel Top " 
hanede aatmalma komıiyonun• 
vermeleri. (2558) 

1f.1f. il-

Harbiye ve merbutu mektep • 
ler için 59 bin kilo koyun eti ve 
22 bin kilo sığır eti 29 Mayıı 935 
çarıamba günü saat 15,30 da ka -
pah zarfla alınacaktır. Her ikiıi• 
nin tahmin bedeli 34620 liradır. 

Şartnamesi 173 kurut mukabilin· 
de Ko. dan alınabilir. Ekıil~• 
gireceklerin 2596 buçuk lira temi-
nat mektup veya makbuzlariyl• 

tekliflerinin belli günde aat 14.30 
a kadar Tophanede aatınlama ko
misyonuna gelmeleri. '(2487) 

6 ncı hukuk hakimliğin'den: 

Naciye tarafından Beyazıt Ki• 
tipsinan bahallesinde Mücellit so
kağında 5 sayılı evde oturan KO" 
cası Ahmet aleyhine açılan ihtar 
davasında müddeialeyhin ikamet• 
gahı meçhul olduğundall 

h11kuk uıulü muhakemeleri kano
nunun 141 inci ınaddeıi mucibi11 • 
ce arzuhalin on beı gün müddet• 
le ilanen tebliğine .karar veril111İf 
olduğundan bir nüıhuı mahk_. 
divanhaneıine aıılan dava anıl· 
haline ilin tarihniden itibaren oll 

gün içinde lstanbul aıliye alt~' 
hukuk mahkemesine müracaatl• 
cen.o vermeıi lüzumu teblii nı• • 
kam;na kaim olmak üzere ilin 0111" 

nur. (7180) 

Sahibi: ASIM US 
Nqriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGlL 
y AKIT Matbaası - lstanbul 


