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Kamil Atatürk dun Istanbula onur verdı 
Dördüncü kurul

tayın sonu 
Dördüncü Kurultay çalıpnala. 

mu bitirdi. Ulu Onder Atatürkün 
dil verimi baharı içinde yetitmit 
etitail: bir tül !radar güzel bir IÖJ• 
ı..ıe açblı Kurultay çok olsun, 
•erimli konutmalar ile kendine 
ltln11l..nuı olan bütün ulusal ıo-
11Dnları didikledikten ve berbirini 
İri bir aonuca bailadıktan ıonra 
lanıet lnönü'nün açık yürekli, Vf! 

a.çık ıörütlü sözleriyle aona er· 
di. 

Daha Kurultay toplanmud•n 
once burada konUfU)acak, ince!. 
necek bütün konular çok iyi ha· 
ıırlanmıt; biltiln Türk uluaunu 
hap:ıy:uı Cümburiyet Halk Put: 
•inin her ocaiından, her kuvvet 
lca:rnaiından kopup Kurultaya 
ıelen dilekler dikat ile toplanmıf: 

19 ~Aayısı candan 
kutluyoruz 

Büyük önder 16 gıl 
önce öugiin Samauna 

agalc baımııtı 
Ulusal savaşın tarihini 

nasd yaratmışsa gene öy • 
!e yaratan Ulu Onder, ken· 
disine başlangıç olarak 19 
Mayısı almqlardır. 

Büyük söylev, "19 Ma • 
yısta Samsuna ayale bas • 
tım" diye başlayıp bugü -
nün adını, sanını ytiksel -
tir, tarihe mal eder. 

Anlamı bugün büyük 
olan 19 Mayısın ilkin Sam
sunun payına dilemesi bu 
şehir için erieilmez bir o
nur olduğu kadar Tilrkiye 
için de bahtiyarlık ufidda· 
nnm aiarması sayılır. 

Bqilnle bqbyan rin · 
lerdedir ki, dq dtlplanla
fllldZI "V atanm harimi is-

Parti proırammda ve nizamM· 
illetinde yapılacak deiifmeler ı• 
çen dört yılm ftl'Cliti tecrübeler
den derı alınarak iyice kararlqtı· 
rılmıı; ljiaüa luauı Kurulta11ıı 
ıelecek diht tılhk alın itlerine 
en dosru yöneti verebilmeai ~ 
her ne )imala hePli ,..li :rerin, 

Bli,U On!et 1ldile!tp71p ı•ııilan ~len kün~d;.ı;:.ak. ıa:: : 
·~ 'On~enm!S ~tatürlC dün 1 leJanhul vali vekili Bay Rük " I buıün Şitli, Maslak ve lıtambul makta o dtltmanlarla el • 

oil t.inle lifulNI& __. ....., ......, ~dan ıeneral Haliı. 1 cihetinde bir gezinti . yapmıtlar • ı birliği eden iç diiımanJara 
,_,,....... polia müdürii bay Felmai Vural, dır, . .._....__(&ua-.. "'·'•t•Oiİııcu .... •.8.e1 • .at.._"."..1 

iif:ii~N~-~~~Fiiiiii~~E&~~~Z~~ Atatürk'ü Tili1et hududunda kar 
abeıista .,,.aş • 

BiiJ(1IE Onderi ıetiren tren Mat 

Yedi viliyette seferber· 
lik ilin edildi 

on biri Jinni bet seçe, Haydar.-· 
ta pnna sirmiftir. Atatürk ken· 
dilini brtıJıyanlara iltifat ettik • 
ten M>nr&, ittaayonPıı Haydarpa · 
Ja nhtnnina ıiderek Sakarya mo

.,. 8ile doi*uıea Dolmal;»ahçe aara· 
~ Ro*8, 11' (k~.) - Dünkii: yma ıitmitJerdir. 
~'izo~ Mn ''Allari,, imaaı lıl.Nlbul; 18 (li."6,) - Atatü,rk 

~ "ffalp ve Habetiatan aiuan • l===±::::::=:::;:======= 
· da ..ftr o'lac:&k mı?,, adlı f>İl' ma· 

, imle n'frelaiiF· Bu ısuakal~~in 
, 11ath .parç.alan 1unlardır: 

''Snel bakımından iki DieDil~ • 
~açıkça .. ., ... huırlaıiöWr -

[ ~ırlar. Hahetiıtan 7 viliyetifı 1 
'ı ;te, ,aai Harru, Osadeı, ArMai, 

A,,,,,ptiılan Bap.tana ginderUeJ~~ 
e~p/atllN tandJklaruulan biri. j(SD1İll1A d "'"""""' 1. d dtılruiltlla) 

lürk gazetecileriAlmanya seyahatind 

Livtens Jlili 
ba.fpı . yatiyor ! 
En bügll/tdoktorlar ,a. 

aaeıuı başı ucunda. 

Lawen• Arap lnyaletinle 

Kafatuımn çatladıiı bildirilen 
caaua Livrena aym 13 ünde ka · 
zaya uiradıiı halde ancak iki sün 
aonra bu ıırlı hidiee Londra ıa • 
zetelerine ıeçebilmiftir. Livrem, 

..,.,.:•ltarlri raim, Türlt gaetecilini Almanyaia ilıen Almanlar ta,. in motoeikleti batb bir motoıilı
-..ı an selıilmiftir. Gaetecileri Köln ciuanmla hoya ue lıim,evi Jete~ yere düttükten ıon
~ llel.er la6rilıaını zi1"J'eflni einlınnda göıteriyor. Resmi çe· ra ukerl haataneye ptürilmüt ve 

Yunanis ~ da ·k a ıga 
doğru mu gidiyor? 

Bir habere göre lngiltere kralının 
dördüncü oğlu '1fl unan kralı olacak 

Lö Jur gazetesi Londrad~n:.ıal
dığı telgrafı ileri sürerek Yuna • 
nistanda yeniden rneşı:utiyetin ~u
rulacağına dair şu h_aberi yeti~<?r: 

"Yunan Dıt Bakanı General 
Makıimoaun Londraya gelmesi •ir 
takım mühim haberlerin çddnaİı • 
na sebep oldu. Makıiİnoı b>nclra• 
d& Wunan kral ikinci Jorj ile u • 
sun bir. ıötütmede ,ı,.,ı .... to: Ba • 
kan önce Bükr*. aiderek, kral~e 
Elizabet ile konUJtu: Tabii Mak · K.rtil JorJ 
ıimoı h,ükumetinin kepdi•ilıe \'erL 

• t dır: Biri kral Jorj ile kraliçe Eli • 
diği vazif~ydi yapıyordu. Yun\aniı; zabetin Yunaniıtana çaimbnuı. 
tanda yenı en meşr~\iyet kurul L 

muı için baıarılacak iki cihet.Yar- (D6ucımı 9 cuda ! ci rituftda) 

1 
Nafia .Bakanının izahatı 

er, 6anu tliinlıii poıta ile bcqya.zannuza ıömlermek naaketiıule 
6alunnuitlarilır. (~~9cuda3ıcü.aittıtlda) 1 
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Buhran vergisinde yeni 
değişiklik yapıldı 

Layiha dün Kamutayda görüşülür
ken bazı münakaşalar oldu 

Ankara, 18 (Kurun) - lktı • 
sadi buhran vel'lgisi kanununda ya• 
pılan tadilat layihasının müzak~ 
resi oldukça münakaşalı geçti. B. 
Refik Şevket, teşviki san.ayi ve di· 
ğer kanunlardan istifade eden mü• 
esseselere te~mil edilen layihada· 
ki vergi hakkında iktısat encüme· 
ni mazbatasmın müzakeresini is 
tedi ve bütçe encümeni kir dağıt
mıyan kooperatiflerin dahi buh· 
ran vergisi verecekleri, devletin 
yardımile başlıyan taavün san • 
dıklarmda da kendi madenlerini 
işletenlerden vergi alınacaktır di· 
yor. Fakat iktısat en~ümeni ise 
kendi madenlerini İ§letenlerin 
fiçtçiden farkı yortur diyor,, de
di. 

Bütce mazbata muharriri bay 
Sırrı (Trabzon) dedi ki: "Kazanç 
vergisi birçok işleri müstesna tut· 
mı:~tur. 22 -23 sınıfa ayrılan mu· 
afiyetlerden yalnız dört kısmın 
buhran vergisine tabi tutulması 
muvafık görüldü. lktısat encümeni 
kooperatiflerle tasarruf sandıkla -
rını, madencileri kabul etmemiş -
tir. Encümen madencilerin ka -
zançları üzerinden kazanç vergisi
ni değil, fakat kazanan yüzde 25 
r.Htı.~et.,lwilN ~hran vergisine tabi 
tutulmasını adalete muvafık bul· 
du. Tasarruf sandıklarmdan da 
efradın kendilerine mahsus olan -
larının da kendi azalarına ikraz 
ve iatikraz yapanlardan vergi a • 
lınacaktır. Teşviki sanayi kanu • 
nundan istifade edenlerin kazanç· 
ları sabit olursa yalnız buhran ver
gisi verecekler. İmtiyazlı şirket • 
ler bunun haricinde kalacaklar. 

Refik Şevket teklifine dair bir 
takrir verdi. Hüsnü Kitapçı; ka • 
nunların makalbine şümulü yok · 
tur. Vatandaşa geçen sene ıçm 

mükellefiyet yükleniyor. Kanunu 
ne§ri tarihinden itibaren muteber 
tutmuyoruz. 934 senesi içindeki 
vergi vereceksin demiyoruz. Bir 
vatandaşa 934 takvim yılında işi· 
ni bitirip kazanmış veya kazan · 
mamış ... Onu evvelce hiç hatırla· 
madığı bir veııgi ile mükellef tutu· 

yoruz.,, dedi. 
Bay Sırrı (Trıabzon) cevap ver

di: Müesseselerin geçen seneki 
kazançları bellidir. Kazanç vergi· 
si de buna göre alınır, fakat hu 
vergi vatandaşın bu sene haziran· 
dan sonra tahakkuk edecek olan 
vergisinden ahnrp bu sene hesa • 
bma ge~er. Yalnız buhran ve ka
zanç vergileri beyannameleri var· 
sa ayrıca matrah gösterilmez. 

Bay Mustafa Şeref - Bu ver • 
gi müstakildir. Kazancın kesri de· 
ğildir. Makalbine tümulü yoktur. 
Dedi. Bay Hüsnü Kitapçı kanunun 
neşri tarihinden muteber tutulma· 
sındn ısrar etti, mu'Vakkat mad · 
dede verginin tahakkukunda 1934 
yılı kazancının nazarı dikkate a • 
hnmaaı hakkındaki kayda bay Re
fik Şevket itiraz etti. Maddenin 
tayyını istedi. Bütçe encümeninin 
muvafakatile madde çıkarıldı. 

Buhı-nn vergisinde değiştirilen 
maddeler: 

Madde 1 - lktısadi buhran 

vergisi kanununa müzeyyel 2416 
sayıh kanunun birinci maddesine 
aşağıdaki fıkralar alınmıştır: 

A - 2395 sayılı kanunun üçün· 
cü maddesinin dördüncü ve be§in· 
ci fırkasına dahil olanlar; 

B - Yalnız mukavelelerin· 
de hiçbir suretle vergi alınamıya· 
cağı Vf.'./a ileride ihdas edilecek 
verıgilerin müstesna tutulacağı 
zikredimİf olan usulüne tevfikan 

tesis edilmit imtiyazlı §irketler ha
riç olmak üzere 2395 sayılı kazanç 
vergisi kanununun 3 üncü madde· 
sinin 21 ici fıkrasında sayılanlar 
kazanç vergisi muafiyeti baki kal
mak §artile buhran kısmına tabi • 
dirler. Bu mükelleflerden maliye 
dairelerine kazanç beyannamesi 
vermiyenler buhran vergisi tahak
kuku İçin kazançlarını bir beyan· 

name ile bildirmeye mecburdur • 
lar. Bu beyannamelerin tanzimi, 
verilmesi, tetkiki ve beyanna ver
meyenlere tatbik edileck muame • 
lelerle itiraz ve temyiz talepleri 
hakkında 2395 sayılı kazanç. ver · 
gisi kanunu hükümleri aynen tat· 
bik olunur. 

251 O sayılı iskan kanunundaki 
muafiyetler mahfuzdur. 

- Madde 2 - Bu kanun 1934 ka
zancından dolayı 1935 mali yılın • 
da almca;k vergilere tatbik edil • 
mek üzere netri tarihinden itiba -
ı-en muteberdir. 

Ankara, 18 (A.A.) - Kamu
tay bugün Başbakan Fikret Sıla
yın başkanlığında yaptığı toplan
tıda İstanbul saylavı Abdülhak 
Hamit and içmiş, gündeliğindt: 

bulunan maddelerden, bazı say. 
lavların ifadelerinin alınması, te~
rii masuniyetlerinin kaldırılmacSJ 

için olan taleplerin seçim devresi 
tonuna bırakılmasını iatiyen muh
telit encümen mazbatalarını tas. 
vip etmiştir. 

Devlet memurları ayhklannm 
tevhit ve taadülüne dair kanun:ı 

bağlı cetvelin sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaleti kısmında bazı dE:· 
ğİ§iklikler yapılmasına ait kanun 
ile, posta, telgraf ve telefon ka
nununa ek kanun layihalarının 

birinci müzakerelerini yaparak 
kabul etmİftİr. 

Yine bu toplantıda hudutta çr. 
kan ihtilafların tetkik ve hallin~ 
müteallik Türkiye ve Sovyet Rus
ya mukavelesi müddetinin altı av 
uzatılması için imzalanan proto 

kol ile, Türkiye . Bulgaristan ara
sında Sofyada imzalanan proto
kolun, Türkiye ile Yunanistan a· 
rasında Meriç • Evron ırmağının 
her iki kıyısında yapılacak idrolik 
tesisatın tanzimine ait itilafın tas
dikleri için olan kanunların ikinci 
müzakerelerini yapmış ve tasvip 
etmiştir. 

Kamutay bun.dan sonra iktisa· 
di buhran vergisi kanununa ekli 
2416 sayılı kanunların değiştiril · 

mesine ait kanunu müzakere ede· 
rek kabul etmiş ve pazartesi günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 
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Y unanistanda 
Zararlı neşrıyat yasak 

edildi 
Atina, 18 (Kurun) - Yunan 

gazetelerinde bazı yazıları yasak 
eden kararname çılmuıtır. Buka· 
rarnameye göre bugünkü rejime 
saldırmak ve kötülemek komÜ· 
nizm propagandası yapmakJ halk1 
yekdiğerine kartı kıtkırtmak Yu· 
nan ulusunun kara, deniz ve hava 
kuvvetlerine kartı güvenini aarsa· 
cak yazılar yazmak, harp divan· 
ları tarafından verilen kararları 

münakaşa etmek, memleketin ulu
sal korunmasına ait if §&at yapma~< 
yasaktır. 

Atina, 18 (Kurun) - Yunan 

Pek mühim bir talimatname 

Bütün mekteplere süel 
dersler kondu 

Ankara, 18 (Kurun) -Asker
liğe hazırlık d~rsleri, ehliy~tna • 
me, ihtiyat subay hazırbğı, kıt'a 
hizmetleri hakkındaki büyük er • 
kanı harbiye bafkanhğı ile kültür 
ba§kanlığının yaptıkları talimat -
name hükumetçe onaylanmıttır. 
Orta, yüksek tahsil çağında bulu· 
nan gençler ihtiyat subay, ihtiyat 
askeri memurluğu vesikası alma -
ia mecburdurlar. Mekteplerinin 
projramında bulunan askeri dera-
lere, talimlere, senelik kapnılara 

Batbakam yarın Patris tebrinde devama mükelleftirler. Devam Ye 
bir söylev ıöyliyecek ve Yunan 

lerinin mesleki kısunlarında her 
sınıfa haftada ikiter saat1 ticaret, 
kaptan çarkç, mekteplerinin bi· 
rinci, ikinci sınıflarına haftada i· 
kişer saat, Üniversite ve muadili 
yüksek ve öteki ihtisas mekteple• 
rinin ilk üç senesinde, Gazi ensti
tüsünün sınıflarında senede alt· 
mış satte bütün bir tahsil devresi·
ne 180 saat, tüeçar, kaptan, çark• 
çı üçüncü ve dördüncü sınıfların .. 
da senede 180 saat ders verilecek
tir. 

Bundan başka genel Kamutay 
tarafından hazırlanan programlar 
tahtında her smıfın dersi gibi as• 
keri dersten de sınıf geçmek, ter • 
fi edebilmek mecburiyeti konul .. 
muıtur. Aykırı hareket edecek ta· 
lehe cezalandırılacaktır. Bunlar, 
hemen tatbik edilecektir. 

parlamentosu tarafından istenil
diği takdirde başvurulacak reyi 
im hakkında hükWöetin diitüno
lerini anlatacaktır. 

Sü Bakanı General Kondiliı, 
seçicilerin listelerden beğenme· 

dikleri namzetlerin adlarını silme
lerini ve seçim yasasıniıla deiitik· 
lik yapılmasını istemiyor. Bu sil
me usulünün yalnız Selanik ile 
Atina bölge~rinde tatbik edilme· 
si ihtimali vardır. 

Muhalif partiler seçime iştirak 
edip etmemek için henüz bir ka· 
rar vermemişlerdir. Hükumetin, 
dileklerinden hangilerini onayla
yacağını bekliyorlar. Bununla be
raber, muhaliflerin iştiraki kuşku· 
ludur. 

• 
Atina, 18 (Kurun) - Yuna~ı 

Bakanı Bay Maksimos Belgrat yo. 
luyla buraya dönmüş Belgrat İ!· 
tasyonunda Bay Y evtiç ile görüş
müştür. B. Maksimos BükreştP. 

eski Yunan kraliçesi Elizabetl~ 

görüştüğü zaman krallığJn yeni· 
den kurulması işini konuştuğunu 
tekzip etmiş. Balkan andlaşmast· 
nın Bükreş toplantısiyle daha çok 
kuvvetlendiğini söylemİ§tİr. 

Atina, 18 (Kurun) - YunaTI 
ordusu genel enspektörlüklerine 
General Petritiı, General Mazara· 
kis, ve Kateniotis tayin edilmişler· 
dir. 

Atina, 18 (Kurun) - Yunan 
hükUmeti, Arda sahillerini seller• 
den kurtarmek için Türkiye He 
birlikte hudutta yapılacak bayın
dırlık İ!leri mukaveleıini tasdik 
etmittir. 

Bu bayındırlık itleri yetmit bhı 
drahmiye mal olacak ve iki hüku
~et tarafından yapılacaktır. 

Atinıı, 18 (Kurun) - Giritte 
Suda harp divanında muhakeme 
edilmekte olan asilerin durutma· 
ları bitmiş, hükumet komiseri suç
lular için hafif cezalar iıtemi~tir. 

Bir belediye konağı 
önünde çarpışme 

Roma, 18 (A.A.) - Lece eya· 
!etinde T rikase şehri belediye ko
nağının kapısından içeriye zorla 
girmek istiyen ahalinin üzerine 
Karabinyerler ateş açını§ ve 15 
kişi yaralamışlardır. 

Yaralılardan üçü sonradaö öl
müştür. Talk, kooperatif agrikül
tür konsorsiyomuna başkan ola
rak seçilen komiserin şahsına iti. 
raz etmek istiyordu. Bayıallık 

derhal iade edilmiştir. 

ımıf terfii mektepten mezuniyet, 
öteki derslerin talimatnamesine 
tabidir. Resmi, huıuıi orta liaele • 
ri, mualim mekt•plerinin birinci 
devrelerine muadil ikiKi kısım, 
orta ihtisaı mekteplerinin son iki 
11nıfına ikiter saat, muallim mek
teplerile muıiki muallim mektep • 

Fabrikalarda odun kö
yakılması yasak •• muru •• 

Ankara, 18 (Kurun) - Kamu-/ Bunun hilafına hareket . eden 
taya gelen bir layiha ya göre, dı.ı. fabrika ve müessese, ocaklardaJ' 

rak yerlerinde iskelelerde mutat başka mahrukatla işletilinceye ka· 
yollardan otuz kilometreye ka • da protesto keJideaine veya bir 
dar uzaklıkta bulunan b!ltimum ma~keme kararına lüzum kalmaksı 
fabrika ve müesseıelerde bu ma · "lb I ·ı h k a "ı· 

zın ı ay arı emrı e emen ap ) hiyette makine ve tezgahlar işli-
lacaktır. Buna karşı gelen mües· yen tuğla, kiremit, kireç, bun.ı 

benzer ocaklarda asıl yakılacak sese sahiplerinden elli liradan yüz 
olarak odun kömürü y"kılması ya- liraya kadar, tekrar edilirse orı 
sak edilmiştir. misli para cezası, tahsili emval ka· 

Kendi artıklarını yakan kere~ · nununa göre alınır. Bu, kanun 
te fabrikaları bundan müstesna- çıktıktan altı ay sonra muteber QI' 

dır. lacaktrr. 

Kurultay üyeleri 
dönüyor 

. Ankara, 18 (Kurun) - Sabah 
leyin Kırıkkaleye giden Kurulta.v 
murahhasları ak§am treniyle ıaat 
altıyı on geçe geldiler. Murahhas· 
ların çoğu yedi beş treniyle mem· 
leketlerine döndüler. Bir kısmt 
yarın döneceklerdir. 

iş kanunu kamutayda 
Ankara, 18 (Kurun) - Yarın 

toplanacak olan Kamutay muhte · 
lit encümeni İ! kanunu layihaıını 
müzakereye bathyacaktır. 

Ankarada kaptı kaçtılar 
Ankara, 18 (Kurun) - Anka 

raya yeni otobüslerin ıelmeıiyle 

açıkta kalan kaptıkaçtılar civar 

ltazalara itliyecektir. Bunlarm 

bir kıımı eski arabalar olduğun · 

dan belediye tarafından ıeferlerıj 
menedilmiıtir. 

Ankara Halkevi 
başkanlığı 

Ankara, 18 (Kurun) -Anka
ı·a Halkevi ba9kanlığına seçilen 
lçel ıaylavı Bay Ferit Celal, ya. 
rın Kamutay divan katipliğinden 
istifa ederek başkanlık işine baş
hyacaktır. 

Bafkanlık divan ki.tipliğine
Çanakkale saylavı Bay Ziya Gev· 
herin geçmesi muhtemeldir. 

Ankarada yenı gar 
Ankara, 19 (Kurun) - Hazi· 

randan ıonra baılıyacak olan ye· 
ni Ankara garı Haydarpafa ga· 
rmdan daha büyük ve göıteritH 
olacktrr. Binanın yapılması önü· 
müzdeki malt sene içinde bitecek 
tir. Binanın planını Nafia Ba· 
kanhğında. çalıtan bir Tiirk mü
hendisi yapmıttır. 

Nüfus genel 
Müdürlüğünde 

Ankara, 18 (Kurun) - Nüf'•' 
ıenel müdürlüğünün müstakil bir 
müdüriyet olarak idaresi dütünül· 
mektedir. Bu takdirde kadro ge· 
niıletilecek, yalmz merkez kadro 
suna 30 memur alınacaktır. 

Ankarada oyun yasağı 
Ankara, 18 (Kurun) - Poli• 

müdürlüğü bir Hazirandan itib:ı 

ren kahvelerdeki yalnız tavla, -vı 
satranç, bilirdo oynanabilecef 1 
ni, iskambil, domino ıibi diğer o 
yunların yasak olduğunu kahvee·ı· 
lere bildirdi. 

Sökeye avukat gjdiyor 
Ankara, 18 (Kurun) - Saf• 

gölüne sahip çıktığını bildirdiiİ"' 
Şevket aleyhinde Maliye tarafuı 

dan açılan mon'i müdahale d"v~~ 
sııu takip etmek üzere Maliye ırı~~ 
favir avukatlarından birini So· 
key& gitmesi kararlatmııtır. 



-------l_ işareti er 1 
iiç devlet. arasında 

iki gün önce Dııifleri Bakan· 
lıöı ;: d l .. "d ·nı d~ 04Ç oıt ugu yem en perçı e· 

1• lran, Elgan ıınrları anla§ama
rnaz.lığı bir Türk generalinin yat
dırn.iyl"! ortadan kalktı. 

Dı§i§leri Bakanlığında karııla 
fQn üç devlet mümesıili ıadece bir 
lı~kem işini iyice ba§armıf değil
~ırler. Bence bu İ§i, ıade hakem.-
1 •k bakımından değil, Doğu ülke· 
f'r tarihinin değerli. bir veri.mi cli

Ye b'l§lıba§ına tetkike layiktır. 

b. Çiinhü geçmİ§ günlerin büyük 
ır karanlıkla örülmü§ uluılar mü

'•aıcb"f 1 eri yanında bu hadiıe bir 
bQ§kalığın, bir olgunluğun, Doğu 
:Vı.ırtlarıncla bir geliılemenin ifa· 
deıidir. 

Büyük lran yaylaıı üıtünde bir 
ZQrnanfor büyük ökonomi. kavgala
rı uluıları biribirine düfman et 
1>1İ!ti. Emperyalist egemenlik tez.i
lli ileri ıürenler kavga bayrakları· 
,., • c1· l ın ırmemifler, kılıçlarını kın-
Qrına koymamı§lardı. 

Eski lran - Efgan anlClfmamaz· 
lığının sebebi buydu. 

Osmanlı imparatorluğuna ge
lince onun Doğus~ındaki. koTTl§u 
için düfünceleri müıpet değild:. 
Histen gelen bir ayrılık, bir mer· 
hep anlaımamazlığı, birçok yüz.· 

Yıllar iki uluı araıında bir ate1 
hattı halinde ıürüp gitti. Bu du
rumda Doğu bir anlCJ§amamazlık, 
bir ladalar yurdu icli. UJuılat, 
biribirlerini ıevemiyorlar, ıeve
ltıe,yince de mü§terek davalarım 
~endi güçleriyle baıaramıyorlarclı. 
Ciin oluyordu lran cliplomaıiı;, 
liin oluyordu Osmanlı diplomaı~ 
si Yca'Lancı bir devletle birleıerek, 
öteki hakkında kıyaııya kararlar 

veriyordu Bu k''t" ·· l k"t" · o u gun er, o u 
düşünceler Doğu yurtlarını bQ.fkt1· 
• 
•arının hesabına birçok zamanlar 
Yangın yeri bir muharebe meyda· 
ru haline koymuftu. 

lran - Efgan anlQ§mamazlı
iında Türkiye hakemliğini ıiz., bv 
dekor içinde tetkik edin. O z.ama•1 
Doğu yurtlarında ya§ıyan uluıfo-
rın naııl bir pıikoloji olgunluğa 

erdiklerini duyarıınız. 

Bu hakemlik iıi, uyanan Doğu
rtun müıterek davalarını ne kadar 
derinden kavramıı olduğunu an· 
1Qtıyor. 

Sadri Ertem 

[Gelenler, gidenler 1 
KOLONEL DÖ KURSON - Fran· 

~~ J.~Içiliği Ataşemiliteri Kolonel 
t ° Kurson altı hafta mezuniyetle 
a)'Yarc ile Fransaya gitmiştir. 

ti llA Y NlLEY - Birkaç günden be· 
~ 1 tanbulda bulunan Amerikanın 
~ lo ko"a Elçisi Bay Niley dün ak • 
§aınki ekspre le Ankaraya gitmiştir. 

t l>ROPESÖR MARPlCATl - ls. 
anbuldaki ltah·an Kolonisine hal -

;·a hakkında ko~feran~lar Yermek ü • 
·ere sehrimiıc gelmi:.. olan Faşist 
::rti~i ~k\ umum katibi Profesör 

arpıı ati dün sal>ah tayyare ile Yu
nan:stnna gitmistir. . . . 
l"' SOVYET RI.ÇISl - Sovyet Bü . 
A.uk Elçisi Karahan Yoldaş bugün 

nl\aradan J tan hula gelecektir. 

çi BAYAN KAl\tE~ER - Kışı ge • 

1
, rınek ıızere Jo' rans.tyn gitmiş olan 
ran ız 1 . • . l ... · c cısının zeHesı layan Ka • 

"•erer d' huı .. un sabahki Pk<spresle lst.an . 
a donmtiştiır. 

çili~AY •. LESCUYER - Fransız el • 
..... gı rnusteşarlıg· ına ta,·in edilen 
.oay I • .. • 
la ..escuyer dun :Mısırdan lstanbu-

&elrni§tir. 

a Yenı müsteşar bundan evvel Fran· 
bu~~n Kahire elçiliği başkatipliğinde 

nuyordu. 1 

·Belediye ile 
Maliye arasında 
Aradaki davalar su/hen 

başarılacak 
Belediye ile maliye arasında

ki bütün davaların bir komisyon 
tarafından ~ulhen batarı imasına 
karar verilmittir. 

Mahkemelere geçmiş bütün 
davalar ve anla.şamamazlıklar bu 
komisyona verilecek, çabuçak ba
tarılacaktır. 

Bu komisyona belediyeden mu
hasebe müdür muavini Bay Nail 
ile bir avukat, maliye namına ls -
tanbul vilayet muhasebecisi Bay 
Vahitle hazine avuki\tlarından 
birisi seçilmiştir. 

Istinye - Büyükdere 
yolunda terl<os 

lıtinye - Büyükdere arasın • 
daki yola belediye sular idaresİn· 
ce yeniden T erkos boruları döıen
mektedir. 

Uzunluğu altı kilometreyi bu· 
lan bu yolda dötenme iti bir ay 
sonra bitecektir. 934 senesinde 
yapılan kuvvetlendirme ve dü • 
ze~tme projesi kışa kadar başa -

rılmıt olacaktır. 

Bay Hilmi bugünlerde 
şehrimize gelecek 

C. H. Partisi İstanbul vilayet 
idare heyeti batkanhğına seçilen 
bay Hilmi bu hafta zarfında şeh
rimize gelecek, yeni vazifesine 
başlıyacaktır. Dördüncü kurulta • 
ya İstanbul murahhası olarak gi -
den bay Ali Rıza ile bay Mekki 
Hikmet, bay Faruki, bayan Safr 
ye Emin ıehrimize dönmüşlerdir. 

Vapurcutar arasında 
Vapurculuk sosyetesi, idare 

meclisi pazartesi günü toplanarak, 
umumi heyet toplantısı yapılıp ya
pılmaması hakkında karar vere
cektir. 

Son durumlar üzerinde, idare 
meclisi başkanı bay Ruşen dün bir 
yazıcımıza tunları söylemiştir: 

"- Pazartesi günü, idare mec
lisi toplanacak ve umumi heyetin 
toplanması hakkında hir karar Ye
recektir. On bir maddelik takrir, 
ticaret kanununa ve nizamname -
mize aykrrı olduğundan geri a -
lınmıştrr. 

Okonomi Bakanlığı ile temas 
etmek üzere Ankaraya gideceğim 
zamanr henüz kestirmiş değilim.,, 

Kızılay haftası 
Önümüzdeki pertembe günü K,. 

zılay haftasının ilk günüdür. Bu 
münasebetle dün bir toplantı y.-.. 
pılarak haf ta içinde yapılacak iş 
)erin hazırlarunaıiyle uğraşılmt! 

tır. 

Hafta içinde mümeasillik tarcl· 
f ından seçilecek kimseler taraf m. 
dan her okulade (Kızılay) mevzuu 
etra.fında konferanslar verilecek 
tir. Beyoğlu ve köprü başındaki 
mağaza vintrinlerinde reklamlar 
yapılacak, şehrin her tarafına a· 
fitler asılacak ve tayyare ile ve
cizeler atılacaktır. Hafta içinde 
birçok yerlerde müsamere verile
cektir. 

Önümüzdeki cumartesi günd 
tekrar bir toplantı yapılarak haf· 
tanın ilk iki gününde yapılan İş· 

ler tetkik edilecek ve diğer günle
rin daha canlı bir surette kutlu
lanmasına çalııılac.aktır. 
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imtihanda 
Bu nasıl iş ? 

1 al ebe ne ~ orulacağını 

evvelden öğrenmiş 
Üniversite yabancı dil okulla· 

rının yazılı imtihanları evelki gün 
bitmitlir. Dünden itibaren sözlü 
imtihanlara ba,lanmıttır. 

Yazılı imtihanların kağıtları 

ayırtmanlar tarafından gözden ge
çirilmiş ve talebeden çoğunun mu· 
vaffak olamadığı anlaşılmıştır. 

Yazılı olarak yapılan bu imti -
hanlarda bazı hadiseler de ol · 
muştur: Mesela yazılı imtihanlar
da sorulacak suallerin imtihandan 
evvel talebenin elinde dolaştığı 

görülmüştür.! Söylendiğine göre 
perşembe günü yapılan almanca 
yazılı imtihanında bir hadise ol -
muftur: Bir profesör türkçe yaz -
masını bilmiyen bir talebeye "türk· 
çe yazamıyorsan bulgarca yaz,, 
demiş ve i~tihanda bulunan altı 
yüzden fazla tale bede bunu "ol • 
maz,, seslcrile karşılamıttır. 

Üniversite rektörlüğü meseleyi 
gözden geçirmektedir. İmtihan 
kağıtlar ( Bakanlık tarafından da 
gözden geçirilecektir. 

Diğer taraftan profesör önü -
müzdeki ders yılı batından itiba -
ren dil kollarının kaldırılarak o · 
nun yerine bu okulJara harcanan 
seksen bin liraya ayrı dillerden ki
tapların türkçeye çevrilerek tale· 
beye okutturulmasını teklif etmiş
tir. Profesörün teklifi Bakanlığa 

bildirilmittir. 

Makam maaşları hakkın
da yeni bir emir 

llk tedrisat müfettişi ve baş öğ· 
retmenlerin makam tahsisatları • 
nın tekrar verilmesi için Bakanlık 
nezdinde teıebbüsler yapıldığını 
ve neticede yalnız başöğretmenle
rin makam tahsisatlarının verile -
ceğini yazmıthk. 

Bakanlık tr.rafından dFn bü · 
tün kültür müdürlüklerine gönde
rilen bir emirde vilayet bütçeleri
nin hazırlanarak tasdik edilmek 
üzere Bakanlığa verildiği ve ma
kam tahsisatlarının ancak bütçe · 
ye yapılacak yeni bir ilave ile ve
rilmesi mümkün olabileceği icin 
~imdilik makam tahsisatları~tn 
maaş bordrolarından çıkarılması 
bildirilmiştir. 

Müfettiş ve başhocalar haziran 
ayında yalnız a11l maaşlarım ala -
rak makam maaşlarını alamıya • 
caklardır. 

T ATBIKAT iMTiHANLARI 
- Öğretmen okulalarının tatbikat 
imtihanları yarın bitecektir. Hazi· 
randan itibaren de nazari dersler 
imtihanlarına batlanacktır. 

OKUL HADEMEDERl - Büt
çede tasarruf yapmak için tatil ay
larında ilk okullard"- bulunan ha
demelerden birer tanesinin vazife
lerine bu aydan itibaren son veri· 
lecektir. 

MÜMEYYİZ SEÇ1M1 - Hu · 

Suda bile 
Yalancılık 
Taş delen suyu yerine 

neler içiyoruz ? 
Kapalı şişeler içinde satılan 

kaynak sularının karıştırıldığı 
yapılan araıtırmalardan anlaşıl -
mıştır. 

Bunun üzerine ıularn kaynak
ları başında bulunan belediye 
damga memurları çağırılmış, 

kendilerinden günde kaç fıçı ve • 
ya damacana l'IU doldurulduğu 
sorulmuş, etraflı izahat alınmış -

tır. 

Bunların verdikleri izahatle 

şife ve f ıçılarm ağzına vurulan 
damga sayısı, lstanbuida ve civa
rındaki kaynak suyu satışı karşı -
laştırılmııtır. 

Alemdağındaki Taşdelen kay· 
nak suyundan yedi günde alınan 
su ile şehirdeki satış arasında bü
yük bir fark görülmütlür. 

Bundan da birçok başka sula
rın Taşdelen suyu ile karıttınla -
rak satıldığı anlatılmıştır. 

Belediye bu hilenin önüne ge
çilmesi için sıkı teftişler yaplma
sını şubelere bildirmiştir. 

Konservatuvar orkestrası 
Bursaya gidecek 

Bursa Halkevi İstanbul kon • 

servatuvarına bir mektup yaza - ,. 

rak konservatuvar orkestrasını 

Buraaya çagırmıttır. 
Orkestra, konservatuvarda im

tihanlar bittikten sonra Bursaya 

giderek birkaç konser verecek • 

tir. 

Sokaklarda temizlik 
Bazı semtlerde mahalleler ara

sındaki sokakların temizlenmed!

ğinden şikayet edilmişti. Birkaç 

yerde beş on temizlik amelesi bir 
araya getirilmekte, bunlara her 
gün bir mahalle baştan aşağıya 

kadar iyice temizlettirHmekte -
dir. 

Bu suretle her mahalle ~ık sık 
temizlenecektir. Temizlenen rna -
hallelerde oturanlara ela tebli -
ğat yapılarak sokakları kirletme
meleri bildirilmektedir. 

Almanya yumurta konten· 
janını bildirdi 

Almanya, Türkiyeye verdiği 

yumurta kontenjanını, aylara a • 
yıı·mış ve bunu alakadarlara bil
dirmittir. Buna göre, Mayıs kon· 
tenjanı 2000, haziran ve temmuz 
kontenjanları ise beşer yüz ken -
laldir. Bu bildiri§ geç kaldığından 
mayıs için verilen mikdar fazla 
görülmekte ve bundan bir parça· 
nın önümi1z:Jeki aylara ciro edil
mesi istenilmektedir. 

Dün piyasada canlılık görülmü! 
ve fiatlar yüzde on beş yukarı çık
mıştır. 

ıusi lise müdürleri dün kültür mü- zıh imtihanlar 24 haziranda baş -
dürlüğünde kültür müdür muavini lıyacak, yi\·mi altı haziranda bite
bay Şevket Süreyyanın başkanlığı cektir. Bur!dan sonra sözlü imli -
altında bir toplantı yaparak sö=lü hanlara baılanacaktn-. 
imtihanlarda bulunacak mümey · 
yizlerin seçilmesine devam etmiş· BEGENILEN KIT AP - Fen 
lerdir. fakültesi doçentlerinden bay T ah-

Bu yıl hususi okulalarda sözlü sin Rüştü, Üniversite için uzvi kim· 
imtihanlara beş haziranda başla- yaya ait bir kitap yazmıştır. Ki • 

nacaktır. j tap Üniversite rektörlüğünce de 
FEN FAKÜL TESINDE - Ya· beğenilmittir. 

1Gezintiler1 

Büyük bir miras 
Mare§al "Pi.lıuclıki,, öldü. Zin

dan ve •Ürgü,,ün, zincir ve ifken· 
cenin ülkü yolundan ayıramadığı 

büyük adam, artık •on bir dur
gunluk ve clağılıı kapııını çalmıı 
bulunuyor. Bayrak ve toprak ını 
olmak için Türk atlılarının yurt
larından su içmelerini bekliyen 
kurban "Lehutan,, ı yıllarca içim
de bir yara gibi tQ.fırclım. Her top
lantıda onun ıelirini arıyan "Ba
bıali,, gibi, ben de bulutlarla ör
tülü göklerden bir gün onun tekrar 
cloğmaıını bekliyenlerclen idim. 
Bu, niçin böyle idi, bilmem? .. Bir
kaç pek ünlü eıerclen bafka eclebi
yatlarını da tonımayordum. Fakat 
bu, böyle idi. Lehiıtanın yeni bcı§
tan bir devlet kurmasını, kaybo. 
lan haklarını almaıını iıterdim. 
Belki ele dünyanın en pek güzeli, 
en yalçın nihliıtlerini yeti§tir
dikleri için zincir ve pırangayı bu 
uluıa yaraıttramıyordum. 

Sınırların tutu§ tuğu ve millet
lerin allak bullak olduğu bir gün 
"Leh,, bayrağının da ortada dal
galandığını gördük. Bu yeni ve 
genç alev dilimini tutan kır ıaçlı, 
poı bıyıklı adam, Mareıal Pilıucls· 
ki idi. Yanında yıldırım parmak· 
lı "Paderelski,, vardı. 

Siyaıa konumlariyle iığraıma· 
clığım için, bu yoldaki didinmele
rini. pek bilmem. F akcıt bilirim, 
ki Pilıuclıkiıiz bir Lehistan, bu
günkü Lehiıtan olamazdı. Günq• 
ler gibi büyük adamlar ela karan
lıktan doğarlar, çarlık kartalının 

kapkara kanatları, bir zindan ça
t::: cğrrlığiylt: onlcınn Ü.tüne ge
rilmeseydi, ihtilalciler doğmıya
cak, yeğit yürekler biribirine per
çinlenmiyecekti. 

Dünkü gazeteler, Mareıalin Ö• 

lümüyle birlikte ıon isteklerini ele 
yazdılar. Sağlığında varlığını yur· 

duna adayan bu büyük adam, ö
lüıünü ele yükıeltmek yolunu bul
mu§. Uğrunda her ıeyden geçtiği 
Lehiıtan, bu kahraman oğlu ile ne 
kadar öğünıe yeridir. 

Biz, onu yalnız ihtilalci, ıacle 
asker biliyorduk. V aıiyeti göster
di, ki o geniı tunç göğıün içinde 
ince bir §air yüreği vuruyormu§. 
Kalbini anasının toprak olmuı 
koynuna, gövdeıini ülkü yolunda 
çarpıfarak ölenlerin mezarlığına, 

beynini yurdunun len kuramlarına 
armağan ediyor. Bence bu parça 
parça Pi.lıuclıki, canlı ve bütün Pil
sudıkiden Je büyüktür. O deıtan 
gibi ömür, ancak böyle bir imza ile 
tamamlanabilirdi. 

Yetmi§ §U kadar yılın donduru
cu kıılarınclan sonra, onun yüre

ğinde bu atef naııl kalmıı?.. Di
ye keneli kendime soruyordum. i
çimde bir ıeı: 

- Ulküye gönül verenler ya
nar dağlara benzerler. içlerinden 
ate§, baflarından duman eksik ol
maz. 

Decli. Gerçek öyle. Bu türlü kah· 
ramanları kendi duygularımızla 
değil, )'arattıkları varlıklarla ölç
mek gerek. Ne mutlu Marqala ki 
ölümüyle yaılara bürünen Lehiı· 
tanı, büyük mirasiyle avutmak fe

re/ine Je ereli. 
S. Gezgin 

Belediye zabıtası kadrosu 
lıtanbuldaki kırk sekiz bele -

diye zabıtası memurumu~ bütüc. 

belediye işlerini kontrole yetişe -

med ikleri anla,ılmaktadır. 

Hazirandan itibaren kadro 
biraz daha ıeniıletilecektir. 
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SiYASA 

ltalya niçin 
Hazırlanıyor? 

Birkaç kuyuyu almaktan 
daha büyük maksadı 
Londra, ıs (Ta) mi ) - ltn.Jya ile 

Habeşistanın ara. ı bü bütün bozul • 
du. Hiı· taraftan İtalya bütiin ku\•,·et· 
Jerini toplayıp Afrikaya gönderiyor • 

= 

üsküdarda on dör kişi zehirlendi 
Zehir enme içilen siitten 

landı. Zehirlenenler 
ileri geldi. 

hastaneye 
Sütçü yaka

yatırıldılar 
ken, di~er taraftan Bay Mw ollni 1- --------------

talya ulusunun süet ycğitliğini kö • Tam 170 fı·şek t Dün Üsküdarda on dört kİ§İ 
zehirlenmi§, Zeynep Kamil hasta
nesine kaldırılmıştır. Bu zehirlen
me hadi~esi şöyle olmuştur: 

20,550 Leva ! rüklcmek için ateşli söyleYler ,·eri • • 
yor. 

Görünü e göre ltal~ a. Yal\"al, Yar· 
dair ,.<: Afduk kul ulnrının Halıc~li • 
Ierc değil, ltalya) a bağlı olan Ahhia 
sultanına nit olduğunu gösterrneğc 
karar ,·crmi;;tir. 

Buna karşı Habeş İmparatoru da 
ayrılığı kaldırmak i~in meselenin tet· 
kik olunma. mı, iki tarafça ileri ii · 
rüten iddiaların muhakeme edil • 
mesini i tb or YC sarnş hazıdıkların· 
dan yılmadığını gö. teri> or. 

ltalya ~omalisi ile Habe istan • ı -
nırlal'lnın çizilme_i 190 nntlasma ı 

ile kararaşlmlmı~ i c de o zaman • 
dan heri l'u i ha 'anlamadı. Bununla 
beraber 192:; yılına kadar ltal) a ta • 
rafından yaıulan re mi haritaların 
ihtilaflı mıntaknyı Hahcş iilkcsinin 
içinde gösterdiği anlaşılıyor. ltal)a · 
nın kendisi de bu ) erleri ne 1..aman 
i ğale başladığını sö) lcmiycrck yal • 
nız Jtalyan kun·ctlcrinin Jıllardan -
be.ri burayı tutmu:- bulunduğunu ile
ri siirüyor. 

ltalya ile Haheşistan arasındaki 
ayrılık mel'zun olan hu kuyular ki -
reçli bir alandadır. Sulan acıcadır, 
Etrafında ağaç yoktur. Etrafındaki 
halk, çok seyrektir. Bütün muhit koru 
,. otlak olabilecek yerleri pek azdır. 
lşte bütün Jtalyan milleti burası i -
çin ayaklandırılıyor ve menfaatleri • 
ni müdafaaya çağırıyor. 'Meselenin 
küçüklüğüne kar ı yapılan hazırlık -
ların büyüklüğü bir takım şüphelcı· 
uyandın) or 'e 'az.iyetin ciddiyetle 
tetkikini ~creklc~tiriyor. 

ltal) anın hÜ!'iİk, geniş hazırhk -
Jarmı haklı görebilmek için hu kuyu
lar mescle~inden clnha büyük bir me
selenin ı;üz ü:ıiinde tutulduğuna inan· 
mak ı:t7.ımdll'. 

Faşi t ) lik"'ck divanının son cel · 
se inden sonra çıka rılan gündelik C· 

mirler bunu anlatı) or. Bu emirde 1 · 
tal) anın Şarl,t Afrikaclaki müstem -
lekelerinden. ltalya ile Hnbeş ara • 
sındaki ihtilaftan, Ha I~ a ile l•'ransa 
arasında ba~lı)atı son miinascbetler -
den bah ·e diliı'kcn anlatılır. 

Gc~cn lkincikanunun 8 inci günii 
Romacla BaJ 1\tussolini ile Ilay I,a . 
''al tarafından imzalanan Roma pak
h Hahe istnn için biı' felaketti. A -
disababa da bu kanaattedir. İngiltere, 
rrans:ı , .c ltalyn arasındaki iiç ta -
ı .. 1flı anla:.ma Habeşistanın statüko • 
sunu muhafaza ediyoı· ,.e kur§ılıkh 
danı:;-ma olmadan Habeşi tana karşı 

bir hareket 'ukuunu kabul etmiyor
du. Daha onra hu antla~ma) ı imza 
eden de\ Jetlerden ikisi yeni nolitahır 
kararla ıtırmış, İngiltere bunlara 
kar ı ~clmcmişti. 

Cç taraflı antlaşmanın imza~ın -
dan sonra şarki Afrikadııki ,·azb et 
bii bütün dcği) ti. 

Yirmi yıl önce ltal)a ile Yemen 
arasında imzalanan do tluk nntlaı. . 
ması ile 1 talyamn ekonomik 'e J iil . 
türet pre tiji hü) ük kn1.nnçlar temin 
etti. Rlr taraftan Eritre gelişmeğc.• 

çalıştığı gibi öbür taraftan Ha be J:;· 
tana sulh dairesinde hullıl için uğra
şıldı. 

Homa Paktı, I falyanın hu \':tZh c -
tini tanıdı ,.e onun imzasından bir 
hafta sonra e ki miistcmlcl eler mı • 
ıın General dö Bono Eritre \e So -
mali fc, ka iade ı.omiserliğinc tayin 
olundu. Sonra ltnlyaıı matbuatı 
tarafından "l 'azik lıir i ,. diye tarif 
olunan bir nzif c ile A marn ya gitti. 

:'.\fak at: Habeş lmparntorları iJc 
dostluğu !;ağlamlamak, iki m<'mlckf't 
ara~ındaki ayrılıkları kaldırmak ' e 
ayni zamanda ltalrnnın dileklerini 
•temin etmek şüphe ) ok ki, çok nazil\ 
hir işti. 

Homa Paktrnııı A\•ut=ıturya erkiıı
Jiğlni tanıyanlara Tuna havzasında 
statükoyu koruyan maddeleri Fran
~a flp lta1ya), mü tcfit ediyordu. l · 

Bir aşçının muhakemesi 
Üsküt!ardn Körbakkalda otu • 

ran sütçü Ziya Kısrklıda birçok 
evlere sabahları süt \•eı-mckte • 
dir. Ziya dün sabah sekiz buçukta 

Kuruçc mede aşçı Mustafa, 
dükkanında yüz yetmİ§ mavzer 
fişeği ve bir kama bulundufiu nok· 
tasından dün üçüncü cezada mu· 
hakeme edilmiştir. yine güğümlerini bir hayvana yük

leterek dükkanından çıkmı§, müş-
Aşçı Mustafa, dükkanda böyle 1 tcrilerinc süt vermeye başlan11! • 

§eyler bulunduğundan kendisinin lır. Ziyadan süt nlanlaı· sütü kay • 
haberi olmadığım, bunları eski natrp ictikten sonra sancılanmış • 
dükl<an sahibinin paçavralara sa- lar aiızbrmdaa köpükler saça • 
rılı olaraK bıraktığını ileri sür · rak yerlerde kıvranmaya ba§la · 

müştür. mışlnrdır. Ziyanın saltığı ıütten 
Tnhkikat yapan polislerin ça • zehirlenenler Mehmet Reisle ya • 

ğmlması karnıile muhakeme baş· nındn çalıştın Snbri ve Mehmet ay· 
kz. güne bırakılmıştır. ni okakta oturan K:.zım, karısı 

Sanasaryan hanı 
Belediyeye geçti 

Sanasarynn hanı davaımın be
lediye ~ehine neticelendiğini yaz -
mışllk. 

Bu dava altı yıldanberi sürü -
yordu. Erzurumdaki bir Ermeni 
mektebinin masrafını temin için 
yapılan bu hanın, mektep, medre
se gibi müesseselerin hususi ida
reye geçirilmeleri hakkındaki ka
nun üzerine 928 senesinde lstan -
bul hususi idaresine geçirilmesi i
cap ediyordu. 

Hususi idare o zaman hana 
el koymuş, fakat hanın miitcvel -
lileri ile Patrikhane Erzurumda -
ki mektebin yıkılmış olmasına 

rağmen handan elde edilen ge • 
lirin lstanbuldn kurulan Ermeni 
mektebine harcandığını söyliye -
rek bu hanm kanun §Umulüne gi
remiyeceğini iddia etmişler ve 
Asliye hukuk mahkemesinde hu -
susi idare alcy'hine bir dava aç -
mışlardı. 

Hususi idare belediye ile bir
leştirilince <lavanın takibi beledi
yeye düşmüş, bıı davayı Lozan 
2ulhiinde müşavir olarak bulunan 
Bay Seniyiiltin ile Bay Tah:;in Y c
sari takip etmişlerdir. 

Mahkeme Sanasaryan hanı -
mütevellileri ile pntrikh~ne llun
f ından açılan dava hakkJ:ıdn ret 
kararı vermiştir. 

Yarım milyon lira değer biçi
len Sanasaryan hanı arlık bele • 
diyenin o!mu~tur. Yakında tapu
su çıkarılarak belediyenin malla
rı arasına geçecektir. 

cı ıummc tıttıt m mı tı1ı nımun ttttuu numnm m"'ıııuattım: ""lf"tıııı"ıııno 

talyaya I.ibyc harnli inin 4:tooo mu
r:ıbha mili ili arazi 'erilmesi, Lundra 
11nıahcde;;inin 13 üncii madde ine UJ· 
gıındu. 

Bu araz.inin clrnnomik de•cri lok· 
hı Ye ltal)anııı Tunus d;l\a,.,ı~dan 
'azgcı;mcsinc hii.fi ı;cl<'m"zdi. 1''akat 
Uoma Paktında ~arki Afril\nnın 1 . 
l a lyan laştırılmnsım kn1ıul eden, ltnl· 
yaya Babülrncndcp Boğazrnın !\arsı· 

ı;;mclal.i sahili 'c lıo;laza lu\kim Dıı · 
mera ada ını \eren maddeler dalı:ı 

mühimdi. Sonra llab<' ,i tan ticarrti
nin yii1clc el\seııini tnşıyan fC'ıtubi 

\di :ılı:ıha clcmiQ ulu lıattıııda ltal -

Nazife, Mehmedin kardeti Bilal 
ve Bilalin evinde oturan dokuz 
kişilik ailesidir. Bir evde on kişi· 
nin birden ~ancılanması üzerine 
bunun sütten olduğu anla§ılmıı 
ve hepsi olomobiJ!crle Zeynep Ka· 
mil hastanesine götürülmüştür. 
Bilalin küçük çocuğu da zehirle • 
nenler arasındadır. Zehi~lenenler 
hastaneye getirilince birkaç dok • 
tor tarafından hemen imdatlarına 
koşulmuş, kendilerine icap eden 
tedavi yapılmı§, hayatları kurta • 
l'ılmıştır. Zehirlenme hadisesi ile 
Üsküdar kaymakamı bizzat ala · 
kadar olmuş, sütçüyü yakalattrra· 
rak ifadesini alaırmıştır. 

Ziyaı:ıın sattığı sütlerden içil • 
miyenler evlerden toplattırılmı§, 

dükkandaki bütlin sütlerle birlikte 
mühürlenerek tahlil edilmek üze· 
re kimyahaneyc gönderilmittir. 
Ziya, hakkında tutulan zabıt vara· 
kasile birlikte müddeiumumiliğe 

verilmiştir. 

Ziya sütünün müıterilerini ze
hirlcyişiııc şaşmaktadır. Sütün ak
şamdan kalaysız bir bakır kapta 
durma:;ı neticesinde bozulduğu, 
yahut da hayvanın yediği bir ze • 
hirli ottan dolayı zehirlenmenin 
ileri geldiği sanılmaktadır. 

Polis haberleri : 
sa=am 

Ağır yaralama 
Snmalyada Y cnikapıda Sü · 

lcymanln kahvesine gelen Cafer 
oğlu Kemal bir bıçakla. Süleyma
nı kasığmdan ağır ıurelte yarala
mış, yaralı Cerrahpa~a hastaha -
nesine kaldırılmıştır. Kemal, ha -
disedcn bira:ıt sonra yi!.kalanmış -

tır. 

SUSTALI ÇAKI - Kasrmpa . 
şatla, Değirmen ağa sokağında 

oturan Alinin üzerinde bir susta
lı çakı bulunmuş, yakalanmıştır. 

NERlMANLA ZARlfE -
Çırç:rda Turşu:u sc!rnğında otu -
ı·an Nerima:l ile Zarife dün gt!cc 

saat 22,5 la Kasımpa~adaki nb • 
lalarına cidcrlcrkcn, Unkapanı 
köprüsünde Muı;tafo. Na~i Ali a- ~ 
dmda biri önlerine ~ıkmıştır. iki 
bayan, Alinin kendilerini hem 
tahkir ettiğini, hem de dövdüğü -
nü iddia ctmiş!erclir. 

HALiDE Ye ARK.\IJAŞLAR 

19 fayıs !'azar gtinıi ak,.nmı P,a
kırk(iy ;\lifti) ati Tiyatrosunda: 

l.J\'EY BABAM: 3 Perde 

Bir tayfa yakalandı 
Bulgar bandıralı "Bursu:,, va· 

puru, dün Burgaza doğru yola 
çıkacağı sırada tayfalardan Yani 
oğlu lstelyanonun üzeri aranmış, 
üç bini madeni olmak Jzerc yirmi 
bin bet yüz elli leva bulunmu§tur. 
Bu mikdardaki Ro~en paraıından 
batka yüz on tane de Bulgar tah· 
vili ele geçmiştir. 

Yakalanan lıtelyano, dün ak • 
,am üzeri müddeiumumiliğe geti
rilmif, dosyayı gözden geçiren 
müddeiumumi Şefik, lstelyanoyu 
altıncı i~tintak dairesine gönder · 
mişlir. Memleket duhutları dışa • 
nsına para çıkarmağa davranış • 
tan tahkikat yapılmaktadır. 

ııoıı•-.-.. 111"""""''"""---'lllfll"""'ltıtı 
Geçmiş Kurun/ar: 

19 Mayıs 1920 
- Ge!:en on beş giln zarfında A • 

lelumum e~ra fiyatlarında büyük 
ta han üller 'ukuhulmanuştır. 1'~n zi· 
yade tahanül sebze fiyatlarında 
görülmü:;;tiir. 

Bakla beşe, kabak 22 ) e, ispanak 
7,5 kuruşa 8atılmıştır. Yoğurt n 
) umurta fiyatlarında yükselme ,·ar· 
dır. Otuza kadar inen Sili\'l'İ yoğur· 

du 40 kuruşa çıkmıştır. Yiilü- iki ) üz 
yirnıi b~c kadar inen yumurta da 
280 kuruşa fırlamı~tır. 

- Kumpanyanın taahhüdatnu ifa 
etmemi:- olma ındnn dolayı tramrny 
amelesi tarafından )<'nidcn grev i -
lanı muhtemel olduğunu yazmıştık. 

Dün yaptığımı7. tahkikata nazaran 
Tramvay n Tiınel müstahdemini me· 
elimin hugünlerde bir sureti halle 
h:ığJanacağmı Ye dolayısiyll' yeni bir 
greYe ihtiyaç kn lmıyacağını ümit et
mektedirler. Haber aldığımı1.a göre 
TramYay iicrctine yapılan yüzde yir· 
nıi he-;; zam yarından itibaren mute · 
her olacaktır. 

ıııı:ıııııııııııııı111ı1ı1-~-

1 Bu g~ce nöbetc;i ecz:nelerl 

Samat.rada: Teofilos, Pl'nerde: A· 
rif, Şeh.ı;aclebaşında: Asaf, Şehremi • 
niııde: A. Hamdi, Raragümrüktc: ~\. 
l\:<'nıal, Aksaray da: ~erer, Eminö . 
niindc: • alih Necati, Cağaloğlıında: 
.\hid, Be~iktaşta: Nail Halit, Laleli· 
de: Sıtkı. Kiiçiikpazarda: Hiiseyin 
Hüsnü. Fındıklıda: Bilal. Galatasa • 
rayda: Ahmet Cevat, Yüksekkaldı • 
rımda: \"inikopulo, Şişlide: Ao;;ım 

Şiikrii, KMtmpaşada: Merkez, Has • 
höyde: Halk. 

Tecrübeli güreşçiler ara
sında n1üsabakalar 
l~iircş llcycii Ha~kanlığınrlan: 
:!1 - :; - !}:):; Cuma giınij tecriibe· 

li güreşçiler arasında bir h?Ş' ik mü
sal,:ıka~ı yapılacnktır: 

1 - ~Iii .. ahaka ac:ık ha'3da ,.e 
rin~ üzerinde J\tımkapı idman yur • 
dunda yapılacaktır. 

2 - Tartı 11 den itibaren başlıya. 
cak 'l' kura çekilinceye kadar deYam 
edecektir. l\lüsa baka tam saat 13 bu· 
c:ukta lıaşlıyacaktır. 

:l ~ lki kilo tolcramı ,·ardır. 
4 - Lh11ns göstermiycnler miısa • 

bakaya giremezler. 

:l - Hu müsab:ıkada birincilik 'e 
iJ..iııdlik kazananlar, Güreş fcdera" • 
) omt tal'dından birer m:ıdalya ile 
tıı lf i( t!diiett'Kİt'ı ak. 

)aya nıiihim his!'!eler \l'rilml'. I hiiyük 
1ıir ehemmiyeti haizdi. Biitiin ltalya
>a renuhu garbi Arahistnnda H· if a· 
heşistanda hiiyiik hir nüfuz temin t•· 

diyordu. Ancak bu i tifndeler, ltal -
yanın 'l'unıı ta katlandığı fedakar • 
tıklan tatmin ediyor. 

20 Mayıs Pazartesi günü akşamı ===:::ı:z:======~~!:!!I!~ 
Usküdar Unle Ti)atrosunda 21 Ma
yıs Salı günü akşamı Şehzade TU • ö. R. Doörul -

RAN Tiyatroıı;unda: BlR AVUÇ .-\ • 
TEŞ. 3 Perde. Çeviren: H. Kemal 

Dil işleri 

Kılavuz için 
dersler 
-8-

Akh aelim, hissi ıelim = 
!luvu 

Bizim güvencimiz halkın • 
duyuıudur. 

lnıancla ıağcluyu olma:ıaa, k 
ve er.bere bilgiden ne çıkar! 

il· • il-

Alaka = 1 - llitik, 2 • (Mün• 
bet anlamına) ilgi 

Ali.kadar = lligili 
Alakadar olmak - llgilennı,) 
Alıikabah§ = llgen 
Katı alaka etmek = Ilitik Jıf. 

mek 
Ticarethane = T ecimge 
Bahıcttiğiniz tccimge ile hi~b 

ili§iğim yoktur. 
Bahsettiğiniz aclanıla hi~bir 

gim yoktur. · 
Benimle bu kaclcır ilgilendiği 

ze pek te§ekkür ederim. 
Dostum Bay •••. bütün tecİ 

ortakları ile iliıiğini kesti. 
Siz, araıuluıal sıyasa bakı1"1 

dan, bu meselenin yüksek ilgefl 
ğincle §iiphe ediyor muıunuz? 
. Bu itte ka.yıtıır. değil, ilgili 

dikkatli davranm!llmmz. 
Beldck = Alamet 

'*' lio lı\ 

Hayır i§lerinc yordım 

en iyi inıanlık bcldeğidir. 
"' .. ~ 

Alet= Yaraç 
Vasıta = Araç 
F abrikamır.ı en aon yaraçla~ 

cihazladık = Fabrikc:mır.ı en ı0 

alôt ile techiz ettik. 
Na&ılsa girdiğim bu fıhmaz.JI 

kurtulmak için, bütün nraçlo10 

ba§vurdum = (Bütün vesaite ~ 
raca.at ettim) 

Tebarüz etmek = Belirmek 
Tebarüz ettirmek = Belirtmek 

Tebarüz = Belirgi 
Mütebariz -. Belirgen 
Söze baılarken §unu ela belit 

mek isterim ki, İ§İn içyüzü beli 
miıtir. 

Son belirgiler Ruı . Tiirk Jo5 
luğunun sağlamlığına, herkcıİ 
nandırmı1tır. 

Söylemek iıtediğinir. §CJ', Jil 
okuduğum yar.mır.ela, bana anltl 
trğınır. karlar belirgen değildir· 

..,. "' ~ 

idare etmek = Y'ônetmek 
idare = Yönetim 
Müdiranı umur -- Yönetmen 
Meclisi idare, heyeti idare 

Yönetim kurulu 
Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare - Güdem, güdtl~ 
Sevk ve ic!are etmek ==- (jif 

demek 
1 

Yalnız teorik bilgilerle c/eıılt 
yönetilmez. /:' 

Türkiye devletinin yönetim fe 
U, Cümuriyettir. 1~ Osmanlı imparatorluğu, lıD , 
kuvvetini tanımı)'an yöndmcrılt 
elinde battı. i 

Atatürk ıon ıöylevinde ekorıoff'ı. 
GtJ" 

ııyaıramızın adını koymu1tur: 
clümlü ekonomi! 
Dcıtum lıtanbulun en iyi ola° 

mobil güdeycnlerinclen biridir· t 

Son cliifen u~ak en iyi f ra""ı 
pilotlarmclan birinin güdenıi ". 
tmcla idi. 

11· 
Giiclcminde ~orluk çekilert 

çaklar... ~ 

Alman gezginler d 
Bugün Alman bandıralı Orf or J1 

"apurile J;manımıza 350 .A)rrtll 
. . 1 ı . o·· L-h G' gezgını ge ece {tır. un aa~ . 

neral Fon Ştoyber vapurile ht~~ 
bula gelen 400 Alman gezgini dıı1' 
aktam Yunanistana citmittir. 



__ iscıvoK DENız ROMAND 

[Endülüste Kemal Reis l 
tı.TelrikaNo: 107 1 l Yazan: ishak FERDl:ı .,. 

Sinnnın YHD~IÜIOI ırenses MDrYDDD~DO 
su~ıomoüo cnlısıyorlar~ı ı 

fı.larl}ana Sinanın başını 
görünce bayılmıştı 
General Gonzalve kral tara -

fından geldiiini ıöyliyerek: 
- Prenıeı Maryanaya bir e • 

l'l'ı&net getirdim - dedi ve elinde· 
ki bohçayı açmağa ba,ladı - bu
nu ıiıe ıöıtermemi pederiniz i -
"•<!~ buyurdu. 
. kraliçe meselenin iç yüzünü bi
lıyordu .• 

Generale döndü: 
... - Nihayet onun batını koparma
ta muvaffak oldunuz! Doğruıu, 
Çok azim ve irade ıahibi bir a -
da11ı11nız .. ! 
. Dedi. Maryana, bohçanın için -
~en beyaz di,leri ıırıtan bir kesik 
•naan kafaaını görünce korkarak 
ieriye çekilmişti. 

Gonzalve gülerek: 

- Korkmayınız, prenaeı ! De • 
di. O artrk yaşamıyor. 

Maryana aordu: 
- Bu kimin başıdır? 

Gonzalve mairur 
cevap verdi: 

bir tavırla 

- Türk denizcisi Sinan Reisin 
bası 

~ . 
Ve bu sözlerin arkasından he -

itten ilave etti: 

- Ben size onun öldüğünü öy-
leıni,t' d · • s· .. ım e,. iZ ınanme.mı§tlllJJ! ! 
~ • 1~1 ınan:lırnıak için kafasını kea
.. rıp getirmeğe mecbur oldum. 

Maryananm benzi sarardı .. Du
clakl<ı.rının araundan anlatılmaz 
1. k 
oır aç kelime iıitildi., Ve batını 
o:nuzb.rının üstüne bırakarak, bir· 
denbire, oturduğu yerde bayıldı. 

Kraliçe lzabel, o gün ilk d~fa, 
kızının bu yakıt ıklr Türk gencine 
iÖnül verdiğini anlamıştı. 

Generale: 

h - Haydi, yeter artık.. Kızım 
ayıldı .• Götür bu kuru kafayı bu· 

ta. • r,..~ n .•.• 

l Diye bağırdı. Kızının yanına 
coştu .. Başını göğsüne dayadı ve 
;ollumı oğuşturarak, ağlar gibi, 
ıtrek bir sesle mırıldandı: 

- Maryana ... ! Maryana ... ! Ken· 
tine g~l'. yavrum! insan, bir Türk 
l a.fası ıçın bu kadar müteeasir o • 
'Ur mu?! 

• • • 
G.,neral Gon•alve köyün me -

~a.rl:~ına gitti .. Elindeki başı me· 
ı-rcıya gömdürdü. 

Gonzalve kendi kendine: 

k - Bereket versin ki, bu bir Türk 

h
elleai değildir. Öyle olsaydı bu 
a b' , 1 ıze çok pahalıya mal ola -

taktı! 

k Diye söylenerek, tekrar kralın 
arargahına dönmü§tü. 

dönG~~~ral Gonza_lve karargaha 
dugu za.man ktmıenin inan • 

rnıyac ~ b" h L_ l 1( agı ır aoc:r e karıılaıtı: 
enıaı R . . "ld . () em o ürmeğe giden 

cl .~n J\lfonı Türklerin eline eıir 
uırn ·· r U§. 

t I<ral F erdinand hiddetinden a -
eı Püskürüyordu. 

i Sahilden bu haberi ve Alfonsun 
"'z•lı m•ktub t• k" }" .. 1 

1 
~ unu ge ıren oy uyu 

t<ta ın h F uzuruna çıkarmıtlardı. 
erdinand köylüye sordu: 

- Sen Alfonsu gözünle gördün 
.. ? mu. 
- Evet .. Onu amiral gemisin

de sancak direğine bağlamıılardı. 
Benim yanınında kollarını cözdü
ler .. Ve o, bu mektubu benim gö· 
zümün önünde yazdı. 

Kral mektubu okuyunca Gene · 
ral Gonzalveyi aratmıftı. 

General tam vaktinde gelmi,ti.. 

Kralın çadırına girdi .. Mektubu 
ıetiren köylü hili. kralın önünde 
ayakta duruyordu. F erdinandın 
gözleri dönmüştü. Generale: 

- Türkler bize meydan oku • 
yorlar .. Alfonıu eıir almıılar. Si
nan Reiıin kılına dokunursak , 
hem Alfonıu aıacaklarını, hem de 
bütün uhillerimizi yakacaklarını 
söylemişler. 

Dedi. Gonzalve birdenbire şaşa
ladı .. Kendince korkulacak bir 
şey yoktu. Sinan Garnatada ma -
ruf bir müslüman ailesinin hima • 
yesi altında yaşıyordu. Fakat, bu 
hakikati krala nasıl söyliyecekti? 

Nasıl diyebilirdi ki, prenses 
Maryanaya göstermek üzere ge • 
tirdiği ba§, Sinanm batı değildi.! 

Kurnaz General bu fırtınayı da 
kolayca atlatmanın yolunu bul -
muştu. Köylüyü dıtarıya çıkarttı .. 
Ve kralın yanma sokularak: 

- Ha,metmaap ! Dedi, keıik 
başı prensese gösterdim .. Cok mü
teessir oldu .• Bayıldı .. Kraİiçe haz· 
\·etlerinin kucağına düıtü. Fakat, 
benim kanaatime göre, Endülüı he 
.yeti reisi bizi aldatmıttır ! 

- Ne demek istiyorsun? 
General hakikati söylemek fır -

'satını bulmuştu: 

- Seyit Abdüsselimın, bize, 
1Sinanm başı yerine yabancı bir a· 
damın başını gönderdiğini sanıyo· 
tum. 

Dedi, Kral geniş bir nefes aldı: 
- Bunu nasıl anladın? 

- Sinan Reisin kaytan bıyıklı 
bir delikanlı olduğunu söylemiş -
lerdi. Bize getirdikleri adamın br 
yıklan hem çok u.zun, hem de cok 
seyrektir. Suratındaki hatlar~ da 
Türk olmadığını göseriyor. 

- O halde? ..• 

- Teli.ta hi~ lüzum yok. Gelin 
köylü iJe Türklere bir haber gön
derelim ve Sinanın Garnatada hi· 
maye altında, huzur ve refah için· 
de yaşadığını, şehrin ele geçtiği 
gün derhal Türklere tesJirn edile -
ceğini vadedelim.. Buna karşıhk 
olarak onlardan Alfonaun iadesini 
iıtiyelim. 

F erdinand bu teklifi makul gör . 
müştü. General Türklere bu ıekil · 

ele bir cevap yazarak köylüye ver· 
di. 

Şimdi kralın beynini kurcalı -
yan bir endişe vardı: Bu haber or· 
du arasında şayi olursa, Sinanın 
yaşadığı anlaşılacak ve prenses 
Maryana yeniden ümide dü§ecek -
ti. 

Bu endite generalin de kafa • 
sını sarmıştı. Sinanın ölmediği an
laşılırsa, general, prensesin yüzü
ne nasıl bakacaktı? 

Bu hadiseyi general Gonzalve 
ile kraldan baıka bilen yoktu. Fa· 
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Balıkesirde 

Bir Kız 
Bir erkeği dağa 

kaldırmış! 
Balıkeairde çıkan Türkdili ga· 

zetesi yazıyor; 
Bahkeıirin Korucu nahiyesine 

bağlı Ayaklı köyünde Emine adın· 
da genç bir kız Yakup adında bir 
erkeği dağa kaçırmı§ ve bu adama 
kendi arzusile münasebette bu • 
lunnıuıtur. 

Emine on iki yaf ın~a genç bir 
kızdır. Yakup ise birkaç evlat ba· 
bası yaıh baılı bir adamdır. 

Hadiseye el koyan Korucu jan· 
darma komutanı Ahmet onbaşı 
her ikisini de kayalıyarak nahiye
ye ıetirmittir. 

Emine karakol komutanına 

verdiği ifadede oğlanı ben kaçır· 

dım, kendi isteğimle münasebet · 

te bulundum. Onun bir suçu yok· 
tur! demiştir. 

Emine ile Y akup karakol ko -
mutanlığı tarafından yapılan tah
li:ikat evrakile birlikte Cümuriyet 
müddeiumumiğiline ıönderihniı -
tir. 

1ürk dili 
Bahkesirde çıkan Türkdili arkn

da~ımız on yaşına girmittir, kutlu· 
larız. 

kat, Alfonsun Türklerin eline düs· 
tüğünü bütün ordu zabitleri du;. 
muşlardı. 

Alfonaun esaretinden levinen 
birisi vardı: Prenses Marayana. 

O gece prenıesin maiyetinde 
bulunan muhafızlardan biri, kra· 
liçe ka!argaha döndüğü zaman, 
bu haberi Maryanaya yeti,tirmiı· 
ti. 

Prenses Maryana sevinçle söy
lendi: 

- Babamı bu izdivaç fikrinden 
vazgeçirmeğe muvaffak olamıya· 

caktım. Suratını görmek isteme
diğim bu herifi Allah bizim yanı· 
mızdan uzaklaştırdı. 

Maryana, Alfonsla evlenme -
rr.ek için, yıllarca bekar kalm~ğa 

razıydı. 

General Gonzalve, o günden i· 
tibaren, prensesin kulağına s:nan 
hakkında bir söz aksetmemesi i -
çin, oturduğu köşkün etrafına ha· 
fiyeler dikmi§ti. 

Gonzalve, Garnatanm sukutu • 
na kadar, prenses Maryanayı o • 
yalamakla meşgul olacaktı. 

(Devamı var) 

Unkapanı kapısından önce Ci · ' Eıki köprüden Eminönüne ka • 
hali kapısı gelirdi, ki bu kapı da dar olan kapılara Bizans kurunun· 
en mühim kapılardan biri idi. Bi- da verilen adları yazmıştık. Fetih
zans kurununda idama mahkum e- ten sonra buralara Odun kaprsı, 
dilenler Cibali kapısından Kasım· Zindan kapısı denmesinin sebep • 
paşaya geçirilir, Kasımpaşa dere· feri de şöyle anlatılmaktadır: 
sinin üstündeki tepede idam edi- "Hatablı sultan Aksarayda odun· 
lirdi. cu zade demekle maruf ve müte -

Meşhur Nico kargaşalığı esna -
sında birçok kimselerin bu Kasım· 
paşa tepesinde idam edildikleri 
rivayet edilmektedir. 

Un.kapanının tarihte birçok 
adlan görülmektedir ı Porta 
Pmessi, Porta Piazza, Porta per · 
mesae, Porta Platea ve Porta Mes· 
sa. 

Unkapanı kapısının bugün ese· 
ri kalmamıştır. 

· Bu kapıdan son a ilk rastlanan 
kapı Ayazma kapmdır. Buranın 
fetihten sonra açıldığı yazılmakta
dır. Bazı kitaplar, Ayazma kapı . 
una Porta Vasika dendiğini kay
detmektedirler. 

Odun kapısının eski adı Porta 
Drungari yahut Porta Viglaedir , 
ki hu adı taşıyan iskelenin önünde 
bulunmakta idi. 

Burada büyük odun depoları 
bulunurmuf. 

Odun kapısının arkasında Ve • 
nediklilerin mahallesi ve Sen 
Mark ile Sent Mari kiliseleri var· 
dı. 

Zindan kapısına Aya J an dö 
Korinus denirdi. Bu kapının ıahi· 
line de geçit anlamına gelen Pe -
rama pahut Zevgma denirdi. Ga· 
lataya yolcu sandalları buradan 
geçerdi. 

Porta Peramatia denilen Balık· 
pazarında Bizans kurununda ha -
lık ve baharat satılırdı. Bundan 
sonra ıelen Y enicami kapısı idi. 
Bu kapıya da Porta Ebraika de • 
nirdi. Venediklilerin mahallesi bu
rada bitiyordu. 

V ALDE HANI: Kendi ayarın
da hanların en büyüğü olan Valde 
ham, lbrahimin annesi ve Kösem 
ıultan diye anrlan Mahpeyker ıul
tan tarafından yaptırılmıştır. Han, 
on yedinci yüz yıla aittir. 

Valde hanının birinci avluıu 
1stanbulda bulunan İranlıların 
muharrem ayında yaptıkları ma • 
tem ayinlerine sahne olmu, bir 
yerdir. Ayinler hep burada yapı · 
lırdı. 

• * * 
Unkapanının ıemt tarihinde 

bir hususiyeti de lıtanbul alınır -
ken burada geçen vak'alardır. Bu 
vak' alarm en ehemmiyetlisi, yıl • 

larla hurafele~en Horoz dede adlı 
birinin burada yaptıklarıdır. Un • 
kapanına "Horoz kapısı,, da de · 
nirmiş. Üç yüz yıl önce buradaki 
kapının üzerinde bir de horoz res
mi varmış. Kapıya da bu yüzden 
horozlu kapı denirmiş. 

Horoz dedenin tasavvuf şairi 
Ahmet Yesevi'nin fıkarasından ol· 
duğu kaydedilmektedir. Hacı Bek
tat ile Horasandan gelmiş, Fatih 
1ıtanbula girerl(en oı·dusu ile bu· 
lunmuştur. Bu kurun, çok ihtiyar 
olduğu İçin orduda gece gündüz 
yirmi dört saatte dört kere horoz 
gibi öter "Kum yagafiliin,, der _ 
miş. Onun için kendisine de "Ho
roz dede,, adı verilmiş. Öldükten 
sonra Unkap,~~n,P~ gömül -
müştür. .. ·· 

arif remiz şeklli bir mürşidi karni) 
kimesne idi. Bin fıkarasile odun 
kapısından sarılıp sebebi teshiye· 
si odur, hala odun kapısı derler.,, 

Harunürreşit kurununda elçilik 
ile gelmişken kralın zehirliyerek 
öldürdüğü Baba Cafer sultan Şeyh 
Zindaninin ahfadından, Şeyh Zin· 
dani Abdürrauf Samdani de la -
tanbul alıntrken bulunmuş. Bu ka
~ıya "Zindan kapısı,, denilmesi 
de ondan kalmıştır. 

Abdürrauf, İstanbul alınırken 
üç bin maiyeti ile Edirneden bu • 
raya gelmiş, Baba Caferin burada 
gömüldüğünü bildiği için kaleyi 
almı§tır. İstanbul alındıktan son · 
ra yetmiı sene burada türbedar 
kalmış, Fatih sonraları burayı ge-

" . d ne zm an,, yapmıf. 

BABÇEKAPISI: Bu kapı Ha • 
liç kapılarının en mühimmi idi. 
Çünkü girecek bütün eşyalar bu • 
radan girerdi. Halici kapayan 
zincirin burada bulunan bir kale 
ile Galatadaki kurt unlu mahzen 
arasında gerili olduğunu yazmış • 
bk. 

Bahçekapısma Bizans kurunun
da birkaç ad verilmişti. Bunlardan 
biri Evyeniyua'dur. Bu adı taşıyan 
bir ıenatorun konağı bulunuyor -
muş. Bahçekapısına Porta Neorii 
de denirdi. Burada Apolo;"eteton 
adlı büyük bir kilise bulunuyor -
du. Kilisesin şehiri saran büyük 
sura yapışık olduğu kaydedilmek· 
tedir. Kapıya "Güzel kapı,, da de
nirdi. Bir rivayete göre burada, 
Bizans tersanesi bulunmasından , 
"Tersane kapısı,, da denirdi. 

Saraya mensup Hikanati adı 
verilen askerlerin bulunduğu ka • 
pı, Bahçekapısından sonra gelir • 
di. Burada Amalfililer mahallesi 
biter ve Pi:ıalıların mahallesi baş· 
lardı. 

(Devamı var) 
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Erzurumda deprenme 
Erzur\lm, 18 (A.A.) - Bu ıa • 

hah saat 2 de oldukça kuvvetli ve 
devamlı bir deprenme olmuştur. 

:f. Balrada lik maçları - Bafra, 
18 (A.A.) - Dünkü lik maçların
da gençler hirliği 1 e kartı 3 ile 
Karadeniz gücünü, Bafra spor sı
fıra karşı bir ile Demirsporu yen
miştir. 

'° lzmirde mahkemeye verilen 
maliyeciler - İzmir, (Hususi) -
Dikili ve Bergama hususi muha
sebelerinde ~örülen yolsuzluk Ü· 

zerine başta İzmir hususi muhase
be müdürü Bay Hasan Fehmi ol
duğu halde yirmi bir memur adli· 
yeye verilmişti. Bunlardan Diki· 
li memuru Naci ile İzmir husu5i 
muhasebe başkatibi Bay Hilmi, 
tetkik memuru Lütfi, muavini Sü
leyman, Dikili eski müdürü T ev· 
fik, Ahmet, Dikili muhasebe kati
bi Muzaffer, eski sandık emini Ah 
met ve Hamdi hakkında lüzumu 
muhakeme, Bay Hasan Fehmi ile 
l l memur hakkında da meni mu· 
hakeme iıtenmiştir. 
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Bartın boğazı açıklarında 
Denizde sisler 

bozuldu, bir 
içinde bir gemi 
tayfa boğuldu 

- ----
Bartın boğazı açıklarında kü -

çük bir vapur korkulu bir mace -
ra geçirmiş, bu sergüzeşt, tayfa -
!ardan birisinin feci ölümiyle bit

mittir. 
Hadise §udur: 

· Pazar günü aktamı, Boğazda. 
Bartın postasını yapan ve Zon -
guldaktan hareket ettiği bilinen 
Kemal vapuru beklenmektedir. 

Denizde kalınca bir sis vardır. 
Saat 19 a doğru uzaklardan bir 
düdük sesi işitiliyor. Kemal vapu
runun daha gelme vakti olmadığı 
için bu düdük hayret uyandır -
makla beraber denize bir sandal 
çıkarılmış, fakat düdük sesi ke -
silmi§ olduğu gibi, sis içinde hiç -
bir şey de görülemediğinden san
dal geriye dönmüttür. iki saat 
kadar sonra düdük sesi daha acı 
şekilde işitilmiştir. Bunun üzeri -
ne Liman memuru, Boğaz kıla • 
vuzu ve bir muhafaza memuru, 
mevcut motöre atlıyarak denize 
açılmışlardır. Düdük sesi hala 
geliyor. Bu bir canavar düdüğü -
dür, Halbuki Kemal vapurunda 
canavar düdüğü yoktur. Buna 
rağmen motör, düdük sesinin 
geldiği tarafa doğru yol almakta-
dır Bir tehlike olduğu artık anla. 
tdmııtır. Bir buçuk saat gidildik· 

"'"' ten sonra ıis içinde bir ııık, sonra 
bir karaltı seçilmiştir. 

Motör, boru ve teneke çalarak 
karaltıya yaklaşmı§tır. Bu ro -
morkör tipinde küçük bir vapur -
dur. Motörden "Ne istiyorsu • 
nuz?,, diye sorulmuş, "şaftımız 

bozuldu, batıyoruz, bizi bırakma
yın!,, cevabı almmı§hr. Vapur 
süvarisinin verdiği malumattan 
tunlar öğrenilınittir: 

Vapur Sadıkzade Bay Aslana 
ait 100 -120 tonluk bir gemidir. 
Adı (Çeken), süvarisinin adı la -
mail Kazımdır. lzmitten mısır 

yüklemi§, lstanbuldan transit ge· 
çerek Samsuna götürmektedir. 
O aktam, Tarlağzı açıklarında 

vapurun §aftı sakatlanmı§, akın -
tı ile geriye, Bartın Boğazı açık -
larına, takriben Güzelcehisar, ya· 
hut lnkumu karıılarma kadar sü
rüklenmiştir. Biraz da deniz ol • 
duğundan, yalpa yapan yüklü 
tekne su almağa başlamıştır. 

250 - 300 çuval kadar mısır 

atılarak batma tehlikesinin biraz 
önü alınmıştır. Fakat pervane iş · 
lcmediğinden vapur deniz orta -
sında, sisler içinde kalmıştır. Bu 
korkulu vaziyete çare bulmak da 
çok güçtür. Çünkü vapur kıyıdan 
en aşağı üç, dört mil açıktadır. 

Bu itibarla, Bartın Boğazı hizala
rında bulunduklarını bildikleri 
halde, vapur süvarisi ve mürette· 
batı tam bir aciz içinde, ölümle 
kLrşı karşıya kalmışlardır. 

Bu vaziyet içinde tayfalardan 
Rizeli Reşit isminde cesur bir 
delikanlı, arkadaşlarını kurtar -
mak için fedakarlığı göze almış, 
vapurun biricik sandalını indire • 
rek, Bartın Boğazını bulup im -
dat getirmek üzere sisler içine 
dalmıştır. 

Vapur süvarisi, macerayı bu -
raya kadar anlattıktan sonra, ge
micinin gelip gelmediğini sormuı, 
gelmediğini öğrenince; boğuldu -
ğunu tahmin etmiştir, 

Fakat, su alan vapur hala bat
mak tehlikesindedir. Mürettebat, 
bizi bırakmayın diye motöre yal· 
varıyorlar. Ne yapılabilir? Kap · 
tan: 

- Bizi en yakın sığ sahile çe
kemez misiniz? diyor. Motör bu • 
nu tecrübeye karar veriyor ve va· 
puru bağlıyarak Bartın Boğazına 
doğru çekmeğe başlıyor. 

Böylece yarım saat kadar gi -
dildikten sonra, motördekilerden 
birisi, beş on metre ötede batmış 
bir sandal görüyor, hatta içinde 
bir de insan farkettiğini sanıyor. 

Filhakika, yüz yüze su ile do
lu olan bu küçük sandal, gemici 
Reşidin \'apurdan ayrıldığı san -
daldır. • 

Batık tekne ihtiyatla çekilmiş, 
fakat içinde görülen şeyin insan 
değil, tersine dönmüş bir ceket, 
Reşidin ceketi olduğu anlaşılmış
tır. 

Bundan da tahmin edilir ki, 
gemici vapurdan açıldıktan bir -
az sonra sandal batmıı. ve zaval
lı delikanlı, iyi yüzücü olduğuna 
güvenerek, süratle soyunmuş, sa
hile ulaşmak ümidiyle denize at· 
lamıştır. Fakat bittabi kıyı epey· 
ce uzak olduğundan yarı yolda 
boğulup gitmiş olmalıdır. 

Bu acıklı vaziyet tetkik edilir-
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Nilüfer okuyor. 
Şu dakikada onun yambaşında 

olmanın vereceğ i zevki düşünü • 
yorum. Bu bahar rüzgarının kır
lardan, bal:çelerden, ormanlardan 
toplayıp getirdiği ve mestedici bal 
kokusu gibi bir şey. Gözlerimin ö
nünde bu levha perde perde açılı
yor. 

Nilüfer yeşil abajordan sızan 

nefti aydınlıkta altın başını bir 
kırlante bırakmış, düzğün kolları 

çıplak, o zeytin yaprağı gibi za -

man zaman kur~unile~en, vakit 
vakit yeşile dönen gözlerini sa • 
hifelere dikmiş okuyor. 

O pembe, sadef pembesi, olgun 
bir çilek içinin pemb~si vücudü 
bütün kıvl'ımlarile görünüyor. Ya· 
va§ yava§ bir mabedin en mukad
des kö~esinde baş eğer gibi eğili -
yorum. Heyecandan titriyen, ihti · 
rastan alevlenen dudaklarım bu 
güzel san' at eserine varlığımdan 
bi ı- günah damlası bıra.kmak 1t: 111 

sokuluyor, masum insanlara va · 

• 
MI 

iz.mirde --·-
Konıünisller 

Kaç kişidir, nasıl 
yakalandılar ? 
İzmir, (Hususi) - İçtimai ni

zamımızı bozmak ve köylü ile kü
çük memuru hükumet aleyhine 
tahrik etmek için beyanname atan 
bir komünist şebekesinin yaka • 
landığını bildirmiştim. 

Bunlardan on biri lzmirde, bi • 
ri de İzmir zabıtasının bildirimi i_t 
le lstanbulda tevkif edilmişlerdir.~ 
Beyanname atılma11, 1 Mayıs ge· J 

cesi saat bir sularında olmuıtur. 

T oprakkapıda Osman zade yoku·,. 
şunda pusuda bulunan memurlar,' 
kendilerini yakalamak için ıilali 

atmak mecburiyetinde kalmıılar • 
dır. Fakat beyanname atanlar sa· 
vuşmağa muvaffak olmuşlardır. ı 

Sigara kiğıdı yapanlar 
lzmirde bir kaçakÇı 

duyuldu, ortaya 
kumpanyası 
çıkarıldı 

Eelebaşıları kunduracı Ahmet, İs· . ~ 
tanbuldaki komünistlerden aldığı -Sigara kağıdı kaçak°Çı ları memurlarla birlikte. 
emirle lzmire gelmiş, dört kişilik · 
üç höcere açmış ve beyannamele . İzmir, (Hususi) - Baş~a Sa - ı den kalma yarım çuval kadar kap 
ri de kunduracı Salahaddin vası - ın"cl olduğu halde kayınbıradeı i bulunmuştur. 
lasil~ lstanbuldnan getirtmiıtir. \ y osef, terzi Arif, altındit Recep Alakadarlar suçlarını gizliye· 

S IAh dd' 1 t b ld k 1 ve kahveci Süleyman namındaki memitlerdir. a a a ın, 11 an u a ya a anan b . . l . 
h t eş kıtı, zmırde kaçak sirara ki· 

fa ıs ır. . 
A l d 1 . l ğıdı yaptıkları ıçin yakalandılar. 

ra arın a evve ce aynı suç a 
dört ve üç seneye mahkum olup da Şamuelin evinde 2700 defter 
ceza müddetini bitirmiş ve yine a· kaçak siğara kağıdı ile 151 kilo 
kıllanmamıı olanlar da vardır. sigara defteri kabı, Arifin dükka-

Bunlar attıkları beyannameler- nmda 60 tane kaçak çakmak taıı 
de "Kızıl lzmir,, mühürü kullanı . bulunmuştur. Sigara kağıtları, in -
yorlar, ayni zamanda "emekçi,, a- ce sabun kağıdından yaprlmıı ve 
dında ve daktilo ile yazılmış bir Şamuel tarafından, Karaoğlan so· 
mecmua çıkarıyorlarmış.. Mühür kağmdaki Metrutiyet matbaasın • 
ve mecmuanın sayılan yakalan _ da kesilmiştir. Matbaa sahibi, Şa -
mıştır. muelle ötedenberi it yaptığı için, 

Mecmuada bilhassa Cazımın ya- ?nun.keski makin~si?~e y~ptığı 
zıları vardır. ışe dıkkat etmemış, ıbmat goster· 

miştir. Sigara kağıtlarının kabın -
Wftltfft!lll,..JJUJRIHlflll lıtnı 1111111ıı•ıım11111R1IAITilllUllUO!lllUdUIWllllftOlftllUllllUlllllF 

ken, dağılmaya ba~lıyan sis ara -
sında Kemal vapurunun ışıkları 

görünmüş, işaret verilmiş ;vapur, 
yol değiştirerek hadise yerine 
gelmiştir. Vaziyet süvariye izah 
edilince, "Kemal,, kazazede va -
puru bağlamış, sabahın bir buçu
ğunda Amaıraya doğru çekip gö
türmüştür. 

Kazazede vapurun Amasra li
manında şaftı tamir edilmekte -
dir. 

Cümuriyet Müddeiumumisi 
Bay Nurettin ve Jandarma Ko • 
mutanı Yüzba~ı Bay Celal Kemal 
Opçin Amasraya giderek boğul • 
ma hadisesi hakkında tahkikat 
yapmışlar, Bart•na 
dir. 

dönmüşler -

da "İsparta, pirinç,, kelimeleri 
vardır ve bu kaplar, daha evvel, 
Hafız Ali matbaasında basılmış -
tır. Matbaada ayrıca, yine e5ki • 

:t. Gediz köprüsü - Menemen -ı 
Bergama arasında yapılan büyük 

Gediz köprüsünün muvakkat kab•JI 
keşfi yakında yapılacaktır. Ana 
şoseye bağlanacak olan Varyant 

ıoaesi 20 haziranda bitecek, köp· 

rünün a.çılma şenliği civar köyler 
halkının da iştirakiyle parlak su· 
rette yapılacaktır. 

Ji. Karısını keıen - Sıvasta 3.4 

yıl evvel bir sabah kahvaltı ya

parken karısını öldüren, sonra ce· 
sedini arpa sandığı içine sak1ıyar. 

idedilen kener şarabından içer gi· 1 Bu ümitsiz gecede onu uyku • 
bi aşka susamış ve mahrumiyet - suz bırakmamak için yorgun -
ten çatlamıf dudaklarımı mabedin luğumu ileri sürerek bana hazir -
bu leziz kaynağına bırakıyorum. ladıkları odaya çekildim. 

Oh .. nefis, nefis .. İyi bir tesadüf, bu oda beyaz 
- Giizel 9lmu~ değil mi. Afiyet köşkü gören bir köşede. Kapımı 

olsun. ye, ye. kapadıktan sonra soyunmadan lam 
Hasan Reisin ihtiyar sesi dal - bayı söndürdüm. Ve pencerenin 

dığım bu alemden beni kaldırıp önündeki koltuğa yerlettim. 
bula!ık çukuruna atlı. Beyaz köşkün üçüncü katında • 

Kaptan hasta arakadaşım hak · ki yetil aydınlık çölde kalmışların 
kında izahat arıyor. yolunu göateren Çoban yıldızı gi-

- Tifo olmu§. Fiyevri yüksek. hi görünüyor. 
Doktorlar baıucunda. Yeşil .. Aklımda kaldığına göre 

Diyorum. ümidin sembolüdür. 
Artık kendi kendime itiraf e _ Bu yeşilde onun gözlerinden 

diyorum. Ortada bir hasta var. çalınmıı bir daır.\a var. O gözler
Ateşi yüksek .. Fakat tifo değil. Ve de hilkatin hangi rengi yok ki! 
ne yazık ki bakanı ve derdinden Odaya girdiğim zaman ıaat o· 
anlıyam da yok. nu geçiyordu. 

Kaptan benle de bir kahve içti. Nilüfer hala okuyor. 

Deli mi değil mi ? 
lzmir, (Hususi) - Şehrimiz 

ağır ceza mahkemesinde garip bir 
hadise oldu. Vaktile, bir kadın yü· 
zünden iki kişiyi öldüren, vre iki 
ki§İyi de yaralıyan Pehlivan Ha · 
san, dünkü celsede de delilik gös
terdi ismi sorulunca: 

- Bilmiyorum! 
Dedi. Bundan batka sır • 

tındaki ceketini çıkardı ve esasen 
gömleksiz, fanilaıız olduğu ıçm 
beline kadar çıplak alarak dinle · 
yicilere döndü: 

-Var mı benimle güreşecek? 
Diye sordu. Neticede iddia ma· 

kamının dileği üzerine tıbbi mü • 
~ahedeye gönderildi. 

:t- Konyacla sulama İfleri -
Beyşehir gölü kurak senelerde ha· 
raj seviye~inden aıağı düşmekte 

ve bu suretle sulama işleri yapıla· 
mamaktadır. llbayı Cemal Bar· 
dakçı bu sene, sulama işlerinin 

daha i'!tizamlı olması ve gelecek 
kurak yıllarda müşkül mevkie 

düşülmemesi için esaslı tedbirler 

almaktadır. 
•euıuıı111msıuıın ıunmnmn•mmumuınmmamıetınııuımu•1muumıut11UU11ntıffll 

Kayserili Mehmedin duruımas• 
bitmiş. Mehmet 18 yıl ağır hapst 
mahkilrl' olmu,tur. 

Bunun Kaptanın dediği gibi bi ı 

balıkçılık kitabı olmadığını z.an· 
nediyorum. Bu yafta bir genç kı · 
zın yatağında balıkçılıktan önce 
okuyacağı kitaplar vardır. 

Evde ıeı sada kesildi. 
Zavallı Kaptan .. Yanında böy· 

le bir mahluk varken gözüne uyk\J 
naııl giriyor. Bu uyku değil, gaf · 
let, gaflet değil ahmaklık . Nilüfer 
gibi bir kızla tanıştıktan sonra o· 
na sahip olmamak, hele böyle köy· 
lük, rakipsh:: bir yerde onu eJde 
etmemek aptallık, duygusuzluk· 
Her fey, her şey. 

Ayaklarnnı küçük bir tabureye 
uzattım. Gözlerim Çoban yıldızın · 
da. 

Bu yeşil aydınlıkta hiç bir ha· 
reket yok. 

( Dccanıı var) 



Yolculuk notları 

{Almanyada 
otomobil 

devlet 
yolları 

Ankarada Parti K urultayı başladıktan sonra yazılarımı· 
zın çokluğu dolayrsiyle Bm1uazarım1z Asım Us'un Almanya. 
da yaptığı tetkik scya hatinc ait intibalaruı neşrine aralık 

vermiştik. Bugünden iti baren imkan bqlı(u~·c:..a bu intibaların 
ncırine devam edi.ıJo ruz:. • 

Almanyatla devlet otomobil yollarından bir görünüı ve bu 
yollarda ~alııan İ§çÜerden bir grup 

. (Sağdaki yedi buçuk metrelik kı sun "giden, soldaki yedi buçuk metre
:ık kısım da gelen otomobillere ayrıl nnştır. Ortada beş metre eninde ağaç· 
ıktco· yer yer bırakılmıştır). 

Almanyada nasyonal sosyalizm 
tejimi iıbatına geçtikten sonra gi
l'İttiği önemli İ§lerden biri devlet 
otomobil yolları yapmak olmuş
tur. 

yüz kilometrelik yapılmıtbr. Bu 
yollardan daha beş bin be§ yüz ki-

.Jometre yapılac ktır. · 

'Yap~ programı senede bin ki· 
lometre olmak üzere plana bağ

lanmış olduğundan tamamı yedi 
bin kilometre tutacak olan bu yol
lar en son beş • altı yıl içinde bil · 
miş olacaktır. 

Devlet otomobil yollarının İn· 

şaatında iki yüz elli bin amele çeı.
lışmakta ve geçinmektedir. Bul'· 
ların yüz bini doğrudan doğruya 
yol üzerinde, gerisi fabrikalarda 
ve bu i!lerle alakadar yerlerde ça· 
lı§maktadır. 
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Bir Amerikalı gazeteci neler anlatır ? 

Bizde herşey çabu o ur, bunun içindir 
ki Ruzvelt yeniden kazanamıyacak ! 
Amerikalıların 
Avrupalılara 

harbe girmemek için bir düşünceleri: 
maHarını kendi vapurJarile taşıtmak ! 

Şehrimizde bulunan tanınmış 
Amerikalı gazeteci Bayan Gledis 
Beyker, Amerikadaki son vaziye
te ve şimdiki Cüınhurreisi Ruz -
veltle ondan sonra seçilmesi muh
temel olan Cümurreisliği namzet
lerine dair, dün, nıuharririmize 
şu çok dikkate değer sözlel'i söy .. 
!emiştir: 

Bayan Beyker diyor ki: 
"Amerikada şimdi en çok kot 

nuıulan mesele, 1936 da müdde • 
ti biten Ruzveltten sonra kimin 
Cümurreiıi olacağıdır. . 

"Ruzveltin yeniden Cümurrei
si olacağına kimse ihtimal vermi· 
yor. Ruzvelt, eski vaziyetini kay
betti. Eskiden sinemalarda Ruz • 
veltin resmi göründüğü zaman 
herkes alkışla ortalığı yıkan· 

Şimdi ölü bir sessizlik ortalığ1 
kaplıyor. 

Ruzveltin neden bu vaziyette 
olduğunu soracaksınız. Çünkü 
Ruzvelt idaresi çabuk semeresini 
vermedi. Amerikalılar için bu 
çok mühim bir şeydir. Amerika • 
da herşey çabuk olur. Her iş da -
kikalarla hallolunur. 

Bir eczahaneden bir ilaç al -
mamz dakikalık bir iştir. işte A • 
merik.an ruhiyatındaki bu müfrit 
sabırsızlık, Amerikada Ruzvelt 
reJımıne karşı hoşnutsuzluğun 

bir sebebidir denebilir. 

"Şimdi I<im Cümurreis ola • 
cak?. 

Amerkalılar bununla da uğra.
şıyo; .. Ortada Luisiana Senaförü 
olan Huey Long isminde biri var. 
Bu, halktan çıkmış bir adamdır. 

Ve kendisi, gene halk üzerinde 
büyük nüfuzu olan Coughlin isim· 
li bir papazın çok tesirli nutuk!"'. 
rının mevzuudur. 

· Papaz Coughlin arkasında sü
rük1ediği sekiz milyon taraftarla 
Hu~v Long'den yanadıı·. · 

Cümurreisliği için ikinci bir 

Bayan Glecliı Beyker 

namzedin, Ruzveltten önce uzun 

bir zaman iktidar mevkiini tut • 

mut olan "Repübliken,, partisin • 
den çıkması bekleniyor. 

Repüblikenlerin eski Cümur -
reisi Hoover'in tekrar mevkie 
geleceğini kimse ummuyor .. 

Fakat, Repüblikenler içinde 
halkın gözünde yeni bir adam da 
yok .. 

Bu parti yeni Cümurreisliğine 
namzet olarak kendilerince "Si· 
yah at,, adı verdikleri birini sak
lı tutmaktadır. "Siyah at,, "Meç • 
hul adam,, demektir. Bu namzedi 
vakti gelince bir sürpriz halinde 
çıkaracaklar .• 

"Ameri}Sada son defa ko!lu§u • 
lan bir diğer mevzu da, Avrupada 
hir harp çıktığı sırada Amerika · 
mn bitaraf kalması için meclise 
verilmesi beklenen layihadır. A • 
merika bitaraf kalmak istiyor. Fa· 
kat bu hadisenin Amerika ihraca
tına tesiri dokunacağı muhakkak· 

•uumıru11ttmntınntm1HH1Uıııatımııuwıınunmımınnu1tırıum•t11rtnn1ıu::uaı...,... 

tır, Bizim mallarımızı götüren gc· 
milerimiz, batacak olursa menfa • 

usolininin c;lamadıı 

Resinicle gi>raüğünüz Musoliıı~ 

11"n damadı Kont Koleazzo Cino

dur. On altı Mayısta Pariste açı

lacak olan 1 tal yan san' ati §aheseı·

leri sergisini ar-- ... !ztır. 

etimizi korumak endişesi!e harbe 
katılmamız mümkündür. Onun i -
çin, şimdi "Cash and Carry,, adi· 
le yeni bir düşünüş ortaya çıktı. 
Avrupalılar Amerikadan a)rn3k 
istedikleri şeyleri kendi eemiJcri
le gelip alacak ve götürecekler ... 
Bir harp esnasında bu planla bi -
taraflığımızı muhafaza edebilece
ğimiz ileri sürülüyor.,, . . " 

140 gazeteye ·rnuhbiı-lik den 
Amerikalı gazeteci bayan G Iedif' 
Beyker'in şimdiye kadar büyük 
şahıslarla yaptığı konuşma1aıı bir 
kitap halinde çıkaıınak üzeredir. 

.f Fakat, bu cilt içerisine memleke -
1 tiınizdıe yapacağı mülakatları da 

ı.1:ı.1" istediğinden kitabın basılışı 
nı bilhassa geciktirmiştir. 

Amerikah gazetecile gelen mo
dern Amerikalr şairlerden bayan 
Sara Henderson Hay ingilizce ko- . 
nuşulan dünyada çok takdir ka -
zanmış bir kitabın müellifidir. 

Devlet otomobil yolları yalnız 
Üzerinde otomobil İ§letmeğe mah
sus geniş yollardır. Bu yolların 

ı:enişliği yirmi metredir ve umum1 
Yollarla şimendif erlerden tama
rniyle ayrıdır. Devlet yollarının 
istikameti umumi yollara raslaym· 
ca burada bir köprü yapılıyor . 
Devlet otomobil yolları seviyesine 
RÖre ya umumi yolların ve şimen· 
diferlerin üstünden veyahut altın 
dan geçiyor. Bir halde ki bu yol
lar Üzerinde giden vasıtalar en son 
hızını alabiliyor. Hiçbir suretlr 
Çarpı§ma tehli1tesi olmuyor. 

Devlet yollarının beherkilome~- -=--=============================== 

Bu yolları yapmaktan maksa:. 
'aatte iki yüz elli metre giden va· 
'•ta.lardan istifade edebilmektir. 

llu vasıtalar devlet otomobil yo'
}'olları üzerinde alelade saatte ik: 

}'iiz kilometre hızla gidiyorlar. 
Dağlık yerlerde ise yüz yirmi ki-
10rnctre alıyorlar. 

Yirmi metre geni§liği olan de\·· 
lct otomobil yollarının bu genis· 
liğj üç parçaya ayrılmıştır. Sağa 
taslıyan yedi buçuk metresi gi 
den otomobillere, sola raslıyi\ıı 
Yedi buçuk metresi 3elen otomr,. 
b'] 1 lere ayrılıyor. Ortada kalan 
beş metresi de yeşil ve ağaçlı b·"" 
ıaha olarak bırakılıyor. Sağdaki 
Yedi buçuk metrelik kısımdan o 
toınobillerin sol tarafa geçme~ı 
kat'i olarak yasak edilmiştir. Or 

tadaki yeşillik kısımdan ise ancak 
arıza vukuu veyahut herhangibi: 
•eheple bir otomobilin geri dön-

:ek ınecburiyetinde kalması gih: 
kazı ahvalde otomobillerin muvak-

atcn geçmesi için istifade edile · 
ee~· 

gı anlaşılıyor. 

. Oevlet o~omobil yollanndar: 
§lnıd' ıye kadar Almanyada bin be~ 

resi Alman hükumetine ( 600.000 ~ 
marka, yani Türk parasiyle (300 i 
bin liraya mal olmaktadır. Bu 
yollara harcanan paranın çokluğu
na bakılırsa inş~ata verilen ~

hemmiyetin ve hu yollardan bek· 
lenen menfaatin büyüklüğü kolay
ca anlaşılır. 

Umumi yolları ve şimendiferle· 
ri diğer Avrupa memleketlerine 
esasen uygun olan Almanların 

böyle beherkilometresi için altı 

yüz bin mark harcıyarak yirmi 

metre genişliğinde otomobil yol
ları yapmaktan maksatları sadece 
bayındırlık ve işsizlere iş bulr. 1c· 
tan ibaret olmasa gerektir. Şüp
he yok ki bu yollar yapılınca Al· 

manyar.m müdafaa kuvveti o nis
bette artmış olacaktır. Bu itibar· 
la dev1et otomobil yollarının süel 
kıymetleri de biiyük olacaktır. 

Asım Us 

Türk - Jspanyol ticaret 
anlaşması uzatıldı 

24 Mayısta müddeti biten Kalif'orniyada güller merkezi olan Sanla -
Roza şehrinde Mayısın ilk günleri Gül Bayramı 
yapılır. Bu yıl Kaliforniyanın Güzellik Ecesi yal
nız gülden yapılmış bir mayo giy.miştir. Eceyi 
Telefoto ile Kaliforniyadan Parise verilen yuknrı-

t 

Türk - İspanyol ticaret an!a~.ma

sını uzatmak için yapılan konuş -

malnr bi trr.iş ve anlu~ma 24 Ha • 

zirana kadar uzatılmıştır. 1 ki resimde görüyorsunuz. 

Meşhur sinema yıldızlarından Dolores de 

Riyo artistlerin en bahtiyarıdır. Güzelliğini muha

faza etmek için hiçbir rejim takip etmez. Dilediği 

gibi yer, içer. Yalnız denizde yüzmeyi ve acık ha
va oyunlarını pek sever. 
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Bir Perdelik Komedi 
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+ 
Guo doğu. ı 

Gün batısı 
Sabah ııamaı 
Ogle namaz• 
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'.C. H. P. Program 
Türkçesi 

•• 

'\ Üz 
Bayan Aksan 

Sirkonf leks ! 

ikindi namaz 
Akşam namaz. 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın g~çen gilolcrl 
Yılın kalan cünlcrl 

lSTA.NBUL: 

!607 
{Q,!J 

21.1 ~ 
! ,3 
149 
217 

•6.0S 
19.~4 

21.17 
!.31 
l~O 

'llb 

..- (Düııkü sayımızdan devam) 
<.:} _ Fikriğ olduğu gibi, bedeniğ 

gelişmeye de önem Vl'rmttk, ve hele 
ırayı ulusal derin tarihimizin göster· 
diği yiiksek derecelere çıkarmak hü· 
yük gayedir. 

-lngilizceden - Çeviren: lskender Fahreddin 
17,30: lnkılfıp dersi Oni\'ersiteden 

nakil Sinop saylavı Yusuf Kemal, 18, 
30: Jimnastik, Bayan Azade Tarcan, 
18,50: Muhtelif plaklar, 19,80: Ha -
herler, 19,40 Maestro Goldenberg i · 
daresinde koro heyeti, 20: Ziraat 
Bakanlığı namına konferans, bakte -
riyoloji enstitüsü Bay Ali Erkmen 
<Kanaath hayvan nasıl yetiştirilir), 
20,30: Jki piyano caz konseri (l\Iaıti 
ve Ştrobel), 20,50: Esyan Kılzım ke
man solo, :n,15: Son haberler, borsa
lar, 21,30: Radyo orkestrası, 22: Rad· 
yo caz, tango orkestrası ,.c Çadırcı 
şan. 

Ç) Eğitim ve öğretimde glidUlen 
usul, bilgiyi, yurttaşa, maddiğ hayat· 
ta ba§ları elde ettiren bir cihaz haline 
getirmektir. Eşhas: Grey (Banka direktörü) 

Mister Kayt (Aktör) 
Bayan Aksan sirkonfleks (bir 

Fransız aktrisi) 
(Yaka: Londrada bir tiyatroda, 

Bayan Aksanın odasında geç.er.) 
"Dünkü sayımızda ~ıkan 

birinci mecli•in hülasaıı: 
Mister Grey zengin bir ban
gerdir •. Bayan Ak•anı ıah
nede görmü§, •evmiıtir. Ba
yan da kendi.illin kibarlığı
na meftun olmuıtur. Banger, 
bayanın tiyatrodaki odaaın
da bu aevimli yıldızla görüş
meğe g~liyor. Aktör Kayt, 
bangerin do•tudur.. Odada 
konuıarcık bayanı bekliyor
lar. Bu sırada 1ahne yıldızı 
gülerek ireriye giriyor.,, 

- lK!NCI MECLiS -
ı<:ayt, Grey, Bayan Aksan .. 
Aks:ın- (Elini uzatarak) Gud

nayt sir ..• 
Grey - (Hey~anını gizler) 

Gudnayt, sevgili bayan! 

Kayt - (Bayana) Biraz önce 
'"'"•yaben takdim ettiğim Grey .. 
Milli banka direktörü. Kendilerini 
çok eskiden tanırım. 

Aksan - T f'Şekkür ederim. Ken 
dileriyle tanıştığıma çok memnun 

ldwn. {Otururlar) 
Kayt - Greyin san'atkirlara 
rşı büyük bir muhabbet ve mer-
1.nıctleri vardır. 

A~uan - (Hayretle) Merha -
metleri mı .. ? ! 

Grey - Evet bayan. Niçin şa
fıyorsunuz? Ben artistlere çok a
cıdım. 

Aksan - (Sinirli) Merhamet .. 
Merhamet .. Aman yarabbi! Bu ke
limeyi düşünerek mi sarf ettiniz? 

Kayt - Şüphesiz... Çocuk de
ğilim ya! Fakat, siz neden sinir
lendiniz? San'atki.rlar arasında 
merhamete 1ayik kimselerin ol • 
madığım iddia edebilir misiniz? 

Kayt - (Tamir etmek kastiy
le) Şey •. Canım ... 

Aksan - (Kayla) Sen sus. 
B~n kendimi biç kimseye tahkir 
ettirmeğe alışmadım. Bu kelimeyi 
kendi hesabıma kabul etmiyo
rum. Merhamete muhtaç artistler 
blunabilirler •• Bu sözü ancak öyle 
artistlerle görüıtükleri zaman 
sarf edebilirler. 

Grey - Fazla üzülmeyiniz ca
nım! Anladım ki, siz çok ince 
duygulu bir kadınsınız! Beni ma
zur görünüz ... Ekseriya artistlerle 
takalaıtığım için, nasılsa ağzım
dan bu sözü kaçırdım. Aff mızı di
lerim. 

Kayt - (Bayana) Bakınız, 

Bay Grey ne kibarlık gösteriyor. 
Benim sarf ettiğim kelimenin, da
ha doğrusu benim kırdığım potun 
hesabını kendisi veriyor •• Emin o
lunuz ki ben bu sözü samimiyetle 
söyledim. Bu san'attaki tecrübele
rimi ikiniz de inkar edemezsiniz! 
Ben bu sahnede bir çok deraler 
ıördüm. Tiyr.troculuk. dünyada 
mevcut san'atlarm en nankörü
dür. Sahnede yetişen ve yükselen 
öyle meşhur san'atkiırlar tanırım 
ki, öldükleri zaman bet paraları 

yoktu. Cenazeıini iane ile kaldır
masaydık, meydanda kalacaktı! 

Aksan - Kayt 1 Yeter artık .. 
Masalı bırak. Neı'emi kaçırma! 

(Bankere dönerek) Kusura bak

mayın.. Biz kadınlar hazan en 
ufak ıeylere ııinirleniriz .. Bu gece, 
alkııtan bu kubbenin sarsılacağı
nı umuyordum. 

Grey - Umduğunuzdan çok 
fazla alkıflarıdınız, Bayan! Sizi 
bilhassa sahnede gösterdiğiniz 
muvaff akiyetlen dolayı tebrike 
geldim! Frar.aadaki töhretinizi 
biliyorum; Fakat bizim memleke
timiz halkı, s:zin yüksek san'atı

nızı ve zeki.nazı taktirde geçikme· 
miştir. Sesinizdeki sıcaklık, ba
kıflarınızdaki cazibe, saçlarınızın 
tatlı rengi •• Bütün bunlar, seyirci· 
leri kendinize çeken, bağlayan gü
zelliklerdir. Sahnede sarı saçları
nızla süslenmiş başınız, vakar ve 
ciddiyet timsali gibi, ne asil bir 
mana ifade ediyordu! 

Aksan - Kayt'ın dediği ka· 
dar lutüfkar mışsınız ... ! 

1ltif atınıza teşekkür ederim. 
Kayt - Fakat, isminiz ... 

Grey - (Göz işaretiyle) Sen 
konutmamız!l karııma ! 

(Bayan) isminizde kendiniz 
kadar cazip ve sevimli ... 

Kayt (içinden söylenir) Ne 
kurt herif be! Kadının gözüne 
girmek için, lif ı ne çabuk çevir· 
di... Biraz önce ondan tikayet 
ediyordu. 

Grey - Bayan! Hakiki adını· 
zı öğrenebilir miyim? 

Aksan - Şimdi kabil değil. 
Grey - (Bayanın yanma so

ku1ur) Ne olur güzelim. Bu lutfü 
benden esirgeme! 

Akıan - Belki biraz ıonra 

g'.?v Khz. BOKREŞ :J&ı m. 
12 Dini musiki, 12,30: Hafif mu -

siki, duyumlar, 14,40: Konserin de -
vamı, 17: Köylü saati, 18: Dinico or
kestrası, 19: Hafta haberleri, 19,15: 
Konserin de\'amı, 20: Ders, 20,25: 
Plak, 21: Orkestra ile şarkı, 22: Spor, 
23,15: Radyo orkestrası, .2.3: Duyum -
lar, 23,15: Konserin de,·amı, 23,45: 
Fransız~a ve Almanca duyumlar. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
11,15: Rimsky - Korsakov'un: "La 

nuit de Mai,, adlı adaptasyonu. 15 
lsveç~e yayım. 17,30: Sözler, 18,30: 
Piyes, 19,30: Kolkhozlar için dans 
ve karışık musiki, 22: Almanca ya -
yım. 23,0:>: İngilizce. 24,05: Alman -
ca. 

54;) Khz. BUDAPEŞTE :;;;o m. 
20: "Mayıs kadıncığı,, adlı stüdyo 

piye~i. 22: Duyumlar, spor. .23,30: 
Piyano ile Macar rap odileri. 23,05: 
Çingene mwıikisi. 24,05: Caz. 

7ı:l Khz. ROMA 421 m. 

20,30 Spor, 21,15: !Konferans. 21,30 
Duyumlar - PIAk. 21, ti>: Senfonik 
konı:er. 2-l: Duyumlar. 

224 Khz. V ARŞOVA 1339 m. 
20: Sözler. 20,U: PJAk. 21: Piya • 

no - şan. 21.4:>: Duyumlar. 22: Sözler 
22,30: Edebiyat, spor duyumları. :?3: 
Reklamlar. 23,l:i: Senfonik konser. 
'.H: Süzlcr. 24,o;; Küçük dans orkes -
trası. 

182 Khz. PARlS 1648 m. 

21: Fransız ntusikisi. 21.40: Gaze . 
te haberleri. 21,;;;;: Oda musikisi. 22, 
ı;;: Duyumlar. 23,30: Hava raporu. 
2'.l,:ı;;: KarıfJık musiki. 

söylerim. FRANSIZCA-ALMANCA DERS 
Grey - ? hal~e çab~k hazır- Almanyada tahsil görmilt bir 

)anınız da şöyle hır oto ıle gece Türk bayan en modern uaullerle 

tenezzühü yapalım... fransızca ve almanca dersler ver -
Aksan - Hay hay. . mektedir. Arzu edenler Kurun ga· 
Grey - Bunu kabul edeceğı- zetesinde A. F. remzine müracaat. 

nizi ummuyordum. Şimdi ne ka- (7053) 
dar çok mes'udum bilseniz... _.._ ..,, • ·- -· 

Kayt - (Söze karıtır ve ba- yerine bir diğer takma ıaç 
yana) Gece rııhataız olmaz mı11- koydu .. 8CJ§ının kel olduğu. 
nız? Hava biraz serindir... nu kimse bilmiyordu. Fakat 

Aksan - (Katlarım çatar) bangerin müteceHiı gözleri 
senden rey ıoran olmadı zan ede- bu hileyi görmekte gecikme· 
rim. Biz Greyle birlikte fÖyle bir mitti!) 
gezinti yapacağız ... Sana ne olu
yor? 

Kayt - (Kekeledi) Öyle ya .. 
Doğru. Bıına ne oluyor?! 

(Kalkar) O halde adiyo Ba
yan ... 

Grey - Canım biz seni bıra

kıp bir yere gidebiril miyiz? Hay
di, gevezeliji bırak da Bayan so

yunsun.. (Bayan küçük bir para· 

vananın arkasına geçti.) 
Kayt - Bize yol göründü. Ben 

yavafça gideyim. Zaten dolaın
cak vaktim yC\k. Uyku gözlerim
den akıyor. 

(Bu sırada bayan ıoyun
mağa başladı. Başındaki sarı 

prokayı cıkardı.. Başı ha-ı 
mam tası gibi mücella bir 

1 

halde meydana çıktı! Fakat,1 
bu amelıyeyi hızla yaparak! 

Aksan - Bet dakika ıonra ha
zırım, Bay Grey. Hele bir sigara 
daha tüttürünüz ... 

Grey - (Karnını tutarak kal
kar) Aman .. Birdenbire fena hal
de sancılandım. Bu gece beni ma
zur ıörünü-z .. Doktora gidecejim. 
(Kayta dönerek) Sen Bayana re
fakat edersin .. Havaya çok ihti· 
yacı vardır! (Tiksinir ve elini 
sıkmadan çıkar.) 

Aksan - (Hilenin sezildiğini 
an!nyarak) Aman .. Biraz su .. Ba
na da bir fenalık geldi. Çabuk, 
bir doktor çağır, Kayt ! (Başı çıp· 
lak, koltuğun ü~cr~ne düşer) 

Kayl - (Bankerin neden kaç· 
tığım anlar) Şimdi de merh~m~ 
te mühtaç değil misiniz, Bayan?! 

1 - Perde kapanır -

D} Eğitim; her türlü urasadan, 
yad ve yabancı fikirlerden· uzak, üs
tün, ulusal Ye yurtçu olmaladır. 

E) ller öğretim ve Pğitim kuru
munda talebenin girişim kapasitesini 
kırmamağa, sevgenlik n okşayııla 
iizen göstermekle beraber, onları ha· 
yatta kusurru olmaktan korumak i
çin, dddii bir ya av \'e düzene ve iç
ten bir ahllk anlayışına ahşbrmak, 
önemli olduğu kanaatindeyiz. 

F) Partimiz, catandaıların, TUrk
klin derin tarihini bilmesine tisnomal 
bir önem verir. Bu bilgi TürkUn kapa
site n enerjisini, nefsine güven duy· 
gulnrını n ulusal varlığa zarar nre
cek bütün akımlara karşı sarsılmaz 
dayanımını besliyen bir evindir. 

C - Türk dilinin u1usa1, tükel bir 
dil haline gelmesi hakkındaki ciddiğ 
çah!;-matara devam olunacaktır . . 

42 - Okullar hakkında başlıca fi. 
kirlerimiz 

A) Nomal ilk öğrenim deni, beş 
yıldır. Şehirlerde, köylerde, yahut 
köyler.. bölgesinde durum ,.e Jhtiyaca 
göre, ilk okullar, bir program altında 
arttırılacaktır. Köylerdeki oku1larda 
sağh~r. yaşayış ve içinde bulu.-duiu 
çeven ~artları ile ilgili otan tanm ve 
zanaat filiirleri verilecektir. 

B) Köy çocuklanmıza kısa za
manch pratik hayat için lüzumlu bilgi 
yi verebilecek Uç Yeya dert sömestfrlli 
köy okulları nçılacaktn. Bunların, 
çocukları . y.ükeek..ijirmm lrurumJartt 
na haıırlıyan ilk okulJ;J~·dan ayrı .l)ir 
kip olaıak kurulup artırılması plan
lanacaktır. Bu kip köy okulla11nda, 
çocuklımn daha olgun yafta okumağa 
başlamaları ve okumanın ara~ız de· 
vam etmesi ,·e bu işi devletin, asker
lik borcu gibi, sıkı tutması lazımdır. 

C) Ertik \'e sanaat okulları il<', 
zanaat gece okulları memleketin ihti· 
yacına yetişecek kadar arttırılacak ve 
lüıumlu kur~Jar asılaca\<tır. 

DJ lln il merkezinde, ,.e orta öi
rcnimi memlekete yaymak esası ıözc 
tilcrek g<'rçekten il~e bölgelerinde ir· 
ta okul bulundurmak lüzumuna kanı· 
ğız. Orta okullardan uzak yerlerdeki 
yurd ~ocuklarmrn rahat ,·e güvenlikle 
fa) dalnnmalarını sağlamak için, ta -
lcbeyi geceleri, pra ile barındıracak 
örgütler meydana getirilmesine çah
şılacaktrr. Bu okullarda içinde bulun
dukları ~evenlerle igii olan ertik bil
gilerin verilme~ine özenilecektir. 

• 
E) Li~elerimizi, yiik~t>k öireiime 

tnm kapasiteli tal('be yctiı;-tirecek si· 
retle her bakımdan pekiştirip toph
J acağız. 

l<') Oni\'ersile ve y\iksek okulları· 
mız kenrilcrinden beklenen ,·onunı_;lan 
wrebilecek tül<elliğe ~ıkarılac~ktır. 
r'niHrsitclerin sayısını artırmak fik· 
rincle~·iz. 

43 - Az nüfuslu bir kiç köyü o· 
kutacak nornal ilk okullal'la, a) rı kip
tcki köy okullttrı i~in pratik yoldan 
yatı evleri kurdurulur ve korunur. 

41 - GiizeJ ı-:an:ıtlara, hele mü1iğ<: 
dl•Himin yiiksck anlayışına uygun bir 
surette önem lereceğiz. 

15 - Müzelerimizi zl•nginll!jtirecek 
kıymettel;i tarih eserlcnnin toplan· 
masınn ve bu ~rgc ile lmzılnr yapılma

Ön<'m ,·erilecek ve e~ki eserlerin ı:;ı •• 

nıflunmac;:ına ''e gerekenlerin, bulun
duktan yerlerde iyi korunmasına ö
zen ı:ösforil('<'ektir. 

•16 M I\itap, yayın n• kitapsaray iş
let i parti için önemlidir. Şehirlerde 
l.itupsaraylar. kent ,.c köylerde oku
na ev \'C odaları kurmak \'e artırmak 
fa teriz. 

47 - 1\iiltur ,.e eğitim i~lerimiz, 

hugünün 'c yn rının gösterdiği ,.e gÖs· 
tcrcccği ihti.ra<:lara göre öııclen gören 
bir düzenle J>t:inlanacak ve bütün öğ

retim aşmalıuı ile zanaat Ye ertlk ih· 

tl)açları bu plana göre duzenlenecek 
tlr. 

48 - Klbik okul yetiştirmesi dı 
ıtında, yıtına, devamlı ,.e Türkiyenin ~ 
lel'leyi' yollarına uyıun bir halk eğ 
timi vermeği önemli görürüz. Bu hiz 
met i~ln çalıpn halkevlerini devle 
imkAn elverdifl kadar koruyacaktır. 

49 - Parti, bir devrim mUuel k 
racaktır. Bunu, halka devrim fikir v 
duygularını atılamak için etkin ara 
sayarız. 

50 - Türk ıen(Htl, onu temiz b 
ah ilk, yUk5ek bir yurt ve devrim aık 
içinde tophyacak ulusal bir ötre 
baflanacaktır. BtitUn Türle rençlJiln 
şetk ve ıınhhatlerlnl nefse ve ulusa i 
ananlarını besllyecek beden etltimi ~ 
rilecek, ve ıençlik, devrimi n, bUtU 

·erginlik şartları ile yurdu koruma 
en ü11tiln ödev tanıyan ve onlan, bu i
dev uturunda btlttln varlıklarını ver 
mele hazır tutan bir du~unl14le, yeti 
tlrlleeektlr. 

Bu ana eiitlmln tam sonun~ venne
sl için Türlt gençllflnln, Mr yandan, 
düşünnıe, karar verme ve ılrlflm al· 
ma gibi yüksek bapnm kunetlerinl 
geliştirecek ve öte yandan, 3'tnçllk o• 
nu her zorlu itin başarılmaıında tek 
unsur olan sıkı disiplinin etgisl altın• 
da çah~tıracaktır. 

1'Urklyede spor örkUtU de bu esa~ 
lara söre dilzenlenecek ve ytlrfttUI,. 
cektir. Yapılacak gen~llk örktitUntiıt 
üniversite, ikullar ve enstitüler, hal· 
kevleri, toplu İMİ, kullanan fabrika ,e 
kurumlarla yukardaki gayelere göre, 
iş ve yönet hlrllklerl düzenlenecektir. 

Yurtta beden \'e devrim eğitimi i· 
le ~por işininde hitevtyellk göz önün• 
de tutulacaktır. 

Okullarda, devlet kurumlarında, vı 
özel kurum ve fabrikalarda bulunan· 
lar, yaşlarına göre, beden efjtfmi ile 
uğraşmak ytiklimti altına alınacaktır. 
Spor ve beden etltlmi için llzu .. o
laa. alan ve kurumlar meydana geti· 
rilecektir. Spor alanları için özel yö
netgeler ve prlıklar ilgilendirilecek· 
tir. 

51 - Parti radyoyu ulusun kültür 
ve sıyaaal efitimi i~ln en dehrıt ara~ 
lardan sayar. Kunetli nrici istasyon· 
lar kurac~ğız. Almaçların kolay ve u· 
cuz elde edilmesine çahpcağız. Sine
manın ulu.-.a faydalı olmaşını iş edine· 
Ct'fİz, 

52 - Ulusal opera ve tiyatro öremli 
işlerimiz arasındadır. 

.ALTINCI KISIM 
Soysal lıagat ve kamu•al ıılıhaı 
:;:~ - Türk soysal hayatında aile e

sastır. 

:>4 - Nüfusumuzu artmış ve ur 
54 - Ntifusumuıu artırmak ''e ge· 

lecek nesli yğlam ve gürbtiı yetit" 
tirmek her zaman dikkatle güdülecek 
işlerimizdendir. 

5:; - Şehir ve kentlerimizle köyleri· 
mizin sıhhıf şartlannı ve l~i1ecek su· 
lannnı f ennlj usullere aöre düzelt· 
mek ve köy evlerini iyileştirmek , .• 
köylülerimizin sağlık bilgilerini yük· 
seltmek için programla çahşacntız. 

:">6 - Partinin çocuk hayatı ve ana· 
!arının sıhhati ile derin ilgisi var· 
dır. Bunun için çalışmalara aşağıdaki 
ana hatlar üstünde de\·am edeceğiz: 

A) Diğum evlerini artırmak, de,•Je· 
tin hasta yurtlımnda ayrıca doğull1 

hizmetleri ayırtmak, parasız dofuJll 
yardımları sajlamak, \'e çocuk bakıftl1 

öğretmek için her öğretme araçındall 
faydalanmakla beraber, ilmii ebe ,•e 
bakı kadınları çoğaltmak: 

B) Şehir ve kentlerde süt damıaı.· 
rını, süt çocukları için bakım, danıt· 

ma evlerini, kre§leri, öksüz yurtların• 
çoğaltmak, 

C) t~çi olan yerlt'rde lş~i anaları '' 
cocuklarını korumak. 
~ 57 - Kimsesiz çocuklar ,.e yardı· 
ma ihtiyacı olan ihtiyarlar ve &aka*"' 
Jar ulusun ataihiı ,.e koruyucuıuiu 
altındadır. 

58 - işçilerin ve alleltrinin sıhhlğ 
ve s~yaJ bakımdan ihtlyaçlarnull sd· 
lanması ile •frapcaiız. Hayatuu ç•· 
hşarak kazanmak yükümü altında bd· 
Junan kdmlar için iş hölgelerindc krt~ 
ler çmağa devam edeceğiz. 

(Devamı ""') 



1- KURUN 19 l\lA YIS 1935 .-!!!!!! 

Parti Kıırnltagında Ali Çetinkayanın izahatı lstanbulda yaz 

Cümhuriyet devrinde demiryolları ~~~!~!iti!!!, .. 
• • 282 •ı ı• h za ıirmit bulunuyor. Dün ba-JÇJD mı yon ıra arcanmıştır harın en ııcak bir ıünüydü. şe. 

hir ıokaklarında ceketini çıkarmış ı 
p ~~kara, 18 (A.A.) - C. H. Cümhµriyetin ilinında memle-1 bizdedir. ltletilmeai onlara aitti?". ıezenlere rulamyordu. 
~181 Kurultayında dilekler k,,. kette yapdmıt olarak bulunan 4 Arbk mesele eau itibariyle halle· Kandilli ruat merkezinin ver· 
~Jon~un bayındırlık itleri Ü· bin küaur kilometrelik bat iae la· dilmi1 demektir. Şimdi bunları diği malUınata ıöre dün en çok ıı· 
:-~ekı r~porunun ıöriifülmesin mamen denecek derecede devlet aldıktan sonra bu hatları memle- caklık otuz dereceyi bulmUflur. 

Alı Çeünkaya, ıöz alarak ba. demiryollan aruına ıimait ve 1&tın ketin ihtiyacına ve ökonomik va. Bu ııcaklığın birden yayılclıjmı 
>lııdırlık itleri etrafında komi• alınmıttır. - Sürekli alkqlar - ziyetine, balkın menfaat ve dola. ıöıtermek için ııcaklığm evvel\.:i 
:~~ kifi derecede . izahat vel'· lıtikliline l&hip olan bir mem· yııiyle refahına dojru itletebil- rün yirmi iki, ayın on alblmda da 
. lini, fakat bu itlerin herkesi it· leketin, vakti le bir takım ıiyui te- mek ıuretiyle, f aydab kılmak el&· en çok on alb derece olduğunu ha·! 
~ilinden dolayı, Kurultay he· ıirler albnda elde edilen imtiya-ı· ıını hükQmet prensip olarak kabul brlamak yeter. r:: ~umiyeıi kartıımda da ban- larla yapılan bir takım hatların i1· etmittir. Bilhas1& Bqbakanımı· Avrupadan ıelen haberler iır 
. bir defa daha anlatmayı yo- letilmuine müumaba etmesin• zın bana ıureti mabıuaada emirl~- in1&nı f&tırt&cak bir mahiyette· 
~ ~ör~üiünü kaydetmit ve imkin ıörmüyorduk. ri böyle~ir •. Bayındırlık bakanlı. dir: 

1ttir kı: Çünkü bir taraftan tarifeleri • ğına ıehp ıte bqladıktan sonra INGIL TERE 
~o . . ört aenelik fasıla unannda mizi memleketin iktisadi, içtimai bilh&11& tarife meaeleıini iılih et- Lonclra, 18 - Bütün JqiJtc. 

~fia Bakan\.ıimm yapbjı iıle·· hayabna ıöre tanzim etmek 
0iıter· tik ve 2annederim ki, az çok haf. rede tiddetli kar fatmaaı ....... 

~ IÖJlemekle beraber daha evve- ken, diier taraftan bu tarife ten· kımızı memnun edebilecek bir te· mqbr. Karın çolduiundan yolla• 
..._ tedahül eden bazı itleri bir zilibnı onlar üzerinde tatbike im. kil verdik. - Alkıılar - kapanmıf, tren ıeferleri rüçlet 
~da ıöylemek mecburiyetind~ kin ıöremiyorduk. Zira mukav• lzmir - Kasama hattını al- mittir. Orta lnıilterede kar bir 
)iz. Şimendifer yapmak ve itlet leler buna mill&it delildi. dığımız vakit bu hatbn 933 ıene- metreye yaklqmıtbr. lngilterede 
~ bayındırlık bakanbimm mü· Mueii Kasaba __: bmir hattı ıindeki varidab 2,5 milyon lira 40 aenedenberi bu mevıimde bu 
. • 'le eeub vazifelerinden bir: memleketin en nüfualu Ye bayın· idi. Bu aene ~~ hattan 3,5 milyon kadar ıojuk ıörülmemitti. ;clir. Şimendifer yapmak ıiyaac dır yerlerinden ıeçmektec:lir. Bun· lira gelir elde ettik. - Bravo aea- A VUSTURY ADA 
. 8. M. Mecliıinin ikinci devre- lar bir türlü teazilltlı tarif..Uzi leri- Belki rrafik bir meaele de· Viyana, 18 -Avusturya Tiro· 
~de tamamen tekarrür etmit Bd· az çok kabul ederek tatbik etmeie iilıe de üçte bir niıbetinde fazb lunda tiddetli kir fırbnuı vardır. 
~ Batkanunızın eau ıiyuetle yan•ımam•tlardır. AJDi zamand" olmuttur. Cetvelleri, iıtatutikle· Kar elektrik tellerini bozmuttur. 
':.1'den biriıidir. Bu ıiyuet bü bunlarla son yapılmq olan bir mu· ri vardır. Fakat vakit dar olduğu Bu yüzden lnabruk tehri uzun 
tiiıı ehemmiyetiyle ve hızıyla de- kavele ile kendil~rinin yapbkları için fazla rahatsız etmek iıtemiycı· müddet karanlıkta kalmqbr. 
~ etmektedir. beaplara ıöre, muraflannm za· rum. Pariı, 17 - Franaada mevıim-

8ayındırlık bakanlıjına tevdi rarlannı ödmek e1&1ı kabul edil· Aydın hattını elimize ıeçird;. ıiz kıt devam ediyor. Hemen her 
:~vazifelerin diler bunları mitti. Bu kumpanya ile 1&bn al · piz vakit, bu hattı da derhal tarafta termometre 11fırdan &f&i•· 
lahıı derecede ehemmiyetli olmal:· ma müzakeresine ıiriıtiğimiz 1,. devlet demiryollanna ilhak ede· dır. Birçok yerlerde don vardır. 

beraber ıimendifer itleri ıerek rada ıenede 500 bin küaür lira za ceiiz. Don bailara ve meyva ağaçl&rmA 
~eketin vahdeti ve ıerek ik- rar ödemek mecburiyetinde kalı· lzmir _Bandırma, lzmir _ çok zarar vermittir. Bu sene he
lİl&dı, içtimai, ticari zaruretleri v~ yorduk. Yani birkaç sene evv•I Afyon kıımılarında devlet demir· men hiç kiraz olmıyacakbr. Di. 
-...ıeketin müdafaası noktai na· bqlamq olan yeni mukavele ile yollanna kullandıinmz dört din· ier meyvalar da pek az olacakb1'. 
~dan birinci derecede hız v~ ıeneden seneye adenmeie batla· ıilli, en iyi vagonlarımızdan kul- Buz ıibi bir rüzıir uiyor. Pa 
""'1met verilmeie layik olan b;r nan zarar ıittikçe artmq ve en lanmağa bqladık. Daha bazı U · riıte termometre ııfırdır. Orta 
"-atır Ye bunu takip etmekteyiz. IOD sene bu zarar 500 bin liraya fak tefek ekıiklikleri de tamamla ve yukarı Franaada 11fırdan ata· 

1920 MDesinde memleketimiz vardıtı için hu hattı almaia kara\ mak a~mind~yiz. ğı 2 ile 3 derece araıındadır. 
de meTCUt ha ar funlardı: verdik. Ve bu memleketin eıu Bir kııım arkadqlarımızın ıu· -··=-"-·-·-·= .... ::-• --™-"=""''"-" -···-·=--
M . - Baidat demiryolut hatlatt arama alrcli. - AUn,. racla, bura• -demlr7ollan yapıt. merhamet etmiyen bir devirdir. Q . 

:rsın - Adana dahil, 2046, iz lar - muı hakkında talepleri vardı. Qn. nun için zamandan istifade ede-
bıır - Kasaba temdili demiryoh Sonra Aydın hattı da, biliyor. lara cevap verdim. Top yekGn ol· rek ve bu hızımızda devam ederek 
70&, İzmir - Aydm h.ttı 611, ıunuz, memleketin en feyizli yer • mak üzere yine aöyliyeceiim ki, memleketi bir an evvel imar et· 
Şark demiryolu 330, Sankamıt !erinden seçmektedir. Afyon - demiryollarunızı hudutlarımıza mek mecburiyetindeyiz. Bunu ya. 
hudut hatb 124 kilometre ıeni, Antalya hattını •apmaia mecbur vardırmak-·· premipimizdir. d h ı 1 - pama ıiımız vakit yarınki neıl~ 
ata 41 kilometre Bur1& - Mu· oldutumuz zaman tahiatiyle bu Bunun üzerinde duruyoruz. An· da 174 K M E kartı vazifemizi ekaik yapmıt bit 

nya, · ., rzurum - Sa· hattın temas ettiii noktalarda a · talyaya da tabii Burdur'dan ıonr" 
~ıt, 129 kilometrelik Ilıca hat· ramızda ihtillf hasıl oldu. Ni . varacağız. Şimal battı ıibi ikinci vaziyette kalmıt oluruz. 
~da buna ilave edilecek oluna hayet ıörüıtük, hattı bize satma. ehemmiyette tal&vvur ettiğimiz 1930 da Nafia Vekilliğinde ;. 
-..:tpıinin yekUııu 4.082 kilometre- ta muvafakat ettiler. Biz de al. bir kuım hatlar da vardır. Bolu - ken arkadaıım B. Recep Peker ta· 
den ibaret olduiu ıörülür. mak istedik. Ve bu batb da al • Çankırı, Amuya - Karahiaar tar· rafından bir kanun teklif edilmiı· 

Şimdi mevcut yo!lar böyle ol . dıll. Bu 1&tın alma muamelesinin ki ıibi dijer bir luıım yerlerimizi ti. Buna göre yol paraımm yüz· 
dutu halde cümburiyet devrinde eau teraitini de lmaca arzede · de demiryolu feyzinden iıtifade de 50 ıinin Nafia Vekiletine ye· 
hpılanJan rrafikler ve rakamlara yim: Bir defa ilk mukaYele )'Ü • ettirmek azmindeyiz. rilmesi kabul edilmiıti. Toptan 
dahnarak aöyliyecetim. Ne yol· zünden tirkete 650 bin lqiliz li • - Alkıtlar -J..: elde edilmit olan bu para ile bi· 

Yapıldı ve kaça mal oldu, ıö- ruı bir borcumuz vardı. Sonra Köprülere ıeçelim: ..__, · · y b ti l raz önce memnuniyetle zikrettili· 
-.ıaınız. eni a arımız, 925 Harbi Umumide hat itıalimiz a • Cümhuriyetin ilinına kadar 
~inde 203, 926 da 251, 927 tma almmııtır. Bunun zararı zi. memlekette etUh kiıir köprü 105 miz köpriiler yapılmıtbr. Yani 
~ 513 928 d 595 929 d "70"> b' ka l ed'I bunlar ozamanın eaeridir. Ele top· , e • a ıo.-ı, yanı ır ç ıene ene rüyet ı · idi. Cümhuriyet devrinde yaptt· 

1tao
ea., ela 1232, 931 de 1392, 932 de mittir. Neticede 650 bin lira de jmuz köprüler 34 aeaeaine kadar lu bir para geçince muvaffakiyet· 

933 d 1955 934 d 20 hald 1 
le fazla it yapmak imkinı huıl o 

, e , e 12. dahil olduiu e bir mi yon kü· 55, 35 senesine kadar da 14 köp· 
83g de 2642 kilometreye balii ol· ıur Jqiliz lirası kadar bir borç, e- rü yapılmıtbr ki, ceman yeldin 69 lur. 

Dördüncü kurul
tayın sonu 

( BGflllllkalenin devamı). 

ııralanmıt. Onun için ancak birkaç 
aylık toplu bir çalıtına ile hatanla· 
bilecek çetin itler ıece rünclü:ır: 
devam eden metodik Kurultay ça . 
btınası ile bitirilmittir. 

Şimdi artık önümüzdeki ıüneı 
ile ıtıklanmq bir duru ıu ıibi açılı 
bir Parti prorramı vardır; b~ 
prorramın anadirektifleri bqya-

a&ımza ıirecektir; uluı iılerinde 
Parti anlayııı ile devlet ıörütü -
aralarmda kıl kadar ayırdım oı· 
• 
makswn - yanyana, elele side· 
c:ektir. Ornek olarak diyebiliriz 
ki endüstri alanmcla deYlet yard,. 
mı U.: kurula11, devlet yardımı ile 
yeriıu:le duran ve ıeliten kurum
lar devletçilik prensipinin ıerek· 
liklerine uyacak, bu türlü kurum· 
larc:la çalıpnlarla devlet itlerinde 
uğrafanlar arasında aybkça ıoy· 

l&l düzeni bozacak tekilde aykın· 
lıklar olmıyac&ktır. 

Herbiri yurdun bucaimdan ıe
len Kurultay \iyeleri buu.da ıenel 

konutmalar aruında yalnız ıetir
dikleri dileklere kartı Bakanların 
cevaplarını almakla kalmadı; her 
Bakan bu dileklere cevap 
verirken ıeçen dört yıl İ· 
çinde yapmıt olduklan itleriy .. 

le ıelecekte yapmalı dilfündükle
ri itleri de anlattı; böylelikle din, 
buaün ve yann her yönelen aydın
landı. 

Sözün kı1&11, p*el umutlarla 
toplanan Kurultay ıönüllere açık· 

hk, ıözerimlerine ıenitlik veren 

tam bir emniyet içinde dağıldı. 

Bundan ıonra Atatürk'ün açılıt 
söylevinde müjdelediii sibi y.e.ııi 
bqbyacak olan her alanda ..U.
me demnin mutlu ıünlerini emni · 
yelle bekliyebiliriz. 

ASIM US 

Ertuğrul Sadettin kum• 
panyası Jrakta 

Evvelce Darülbedayide de bu • 

lunmut olan bay Ertujrul Sadet • 
tinin kurdgju oyun kumpany.a11 

ile birlikte Baidada ıidip orada 
türkçe oJUDlar verdiiini Ye beje
nildijini Yeni Irak ıazetesi yazı • 
yor. Bay Ertuirul Sadettin Yeni 
Irak yazıcıama Baidada ıelmedea 
önce Karı yolundan Sovyet Rua • 
yaya Ye lrana ıiderek oralarda 
da oyun Yerdiklerini Ye lraktan 
ıonra Suriyeye ıidip oradan Tür • 
kiyeye döneceklerini söylemittir. 

...,_..,__ · f ı d k O zamandan b••lamak üzer .. 
--.~. 1&1 tu11 mura ına zammo un u · kagir köprü ediyor. Bununla, ve1'· -s ~ 

8 1 1 alb ·ı k 1 yapılmıt olan iki büyük yolumuı 111•••••••••••11ıı:.. un ara veri en paranın yekli tan sonra, mı yona ya m n· mek iıtediğimiz fikir ıudur: Fu:· ... ...,. ...._~ .1• 1• •--L.. b" '--- da vardır. Bunlardan birili Trab r:K LJ R u N , 
d.,__ ~milyon liradır. Cümburiyr.t ıı ıs ınaı o~ uzere ır ... ,. ... e la hız ıöateremediğimize raiJDen 

dea~in demiryollan için hazine-· ti vardı. Bunun borçlarından 1&r· 69 kiıir köprü yapılmıtbr. -AJ- zon - Erzurum - Karaköse yo-
·-~ed ı f etmek .. h ttı · ludur ki, uzunlum• 500 küaur kilo-

""' 

• 

...-ı i en paranm yekanu bu· ı nazar uzere a n ınta kıılar - Aıırlarca 105 köprü ya· •-
L-... · ı 3 S ·ı ı· ·· metredir ve mühim bir trana\t 

935 senesi nihayetine kadar de· 
~ollarmm alacalı vaziyet ıu ·ı 

d M.111 batında 6242 kilometre
ıc: ibaret olan yollanmıza 130 
1,ı._llıetrelik Diyarbekir kıımı, 94 
._......,elik Somucak - Eakipa
-., ll2 kilometrelik Sivas - Er
~ 22 kilometrelik Afyon -
İ~öy, 24 kilometrelik Burdur, 

ldlo1netrelik Bozanönü - ı.. 
:;rıa kısımlan kablmak IUJ'etiyle 

80 kilometreye varacaktır. 940 
~~nde de SiYas - Erzurum -
--~ Kilyoa - Zonıuldak Ja. 
"-lar.nın yapılmaıiyle varacalı 
~ela 7,311 kilometre olacak· 

... , ..... tı o an , mı yon ıra uze· pılmuına mukabil Cümhuriyf't 
rinde müzakereleri devam ettirdik devrinde &9 k&rir köprü yapılmıt- yoludur. lran ile olan bütün mü· 
ve en nihayet mürettebab aenevİ· br. nakaleler bu yoldan yapılmakta 
ye eauı üzerinde, yüzde yedi b11· Bir kııım arkadqlarımız, en . dır. Bu yola üç milyon lira 1&r 
çuk faizle ve 40 senede ödenmek cümende ve burada yol muelui fedilmit ve timdiye kadar bir kıı 
üzere bir milyon 850 bin lngiliz üzerincie durdular. mı yapılmııtır. Diler kıımılarının 
ı. b" '--t n-·nn· de anlattık, da yaplmaıına devam edilmekte . 
ıruı ır ... ,.._. "'- Arkadqlar, memleketi yalnı~ 

Ve mukaYelenameyi imzaladık. kurtarmıt olmakla iftihar etmek· dir • 
Alla 1 Yine bu ele seçen toplu para-

- tar - lijimiz ve tarihimize terefli bi'" dan iıtifade ederek yenice bitir 
Bu alım 1&bma ait mukavele~• hizmet yapmıt olmakla iftihar et· dilimiz Çanakkale _ Babkes:" 

yakında Kamutay& ıetirmek üze- mekliğimiz, tarihimize terefli bir yolu yapılmıttır. Bunun iktisat Vf: 

reyiz. Onların da Mayııın 25 in· hizmet yapmlf olmaklıiımız bu müdafaa noktuından ne kadar e 
de heyeti umumiyelerine tasdik nuil için kifi delildir. Bu neıil İ· hemmiyetli bir yol olacağım hey~ 
ettirmeleri memuldür. rin memleketi •eniden yapmak 

y ı ti umumiyeniz takdir eder. 
Şu halde memlekette ecnehi vazifeıi vardır. Bunu en küçüğü· Yine bu paradan iatifade ede-· 

hatları hemen kalmamıı ıibidir. müzden en büyüiüne kadar kud· rek Ankaranm asfalt yollan Yd.• 

Şark demiryollan vardır. Mülki· ıl bir vazife olarak bilmek ve yap- pdmıtbr. Bu bizim için bir em,.; 
yeti bize aittir. Cenupta bir kuma mak mecburiyetindeyiz. ı vakidir. 
hat vardır ki, onun da mülkiyeti Bu devir acizlere, zayıflaraj "(Sonu yann) 

UUııdellk SlyUl Uazete 
ı.t&nbul Ankara caddal, (VAKiT) )'UJ'dU 

Tl:L&FON NtJ'MAllAL\&I: 
' Yau ltlerl lelefan: td1I 

idare telefona ı IU'JO 
Telcnf ...,_., .......... - UUJRVN 1 

A80lfll ........... 
Posta kutusu No. •6 

Türkiye Ecnebi 
lleaellk 14'0 .. ,. 

6 aylık 7 30 .. . .,... .... 
1.,.. 111 • 

illa knllerlı 

1111 &r. 
1450 ... -· 

ncar1 UIDJarm uao ..,..ıaıarmda ntı 
umı ao kuruttu 11q1ar. bir •yıfada ıso 
klll'Ufa kadar çıkar. 

Bllytlk. fasla danall Ub verenıerı 
aJd ayn temlllt Yardir. 

· .:.,,ı; i1'nlann bir utın 1 O l(uruatııı 
Kflllls......, 
ear .,. ıo. Od c1etuı 60, aç c1etUı erı. 

Mrt detul ':3 Ye ou 4afuı 1:0 Ja::-""""t:' 
Oo &7hk 11AD "'91llertn bir defam beda· 
ftdır, DGrt •tm geçen UIDJarm ruıe 
atu1an tı., kUfUftaa beap edilir. 
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Mareşal Pilsudski dün 
Krakovide gömüldü 

Cümhur 
• • A • 

reısı ayın esna-Lehistan 
sın da biı söylev söyledi 

Vartova, ıs 
(A.A.) - Mare.1 

ıal Pilıudıkinin 

cenazesini ha .. 
mil olan tren Ö• 

nünde zırhlı bir 
tren olduğu hal-
de Varıovadan 
ayrılmııtır. Ma • 
retalin cenaze • 
ıini himil olan 

varonda altı mi
ralay kılıçlarını • 
ııyırmtt olduk • ' • 
lan halde mu - Marqal Pil~iJslti (;/üm ilöıeğinJe iken 

hafızlık vazifes~ni ;fa ediyorlar • Lonard mezarhğına götürdii' 
dr. Büyük ölüye karıı son bir selan 

Son derece tiddetli olan yağ- olmak üzer:: • rİr top atıldı ve 
mura raimen tren büyük bir halk so• sesi kesildih.-ten sonra 
tarafından ıelamlanmıttır. bütün Lehi&tanda herkes olduğu 

Krakovi, 18 (A.A.) _ Mare· yerde ve ayakta üç dakika durdu. 
f&I Pilıudıkinin cenazeıi bu aa • Vartova, 18 (A.A.) - Wawel 
bah ıaat 7 de buraya getirilmit- ~atosunun kapısında Reiaicümur 
tir. Sen Pol kliıesinde Sen Leo • aşağıdaki sylevi verdi: 
nar denilen bölmeye bırakılacak- Eski krallarımızın aralarına 
tir. Cenazenin yanında Mareşalin yeni bir ebedi istirahat arkadaşı 
aileıi, bazı teklifsiz doatlar ve bir daha karıştı. Onun başında taç ve 
laölük aaker vardır. Y olJara dö .. elinde krallık n:!lası yoktu. Fakat 
ı;oıen ahali, gecedenberi, fırtına • kalplerimizin kralı ve enerjimizin 
nm altında beklemektedir. YCL - ergmeni idi, 
hancı memleketlerden 300.000 Yarım asırlık ulusal hayatında 
kiti cenazede bulunmak üzere birbiri arduııra kalpleri ve l'uhlan 
gelmitlerdir. teshiı· etti. Düşüncesindeki cesa .. 

Krakov, 18 (A.A.) - Mare • ret, cür'et ve işlerindeki kuvvet ile 
ıal Pilsudıkinin tabutunu taşıyan zincirleri kırarak zincir vurulmuş 
lop arabası Vavel şatosunun av • elleri kurtardı. Ve bu z;neirlerdcn 
l~una geldiği vakit arabayı çe - bir kılıç dökerek onu silahsızlara 
ken atla,.rn ko!umlan çözüldü ve verdi. Bu silahla sınırları çizdi ve 

Mucşalin pek ağır olan gümüı aıkerlerimizin sancaklarını şeref • 
tabutunu eaki ıilah arkadaıları lendirdi. 
onıuzlarına alarak Katedralin iç Onun bize bıramış olduğu kıy· 
avlusuna kadar götürdüler. melli ordunun haznesini eksiltmi· 

Bundan ıonra Cümurreisi, ulu· yecek, onun büyük mirasından hiç 
aal kahramana aon saygılarını bir ıey kaybetmemek ve Lehiı • 
ıundu ve Prenı Spicha ölülere tanın ilerisi kaygusile bir dakika 
mahsus ayini yaptı. Bu ayinden rahat etmemiş olan ruhuna ebedi· 
ıonra ıeneraller, tabutunu kaldırdı likte istirahat temin eylemek için 
far ve Leh Krallarından bir çoğu· kapılarımızın e!iğinde nöbet bek 
lan gömülü bulunduğu Saint Jiyelim. 

lngiliz kabinesinde 
değiıiklik bekleniyor 

Berlin, 18 (A.A.) -Alman is
tihharat büroıuna Londradan bil
diriliyor: 

'Yunanistan krallı
ğa mı gidiyor? 

lnailiz ıazeteleri yakmda ka
binede değiıiklik olacağını haber 
vermektedir. 

D,il Mail ıa.zeteıinin ıiyaaal 
muhabirine göre, Bay Mak Do-

na.Jel ile Bay .Baldvin bu huıuıta 
JÖrütmütlene de henüz keıin 

-kat'I - bir karar verilmemiştir. 
Sir Con Saymenin yerine Bay E· 
denin ıeçeceii aanılmak~dır. 

May Mak Donald'ın ba,kanlı
jı Bay Baldvine mi bırakacaiı, 
yoka& aeçim mücadele.ine ulusal 
hükametin ıefi olarak mı gireceği 
henüz belli delildir. 

Daily Herald gazetesine göre, 
kabinede genel bir değiıikliğin 
aeçimden ıonra, dıt bakanlığında 
iae daha önce olacağını yazıyor. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MütelaaHm 

Cumadan batka günlefde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lalar.bul Di· 
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
ıuıl kabineıinde haıtalannı kabuı 
eder. 

Muayenehane ve ev ulefonu 
22398, Kıtlık telefonu 21044. 

(Ha§ taralı 1 inci sayıfada) 

dır. Diğeri bundan daha ehemmi
yetlidir. 

Kral Jorj, çocuğu olmadığı için, 
krallıktan istifa edecek ve tahtı • 
nı İngiltere kralının dördüncü oğ· 
lu dük dö Kente bırakacaktır. 

Dük, Yunan prenslerinden Niko • 

lanın kızı prenaeı Marina ile ev • 
lenmİf bulunuyor. Maluimosun 
kral Jorj ile konuştuğu mühim 
mesele İfte budur. 

ELÇiLER KRALLIK HAKKIN • 
DA ISTIMZACA MEMUR 

EDiLDi MI? 

Atina, 18 (A.A.) - Hükume. 
tin, Paris, Londra ve Roma elçile· 

rile Balkan antantı hükiımetleri 

nezdindeki elçflerini Yunanistan· 

da krallığın yeniden iadesi için 
istimzaçta bulunmaya memur et • 
tiği söylenilmektedir. 

Not: Yaptığımız tahkika gifrr, 
Ankarada hu bapta hiçbir haber 

1 
yoktur. ı 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami karııaında 

Buna ıokak No 1 

~· 

19 Mayısı candan 
kutluluyoruz 
(Baş tarafı l inci sayıfada) 

hiribiri ardınca gelen dev
rim atılışlariylc galebe ~a
lan bugündür. 

Türkiyede bu büyük gü
nün aksi bütün minnettar 
hafızalarda çınlıyacaktır. 

Ne büyük bahtlıhk · 
tır ki, lstanhullular da bu· 
gün o günün yaratıcısmı 
başları üzerinde gezdirdik· 
)eri bir anda kutlanıyor. 
Biz de Samsunluların bu ~ 
gün ziyaret edecekleri ta · 
rihlik odasında Atatürküıı 
e]yazısı ile yaztlmış bir ha· 
tırasmı büyük mütevazda~ 
··a örnek olsun diye övüne· 
r"k alıyoruz: 

SAMSUN 

16 Eylül 1928 

"Saat S zi çe) rek geçi) or. Yazı 
,cfnsında.} ım. İsmet Pa~ayı ht>k · 
erken hu at11'Jarı yazr.} orum. 

Sam una iiçüncü defadır 1ıteli · 
orum. 1 lk geti;im mah1mdur. Ta· 

rihini gözümiin önünde hüro üs • 
tünde durun uzun cigara kutusu· 
nun kapağında okuyorum: 19 l\fa· 
yıs 1335. Ondan sonra hir defa da
ha g~lmiştim; tnkrihen dört ene 
enet, hu gelisimin de tarihini yu. 
karıda tcsbit ettim. Jsmct Pa~:ı 
"l.'1cli. Yazı) ı hıı·ah;ı) orıım ... 

Lavrens hala 
baygın yatıyor ! 

( Haş tarafı l inci sayıl ada) 

orada "vaziyeti tehlikeli11 olanla· 
rın koğuşuna yatırılmıttır. Bütün 
gazeteler Lavrens hakkında ma • 
lumat istedikleri halde hadiıenin 
gizli tutulma11na çok ehemmiyet 
verilmit ancak çartamba günü ga· 
zete)ere biraz haber 11zabilmi§tir. 

Livrensin tedavisi ile İngiltere 
kralının fahri operatörü West 
metgul olmuş, gazetelere verilen 
tebliğle onun baygın olduğu ve 
baygınlığının ıürdüğü bildirilmiı 

tir. 

lngilterenin en büyük doktor · 
ları Lavrens ile meşgul olmak ü

0 

.. 

zere çağırılmı§tır. 

(Lavrenı) in Akdenizde yol • 
culuk eden kardeti bir tayyare ile 
lngiltcreye dönmü§ ve kardetinin 
yanına yerle§mittir. 

Lavrenıin anaıı, bu sırada Çin· 
de bulunuyor, hadise kendiıine 
yıldırımla bildirilmi,tir. 

Bütün gazetelerin uğra,maıına 
rağmen kazanın ıebebi iyice an • 
latılamamıştır. Yükıek makamla
rın hidiıe hakkında malumat ve • 
rilmemesi üzerinde ısrar ettiklt>rİ 
gazeteler tarafından yazılıyor. 

Gazeteler en aon f U malumatı 
verebilmi§tir: 

Lavrenı Bowington kampından 
evine gidiyordu. Evi bir mil ötede 
bulunduğu için kuvvetli motosik· 
lele binmi~ti. Yolda karııaına iki 
bisikletli genç çıktı. Lavrena bun· 

ların ikisile çarpışmak istemedi. 
Fakat 14 yaşında bir çocukla çar· 
pıştı. Ve motosikletinden yere düş· 
tü. Çocuk da kemikleri kırıldığı 

için hastaneye götürülmüttür. 

La vreıu iki ay evveline kadar 
tayyueci neferi idi. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Ürolog - Operatör 

Bevliye MUlehaaaısı 
lfralcöy - Ekselsiynr mağaz03ı 

11anında. Her gün nğleden sonra 
2 - den 8 • f' kadar.. Tel: 41235 

Litvanqada 4 Alma 
idama mahkiim edild 

" Kin ve garazın 
hükümler infaz 

mahsulü olan b 
edilemiyecektir, 

Bertin, 18 (A.A.) - Havaı 

Ajan11 muhabirinden: 
Dört Almanı ölüme mahkum 

eden Kovno Divanıharbinin kara· 
rı, gazetelerin hiddetini uyandı -
mıştır. 

Bazı ıazclelre, Memel ıtatükoııu· 
nü imza eden devletleri bu hadi· 
seden meıul bilmektedirler. 
Prüşiıe Zaitung diyor ki: 

"SoyıalJığı birkaç yüz yıl ge • 
ride olan üçüncü derecede bir hü· 
kumetten gelen bu meydan oku • 
mayr, Almanya acı acı karııla • 
maktadır. 

Berlin, 18 (A,A,) - Bütün 
gazeteler Kovno harp divanı ta .. 
rafından verilen kararın temyiz 
mahkemesi tarafından laıdikini 

tiksinti -nefret - ve hiddetle 
karıılamaktadlT'lar. 

Fölkiter Beohahter yazıyor: 
Litvanya temyiz mahkemeıi 

bu tasdikiyle, ölüme veya hapıe 
mahkum edilmit olan Almanlar 
tarafından yapılmıt bir cürmü 
değil, Memelin maıum ı;,kinle • 
rine kartı kinle dolu olarak ver· 
diği karardan dolayı Kovno harp 
divanrnın bir cürmünü mühürle • 
miş oluyor. Böyle hir hakıızlık ve 
kinden hülhem bir hükiim asli 

ulusuna kartı olan hudutıuı 
kin ve garazin mahıulüdür. 

Doyçe Algemanie Çaytun 
diyor ki: 

Bu hükümler adalet fikr 
değil, kin ve garazın mahıulü 
Ölüm cezaları hakanda hükü 
infaz edilemez ve edilmiyec 
tir. 

Berliner Böraen Çaytung ıa 
teıi yazıyor: 

Hükmün Litvanya temyiz 111 

kemesi tarafından taadiki, ulu 
tarihinde görülmemit bir hak• 
hk örneğidir. Bunun için me! 
lngiliz hukuk adamluıriın Li 
ya adalet uıullerini tenkit etti 
rini hahrlatmak kafidir. Lon 
Paris ve Romadaki devlet ad 
ları böyle bir hükmün verilmeıı 
den mea'uldürler. 

Kreuz Çaytung gazeteıinde 
Kovno diplomatları, bu hij 

mün tatbik edilemiyeceğini bil 
lidirler. Y okıa ölülerimizin k 
Alman ve Litvanya uluıları 
11nda genit bir ırmak gibi 
caktır. 

Berlin, 18 (A.A.) - Bura 
söylendiğine ıöre, Litvanya C" 
mur batkanı, 4 Alman hakkın 
verilen ölüm cezasını müebbet 

beklenemezdi. Bu hiiküm, Alman rek cezasına çevirmiıtir. 

Bay Lival Berline uğra 
madan Parise geçecek 
Alman hava Fransız 

görüştüler 
bakanı ile 

Krakovide dışbakanı 

Pariı, 18 (A.A.) - Gazeteler, 
Bay Lavalin muhtemel Berlin ıe· 
yabati, ltalyan - Habeı ihtilafı 
ve Bay Stalinin ıöyledikleri ile 
uğra!Gl&ktadır. 

Bay La valin faaliyet progra -

dıracak ve Franaız 
aıkıntılı bir duruma düşürecektir· 

Umanite gazetesi, Stalirı" 
"Barışı kurtarmak için Bolıe ' 
her §eyi yapmalıdır. Bunun İÇ 
fedakarlık yapmak lazımdır.,, yo 
lundaki ıözlerine hak vermekte mını ıözden ıeçiren Journal ga .. 

zeteıi, Berline seyahat ihtimalini dir. 
bir tarafa bırakarak diyor ki: Populer ıazeteıinde Leon Bhıı' 

"Bay Laval, Berlinden ıeçme· bay Stalin'in sözlerinin ıoıyalifl 
den doğrudan dojruya Karako - partisinin hiçbir zaman kabul ,r 
viden Pariıe dönecektir. Gelecek mek istemediği ıonuçlara götiit 
haftanın batında Dıt itleri Baka· düiünü söylemektedir. Bu ıontıf 
nı, içinde önemli diplomatik ko . ler, tunlardır: 
nuımalar ıeçecek olan Cenevre - "Hükumetin ıilihlanma politİ 
ye ıidecektir. kasında beraberlik, ulusal korıJJ'' 

Uluılar Kurumunun önümüz · mayı sağlamak vazifeıi, ve ''ıi_' 
deki toplantııının ıiyaıal önemi, li.hlanmıt kuvvet ıayeıinde eısıJ11' 
büyüktür. yet,, olan hükumet tezini kabul· ,,, 

O zamana kadar, bay Hitler Londra, 18 (A.A.) - Reıs 
d
. j 

gürültü ile haber verilen bir ıöy- Ajansının Crakovidcn öğren 1 
1 

lev verecek ve Almanyanın anı - ğine gör~, Alman Hava Bak'
11 

ulu.al durumunu anlatacaktır. O Bay Göring ile Franl!ı Dış salı' 
zaman, rüzgarın ne taraft.n eıti · nı Bay Laval bugün iki def~ k0 ~ 
ğini anlamak mümkün olacaktır.,, nuşmuılardır. Bu konu~malaı· il 

Matin J&Zeteainin Roma mu - saat ıürmüttür. 
ha biri, Habetiıtanın uzlaıma ko· • • *". ., .... ,_, .... _ .. _____ ____..-' 

miıyonuna dele~e olarak ecnebi · 
leri ıeçmeainin, halynnların mem · 
nuniyetaizliklerini ııyandırdığını 

yazmaktadır. Muhabire göre, l -
talya, gösterilen deleıeleri kabul .

1 
emiyecekir. 

---·venı __ .., 

ANADOLU 
KUtUphan~si 

Kadı lcöf • Alhyolal•• 

Dün ve l'arın 1 İtalya ile Franıa araıındaki 
dostluk bağlan, dütünülecek olur KUlliyatı 
ıa, Habe,iatanın uzlatma komiı • ı 
yonuna hir Fransız delege göı • Yakıt /\1eşrigali 
termit olmaıı, yaln!t bir ıeydir. ,,," ••ti• verıdır. 
Bu seç.im, deiittirilmezae, İtalya· .. •••--~..------_..,.. 
da büyük bir hoınutauzluk uyRn .. 
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Habeşistanda savaş duaları ·--------.- ıstanbul Belediyesi ilanları 1 Denizyolları 
_.,. (Ba.ştarafı Birincide) sinin ltalyaya geri alındığına da. i Ş L E T M E S i Pazarlıkla yaptırılacak olan 30 bin tane emaye bina numarasi-

BllJe, Sidano, Borrora ve Tigre'de İr olan rivayetlerin aslı olmadığı le 3 bin tane emaye sokak levhasının ihale gününde talibi çıkmadı · 
1 · B"l" k' hh Accntelcrı Kansôy - l<tprilaaşı 

ıeferberlik ilan etmİ§tİr. Ayni za- söy enıyor. 1 a 11 11 i tedbirle· rcı. 4~3i! _ Sirltccı Muür&a.rmte ğından ihale müddeti 21 - 5 - 935 gününe uzatılmııtır. Talip olan· 
ınanda Habetler, en modern si • rin çokluğu yüzünden mevcut has- il•••• Han 1 elcton 22740 --• lar 596 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
lah] f 1 1 talıkların azaldığı görülmüttür. 

ar olan makineli tü ek eri, u· Jskenderige Yolu ihale günü olan 2~ - 5- 935 salı günü saat 15 de daimi encümende 
s:akları, zehirli gazları da savq Doğu Afrikası kıyılarında iki ) 
i · hastane gemisinin bulunduğu da ANKARA Vapuru 21 Ma • bulunmalıdır. (8) (2758 
Çın toplamakadırlar. Kral, hudu - yıı SALl günü saat ıı deh. 
de. Yakın vilayet1eri aezmit ve sa· yalandır. • kenderiyeye kadar. (2761) 
".~ş duaları yapılmasını emretmiş- iT AL YAN NOT ASININ KAR -

Veıaiti nakliye resminden o lan borcundan dolayı haciz altır. :ı 

ıill••ı•••••••••••llalınan ve Rahmi'ye ait Fiat markalı otomobilin 23 - 5 - 935 pe.·. 
tır. ŞILIGI VER1LD1 

İtalya, 1911, 13 ve 14 sınıfların- Adisababa, 18 (A.A.) - Ha -
t:I.n 900.000 askeri silah altında beşistan dış işleri Bakanı, kendi 
huıundurmaktadır. Muntazam or· hükumetinin İtalyanın son notası
dunun 3 fnkaaı ve Siyah gömlek - na olan karşılığını buradaki ltal : 
lilerin iki fırkası ıavaşa hazır hu- ya elçisine vermiştir. 
1Unnıaktadır. Habeşistan hükumeti ulusal ha-

Doau Afrikaıına asker yollama· disesi için hakem usulüne müra • 
la:rı 11 şubattanberi muntazam şe• caatı mutlak surette kabul etmek · 
kilde devam etmektedir. Bütün te, lakin aradaki anlaşmamazlığın 
donanma, asker, ve askeri e§ya ta· esas unsuru olan Somali hudutla -
tırnakta kullanılmaktadır. rma dair 1908 tarihli antlaşmanın 

24.000 tonluk Conte Biancha • tefsiri hakkında tam bir hüküm el
~a.no, 12.000 tonluk Gange ve Co· de etmek için uğratmakta devam 
Olnbo vapurları ile 20 ye yakın edeceğini söylemektedir. 

b\iYiik nakliye gemileri de Afrika- Habeşistan hükumeti hakem o · 
h. a&ker taıımaktadırlar. larak bay Lapı·adel ile Pittman • 

Alaylar gönderildikçe yenileri Benıjamen - Petter'i ıeçmittir. 
teıkil edilmekte va kendilerine Habeşistan, hakem komiıyonu· 
1915 de genel savaştaki numara ve nun, toplana.cağı yeri, bizzat 1eç-

haYrakları verilmektedir. mesini istemektedir • 
Süel mahafil, Habet savaşına Roma, 18 (A.A.) - Adisaba .. 

blltlanmaıı için 200.000 asker ge· badaki İtalyan elçisi, Habeş dışiş· 
tek olduiunu söylemektedirler. Di leri Bakanına uzlaıma komisyonu
ier taraftan yağmur mevsiminin na giderek Habeş delegelerinin i
geçnıesini beklemek lazımdır. Sü· simlerini ihtiyat kaydile kabul et
e} bakımından ilk çarpışmaların tiğini söylemiştir. 
'E:yl<Uden evvel başlaması müm - ltalya, Habe§İıtan namına ko-
kun değildir. nuşmalara iştirak edeceklerin Ha

bet olmalarını istemektedir. "Gelecek dört ay içinde ltalyan 
- Habet davaıından doğan bütün 
tıl~seleler ortaya atılacaktır. Mü • 
llakaşanın sonucu, savaş ile ha -
tttan hanaisinin ihtiyar edilece • 
· ·tıe müessir olacaktır.,, 

IJl""'"""""'ffll:llPq liiS JIRl 141!1 Pllllııctıntıtl11H1*1i 

SALAMBO 

1906 tarihli uzlaşmanın hüküm-~ 
1· :ne göre, İtalya, lngiltere ve 
4'ıınıa devletlerinden hicbiri ön· - , 
c 1en biribirlerine danışmaksızın 

. ~ ~.betistanda hiçbir. ite giri!emez-

Flober'in dünya edebiyatına e
bediyet için mal olmuş emsalsiz 
romanıdır. Ali~anzade tarafından 
layık olduğu itina ile tercüme e -
dilmiştir. 27 forma - 125 Kuruş· 
tur. 

~ffilSllRllız:z•-..-•ınRl-11 
ıe!'. 

Bu sebepten, İtalyanın Habeşis
~an~a ya~aca~ı süel hareketler, 
t\gılterenın nzauna bağhdır. 1 · 
~lya, Mavi Nil kaynaklarının ü -

~erindeki ~üfuz bölgesine dokun
l)ıa.dıktan aonra, lngiltere, kendi 
l'rı\iıtemleke menfaatleri bakımın· 
dan hu hareketlere itiraz etme -
l'rıektedir. Ancak, lüzum gördüğü 
~&.!t.dirde 1906 tarihli udaşmaya 

'Yanarak müdahale edebilir. 

DIŞ DOKTORU 

i.lbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

duraiı. No. 4 , 

BORSA 
11 iız1lmnda vıldı;r, işaretı 0lanlar iize· 
rinde 18 5-935 de ır.uamele ~örenler· 

1 dir. I Ra , amlar kapanış tiaılarmı ~östcrir 

rfukut (Satış) ' 
1 

J:' Yedi ıonkinun 1933 tarihli 
l l'anuz - ltalyan antlqmasmda, 
. la.lyanın Chibuti demiryollarına 
,liraki yazılıdır. Fakat bu antlaş
~l liabeıiıtanın hu demiryolu ile 

it tondra l'ıl:' , - • Vt\:in ~ 

* l\1aıjrlı 
M . - t 

* l\cvyork ıı'. - 17, -
• rarıs ıoo. - * Btrlln 4'i, -
• l\tııano ~ 06 - * Varşova ~4. -

• Brilhe Pi - * Budapeşte ;:s, -
1t Atlna 4 - • Blikre~ 16, -

• Ceoevrr e 11 . - • Beigrat :-4, -

•ıı~h h k k " ta9ımak uauaunda i hakkını 
d t\.~~l eden arsrulusal statüsünü 
'lllttirmemektedir. 

" ~Of)'ll ~4. -

ı • Amsrerda 1ı 84, -

• Praıı 10.?. -
• ~rnlı:holm ~2. -· 

* Yolohaına 34, -
*Altın ~28. -
* ~1ccldlye 46, 50 j 
.. Ranknor ?~9. - r 

Çekler (kap. sa. 16) 
1
• llugün, Habeşistana giden si -

lılhlar bu yoldan geçmektedir. Ni- '• r.oodra - 6,0- • Stokhlm- a.16111 

ll}tet H be · t UI 1 K ,. • l'iev) or~ o.79113 • Viyana 4,'2430 , a sıs anın us ar uru-tttu ~ , "t· rrrı~ 12.03-- • :'11adrlı 5.8 ı9:ı 
rtun Üyesi bulunması, diğer Ü " * :\lllAno 0.6i95 • flerlln 1,97,lS 

l>l ~lere hel'hangi bir anlaıamamaz- !) rrUkse 4.0838 • Varşova 4 2166 
tgı d k ld k · • Atlol ~481 • Rudıpcstt- 4,6c.m 

ka orta an a ırma ıçin İşe • Cenevre 7.45~0 • RüJ.:rcş 78.~0 
tl§ıtnak etkisini vermektedir. * Sofyı tı3,7!~ • ııeı~raı :t4.96•o 

t 
lllu~lar Kurumu, 20 Mayısta • Amsterctanı ı.11 .ıo " Yokohamd ·ı.n ı 

~) • Praıı lll,O i'IO • l\1osk:OVI 1093 ~o 

11 anacak ve ıörü§iine iÖre, yal- 11 '===============:-.ı 
l~ı .uılaşma komiıyıonu üyelerinin ':.:-====E=S=;;;..H~A==M=====.lı 
1 
Yın edildiğini kaydederek, yük · • iş Bıntl5' 9.~•> - 1 ram\·ay ' 9• - 1 

ttıd"kl • Anadolı• ~4.70 • (, imcnto as 9.9~ ı 
)' 

1 eri İf i baıarmalarını dile • 1 Hej ı ı 3~ Cnyoo De!. - - · ~ 
tcektir. şır. ı-ıayrıyr 15.~0 'arlr ile!. -:- 1 

... R.oınanın fikrine göre, süel bir •Merkez 8ıınımı ~ıı.2~ Ralya --·.-- j 
... , t C. ~1-0rtA -,00 ~ırk m. ecza f 
l)ı 11 aya müracaat etmeden diplo- r>omootı <ı .75 reıeroo -.- 1 

r"•i Yolu ile, Habeşistandaki re · 
'mi değiıtirmek kabildir.,, 

liA.sT ALIKLAR AZALIYOR-

ljifikra;lar - --tahvil~~ 
1'•t933TürkRor. 1 :l0.4n ı ·: lcktrık -. -

11 28,110 Tramva• 31.70 

MUŞ • • .. ITI 20.!5 Hıhtım ı:-. oo 

lır)ltoına, 18 (A.A.) - iklimin a
ta( ~lı dolayısile baş gösteren haa
lb 

1 dla~dan ötürü doğu Afrikasma 

' lstlkrlzıDahill 1 9:i,0'.) • Anadolu 4~,!S 

1 
Ergıol istikrazı Q [.- Anıdolu ıı 43,'2:1 

1928 A 1\1 ırı. Anadolu 111 5 l,50 

n •rılınit aıkerlerden yüzlerce· 
5, ....... tt>Um ... ~- • \ ' üm"'ll •, 'L2< l 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 
Kadıköyünde Caferağa mahal • 

lesinde Muradiye &ok.ağında 7 
No. da sakin iıken halen Y unanis
tanda bulunduğu bildirilen müte
veffa Dimitri velet Kiryako Ça -
katopu'lo vezceıi Anğeliki ve ay
ni hanede ikamet etmekte iken 
Avuıtralyaya gittiği bildirilen 
Kiryako Çakatopulo oğlu Y orgi 
ile Beyoğlunda Kamer Hatun 
mahallesinde Kurdeli. sokağında 
mı No.lc apartnnanının 4 üncü 
dairesinde oturmakta iken halen 
ikametgahı meçhul müteveffa 
Kiryako kızı Kıratisikliyaya: 

Kadrköyünde Cafer Ağa ma -
hallesinin Muradiye sokağında 7 
N.h evde oturan Kostantin Ça -
katopulo ile Beyoğlunda Kurdela 
ıokağmda 31 No. da oturan mü -
teveff a Kiryako kızı Vasiliki ta
l'afından aleyhinizde açılan Eren· 
köyünde Sahrayi Cedit maha1le -
sinde Etem Efendi sokağında 
ki.in eski 123 yeni 69, 124, 125, 
67 ve 126, 65 ve 130, 57 ve 137, 
41, 43 ve 139, 37, 39 ve gene mez
knr mahallede fırın sokağında 
ki.in eıki 124, yeni 15, 15-1, 15~2 
No.lı . ıayri menkullerin izalei şu
yuu hakkındaki davanın yevmu 
muhakemeıinde ilanen vaki teb -
liğata rağmen mahkemede hazır 
bulunmamı§ olduğunuzdan hak -
kınızda gıyap karan verilerek 
keşfin icra edildiğinden ve ehli -
vukuf raporunun okunduğundan 
bahisle namınıza muameleli gı -
yap kararı tebliği ile muhakeme
nin 10 - 6 - 935 Fızartesi gü -
nü saat 10 a talikine karar veril • 
miş olduğundan ilan tarihinden 
itibaren yirmi ~ün içinde muame
latı vakıaya itiraz ve yevmü mu -
ayyende mahkemede bilesale ve 
yahut birvekale isbatı vücut et -
mez ve gıyap masrafını mahke -
me veznesine tevdi eylemez ise -
niz muhakemeye kabul olunmı· 
yacağınız gibi hasmın denniyen 
ettiği vakıaları ikrar ve kabul et
mif addo]unacağınız H. U. M. K. 
402, 404, 405, 408 inci maddele • 
rine tevfikan ihtar ve keyfiyet 
tebliğ makamına kaim olmak ü • 
zere ilan olunur. (7224) . 

ZA Yt - 313 doğumlu Behçet 
oğlu Nizamettin namına 16-6818 
sicil numaralı Liman cüzdanımı 
kaybettim yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. (7228) 
N1ZAMETT1N 

§ 14 Teşrinievvel 933 tarihli 
ve 1 O numaralı M. A. S. koopera · 
tiften aldığım beş liralık hisse se· 
nedini zayi ettim, hükmü yoktur. 
Çorlu medresesi 1 numara. Kun· 

duracı MEHMET 
(7210) 

§ 9 numaralı motosikletimi 
beş sene evvel sattığımdan bu nu
maralı motosiklet ile alakam ol -
madığını ilan ederim. 

§em be günü saat on dörtte Şişlide Aranın Karoseri fabrikasında mu· 
zayede ile satılacağı ilan olunur. (8) (2756) 

Betiktaıta Sinan pafa mahalle 

sinde tramvay caddesinde Sinan 
pa§a medresesinin 13 No. h odası. 

Süleymaniyede Elmaruf mahal. 
lesinde Tiryaki çarfısında 51 No. Jı 

üst katta 12 oda, alt katta 3 odah 

Süleymaniye tıp medresesi. 

Senelik muham

men kirası 

42 

240 

Muvakka: 

teminatJ 

3,15 

18,00 

Yukarda ı.emti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminab 

yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üze· 

re açık arttırmaya konulmuştur. Talip olanlar 4eraiti anlamak iizt! 

re levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek için de 

hizalarında göıterilen muvakkat leminat makbuz veya mektubu ilt: 

beraber ihale günü olan 3 - 6 -- 935 pazartesi günü saat 15 de daı 

mi encümende bulunmalıdır. (B) (2757) 

Mercanda Mercan yokuşu So. 

40/ 31 No. dükkan. 

Eminönünde Şeyh Mehmet 
Gaylani mah. Balıkpazarı So. 96 · 
No. ahıap dükkan. 

Bahçekapıda Şeyh Mehmet 
Geylani mah. Arpacılar So. yeni 
39/ 41 No .. ahşap dükkan. 

Beyazıtta Sakban başı Y akupa.
ğa mah. Cümhuriyet cad. 58 No. 
ahşap dükkan. 

Galatada Karaköy cad. 8 / 12 
No. kagir dükkan. 

Galatada Karaköy cad. 4/ 4 
No. kagir dükkan • 

Senelik muham

men kirası 

120 

240 

1200 

84 

1200 

1200 

Muvakkat 

temina!ı 

9,00 

18,00 

90,00 

6,30 
11 

90,00 

Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı ma

haller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık aı-t· 

lırmaya konulmuştur. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere her gün 

levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek istiyenler 

de hiz~larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubi

le ihale günü olan 29 - 5 - 935 çarşamba giinü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B) (26 71 ), 

Bakırköyünde Bakırköy vapur 
iskelesi cad. deniz hamamı yeri. 

Y eşilköyde Y eşilköy belediye 
bahçesiyle Fener arasında müfrez 

arsalara açılan yollar nihayetinde 
deniz hamamı. 

Tahmin bedeli 

60 

100 

Muvakk:ıt 

teminatı 

13,50 

22,50 

Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı mo 

haller 935, 936, 937 seneleri yıkanma mevsimine mahsus olarak kira 

ya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. l&tekli olan 

lar feraiti anlamak üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat 

etmeli, artırmaya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat 

teminat makbuz veya mektubiyle beraber ihale günü olan 29 - 5 -

935 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(1) (2670) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
15 Ton sarı sabunlu kösele 
6 ,, Çikolata kösele 
5 ,, Siyah yağlı köaele 

8,6 ,, Sarı vakete 
1800 Adet meşin 
600 ,, Sırımlık şaplı deri. 

Galata Mumhane caddesi No. 10 
ANASTAS Tahmin edilen bedeli 80000 lira olan yukarda miktarı ve cin.si 

-------------- yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma komi!l-ZA Yt - tznılt gümrüğünden alt· 
nan 790 • 440810 No. 31 - fi - 93-1 yonunca 2 Haziran 935 tarihinde paz&r günü saat 15 de pazarlıkla i· 
tarihli ve 171 - 410191 No. '30 - 5 - hale edilecektir. Şartname (4) lira mukabilinde komisyondan verilir. 
934 tarihU nıakbuzlar zııyidir. Yeni· 

Taliplerin muvakkat teminat olan (5250) lira ve 2490 numaralı kan·ılerinl alacağımııdan eskisinin hük • 
mii yoktur. nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik'e mezkur gün ve saatte komisyomı 
Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi. müracaatları. (2693). 
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l lst. Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu ilAnları '!-----------· f Müteahhit nam ve hesabına 

2700 kilo beyaz peynir 20 - Ma
yıs - 935 Pazartesi günü saat 14 
de pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 37 buçuk kunıştur. istek -
!ilerin belli saatte 152 lira son te
minatlariyle Tophanede Satma! -
ma komisyonuna gelmeleri. 

(2746) 
• • * 

33000 kilo sakız kabağı 69500 
kilo muhtelif cinste taze fasulye 
15000 adet hıyar 5 - Haziran -
935 Çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarfla almacaktir. Tah
min bedeli 7435 liradır. isteklile
rin şartnamesini görmek üzere 
b11r gün öileden evvel ve eksilt -
meye gireceklerin 709 buçuk lira 
ilk teminat mektup veya makbuz
lariyle teklif mektuplarını belli 
satten bir saat evvel Tophanede 
Satınalma komisyonuna vermele· 
rı. (2745) 

• * * 
7000 kilo tereyağı S - Hazi -

ran - 935 Çarşamba günü sai\t 
16 da kapalı zarfla alınacaktır 
Tahmin bedeli 7000 liradır. Şart 
namesini görmek istiyenler he· 
gün ve eksiltmesi için de 525 lir: 
ilk teminatlariyle teklif mektup -
larını belli saatten bir saat evvd 
Tophanede Satınalma komisyo 
nuna vermeleri. (2748) 

• * • 
Fen tatbikat mektebi ihtiyacı 

için perker, cetvel, pusla, sehpa, 
plançete, teksir şaşesi, tersim tah
tası, ve buna benzer l 9 kalem 
malzeme ayni günde teslim şar · 
tiyle 19 - 5 - 935 Pazar günü 
saat 15 de pazadıkla alınacaktır 
lsteklileı·in Tophanede Le.• .:ı:vn 
Amirliği Satınalma Komisyonu 
na gelmeleri. (2743) 

* :ı: * ı _______ _ 

Gülhane hastahanesi için mü - KiRALIK ve SATILIK KÖŞK 

teahhit nam ve hesabına alınacak Erenköyünde Suadiye hat bo -
bula~ık yıkama makinesine istekli yunda iki bucuk dönüm mikdarı 
çıkmadığından eksiltmesi 26 - bahçe derunu~da iki kuyusu ve 
5 - 935 Pazar günü saat 14 de elektrik tesisatı mevcut dokuz o -
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3200 dalı köşk kiralık ve satılıktır. Gör
liradır. lstekliteı-in 240 lira ilk te- mek istiyenlerin ittisalindeki 47 

minatlariyle belli saatte Tophane- numaralı köşke müracaatları. 
de Satınalma komisyonuna gel - --------------
meleri. (2744) 

KİRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - beş 

oda, mutfak, elektrik, su, kayık -
hanesile gayet kulamşlı ve ehven 
fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni -
köy Ayanikola caddesi polis ka
rakolu yakininde No. 185. Hane 
karşrsında manifaturacı bay lsaka 
müracaat 

DOKTOR 

HÜSEYİN USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Laleli Lütüf Apartımaru saat 

4 - 7 e kadar Telefon 22459 

Sahibi: ASIM US 
Netriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 
YAKlT Matbaası - latanbul 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
. 6ANKA=11 

~DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-4AT-~ D~Q 

' j __ __.__r._ı_a_n_b_u_ı_E_v_k_a_ı_M_u_d_u_r_ıu_ğ_u __ ı_ıı_n_ı_a_r• ____ ,f 

Dünv 
Yarın 

Neşriyatı 

• 3ancü • 

Seri tamamlandı 

r-f Abone Şar ti arı~ 
Birinci seri 10 kitap 
238 sı peşin ve her ay 
100 kuruf olmak Uzere 

636 kuruştur 
-----ı 

Sala 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A. M. - 1. H. A1işan 100 Kr. 

Ticaret, Banka, Bor•tı 
Muhlis Etem 7:i Kr. 

Devlet ve ihtilal 
Lenin - H. Rifat 75 Kr. 

Sosyalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Rasin Külliyat I 
A. Reşit - H. Nazan 7:5 Kr. 

l§çi sınıfı ihtilali 
Lenin - il. Rifat 60 J{r, 

Ruhi hayatta liiıuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 60 J{r. 

Isfahana doğru 
P. Loti - t. il. Alişan 100 Kr. 

J. Rcuin Külliyatı 11 
H. Nazım 75 Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
204 ü peşin ve her ay 
100 kuru, olmak Uzere 

504 kuruştur 

GorioBaba 
Balzak - H. Rifa.t 100 Kr. 

Delüiğin Psikolojisi 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef- S. Z. Süreyya 75 Kr. 

Engerek düğümü 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Raıin Külliyatı il 
H. Nazım 7:l Kr. 

Samimi saadet 
1'olstoy - l. H. Alişan :>O Kr. 

latatiıtik 

1 - Beyoğlunda Ağahamamı sokağında üçüncü vakıf hanın S Çocuk dü§iirenler 
'fo. dairesi. ı · o K 

Andreles - Dr. S. Nuri :30 Kr. 

H. G. M. - • F. Rasım 6 r. 
2 _ Beyoğlunda Parmak kapıda Telgraf sokağında 2 - 4 No. •-----ll-im--ve_F_e_l_ıe_l_e ___ ı 

I apartmanın 3 ve 4 No. lu daireleri. M. Şilk _ JI. Ziya :10 Kı·. 
3 - Beyoğlu Kamerhatun çakmak sokağında 19 No. lu ev. 

Cemiyetin Asılları 4 - Hocapaşa, Emirler, Hamidiye caddesinde 46 No. lu dük • 
F. Engels - Muhittin 100 Kr. '•an. 

5 - Tahtakale, Rüstempaşa, Papasoğlu S. 22 No. lu mağaza. Üçüncü seri 10 kitap 
6 - Uzunçarşı Saman Viran evvel, Dökmecilorde 49 No.lu dük- 132 si peşin ve her ay 

kan. 100 kurut olmak Uzere 
7 - Yusufpaşada Haseki caddesin.de 25 No. lu dükkan. 532 kuruştur 
8 - Tophane, Ekmekçibaşı Boğazkesende 136 No. lu dükkan. Yeni ilmi zihniye# 
9 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf zemin katta 66 No. lu ma- Bacl1erlard - H. Ziya 7:i Kr. 

t.za. ·-------------------------· Hükümdar mület 
10 - Şehremini, Denizaptal, tramvay C. 338 No. lu dükkan. Rusel - G. Kemali 50 Kr. 

11 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han 4 üncü katta 20 No. lu Komünizm 

oda. Lenin - Stalin - Buharin 
12 - Beyazıtta Simkeşhane altında 101 - 95 No.lu dükkan. H. Rifat .. r>O Kr. 

13 - Çarşıda Karamanlı oğlu sokağında 7 No. lu dükkan. Günün iktııadi itleri 
14 - Balıkpazarında yağ iskelesinde Kanlıca pazar kayığı is- Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 

kelesi kira uzu 31 - 5 - 936 bitimine denlü. ı •·-----C-iı-.m--h-u-ri_y_e-tl_e_r ___ ~ı 
15 - Arnavutköyünde Tevfikiye cam'ı1· imamı me•ruta hanes(. K f f:r R'f t -:n K 

'ı' sone on - l. ı a ·"' r. 
Kira uzu: 31 - 5 - 938 bitimine denlü. Tercümenin rolü 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya lJ. Ziya ülken 100 Kr. 
konmuştur. İstekliler 25 - 5 - 935 cumartesi günü saat on be!e 
denlü evkaf müdüriyetinde varidat kalemine gelmeleri. (2636) 
-~--~~---~~-~. 

Ortamektep ve Lise direktörlerine 
Fen bilgisi, biyoloji ve tabii ilimler soruları Devlet matbaasınca basıla
rak satışa çıkarılmı~tır. Fen bilgis; soruları üç sınıf bir arada, biyoloj1 
soruları iki sınıf bir aradadır. Tabii ilimler soruları birinci sınıf ayr1, 
ikinci ve üçüncü sınıflar bir aradadır. Fen bilgjsi ve biyoloji soruları 
üçer, tabii ilimler soruları beşer kuruştur. 

Satış yeri: VAK1T Kitaphanesi Ankara caddesi - Istanbul 
Hariçten yapılacak siparişler bedeli önceden gönderilmek üzere 

doğrudan VAKiT Yurduna yap:lm.ahdır. 

Değİ§İ§ler 

Ovid - S. Z. AKTAY 7.3 Kr. 

Laokon 
Les.<>ing - S. Kemal 30 

----·-------------------Kapitalizmin BuhrC1nı 
G. Pirov - A. H. Başar :>O Kr. __ 

SALAMBO 
G. F. - t. il, Alişan 12:'l Kr. --

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaası - Ankara caddesi 

lSTANBUL 


