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Italya, Habeş işinin Uluslar Kuru
munda konuşulmamasını istİyor ! 
Yunanistanda reiim 

krallığa doğru qidigor 

Yunanistan krallığına getirileceği son zamanlarda dillerde dolaşan dük 

'te dütea dö Kent He Yunan prensesi Nikola lngiltere . kralının Bukingam 

larayında verdiği bir ziyafetten çıkarken. 

Yunaniıtanın ıün ıeçtikçe deiiımeıiyle ilgili olıa ıerektir. 
cünıhuriyet rejiminden krallığa Yakında Atinada toplanacak ye
dojru ıittiği artık füphe • ıötür- ni ulusal mecliıin çokluk üyeleri 
llıez bir gerçekliktir. (Atina) ve kralcı oluraa bir mecliı karan ile 
Clondra) haberleri bu noktada rejimin deiiftirilriıeıinden kolay 
birleşiyor. Yuan•n Dırıba•knı bir ıey olamaz. Böyle bir durum 
1'takıimoewı aon nmanle•d&._ lftr kartıamda 91.kf ·Y•nan Kralı 1-
~nclan Bükre!te eski Yunan Kra- kinci Jorj'uiı"'Atinaya çağırılması 
• et), öbür 7andan ihtimali kuvvetlidir. 
on •• eakl Kral ikinci Jorj ile AalM U8 

aörü§meleri hu ülkede bir rejim ~(Devamı 9 cuda 3 cü sütunda) 

Livrens öldü; acaba 
gene dirilecek mi? 

londradan gelen telyazıları meşhur 
casusun ölümünü bildiriyor; fakat ... 

duğu muhakkaktır. O kadar ki 
Büyük Harpten sonra her nerede 
~untur!u bir casusluk, yahut siya
sal bir entrika olursa bunun için
de herkes Lavrenain bulunmasın
dan füphe etmeğe baılamııtır. 

Buna kartı Lavrens de ıan'at ve 
mesleğinin icabı ol.uak gizli do
laımak ve ya9amak adetinde oldu
ğundan birkaç kere kendisini ga
zetelere ve ajanslara (öldü) diye 
ilin ~ttirmittir. 

~ (Devamı 9 cuda 3 cü sütunda) 

Rüştii Aras 
Konsey toplantısında 

bulunmak üzere 
Cenevreqe gitti 

Finansal iıleri bozuk 

Almanya 
imdat çanmı çalmış! 

Pariı, 19 (A.A.) Bu sabahki 
Paria ıazeteleri, Laval ile Goering 
araamda, Krakovi' de olan hülikat 
fiitlerin ıelecek söylevi ve ltalya 
- Habet &nlaflllazlriı ile uğrat
maktadırlar. 

Krako•i ıilrütmeıini tef ıir e
den Pelit Journal diyor ki: 
"Fran1&nın müttefiki olan, Al· 

manya ile de müıbet bir uzlatma 
akteden Polanyanm hususi du · 
ramu, bay Bek'in diplomasi ba
kımından itini kolaylaıtırmakta
dır. Herhalde, PoloDya dıt i,leri 
Balranı, Framız - Alman Bakan
lannm bulutmalarına yardım için 
en iyi durumdadır. Bay LaYal ile 
bu türlü ıenit bir konutmanm 
birinci derecede önemi haiz olma· 
ıı için bay Goeriog, yetecek kadar 
mühim bir tahıiyettir. 

F ranıız - Sovyet aıatlqma • 
aından ve Almanyada fena telalc
ki eciilen Moıkova yolculuğundan 
ıonra, bu görütme iyiye alimet • 
tir ve ıerıinliiin biraz gevıiye· 
ceji umudunu vermektedir.,, 

Matin gazetesinin Roma mu
habiri diyor ki : 

"ltalya noktai nazarına göre, 
Habe, anlaımazlıiı, Uluslar Ku
rumuna taallUk eder bir İt deiil· 
dir. İtalya, bu meıf'!lenin Uluslar 
Kurumu ruznameainden çıkarıl 
maıını istemektedir.,, 

Jour ıazeteai, Fransa ile lngil . 
terenin ihtiyarına lınakılan tıkla
rı inceliyor. Bunlardan biri, iti o
luruna bırakıp Uluı!u Kurumunu 
itibıudan dütürmek, diğeri de Av
rupamn zayıf denkletmesini sağ
lamak için yardımı gerekli olan 1-
talyayı gücendirmektir. 

Popu!er, Cenevredc, bundan ön 
ce Japonyanın itine yarayan ıü • 
rünccme siyaaaaının bir kere daha 
takio olunmasından korkuyor. 

(Devamı 9 cuda 5 ci sütunda) 1 

C. H. P. Dördüncü Kurultayı nm bitmesinden sonra Ankara H"· 

lediyesi taraf mdan bir çay töleni verildiğini, Atatürk' ün de bu top 

lantıya onur verdiğini yazmııtık; yukardaki fotoğraf, o toplantıJa 

Atatürk Kurultay ve Kamutay Ba! kanı Abdülhalik Renda ve Parti 

Genel Sekreteri Recep Peker'le konuıurken alınmııtır. 

yenildi 

YukaTcla: iki tdım biraTtulo, "ftifıJa: M~tan mr en•tantane 

(Yazısı 10 uncu sayfamızda Spor sütunumuzda) 

}eni yılın . bütçesi 

194 milyon lira nerelere 
harcanacak? 

Vergi sisteminde değişiklik - Kültür hizmetleri -
Yatılı okulların ücretleri - Dilekler ve takdir 

Cam• Lavren• 

Lavrenı bir motosiklet kazası 
lleticeai olarak günlerce ıztırap 
Çektikten sonra öldü. Şarkta Lav-

1 

~adını tanımıyanlar pek azdır. 
• bıanb imparatorluğunu yıkmak 

~in Arabistanda gizlice çalışarak 
"•lln ayaklandırmıt ve kendisine 

S~vf~tı;.lıı Maks~ Gorki-~Çağı pa=-..: 
çalandı; 47 insan param parça oldu 

Yeni yılın bütçe projesi Kamu· 
tayın umumi heyetine verilmittir. 
Buıgün mecliste konuıulmaya bat· 
}anacak ve, öyle MDıyoruz, üç dört 
günlük bir konUfllladan ıonra o-

1 nanacaktır. 

_Çöller imparatoru,, adı verilmit
ti. Hindiıtanda da yıllarca uğra
tarak ınüılüman ve putperestler 
•:asına ifsat sokmağa muvaffak 
~~ın~tu. Af rikanın ıimalinde yer· 

crı Frar.sızh\ra kar~ı knkırtmıt· 
tar. . . 1 

Büyük bir zeki ve kabiliyet ol-

Partinin Büyük Kurultayı, 
bütçe dolayııiyle konuıulması, 
ileriye ıürülmeai akla gelen itler
den çojunu ortaya atmıf, Kurul
tay komiıyonlarmda, Kurultayda 
bakanlar, 1&ylavlar, delegeler bir· 
çok memleket davaları üzerinde 
durmuılardır. Buna bakılıraa, 

bütçe üzerinde konuşulacak her
halde az teY kalmıtbr, çıkarmak 
kolayla!m•ttır. 

Kü~ik bir u~akla farpııa rak Jüıen Jiinyamn en büyük ita va JreffJfJfrı 1 
(Y azı•ı 9 uncu aayJamwla) ..-:_ (Devamı 9 ctıda 1 ci sütunda) 
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Dördüncü Ticaret Odaları kongresi 
l'arın açılıqor -seçım 

Yunanistanda 

Kongrede, yurdun ökonomi duru mile aı uhaı;ı partiıer seçime 
.1. ·kı· .. ı· l .. .. .. J k girmiqecekler mi? 
l iŞi l Onem 1 meVZU ar gorUŞU ece Atina, 19 (Kurun) - Başba-

·Ankara, 19 (A.A.) - Türkiye f 
dördüneü ticaret ve ıanayı odaları 
genel kongresi mayııın 21'inci sa· 
Jı eünü öğleden sonra saat 15 de 
Y cnişehir<leki Okonomi Bakanlı • 
ğında toplanacaktır. Kongreyi O· 
kon~mi Bakanı B. Celil Bayar 
radyo ile de yayıla~ak bir söylevle 
açacaktır. 

Kongrede yurdumuzun Ökono -
mi ~-e tecim c!urumlarını alakalan· 
clıran çok mühim mevzular görü· 
~ülecektir. iç ticaret umum müdür
lüğü kongrenin gündeliğine ~ir
mek iiezere bütün ticaret odala· 
rmdan gelen raporları ve umumi 
ve ayırmış ve kongre üyelerine 
dağıtılmak üzere hazırlamı§tır. 

Kor.gre sekreterliği kongrenin na· 
sıl ~'.alıfacağını öğrenınek için baş 
vur~nları aydınlatmaktadır. Bun· 
dan ba§ka kongrenin toplandığı 
yerde kongre günleri için bir baş 
vurma bürosu açılacek ve bu bü· 
ro üyeleri istiyeceklcri bütün hi· 
limlcri verecektir. 

Kongrede her v!liyetten iki 
üye bulunacak ve her hakanlık 
ve mümessil ve danışmanları da 
kendi bakanlılarım kongrede 
tem3il edeceklerdir. Memleketi· 
mizıle açılan bütün Ulusal banka· 
lar dn birer murahhas göndere· 
ceklerdir. 

Üyeler şehrimize gelmeye baş· 
lamışlardır. 

Samsunun bayramı 

kan Bay Çaldariı, hükfuneti, se
çime İ§tİrak edebilmek için muha
lif partilere mümkün olan her tür
lü fedakarlığı yaptığını söylem:~. 
tir. 

Yarın, muhalif partiler başkan
ları siyasal durumu tetkik edecek
ler ve bir karar vereceklerdir. Se
çime İ§tirak etmemek lehinde bir 
karar vereckleri sanılmaktadır. 

Atina, 19 (Kurun) - Bağınsız
lar partisi ba§kanı Metaksas, ken
di gaıetesinde yazdığı bir yazıda, 
kralcıların yalnız krallığın iadesi
le değil, falcat memleketin İç du
rumiyle de alakalı olduklarını yaz
maktadır. 

Eski lçi§leri Bakam Ralis ga
zetecilere beyanatında, kralcılık 
lehindeki gösterile.·in önüne ge
çilmesini protesto etmi§tir. Şim-

Ankara, 19 (Kurun - Bazıı fazlasından 25) ıapka tulakları • 
maddelerden alınacak İstihlak ver nın kilosundan 25 kurut resim ah· 
gisi deği§ikliği bütçe encümenin- nacaktır. 
den ÇJktı. Kamutaym yarınki top
lantısında konu§ulacaktır. 

Bütçe encümeninin onayladığı 
değişikliklere göre kahvenin ki • 
!osundan 30, çaydan 60, ham ve
ya lemizle~İf kauçuktan ve 
mamulatından 100, (ancak aye.k
kal;ular dııarıdan gelirse -96) ku
rtiş ir.tihlak resmi almacaktır. 

Çe§itli lastik ayakkabılardan 
50, lastiklerin elektrik levazımın
dan 46, pencere camından 4, çe
şitli kağıt ve mukavvadan 3., pa
muk ve pamuk ipliği mensucatın-
21, yün, kıl ipliği ve haJattan 35 

Bunlarm mensuçat hazır eşya • 
sından sikleti 200 grama kadar 
100, altı Y':iz grama kadar 45, 

Vergiye tabi maddeleri yurt • 
ta istihsal ve imal edenlerle hariç· 
ten getireuler ayrıca ihtislak ver· 
giıini ödemekle mükelleftir. 

Vergi sikletinden alınır. Ke • 
sirler tam sayıdır. ithalatta güm • 
rük resmile beraber ödenir. 

Daha önce baılayıp kanunun 
neşrinde tahakkukları bitmemit o
lanlar eski hükümlere tabidir. 

Yeniden vergi alınacak mallar i· 
çin kanunun neşrinden sonra 15 
gün içinde beyanname verilecektir. 
Vergiye tabi Y•Jiılarda kullanılan 
demirlerle levha halinde gelen 
bakırdan gümrük tarifelerine gö • 
re vergi al mır. 

Uyuşturucu maddeler kaçakçılığı suç· 
lularindan alınacak para cezaları Habeşistanda maslahat

güzarlık Samsun, 19 (A.A.) - Atatürk' 
ün Samsuna ilk ayak atııının 16 
ncı yıldönümünden ötürü yapılan 
şenlikler çok canlı ve coıkun ol • 
muştur. Samsunlular bugün•i en 
kıymetli bayramları olmak Uzere 
kutlulamaktadırlar. 

di General Metaksas ile beraber Ankara, 19 (Karun) - Uyuşturucu mac/Jeler haçakçılığı •uçlıı· 
Ankara, 19 (Kurun) - Önü -

mü.zdeki mali yıl içinde Habeşis . 
tanda bir maslahatgüzarlık tesisi 

karar laıtırılmııtır. 
Çind~ tesisi kararlaıtırılan el -

çiliğin ancak gelecek yıl açılması 
kabil olabilecektir. 

Buğday mütehassısı 
Ankara, 19 (Kurun) - Tanm 

'Mlfı, Büğday İ§lerinin rsli -
h~C"'ttğraımak üzere Almanya. 
dan bir mütehassıs getirmiıtir. 
Mütehassıs, yüksek tarını ensti -
tfüıünde denemeler yapacaktır. 

Edirne Ilbayı 

İzmir, 19 (A.A.) - Bugün 19 
Mayıs olmak münasebetile Ata · r 

1 
türk'ün Samsuna ayak bastıkları ' 

çalışmaktadır. larının lhtisa• mahkemelerinde mu hakeme olundukları ı;e banlardar. 
Yugoslavya ile Romanya alınan para cezalarının icra tarafın dan tahsil edildiği b,linmektedir. 

Atina, 19 (Kurun) - Küçük Öğrendiğime göre, alınan cezalardan bir kısmının bu suçları 
itilaf andlaşmasında Yugoslavya haber verenlere ait bulunduğu ve icra yoluyla yapılan tahsilin çokluk 
ile Romanya, Romada toplana- geciktiği, gacihme nrlicoci olarak Ja kaçakçılığı ihbar '}'Olunda teıvik 
cak Tuna konferansına çağırılma- ülküsünün ortadan kalktığı dü§Ü'!Ü lerek cezaların, kaçakçılık kanunu· 
larını istiyorlar. Zira bu konfe- nun yedinci maddesi yoluyla tahsiline dair bir lciviha hnz.ırlonmP "' 
ransta Bulgaristanm silahlanması Kamulaya verilmi§tir. 
meselesi de görüıülecektir. Bu me
sele ise Balkan andlaşmasım şid
detle alakadat ecH y!lr. 

Devlet şurası layihası 
Ankara, 19 (Kurun) - Devlet 

Şurası layihasının dahiliye encü
menince bugünlerde müzakere e

dilerek çıkarılması muhtemeldir. 

Küçük san'at 
erl>abı yanancılar 

Bu günden başlıyarak 
san' atlarını yapamı

yacaklar 

.. .. . , . 
uzum ve ıncırın 

standardizasyonu 

Eğe bölgesinde yapılan 
ar aştır malann sonu 

ve devrimin ilk haılandığı gun -
dür. Bu kutsal günümüz için lr.ıl .... 
kevinde 1aat 17 de bir törene ya -
pılmıştır. Erkek öğretmen o~lu 

direktörü bay Refet Tok bir söy
lev verdi. Ve Atatürk'e derin say
gılar sunuldu. 

Ankua,W(Kurun)-Ed~~============~~~====~~=====~ 
llbayı Bay Salim 0.zdemirin lzmit 
f 'baylığma tayin edileceği ve ye- A R A /'! /_ Z D A : 

Ankara, 19 (Kurun) - 2017 
numaralı kanun mucibince küçük 

san' at erbabı ecnebilerin yarından 
itibaren icrayı san'at edemiyec~k
leri malumdur. 

Ankara, 19 (Kurun) - Tica· 
ret umum müdür muavini Bay Sc· 
lahattinin başkanlığı altında, Eğe 
bölgesinde ii.zi;m ve İncil'in stan • 
dadizasyonu etraf ınclan t'!tkikler 
yapan heyet raporunu hazırlamı~ 

rine Trakya genel müfettitliği baı - - ·----

n_ı~avin~~ri~den .Bay Osmanm ge- Bz·r z·qı· bz·r ko••tu•• haber .1 
tırılecegı soylenıyor. 1 • Tayyare Cemiyeti 

kurultayı 
Ankara, 19 (A.A.) Türk Tay

yare Cemiyeti altıncı kurultayı 24 
Mayısta Başbakan. general ismet 
İnönü tarafından açılacaktır. 

Türkofisinin tavsiyesi 
Ankara, 19 (A.A.) -Türkofis 

reisliğinden : 
ispanya ile ticaret anlaşması 

müzakereleri neticeleninceye ka 
dar tüecarlarımızın zarardan ko
runmaları için bu memlekete mal 
göndermemeleri tavsiye olunur. 

Fransada soğuk dalgası 
l'aris, 19 (A.A.) - Bütün 

Fransada bir soğuk dalga.ar hüküm 
sürmektedir. Birçok yerlerde ve 
ba,lıca Voj ve Jura dağlarıle orta 
Fransada kar yağmıftır. 

Göçmen akını 
Edirne, 19 (A.A.) - Trakya -

ya göçmen akını yeniden ba,ladı 
bu ayın ba~ından bugüne kadar 
Bulgaristanm muhtelif yerlerin · 
den Edirne yolile 965 göçmen gel· 
miıtir.. Gelenler polis ve iski.n i · 
daresi tarafından muamelesi bi • 
tinceye kadar Karaağaç konak e· 
vinde kalmakta ve hur:adan yol 
masraflan kendilerine ait olmak 
üzere Trakyanm iskan mıntakala· 
rına gönderilmektedirler. 

--~~--~~··----~~~-
Ankaradan gelen son telyazıları 1 dir ki, bu ben, sen, o, hepimiz on 

arasında bir iyi haber ,·ar: yerine on bir vereceğiz. Hele şu en 
Devlet dairelerinden maaş alan - hafifinden en ağırına kadar ulusi.11 

lar nasıl bir teadiil kanununun, bir 
baremin ~iz.diği ınırı gl•çrni) orlar. a, 
dc,·Iet kurumu Sa.) ılmı,> an, ancak 
de,·Ictten aldıfı lıir imtiyaza da.> ana
rak j!; ) apan kazanç e' ]eri de, kendi 
nwmurları ic;in, öyle Ye de\·Iet daire· 
lerinde hükmü yürüyen bareme u:r · 
gun bir barem hazırlryacaklardır. 

Bizim iyi bulduğumuz haber bu • 
dur. (KURUN), bu konu,> a zaman 
zaman dokunmuş durmu~hır. Ilüku· 
metin ~imdi buna el koymu · olmasın
dan )alnız kendi diişünccmize .)akın 
bir j~e girişilmi::; olmasının hazzını 
duymıyoruz, sosyal hayatta bir buh
ran göreyi alan bir ölçüsüzlük ,·ar. 
Bunun giderilmesi. denkle tirilmesi 
yolunda en lüzumlu bir adım daha 
atıldığına inanıyoruz. 

Bütün devlet, millet yükiimünü O· 

muzlarına almış, manevi mesuliyeti 
maddi mesğuliyetinden üstün, maddi 
me;:-ğuliyeti manevi me uliyctinden a· 
ğır bir adamı gözünüzün önüne geti· 
riniz; bu çalışmanın memlekette bü
tün çah:;malara düzen, bütün düzen
liklere kazanç getirdiğini hesaba 
katmaya lüzum yok; sadece şu gün
de yirmi dört saat gözüne uyku gir -
meden kafasını harcayan, Yarhğını 

harcayan ada'ma bütün memleketin 
elbirlik edip de verdiği yüzse, devle· 
tin verdiği imtiyaz ile bir inhisar elde 
eden ım veya bu korumun şu nya bu 
hizmetine ödediği üç yüzdür! Bu nis· 
bet izlik bir kazanç kıskançlığının 

gozde hü)iithiğü bir nisbetsıılik sa. -
yılmamalıdır. O il& yüzü ödemek için· 

yükiimlerle belini biiktüğümüz n al
dığını bir <'eml>er irine oktuğumuz 

clc,·l~t i-..rarlan d:ı on .>erine on lıit· 
'erecl•k ! Demek iztiyoruz ki, imtiyaz· 
h l\urumlarm hilfıııçolarıncla ımı-..raf 
tarafını ),abartan her maaş yüzdc~i, 

beride mali.> ete binen bir fark ile 
karşıla ır. Devlet dairelerinde çalı • 
şacak olanlar~ kendilerini buraya 
bağhyan bütün alftkalara karşı içle· 
ı·inden hınc duymaya ba~lar. ]i'ırsatını 
bulanlar bu imtiyazlı kapılara <;rrağ 
olmak gayretine düşer. Sözün kısa ı 
her yerde bir n1uYazenesizlik ... 

Yeni kanun hu miirnzencsizliği 

giderecek demek! Duna bir gün öııce 
ermek için elimizi a~mı~ duru,>oruz. 

Bu balumdan düşünülecek olursa 
böyle lıir kara11n clc,lcte kazan~ be· 
yannamesi \eren her kurumu kaplı -
yacak hir genişlik almasını bile iste . 
mel\ hatırdan geçebilir. 

Bunların da alabildiğine yürüyen 
ve daima altta kalanın canı çıl<sın 
diyen rekabetle artarak nasıl bir ha· 
yat pahalılığını yarattığı da işte göz
lerimizin önündedir. 

Bununla beraber, haydi, onu i . 
kinci bir adım sayalım n yeni kanun 
projesini şimdiden alkışlıyalım !._ 

Bizim iyi bulduğumuz haber bu! 
Kötü dediğimiz qe ilk mektep baş 

hocalarımıza ,·erdiğimiz zamların 1 
Haziranda kc ilmesi haberi- Bunun 
için dü~ündiiğümiizü de yarın yaza
cağız. 

* (: 

Burada bu miiddetin daha bir 
müddet uzatılacağı hakkında bir 
şayia çıkmı§Sa da bu sabah kendi
siyle görüıtüğüm lçi;1leri müsle§a· 
rı Vehbi, bunun doğru olmadığım 
ve kanun ahkamının yarından iti· 
haren tatbik edileceğini söyledi. 

iş kanunu 
Ankara, 19 (Ku;un) - Adliye 

encümeni bugün toplandı ve iş ka
nunu layihasının tetkikine başla

dı. 

Nümune zeytinyağı 
fabrikaları 

Ankara, 19 (Kurun) - Tarım 
Bakanlığı, zeytin bölgelerinde iki 
nümune zeytinyağı fabrikası a -
çılmasını kararlaştırmııtır. Bu 
fabrikalardan birin:n Aydında 

kurulması kuvvetle umuluyor. 

Haydarpaşa - Pendik 
banliyo trenleri 

Ankara, 19 (Kurun) - Hay
darpaşa - Pendik arasında i~li
yen banilyo trenleri, 25 Mayıstan 
itibaren Gebzeye kadar işliyecek
lerdir. 

Hukuk ıslı ahları 
Ankara, 19 ( Kunm) - Dil ku

ı-umu hukuk ıstılaiıiarı icoiu ougÜu 

Hukuk fakültesi dekanı Bay Baha
nın başkanlığı altıncia toplanmı§· 

tır. Toplantıya hukıdt fakültesi 
profesörleri İ§tirak etmişlerdir. 

tır . 
Heyet, çekirdeksiz kuru üzü • 

mün standadizas;on işleri etra • 
fında iyi sonuçlara \'armıştır. Ra • 
porda kredi satış kooperatifleri • 
nin durumundan da bahsedilmek ' 
tedir. Öğrendiğin:e göre Kemal ' 
paşa, Menemen Fuça. Torbalı, 
Akhisar ve daha bazı yerlerde ü ' 
züm satış kooperatifleri açılma ' 
sı kararlaştırılmı§tır. 

Sinopta petrol kaynakları 
Ankara, 19 (Kurun) - Sinop· 

ta bulunduğu hal:ier verilen petrol 
kaynaklarım yerinde tetkik ede1' 
Ökonomi Bakanlığı maden mü • 
hendislerinden Bay Nadir Hakkı 
ve Amerikalı petr<>l mütehassısı -
nın hazırladığı rapor Ökonomi Ba· 
kanlığmca tetkik edilmektedir. 

Maden mühendisi Bay Nadir 
Hakkı, tetkiklerde bulunmak Ü • 

zere Kütahyaya gitmiştir. J 

Petrol ve altın arama 
işleri . 

Ankara, 19 (Kurun) - Mıd: 
yatta bulunan petrol arama işlet• 
müdürü Bay Cevat Eyüp ile Kar• 
civarındaki altın hafriyatına ne
zaret eden altın arama itleri Jlli.İ· 

11 •••• n Jt ,. l --- ~\j~ auru Diiy 'u~uı a.YJh ı.uu .. , u•u. "' .,. 

ru Ankaraya gelecekler ve ya~: 
lan hafriyat, sondaj etrafında 
konomi Bakanına izahat verece1'· 
!erdir. 



-------------------~--~~--
~işaret 1 er 1 -
Bir Müsamerenin 
hana göre anlamı 
b' Dün gece Ankara Halltevintle 
ır muıiki müıamerai uerildi. Bu 
~tamere öyle müteva:i, öyle ıeı
~ı bir ıekilde hazlrlanmlflı iri, 
va ltadar ltU/elilt ya ,olr giiulif', 
l'cahtrt bir becerüuizlijin aeridit 
derae:bilirdi. F alıat töze btlflama
cleın §Unu itiraf edeyim ki müec.
ıtaere bir ıehli mümteni halinde 
6oıiadı, öylece bitti. Bu ıeltli miim· 
1erti birinci lalmda Van Schmei
clel•in maharetini, •onra ııra ilc
Cernal Reıidin Aydın hauannJa, 

>'iiriilt zeybeğinde, Ulvi Cemalin, 
~Y.-an11nda, Haan Feridin pre-
tıf ve danı müıiğinJe, Necil 
~mtn daflarında tdft' at değer. 
eri perJe, perde açılJı. 

Kıta aüren bir bu programın 
liirprizi ıuJur: 

Kom,,Ozitörler orlıatraya ay
dGırtlılı ettiler. Bu Jurum çolı ıü· 
ıeldi. Ve ~ok ümitli idi, orlıatru· 
)Q kendi eıerini çalmalı i,in lı-.ı· 
rtltıncla eden Ului Cemal olsan, 
llcraan Ferit oleun, Necil Klbumn 
dGflarını nıauıilti muallim mektebı 
tençlerine töyleten Halil Betlii ol 
"rra Türlt mulikilinin kımıldanan, 
0aitler ueren ue olgunluğa giden 

l,i, kudret oltlafanu amattı. 
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Onbeş kuruşluk alacak yüzünden 
Helvacı çırağı onyedi yaşında Hüseyin arkadaşı 

boyacı Hüseyini yaralayıp öldürdü 
Evvelki gece Ortaköyde Dere. 

boyunda on bet kurut yüzünden 
bir cinayet olmuf, on yedi yqın· 
da Hüseyin adlı bir ıenç, arkada
ıı Hüıeyini öldürmüttür. 

Hidiaenin içyüzünü, yerine gİ· 
derek tahkikat yapan bir muhar
ririmiz fÖy)e anlatmaktadır: 

Katil Hüseyin, ü~ yıl önce ine. 
bolunun Küre kazasından akraba
sı bulunan ve Ortaköyde Derebo
yu caddesinde helvacılık yapan 
Hulüıinin yanına ıelmi9tir. Hüse
yin dükkanda çıraklık itini yapar, 
akf&IDları da mahallede yoğurt 

atardı. 
Üç yıldır ridemediii köyüne 

buıün ıidecekti •• 
Olen HÜle)in de bu helvacı 

dükkanının önünde hem ayakka
bı boyar, hem de arada ıırada ea. 
kicilik yapardı. On yedi yatında 
idi. Münire adlı ihtiyar annesi, 
Ortaköy poliı karakolunda temiz
lik yaparak ıeçinmekteydi. 

iki ay önce helvacı çırağı Hü
seyin, boyacı Hüıeyine kartılığı 
on beı kurut olan yüzdirhem ek· 
mekle biraz yoğurt aatmııtı. Pa· 
rasını birkaç defa iıtemit, fakat 
Hüıeyin, param yoktur, diye ver• 
memiıti. J 

Jıte bu borç, evvelki ıece za-
vallı boyacıyı ölüme kadar ıürük. I 
lemitlir. 

Yoğurtçu Hüseyin, ak§am üstü, 

Katil H üıeyin 

boyacı Hüıeyinin evine uğram19, 
altkatta bulunan odaıının pence
resine vurarak, alacağı on bet ku
ruıu iıtemittir. Hüıeyjn, biraz 
ıonr11 dıp.n çıkarak: 

- Yahu, ıen li.ftan anlamıyor 
muıun .. Ben, on bet para veremi
yece'ı< haldeyim.. Alacaiını bili
yoruz. Param olduiu vakit veri
rim. demiıtir. 1 

Fakat, yoğurtçu Hüseyin, para J 
ıını almağı iyice aklına koymu! 
olduğu için, bu kartılık onu yalıt· 
tırmamıı: 

- Olmaz, timdi verecekain ! ... 

HulU.i de: 
- Ben ne yapayım, ıit poliıc 

haber ver! demittir. 
Katil Hüıeyin, bıçağı sapladık· 

tan ıonra doiru dükkana ıelmit 
elleri kan içinde oldulu halde: 

- Uıta, ben Hüıeyinle kavıa 
ettim; yaralandım .. demittir. 

Çıraiın elinden ka!ı aktıtrnı ıö
ren HulU.i: 

- Haydi ıit, eczanede kolunu 
ıardır ! diyerek çır&jını ıönder· 

mittir. 
Bu esnada, Hüıeyinin annesi 

polise haber vermit olduğundan, 
poliıler eve gelmitlerdir. Hüıeyi· 
nin yarasının tehlikeli olduğunu 
görmü,ler, hemen sıhhi imdat o
tomobilini çafırmıılardır. 

Fakat, ııhhl imdat otomobili 
yetitinciye kadar Hüseyin 'ölmüt· 
tür. 

Kati1 Hüseyin. pofiıler tarafın· 
dan rczaneye ıiderken yakalan, 
m19, kelepçeli olarak eczaneye ıö
türülüp elindeki y&ıa aard1rrlm11-
tır. 

Cinayetten sonra ıec.e nöbetçi· 
müddeiumumiıi Bay Sabri vak'a 
yerine ıelerek aaat üçe kadar tah
kikat yapmıttır· 

Dün ıabah da adliye hekimi B. 
Enver ıelmi9, ceaedin morıa kal· 
dırılmaıına karar verilmittir. 

Katil Hüseyin, adliyeye teslim 

edilmiştir. 

IGezintiler 1 
Otobüslerde 

· ayrılık 
lıtanbulda birlıaç otobü• /tola 

var. Hepıi de ayrı ayrı nolıtalar-

dan hallıa pahalıya oturuyor. Be 
tiktaı • T aklim kolunda beliti m 
çolı düzenle ifliyen GTahalar •Ö· 
rülür. Faltat bunlGTda yolcular
dan alınan para ile, yolun uzunlu· 
ju hiç kaııılqtınlmam1fhr. Aia
retlertle binen ve Niıantqında i· 
nen adam, on buçuk lrurUf verir. 

Bebe'k ile Eminönü, Ortalröyle Alı· 
ıaray araıındalri azaltlılr, bum/an 
belki yirmi kere delta çok oldufıı 

halde paraıı Jalta aztlır. Bu otc>
büıleri de tramvayı itletenler ~o
lııtırıyor. O halde naıd oluyor 
da para itinde, paha biçmekte ba 
kadar büyük bir ayrılık ortaya"" 

kabiliyor? ... 

Otobüılerin tarileıi devlet Jıu. 
rcamlarından geçmiyor mu? Geçi· 

yorıa, bu açılı hakıızlılr naııl ıö
rülmemiitir? 

lıtanbulda ifleyenlerden Ba
kırköy, KocamuıtalaptJfa yanları· 
na gidenlerin en ıon uç için aldık
ları para, yukarda anlattığımla öl· 
çülemeyecek katlar aztlır. 

Bu hatta ifleyen arabalar J11 
büyük, pul ue rahattır. Benzin, 
ıolör harcayıJları de;iımez. Şrı 
halde aradaki genif ayrılı;ı ney• 
vermeli? ••• 

Ya Eyüp. Kereıteciler ltolu? .. 
Ô)•le .anırım iri dünyanın hiçbir 
yerinde bunlardan rahauız, bun-

lnıan bir ıaat içintle üç defeı· 
li lan' at adamının 11rh ıırtına 
lttrıuallakiyet gö.terdilılerini ııö
l'iince gerçekten eeuiniyor. Ve an· 
'•)'or lıi bizde bir mulilti neıli do
h)'or. Bu nalin lau1aıiyetlrı i 
ıcaten e.J'IPJJ -J•r benim %1Iİ· 
lttrni kurcalıyordu. Dün •ec• bi· 
,.~ tlaha inandım ki yeni gelen 
6u. "Jtail •~enleri aratmıyacalı. 
tır. .=::;;;;:::;::;;;::==.....=::c====::::::::1= 

Sütten 

lGTdan kötü araba hulunanMU. 
Kalkma ıaaderi yoktur. Tıklım 
ttklım dolmadan yerlerinden lcı· 
mılJ4111azlar. iki uç araıntltı 
heltliycnl.,.U. a70IJ•ına luırafl 

Üsküdardaki inee de gelip •eç•n otobüıln b• 
demittir. ========:.=======I 

Söz gelimi, yıllardır kör Jel· 
rıeği beller gibi ancak birkaç atla 
1tıhılmıı kalmııtılr. Sanıyorduk 
ki bir ıan' at grupunu idare ede
Cek genç elemanlarımız yoktur. 

Cuma geceıi tertip edilen mü
tcıneere bu bakımdan genç mıuiki 
l"tealinin itinin adamı olduğunu 
töıterdiği gibi, ıumce bir (Deli) 
Oıalamını da ilatle etmelıtetlir. 

Ben bu müteuazi, laltat btiyi.ik 
-.Iamlı müıamereyi bir muliki 
l'tealinin otlmyu lrcaandıfr günü 
tli)'e unutmıyacağım. 

Sadri Ertem 
...........___---~~~~~~~~~~-

llc h sat ç ıl ar cemiyetinde 
bir konferans 

Mayııın 23 üncü pertembe gü· 
il'' lo 11 l&at on albda ticaret odası 
ı>lanma salonunda Türk iktı · 

~tçdan cemiyeti adına bir kon • 
~~ verilecektir. Bu konferanı· 
~belediye iktıaat itleri direktörü 

l' Aıım Süreyya ökonomi bakı· 
..... nclan ucuzluk ve pahalılık ko · 
11

"-unu konutacaktır. 

Basım kurumunda 
toplanb 

Basın Kurumu başkanlığından: 
8-. 2S Mayıa 1935 de Ankarada 

b 
1 

111 koncreai toplanıyor. latan • 
l'\I d.n gidecek deleıeler ıeçilmit· 
~· koncrenin üzerinde konuta • 
\ iı lconuları genel olarak önce · 
CltQ •• d d roz en ıeçirmekte fayda var· 

-~· Bunu dütünen idare heyeti • 

0~1: 21Mayıı1935 aab günü aaat 
ı, uç buçukta bumla ilıili olan· 
~ ~&amda bir toplantı yapmala 
ı.. r venniftir. Kurumumuz üye· 

l'•llin aelmelerini dileriz. 

Zehirlenenler 
Bir yaşındaki çocuk 

hastanede öldü 
Oıküdarda ıüt yüzünden yir· 

miden fazla imanın zehirlendiği
ni ve baıtaneye kaldırıldıklarını 
dünkü aayımızda yazmıttık. 

Fazlaca zehirlenenlerin adları 
ıunlardır: Sekiz J&trnda Kemal, 
on yatında Kenan, iki buçuk ya-

tında Şaban, kırk bir yatında lı
mail, iki yqında Hristo, elli bir 
yqında Ahmet, elli üç yaıında 

Aleko, bet yqında Bekir, bet ya
tında Hamdi, seksen yqında Ali, 

yirmi yedi yqında St.her, otuz ya. 
tınd.t. Adil, altmıı yqında Mitat, 
on dört yqında Emine ve Hüıe
yin, bunlardan batka daha hafif 
olarak yedi kiti de zehirlenmit ol
duklarından haıtaneye kaldırıl • 
mıılardır. 

Zehirlenenler, gece Zeynep Ki· 
mil hastaneıinde tedavi altına a

hnmıt, mideleri temizlenmittir. 
Dün tedavi edilenlerden on ıeki· 
zi evlerine ıönderilmif, iyilete· 
miyenlerden dördü haıtanede kal
mıttır. 

Zehirlenenlerden bir yatında 
bir çocuk ölmüttür. Bu çocuğun 
ailesi çocuiu vaktinde hastaneye 
kaldınnamıt olduklarından, kur· 
tarılam•mqtır. 

Bu kadar kitiyi zehirliyen ıüt, 
tahlil edilmektedir. Alikadar dok
torlar, içinde ıüt ıablan kabın, 

yahut ıüdün içine aağıldıiı kabın 
kalayıız bakır olduiunu tahmin 
etmektedirler. Sütcü Ziya adli

yeye ~erilmittir. 

Ağ;z kavgası, biraz ıonra yum· 

ruk kavıasına dökülmüt, yoğurt· 
çu Hüseyin, omuzunda tatıdıfı 
yofurt ıopasını eıkici Hüıeyinirı 
batına indirmittir. Birkaç daki-

ka içinde büyüyen kavıa, Mehmet 
ile Ali adında iki ıencin araya ıir· 

meai yüzünden baıtınlmıf, Hüıe
yinin biri yoğurt ıatmaia gitmit, 
öteki Hüseyin de tekrar odaıına 
rirmittir. 

Yoğurtçu Hüıeyin, yoğurt ıat 
mak için mahallede fazla dolaıa· 
mamıt; alacalı olan birisinde" 
böyle kartılık ıörmeai ağnna git 
mit, tekrar dönüp Hüıeyinin evi 
ne ıelmit ve baiırmııtır: 

- Ulan, hem borcun var, hem 
de bana dayak atıyorsun! 

Bunu duyan boyacı Hüıeyin. 
tekrar dıtarı çıkmıt, iki genç, tek
rar l>iribirleriyle kavgaya tutuı· 
mu,lardır. 

Söylendiğine göre bu ıefer, bo· 
yacı Hüseyin, cebinden çıkardığı 
bir çakı ile helvacı çırağını par
mağından yaralamıttır. 

Yaralanan Hüseyin. bütün kuv 
veliyle eskici Hüaeyinin üzerine 
atılarak bıçağı kapmıı, bütün hızı 
ile boyacının sağ memesi üzerin" 
aaplamıttır. 

Mahallede, bu ikinci kavıay• 
da baıtırmaia gelenler, iki kavga· 
cının kendiliklerinden ayrıldıkla 
nnı rörmütlerdir. 

Yaralı Hüseyin, doğru odasına 
girerek yatağa uzannııt, annea\-
ne: 

- Anne, ben yaralıyım... de· 
mittir. 

ihtiyar kadm, ne yapacaiını ta· 
tırmıf, ilk önce doiru helvacı Hu
l4ıinin dükkl.nına gitmit: 

- Senin çıraim ojlumu yarala· 
dr.. dem ittir. 

t k zaualltlcırı alma. T GflYlf paroıı 
ramvay azaSI çok defildir. Faltat içlerinde öy. 

Muhakeme başladı, vat-
le harap arabalar uar iri yürürlır.n 
Kazancılar çarıı1111ın bütün patır-

ma n sorguya çekildi d111nı da ardından ıürükler. lçir..· 
Geçenlerde Üıküdarda feci bir Jeki/er Jeli dllara binmit bitirin 

tramvay kaza11 olmut, vatman ıüvariler~ dönerler. Dizler lıGTı"• 
Haıan oğlu Hüıeyinin ıürdüiü lan toılar, omuzlar tolruıur, yol· 
tramvay arabası, Kıııklıdan Oı • cular nöbetle biribirinin. lrueai&• 
küdara indiği aırada ıütçü Hali • na .,:1ıııır. · Bu yolda tram11a1 ol· 
lin arabasına çarpmıt, ıüçtü ya • madıfı i~in günün her ıaatinclı 
ralanmıt, arabaıı parÇalanmıttı. durak yerleri kalablılrtır. F cibt 
Ayni zamanda Oıküdar orta çolt kere beklemekten, hep tlolıı 
mektep talebeıinden Riza da a • ıeçe,, otobüılere alınmaJılıların . 
iır surette yaralı olarak Zeynep dan lıallıın büyük bir bölümü 1" • 
Ki.mil haıtahaneaine kaldırılmıt. ya g:der/er. 
orada can vermifti. Beı.na öyle ıeliyor lıi laalln ta • 

Bu feci kaZ&nın muhakemesi, ıımak için lturulan ıoıyeteler, lıen
Aiırcezada dün öileden sonra dilednin ne gibi borÇlar yülılen • 
ba9ladı. Ölen çocuğun varisleri - dikte. rini hiç heıaplamıyorlGT. Sa • 
nin vekili, tahıl davayı letri-h yol· nıyorlar ki lcoytlulıları para, on • 
lu aöz ıöyliyerek, Üsküdar tram· lara tlileJilıleri gibi iflemelr halı• 
vay soıyeteıinden on bin lira taz· 

kını da uermiftir. 
minat İstedi. 

Mevkuf olarak muhakemeıine Halkın bu kuramlara Jaya • 

H nart]lr uzaklarda iı aldılıları, on · 
batlanan suçlu, vatman aıan oğ· . 
l H.. . ku w • k lara aüuenerek wola çılıtılıları alt • 
u uaeyın, yo t &f&I• ıner en ° 1 

yol demirlerin{n havanın rutube- la bile getirilmiyor. Bellıi dahtı 
ti teairiyle ıılak olduğunu, kay • ken:li Jıentlimize bu ince nokttila 
ğınhğm teıirini azaltmak için e • n bula.calı hale relmetlilr. Bari 
linden ıeleni yaptıiını, fakat belediyenin eli bunlara uzanıa .• 
yaptıiı bütün manevralara, aldı • ilci nolcta araındalri yolcuların 
ğı bütün tedbirlere raimen kaza- ortaıamcm bulunaralr kaç lalıilı<a· 
nın önüne ıeçemediiini ıöyledi. da biraraJa kaldırclacafı karar· 
Mevkuf olmyarak ıcne mulıake- lqtuılıa •. 
meıi isteğinde bulundu. Kallclf ıaatlerini bildiren tarİ· 

Birkaç 9ahit dinlenildi. Diğer leler durak yerlerine cmlınca, bis 
tahitlerin ıelmediii anlatıldı. de lı'llılıımızı arar, parıımizla ba· 
Bunların ve ketif raporunu ve • flm .7 a dert satın almıf olmayu. 
renlerin çağınlmaıı, vatmanm a- s. Gezgin 
hkonulmadan muhakemeıine de· -------------
vam edilmesi karariyle muhake • 
me batka ıüne bırakıldı. 

Bu davanm tahitleri, tunlar -

dır: Salihattin, Mehmet, Azmi, 

Nezahat, Faik, Latif, Sedat, Re • 
cep. 
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Dil ı,terl 

Kılavuz için 
dersler 

-9-
Baka - Kalon 
Baki = l · Geri, ıeriye, 2 • Ka · 

lız 

Yumurta 
Halkevinde Kontrol iyi sonuçlar v 

YANGIN 
Baki kalmak= Altamak (tur-

vivre) 
Fani= Olez 
Fena= Tüken 
Ezeli =Onceaiz 
Ebedi = Sonrasız 

Fatihte bir kız 
kaçırılıyordu ! Refi Bayar bqkaalıktan 

istifa etti 
Şehrimiz Halkm Betkaaı Bay Çeıme baıında Zehra11 

Refi Celi.\ Bayar iatifa .tmiıtir. kucakhyan Şemsi, tutuldu 
Refi Celil Bay arın iıtif ası ETYellri alqam Fatihte bir kız 

Yenikapula !>elirmen ıoka • 
iında Eftimiyenin evinden yan • 
ıın çıkmıf, evin üıt katı yanlık .. 
ta sonra t&ndürülıniiftür. 

Türk köylüıüne, para ı · 
malların batında olan yuınu 
ihracı yapılırken kontrole ti1'i 
talmuı faydalı neticeler venn· 

Yumurtalar kontrol edil 
tönclerildiii 11ralarda, yabancı 
yasalar, bilhassa Karadeni~ hs 
liainden ıelen yumurtaları 
ediyorladı. Fakat kontrol bati 
Jan ıonra yabancı piyasalar, 
velce hiç beğenmeciilcleri lata 
yumwtajannı tercih etmeie 
l&mıtlar ve bundan dolayı bi 
ta lıtnabulcla kontrol edilen 
murtaların deierleri artmı,tır. 

Eicr hu luaplalıüır allİ za. 
manlarda balunmuf olaydı, lıiipjlı 
din kitaplmına ıöyle b"fLınlılt: 
"ônce•i~ik ve .anrcmzlılı, yalnız 
Tanrıya öz~üdür.,, 

Parti idare lteJetince kabul •clile- kaçırmaya danUUf vakuı ol • 
relr yerine T rp fakültesi Dekanı mUflvr. 
:Bay Naı-ettin Ali yeni Halkevi Zehra iemiacle 011 üc Jatm&la, 
Batkanlıiına vekaleten tayia e • bir kız, ılqam üuri, ortalık ka • 
dilmittir • rarnbn, eline ~ir koYa atarak e• 

§ Şiılide Küçtilmahçe soka .. 
fmda Yaninin apartımanının ha
Ta pzı 1'orueu delinerek yanlın 
çıkm19, fakat vaktinde yetiıilerek 
söndürülmüftür. 

Kalız olan T anrıJır. 
Bu lıalım Jünytuı Jefil, tülrett 

Jünyaıulır. 

Gerİ•İ bir •Ürü yalan! = Btılriıi 
güzalı binihayet. 

Geride lralanlaro ,.,,., Jilemelt
fen bııılıa elden ne riJir?. 

Olerlilı Juypmftll ifinİM• a
tarak çalııınız. 
Son batan 6•mlnin 30 tqlaırt· 

ilan 25 i bulundu. fırtayonlm- bil· 
lıin hir laalJe limana •elliler. 

• • • 
Batın= lçyüz 
Zahir = Dqyüz 
Herltan6i biT ifin ılıt)'Üiine Je

ğü, i~yürine Wtms. 
Y aluıl ıöyle Ji1f?büiriz: "Her· 

hangi bir ifin Jq Jeğü, i"ıiaüne 
baltınız.,, Fakat bu ikinci ıelrilıle 
"yüz,, kelimeıini ayn yazmak do· 
ita doğru olur. 
Bedbin ~ Karamsar 
Bedbinlik = Kareısarblr 
Nikbin Akımıar 
Nikbinlik = Akmıaarlık 
tyicil Hayırhah 
Eyicilik = Hayırhahldr 
Kölücül - Bec:lhahlık 
Bencil = Hodbin 
B~ncillik = Hodbinlik 
O:ıkecil = Gayrendit 
Ozkecilik = Gayrendiflik 
Sen iter ıeye Jrararruar lrir •öz

le balırnalılan ne zaman lıartul11-

Yeni batkaa diba kendiab'le Tinden çılm111, IU doldurmak için 
ıörüten bir naubarririmize fUllla- civardaki bir Ç811118J• dolnı yol· 
rı söylemiıtir: lamnııtır. 

" - Yeni vasif ... dünden i- Çı....-.mcla mualulu açıaıı, 
tibaren batfadım. HalkeTleriDin kovanın dolDMııaı IMlclerlren, 
yeniyıl bütçesini hazırlamak İfİY• Şemai ie91ainde bir aclam 7unna 
le bir komite metiul .olmaktadır. 7aldatmıt, 1rirclenhire beline aa -
B~• öniimü•doki Perfı'Jllbe rdıp kalclırmıı ve kaçınnaia ıi -

sünün• kadu proje halinde huır· ritmiıtir. 
lanank Halkwi iclare heyetine Şqıran kıı, çıillk çıihia baiır
bildirilecilk ve. ~rada ıirü~üldük- mıı, etraftan yetifenler t }q kur • 
ten IODl'a Partı ıdare heyetine Ye- tarmaia ça)ıf1Dıtlardıı·. Bunun Ü• 

rihceldir. Bü~ ilinden eonra zerine kızı bırakan Şemıi, silah 
Halknlerinin diier ifleri7le met· çekmit, fakat &una raimen biraz 
tul olmaya batlıyacafız.,, ujrqmaclan sonra yakayı ele Ter. 

Okullar 1 Temmuzda 
kapanacak 

Bütün olnıllana linbunl• -
ri için yıl tatili bir T emnıuada 
ba9lıyaaktır. 

Öjretmealer bir T emmuaa ka· 
dar okullarda 1xılunmak mecbu • 
riyetindedirler. Buna uynuyaalar 
cesa ıörecelderdir. 

• 
Yalnız D7 okulları, imtihan -

lan eTYeld IÜD bitiıerek yas ta .. 
tilin• bqlamqlarclır. 

mittir. 
Suçlu, dün aktam üzeri polit 

tarafındaa 1nüddeiumumllii• ıe • 
tirilmi9, müddeiumumi Şefik, doe
yayı ıöıden ıeçinnit ye tahkikat
taki bazı eluildikler tamamlan -
mak üaere, doayayı ıuçlu ile hir • 
likte tekrar poli.e ıöncfenniftir. 

Deniz ha111amlan 

MOTOSIKLEI IEN 
DOŞEN KIZ 

Taka imde Ahıaeclin idare et .. 
mekte olcluiu aaotoeiklete binen 
Hünü kw Saffet, müvazeneaini 
kaybaclerek düımüt, bacağından 
yaralan•11tır. 

PANTALON ÇALMIŞ 
Ayvanıaray Tapur isJr.laiatle 

Haliç firketi Tapurunda çalııan 
Osman, arkadqı Muıtaf anrn 
pantalonunu çalmq, Ounan ya • 
kalanllllfbr. 

SU YOLUNDA ••• 
Trahya ile YenildSy araımda 

tamir edilen ıu yollarında çalı • 
tan Bi1ll ile Ömer, it meseleıjn -
den kavga etmiıler, Ömer demir
le Billli batından ve kolUndan 
•fır ıurette yaralam'fbr. Yaralı 
Beyoğlu lıastalıaneeine kaldıtıl • 
mı,, Öıner yakalanmıftır. · 

HAMAMDA DOSMOS 
Fındıklıda odun tüccarı Neca

ti Satlullabıa hiamet4iiti Necmiye, 
Fınclıldı bamM1mda yıkanırken 
dütüp ba9ından yaralanmıtır. 

Şehirde bulunan ilk okull••cla 
dersler ıelecek Pel".,em1'e ıünü"" 
den itibaren kesilerek son 1JD1fın 
~tihanlarına baılanacaktır. 

Denizhamamı ve pl&j açın.ak 
için helediyeye yeniden birçok 
kimaeler aelmektedir. Bunların 

aösterdikleri yerler iyice ılzden 
19Çİrİlecek, l~ft Mile tatbike 
baılanan talima~ameye tör• bil· Ankara Hukuk okuluna 
tün aokaanlan tamamlancl .. ıldık. gitmek istiyenler 

lmtihular oa HuİJ'&Da b .. 
dar bitecektir. On l>et Haziran • 
dan itibaren; de bütün ilk okullar 
yıl zarfında yaptıkları itleri ıöı • 
terir serıiler açacaklardır. 

tan IOlll'a izin verilecektir. Kam • Hukuk falriiltainin ikinci ve 
kapı aahilind• de ltir denizhama • üçüncü sınıf taleheıinden bazda • 
mı açdma11 iatenmit İM ele l»ele • rı dekanlığa müracaat ederek An· 
el iye- hir çok lliualann buraya kara hukuk f akülteıine ·gitmek i . 
aktıimı ileri ıiilwek izin Yerme • çin tatcliknase iıtemitlerclir. 
mittir. Yenikapı, Samatya sahil • Dek.ani• falriilta derılwine ili· 

aak11n? Baıötretnıenlerin lerinde de deaizhamum açdma • ve olarak bailı bulnan ietatittik, 
N• çabulr lıaramıarlıja luıpJı· makam parası ama müade edilmi1ecektir. Roma hukuku, •• litan deraleri 

._I _____ o_t_O_M_I 

yor~~~1arlıJı beliti iter zcune111 ilk tedrisat miifettit ve hatöl • Belediyeye yeni varidat imtibanlan ,apı1mıt oldulu icin 
retmenle · · ın-•--- t-L • ti talebenin imtihanlara 'L-..1-.JıJctan 

doarcı J-;r.;lılir,· lalı11I h-- saman nnın aAlllD ımsısa a • Sa b L_ -.-
• J&""tJ• .... • ı b · k naaaryanan•nın u.lecliyeye ıonra bildirdikleri bu iıteklerjni 

L-v1Jettir. rı yenı yı ütçesıne onmadılı i· . . d .... L _..1 
'"' . bu tah • H . ıectıimi ün yaaau~ Bel9Qiye kabul etmem ittir. 

Altımşarların ,olı dela, Wpleri çın ııaatın asıraa ayı ma- üç aene eTTel hauım kiralarma el 
de alı olur. &f bordrolarından çıkanlmuı koydutu için paralar o zamandan Kitap deJiıtirmesi 

Eyicü ve öuecil ol: Ne 61111t•· b~~~~ür.11_ ~~dnürliltüb""ldt~~~~-an beri bir bankada birikmekte idi. Türk tarihi araıtmna kurumu 
k .. , .. 1 .. ..,. ....• t •• J • ...1 utün ll'K OKU ara 1 1f111'111if\I. 8" h J L__ f L 1 O 11nın o u ugunu ıa e, ·- • r-· ır ay i yekilna varan "" paralar stanuu nivttıiteıi rektörlüiü • 

h .ı· • J·· .. , Aldıt11111s ınalhlata ıBre ilk b nd al b• nız; en~ını urun· . irkaç ıün zarfı a ınacak, va • ne ar tezkere ıönclerenk Oniver-
K .. 1 .. .. 1 b •1 ol H L tednsat batöiretmenlerinin ma • "d 1 l __ ,.....__ • . h o ucu ve enet mcı: erıııre kam ta1ıa. . .. n at o arak yazı a"6Aur. sıtenın anıi ilmt müeıseselerle 

•in iy:liğinİ İ•te, oe 6af'""-artı :_..1 ~-~~1 J'•~- 'Jll ~~~ • - kitap diiftirmeai yaptılnu aor. 
d.. .. , t111Uea C• .. ..-umqaa u. Mı WIPI • 1 1 R 
uıun. • • körl'9~...I at bütçeye tekrar lcomaluncaya au ı•c• n•betc;I eca.n•ler muttm. ektörlük deiittinne yap· 
Bencıllılı, fU"'' ~--- kadar '-- .. 1 •-------------... ı tliı yerlerin adlanm ıösteren hir 

gelir. _, ojretmen er DMk•m Samatyada: Teofilos, Fenerde: r... L--ı k •----- d 
• • • maatiannı bo~ olarak Maetle a· Hiieamettin, ~hıadeba••nda: üni • ı ... e ıa&JT 11ara aunama sön er• 

la ki d --L- bu ~ >- mittir. Kurum ken.ti kit.plarile 
Mi!badele = ""-1

11
· ca ar ır; soara .... u yapı. verslte, Şehremininde: Nbım, Kara· .,. J kt bu müesaeıelerde çıkan kitaplar a· 

Tadil _ Dei:.ı.e aca ır. rtlmrtlkte: M. Fuat, Aksarayda: Sa· 
._. --.:1.+•••· Ali oı .. n r~dik ra11nda deiittirqıe ya-caktır. 

T.L- .ıül = Dei:.Li - nm, .u99aa-s--: ........, u-.ıı pa • Ö -
U9oll iP Uıküdar tramvayının ~da: Aaador)'&ap Cibalide: Neca • teyanclan lsv9Ç lpsala OniTer • 

Mütebeddil ;= Deiitk•n • b J ti, Çemberlitqta: Sırn Rui111, Emin· Jİtesi kültür Bakanlıiına müraca • 
Çc* ualıil, böyle biribirine Nil• yenı ara • ari önUade: HUınU Haydar, Galatada ı.t ederek ıehrimizde çıkan Oni • 

_, lıelimeler görünce, ziltninbJe, Oaldidar tramvay tirbti tara • dotru yolda: Merktı, Titnclde: Man ,.ersiteye ait kitaplarla kendi IMm 
bunlan ncuıl ayıracafınıu tliiıii· fı~dua AJmaa,ata umarlanan ae- koTiç, lstlklll raddeodnde: Kemal leketlerı"nde .. -'·an kitaplar aruın• 

" k•• u-L- .:ı..,.;:.-::-...1 L· , __ · • Re..._1 ft. be d "" rk M k ~"' .. .. .. Fakat ara~a nuı· ... w ·-~••ı ay...- JÇın • uu ' vem an Y •: ~a er ez, 
nur.unuz. r71 d 1---• ..... · ır d y 1 T ıt 1 da deıvi..tirme yapılmasını İste • 
l

.. ·~ı •alı"m : • .:ıam talimat, e ıe ~ar • .Baaı yerlerde yapıl· "asnnpaşa a: en aran. a ıcı · :r 
um,'• am,' ' ... u ' --'·ta 1 "h- h · • d . ...t.Junda· "eni TO kivı mittir. Bakanlık bu isteli kaL--1 ....ıı • u• ıt.I• mala•maf l}C ~ 0 &D Çlıw at lfl • haan-an "a • 1. r ~ • UU 

rna11t ım, ım, aıım, ,, b...ı- b" • ...111UMıtt... ederk rektörlüie bildirmittir. 
~-L 6" •· ·· lıel' m·n L-a aonuna uar ıtecektır. '"""' .... ''"" a1111C1 ır aıru ım• , lftllT'" • G 
lıarııılı anlamları içinde nad bo- maz. eçmif Kuranlar: 
julmuı olduğunuzu unalar•nuz. V U• F luulleri «raıntlcı ,., 11lı 20 Meııe 1820 
'Her tliltle bir lıölrten hirrolt lıeli- tlefiflri olUT. - lkiad Divanıharp tahditi eıhan Eaki pzetec:ilerden mülkiye 
me çılıar. Dilrlıat edilcelı tadar: K.tınanltınla yalnq Ktunutay maddesiyle maznun bulunan Yeniıfin kaymakamlığından mütekait Bay 
Ba lıellmeler cümle iP,.tle, tek deliflıeler 7GP"Wlir. gazetesi müdürü mesulü Ahmet Ra • Niyazi Ercanin otlu Ticaret lise • 
Ntlarına, canlı oe yerinde mülir1 Baltar """"- llefiılıen'Jir. sim ve Millet Katfllerl namı altında ıi talebesinden Necati yingi bir 

Deoletler araıntla en aalı Delifhn lsqla bir 1111.,,.ı makale yazan Nebi r.ade Ah'9et Ham· yaımda olduiu halde ölmüttiir. 

l di Beyler halduıulakl dava nihayet Ceııueıi dün arkadqları ta • 
'lodlalıls, .,,.. AJUG arf:"" Ba miMllJwe r-ren 1Mi ieli- balmq ve AJuaet Butm Be7ia vica· 
"clefil, beliti laluı lalcı Monoprill meler: hına beraatine karar verUmif, Ham. rafından kaldırılmıt, Erenkö7ün -
'Jeflıler ildiine lıımılar. llkelik = lpticlailik di Bey sıyaben bir ııene hapl8 ve elll de Sahrayi cedit meu.rlılma ıö-

Türk lıöyü elronornitle tlefİf Jaa. ilke = iptidai llra cezayt nakdiye mahktm olmuı • mülmüttür • 
• .--J:L. .:11.-1.:L..a _..__ tur. Bay Niyazi Ercana tasiyetleri· 

, ~ına 1ır11M111~e -ü.en a.- · - ULUS- , ..................... _ ... l mm aunanz. 

Kvadeniı havaliıinde y 

ta itile uiratanlar yumurtala 
kontrolünü yaptırmak için lata 
bula ıöndermeğe bqlamıılard 

latanbul yumurta kontrol k 
mfıyonu bütün bu yıımurtaları 
den ıeçinnektedir. Fakat Kart 
deniz limanlarından selen hu 
murtalann çoğu bozuk çıkma 
dır. iki ıüıı evvel yine böyle 
parti yumurtadan ıekiz yüz ıaıı 
tı aeri çemlmiıtir. 

Uzunköpra karpuzça
ların ın dileği 

Bu yaz bütün me:yva, ka 
ve karpuz ıibi maddelerin Yet' 
iakelesinde yapılmakta olan hal 
eatılmaıına l>elediye 
karar verilmitti. 

Bunun üzttine, Uzunkö 
ticaret oduı, lıtanbul ticaret od 
tına müracaat ederek, bu kar.,.-. 
UmaköptUlii kaa-p'la ~"°carları ı 
leyhinde olduiunu, çünkü, va 
dan, hale kadar ukliye pa 
vermek llzrm relece'fint f(lil' 
taraftan daha mühim olarak 1ctf 
puzlarnı zedelenecejini ileriye ıil 
miiftiir. 

Bunun üzerine lıtanbul tiur" 
odası meıeleyi belediyeden aot' 
muıtur. Belediye cevabında kat' 
puzlann zedeleneceği hakknıdl 
bir fey aöylememekle 'berabet• 
nakliye masrafının az oldu ~ 
tekiz para kadar tutacağını, tJ ' 
zunkaprü mallarını karardan m · 
teana tutnıanın mümkün olmadı 
iını ltildimıit, meseleyi yenidef 
tetkik etmekte olduiunu da ıö1 
lemiftir. 

Uzunköprü ticaret odası bul 
dan batka, bu yıl Uzunköpriil 
karpuzun Çok fazla yetiıtijİI' 
bildirmittir. Buna da sebep, fi' 
ker ıoıyeteainin pancar zeriyatı ' 
nı yüzde altmıı azaltmaıı, bul' 
day ıibi maddelerin ucuıdamıt -
ması ve köylünün karpuza eh•"' 
ıniyet vermeaiclir. 

DağbaşJnda gece 
iılenen cinayet 

Bir rece Şileden Pendiie dl' 
nerken, Oıküdar 11rtlarında ~I~~ 
rülen ve paraları alman baki"" 
Akifle Sabatayın öldürülüp tO ' 
yulmaları vakasından suçlu ı6 ' 
rülenlerin muhakemesine, Atar ' 
cezada dün öileclen ıonra de-_,.
olunmuıtur. 

Alıkonulmadan muhake111• 1 ' 

dilenler Şakirle Ali ve 111•1"' 
Şefik, Tabir, Safer, .Rüttüdiir· 

Bunların hepsi, ilk muh~' 
celaeıinde ondan fazla phit d~ 
lenildikten sonra, bırakıbnıtl-' 
dı. 

Muhakeme, suç delilleri ~: 
ıında yer tutan bir 1&Jllll klı•-
nın ıetirihneai için kal111ıftr. 00' 
bu noktadan bazı arattırmalat ,-
pılmq ve tamamlanmuı için, -;; 
hakemenin devamına bafka 
liİll aeçilmiftir. 
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DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
Telrika No: 108 Yazan: lıAak FERDi 

Kırı ra~iP, co,~esinin ııtın~ı ~ıitısııı 
sa~IHH ~ir celliltır ! 

l•a, gökten bir kurban 
istemiş .. ? 

Kemal Reiıe aelen cevaptan, 
l'irk ıemicilerinden ziyade Al • 
foııa aevinmiıti. Ejer kral, Kemal 
lleiae menfi ve aykırı bir cevap 
IÖadermit olsaydı, Alfons, esir 
forl&l'ar arasın.da kim bilir ne if · 
~nce görecekti ! 

kemal Reiı, lıpanyol kararı&· 
lııııdan relen bu haber üzerine ge-
1illicilere: 

- Sinan Garnatada bir müslü • 
"-n ailesinin himayesi altında ya· 

fılYormUf.. Şehrin kapıları açılınca 
ıelecekmi!· 

Diyerek, arkaCtaıları için endiıe 
te merak etmemelerini söyledi ... 
.\lfonau ıüverteye çaiırttı: 

-Talihin vamut! Dedi-For· 
'-la.r arasında kalacaksın amma, 
Sinan ıelinceye kadar kürek çek· 
llliyecebin ve ifkence ıörmiye .. 
tekıin ! 

Alfonı, Kemal Reisin ayakla -
l'Jna kapandı .. Göğsünü f iıirerek 
leni! bir nefes aldı .. Türle amira· 
t;ne te!?kkür etti. 

Kemal Re:s Alfonsu yanma o
\~~muştu .. 

J\:om.z~ ıyorlardı; 

- Türkleri yakından tanımanı 
i, ~m, AJf~-, ! Bizi ne kralın ta

; ne de kumandanların .• 
- Sizin iyiliğinizi unutmıya · 

cağım, nmira! hazretleri! Ben bil· 
rn·y~:-e!-, dü:ünmiyerek bir hntaya 
düştüm. Aı·sl:ına kedinin ıaldtrı§r 
ıih, size el uzatmak istedim. Be· 
nim elimi ve belimi kırmak eliniz· 
de iken, beni asmadınız ... Öldürt· 
medir-;z ! Sizi ölii.nceye kadar u • 
llutmıyat:.ağım. Türklerin bu te • 
lhiz yüreklillğini, bu merdane ha· 
reketini krala ve lu'lliçeye anla · 
l•cağım. ! 

- Krala anlatman yetifir .. Biz, 
onun tanıdığı gibi, hak11zlri1 se • 
~er, barbar imanlar değiliz. 

Alfons Bülmek istedi: 

vak' ayı anlatırsam, hayretten hay
rete dütersiniz ! 

- Söyle bakalım ... 

.. fona anlatmağa baıladı: 
-General Rivera'nrn bir erke1< 

çocuiu dünyaya plmitti. Generali 
aevmiyenlerden biri nasılsa, kra· 
liçeye: "Bu çocuk, piçtir. Çünkü 
General altmı§ıru geçkindir.. Bu 
çocuk ondan değildir. Onu öldürt· 
mezıeniz, orduya ve memlekete .. 
semavi bir felaket releeektir !,, de-
mi,. Kraliçe, kendi itikadınca 1 • 
sanın yeryü~ vekilidir ve a • 
zi2ler sırasma ı~miıtir. Gecele · 
ri bütün Kilisede İzabe) namına 
dualar, ayinler yapılır. -Kraliçe, 
böyle met'um bir çocujun lapan· 
yol topraklan içinde yapmasına 
müsaade edemezdi. Generalin ra -
kipleri bunu bildikleri için, krali
çeyi sıkııtırmaia başlamışlardı. 
Rivera'ya gelince, o altmıımdan 
sonra ıelen bu aüzel yavcucuau· 
nu çok seviyordu. Bir gün kraliçe 
tarafmdan saraya davet edildiğini 
duyunca sevindi.. Atına bindi .. 
Saraya koftu. Generalin bizzat 
kendisi ağzından dinledim •. Kra • 
liçe ile aralannda f(iyle bir konut· 
ma seçmit: 

" - Bir cocuiun dünyaya ıel
mif, iiyle mi 7,, 

" E ~ Haımelmeap !,, 
".-... ~ ıüel mi?.;,. 
" - Yer yüzünde eıi yoktur 

sanırım ... ,, 
" - Bu gece rüyamda Hazreti 

hayı gördüm. Çocuğunu çok se -. ., 
vıyor musun.,, 

" - Evet Ha~metmeap ! Onu 
karmıdan çok seviyorum .. ,, 

" - Bu çocuğu Hazreti lsa ben· 
den istedi.. Onu timdi buraya gön· 
dereceksin !,, 

" - Peki liatmetmaap ! Fakat 
sorabilir miyim: Çocuğumu ne ya· 
pacaksınız?,, 

" - Bu ayın ilk pazar günü Me· 
ıihe kurban vereceğim .. Boynunu 
kesip kanını Mesihin heykeli ö -
nünde akllacajım ... , 

" p k" h ' - e ı atmetmaap ... ,, 
General Rivera'nın çeneleri ki

litlenmif .• 
- Çocuiuar.ı veremem ..• 
Diyememif.. Ve kraliçeye aöz 

verdiği için, biricik yavrusunu eli· 
le saraya getirmif.. Kraliçeye tes· 
lim etmiş. 

Kemal Reis hayreotle tordu: 
- Sen bu çocuiun Meaihin hey-

Londradan mektup 

Matbuat kongresi 
Gembrlç: 13 - 5 - 3;; 

Gazetelerde günlerdenberl beni 
çok set'illdiren bir duuuın vardı: Bü
tün Türk gazetecileri Ankarada top
lanacaklardı. Ne konuşacaklar, ne 
sonuç alacaklar bunu bile dlifilnme
den coşkun bir Sft1ince kapılmıştım: 
Ttlrk gaıttesint 11azı gazan lıer ada • 
mın Ankarayı görmüı olmasını birin· 
ci şart sayıyordum ve buntla haklıy, 
llım. Tam müıWman olmak içi11 Kri
belfi gör1tıek kabilinden bir kör ta -
abllüdün Uhanu değildi bu! Ankara
yı görmemiş olan kimsenin, Ankara· 
yı görmek isteğini içinde duymamış 

olan kimsenin devrimi tam lmı·rama· 
sına, devrimle tam dol1tıasına lıelc 

deı·rimi anlatmasına ilftktİll yoT• • 
tur da ondan.. Ankara görülmeden 
devrime tanı inamlamaz. Ankara gÖ· 
rülmtden devrim tam serilemez! }' a· 
rıda kalmış bir liyal.:at mi var, ateşi 
sönmek üzere olan bir şair mi görü -
yorsunu:, Meıızu bıdamıyan bir res· 
sama mı m:ı110rs11n1tz; Ankara11a 
gönderiniz! Kırılmış umudu, pculı 

du110•11u, körleşmiş 1ıızı, süriinüz An
kara ocağına, döğünüz Ankaramn 
örsünde! Manevi lıastalıklara sana
toryum Ankaradır! Rulıunun ciğer -
leri zayıflafm'f lı.imaeleri Ankaramn 
sert, soğuk ve aılıhatli havasına 

göndermek gerek! 
inkılap uğrunda bütün kültürü -

nü, gücünü g4nü güniine harcayan, 
fikir amelesi gazeteciye Ankarayı 

göstermek gerek! 
Sanıyordum 1.-i: Bütün /Rtanbul 

gazetecileri Ankarayb gidecek ue dö
nilşlerinde bütün sütunlarda bir An
kara harası esecek! H(•psi gitmiyor, 
oide"1İf10r; ne 11azık ! 

Partinılzin geni programında bir 
yeni güzel madde daha var: Parti11e 
mensup birinin gazetesinde Parti fik· 
rine uygun olmıyan geri ı'e çarpık 

diişünce ileri sürülcnıiuecek! Artık 

Partinin en eski gazetelerinden bi -
rinde bir fıkra muharriri "Ne yapa
lım, ben şahaen libcralistinı.. lalı ... ,, 
gilJi dlifiince "larSUttı ~ ...Or#aklıkla
rı g&teretnl11ect1k! Deı:ırlm gazetesi, 
telgraf kciğıdı pibi, "Mulrteı•iyatın -
dan nıeauliyet kabul edilme::, mes11 • 
liyet imza sallibinc racidir., klişesiy
le işin içinden aıyrılmamalıdır, sıy · 
nlamıyacak artık! 

MiimkUn olsaydı da "Ankarayı 

görmigen gazeteci gazamıgacak,, di -
11ebilseydik? Ye Ankaraya bütün "a· 
zete<'iler def;letin talısis edeceği trc•n· 
le kongreleri için çok ucuz ı·e hattii 
par<ısız getirilebilseydi keşke.' 

Keıkc lrcr gczcteciye bir Ankara 
slaji şart olsa! Her gazetenin lıcr 
mulıarriri için o gazetenin Ankarada· 
ki mulıabiri ile nöbdleşe işini l'<' !JC· 

rini yılda lıir iki lıcıf ta olxun deği9tir
mcsi e1Jas tutulsa! 

T alırir müdürleri, musalılıifıler, 
şclıir mulrabirleri, Ankara ve lstan . 
bul gazeteleri arasında bir iki lıafta 
irin t;ok kolay değiştirilebilir de .• 

Yazncak sermayesi olmak, devri· 
mi kavramak, Ankarayı bilmek. Erin
de bulunduğu kurundan /Nyecan 
duymak! J~tt mükcnımel bir gazete -
ci için en ~ili ba~lı rıartlar ! Ve iyi 
gazete, 11ararlı matbuat, ondan son -
ra çok kolay ııc çabuk gelecektir. 

B.K.ÇAGLAR 

5-KURUN 20 MAYIS 193.) 

1 Ş EH 

Hukuk Fakülte
imtihanlar 

Hukuk fakültesinde imtihanla· 
ra gelecek pazartesi ıününden iti
baren başlanacaktır. ilk İmtihan 
medeni hukuk dersinden Japıla • 
caktrr. 

Talebenin fakülteye yıl içinde 
devam etmek mecburiyetinde oi
duğu gün sayısı teıbit edilmiştir. 
Ameli kurlara devam eden talebs 
fakültenin açık bulunduğu günle· 
rin dörtte ücüne diğer kurlara de· 
vam eden talebe de üçte ikiıine 

gelmek mecburiyetindedir. Bu ka· 
dar devam etmiyen talebe imti • 
hana alınmıyacaktır. 

Kur bağahdere ne zaman 
temizlenecek ? 

Kadıköydeki Kurbağalıdere • 
de havalar ısındığı içjn yeniden 
pis kokular çıkarmaya başlamış· 
lrr. Bu yüzden sivrisinekler de ço· 
ialmışlır. Dere kenarında oturan 
lar yeniden belediyeye müracaat 
etmi!lerd ir. 

Derenin temizlenmesi için be· 
lediye fen heyeti tarafından bir • 
kaç ay evvel baılanılan tetkikat 
bitirildiii için yakında temizlen -
me işine baılanacaktır. 

Bu temizlik, evvela dereye a· 
kan laiımlarm temizlenmeai ile 
baılıyacak, sonra derede bir ka ~ 

nal açılarak pis sular akıtılacak · 
tır. 

iki genç kız arasındaki 
korkutma davası 

Şitlide oturn Ayte isminde bir 
bayan ayni mahallede oturan ve 
erkek elbiaeıi giyen bayan Me· 
tek Zadın Mındisini ölümle teh • 
dit ettifini iddia ederek 'bir dava 
açmıftı. 

1 DE 1 
200 hekim mah
kemeye verilmedi 

Etibba odasının, üyelerinden 
iki yüz hekimi odaya yıllık aidat· 
larını vermedikleri için mahke -
meye verdiği hakkında dün Tan 
pzeteainde çıkan haber doğru 

deiildir. 

Oda batkan vekili Bay Doktor 
lhıan Sami, kendisiyle görüıen 
bir muharririmize ıunları söyle • 
miıtir: 

" - Etibba odası kanuni bir 
tec:ekküldür. Buraya yazılı lJultl -
nan 1200 üyeden birkaç tane:si 
odaya olan aidatını vermemiş o -
JabiJir; fakat Tan gazetesinin 
yazdığı gibi iki yüz elli doktorun 
odayn yıllık aidatını vermedikle -
ri için mahkemey~ Yerildikleıi 
haberi asılsızdır. Odaya her dok • 
torun aidatını \erme i kanun 
hi\kmüdür. Ve bir yılda on lira 
gibi az bir para veımekten hiç -
bir doktor arkadaşımızm kaçına
cağmr zannetmem. 
(ğz bx, iyonun 

Bizim bu arkada§larr mah -
kemeye vet mek aklımızdan bile 
geçmemiştir. Yalnız kendileriyle 
göıii5mek üzere oda avukatı me -
mur edilmiştir. A vukatnmz da bu 
doktorlarla görüşerek aidatı tah
sil edecektir. Mahkemeye akset -
miş ve edecek hiçbir şey yoktur.,, 

Şeyh Saidin kardeşi 
Malkarada oturması kararlat • 

tırdmıtken oradan kaçarak baıka 
birisinin nüfua kiiıdı ile lıtanbu· 
la gelen Şeyh Saidin kardeıi Tahir 
yine Malkaraya gönderilmi§tir. 
T ahirin bir gazetenin yazdığı ıibi 
hudut haricine çıkarılacağı doaru 
delildir. 

ceza mahkemesinde aizli -:ıarak .... H ....... er g u· · n 
0
. -;·z-Bu davaya dün Asliye iirüncü l•l!!!!'!!'!!!::::::C:: ıı ı ~~

1 bakılmıttır. Bayan Melek Zad 

mahkemeye 1elmemi9tir. Dava türkçe beş İl 
başka güne kalmıftır. 1 

kelime =· Bir yılda kaç koyun 
kesilmiş? 

Tutulan bir iıtatistiğe göre 934 
senesi zarfında 750.000 koyun, 25 
bin keçi keailmittir. Et fiatlan bir 
buçuk ay evvel yükaeldili fiatı 
tutmaktadır. Kuzu bazı yerlerde 
yine 40 kuruta kadar dütmüt • 
tür. 

Papaz iane toplamaktan 
beraet etti 

5 inci liste 1 
1 - Seciye - lra 
ORNEK: Biı lstlklil muhare -., 

hesinde Türk seciyesinin kuvveti -J 
ne da)'andık - Biz erkinlik sava ·i. 
şında, Türk ırasının kun-etine da-ij 
yandık. H 

2 - Aciz - Eksin, ı· 
Ac:z - Eksinlik 
Acı duymak, ldı kalmak - Ek-

~nmek : 
ÖRNEKLER: inkılap, dcizl~ -

rin ifi değildir - De"•rim, ekainle-
rin ;fi değildir. =ı 

Koıtantin İsminde bir Rum Devrimciler büyUk zorluklorl: 
papaz Dimitri isminde bir Rum, karşısında, ekılnmel: deiU, ~kle-H 
müsaadesiz iane toplamak ıure • rini artırmalıdırlor. !İ" 
tiyle "Cem'i iani.t,, nizamnamesi- 3 - Ehemmiyet - Onem İ 
ne muhalif harekette bulunmak • Ehemmiyet vermek - Onemek fi 

i l\lühim - Önemli ii tan Sultanahmet ikinci cezada 

- Kraldan ziyade kraliçeye an-
1.tacağım, amiral hazretleri ! Çün· 
kü o, ordu ve memleket içinde 
F erdinanddan ziyade sayılan bir 
kadındır. Orduyu Endülüs üzerine 
l&ldıran da odur. Eğer kraliçe I· 
ıa.hel, Sultan Abdulahm tacını e· 
1iııden alacağına kocasını inan • 
dırmııı.mıt olsaydı, Ferdinand or • 
duYU çoktan Gamata önlerinden 
Çelnnitti. 

keli önünde k«ildiiini gördün ---··--·---l•H------HUl....,.1111 ............................... 
H ORNEKLER: Son yıllarda e -11 

muhakeme edilmitlerdir. I! konomik işlere büyük önem ver -=I 
k·- Tuhaf fey! Demek asıl hü · 

UJndar, lzabeldir, öyle mi? 

- Ona §Üphe yok, amiral! 

I - Bu kadın bu kadar zeki, an· 
8Y•tlı ve becerildi bir mahl6k mu· 

dllr? 

·ı,; Meziyetleri yalnız bunlardln 
;. e~ ~l~ydı, ona ben de batka

rı ııbı hıç kiymet vermezdim a· 
lb' ' ll'al ! Onun karı111na çıkan bir 
~&ının - en yüksek bir kuman-

811 dahi olsa - dili tutulur, çe· 
llelerj ar 1 K 1 · . .. 1 . ~ı maz.. ra ıçenın ıoz e-
tine kat'' · · d ıyyen ıtıraz e emez .. Ve 
~ •Jlnn fikirlerini bile derhal 

bal eder, çıkar .. Kraliçenin ar· 
ıusı-.. . t' -'- • i . d ._... Yerıne ge ırmıı:::& ıç n, ıcap 
• •rae kanını dökm~kten çekin • 
llaea. Size, berkesin bildiği bir 

.. ., mu. 
- Evet, amiral! O gün büyük 

mabette merasimle kurbanı Me • 
ıihin heykeli önüne getirdiler. 
(Kara rahip) dua ettikten sonra 
çocuğu keıkin bir bıçakla gırtla · 
ğından kesti ve kanını beyaz mer· 
merin üstüne akıttı. 

- Bu (Kara l'ahip) dediğin de 
kimdir? 

Alfon gülümsedi: 
- Bütün ispanyanın korktuğu 

bir adam ... 
- Raripten korkulur mu? On • 

lar hakikati arayan di.n yolcuları· 
dır. 

- (Kara rahip) cübbesinin al· 
tında keskin bir balta tafıyan sa • 
ray cellatlarından biridir. Hem 

mabette çalıırr, hem de sarayda. 
- Gel'!eral Rivera bu vak'adan 

sonra, kraliçeden çocuğunun öcü· 
nü almağa yeltenmedi mi? 

- Kabil mi? Kraliçeye hiç kim· 
ae el ve dil uzatamaz! 

- Neden ... ? 

- Çünkü o, elini göke kaldırırsa, 
o adamm baıına göklerin bütün 
yıldırımları yağar .. Mahvolur. 

- Buna ıen inanıyor musun? 
- Buraya gelinceye kadar ina· 

nıyordum. Fakat, sizin elinize esir 
düttükten ıonra ... 

- Şimdi inanmıyorsun demek? 

- Hayır. Çünkü, gökler onu 
dinleseydi, ben aizin elinize düt • 
mezdim! 

(Devamı var) 

Hakim Salihattin Demirelli, ·ıı mekteyiz. il 
ikisini de sorğuya çekmi§, papaz- 1 Son 11ıllarda en çok önetll;imizl 
la Dimitri nizamnameye muhalif ı· işler, endüstri girifbnürdlr - Son 
surette hareket etmediklerini an- ıl 11!.ll~r~a en çok _ehemm~11et verdi ·H 
lat I d ı· gımız ışler, sınaı tqebbüaattır. 1 .mı8 at ır. • ... M · T"" : . • - erasım - oren 

Hakım,_ ~o~y~yı gözden ge~i • ! ôRN EKLER: Dün yeni bir re.
1 

rerck her ıkısının de beraetıne ı •iln •e,.güıinin re•mi küpduıda bu-!I 
ve poliaçe alınan zarflann kendi- lunduk - Dün 11eni bir r~•im wr-1• 
)erine iadesine karar verdijini h gi&inin açım töreninde bulunduk. !I 
bildirmiştir. !! Reisicüm/ıura aakeri merasim İl 
------------- :: yapılmak uıuldtndlr - Cümurı: 

A •kerlı'k · l . 1 Q Bal}kanına ıiül törrn yapılmak u-ı 
~ ış erı ii ıuldendir. 

'ht-. -t--b-.t-, -. -"--1..: fi u - Müsavi - Eşit İ! 
ı ıya za ı erı çagırı ıyor ğ Müsavi! _ Eşitli~. ff 

Sanyer askerlik şubesinden: :: ÖRNEKLER: Turk kanunlarıH 
y eniköyde Sarıyer As. §Ube • il karııomdü, bütJ;z '!iultta§:ar .:ş:: ·ı._ 

ıinde kayıtlı ihtiyat zabitanın 1 H tir. 
Haziran 935 den otuzuna kadar TIJrlı·lyede kadın, erkek t'Şitliğ]" 

dlmhuriyetin eseridir. 
devam edecek olan 7oklamalarına ••ıana:am 
gelmeleri. •• mmı111U1111111111:a1."llUlllllUI: 



Geliboluda çarş yı te
mizlemek lizım ! 

Nüfus az - Dirlik düzenli yerinde -
Elektrik yaptınlacak - Hastalık yok 
Gelibolu, (Huauai) - Gelibo • 

luda bu yakınluda beklenen ıöç· 
menler için büyük hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. Sahilde yıiılmq o • 
lan kerelteler biçtirilmektedir. 
Çanakkele tarafından ıelen tah -
tacı türkmenler bu iti iizerlerine 
alarak karılan ve kızlarile bura · 
ya celmitler, el hezarlarile biçme
ie batlamlf&)rdır. Bunların içinde 
altmq yatmda kadmlar da vardır. 
Kadın ve kızların hatlarındaki ör
tülerde ve aaçlannda her cins pa -
ralar ve bazılarında da Franeız 
altm frankları ve çok eaki zaman
lara ait paralar dizilmiftir. Erkek· 
lerine sordum: (KanJanm..m 
hatları bizim bankamızdır 1 lhti • 
yarbjımızcla onlan sarf ederiz!) 
Dediler. 

Köylerde de bütün halk bu ıöç
menlere yerler haz1rlamakta, ev -
ler yapmatka, tarlalar ıürmekte • 
clirler. 

NOFUS 
Kazanın (24) köyü, (Eneate) 

admda bir nahiyeıi, (22000) nü. 
fuau vardır. Merkezde (9000) ki· 
ti oturmaktadır. Poliı tetkilitı 
mevcuttur. Geçen ıeneki pabrtı • 
dan i•.rken yahucliler buradan ıit· 
mif ~. 8-lanlan O•> kadar 
mdu1 lul1m9'b. kazanm eaki öko
noıci cepheıi zi'fa uiramıt oldu· 
i\llldan birçok depolar ve fabrika
lar kapanmq bir haldedir. 

ZIRAAAT 
Burada hububat, pamuk, kene

Yir, çawfiizümG, tara.,lık üzüm, 
karpuz ve kaYUD yetifmektedf. 
Bununla beraber kaylünün ihtiyaç 
içinde olduldanm aöylüyorlar. Şe
hir balmuıı kıt ıünlerini kahve • 
lerde, ıeçirdilini, yazın kayıkçılık 
yapbinH llylediler. 

ÇARŞININ MANZARASI 
Orta yerdeki büyük haYUz her 

IÜD ltirer parça dolmaktadır. Et
nfmı çeneliyen bütün dülski11 -
lana miialarafatı bara1a ablmM· 
tadır. ffeftZUD aizı clar oldaiun
dan içerisine tarak dubumm so • 
blmw mümldln clelildir. Bu ai· 
ul haTmUD tembl..._.i nere 
~ ile ppılma11 cok l&._chr. 
~ lriıçoiu pil&ir. •1r 
çok lllslk ~n aoblarda 
• 1 h 2 • 

Ye kahvelerde ıisara artıklarını 
topladıkları rörülüyor. Banlar bo
JUDlanndaki torbalan ba pis ti • 
tünlerle doldurup babalanna IÔ • 
türüyorlarmıt ! Bu çocuklar aJDİ 
zamanda dilenmektedirler. Daha 
dilleri aiızlannda dhmiyen kü • 
çük yanulan, timdicla hlyle ata· 
jılılc itlere c6ad......_ hiç üzül -
mezler mi? 

ADLiYE iŞLERi 
K •. --1... "d" H •Z•DJ;a .. 7111 ~ 1)'1 tr. ır• 

ıızbk Y• c.iDa1et yoktm". Hatti dö
rifmek vak'al'arı bile olmamakta· 
dır" .Alır cezalıların elcaeriıi Ke . 
~ ıelir, birazı da Şarköy • 
denclır · Bura aaliıi it ve Piçleri· 
le uirqan aakin adQalardD'. Ha • 
Pİl&İlec:le elli kadar mevkuf Yar • 

dır. Davaların çoiu adiyen baka • 
ret ve tokat atmakta. iharettir. 
Haftada üç defa ceza danlarına 
bakıbr. Xeçallçı .. namma da bir 
teJ ,oktur. itleri en az olan malı
keme buradadır. 

BELEDiYE 
Şehrin en aüzel binalarından 

birin de belediye dairesidir. ikin
ci hawnn ü.tiinden denize doi · 
ru wareti o1aa ~e hop 
9iclecek •iı- siriiniltil 't'VdD'. iki 
deırredenberi belediyeyi idare e • 
den bay Ali bu_ kez de ~alcenlıia 
aeçilmiftir. Doiıulaiu Ye tecrübe
lile aenelerdenlleri 1erini mubafa· 
za eden bu zat biıçok tetebbüale· 
rine rajmen fimdiye k•dar bir e
lektrik telisatı 'riicude ıetireme -
mit iee de ba lefer onun projele
rini yapbrmala b.tlamıttu. Bu 
ıenenin aolllanaa ...... tebri elek· 
trikle teDYir edewı..tini llyle • 
mektetijr. Belediye dairesi ıeçen 
seneler içinde bü,Gk Wr arsa atın 
alarak Cümuriyet me1wınma tala
eis ettirmit, havuz kenannclaki 
büyük ıu tlepotunu kaldırarak o· 
rumı bir DMJdan haline koJIDUt, 
kasaba içbide birçok yollar ,ap • 
lrrmlf, bülçetiain tahammülü dere-
cesinde belecliJe itlerini muvaf · 
falayetle batarmıttır. kbrin ıula· 
n bol ve te~izclir. Beledi1e daire
ıi • rollarmda da mühim tamirat 
JaptmnJ~. SuJUD. derecesi (14) 

~ •1dmhkta mı aJQ701'?., lay. 
kibrft çakqi 1&&te ~ım. On Fakat Kaptanın bundan büı -

iir. bütün ıüpheleneceti muhakkak. 
Hlli mı c*uJor? Bundan bir ikinci sefer, omm ya• 

a.damütbit&ılcmbldar.lo- nıHa ı..a...a..k clüa -.i1etli 
laf~. Y P&fÇ& af&i~ 1a.-, •ir tef olac•lr; H ... ı tellkki 
bahseden beyaz ~ .,..._ • edecelini a.liillak f'ınab da çı · 
- ....-. au ,~ı a,.dmhla idi- bbilir. -' c: ... ı• atma~. Batka bir feJ' de yapdabilir. 

.,..,... O., T..U ydtnbk Jok. 
- Bu -.ı iddia edilen ceaue· Gecem.. ko,...ancta blit 111ti 

tin1 tecrAt ctlaeak. E•et, hem J.a sGlümle1eb bu fetil ıpk da......._ 
bankete bir -. de lwaı...tr lro- b1dara bl'lfb. 

Gaziantepte 

Buz fabrikası 
Bulvar, asfalt, Anıt ve 

Atatürk heykeli 
Guiaatep, (Huual) - Be.le· 

elife ..._ fabrikumı ppbrmak 
auretile memlekete 1eni bir hismet· 
te daha bul11Dmnftur. Et ve •he 
ıibi yenecek ııdalann muhafaza • 
ama maluu soluk hava depolanm 
da muhtevi bul1111an fabrika otuz 
üç hin liraJa elektrik tirketi tara• 
fmdan yapılmıttD'. Faaliyete tiri· 
ten fabrika tünde dart ton buz çı· 
karacaktır. 

Mezbaha Ye hal de enelce bi· 
tirilmitti. Bu ıuretle en mühim o
lan ihtiyaçlarpız temin edihnit 
bul1111uyor. Belediye mezarlıta ve 
kaldırımların kenarlarına on bin· 
den fazla fidan diktirmip. Li • 
tım tamirab bitmitlir; 1ollann dü· 
zeltilmeai deijünülmekteclir. 

Belediyece bü,uk alika söate • 
rilen AtatGrk hulYarı da açdmıt · 
tır. Şimdi buml'ID' maarif bahçe
ıinden liMye ktdar olan kummm 
asfalt olarak intuı için hazD'lık 
yapdmaktacfp. Bulvar, Antebi cici· 
den ıiisl91en, mükemel bir eser • 

Bayındırlık için 
yapdan işler 

Çorumda 
Bir öğretmenle • 

talebe tutuldu 
Tokal, (Hmual) - Tokat, ta • ÇorUm orta mektebi Türkçe m 

biatin bndiaine Yerditi aiiallik- allimi B. Ruten komünistlik 
lerle ne kadar öitil•, ilGme az• le zan altına almmııtır. 
dır. Fakat bu aüzel memleket ne Bay R.nin evinde yapıl 
JUJk ki timdir• kadar balılimaız arqtırmada komüniatliie 
blmıttrr. mektuplar, ıueteler, kitaplar 

Civanncla bol •• aefla lalar o- l lunmtifl1p'. Tahkikat derinletlf 
lan Tokatta halk 1111Uluktaa ti · rilince R ... in talebelerine de 
kiyetçidir. Çünkü bütün içileıa au• münistlik qıladıiı anlqılm 
lar pJl'İ 11hlaldir. Orhaa ve Necmi illDİnde 

Bandan 80 - 78 sene ene) talebe aJDi ıuçtan zan altında 
Jübek Wr dayp ile aça1an ,olla· l1111uyor. 
n pek I°"*• MPit ~ ... ,... --------
te Tokatta ,-. Karısını öldürüp /taç 
tar denilebilir; ...... .... _ı adam tutaldıı 
kat yohuzhıktan tiklyetçidir; çUn ~ 'T111'&Dlı nahİJelİ 
kü bu yollar yapıldıir ıünc:lenberi vuiyeti ~f ... aclam y&W 
hiç tamir ıirmemittir. !anarak karakola retirihnit; -

En Wllin •• lut•etli maden • rakolcla ln.a bir eoraudan so 
ı.ri, en keaif ormanlan, Bafra, ka· banan bir lratil olduiu me,.d 
dar nefis tütün 1etlttirea totnk • çdmuitır. Yaalanan adam 
lan, Adana kad&T mtilDhit arui .. Ahmet otlu Muharremdir. 
Jİ, hemen t.er derde fifa ._.. 933 ydmda Sike.le ıenç irs 
tr.ilPhcalart, <B-..ı> kadar sibel 1111 a.,_ AJ'18Ji lldiinailf, iaf 
•• Palt ,.)'lllah hep Tokatta bu· ni lra,..._ iPo muMelif yer 
lamm-. 

iki .-. lildar .,_. Tokada lenle doıa,.flır. 
Belediye alb bin .. hidin hatıra· ıelen hir Yali om 4IMlıaaiDi,.. • la&dileii• ...;dana plana 
· • d iJc• L 1 anadajudaırmabnk-.ı--.. ıı ıçın Jap an anda ı uin ira landan ıCSrmüt, çarelerbli -dtitia - ...., 

dir. 

J&rdımda bulunclulk· -"bi fırka -ı:. .. , ----L.....--- 1o..:.... ~ ,· ... L.-;.._ danr llllitafa ~~ faaliy 
... •· _.., ........-. ............. -- -r. aörülmüttür. 

binası önün.e dikilecek Atatürk lamq, ima bir umanda büJiik e • 
L--L ı· · · d b" H &-L-• Katil, Söke1e ıönclerilmiı • uv7ae ı ıçın e m ra UUl911&t aerler m91dana ıetirm:..ı... Ja • •--·bul • -.- Orada muhakeme ediı.c.ldir 
at'- etmiflir. rada bltfiıa kaalara siden fOH ...... r lito.,..,,.... auo ~ 

• K.,.,. )Wli tleprenn-.. 70lt _ yollarile kaprüler tamir edilmit, _ Çonam, hu 71ı l&l'Dllsaluız ~ 
Kan, 11 (AA.)-.,... .,. 11 iade • ..... .. b ..... nl~~--~~ 
Diıor Kamonuna yakın Selim Ka- olduja T.n.1 ıola glldiaelk~r su illi lcurata aablan 1armuak • 
monuna bailı Bermek kiJijnde o- tekilde ta-mlanınq, url \'e ıon di 200 lmrufbır. Bunun ı 
lan depremden bqka bu çenede ı~teıa bir hastane, bir _....._, ~ TUık pi.Jualmdan 
yeni bir deprem olmamqbr. Ber· bır aJpr apoeu, bir ..mlebt ki· li,.di ..Bdarda aarnuaak al~ 
mek lröyü Di Kamomma yalan tiphaneai ric:ude ptirilmit, Ata· dD'. 

ldu
a.. .... claa buaorcl 0 . 

0 
böl- türk heykeli dikilmiı, Tokatm do- • BurJımla .,,ı.,,.. :-1.n ""' 

0 ...... eprem ıe r lam'--1 ..1 U d" lt"I · ._.. ıeaindeki deprı•1-le ilsili ola· __..ı uar JO an üze 1 mıf, Burclvr, 19 (A.A.) - Şehrin y6 
rU lrabul edilmekte ft J'enİ bi• tos dery&11 olan meydan park ha· nemdeki - ciYanndakİ - ~fi' 
deprem hidi1e1i •Jdmamakta . liae ptirilmit, Mektep binaları leri _.mek iria dört kilem 
d yapdmuma bqlamlmıfbr. ....... • ptiri1-kteıdir. Şar 
ır. Tokat valiıinin J:ismetleri bu • ı.1bk t.u it tçin bütün pcü i 

lür ve mikroplarla bulaıık delil · rada lai,ak 18YIİ ••takdirle kar· pbpnaktada. Bu it üzerin 
..IL

0 

tdannrw. -L-
0 0 --1-..a-1-1111" --#· ____ lliııiıııı___ 200 e 7aaan lfÇ• ~-..u~or. 

rimiae epey amanclanberi ya 
mur diipnemi.-U. Bqünlerde y 

SIHHAT iŞLERi 
Burada biri büldbaet doktoru 

ve diieri serbest olmak üzere iki 
doktor vardD'. Şehrin haTUı çok 
iyidir. Sulan da pek temiz oldu • 
jundan tifo ve kolera libi hasta• 
lddar Joktur. Buranın bqbca bat· 
tabklan romatimta Ye lft.ontit si • 
bi f8J'lerdir. Bu Mne 't'erem vak'a· 
lannm çolaldıtmr aö1lüyorlar. 

Ragıp Kemal Cantiirk 

Kibriti çakbm. 
Saat on iki. 

n 

Demek on iki1e kadar okudu • 
junu liylediii doiru- Şimdi onun 
ince örtülere aannarak ıözlerini 
yumduğunu, uzun ve çwplak kolla
nnı ıeliti ıüzel bıraktıimı ı&rür 
pbi oluyorum. 

Bu ıenç kız acaba ne düt'Vlce· 
lerle UJlmya daldı. 

lıtiyordmn ki, benim Kaptana 
misafir oldaiuma ltrenince yat • 
mudan enel birkaç kere pence • 
reıini açmı, bu tarafa bakam. Bir 
te1ler 7ap1m. Bu ümit de bpkı 
celdiliai haber aklJiı •aman da· 
Yet ediJmek fikri sibi çürildü, F 
ti. 

Nlllfs. Nilüfer. 
EYet Niliifer. Artık kafamm 1. 

çini kart pbi kemiren " bir brtıl 

• BwNlla SÜ'tlllf ...-ıeW tal• 
6ai - Bana mru& mektebi tale 
belinden yirmi ldtllBı bir pup hat
~ " Fazıl vebet 
m111W. 1'ahuadaiu halde Adana· 
ya plmiflerdir. 

Talebeler orada muhtelif saha 
larcla tetkikat J&ptıktaD IODI'& 

Tarau, Menin Ye Antalyaya ai 
decek ve oraclaa Bunaya d6ne 
ceklerdir. 

sibi kalbime siren bu lmm aclmı 
korkmadan, çekinmeden tekrar e
cl11e1M. Çtmkl ......, 1ol..-u 
bekllJen ...ıwNer kadın oldu • 
tuna inandma artık. 

.. . . 
Yakamı bile ç&zmeden, ~ · 

pinlerlmi bile ~rkarmadao ilim • 
dıtm bu klted• aabUm ilk IÜ • 
neıi beni teldi, balda. 

Giinetten •• 1tirU ela rahat11z· 
lıktan sözlerim IÇdtb. Vac.lüm 
kanapeaia teldini aJmq. 

Kemiklerim sısbJor. •.- bir 

~· sibi. 
ilk itim beyaz katkia pentere-

ıine bakmalı oldu. 
Ne 1aak. Dila •ece branlıla 

kapena11 Jetil aydınbkb .peacere 
bu ...... benden ince kızıl süne-
.. aç ...... iw bir riiqir t&Ueri 
alhyor. 

iacak J&imurlar ürün için 
bereketli olacaktır. 

• Biıalla - Biıada c.,·._.._. 
köyine 40 eYlik ıöçmen yerlet 
rilecektir. Bu muhacirlere 
HÜleJİD Y&Jlan ile Karaham 
kö1ü meralarmclan tatlalar a~ 
cabr. Giçmenlere köylüler ~ 
imece ile yarcln.- etmektedirler. 

·= n 

Nilüfer kalkmq. 
Fakat ner•cle? 
Hasan Reisin aeaini 

nun: 

- Güriiltü etmiJelim Kaptal" 
Bey uyanmadı daha! 

Kendi kendm,. buıüae ka., 
seçip tiden ~f'tlllır diitüa~ 
tö7lendim: 

- UyantiJm, uyQda artı~ 
Ne ahmak bir ıaflet içinde u.i • 
tim-Artıkayaadaa.GölderiD.a' 
ftWerİp TO topr~ bütün .... • 
leriaden birer damla topla,
sialer beai uyandırdı. 

Nilüferi Hriyorum. 
Bmau dudalclanm aö1l8YO'• 
Naul llyleclitimi bil..UJ~ 

Keacli ... imden korktaa. f.,...
bu De tadı korku. • 

(D..,.ı•> 



i'olculuk notları 

Almanyada yapılan 
gençlik teşkilatı 

Geçen (1) Mayu bayramıntla 'Httler (Lustgarten)" meyaanınCI . 
toplanmt§ olan teşkilatlı geçnler arasından geçerken .• 

Almanyada yaşları (18) ile mıntaka) ya ayrılmıştır. Yukarda 
(21) arasında olanlar (Hitler ~öy)ediığimiıt gibi hepsinde ı;bulu -

1~ç.lik \P"akilat) adı altında .or -
'J" ~~; ih,;~tir. Bu teşkilat kı· 

a. fctleri ba'.<ımmdan ikiye ayrı -
lı r : Birine (S. A.) , ötekine (S. S.) 
teşkilatı diyorlar. 

Hitler bu teşki l atı kurmak işine 
daha 923 yılında başlamıştır. tık 

nan gençlerin mevett\'ltı beş •mH -
yonu bulmaktadır. Gençlik teşki -
Jatı erkek ve kız olmak üzere iki· 
ye ayrıldığı gibi gençlerin yaşla

rı itibarile de üç kısımdır. Birin -
ci kısım on ile on dört yaş arasın
da olan çocuklardır. Bu çağda o -

zamanda ( S. A.) teşkilatı nasyo· lan erkek cocuklara Almanlar 
?~I sosyalizm devrimini kurmak : (Genç halk), kızlara da (Genç 
ı~ın yapılmıştır. (S.S) teşkilatına 1 kız) diyorlar. 
gırmiş olan genelerin ödevleri ( vaM 
~ifeleri) de toplantılarda, miting
le•de parti hesabına söz söyleye • 
tek onları alıp yerlerine götürmek 
\ı'e onları düşmanlarının tecavüz -
lerine karşı muhafaza etmektir. 

Her yıl (9) lkinciteşrin günü 
o~ sekizi bitiren Alman gençleri 
(S. A.) teşkilatına isterlerse (S. 
A..) yerine spor klüplerinden bi
tine girerler.Bu teşkilatlara girmek 
bil" genç için mecburi değildir. Fa
kat girmiş olanlar diğer gençleri 
kendi aralarına almak için çalı · 
§ırlar. Muvaffak da olurlar. Onun 
için bu teşkilatlara giren Alman 
gençleri gittikçe çoğalmaktadır. 

Sunların sayısı bugün beş milyonu 
hulmuşt'1lr. 

Gençlik teşkilatı içinde en kü -
Ç\ik topluluk on beş kişiliktir. Bu
nun adına Almanlar (Arkadaşlık) 
eliyorlar. Üç (Arkadaşlık) bir ye -
l'e gelince kırk beş kişi eder ki bu
~a. d~ (Takım) derler. Üç takım 

a. b1r (Bölük) eder. Bir bölükte 
~~l elli kişi bulunur. Dört bölük 
ır (Tabur) dur. Bir taburda al -

~ı Yüz kişi vardır. Beş tabur bir 
Alay) teşkil eder. Beş alay bir 

:ere gelince bir (Fırka) dır. Beş 
trka bir (Mıntaka) olur. Bir mm

t~~ada bulunan gençlerin sayısı 
Yuı; y·ı • b' ı:· 'd' B 
1_ rmı ın Kışı ır. eş mınta • 
tta •• t•• d b 

İkinci kısım: Yaşları on dört 
ile on sekiz arasında bulunanlar-
dır. Bunların erkek olanlarına 
(Hitler gençli ği) derler. Kızlara 
da (Alman kızlar birliği) adı ve· 
rilir. 

Üçüncü kısım: Yaşları on se -
kiz ile yirmi bir arasında bulunan
lardır ki bunlann bir kısmı (S.A.) , 
bir kısmı ela (S.S.) adı ile tanı -
lır. 

Hitler iktidar mevkiine geçin -
ceye kadar kendi partisine girmiş 
olan bi;_tün yaşlıları bırakmıştır. 

Bunların hepsini kendi partisi ü • 
yesi olaı·ak lammaktadır. Fakat 
nasyonal sosyalist partisine yeni -
den birisi girmek isterse bunun 
yaşına bakılır. Eğer bu adanı otuz 
yaşında veyahut daha yaşlı İse a -
lınmaz. O zamana kadar parliye 
karşı uzak durup da şimdi girmek 
istiyenlerin hüsnüniyetlerinden, 
kanaatlerinden, partiye sadece 
menfaat koparmak maksadile gir 
mek istediğinden şüphe edilir. Bu
nun için şimdi Almanyada nasyo· 
nal sosyalist partisine birisinin 
yeniden girebilmesi icin esaslı 

bir şart vardır. Bu da önce Hitle -
rin gençlik teşkilatlarına girmek, 
orada terbiye görmek, tamamile 
partinin kanaatlerini benimsemiş 
olmaktır. 

--

:4.nkara C. 'H. P. Dördüncü kurultayının bilmesinden sonra Belediye tariilufc'liin 'I<~rullay üye· 
[er ine bir çay §Öleni tJerilmişti, Atatürk de İ stanbula hareketinden önce bu toplantıya onur vermişti • 
Resmimiz, Büyük Önderi ve Başbakanımızı, vekiller ve Kurultay iiyeleriyle birarada gösteriyor. 

Makdonald 
Çekilecek mi? 

İngiliz kabinesinde bazı 
değişiklikler bekleniyor 

Londra, (Deyli Ekspres) -
Önümüzdeki haftalarda Bay 

Makdonaldm, Sir Jon Seymon 
yerin~ Oış Bakanı olması bekle· 
myor. 

Jon Seymonunda İç baka· 
nı, yahut batbakan yardımcısı o· 
lacağı zannediliyor. Mister Mak
donaldm Haizranın üçüncü günü 
Başbakanlığı Mister Baldvin'e 
devretmesi umulmaktadır. 

Bu değişikliklerin sebebi mu -
hafazakıirlarm Sir Jon Seymon· 
dan hoşnut olmamalarıdır. Diğer 
taraftan Hava Bkanı Lord Lon -
dondury de Hava Bakanlığından 
ayrılacaktır. · 

ğine egemen kılmak işine çok e • 
hemmiyet vermiştir. 

Hitler gençlik teşkilatlarına ça· 
vuşlar, onbaşılar gibi küçük amir- ı 
ler yetiştirmek için birçok yerler
de (parti mektepleri) açmıştır. 
Bunların adına Almanlar (Füh -
rerschule) diyorlar. Bu mektep -
lerde dersler (Kurs) usulile veri • 
lir. Hitler partisi istidatlı gör'dü · 
ğü Alman gençlerini bu mektep -
lere alır. Burada bu gençlere gece 
gündüz olmak üzere üç, dört ay -
lık devam eden bir terbiye ve ted

ris yapılır. Sonra kendilerine şa · 
hadetname verilir. Ondan sonra 
ikinci bir takım gençler mektebe 
getirilir. Böylelikle bu mektep • 
lerde yılda en aşağı üç defa tale
be alınmış ve mezuniyet verilmiş 
olur. Bu mekteplerden iyi çıkan 

talebeleri Hitler partisi kendi teş 
kilatı içinde kullanır. Herbiı·ine 
bir vazife verir. Bu türlü parti 
mekteplerinde gösterilen dersler 
parti bakımından bilinmesi la • 
zım gden umumi malumat ile 
başkalarını idare etmek usulüne 
dair umumi bilgilerdir. Bundan 
başka genç kızlara mahsus (Par • 
ti) mektepleri de vardır. Burada 
ders gören kızlar kurslarını iki 
haftada bitirirler. Mektebe iki 
hafta sonra yeni kız talebeler a -
lmır. Bütün Almanyada iki yüze 
yakın erkek ve bir o kadar kız par· 
ti mektebi varmış. 

Hitlerin iktidar mevkiine geç · 
tikten ve Alman ordusunun sacla· 
katir.i elde ettikten sonra gençlik 
teşkilatını artık dağıtacağını zan
nedenler vardır. Fakat yukarda 
verdiğimiz jzahata ve bu teşkila -
tın nasyonal sosyalist partisi iç.in· 
de oynadığı role bakılırsa bu tür
lü zanların yanlış olduğuna hük· 

Puan kare 
Vasiyetnamesinde neler 

söylüyor? 

Bay Puankare 

Müteveffa Fransız Ciimhurre-
isi Hanri Puankarenin son gün· 

lerde bir vasiyetnamesi Fransa • 
nın (Meuse) eyaleti meclisi umu
misinde tetkik edilmektedir. 

Bu vasiyetname .ile Puankare 
bütün emval ve emlakini ve bü -

Daha mühiın ! 
iatlya, Avusturya mesele .. 
sini Habeşistan dan fazla 

düşünüyor 
Son günlerde ltalyan Başveki

li Mussolini ile Avusturya Başve -
kili Şuşnik rasında Fransada ya· 
pılan konuşma etrafında Avrupa 
gazetelerinden yeni habeı·ler gel
miştir. 

\ 

Bu haberlere göre Avusturya 
Başvekili İtalyanın Habeşistanda 

herhangi bir harbe tutuşması ih· 
timalini hatırlatarak böyle bir 
vaziyette İtalyanın Avusturya em· 
niyetini muhafaza işi ile alakadar 
olup olmıyacağını öğrenmek iste
miştir. 

Mussolini Susnikin endisesinj!' - ~ ~ 

cevap vererek Avusturya mesele • 
sinin ve orta Avrupa sulhünün e
hemmiyetini İtalya için Habeşis 
tan işinden daha mühim olduğu
nu, ltalya Afrikad~ h(::lrhangi bi 
surette bir harbe mecbur o1aa bi 
le Avusturya hudutlarını kuvvet 
siz bırakmıyacağını anlatmıştır. 

tün eserlerinin hasılatım bir ye - val ve emlakini karısı üzerine va

timhane açmak üzere vakfetmiş - siyet etmek istemişti. Fakat ka 
tir. Bu yetimhaneye alınacak (Me- rısı buna muvafakat etmemiş, 

use) eyaleti dahilinde bulunan kendisine on iki çocuğu hesliye 
çocukların anasız ve babasız ol • cek bir yetimhane açmak için em 
ması tercih edilmektedir. lakini vakfetmek fikrini vermiş-

Olmadığı takdirde çok fakir a - tir. Puankare bu fikri beğenmiş 
ile çocukları alınacaktır. Çocuk • vasiyetnamesini ona göre yapmış 

lar bu yetimhanede ilk tahsilleri- tir. 
rini bitirinceye kadar beslenecek- Ancak b'u vasiyetnamenin ka 
tir. Ondan sonra da bir san'at ve rısının ölümünden sonra tatbik e 
mesleğe verilerek kendileri hi - dilmesini, hali hayatında emval v 
maye olunacaktır. ı e.mlıikinin ve eserlerinin hasıla 

Puvankare çocuğu olrnadığm- ı tından karısının istifade etmesin 
dan ö]ümünden evvel bütün em - şart etmiştir. 

"iobeşliler. sillllılanıyor. 

d us un e ir (Başmmtaka) var· 
rr. Bu da altı yüz bin genç de • 

l'tıektir. ~ütün Almanya beş (Baş· 
Bu hal gösterir ki Hitler kendi 

1 
metmek lazım gelir. 

partisini tamamen Alman gençli- . Asım US 

Deyli Ekspres gazetesi H;lle'Şritanın nasıl silahlanc.Jığını göst 
ren mühim resimler neşretmiştir. (Dey]i Ekspres) in ar..iatışına göre 
Habeşistana 400 makineli tüfek, 20.000 tüfek, 6.000.000 mühimma 
yuvarlağı gönderilmiştir. Bunların Belçika ve Çekoslovakya tarafın 
dan gönderildiği söyleniyor. Yukar daki reismler, bu hazırlığı gösteri 
yor. 
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Türkçesi ·ôz 
TA 

• Güo doğuşu 
Gün batısı 

Sabah oamat 
ogıe namazı 

KV • 
1 
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10.24 
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M 
SALI 

19 Mayıs 
17 SEFER 

• 37 

l9.~4 

:ı3ö 
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Parti Kurltayında 
Çetinkayanın diyev 

Cümhuriyet devrinde 
için 282 milyon lira 

demiryoll 
harcanmış ~ (Düııkü sayımızdan devam) 

59 - Sıhhat işlerinin partimiz i~in 
ayral bir önemi vardır. Bu yoldaki ça
lışmalar genel ihtiyaç nisbetince ve 
devamlı bir surette genişletilecektir. 

60 - Sıtma, verem, frengi, trahom 
gibi bulaşık ha.<Jtalıklarla savaşa de
vam edeceğiz. 

YEDiNCi KISIM 
iç, tüze, dış sıyasa, işyarlar, özgür 

erlik sahipleri 
61 - Bütün devrim sinunçlanru, 

yurttaşların tam güvenliğini ve ulu
sal düzen ve yasavı, iç ve tüze, örgüt 
ve kanunları ile kor~ya~ ve hiç biı: 
hadise veya etki karşısında sarsılmı
yan bir hükumet otoritesi kuı·mak ve 
işletmek İ§lerimizin temelidir. 

62 - Nüfusu artırma prensibimizi 
taplarken, yurt dışından gelecek Türk 
]ere imkan olan her yardımı "·e kolay. 
lığı göstereceğiz. 

63 - Tüzel sıyasamızda hakycrle
rinin kuruluşu kanunu, halkın ihti
yacına ve memleketin asığına en uy
gun gelecek surette yapılacak ve ta
mamlanacaktır. 

lnancah olan, basit, pratik ve sü
ratıı dava usullerini genişleteceğiz. 

Yüret ve bildirge işl~rinde istenen 
sonunçları süratıl ve kolay olarak sağ 
lryacak tetlhirler alacağız. 

Tutaklar ile ka.psıkla:rı o.yırmağa 
ve hapsevlerini birer uslanma yeri 
hali ne getirmeğc çalışacağız. 

64 - Yurdda l>arış ·re dünyada ba
rış başlıca prensibimizdir. 

63 - Ulusun yüksek asığını her va
kit gözönünde tutarak bütün dik
katleri ile hayatlarım hizmetlerine 
lm~reden işyarlar, her türlü baysal
lık Ye genilge değer kazanırlar. 

66 - Tµrkiyede cins ve klas fi. 
kirlerini yaymak ve sınıf kavgası irge
si ile cemiyet kurulmıyacaktır. Devlet 
özel yönetgeler ve şarlıklarda devfotc 
bağlı kurum!ar<lan hizmet karşılığı 
aylık ve ve aktr alanlar bulundukları 
işin sıfat ve özlüğü ile cemiyet kura
mazlar. 

67 -Talebe cemiyetleri a?dını tası-
~ 

yan kurumlar hiç bir surette sıyasa 
ile uğraşamazlar ve hiç bir suretle 
bulundukları okullun fakliltc ve ens
titüsünün ynetgesine karşı herhangi 
bir harekette bulunamazlar. 

68 - Türk işçileri ve esnaflar, u
lusun ana varlığı içinde o varlık için 
kunet ve fayda verici yolda ve parti 
programının çerçe,·esi iiçnde, örgütle. 
meği iş edineceğiz. 

69 - Arsıulusal ergelerle cemiyet 
yapdmıyacağı gibi. kökü yurt dışın
da olan cemiyetler kurmak da yasak 
olacaktır. 

Uluslar arasında beraberlik yap
makta, d~,·letin fayda göret;eği erge
Jerle cernıyet kurmak veya olanların 
şubeerlni açmak i~in bakanlar kurulu
nun karirr lazım dır. 

ilO - işyar olmıyan özgür ertik 
sahiplerinin ulusal Türk rnrhğı için 
Hizumlo ve faydalı,. olan hizmetlerine 
parti değer verir. Kapasite ve hizmet
lerinin karşılığını görmeleri için, ça
h~n,alarını kolaylaştırmak ödevleri
mizdendir. 

71- Yeni Türkiyenin hayatında 
köyü her bakımdan · önemli sayarız. 
Köylünün sıhhati, güleryüzlülüğü 
kültür ve devrim anlayışında değerli 
ve öokonomik alanda varlıklı olması 
bütün çalışma kolarımız için önemli 
bir iş ~larak gözönünde tutulacaktır. 

SEKlZlNCt J\:JSIM 
J'atan saugası 

72 - Yatan snvgası ulusal öde"le
:in eh kutlusudur. Gcreğind<', bu u
gurda yurdun canlı cansız bütün var
lıkl~rınr ve kunet araçlarım kullan
~~~ı esas tutarız. Parti askerliğin 
botun vatandaşlara ayarsız taplan
ması esasını onamıştır. Türk ordusu 
~er .türlü. sıyasal düşünce ve etkilerin 
usttindedır. Ordunun kendisine veri. 
len Yüksek ödevi heer vakit başarabi
lecek erkde ve son teknik araçlarla 
cihazlanmış olmasına özen verirht. 

Kurum - Mücs.."lese 
Kutsal - 1\fukaddes 
Nomal - Tabii 
Onamak - Ta,·sip edilmek 
Oranlamak - Tahmin etmek 
Orun - l\fakam . 
Orunlamak (atamak) - Tayin et-

73 - DevJetJn Yilksek kurammm 
sar.3t1maz temeli olan ve ulusal ülkü
)'.Ü, ulusal varlığı ve devrimi kollıyan 

mek. 
Otru - Mesken 
Oydam - 'l'elkin 

ikindi na'mllZ 1603 76.0S 
Akşam namaz [Q,24 19, 14 
Yatsı namaz• 21.17 21.18 
imsak 2 :ıt 2.~9 

Yılın ııtçen gUnlerı 150 ili 
Yıhıı kılan !!Ünleri 211') 21.'i 

. ......................................................................................... . 
Oydanmak -Telkin etmek , Tükel - Mükemmel, taın 
Odel - Vade Tiizel - Adi 
Odem - Ta·zmin Usal - Rasyonel 
üdev - Vaziie ..,.... Usallaştırma - Rasyonelleştir-
Öğretim - Tahsil me 
Önem - ·Ehemmiyet Tüzük - Nizamname 
unemek - Ehem~iyet vermek Ulus - Mi1let 
Önvermek - Teşvik etmek Uyum - Ahenk · 
Örgen - Organ Uzlaştırma - Islah etme 
Örgüt - Taazi, teşkilat üretim - İstihsal 
Örü - Şebeke ü ı·em - Faiz 
Özel - Hususi üretmen - Müstahsil 
Özen - itina ürün - Mahsul 
Özgenlik - Hürriyet Usnomal - Fevkalade 
Özgü - Mahsus Yahn - Vazıh ve parlar 
ÖzgU - Mahsus Yapık - Manıul 
Ozgiir - SerUC"st Yaraç - Alet 
Özgiir-bölge - Serbest mınlaka \·argıçlık - Hakemlik 
özürüt - Hasılatc safiye Ya~aY - lııı:ibat 
özveri - Fedakftrlık Yayın - l\'eşriY.at 
Pekiştirmek - Takviye etmek Ycfrrim - Salah 
8alnak - Matrah Ycğirtim - Islah (cinsi fers) 
Saltık - Mutlak Yetki - Salahiyet 
Saptamak - 'J'csbit etmek Yoğaltman - l\lii~telılik 
Sa,·ga - Müdafaa Yönctge - idare (ı·eji idaresi) 
Seçmen - l\föntehip Yükiim - J\lükellefiyet mecbul'İJ<'l 
Sevgenlik - Şefkat Yürct - lcra ( .~dliye ıstılahı) 
Soııunç - l\'etice Yüriitken yetgi - Sat:llıiyeti icra-
!-3o"'yal - lçtimai iye • 
~arlık -- Rcletli!'e Yürliti.im - icra, kra tmvveti 
Tnp1amn - Tatbik Zanaat- Ilirfet (i\feticr) 
T:ıplamak - 'l'athik etmek Zora~· ~ Zaruret 
Tarım - Zirnat 
Tasar - Ta.sav,·ur 
Taşmcıhk - Nakliyl'cilik 
Ta~ıtsız mallar - Emvali gayri 

rncnknle 
Tecim - Ticaret 
Tedmel - 'J'icari 
Tecimer - Tacir 
Terkinntek - Takip edilmek 
Tekit - İnhisar 

Törütgen yetki - Salıiahiyeti teşri. 
iye · "' 

Tiirütüm - Teşri 
Tutak - Mevkuf 

DÜZELTME 

Oztürkçeyc C:<'nilmiş olan Tüzük 
taslafitnın dünkii sayımtzda çıkan 
p&rçasında, birinci kısmın 1 inci mad
desindeki ' (kayıt) sozunun yerine 
(bağ) sözü kinula.caktır. · 

trçüncü kısmın 15 inci maddesinde
ki (uiusaiiaştırm:ıı sozıintin yerme 
(rasyone11e:;lil'm~) sözü gcceccktir. 

Gene o kısmın 18 i;1ci ~addesinin 
başma (kuı·umunda( sözü de katıla
caktır. 

------

yavaş yavaş anlaşmağa muva 
olmaktayız. 

Nafia işlerini bu suretle t 

ederken ehemmiyet verdiğim· 
lerden birisi de mekteplerdir: 
sek mühendis mektebi, fen me 
bi gibi ... Bunlann bilhassa Cü 
riyet devrinde yetişenlerinin 
yizli eserlerini görmekteyim. 

Fakat Nafinam memlekett 
rolü itibarile memur yetiştire 
bazı mekteplerin de bunlara ilci 
si lazımdır. Bilhassa posta, telg 
telefon, bilirsiniz ki doğru 
doğruya fen esasına istinat e 
Onun için mühendia mektebi 
posta, telgraf, telefon memuru 
tiştirmek üzere bir şube açtık. 
ni zamanda üniversite de elek 
mekanik kısmını bize verdi. B 
kısım için de bir iki ecnebi m 
hendis getireceğiz. Demek ki b 
dan sonra memleketimizde ele 
trikçi ve makineci yetiştirmeğe 
ehemmiyet vermiş oluyoruz. ili 
ten şunu da arzedeyim ki, son 
manlarda m~mleketimizde bu K 
dar nafia faaliyetleri arasında 6' 

tık ecnebi eliyle yapılacak işiıtl 

kalmamıştır. (Alkışlar) Bu işle! 
doğı·udan doğruya mütehasııı1 
rı, mühendisleri, mimarlant h 
şeyi, sermayesi Türk olarak yap 
maktadır. (Alkışlar) İşimize t 
stıretlc devam edeceğiz. Eıaa~ 

nafia ıneıleği ilm~ ehliyetini ta 
mam!!n isbat etmiştir. Ve keına 

doğru gitmektedir. Bunu da ifl 
harla arzediyoı-um. (Şiddetli al 
kışlar). 
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Yeni yılın bütçesi 
(Baş taralı J inci aayıfada) 

Bütçenin yekunu 

Bütçenin gelir yekunu 194 
tnilyon 923 bin lira oranlanmıf -
lır, 

8S Gider yekunu da 194 milyon 
2 bin 727 liradır. 

Ancak bütçe komiıyonunun 
ra.Poruna göre huıuıi kanunlar 
~\lt.ibince şoıe ve köprüler, pan • 
'
1Yon ücretleri gibi nazım varidat 
r0ıu ile bütçeye tahsisat kaydedi· 
en Paralar hariç olduğu halde 
de.,let hizmetlerine 1935 mali yı
lı için 208 milyon 291 bin 95 lira 
~hais edilmektedir; bunun da 
lttılıkları temin edilmittir. 

d 'fatbikatmda da geçen yıl gibi 
tnkle!mit bir netice vereceği 
~!!hakkak görülmüştür. 

ı_, Bu 13 milyon 280 bin lira faz
._.,k tundandır: 

3 buçuk milyon: lıkan, ıan'at 
i'ktepleri, Merinos koyunları, 
lı~rıiz itleri, traktör tazminatı gi· 

1 lcıımen taahhüt edilmit ve k11· 
itten edilecek hizmetlere ayrılAn 
llliktar. 

l 5 milyon: Fevkalade memb;o 
ltdan hasıl olacak paralan.lan 
l935 mali yılında da Milli Müda
fa.a. itlerine tahsiı edilen miktar. 

4 milyon: Gene fevkalade 
llıernbalardan hasıl olacak para • 
1t.rdan Afyon - Antalya, Fil -

roa - Ereğli hatlariyle ıube hat· 
ltının 1935 intaatına tahsis olu· 
tta.n miktar. 

780 bin lira: Gene fevkalade 
~trnbalardan elde edilecek para
\tdan Ankarada bir mezarlık 

l'a~tlmaıı, Mülkiye mektebi inta· 
11, jandat"ma ile polis mektepleri 
lesisat ve masrafı ile batka biz . 
illetlere ayrılan miktar. 

• • * 
Saylavlara dağıtılan bütçe 

Ptojeainde bütçe komisyonunun 
tlporu dikkate değer bir belge 
~Yiiabilir. Bazı parçalarını okur
trımıza bildiriyoruz. 

l'ergi sisteminde uılahat 

Rapordan 8Jllatılıyor ki: 
I Vergi sistemimizde esaılı ıa • 
ahat yapmak, vergilerin memle -
ketin mali olduğu kadar iktııadi 
~t\ki§aflarına daha uyğun bir bale 
l 0nulmaaını temin etmek hazır • 
;klarına devam ol~nacaktır. 

tojeleri biribiri aldınca Kamu • 
~Ya. sunulacaktır. 

Kültür hizmetleri 

''Devlet hizmetleri arasına alı
~lrrta.mış, fakat uluıal ve kültürel 
'Yattaki büyük faydaları açrkça 

tÖrülmekte bulunmuı olan Hal • 

lt.e"Ieri, gençlik, apor tetekkülle • 
~'..Türk Dili Tetkik heyeti ve 

Urk tarihi tetkik heyeti gibi mü
tııeıelere yardım olmak üzere 
lllaliye bütçesine 559 bin lira ko· 
tıulrnu!lur.,, 

Komisyonun dilekleri 

i . Bütçe komisyonu gelecek aene 
Çın aıağıdaki noktaların hüku -
~etçe incelenmesini fay dalı gö -
Uyor: 

Ilı 1 - Devlet daireleri ile hüku· 
I et lllüeueıelerinin devlet mal • 
trının . . . d b' 'b' . sıgorta sıstemın e ırı ı -
tın h 
laJc~ enzemiyen usul ve esaslar 
... 

1P ettikleri görülmekte oldu • 
:u~da.n bu hususta itlerin mahi • 
~•ne " · t rore muttant ve umum 

bir usul takip edilmesi için hüku· 
metçe lüzumlu o)an tetkiklerin 
yapılması ve buna dair hazırla -
nacak kanun layihasının önümüz.

1 
deki yıl Kamulaya sunulması. 

2 - Düyunuumumiye bütçe -
ıinde mazbut emlak ile yurtluk 
ve ocaklık mukabilinde olarak 
konan maaı tertibinin kaldın) • 
masını temin için bu maaı sahip
lerine on senelik iıtihkaklarına 
karsı 1331 aeneıinde kayıtlı kıy • ı 
metİer üzerinden llrllzi verilmesi· 
ne kanun çıkmı! iken arkası alı • 
namamıştır. Bunun bir ek kanun 
ile taaf iyesi. 

3 - Menafii umumiyeye ha -
dim bazı cemiyetlere yardım ma· 
hiyetinde umumi bütçeye birer 
miktar tahsisat konulmaktadır. 

Hükumet bu nevi cemiyetleri 
eıaıen teftiş edebilir. Bu gibi 
müe11eıelerden bilhaua yardan 
görenlerin muameleleri maliye • 

ce muntazam tef tİ!e tabi tutulma· 
it. 

4 - Birçok dairelerde mat • 
baa vudır. Hangi dairelerde 
natbaa itletilebileceği hakkında 
kanun olmadığı gibi bunların ta· 
ıarruf bakımından karlı olup ol • 
madığı da hemen kestirilemez. 
Ka.ldrrılmalı mı? Birleıtirilmeli 
mi? Y okıa olduğu gibi bırakıl • 
malı mı? 

Hükumetçe esaslı olarak arat· 
tırılmaıına. 

}"atılı mektep ücretleri 

Yeni bütçeye göre, çocuk ve -
lilerinden yana olarak, yatılı 
mekteplerin pansiyon ücretlerin • 
de yeniden indirmeler kabul et • 
mittir. 

Komisyonun kabul ettiii cet -
vel ,udur: 

· Kütahya, Gaziantep Liseıi, 

Tokat ve Niğde orta mektepleri 
120, Denizli ve Afyonkarahiaarı 

Lisesi, Bilecik orta mektebi 130, 
Sıvas, Konya, Kastamonu, Yoz • 
gat lisesi, lzmit orta mektebi 140, 
Trabzon liıeıi 145, Çanakkale 
Balıkesir, Zonguldak, Manisa, 
T ekirdağı orta mektepleri ile Di • 

yarbekir, Edirne, Kayseri liıele -
ri 150, Adana mektepleri, Bursa 
liıesi 160, Erzurum lisesi 165, E· 
renköy kı~ lisesinin ilk kısmı ve 
Balıkesir liıesi 175, Eıkitehir li · 
sesi 180, lıtanbul, lzmir mektep -
leri ve Erenköy kız lisesi 200, An· 
kara mektepleri 225, Galatasaray 
lisesi 250 lira. 

Kumi&gonun takdirl 

Komiıyonun raporu tu takdir 
cümleleriyle bitiyor: 

"Batbakan ismet lnönünün 
bütçe denklenmek, ve mali ıela • 
metin, Milli Müdafaa kuvvetine 
nasıl bir dayanak olduğunu, 

memleketin ekonomik yapısmda 
ne kadar büyük yer yaptığını 

her iktııatçı ve maliyeciden daha 

derin ve daha genit bir surette 
kavramı, olduğunu ve mali yürü
yütümüzdeki ıelametin en büyük 

teminatı da ta kendileri olduğu -
nu turada yeniden söylemekle 
büyük bir vicdan huzuru duy • 
maktayız.,, 

ikı iranlı arasında 
İranlı Hüsnüyü yaraladığı id

dia edilen İranlı Mehmet Alinin 
muhakemesi, Üçüncü cezada dün 
bitmit, ıulçunun bir ay hapis e • 
dilmesi, yüz lira tazminat ödeme
ıi kararlaıtırılmııtır. 

20 MAYIS 193> 

Y unanistanda 
•• 

re1ım sorumu 
(Başmakalenin devamı) 

Şu kadar var ki eski Yunan kralı

Maksim Gorki uçağı 
nasıl parçalandı ? 

nın erkek çocuğu olmama11 dola-1 Moskova, 19 (A.A.) - KÔCa· 
yısiyle Yunanistandaki kralcılar man Maksım Gorki uçağı yere 
Yunan tahtına İngiltere kralının dütmüttür. Tayfadan 11, yolcu. 
dördüncü oğlu Dük dö Kent'i ge· lardan da 36 kiti ölmüıtür. 

tirmek istiyorlarmı9; bunun için Kazaya ıebep olan, baıka bir 
Yunan tahtının meıru sahibi ıay- küçük uçaktır. Bunun da pilotu 
dıkları Kral Jorj'un krallık hakkı- ölmüttür. 
nı Dük dö Kent'e devretmesi ça- Moıkova, 19 ( A.A.) - Tass 
resini arıyorlannı!. Şimdiki hal- ajansı bildiriyor: 
de Yunan kralcıları i§İn bu tara- Makıim Gorki, di:n 12 yi 25 
fınr yoluna koymak için çalışıyor- geçe pilot Jurov ve ;'"'inci pilot Mi
larmıf. Sanki Yunan Dııbakam keef'in idaresinde ve Aerodinami 
Maksimosun Bükreşte ve Londra-
da yaptığı görüımeler ve konuş· 

malar da bundan ileri geliyormuş. 
Yunanislanda rejim iti bu ül

kenin bir jç sorumudur; Yunan U· 

lusu kendi kendini idare için iste
diği rejimi alabilir. Bunun için 
kimsenin bir fey derneğe hakkr 
yoktur. Yalnız · Yunaniıtanda bir 
rejim def.itmesi olursa zaman ile 
bu ülkenin genel ıiyaıasmda yan
kuları ( akiıleri) görülmiyeceğini 
kim3e söyliyemez. İtte Yunaniı
tana dost olan ülkelerin kamusal 
dütünütü (el karı umumiye) yal
nız bu noktaya önem (ehemmi
yet) verir. 

Kaldı ki Venizeloı Yunanistan
dan çıkıp gitmit olmakla beraber 
§İmdiye kadar onun özüne bağlı 
olan parti üyelerinin hemen hepsi 
yerliyerindedir. Ve bunlar belli
bath siyasal ülkü olarak cümhuri
yetçilik üzerinde yürümektedir. 

Bu bakımdan Yunanistanda 
bir rejim değİfmeainin yeniden 
bir takım sarsıntılar yapması ih
timali hatıra gelebilir. Bu türlü 
sarsıntılar d~ bizim için herhangi 
doıt bir ülke hakkında arzu edi
lecek bir ıey değildir. 

Şüphesiz Yunanlılar her halde 
bir rejim deği9mesi yapmak iıtİ· 

yorlarsa bu türlü ihtimalleri daha 
önceden heıaba katmıt olacaklar
dır. 

Bununla beraber timdiki halde 
ortada dönen bütün ıözler henüz 
bir ihtimalden ileri gidemez. Da
ha doğru bir hüküm ver· 
mek için Yunaniatanda ya
pılacak yeni seçkinin ıonu· 
nu teklemek ve yeni toplana
cak ulusal meclisin reyleri nasıl 
bir dilek üzerinde toplanacağını 
bilmek gerektir. 

ASIM US 

Lavrens öldü 
..... ( Ba§tarafı Birincide) 

Fakat her ölüm haberinden 
sonra bir taraftan gene bu adamm 
yafadığı meydana çıkmııtır. 

İtte bunun için dün gene Lav· 
renıin öldüğüne dair telyazrlarım 
görünce f Üphelendik, kendi ken· 
dimize "acaba gene bu meşhur İn
giliz cuusu yeni bir oyun mu oy
nuyor,, dedik. Bu şüphemizi böy
lece kaydetmekten lrendimizi ala· 
madık. · 

Lavrensin ölümü hakkında dün 
gelen telyazıları ıunlardır: 

Londra, 19 (A.A.) - Albay 
Lavrens, çok ağırlafmrftır. Kurta
rılmasından hemen umut keailmit 
gibidir. 

Londra, 19 (A.A.) -Dün gece 
11 de Albay Lavrens'e oksijen 
verilmittir. Hali pel: ağırdır. 

Londra, 19 (A.A ) - Albay 
Lavrens motosiklet ka~aar netic..e
si olarak bugün ölmü!•ür. 

ArkadCJ§ımız O. R. Doğrul'un 
meı hur caıuı Lavren~in hayatı et· 
rafındaki yazısını omıncu sayıla
mızd Q okuyunuz. 

merkez enstitüsü iti.lerinden 36 

yolcu ile beraber merkez havacılık 
alanının üze-rinde uçmaktaydı. 

Pilot BJagin'in ~dı.r~ıinde, ens-
titüy<! mensup bir antr~nman uça
ğı dıJ. Gorki ile bere İ:>e!' uçuyordu. 

Gorki havada ike:n. canbazlık 
etmemek hakkındak: kesin yasa
ğa rağmen, Blagin, 70(, metre yük
sekte ve Gorkinin y~kmmda, cam 
bazlıklara başladı. Bir perende 
atarkeıı. Blaginin uçl.ğı Gorkinin 
kanadına çarptı ve Gorki, civar
daki SokoJ köyünün b.ıerine, par· 
çalanarak düttü. 

Tayfalart'an 11 rn:ihendiı, tek
nisyen ve işçilerle, bunların coluk 
ve <,ocuklurından da 36 kiti öl
dü. 

01,.nlerin cenaze!eri devlet he
sabına 20 Mayısta kaldırılacaktır. 

Hi.ikum~t. c.:lentl'" ir. ailelerine 
1 C 0:.1.; rub.e öuem~iie 'e kendile
riııe • yrıcc\ :"ire• u hk l-ağlamaia 
karar vermiıtir. 

Ma.ksim Gorki ·1000 beygir 
kuvvetinde 8 motörlü bir uçaktı. 
25 i tayfa olmak üzere 75 ki!i ta
şıyabilir ve konaklamadan 2500 
kilometrelik bir yol ıiderdi. 

Pravda gazetesinin teıebbüsü 

ile halktan para toplanarak, 1933 
yılında yapılmıftı. Ağırlığı 42 ton, 
bir kanadın ucundan, öbür kana
dın ucuna kadar olan genifliği 63 
metre, uzunluğu da 32 buçuk met
re idi. 

Düralümin denilen maddeden 
yapdmıttı. içerisinde bir elektrik 
santralı, bir fotoğraf laboratuvarı, 
bir sinema yeri, hem alıcı, hem de 
verici bir telsiz istasyonu, bir ba
sım yeri, 16 tane de telefon var
dı. 

Bu uçak, bath<'Jl propaganda 
gezmelerinde kullam!ryordu. 

Geçenlerde B. Lava] ile Fran
sız ıazetecileri bunu gezmitler
di. 
Kopmu§ BCJ§lar, Bacaklar, Kollar 

Moskova, 19 (A.A.) - Hava
da çarpıtır çarpışmaz, Makıim 

Gorkinin pilotları piline uçutla ye-

re inmek istemifler, fakat uçak 
havada parçalanmııtır. 

Parçalan Sokol köyünün muh
telif yerlerine dağılmıt ve şimdi 
etrafta, uçağın kırılan motörleri, 
kanatları ve çatısı a.rasında, kop
muı hatlar, kollar ve bacaklar sü
rünmektedir. 

Sovyet Ruıyada Acı 
Pravda gazetesi "Acıklı bir ka

yıp., bathklı bir yazısında diyor 
ki: 

Büyük "Maksim Gorgi,, hava 
gemisinde her fey sağlamdı. Uzun 
müddet yapılan deneçler - tec
rübeler - geminin yapılıtındaki 
kusunuz meziyetleri göstermittir. 
Sünomal - fevkalade - büyük 
eb'adına rağmen gemi hayranlık
la takdir edilecek tekilde uçuyor, 
dümenine kusursuz surette bat e· 

ğiyo• ve ayral bir durulukla ken
dini gösteriyordu. 

Bu süger dretnotu yönetenler 
- idare edenler - çok iyi pilot
lardı. Son gezisinde balonu yö
netmit olan Jurof ve Mikef Sov
yetler birliğinin en iyi tanmmıf 

pilotları idi. 

F eli.ketin sebebi r;c~ uçağın ya. 
pıht hesap?arı,. ı"ıe taptanmasmda
ki - tatbikindeki - herhangi bir 
kusur ve ne de pilotlardır. Her §ey 
yerinde idi. Felaket Makıim Got· 
kiye baıka bir uçağm çarpma11n
dan iJeri gelmittir. Bu uçak onun 
kanatlarını kırmıı Ye güdün;ı im
kinmr kaybeden Makıim Gorki 
botluğa yuvarlanmı1tır. Maksim 
Gorkinin yapılıtında Sovyet en
düstrisinin büyük san'at eıeri ken· 
dini göstermittir. Sovyetler biı·li
ğinin birçok uçakları ve bunlar a
ra11nda kuvvetli havA diretnotları 
vardır. Hava kuv\•eti bir uçak ile 
ölçülmez. Şimdiye kadar propa -
ganda için bir deneme uçağı o -
larak kullanılmış olan Maksim 
Gorkinin akibeti Sovyel tayyare· 
ciliğini aıla baltalamaz. Hele bu 
felaket ant 20 tipini hiçbir suret
le kıymetten dütürmemiştir. Mem 
leketimiz fay dalı gördüğü takdir· 
de az zamanda istediği kadar 
Makrim Gor'fci gibi uçaklar mey
dana getirebilir. Bununla bera
ber Maksim Gorki•felaketinden Ö· 

türü hepimiz derin bir acı saklı. 
yacağız. Ve bu duyguyu ba9ka 
memleketlerin bütün sivil - me· 
deniyet - insanları ortaklaıacak· 

lardır. Çünkü Maks!m Gorki ev• 
ren kültürüne kıymetli bir hizmet
te bulunmuıtur. 

Italya - Habeş 
(Baş tarafı 1 inci sauıfada) 

Fiıaro da, d'Ormesson, bay Hit· 
ler; ı bu def aki söylevinin mute• 
dil olacağını tahmir. etmektedir. 
Diyor ki: 

"Reichswehr tefleri, it baıın • 
daki Hitlercilerin pek ileri gittik· 
leri fikrindelirler. Bunlar, Alman 
siyasasının nefes almak ve İngi
liz ve evren efkarı umumiyesını 

yatıttırmak için birazcık durma • 
sını istiyorlar. Almanyanın finan
sa) i,leri bozuktur. Finans Bakanı 
Şaht, imdat çanını çalmıttır. Ma· 
kineye tornistan ettirmek lazım 

geliyor. Bay Hitler, barıı teklif • 
leri yapacaktır. Kendisi, bir hava 
anlatması yapmağa ve ıilihları a
zaltmağa hazır olduğunu söyliye-
cektir.,, .... 

DIŞ BAKANIMIZ 

Ankara, 19 (Kurun - Dıtİ! • 
leri bakanlıema gelen ma~umata 
göre Viyanada bulunmakta olan 
dı,iıbri Bakam Bay Rüştü Aras 
oradan Cenevreye gitmittir. Ya • 
rın, Cenevrede toplanacak konse
ye iştirak edecektir. 

TEHLlKELI SURETTE 
YARALADI 

Evvelki gün Fatihle de bir ya· 
ralama \·akaıı olmuıtur. Arifle 
Resul adlı iki genç, ötedenberi bi
ribiriyle kavga ediyorlarmış. Ev • 

\·elki gece, tekrar kar§ıla!mıtlar, 
Arif kav<7a esnasında bıçağını çe-.., 
kerek Resulün ~ırtına ve bana • 
ğına saplamış, tehlikeli surette 
yara!i'\n:ıııtır, 

Reıul, sö~ söyliyemiyecek hal• 
de Cerrahpaşa hastanesine kaldı· 
rılmıştır. 
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Maceradan maceraya ... 

Casus Livrens kimdi, ne
relerde neler yapmıştı? 

Telgraflar, İngiliz casusu (T. arasındaki muvaaalayı kesmeğe 
E. Lawrence) in öldüğünü haber uğramış ise de muvaffak olama • 
veriyor. 

Devrimizin İngilizleri içinde 
etsiz bir ün kazanan bu adam, 
:kendisini ıevenlerin gözünde, Bii 
yük Britanya imparatorluiunu ku
ran en büyük adamların biri idi. 
Büyük savaı sıralarında lngiltere
nin en büyük ıüel kahramanı o1a· 
rak gösterilen Lawrenee, kendisi • 
ni sevmiyenlere göre bayağı bir 
maceracıdan, idi bir casustan bat· 
ka bir fey değildi. 

İngilizler, bu adamı büyük bir 
kahraman göslenneğe uğraşıp 
durduk1an, onun hayatını, çocuk· 
lara. varıncaya kadar her sınıf o·· 
kuyucuya anlatmak için yığm yı· 
ğm eserler yazdıkları halde, bu a· 

· damın büyük olduğuna inanmak 
çok mütküldür. 

Belki de imkinıızdır. 

La.wrence 1888 de doğdu. Beı 
çocuklu bir ailenin ikinci evlidr i· 
di. Oxford'da okudu. 1910 da par· 
lak bir muvaffakıyetle tahsilini 
tamamladı. lhtiaaı, tarihleri, tah • 
silini bitirdikten ıonra Suriye ve 
Filistinde araıtırmalar yapmak ve 

# • 

haçtılar devrinin mimarlığı hak • 
kınd11ı bir tez yazmak için ıeyah&te 
çıktı ve Suriyede hiryıl geçirdi.Ken 
diıi bu yıl sıraırnda hemen bütün 
Suriyeyi, Bedevi ve Arap kılıjile 
gezdi, dol&§tı ve arapçayı öğnn .. 
di. Daha sonra geri dönerek Bri· 
tanya müzesinin bir heyeti ile bir
likte Fırat nehri üzerindeki Ce -
rylus'da hafriyat ile me§Kul oldu 
ve (1914) c kadare Çeiçemitin 
ketfi için çalrftı. Lawrence bütün 
hu Ç.alıtmalar arasında. Suriye ve 
Irak yerlileri ile dütüı> kalkıyor, 
bu tarafları baıtanbaıa tanımak 
için hiç bir f rrsatı kaçunuyordu. 
lngiltere harbiye nezareti 1913 -
.>· 
14 yıllarında onu Sina yarımada • 
unı ketf e memur etmif, o da bu 
vazifeyi muvaffakıyetle yapmıt • 
tı. 

Büyilk sa Va.tın koptuju sn ada 
ukerlik hizemtini yapmak iatiyen 
Lawrence boyunun kısahit yüzün· 
den hizmete kabul olunmadı. Da· 
ha: aonra Osmanlı devleti de harbe 
ı.v: L L d K" ıırınce awrence, or ıçez ta· 

ır"fiıntlan Mısıra gönderildi ve o • 
ırada aıkeri İstihbarat ıubesinde 
çalı§tr. lngilizler Arapları Osman
lı devletine kartı ayaklandırmağa 
karar verincP. Lawrence'i evveli 
Araplarla müzakereye memur et • 
mitler, Lawrem:c Ciddeye var • 
ddctan sonra Mekke Emiri Şerif Hii 
ıeyin ile muhabere ederek Şeri • 
fin isi kuvetleriJMt kumanda eden 
Şerif Fayıalın yanma ıönderihne· 
sini temin et.mit ve F ayaalm iti • 
madınr kazann;;ıağa muvaffak ol · 
mllf{u. Bunun üzerine Lawrence 
Fayaalm kuvvetlerini idareye bat· 
ladı ve H;caz demiryoluna k~rşı 

urnlar tertip etti. Lawrence, Ara· 
i:>letanda bulunduğu müddetçe A • 
raplan ayaklandll'maia ujrqmıf, 
ötede beride topladığı ıöçebelerle 
Oımanlı kuvvetlerine kartı putu· 
la.r kurmuı, baskınlar yapıalf, hu 
yüzden kendiıine lnıilizler ve 
Fraruızlar tarafmdan niıanlar ve
rilmitti. 

LawrOQCe 1917 de Akabeyi üı· 
aüİha.reke yaparak burad&n Fili•· 
tindeki Osmanlı ordusuna kartı 
hareketler ha.4.ll'lamq ve Filiıtin · 
deki kuVVeti ile Şamdaki kunetler 

mıftı. 

1918 tenesinin bqlangıcında 
(Ka'rülezrak) dan Şama kartı ye· 
ni bir hare~et hazırlıyan Law .. 
rence, General Allenbi ile de mü· 
naıebet tesis ederek Allenbi'den 
önce Şama girmif, ve Allenbi'nin 
varıtrna kadar ıehri idare etmitti. 

Lawrencei'n Aarabiıtandaki 
rolü bundan ibaretti. Onu daha 
sonra 1919 da sulh konferansında 
görüyoruz. Onun yardrmcı11 olan 
Faysal da kendi,ile beraberdi. 
Gfıya ikisi Arap iatiklilini kaza • 
nacaklardı. Halbuki müttefikler 
Arabillanı ..ralarında paylatnııt 
bulunuyorlardı. Lawrence, Fran • 
ıanın Suriyeye ıirmemeıi için uj· 
rqmıf, fakat meıaui bota aittiii 
için, memleketine dönerek hatıra· 
tını yazmakla meııul olmayı ter· 
cih etmiJti. Lawrencei'n yazdığı 
ilk hatırat nasılaa kayboldu ve 
kendisi ea~rini yeniden yazıp 1926 

da nefretti. Lawrence, dostu ve 
arkadaıı F a.yıal için Suriyeyi ka • 
zanamayınca onu Irak krallığına 
tayin ettirmek yolunda ıayret 
göıtermi!_, bu ıırada müıtemleke· 

ler bakanlığında Arap itleri müa· 
tetarı vazif eainde bulunduğu Ye, 
Irak da lngiliz itıali altında bu • 
lunduğu için muvaffak olmuftu. 

Fakat Lawrenc.e'in emeli, bü • 
tün Suriye, Irak ve Arabiıtanı bir 
araya ıetirip onun baıına bir kral 
geçirmek ve bütün bu krallıiı ln • 
giliz himayeıi altında idare etmek 
ti. Emeline nail olamayınca 1922 
de İngiltere hükUnıetinin hizme • 
tinden aynlarak 1923 de tank kıt'~ 
alarma ıirmif, daha aonra 1925 te 
hava kuvvetlerinde makinist ola • 
rak Hindistan ile Ef ganiıtan hu · 
dudu üzerinde çahtmağa batla • 
mıftr. 

Efganiıtanda Amanullah Ha • 
nın düımesini hazırlıyan hadise • 
}erde eli bulunduiu anlatılan Law· 
rence derhal lngiltereye ahnmtf, 
ve iki ay evveliıine kadar lnıil • 
tere tayyare kuvvet~ernide çalıt • 
mağa devam ittikten sonra tayya· 
recilikle alikuını ketmİJ ve yazı 
yazarak yaııunayı kurmu-ttu. Bu · 
nunla beraber kendisinin son ka .. 
zaya uğramadan evvel askeri bir 
karaglhta bulunduiuna bakılırsa 
onun lngiliz lcuvvctlerile münue • 
betini ke~edili beabelli olur. 

Lawrence, çocuklufu srra11nda 
da b\J aon kazaya bensiyen bir ka· 
za geçirmitti. 

Bir rün bir ıürii çocukla birlik
te evlerin parmaklıklarına tırma • 
n.aTak damlara eTitmeie uğra:tan 
Lawrence'in ayalı burkulmuı, ye· 

re dütmüt ve çok tehlikeli bir ıu • 
rette yaralan:tnıttır, topal kalarak 
kurtulmuıtu. 

Bu defa ise !awrence bisiklete 
binen bir çocuğa çarparak yere 
düımüı kafataaı çatlamıt ve aar 
folunan bijtün gayretlere rağmen 
uzun bir bayımlıktı.n IOOI'& öl • 
müttür. 

Lawreoce'in böyle an.ızın ö • 
liimü lnıilterede derin teeuürler 
uyandıracaktır; fa.kat bu ölüm, 
tarkldar için bir bat beliıımn or • 
tadan kıllrmuı demektir.· 

ti. R. Do§rul 
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Galatasaray yenildi 
Apollon 3 gol attı, 

sayısını bile 
Galasaray şeref 
yapamadı 

' . 
Yunanistan ikinciıi Apollon, ı ner atlattıktan ıonra 45 dakika 

dün ıon ma.çmı da Galatasaray la tamamlandı. Fakat hakem herhal· 
oynadı. Ve neticede O - 3 ıibi 
çok aüzel bir netice aldı. 

Galataıaray •ahaya epey deii· 
tik bir kadro ile çıktı. Kuvvetli 
bir takım karşıı~da yeni oyuncu· 
lar denemenin ne kadar fena ne· 
ticeler verebilec:.eiini hernedense 
dütünmemitlerdi. 

iki takım kartıkar,ıya dizildi· 
ii zaman Galatasarayın f(>yle te· 
ıekkül ettiğini gördük: 

Avni - Lutfi, Tevfik - ibra· 
him, Ekrem, Kadri - Danyal, Ca· 
poni, Gündüz, Münener, Necdet. 

Yunanlılar Beıikt&Ja karıı bi· 
rinci devrede ~ıkardıkları kadro • 
yu muhafaza ediyorlardı. 

Oyun Apollonun tiddetli hü • 
cwnlarile bqladı. Galataaaray 
kale.i derhal ııkı bir çember al · 
tına almc!ı. Forvetlerinin sahaya 
daha ziyade ahttıkları belli. Pas· 
lar yerini tutuyor, 

Galatasaray da inadına çok ber• 
bat oynuyor. Avni tütleri tutmak· 
ta mütkülit çekiyor. Lutfinin, T ev· 
fiğin vuruılan daima Yunanlıların 
ayaklarınd~ hele haf hattı ıanki 
hiç ortada yok. Hücum hattına ıe· 
lince Danyal bir tek paı almadı • 
jı için çizıi boyunda qaiı yuka· 
rı gezintiler yapıyor. Peralı Ca · 
Pon dehıetli tutuk ve yavaf. Gün· 
düz de oyuna aeyirci gibi. Müftev· 
verle Necdet bir teYl•r yapmak iı
tiyorlar anuna, kartıdalcilerin ıe· 
rek sol hafları, ve ıerekae a&rı!ın 
ve kırmızı ıuratlı bekleri çok in • 
ıaf11z. Hiç fıraat veTmiyor. Hot 
onların ıeriden Jiizel pas aldık • 
ları yok ya! 

' Oyun bu tekilde Yunanlılann 
bariz hikimiyeti altında ıürüp gi • 
derken 15 inci dakikada ıağaçık· 
lan süzel nir pas aldı. Topu sür • 
meğe baıladı. Avni topu kapmak 
için kaleden ~ıktı. O da hafif bir 
kafa ile topu Avninin üıtünden a· 
tırtarak kaleye sönderdi. Lutfi 
yavt yavq kaleye ıirmekte olan 
topu yakalamak için kotduy1& da 
yetiıemedi. Ve top dan1 ede ede 
ajlara takıldı: Gol! .. 

Bu ıolden sonra sarı kırmızı • 
Jar birdenbire canlanarak Yunan 
kaleıini ııkıttırmaia baıle.dılar. 
Ve hu hücum tam on bet dakika 
devam etti. ApolJon müdafauı bu 
arka arkaya ıelen hücumları dur 
durmakta büyük mütküli.t çekiyor· 
dv. Bıına rajnıen Galataaarayın 
mütemadiyen yonılmuf olaıı sai 
tarafile hücum etmekte 11rar et -
metinden ve şüt çekmeği hatırla· 
mamaııQdan dolayı ıol olmuyor · 
du. 

Bundan ıonra blkimiyet ya vat 
yavaı tekrar Apollona esçti. Ga • 
latuarayın aantrhafı Ekrem ı•· 
yet fena oynadıinıdan Yunanlı • 
lar ıiir'atle C.latuaray kaleıine 
inebiliyorlar. Euaen tok sür'atli 
ve enerjik olduklarından Galata · 
ıaray kaleıi çabuuk tehlikeye dü· 
§Üyo-rdu. 

Galatur•Y. bu arada iki ijç kor· 

de yanlıtlık eaeri olacak bunun 
~arkında olmadı. Ve iıte böylece 
oyunun tam 46 mcı dakikasında 

Galataıaray kaleıi önünde bir fa· 
wl oldu. Ha.kem bir serbest vu • 
r_ut verdi. Y unanltların 25 pastan 
çektikleri tiddetli bir tüt Aminin 
ellerini yalıyarak kaleye girdi. 
Ve haf taym da !U tekilde 2 - O 
Galatasara.yın mailubiyetile bit -
ti. 

lKlNcJ HAFTAYM 

İkinci he.ftaymda ıantrhaf Ek • 
rem sıkmıı, yerine tilt maçların • 
da Fener bahçeye kartı ıüzel bir 
O)'Un oynamıt olan Hayrullah ıir· 
mit, Tevfik de yerini Oamana bı\ 
ra.kmıttı. 

Fakat bütün hunların hiçbiri 
fayda ve::-medi. Gafataıaraylılar 
dakika]arca. oynadıklan, Yunan 
kalesini adamakıllı ııkııtırdıkları 
halde bir türlü tek bir gol bile çı .. 
karamad dar. 

Galataıaraym niıbeten U.tün 
bir oyun oynamasının bir ıebe • 
bi de Danyala pas vcrmeği hatır • 
lamalarrdır. Danyal hakibten bir 
kaç güzel sürü4 yaptı. Güıel orta • 
layıılarile ciddi tehlikeler yarat • 
tı. Fakat bunlardan iatifade ede • 
cek kimae bulunmadıfı için hepıi 
heha olup aitti. 

Oyunun 25 inci dakikuında 
Apollonun mukabil bir hücumunu 
Galat&aaraylılar hiç lüzum yok · 
ken kornere attılar. Fakat korneri 
çeken aolaçık ıeytanın pannaimı 
aiıında bırakarak bir maharet 
ıöaterdi. 

Topa vurdu. Avni yerinden in· 
mıldayamadı, Etrafı Galataa&ray· 
ldar tarafından denwrke edilmit· 
ti. Fakat top doirudan doğruya. 
kale direiinin iç tuııfına ça.rpa · 
rak ajlara takılıverdi. 

Galatasaraylılar O - 3 mai • 
lup vaziyetine dütünce hiç olmazsa 
bir tek ıeref golij atabilmek için 
tekrar ileri atıldılar. Fakat maa • 
]esef bu emelJerinde de muvaffak 
olamadılar. Apollonlular ıalibiye· 
ti ele geçirdikten sonr- onu iyi ko· 
rumaaını da bildiler. Topu uzun 
vuruılarla mütemadiyen tasa ah -
YOTlardı. Hepsi tamamile müda -
f aaya ~ekilmittl. e., vaziyet kar . 
9ıamda ümitsizliğe düterek sinir -
lenen ve yorulsn forvetler hiçbir 
it yapamadılar. 

Ma~ın hitmesine 5 dakika kala 
f evkallde herhat oyn.syan Capon 
çıkarak yerine Suavi ıirdi. Falcat 
hu da hiç bir netice verm"i. Ve 
nıaç höyle:e Galataaarayın O - 3 
mağlôbiyeti ve neticeıiz hilcwnla
rı araıında bitti. 

NASIL OYNADILAR 

Gal•t&1aray akımı baıtanqaiı 
iyi oyna~dı. Danyal, Münevver 
ve Necdet niıbeten daha iyj oyna· 
dıl&r. 

Apollon takımına ıelinu bq · 
laD;&J&ğı güzel, ıeri ve aletli oy • 
nadılar. 

Bisiklet 
yarışı 

Istanbul - Çatalca ar 
sınc:ta büyük bir yarı 

Ankara, 19 (A.A.) - 24 
yısta latanbulda T opkapı • Ç 
ca ara11nda büyük bir biıiklet 
rııı yapılacaktır. Bu yarıı tim 
ye kadar yaprlan büyük bisi 
yarıılarının ikincisidir. Bilin 
üzere 11 O kilometrelik ilk bir 
büyük bisiklet yarıtı 26 Niıa 

Ankarada yapılmıfh. 

latanbul Topkapı yarıtına 
kara bisikletçilerinden ıekiz, 
mit bisikletçilerinden de üç a 
cu girecektir. Ankara biıiklet 
ri akıam htanbula gitmekted 
ler. 

Bu suretle latan bul - Top 
pı yarııına ıirecek ıporcul 
ıayııı otuzu bulacaktır. Bu ıa 
da bisikletçilerin girdiği bö 
büyük bir bisiklet yarıtı meml 
ketimizde ilk defa yapılmak 
dır. 

Öğrendiğimize göre, biıi 
federasyonu Temmuz ıon]ar 

Ankara - lııtanbul araımda 
dip gelme bin kilometrelik 
yarıt hazırlamaktadır. 

Federasyon bundan aonra 
aiklet yarıılannı uzun meıa 
olmak üzere böl gel er araıın 
yapmayı kararlaıtırmıttır. Feci 
rasyon biıiklet aporunun canla 
dırıl:nuısına ve memleket için 
yayılm~ 51na çalı~acaktır. 

lstanbulda bu d'!fa yapıla 
olan ikinci büyük bisiklet yar 
sporcular araunda büyük bir il 
uyand ırm ı§hr. 

BEYLERBEYlKLÜBÜNDE 
TOPLANTI 

Beylerbeyi spor kliibiinden: 
31.S.1935 cuma günü kliibü111' 

zün fevkalade kongresi yapıla 
iından \iyelerin saat 13 de klüp 
bulunmalarını ıaygılarımızla bil 
diririz. 

Mümeyyizler seçildi 
Dün liıe ve orta okul müclüt 

leri kültür müdürlüğünde kültii 
müdür muavini Bay Şevket SU 
reyyanın batkanlığı altında tD 
bir toplantı yaparak .özlü hntİ 
hanların programlarını tetkilc 
mitlt'!rdir. Mümeyyiz bulunmtY' 
bazı denler için yabancı ve nı" 
lek okulları, öğretmen!eri n1U 
rneyyiz olarak ahnmıtlardır. 

Mümeyyizaiz hiçbir okul k•l 
mamıttır. 

Nümarotaj işi bitti 
Mümerotaj iti bu ay nihayctiıt"' 

ele bitirilmit olacaktır. Kaymakall'' 
]ar hu ayın nihayetinde vili1etl' 
hir toplantı yaparak nüfuı y•••· 
mına ait haut"lıkları gözden ı~l · 
recekJerdir. Nümerotaj itinde b•" 
yoJtuıluklar yapıldıiına dair ~ • 
lediye tef tj, heyetine bir ihb•r 1ı· 
pddığı ıöyJenmektedir. Bu ib1'•: 
araıında reımi ııfatı bulunan br., 
zı memurların da batka iıiınle~,.. 
par& aldıkları bildirilmiıtir. Bu 1 ,, 

bar üzerine tahkikat yapı]makt• 
dır. 
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• 
Yeni Çıktı , ____ _.;;. ______ ,, 

DUn ve ı·ıırm 
rercume kUlllyatJ 

Sayı - 32 

T~O.KiYE 

l\RAAT 
M ..• d ' UJ e . 

Görülmemiş bir 
müzayede 
yapıhyor 

ARISTO 

Metafizik 
BANKA51 
' 

Uzun zamanlardan beri şeh• 
rimizde emsaline tesadüf edilmi
yen büyük bir e!ya müzqyedesi o· 
lacaktır .. Eski v zevk sahibi, me
raklı bir ailenin üç batından beri 
büyük bir itina ile biriktirdiği na
dide kıymettar etya müzayede ile 
satılacaktır. 

1 inci Kitap 

Hibni Ziya ULKEN 

İstanbul - 1935 

Fiatl 40 Kuruş 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaaıı - lstanbul 

Ademi iktidar ve 
bclgev:.ekliğini, sinir zafiyetini 

giderir 
Her eczanede bulunur. Kutusu: 

150 kuruştur. 

Adres Galata Posta kututsu 1~5:> 

Üsküdar 1kinci Sulh Hukuk
1 

••---·
1------• htanbul Tapu Müdürlüğün · • • 

mahkemesinden: 11 
Osküdarda Altunizade mahal- den: Q 0 n İZ Y Q art 

Balatta Hamami Muhittin ma· 
leainde Posta yolcu caddesinde 

hallesinde Bostan sokağında 
(62) No.lı hanede sakin iken te -

19-13 numaralı evin üç.le bir his· 
davi altında bulunduğu Bakırköy 
Emrazı Akl~e ve asabiye has _ sesi Mihal Atanaş vereseleri 
tahanesinde 5 _ 3 __ 935 tari _ Mağdelini Oraniya, Atina ve Eli-
.._ savete intikali için müracaatte 
111inde vefat eden Abdul!ah kızı k d 

iŞLETMESi 

Alentderı K ar.ı.iöv · Kiına•a~, 
1 el 4~ i 2 - 'ııriecı MünürJaı zad t 

1 fan 1 el el on 2~7 40 

lskenderiye Yolu 
ANKARA Vapuru 21 Ma -

l bulunulmu-. ise de tasarruf ay i 
eyll,mn terekesine mahkeme - l" 

bulunmamasından dolayı senet - yıs SALI günü saat 11 de İs -
ll'lizce vaziyet edilmiştir. Müte - k d ( siz tasarruf muamelesine tab'an enderiyeye ka ar. 2761) 
'9'eff iyenin lahrir ve tesbit edilen 
enıvali menkulesi 28 _ 5 _ 935 tasarrufun tahkikatı mahalliye 

S icrası suretiyle tesbiti için mahal 1 rabzo11 Yolu 
ah günü saat 14 de açık arttır • 

line memur gönderileceğinden bu ERZURUM Vapuru 21 Mıı· 
tna ile satılacağından talip olan -
) ev hissesine başkaca tasarruf id - yıs SALI günü saat 20 de Rize-
arın mahallinde hazır bulunma- ( 

] dia edenler varsa vesaiki tasarru- ye kadar. 2772) 
arı ve mütevef fiyeden alacak ve 

L.._ fiyeleriyle birlikte on beş gün 
·~ iddiasında bulunanların bir 
tna.Jı ve veraset iddiaı.ında bulu - müddetle İstanbul Tapu idaresi - 1111Ullllllltıı11111ırıtNtH1ıın11ıt1tllllllll!ııHHllMll"'t~ıı1111ıııttK11tıınıı 

ne müracaatleri ilan olunur. 
llaruarm da (3) mah zarfında LA 
\>eıaik ve senedatı kanuniyeleriy- _ ________ Ci_'2_5_6>_ SA MBO 
le birlikte Üıküdar ikinci Sulh 
liukuk hakimliğine müracaat ey
l~rneleri lüzumu ilin olunur. 

(7239) 

FRANSIZCA- ALMANCA DERS 

1' Almanyada tahsil görmÜ§ bir 
f Ürk bayan en modern usullerle 
ra.naızca ve almanca derıler ver • 

lılektedir. Arzu edenler Kurun ga· 
:tetesinde A. F. remzine müracaat. 

(7053) 

DOKTOR 

HOSEY{N USMAN 
Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Laleli Lütüf Apartımanı saat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

Flober'in dünya edebiyatına e -Dr. Hafız Cemal 
bediyet için mal olmuı emsalsiz Dahiliye Müteha.srn 

1 d - romanıdır. Ali~anzade tarafından Cumadan batka aün er e saat 
(2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di. layık olduğu itina ile tercüme e -
vanyolundaki (118) num~ualı hu dilmittir. 27 forma - 125 Kuru§· 
susi kabinesinde hastalarmı kabuı tur. 
eder. -~-------lttı-tt~----tlt1!H-n-ptllı 

Muayenehane ve ev tdefonu 
22398, Kıtlık telefona 21044 . 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
tJrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - Eksclsiyor mağazası 

yanında. llc:r gün öğleden sonra 
2 • den 8 · c kadar.. Tel: 41235 

ZA Yl - Motosikletimin 233 
numaralı plakasını zayi ettim. 
Hükmü yoktur. (7236) 

Sabık Alman hastahane~i opera-
törü Hüsnü Doğanca 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami kar§ısında 

Bursa sokak No 1 

Fatih Sulh Birinci Hukuk ha -
kimliğinden: 

Bu müstesna müzayedede mer· 
hum Çürüksulu Mahmut paşa 

ailesine ait e~ya satılacaktır. 
Satı§, Kabataşta Setüstünde 

merhumun konağında yapılacak· 

hr. 

Fazla izahat için, Salih ve Sa· 
son mobolya mağzasına müraca-
at. Tel: (43249) 

1 
~st. Levazım Amirli~i Satın 
Alma Komisyonu 113nlar1 

253,000 kilo Koyun Eti 2 Ha
ziran 935 Pazar günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 116380 liradır. Şartname • 
si 582 kuruı mukabilinde alına -
bilir. isteklilerin 8728 buçuk li -
ı-a ilk teminat mektup veya mak· 
buzlariyle teklif mektuplarım 
belli sntten bir saat evvel T opha
nede Salmalma Komisyonuna 
vermeleri. (2556) 

• * • 

167,000 kilo Sığır Eti 2 Hazi • 

kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 

bedeli 56780 liradı r. Şartnamesi 

284 kuruı mukab . : .. de alınaDi)ir 
isteklilerin 4258 buçuk lira ilk le 

minat mektup veya makbuzlariy 

le tekliflerini belli saatten bir ın

at evvel Tophanede Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(2557) 
• * * 

15,000 kilo Yufka 21 - Ma 
yıs - 935 Salı günü saat 14,3 
da açık e-kslitme ile alınacaktır 

Fatihte Atpazarında Mutaflar Tahmin bedeli 2025 lirrdır. Is 
caddesinde 2 No. da oturan T o • teklilerin ıarlnamesini görmek ü 
mos ve Simo aleyhlerine davacı zere her gün ve eksiltmeye gire 
Hamdinin açtığı izaleyi ıuyu da - ceklerin 151 lira 83 kuruıluk il 
vasmın gıyaben yapılan icra edi - teminatlariyle belli saatte T opha 
len ketifte Fatihte Dülger zade nede Satına ima Komisyonun 
mahalleıinin Büyük Karaman so- gelmeleri. (2401) 

kağında eski 9 No.lı arsanın ya - ••• 
rısı davacının ve yarısı Torna ve Müteahhit nam ve hesabın 

Simonun olup tamamna 173 ltra 2700 kilo beyaz peynir 20 - l\ta 
20 kuruş kıymet takdir edildiği yıs - 935 Pazartesi günü saat 1 
ve kabili taksim olmadığ ı rapor • de pazarlıkla alınacaktır. Tahmi 
da bi ldirildiğinden ve mahkeme . bedeli 37 buçuk kuruştur. İstek 
si 10 - 6 - 935, ~aat 14 de kal- lilerin belli saatte 152 lira son t 
clığı cihetle tarihi tebliğden itiba- minallariyle Tophanede Satmal 

ma komisyonuna gelmeleri. 
ren beş gün zarfında , itiraz et • (

2746
) 

mek ve mahkeme günü rnahke -
----------------~--------~ 

meye gelmek ve aksi takd irde gı- TOPTAN FlY ATINA PERA-

yaben şuyuun iza!esine hüküm KENDE SATIŞ 
verileceği tebliğ makamına kaim 

fr 
HAKlKI (Juvel) ga· 

olmak üzere H. U. M. K. 141 inci 
zocad:ları. Taklitlerin· 

maddesiyle 402, 405 ve 406 mcı 
den sakınınız: Pirinç 

maddelerine istinaden muamele - renginde ;·aldızlı te-
li gıyap karan ilanen tebliğ olu - n .. ke-:lcn .. l',.lr- r l .,rı 

nur. <7253> kat'iyyeu almayııuz. JÜVEL Pİ 
KiRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - beş 

oda, mutfak, elektrik, su, kayık · 

hanesile gayet kulanışlı ve ehven 

fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni • 

köy Ayanikola caddesi polis ka· 
rakolu yakininde No. 185. Hane 
kartısında manifaturacı baY. lıaka 
müracaat. 

RlNÇDEN YAPILMIŞ dayanıkl 
dır. Fiydtlar 190 • 380 kuruş a ra 
sında her çeşit ve No. vard ır 

DİKKAT: Satış yalnız htanbuld 
Kurukahveci han No. 21 (Gi)'~r 
mati) TB.§ra &İpari~l~ı i kı.ı.1 ui u~u 
nur. (DEMON 144) fitilli ma 
alevli 275 kuruşa ocakiarım12 v 
her çe~it BARTHEL KAYNA 
LAMBALARIMIZ vardır. 
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r ıye s 
Satış yerleri: .,. 

Herhangi bir cereyan prizine takılabilir. 

Sehpa.zar mağazası 
Sahpazar rlecati Bey cadde5i 

no. 428-438, Tel. 44983 
Metro Han: 

Elektrik vantilitörü TUnel meydanı, Beyoğlu, Tel.4480 
Elektrik Evi: 

Beyazıd Mürekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 
Muvakkithane caddesi, Tel.: 6079 

Büyükada: 
23 ftiaan caddesi Tel. 56·128 

Üsküdar: 

Istanbul Sular idaresinden : 
1 - İdarenin F eriköy ambarın da bulunan hurda pirinç tozu, pt· 

rinç parçaları ve hurda bakır aksa mı kapalı zarfla arttırmaya kon

muştur. 

2 - Arttırmaya girmek istiyenler satış şartnamesini Sular ida

resi levazım şefinden alabilirler . 
. 3 - Sartname ahkamı dairesinde hazırlanacak kapah zarflar 

29 Mayıs g35 çarşamba günü saat 15 e kadar Taksim Sıraservilerde
ki müdürlüğe verilmelidir. 

Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar ·kabul edilmez. (2773) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
ı - Şartname ve planları mucibince Ankara başmüdüriyetinde 

kurulacak (2500) lira muhammen bedelli Klimatizasyon tesisatı açık 
eksiltme suretiyle münakasaya konulmu§tur. 

2 - Şartname ve planlar 25 kuruı mukabilinde Cibalide leva. 
1 

zım v::? mübayaat §ubesi nakit mu hasipliğ·i veznesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 24 - 6 - 935 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 14 de Cibalide Alım Satım komisyonumuzda yapılacaktır. 

4 - Fiatsız teklifler şartnamenin 14 üncü maddesi mucibince 
eksiltmeden on gün evvel Galata Tütün fabrikalar tubesine verile-

cektir. 
1 

5 - Eksiltmeye girecek olanların c~ 7 buçuk muvakkat güven· 

me paraları ve icabeden vesikala riyle birlikte tayin olunan günde 

Cibalide levazım ve mübayaat §Ube sindeki Alım komisyonuna müra
caatları. (2480) 

J lstanbut Belediyesi ıiantarı 
Hazeki hastanesi için lüzumu olan ve 1500 lira muhammen fiat 

konulan 76 kalem muhtelif ecza açık eksiltme gününde verilen fiat 

layik hadde görülmediğinden ih!\ le müddet 25 - 5 - 935 gününe 
ui'"atılmıştır. Talip olanlar arttrrma ve eksiltme kanununda yazılı ve
sika ve 112,5 liralık muvakkat temi nal makbuz veya mektupbiyle 
25 - 5 - 935 cumartesi günü Si.' at 15 de daimi encümende bulun · 
malıdır. (B. ) (2776) 

il 111111~111 ııııııııııııııııııııııııııııı 1111111 11111 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1RRR 

[dare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)~ 
Türkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul, (Galata~ Yeni Cami ) 
lzmir, Mersin 

YunaoistandakJ Şubeleri : 
Selanik . Atine. Pire 

1 Her nevi Banka muamelatı. 

Wlf~fl '"'irn~~~lil ı~lll~ll~lııl~~,lllllfılijl~lll~111:1111ılllllllllillllllllll~lllll~ ll 

• 
1 ' d Şirketi Hayriye iskelesi· Tel. 603t 

Taksimdeki 
12 AY VADE iLE SATILIR Sergiyi ziyaret ediniz 

ŞiRKETi HA YRiYE 
1 Hazıran 1935 tarihinden muteber va-,,urların nakliye 

mahsus tarifedir 
ücretine 

MlNTAKALAR 

Köprü ve iskeJeler arasında 
K&prüden iıkelelere Kaprüden iıkelelere 
ve iskelelerden KCSp· Azimet •• aYdetli 

lıkclelerden K6prüy~ 
Azimet ve avdetli 

bilet rüye tek bilet bilet 
2 inci mevki l inci mev\d 2 inci mevki 
Ma~ rusum ı\laa rusum Maa ı usum 
bi!et bedeli bilet bedeli bilet bedeli 

tcuruıı J.:tırtış kuruş 

I inci me\·ki 

Maa rusum 
bilet bedelı 

J. uauş 

2 inci mevki 
Maa rusuın 
·bilet bedeh 

kuru!! 

I inci me\ ki 
l\Jaa rusum 
bilet bedeli 

kuruş 

Birinci mıntaka: 1 inci kıaım 11 14· 17so 22 17so 22 
22 
23 
30 
32so 
35 
35 

" " 
2 inci 

" " 3 üncü 
ikinci " 1 inci 

" " 2 inci 

" " 3 ünc6 

" 
,, 

" 
" 

" 

13 
13 
15 
17 
17 

16 
16 
18 
'.lO 
20 

17so 22 17so 
20 25 18so 
27so 3250 25 
30 35 27so 
32so 37so 30 

" " 4 üncü " 20 23 32so 37so 30 
iskeleler arasında Kabata9, Beşiktaş, Ortaköy, Kuru· 

t;etme, ~rnavutköyU ve Bebek is• 
keleleri ile Köprü arasında müte-

Tek bilet Azimet ve aydetli bilet 
2 inci mevki l inei mevki 2 inci meçki 1 inci me\'k i 

MINT AKALKR Maa ıusum l\ laa rusum Maa ı usum :\laa rusnm 
bilet bedeli bilet bedeli bilet hedeli bilet bedeli 

kabilen cari tarife 
Tek bilet Azimet ve avdetli bilet 

Sıra iki iskele 

Betik taş· Uıküdar 

Yedi iıkele 

Her iskele 

k uruş 

10 
11 
13 
17 

kuruş 

13 
14 
16 
20 

kurut 

ıs 
17so 
17so 
27so 

knruş 

20 
22 
22 
32so 

2 inci me\'ki linci me,·ki 2 irıd nıe\·ki r ioci me\'ki 
:\la rusum I\Jaa rusum .\Jaa rusum :\faa ru~um 

kuruş kuruş kuruş 

5 7so 10 15 

Birinci mıntakayı teşkil eden iskeleler 
Birincı kısım: Sirkeci. Kabataş, l::cşiktaş, Ha· 

ikinci mıntakayı te,kil eden iskeleler: 
Birinci kmm: Emirgan, Kandi lli, A. l-lisarı 

rem. s.ıacalc, Üsküdar. 
ikinci kısım : Ortaköy, Kuruçeşme, ArnaYutköy, 

Bebek, R. Hisarı. Kuıguncuk. 
üçüncü kısım: Beylerbeyi, Çenge'l,öyü. Va\niköyü. 

ikinci loıım: Istinye, Kanlıca, Çubuklu. 
üçüncü k111m: Yeniköy, Paşababçes i , Beykoz, 
Dördüncü kmm: Tarabya, Kireçburou, Büyükdere, 

Sauyer, Yenimahalle, Rumelika· 

Yağı, Altınkum, A.Kava ~ı, Sülüce, 

I Oıtamektep ve Lise direktörlerine 
Fen bilgisi, biyoloji ve tabii ilimi~~ soruları Devlet matbaasınca basıl"' 
rak satışa çıkarılmıştır. Fen bilgi~; soruları üç sınıf bir arada, biyoloj; 

soruları iki sınıf bir aradadır. Tabii ilimler soruları birinci sınıf ayr•. 

ikinci ve üçüncü sınıflar bir arad~ d1r. Fen bilgisi ve biyoloji sorulM• 

üçer, tabii ilimler soruları be§er kuru§tur. 

Satış yeri: V AKIT Kitaphar..e si Ankara caddesi - İstanbul 
Hariçten yapılacak siparişler bedeli önceden gönderilmek üzeı'e 

doğrudan VAKiT Yurduna yapdınalıdır. 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı ıünleri meccanendir .. 

Sahibi: ASIM US 

Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENG! L 

VAKİT Matbaası - latıınbul 


