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lzmirde heyecan uyandıran 
bir rapor 

va, üzüm . ve inclrlerimlzi 
ihra~ yollar1 
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Habeş imparatoru bir buy
rukla köleliği kaldırdı 

ltaJyan - Habeş işi 1 

uluslar kurumunda 
Bugünlerde Cenevrede Uluslar 

Kurumu toplanıyor. Bu toplantı
da Halyan - Habeı iti de konutu· 
lacak. Fakat bu kere Uluslar Ku
rumu Konseyi bu çok pürüzlü iti 
kolayca savuıturabilecek. Zira 
gerek Italya, gerek Habeşistan a. 
ralarında anlaıamamazhğı düzelt. 
rnek için' bir hakem heyeti yaptı
lar. Her iki hükfımet kendilerin
den ikiter üye adı bildirdaer. U
luslar Kurumu Konseyi toplann~

ca bu hakem heyeti kendisine bil· 
dirilecek, Uluslar Kurumu da şim
diki halde ltalya ile Habeıistan a

rasında kavgalı sorum hakkında 

hu heyetin kararını bekliyecek 
\'e yalnız hakem üyeleri için mu· 'A.Jiıababa tren tlurc: 'ğın"Jan bir görünÜf 

\'ahakıyetler dileyecek... Roma, 20 (A.A.) - Stefani rardır. Menelik tarafından 1875 
Bununla beraber §İmdiden ''' ajanaı bildiriyor: de çıkarılan birinci emirname ile 

da bellidir ki hakem heyetinin ka· Habe, imparatorunun köleliği ayni imparator taTafmdan 1889 
rarı ne olursa olsun, İtalya ile Ha-1 kaldıran bir emirname çıkardığı da çıkarılan ikinci emirname hü· 
be,istan arasında.ki siyasal kavga, hakkında lngiliz gazeteleri tara- kümsüz kalmıftı. Şimdiki impara
bitmİf olmıyacaktır. Bunun sebe- fında.n verilen haber İtalya gaze· tor da, Habetistinın uluslar sosye· 
bi de İtalya hükumetinin hakem leleri tarafından tereddütle karşı- lesine kabulü için 1923 de yaptığı 
hey•ti fçtn tanıdrfı salahiyet ço4 lanmıttır. Gazeteler bu kararda resmi taahhüdü tatbik için 1924 
dar bulunmasındadır. bir taraftan Habe9istanda köleli· de iki emirname çıkarmı§tır. 

ltalya ile Habeşistan arasında ğin hala devam etmekte olduğunu Curnale Ditalya gazetesi diyor 

eeell•n•e•ulık :alnız bir _deiil, resmen teyidini bulmakta diğer ki: 
pek çoktur. ltalya 1928 dostluk tarUtan urusıar sosyetesı konse· _m_,,__p'""'ar~a.....,t~o~r~u~"'"""n iyi niyetim kaliiıl 
muahedesiyle Habetistanın bütün yinin toplantısı onesinde (arife· etsek bile, ıurası da sapta.malıdır 
tecim (ticaret) itlerini Somali yo- ıinde) siyasal bir manevra görmek ki (tesbit edilmelidir ki), Habe9is
luna çevirmesi gerekli olduğum; tedir. Bu karar Habet imparator- tanda, kendini ilbayhklarında ta

~ <Sonu 1 cide 3 cü sütunda) 
ileriye sürüyor. Habeşistanda J. luğu tarihinde köleliğin kaldırıl· 
talyadan ba,ka bir devletin imti· ması hakkında çıkan beşinci ka-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--

yaz almağa hakkı olmadığını söy-
\·· vor. Sözün kısası, Habe,istan 
üzcrıa .. ıe hemen hemen bir mand&· 
ter devlet ll\...,ak davasını güdü 
Yor. Habetiıtan ı.- bu türlü da 
valara kartı geliyor. Şayet lt.lvcl 
•özünde ayakdirerse kimin haklı 
olduğu anlatılmak üzere muahe· 
denin bir hakem heyetine tehi . 
ettirilmesi lazım geleceği fikrind<' 
bulunuyor. 

İtalya hükumeti uzun zamrn 
bu hakem heyeti önergesini (tek 
lilini) istemedi. En sonra hakem 
Üyelerini tayin etmit ise de bu ke· 
re de bunların salahiyetlerini y~J

nıı; bir tek soruma hasretmittir. 
Bu da Ualual hadisesinde ltalyiln 
\'e Habcı isteklerinden hangisin·n 

ASIM US 
W-- (Sonu 2 cide 3 cü sütunda) 

Kamutal}ın dünkü toplantısında 

Maarif teşkilat liyihası 
geri çevrildi 

Ankara, 20 (Kurun) - Bu -
günkü Kamutay toplantısında 
Kültür Bakanlığı teşkilatı layiha
sı görü,ülürken dikkate değer 
münakaşalar oldu. Bay Refik 
ince, kanunu takdir ettiğini söy -
liyerek dedi ki: 

" - Hükumet, teklifini öz 
Türkçe yapmamış. Encümende 
d~ baı;.arılmamı~. Bazı yerlerde 
Maarif Bakanlığı, baz, yerlerde 
Kültür Bakanlığı, müsteşarlığa 
A~bakanlık, Kültür damşıtı, da • 
mşmenliği, teftiş kurulu denilmiş, 

bazı maddelerde dramatik, plas • 
tik sözleri vardır. Şüphe yoktur 
ki, dil davamrz ana davadır. Ben, 
her gün gazetelerde çı:Kaıı 5 keli· 
mc dersine çalışıyorum. Gerçek 
zordur. Fakat devlet · teskilatma 
ait işlerde müsbet kelin1 f'~l eri kul
lanmak lazımdır. Layihada ku -
rum denmiş. Bunun manasının he· 
yet olması lazımdır. Halbuki ku
mru cemiyet olarak alınmıştır. 
Kl"' limeleri değişmez şekilde ka -
bule, kullanmafta mecbumz. Ar -

(Sonu 7 cide l ci sütunda) 

iŞTE 
Gizlilik, heyecan 
dolu bir roınan: 
Hacı Yat•r AAa hastaneel •. 

Gizliliklerle, heyecanlarla, me
rakla dolu bir roman. Yarının fen
ninde olacak değişiklikleri, tni • 
hin birtakım en·eterini en temiz 
bir se' gi ile karışık bir surette ' '<' 

ı.;ok tabii bir anlatışla gösteren ö • 
ntımli bir tez. 

Birkaç güne kadar gazetemiz . 
de ol.:umafja haşlı11acaksınız. 

Dünya barıt peşinde 1 

Göring ve Lival arasın
da neler konuşuldu ? 

çoktandır beklenen söylevini Hitler, 
bügün rayhştağda söylüyor 

• Paris, 20 (A.A.) - B. Lavalin 
etrafındaki kimselerin söyledikle
rine ıöre, Krakovideki Laval -
Göering konuıması, tamamiylc 
ıahsi ve yarı resmi bir çerçeve İ · 

çinde yapdmıftır. Bu konuta, si· 
yasal bir sondaj olmaktan ha,k:ı , 

bir sonuca - neticeye - vara· 
maz. 

B. Göering, Pilsudskinin cena
zesi münasebetiyle Krakovidelci 
Fransa otelinde verilecek yemek
te B. Lival ile görÜ§mek arzusum· 
bildirmittir. 

Yabancı gazetelerin orta ye1 
koydukları ihtimallerin tersine o· 
)arak, B. Lavalin Berline gitme,i 
m.avzuu bahis değildir. 

Lival - Göering konuıması, 8 
Göering'e tercümanlık yapan biı, 
Alman it yarı - memur) ve Liva. 
lin kabine tefi B. Rota önünde y.ı 
pılmıştır. 

B. Göering, evvelce Hitler - S:. 
mon - Eden konuşmalarından son· 
ra belirmit olan Alman siyasasını 
anlatmıştır. 

Lival, hiç kimse için bir tehd;, 

_.. (Devamı 10 cuda 4 cil sütunda) Oıtte: Lcival, altta: Göri•ı 

..... .,.,,ı; ' 
Yunan baıbakanının söylevini dinleyen halk : 

• 

Krallık istiyoruz, 
diye bağırdılar ! 

/ay ÇalJaru, rejimin deiifip ele iiımemeıi üzerinde Pilebisite 
baıvurulacağını ıöyle meğe mecbur kaldı 

(Yazısı 10 uncu sayıfaımzda) 

Avrupa yeniden savaş 
akıntısına kapılmış! 

Uluslar Kurumunun 
Almanyayı tevbif · 

Diplomasi tarihinde 
Görülmemiş bi1 
Mürailikmiş I 

Londra, 20 ( A.A.) - Lord 
Snovden, Deyli Herald gazetesin
de neşretmiş olduğu bir yazıda 
Almanyaya ihliski.rane muame -
le yapılmasını istemektedir. 

Eski Finans bakanı, Avrupa -
nın yeniden kendisini harp cere
yanına kaptımııı olduğunu beyan 
etmektedir. 

• (Devamı 10 cuda 3 cü sütunda) 
Dikkate tleğr bir ;yazı yazan 

Snovtlen 
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Hafta tatili Cenevre 1 ürk 1 alebe 
Cemiyetinin bir 

toplantısı 
Cenevre, 20 (A.A.) - Anado

lu Ajanımm özel aytarı bildiri -
yor: 

yıllardanberi Türk dostu olarak 
tamnmıt olan profesör Pitar, 
Türk gençiliğinin candan gelen 
bu hareketinden çok sevindiğini 

Bir "Pazq.r ,, günü,, ne 
"Cuma,, adı verilecek 
Ankara 20 (Kurun) - Dahiliye 

Encümeni, resmi tatil ıünleri ka
nunu layihasmı müzakere ve ufak 
bazı değitikliklerle kabul etti. Ya· 
pılan değitiklikler arasında, pazar 
gününe cuma adının verilmesinin 
bulunduğu söylenmektedir. 

Beş kişilik bir aile 43 lirayla 
Ankaraya gidip gelebilecek 

"Bozkurt,, Türk talebe cemi • 
yet~ Cenevre Oniveraiteıi profe -
sörlerinden E. Pitar ile karısı, ar
sıulusal yumanlardan Bayan 

Noel ve Profaör Maelti Cemiyet
tin fahri üyeliğine almaya karar 
vererek bunları bir toplantıya ça
ğırmıttır. 

Bozkurt Be.tkanı Bay Aziz 
Seylan profesörlere bot geldiniz 
diyerek, Türk gençliiinin kendi -
lerine olan bailılıklarını kısa ve 
fakat pek içten sözlerle anlatmıt 
ve kendilerini cemiyet üyeleri. a
rasında görmekten duyduiu kı -
vancı bildirmit, cemiyetin kırını • 
zı beyaz renkli kordellamı gö -
iüslerine asmıttır. 

Y azılariyle, konferanalariyle 

ARAMIZDA: - -- ~~ r=r ~~ 

söyliyerek Türk ıeçliğine yarın i- ~[eslek mektepleri mu.
çin düıen itleri ve bir kaç yıl ön - allimlerinin aylıkları 
ce Anadoluda yaptığı Hitit eıer -

Ankara 20 (Kurun) - Meılek 
leri araıtırmaları .etrafında tabi -

mekteplerinin muvazanei huıuıi· Iat vemıittir. 
yeden alınarak Kültür Bakanlıiı· 

Profesör Malt da Bozkurt ü • na bailanmaaı hakkındaki kanun 
yelerine minnettarlıklarını ıöyle-

liyihaamın kamulaya verildiii bi· 
dikten sonra, Türk Oniveraiteıi - l 

inmektedir. Bakanlık bu mektep nin yeniden kurulması gibi pek 
muallimlerinin maqlarmı muva· 

ıer.efli bir vazifeyi ifa etmekle 
zenei umumiyeden alacaklarını 

duyduğu kıvancı bildirmit ve de-
gözönünde tutarak timcliden yeni 

mittir kiı 
''Türkiye üniversitesi batı bir liyiha hazırlamaktadır. Liyi· 

baya, meslek mektebi muallimle-
memleketleri üniversitelerinden • . ük" haki h f 
h. b" f k 1 . .. . rının m teaep arınm mu a a· 
ıç ır ar ı o mıyan hır unıver - .. 
·ı d" B ·· 1 ki h d zuı ıçın tartlar konulacaktır. 

ıı e ır. unu soy eme e az u -
yuyorum.,, lzmir Rıhtım Şirketinin 

hesapları 
Ankara 20 (Kurun) - lzmir 

~------- -~----~ 

Ankara, 20 (Kurun) - Devl~t 
Demiryollarının yazlık tenzilit1t 
yolcu tarifeleri 1 - 6 - 935 tar\. 
hinden itibaren tatbik edilecektir. 
Bu tarifeye ıöre muallim, profe -
sör, asiıtan, mürebbi, muavin ve
müdürler Birincitetrinin aonun:ı 
kadar uzak mesafelere mahıug 
temilitlı tarife üzerinden her se
yahatte yüzde 50 tne:ailittan isti
fade .decelderdir. Temil&tlı ci 
dit dBntlt tarifealnin JeDİ tatbik 
prtlan f6yledir: 

Gidit ıeliı biletlerinin meriyet 
müddetleri, aeyahate baılanacak 
ıünden itibaren müteakip aynı 

ayni tarihli ıününün 10nu olan 
gece yarııına kadar uablır. 

Bu tarife Eylül 935 sonuna ki\· 
dardır. 

dan birinci mevki içn 9306, kinc.1 
mevki içn 6735, üçüncü mevki İ• 
çırı 4282; sekiz kit ilik bir aile gro• 
pvndan birinci mevki için 12420· 
ikinci mevki için 8989, üçüncii 
m1:vki için 3716 kurut alınır. 

Samsun - Ankara arasınd~ 
dört kitilik bir aile grupundan bi 
rinci mevki için 10125, ikinci me•· 
k çn 7345, üçüncü mevki için 4648 
yedi kitilik bir aile grupundan bi· 
rinci mevki için 13921, ikinci mev· 
Jet için 1099, üçüncü •mevki içi,1 
6:'i91 krut almır. 

Bir kötü duqum I 
Rıhtım tirketinin, hükUmetçe el 
konulduğu tarihten sonraki kat'i 
hesapları devletin diğer müeısese
leri gibi tetkik ve kontrol edilecek· 

En çok ıekiz kitilik gruplar ha 
linde ve ıidit ıelit tartiyle her
hanıi iki durak arasında 1 Hazt 
rau 935 tarihinden Eylül 935 ıo
nuna k~dar, ıeyahat edecek aile-

Adana - Konya arasında üç 
k'tilik bir aile grupundan birind 
mevki için 4618, ikinci mevki için 
3342, üçüncü mevki için 2124; al· 
lı kitilik bir aile grupundan birin· 
ci mevki için 6596, ikinci mevki 
için 47i3, üçüncü mevki için 3033 
kunJt alınır. 

Diğer hatlarda da ücretler bu 
derece ucuzdur. 

lstanbu!da Köprü giteaindrJI 
\'e diğer yerlerde iıtasyonlarde.1' 
daha fazla malUınat almak kabil· 
dir. 

- llk okul öğretmenlerinin aylıkları -
llk okulların, ilk okul öfretmen - J 

lerinln durumu 1934 yılının siyasal 1 
çekişm4'}erinden biri idL işi 193S c 

1 
devrederken kendisine yaşlanmışla -
rın ağır başlılıfını çiikmUt bulduk. 

Partinin Kamutay grupunda özel 
1Mr kıolnis)'On' araştırmalar yapıyor. 

Jt;.n IO~JliiMiik Kurultaydan bekle -
nen yönerge ( = direktif) yi de İ§te 
hepimiz almış bulunuyoruz: 

''Nomal ( = norma!) ilk öğrenim 
devri beş yılclır. llk okullar bir pro • 
gram altında artırılacaktır. Köy ço -
cuk l :mmıza kısa zamanda pratik 
hayat için Hizumlu bilgiyi verebile -
cek üç veya dört sömestrili köy okul
ları açılacaktır._ 

( = adliye) işyanndan Cümhuriyet 
nekadar faydalanmı~ o kadar fay
da lanmıştır. Onu yermeye, ona sitem 
ctmeie hakkımız yoktur. Belki biraz 
daha ileriye giderek, bir ilk okul öğ· 
rctmeninin dediği gibi, diyebiliriz kf, 
cumhuriyetten önce çocuklarımız 0-

kulardan evlere kaçıyorlardı, Cümhu
riyette nlerden okullara kaçan ço -
culdar görülüyor. Sadece bu değişik
lik, bu ilk öğretim örfeninden yana 
yazılacak bir kazanç değil midir? 

tir. 

Peşin alınan adliye 
harçları 

Ankara 20 (Kurun) -Tüze Ba· 
kanlığı, müddeiumumiliklere gem· 
derdiği bir bildirİP,lde adliye harç 
tairefsi kanununun yedinci mad • 
desi üzere peşin olarak alınan 1/ 4 
niıbetindeki harcın davanın ıo· 
nunda ilim harcına mahsup edi· 
lerek f azlasmın alakalılara geri 
verilmesi emrolunmuıtur. 

7 opu, Kadastro Umum 
J.lüdürlüğü 

lere Samsun - Sıvas bölıesinde 
yüzde 60; Alaıehir, lzmir, Ba~ı
dırma bölgelerinde yüzde 50 ten
zilatlı olan biletlerle diğer böt
ıelerde katedilecek meaafeye gö
re muhtelif niıbetlrede tenzilatı ~ 

olan biletlerin ücretlerinden ayrıca 
ve crupa tetkil eden yolcuların bi
~isinden tam ve diierlerinde.n 
yüzd 30 ücret alınmak suretiyle 
tenzilat yapılacaktır. 

Bu tarifeye göre Haydarpaşa 
- Ankara araamda seyahat ede
cek ailelerden gidit dönüt ücreti 
oluak bet kitilik bir aile grupun· 

Crup halinde seyahat edecek •• 
ilelere fotoğraftı aile biletleri ve 
rilecektir. 

Bir-aile~letlue,dahtl ~yol
culardan -yalnız bir kiti grupun 
ıidit seyahatinden ıonra ve ya\• 
nız aile biletlerinde yazılı gidif 
dönüt istasyonları araaında ol • 

mak tartile mer'i tarifelere göre 
yarım ücretle müteaddit seyahe.t• 
ler yapabilir. 

Yüksek otoritenin, bu ana fikirler 
üzerinde ilerllyerek ulusal ettim 
( = terbiye) e kanmamış halk ktlme. 
lerini serinletecek bir sa kıymma 
\1lracağında filılae etmiyoruz. 

Biz ilk okul öğretmenlerinden 
yalnız çocuklarımm bilmemezlikten 
kurtarmasını değil, onların her türlü 
sosyal harekette elayak olmasını lsti
yoru. Bir Hçbn, bir niif111 yazımı, 
bir gösterlt stinl olanca ilk elinden 
tutup kaldırcbtmus kimdir? 

Ankara 20 (Kunnı) - Maliye 
Encümeni, mailye teıkilitı layiha· 
ımı müzakere etmektedir, Tapu, 
umum müdülüğünün bugünkü teı· 
kilatile doğrudan doğruya Maliye 
Bakanlığına bağlı kalmaıı eneli-

Memurin kanununda değişiklik 

Cümharlyet hflkdmetinba bu ileri 
yürüyüş kolunda kimler balanacatı • 
nı söylemeye Ulz11111 ftl' mıT Bu ytl -
küm ilk okul ltretmenlerlnln oma • 
zundadır. 

Böyle iken, bir iki gtindflr ha kö -
tU duyum dinflp dolqı)'or. 

Diyorlar ki: Haziran girince bat
öğretmenlere verilen orun ( = ma -
kam) katgılan (= zam) verilmiye -
cektir. 

Gene diyorlar ki: Hayır, şimdilik 
bu paralar kendilerine birer borç se
nedi ile ödünç gibi ödenecektir. 

Yalım nereden ve nasıl ödenecek
tir? Burası anlaplmıror, anlaşıla -
maz da ... lstanbulan bU~esi önümüz
dedir: Burada ild türUt ödeme için 
konalmuı bir para yok. Muhakkak o· 
lan, ay başı gelince aylıklarımn, e • 
mektarlar artırımları şöyle dursun, 
bu kmm hocalann çıkmıt zamlarını 
alamadan dönecekleridlr. Kültür Ba
kanlığının "Bu paralar verilmelidir,, 
yolundaki dilekleri hakikatin bu sert 
yüzü yanında ne yapabilir? 

ilk öğretim işi üzerindeki konuş . 
malarm ilk sonuncu bu olmasından 
duydutamuz elemi .. :: kça sö: 'rrr ... 1i • 
yb. 

ilk okul öiretmenleri kendilerin
den umulan bapncıbfl rhteremi -
yorlar mı? 

GHsteremedfkleri rerçek olsa bile 
:ıunu daha iyi ytlrilr •ale getlrmer. in 
:·olu nyl khnndan kesmek cezası mı
dır? 

Bana kalına ilk okul Btretmen · 
lerl, tlzerlerine aldıktan işte, btr fi -
nans, bir iç, bir dış işleri h'.r ' ··-,. 

ilk okul öfretmealut hesabma il 
btitçelerinde gördan.a. eksildiği, 
ancak hfikOmetin devlet bUtçesl çık -
madan ve Kamutay tatile airmtden 
alacağı bir karar kurtarablUr: 

Bu ekaikler il bütçeleri dtlzeltUin- mence onaylanmıftır. 

Ankara - Kamutay& verilen 
bir liyihaya göre, memurin kanu· 
nunun 13 iincü maddeıi deği~tiri
lecektir. Tayinleri nıerkeze ait 
bütün memurların ıicilleri mer· 
kezde, tayinleri ilbaylıklarına ait 
memurların sicilleri merkez .,veya 
ilbaytıklannda bulunur. A seriaine 
ıirmit olanların ıicillerinin birer 

ceye veya devlet bütçesinden 1Udım J J H b • • 
görünceye kadar ayn bir fasıldan ö- ta yan - a eş ışı 
denmeli, Cümhuriyetfn ytireği hocala-
rımız üstünde titrer olduğu eseri ile uluslar kurumunda 
gösterilmelidir. 

ilk okul öğretmenleri, her devlet 
iıyan kadar buna hak k~nmışlar -
dır. ... 
Galatasarayın (Pilav) ı 
Galataıarayldar yurdu idare 

heyeti 31 Mayıı cuma günü Ga· 
latasaraylılara bir yemek hazırla· 
mıtbr. 

Yapılan program ıudur: 
Saat 10 - Saray sineması üstün -

deki Galatasaraylılar yurdunda top· 
lnnma ve ~':ulun tarihçesi hakkında 
konferanM. 

Saat 11 - Okulda toplantı. 
Saat 11,30 - Okulun konferans sa

lonunda biri en genç, ikincisi en yaş
lı Galatasaray yetiştirmesi tarafından 
birkaç söz ,.e okul antaçJarı üzerinde 
özgen konuşmalar. 

Saat 12,30 - Oukulun "pilav,, ı 
Saat 14,30 - Galatasaraylıların 

geçidi ,.e Cltmhuriyet anıtına ~elenk 
koyma. 

Okulun yemek salonlarında yer sa.
yılı oldufandan bu yıllık yemeğe 

gelmek i'tiyenlerin 2S - 5 - 935 den 
enel cemi)et merkezinden aldırılma
sını, yahut lstiyenforin bunu bir mek
tupla bildirmeleri Cemiyet raralın · 
• • .. ~·· ""'-,. e' ""4~~ir. 

(BQfmakalenin deı·anu). ıureti Baıbakanlığa verilir. Vukua 
doiru olduju hakkında bir kartır tı, Batbakanhğa muntazaman bil-
vermektir. dirilir. 

Şu halde hakem heyeti Habe Bakanlıklar her yıl memurları· 
fistana hak vermif, bu kararı · f. nın kıdem cetvellerini neıreder
talya hükiimeti anaınıt (kabul et- ler. Kanunun deiittirilecek 25 
miı) olsa bile gene iki taraf ara- inci maddeıine ıöre takdirname· 
sındaki kavga bitmiı olmıyacak· ler kıdeme fili hizmete müe11iı· ol
tır. · lta1ya Afrikaya asker ıön- maz. Ancak kıdemleri müıavi o· 
dermek için ıene birçok s~beplP\ )anların terfiinde, takdirnameli 
bulacaktır." En sonra iki ülke a- olanlar tercih edilir. 
raımda bir harp çıkmasa bile kl\7· Ve!<nle~ emrine alınacak memu
ga, dırıltı eksik olmıyacaktır. Bul run hizmeti on bet seneden &fağı 
kavgalar devam ettikçe Uluslar ise kendilerine dörtte bir, 20 sene· 
Kurumu üyesi olan Habetiıtan den fazla iıe yarım maq verilir. 
her vakit Cenevre kapılarını çalı.· On bet seneden a,ağı hizmetliler 
caktır ve günün birinde belki en çok iki yıl bir vazifeye tayin 
de bu kavgalar bir harp sonucuna edilmezlerse tekaüt olunurlar. 
erecektir. O zaman Uluslar Ku- Devlet, huıusi idareler, belediye· 
rumu tıpkı birkaç yıl önce Çin · ı ler heaabma yurtta tahıil gören· 
Japon itinde olduğu gibi çok zor- ler, nihay~t ~ir yıl ~ind~ müra 
!uklara uğruyacaktır. Hem de b":.J caatla tayın edılmelen prtıle. or
kere ltalyan • Habet itinde Ulu'J- ta tahsilliler 5, yüksek tahsilliler 8 
lar Kurumunun uğrayacağı zer· yıl hizmete mecburdurlar. 
luklar daha çetin olacak, ihtimal Yabancı memleketlerde okuttu· 
ki bu arsıulusal kurumun ölümij nılmuı olanlar tahsil müddetleri
ve dirimi derecesine varacaktır. j nin iki misli hizmete mecburdur· 

ASIM US durlar. Bunlar muayyen müddet 

hizmet etmedikr• istifa edemez
ler. istifa edenlere, okutma maı· 
rafları faizile ödetilir. 

Tahsillerini ikmalinin ilk yılın
da tayin edilemiyenlerin mecbu· 
riyetleri kalmaz. Banka, imtiyazlı 
ıosyeteler,husuai müe11eıeler de it 
istiyenler hizmet mecburiyetlerini 
ödedikleri, vazife verilmemeıin· 
den ötürü mükellefiyetlerinin kal· 
madıiı belge~ini göstenneie mec· 
burdurlar. Bu veıikalan görmeden 
bunları çahttıran müe11ese, tazmi• 
nalı kabul etmit sayılır. 

Yurtluk. ocaklık aylık
larına karşılık olarak 
Ankara 20 (Kurun) - Mazbut 

emlik, yurtluk, ocaklık aylıkları• 

na kar!ılık olarak timdiye kadar 
emlak ve arazi almamq olanlarlll 
istihkaklarına mukabil iatihkakla• 
rı tutarlarının bir misli zamla 'I 
yılda ödenmek üzere yüzde SO 
faizli hazine tahvili verilerek ali" 
kaları kesilecektir. Alacaklılar, 
ellerindeki vesikalarla 1935 malt 
yılı sonl!na kadar bulunduklafl 
yerin maliyesine müraeaa.ıt edKelr 
lerdir. 935 den ıcnra müracaal 
kabul edilmiyeı:ektir. 

7 aqyare Cem;geti 
koneresi 

Ankara 20 (Kurun) -TayYar• 
Cemiyeti kongresi cuma ıünü öi• 
leden ıonra açılacaktır. 
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IGezintiler i 
Kızıl lzmir ! 

}Avrupa Postasıl 
ltalyan - Habeş 
anlaşamamazliğı 

kalkarsa •• 
Buna en çok ltalyan 

ulusu sevinir ! 

Türk adını alan her şey meşhurdur 
Türkün göz.bebeği, Türk tari

hinin övüncü güzel lzmire, •on 
günlerde kızıl bir damga vurul· 
mak i•tenmi§. Bir sürü fCJ§kın, 

"Kızıl lzmir,, mühürlü kiığıtlar1. 
Kordon boyunda ıuraya buraya 
yapı§tırmağa yeltenmiıler. Poli
sin kelepçelediği bu adamlar kim
dir? Niçin bu i§e giriımi~lerdfr? 

Kalalarının ölçüsü hangi çapta
dır? diye düşünmedim. En baf· 
ta "Kızıl lzmir,, i gördükten, bu 
görüıle içim yandıktan sonra, z.a· 
ten düıünmek, bo§ bir emekten İ· 
leri geçemezdi. 

Londradan Fransızça Tan gaze -
fesine bildiriliyor: 

Bir hintli yurdumuza •• sun ger almağa geldi 

İtalyan - Habeş meselesinin bu
iiinkü durumunu İngiliz kabinesine 
anlatması için Sir Erik Drum -
lllon Londraya ~ağırılmıştır. Du ha -
lıtri Yeren DayJi Telgraf gazetesi, 
1923 muahede..;;inc göre ltalya ,·e Ha
lıtşistanın bir hakem komisyonu ta -
}·in etmek üzere oldukları hu dakika
larda Uluslar Dirliği konseyinin işe 
kl\rrşması doğru olmıyacağmın lngi -
liz kabinesince karnrlaştırılacağını 
ilave ediyor. 

Gandi için: - " Artık .. d .. , d. son ıı- ,, ıgor 

Bir ltalyan - Habeş harbi olun
'a Sü\'eyş kanalından ve İngiltere li-
1\\antarından, ltalyan gemilerinin is
tifade etmemesi A ' 'am kamarasında 
koıauşmalara sebep oldu. Bir mebus 
bıı meselenin ltah·a hiikfımetine bil
dilrniş olup olmad~ğını sordu. Jon 
Sirnon lngitterenin Uluslararası ta · 
ahhütı,rini İtalyanın tamamiyle bil · 
ltlediğini :ıannetmeğe bir sebep yok · 
tur,, yolunda kısaca bir ce,·ap verdi. 

Taymis gazetesi Musgolininin nut
kunun yaptığı tesiri aniatarak diyor 
ki: 

"Ru nutukta bütün diinyanın bek
lediği itidale dair hiçbir alamet yok -
tur .,, 

Gazete şunları ela iH'n·e ediyor: 

"Bütün kon-etlerini harcayarak 
harı:; yolunda bir hal ~aresi bulmak 
her halde Fransa n lngiltereye ait -
tir. Cenenede hakem komisyonunun 
8alahiycti mahdut olacaktır. Maama
fih bu komisyonun bir an önce top -
lannıasına çalışmak şüphesiz en e -
hernmiyetli bir i~tir. Dundan sonra 
lta]ya ,·c Habeş sınırlarının ayrılma· 
""a sıra gelecektir. Eğer buna dair 
\\konuşmalar, Roma ve Adi ·abaha-

1d<t11 başka bir ~hirde yapılırsa an -
a mah l .. U-aU dal.a ~ olaaukL .. 

Hu ihtilat ne kadar çabuk ortadan 
kaldırılırsa Avrupanrn kazancı o kn
d~r ~ok olur. :Eier aldanmıyorsak. 
hoyle bir anlaşma herkesten ziyade 
ltatyan ulmıunca sc,;nçle karı;:ılana· 
C.ıktır !,, 

Markoninin bulduğu ışık 
ellafında 

ltaJya .... ., tanrnmıs mucidi Mar -
lto · büt · 1 s nı un uzı •• ıe giden otomobil -
~eri durduracak yem "; .. ışık buldu· 
h, Mussolinin önünde bunuıa .1a1\e _ 
ltıcleri yapıldığı yazılmıştı. 

Bu denemelerin üzerinden bir haf
~ g~~tiği ~alde İtalya tam bir sü -
h~ıt ~çındedı~. Markoni bile buna dair 
b~çbır şey soylememştir. Bunun süel 
ıı· gizlilik olduğu n ulusal müdafa

aya dokunduğu anlaşılmaktadır. 
llununla beraber fen ve teknik a -

~llrnları bu icat ile hayrete düşmüş
t'rdir. Markoninin küçük dalgalar -

dan istifade ettiğine şüphe yoktur. 

Sünger almak için Hindiıtan· 
dan ıehrimize Damodar Sing isim· 
li bir tacir kimyager gelmi~tir. Bu 
it için İstanbul Ticaret Odasile 
lconuımaktadır. Londra otelinde. 
oturuyor. 

Dün kendiıile hem ticaret, hem 
Hindistandaki aıyaaal vaziyet üze
rine görü§ en muharririmize de· 
miştir ki: 

" - lstanbula bilhassa sünger 
almağa geldim. tık defa geliyo
nım. Türkiye ve Yunanistanda iyi 
sünger olduğunu öğrendim. Bura
dan Atinaya gideceğim. Orada da 
süngere bakacağım. Şimdi, J- · · ·· · 
taraftan da tecrübe olarak sünger 
alıp, Hindistanm şimalindeki yeri
me göndereceğim. llerde her yıl 
buralardan 400 sterlinlik kadar 
sünger alabileceğim. Türk mallan 
bizim memleketimizde çok istek 
göm1üştür. Bilhassa Türk havlula
r, bomozlarmı çok kullanıyoruz. 
"Türk,, adım alan her şey meşhur
dtıı·. Bu sün.~erler de "Türk sünge
ri,, nammı alacaktır. Banyolar için 
satacağız.,, 

- llk defa geldiğinizi söyledi
niz, bir ıeyyah gözüyle Türkiyede 
neler gördünüz? 

- "Ben memleketimde iken. 
yeni Türkiyenin yeniliklerini dai
nıa işitirdim. Geldim. Gözümle 
gördüm. Ahali ve bilhassa kadın
lar özgen ( lıür) , asri ve mesuttur. 
U.il'Klio~.n i~indo d o hu y~iJilTl~rin 

viicut bulmasını her zaman dile-
....... ıu""ıı .......................... ıtfdltfl ... ••ttU•••ııtnttı111111qqı•ıt1ttnwt ............. . 

Bir motordan yatak, 
yorgan mı çalmışlar ? 
Hasan oğlu 1-Iasanla Cihangir 

Hasan denilen iki kişi, Galatada 
bir motörden yatak, yorgan çal
dıkları iddiasiyle yakalanmışlar· 
dır. Polis, bunları dün akşam üze
ri adliyeye vermiştir. 

o .. kestra konseri 
lstanbul musiki sanatkarları ce· 

miyeti tarafından hazırlanan or· 
keıtra, bir zamandanheri özenle 
çah,mnkta idi; bu orkestra tarafın 
dan önümüzdeki cuma günü saat 
15 de Beyoğlunda Fran11z tiyatro• 
sunda d~vetlilere bir konser ve
rilecektir. 

fil Dan11anuı en büyük Tramatlant lk vapuru olmak üzere Framnzların ye
bı,.11"f!.1~~ları ve yola çıkardıkları "ı\'or mandi,, nin ii~t niir-<',.tcsinin kuş bakışı 
ıQ ... Oor~nJlıtı. Koca vapurun etrafına toplanmıı olan halk mikr.obi mahlıik-. • oi6i ,.;;. .. -l: 

"""''"'yor. 

rim. Fakat belki on yirmi yıl son
ra bu mazhariyete erişilebilecek.,, 

- Hindiıtanda aıyasal vaziyet 
nasıldır?. 

- "lng.ilterenin idaresinde yü
rüyüp gidiyoruz. Hindistan öyle 
bir yerdir ki, biribirinc uymıyan 
birçok dinler, diller, ve insanlar 
var. Bu insanlann, aralarında uyu
§arak kendi başlarına Hindistanr 
idare edebileceklerini zanne~mi
yonmı. Hem Hindistanda İngiliz 
olmasa, bir başkası gelip onun ye
rini tutacaktır.,, 

- Gandi için ne dersiniz? 
- "Gandi artık söndü, esasen 

Hindıistanm benim bulunduğum 
tlintli kimyager Damolaar Sing taraflarda muakkibbiri yoktu, çok 

Osmanlı imparatorluğunun iç 
ve dıı sülükleriyle emdiği bu kut
lu yurt, yüzlerce yıl bir yara acı
lığiyle kanamııtı. incir, üzüm, 
buğday, zeytin gibi yalnı-ı 

bir tane.i bile bir topra
ğı altınla kaplayacak lu
dar değerli olan kaynaklar lzmiri 
kanamaktan kurtaramamı§tı. Dağ
larda eıkiya, §ehirde vali, kıyıda 
yabancı elele ıoydukları bu yer
yüzü cenneti, bir kerecik ol.un 
oh!... diyemeden soluyordu. Stenografi kursu 

ve imtihanlar 

az kimse onun peşinden gitmiştir. 
Elle örülmüş Hindistan malı 
giymemizi istiyordu ki, İngiliz 

mallan satılmasın ve bu suretle 
İngiltereyi Hindistan için daha uy-

19 talebe kazandı, birinci guıı vaziyete getirsin. Fakat bu 
ve ıkinci kızdır ! hadiseden başka milletler istifade 

Kör bir idarenin açık kapıların
dan zehirli bir akıntı gibi •ızan 
yad •oylar onun bütün kıyılarınt 
kavramı§, iz.mir " Foça,, dan ta 
~'Meğri,, ye kadar dili, inanıfı, iil· 
kü•ü ayrı bir kalabalıkla kuıatıl
mııtı. O günlerin ne acı bir dam
gaaı vardı. Köy türkülerinde /-z. 
mirin adı "Gavur lzmir,, diye ı• 
çerdi. Köylü, kanayan yarayı, 

herkeıten önce sezmİf ve kendisin· 
den ayrılan Kcuabaya kara bi,. 
bayrak" aaml§h. 

Yüksek iktisat ve Ticaret mek· ediyor. Nitekim Japonya rekabete 
girip ucuz mal satıyor.,, 

tehindeki ıtenograf i kursu imti· 
hanları yapılmıf, imtihana giren 
otuz iki talebeden on dokuzu ka
zanmııtır. İmtihana giren otuz iki 
talebeden altısı, kazanan on do· 
kuz talebe4en de ikisi kızdır. Bun
lardan 151~ numaralı Mukadd~$ 
birinci, 1513 numaralı Naime ikin
ci, 1206 numaralı Celal üçüncü 
gelmitlerdir. 

Yapılan bu imtihan, nazaridir. 
Sonbaharda da sitenografi ile ç~
buk yazıt imtihanlarının yapılma
•• kararlaıtırılmıttır. 

Stenografi mütehanııı Avram 
Benaroyanın idare ettiği bu kuua 
İftİrak edenlerin sayısı 100 den 
fazladır. Batka mekteplerde ıtt>
nografi öğrenenler de heıııaba ke· 
tılıraa, bütün lstanbulda şimdi 
stenografi öğrenenlerin ıayısı 150 
yi buluyor. Diğer taraftan bu u· 
ıulle yazıt öğrenme yolundaki a
laka, mekteplerde gün günden n?"t. 
maktadır. 

Gelen seyyahlar 
Dün Orford adb tranaatli.ntik 

vapuru, 350 İngiliz seyyahı getir· 
mittir. Dün Fransız doktor avukat· 
larından mürekkep bir ıeyyah ka· 
fileıi daha gelmittir. 

Japongada yapılan btr gizellik 
seçiminde genç Bayan Mis Koko Mi· 
kami kazanmıftır. Resmini gördüğü
nüz bu Japon güzeli UlualararG11ı 
turnuvG11ına girecektir. 

Hintli kimyager bir takım ecza 
almak üzere yarın buradan Al
manyaya ve diğer Avrupa mem
leketlerine daha gittikten sonra 
Londraya varacak oradan memle· 
keti ne dönecektir. Ayni zamanda 
memleketinden buralara gelecek 
seyyahlar için hangi yolun en iyi 
olduğunu ve muhtelif memleket
jerde yolculuk !&rllarmı tetkik 
etmektedir. 

CTttlUUlllfltt ..... tnUltlfHJl llllHlftlllflWllHlllWllll lUlll llMQllNlllflllil'IUltUJlltlMrttl•tnl 

Şundan bundan tehditle 
para mı istemiş? 

Samatyada oturan İsmail ismin
de birisi, §undan bundan tehditle 
para istediği iddiasile yakalanmış· 
tır. lsmailin üzerinde bir de bıçak 
bulunmu§tur. Kendisi adliyeye ve· 
rilmif, hakkında takibata giritil· 
miştir. 

Belediye bütçesi 
Bir ay evvel Ankaraya gönderi

len belediye bütçeıinin ancak Ha· 
ziran aonuna doğru tasdik edilip 
geleceği anlatılmaktadır. Memur
ların Haziran maaıları 934 bütçe· 
ıine ıöre a vanı hesabından vere· 
cektir. Yeni bütçe geldikten sonra 
belediyede bazı terfiler olacaktır. 

Sinirleri pa•lı imparatorluk 
bundan kuıkulanmadı. Balkw.ı 
bozgununa kadar candamarlar.ı
mıza ne korkunç bir yılanın .a
rıldığı bilinmedi. Büyük SavQfta 
yağı denizaltı gemileri onun k•· 
yılarında kendilerine ortak buldu· 
lar. Tepelerinde onlara yol gö~· 
teren, yer belleten ıııklar yandı. 

Bunları acı acı gördük. "Sevr,, 
d~ ortaya konan ''•ayım,, lar iz· 
miri bizden koparmıftı. lz.mir•u 
bir Anadolu i•e ya§ayamcu.Jı. 

Yıllar •Üren çarpıımalardan 
kıı;ılcım ve kan ka•ırgalarından 
sonra Lozandan iz.mire inclik. Bu 
iniı ona "Türk lzmir,, adını ver· 
di. Türk, kendi toprağını ıugın 

sürülerin ağzından kurtarmq ve 
kapı•ına kanlı kılıciyle birlikte te• 
m(z ve ıanlı adını da yazmııtı. 

Şimdi üç buçuk kaldırım züp-

S. Gezgin ----.... (Lit.t/en sayı/ayı çeviriniz) 

Amerikada ekonomi buhranının ortadan kaldırılması tçln yapılan de • 
nemeler henüz iyi bir sonuç z·ermemiş tir. Mağrur Amerika kadınları §imdi 
en küc;ük işleri yapmaktan çekinmiyor tar. Bu arada Zencilerin yaptığı ayak
kabı boyacılığını bile yapıyorlar. Resimde görüyorsunuz. 
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Mektepliler 

_, 

• 
şampıyonası 

Yuceülkü ile Vefa 
berabere kaldılar 

Şeker suçluları sorguya çekildiler 
Gazetemizin tertip ettiği mektep -

liJcr şampiyonası rnaçlannın futbol 
kısmına dün devam edildi. Yüceülkü 
ile Vefa takımları karşılaştılar. 1'a -
kımlar şöyle sıralanmışlardı: 

" Kendilerinden iki dafa 
paralarını da noter 

şeker aldım. Bunların 
önünde verdim. ,, 

Ycfa: l\lecdi - lhran, Nesimi -
Rifat, lbrahim, Muvaffak - Sulhi, 
Ayni, AbdUrrahman, Şadan, Şevket. 

Yüceiilkü: luhsin - Fahri, İsma
il - Hulusi, Recep - Nur - 'l'ank, 
Bahadır, Yaşar, lzzet, Rngıp. 

llk akınları Yüceülkü yaptı. Buna 
Vefa sağdan karşılık ,·erdi. lki taraf 
da gol çıkarmaya çalışıyor. 

Vefanın tehlikeli bir akınını Yüce· 
ülkü müdafaası korner ile tuttu. 
Korner vuruşu avutla bitti. 

25 inci dakikada gene kornerden 
gelen topu i.>i kullanan Ayni Vefanın 
ilk sa},sını çıkardı. 

ikinci devrede Yüceülkiilüler be -
raberlik için çok çalışmaya başladı -
lar. Vefa da buna karşılık vermek -
ten !:ekinmiyor. Sulhi yarah arağına 
rağmen güzel oyn\yor. 15 inci dakika· 
da Vefa aleyhine çekilen korner, 
hayli tehlikeli oldu. 

Vefa ai';'lr basmağa başladı. 23 in
ci dakikada Yüceülkü golle neticcle -
nen bir akın dnha yapmağa muvaffak 
oldu ''e oyun böylelikle 1 - 1. bera • 
bı•rc hitti. 

1(. ,,. "' 

JJ!ckfrplilcr iJampiyonaıı idare ko
mitesirıdcn: 

23 Mayıs Per~emhe günü Şerer 
stadında yapılacak futbol maçlan 
şunlardır: 

Müsabaka komiAeri Day Hamdi. 
Saat tam (14). 

Boğaziçi - Ameli Hayat. 
(Ilakemi: lzzet Muhittin Apak). 
Sant (15,10): 
YüceUlkü - Perte\·niyal. 
(Hakemi: Halit Galib Ezgü). 
Saat <16,20): 
Yenilise - İstanbul. 
(Hakemi: lzzet Muhittin Apak). 
Saat (17,30): 
Daı·iişşnfaka - Vefa. 
(Hah.emi: Şazi Tezcan). 

Sporcuların 
Atatürk günü 

Atatürkiin Samsuna ayak b=ıstığı 
19 l\fa~"?S güniinün Atatiirk günü ola
rak kabul edi1m'1 i Güneş Klübüntin 
teklifi üzerine İdman Cemiyetleri 
birliğince kabul edilmiştir. Önümüz -
deki Cuma günü sporcular Atatürkün 
günlerini kutıulıyacaklardır. 

Öğleden enel Cümhuriyct abide
sine gidilerek çelenkler konacak, öğ· 
leden onra Fener stadında geçit res
mi yapılacak, Atatürk heykeli önün
de spor andı i~ilecek, Fenerbahçe re
isi, Hak Bakam Bay Şükrü Saraçof • 
Ju ile Güneş J{lübü reisi, Bolu sayla· 
v:r Bay Ct.,vat Abbas birer eöylev ,.e -
l'Cceklerdir. 

Bundan sonra Güneş - Beşiktaş 
muhte~ti ile Galatasaray - Fener 
muhteliti arasında bir maç yapı]acak 
ve stada parasız girilecektir. 

Bulgaristandan muvazaalı suret· ları kendi hususi defterlerimize 
te §eker kaçırmaktan suçlu Sala- geçirdik ve orta defterlerimizin 
haddin R!f at, Galip, Burhan, ko· birinden yoksa maliyeye karşı bir 
misyoncu Hüsameddin ve Sala- gümıiik kaçakçılığı yapmış deği· 
haddin Rıfatın katibi İ&mailin, liz. Birinci işten sonra mukavele
aekizinci ihtisas mahkemesinde miz bozuldu. Fakat bir müddet 
duruşmaları yapılmıştır. Bilindiği sonra göçmenler bana müracaat 
üzere hepsi de mevkuf bulunmak· j ederek şeker satmak istediklerini 
tadırlar. söylediler. Ben de bunu arkadaş-

llk defa kararnaıne okunmuş· !anma söyledim ve eski mukavele 
tur. Bu kararnamede suçluların üzerinden şeker aldık. Şekerleri 
Bulgaristandan muvazaalı bir su· gümrUkden çıkarmak üzere komis
rette 321 ton şeker kaçırdıkları ve yoncu Hüsameddini pazarlıkla 
bu yüzden 1918 numaralı kanunun tuttuk. 
yirmi yedinci maddesile cezalan- Bulgaristana gittiğim vakit Var· 
dırılmaları isteniliyordu. ·nada Buı1han ile görüştüm ve ken-

Bundan sonra sorguya çekilen disine "bu işi biz alsak da başka-
Salahaddin Rıfat §öyle demi~tir: sına, kaptırmasak dedim.,, ve 

-" Göçmenler Bulgaristandan bunda uyuştuk.,, 
gelirlerken şekerlerini getirdiler. Salahaddinden ~onra suçlu Ga
Gi.imrükten çıkardıktan sonra, ben lip sorguya çekilmiştir. O da ~un
satm alacaktım iki defa da aldım; tarı söylemiştir: 
paralarını da verdim. Arada bir 
gümrük kaçakçılığı oldu ise bu suç 
benim değil, göçmenlerindir.,, 

Bundan sonı·a duruşmaya ara 
verilmit Rıfat tekrar sorguya çe· 
kilmiştir. Kendisi §Öyle devam et
mi}tir: 

" - Göçmenler benden para al- • 
madıklarmı ileriye sürüyorlarsa ya 1 
landır. Neye bir yıldır bir yere mü· 
racaat ederek beni şikayet etmi
yorlar. Kendilerinden iki defa şe
ker aldım ve iki defa da paraları· 
m noter önünde verdim .. 

Defterlerin yırtılması meselesi· 
ne geJince, bu işten efüğimiz kfır-

Pul çalan 
lzmitte yakalan Ihsan 

gene kaçmış 
Dünkü akşam gazetelerinden bi· 

ri damga Matbaasında ç,' #:m a· 

meleden ihsanın otuz \'.? eılı .•• · 
ruşluk pulladan ilç yüz liralık 

çalıp kaçtığını yazmakta idi. 

Bu hırsızlık etrafında Damga 
matbaasında ynptığımız arıtır· 

maya göre yazıldığı gibi ü.ç yüz 
liralık pul çalınmış değildir. İki 
yüz on kuruş günde!ik iJe çalışan 
Ihsan, makine bozuğu pullardan, 
kullanılabilir dütüncesi ile bir mik 

tar alıp gitmi~tir. 

Alınan pullar, makinede ilk ha· 
sılan ve kullanılmıyacak şekilde 

olan pullardandır. Bunların arasın 
da üç yüz liralık pul çıkmasma im· 
kan görülmemektedir. Araların· 
dan belki bir ka~ının kullanılır 

Liitfi Fikrinin 
bıraktığı 

vasiyetnameler 

Lütli Fikri ... 

Eski Baro re!slerin.den Avukat 
Lutfi Fikri öldükten ıonra bırak· 

tığı vasiyetname a~ılmı§tı. 25 Ey
liil 933 tarihini taşıyan bu vaıiyel· 
name ile Lutfi Fikri brraktığı mal
lardan hisseli varislerine ait olan 
kısım çıkarıldıktan sonra kalan 
kısımdan dört bin lirasını Bayan 
Beatris Şişmanyana, bin lirasını 
katibi Bay Süleymana, bin lirasını 
lstanbul Barosu yardım ıandığma 
bırakıyor, bir kısmı ile de Avt'11pa· 
da talebe okutturulmasını istiyor
du. Bu vasiyetnamenin tatbikine 
geçileceği bir sırada ortaya ikinci 
bir vaeiyetname çıkaTılmı~tır. 

pe6i, ayak takımlarının kalalarınn 
sığmaz kuruntularla Türk lzmire 
"Kızıl lzmir,, bayrağını çekmd tekilde olduğu sanılmaktadır. 

92i tnrihini taşıyan bu vasiyet· 
name ile Llıtfi Fikri bütün malla
rını kız k'ardeşi Bayan Zahideye 
bırakıyordu. Bu vasiyetname üzeri 
ne iş mahl:emeye düşmü§tÜ. Bir 
müddettenberi Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesinde bakıl
makta olan bu dava dün &abh ıo-

iıtiyorlar. Daha ük bakı§ta adamı Ihsan, bu pullaTı çalıp kaçma· 
~ileden ~ıkarmağa yeten bu aptal sından birkaç saat sonra matbaa· 
iıtekler, daha ne vakte kadar arct· da aranmıf, bulunamayınea, tahki· 
mız"2 neleı alacak? kat yapılmış ve bozuk pulları a-

na ermittir. 

" - lşin başlangıcında Sala-
haddin ile Bulgaristana gittim.Ben 
film için Salahaddin de sakat o
lan bacağını tedavi ettinı1ek için 
Bulgaristana gitmiştik. Orada on 
beş gün kadar kaldık ve ben film 
satışında uyuşamadığım için tekrar 
Istanbula döndüm. 

Bu işe otuz bin lira paramdan 
artanı dokuz bin liramı koydum. 
Birinci parti işte Salahaddine 
beş bin lira verdim. !ş bozulduk
tan sonra paramı bana geri verdi. 

Göçmenlerden Hoca Süleyman 
Abdullah ve Hasarım paraları ve
ıilirken kendi gözümle gördüm.,, 

Bay Atıf burada Galipden göç· 
menlerin mühürlerinin alınıp alın· 
madığını sordu. Galip de §U ceva· 
hı verdi: 

" - Bir gün köpıiidle komisyon
cu Hüsameddine rastgeldim. Bana 
" - Ben artık bu işleri takip ede
miyeceğim şu mühürleri al sahip
lerine ver dçdi. Ve bir kaç göçme
ne ait mühürleıi bana verdi. Ben 
de sahiplerine verdim. Bu mesele 
istihbarat memurlannm işe el koy
·aukları zaman olmuştur.,, 

Galipden sonra aJTa ile Burhan, 
komisyoncu Hüsameddin ve katip 
lsmail dinlenilmiıtir .. Bunlar da 
birçok noktalada Salahaddin ve 
Galibin ıözlerit\de olduğu gibi 
ıöylemitlerdir. Bu suretle auç.lula· 
rın sorguları bitmit ve kamuı l 
ıahitlerin çağrılmaaı için dunıı· 
ma hatka bir gµne kalmıthr. 
wııımıımıııımımmınnnınnnmfll1!lllll'llttmW1umntıuaıuu~nm 

Tramvay sosyetesi 
Geri verilmesi gerek 
paralar ve bir hesap 
Yeni hatlar yapmak üzere halk

tan alın.arak birikmiı paranın geri 
verilmesi işi için Tramvay Sosye
tesi direktörü Bay Gindorfun diin 

Ankaraya gideceği bazı gazete
lerde yazılmıısa da, direktör fstan 
bulda kalmııtır. 

İtin temeli hakkında yerinden 
ıorutturduk, öğrendiğimize göre. 
Tramvay Sosyetesinin yeni hatlar 
için topladığı paraya mahsuben 

- önceden de yazdığımız gibi -
300,000 lira verilmi~ti. Şimdi geri 
kalan paranın verilmesi işi konu· 

§ulacaktır. G~ri kalan para üzerin· 
de de Tramvay Sosyetesi bazı he
saplar göstermek iıtemektedir.· 
Mesela Fatih - E~irnekapı hattı 
nı yapmı§ köprüyü tamir ettirmiş, 
bazı kaldırımlar yapmıf, otobüs 
itletmi§ ... Bunlar için harcadığı 
parayı, geri verilmesi lazımgelen 

yekundan çıkarmak isteğindedir. 
Sosyete direktörü Bayındırlık Ba · 
kanlığıyle bu hesaplar üzerinde 
temasta bulunacaktır. Direktör 
Gindorfun bu hafta içinde, ol-

"Ellatun,, danberi bir lclscl~ hp kaçtığı anlaıılmıştır. Matbaa 
rüyası olarak sürüp gelen, iki bir. müdürlüğü, hemen polise haber 
bq yüz yıla, §U, bu ülkelerde mil· vermiş, Ihsan aranmağa bnşlan· 
yanların canı pahaıına bir kanlt mıttır. 
denemeyle Joldurulmağa çalqıl . 

Reiı; Bay Cevat, 927 tarihli va· mazsa önümüzdeki hafta Ankara· 
&İyetnamede ismi geçen Zahide- ya gitmesi muhtemeldir. 

J :r..1 d. · l'"'' l d İhı;an, lstnbnuldan doğru lzmıte 
lR an sonra, ıpıız ıgı an aı an, • • . 

" ·• l d b l ? kaçını§, fakat pohsın takıbntından 
reıım,, er en un ara ne. .. k 
l_:ıd· l k' b •. kurtulamıyarak orada ya .alanmış 
a ıa o unamaz mı ı o reıın: 

dof-duğu yerde büe döne döıır- tır. 
kalktığı noktaya geldi ve bir ak Söylendiğine göre jandarma mu 
§tım kt~llığı gibi geldi geçti, hafazasında lstanbula getirilen 

Biz mi, Türk lzmirimizi, bu hırsız, bure.da tekrar ka!_:mağa mu· 
kanlı damga ile bulCJ§tıracağız? vaffak olmuştur.Zahide ihsanın fo 

S. Gezgin toğrafını dağıtarak aramaktadır. 

nin Lutfi Fikriden evvel öldüğünü, Okuyucularımızın bildiği gibi, 
933 tarihli vasiyetnamenin muhte· Tramvay Sosyetesinin §İmdi 823 
viyatı itibarile birinci vasiyetname 

mukavelesi sürmektedir ... Bugünden gayet açık bir rücuu bildirme-
kü fiyatlar o mukaveleye göre· sine dayanarak ve medeni kanu· . . . . 

523 491 · · dd l dır. Yem hır mukavele üzerınde nun uncu ve ıncı ma e e· 
rine uyarak 927 tarihli vasiyetna· bir neticeye varılmadığı için bun· 
menin hükümsüz olduğuna karar dan iki ay kadar ön.ceki konuıma
vermi~. bu kararı her iki tarafa ı lar öylece bırakılmıştı. 
bildirmiştir. Tramvay Sosyetesinin bugün 

Dil lflerl 

Kılavuz için 
detsler 

-10 
ihtiyar = 1 - isten, 2 • lrde, 3 

Katlanma 
ihtiyar (yatlı anlamına) = et 

Kö.) 

İhtiyari = lstenel 
Gayri ihtiyari = lrdeıizce, jıtt 

meksizin 
Bilihtiyar = Dileğiyle, iıteği1~ 
Aakerlik ödevi iıtene bırakıl'J.ı 

değildir. 

Ben bu zorluklara •enin i~ 
katlandım = Ben bu mü1külat:*'1 
nin için ihtiyar ettim. 

Onu görünce iıtemekıizin 
mı çevirdim. 

lıtenel duraklar= ihtiyari 171 

kiler 
Bu İ§e isteğiyle girdi. 

Bunu yapmamak elimde ve İ 
lemde değildir. . "" "' 

Bina = 1 • Yapı, 2 • Kural 
Merkez. Bankası Ankaranın 

güzel kurağlanndan biridir. 
Yapı ıözünün yanına bir de lıf 

rağ kelimesi ilave edilmek iyi ~ 
muffur. Çünkü yapı biz.de inf 
anlamına da gelir: "Demiryol' 
yapılar yönetgeıi = Demiryol
İnfaat iclarui.,, 

Netice= Sonuç, ıon 
&\nnetice = Sonucun, aonuııd• 
Sonucun JU hükmü verebilirİ~ 

= Binnetice fu hü/r.mü verebd1
• . 

rız. 

Giri,imlerinden hi,birinin .ofl0 

gelmedi = Teıebbüılerinden Jıi; 
biri netice vermedi, hi,birinin "" 
ticeıi çıkmadı. 

Ba kaWar ıayjiiz(!an •onra, M 
bir sonu~ almamak acıklı bir ııf 
clir. 

Bu misallerde g~en yeni 1ı,lı· 
meler: 

Saypa = Masraf 
Saypamak = Masraf etmek 

Sarfetmek = Harcamak 
Binam= Vananı . 
Sinirleri o katlar •arnldı /ılı 

ıimdi, günclü%;; gece•i varıanıltP 
i~inJe ~C!iiyor. 

Ehad= Iran. 
lımarlaclığını:r. ma.ancn ıratfl' 

hakkcncla bana fikir verebilir lfl1 

ıiniz? 

Oylum = Hacim, cirm 
Sıygı = Hacmi iatiabi 
Atef oylumunca yer yakar. 

Bu 
0

geminin aıygııı bu kadar yl 
ke elveriıli cleğilclir. "' ,,. ,,. 

Bünye = 1 - Yapı, 2 · Kuraal 
Sağlam yapılı bir adam .. 

Bu buhran, e•ltileri gibi, ı~e· 
değil, lakat bir lnuam bularanul•1 

Tecahül etmek = BilmezJikter 
gelmek, bilmezlenmek, bilmez •" 
rünmek 

T eıaf ül etmek = Anlamub1' 
tan gelmek, anlamaz •örilnmek • 

Bilirsin ama, bilmuleniyor.at«' 
Bu ifi ıen yaphtl. Şimdi n~tt 

bilmulikten geliyoraın? 
Daha iyi anlamalt için, ar-'rfı 

analamazlıktan gelmek d• ldstlf'' 
dır. 

- ULUS..,.,.. 

=====================~:::;~ 
geç.en mukaveleye göre ıehriıni•• 
de imtiyaz müddeti 1963 yılnı' 
kadardır. F esholunan 926 mtık•" e· 

lesinde bu müddet 1993 yılına k•• 
dar uzaltılmıJlı. Mukavele feahe" 
dildiğine göre tabii eaki muka"e]f 
Ye dönülmüt sosyetenin, paraııı 
olarak hükumetimize geçmesin' 
28 )':ıl kalmıttır ..• 



tBlJYCK DENiZ ROMANI 
1 ........................................ ... Q~ONOMi 
(Endülüste Kemal Reis Alyonlar 

Program yapılacak 
Gönderilen nümuneler 

Japonyada çok betenildi 

TelrilıaNo: 109 Yazan: •W FERDi 

Kral : Keıal Reisi ıı~ıre~ilirHI, SHI 
~11111 uereceliı ı ~ııit On s(lndenberl Ankarada bulu • 

nan, u111tturucu maddeler inhilan 
Genel dlrektlrU Bay Ali Sami, dUn 
Ankaradaa dinmlifttlr. Kendisiyle 

(Kara Rahip) ve lspanyol· 
tarın içyiizü.J 

Alfomun lapanyada aewnediii 
ı,İr adam vana, o da rahip Melli 

ia lüzum var mı?! O zaten kendi· konupn bir yuganımıza ıunlan aiy-
liiinclen ıulhe ilteldidir. (Cerine) Jen•lttir: 
ye pnclerdiii anlatma heyeti ara• • - Algan algaamıza cerUecelc 

l ·ı·ı t t bı" geni -kU Gzerlnde Ankaratla temaa-ımda vatansever ı ı e anınmı r r 

Enclülüalii woktur. Halbuki Gama· lar gapmaldalfllll, heni~ 6"mlf d• • 
" ğUdir. Cuma 111UW tekrar Anlcaraga 

icli. tada n• çetin iradeli ve her meaele llit/«elim. 
Alfona, Türk aıqirabnı metıul kartıı..ıa sorlulc çıkaran ne tanm Algan ekim, geni ınal,.ul w stokıı 

etmek, ona botça vakit ıeçirtmek mıt, akıllı aclamlar Y&l'clı... hakkında katı kararlar wrmek üie-
~ia, Rahip Mellinm hayabndan - Sinan ıelclikten eonra, aeni re, bu lfle aldkatlar IJıf itleri. Eko-
babtetmeie bqlaclı: lapanyol kararsahma tönderir- noml, Ekim w Baenllk Balcanllklarr 

- Ona ilk Cince (Kara Rahip) sem, Maryana ile evlenebilecek nua tleı.,,.ım buluna bir lcoınUyo• 
~ı,acak w bir a/IJOll llF'OflranD 11a • clamaumı YW'&D kraliçedir. On- miıin? paı:tıktır. Bu kond.,ona, ben .,. Mec· 

dan ıonra Mellidan diier rahip· - Zannetmem... llll idare baflcanınu:ı, Bq Zll/a Habip 
ler ele çekinmeie bqladılar. (Ka· - Niçin. •• ? o(llu gidecektir. 
ra Rahip) in eli ıilih tut&rclı; ba· - Çünkü, onu, ba&au bana - Ylll/IMltıı11/G da elconolnl programı-
zuları rok kuvvetliydi; teJtani ze. yapamacbil1D - bu hizmet kartdı· nan l/Glnız Bkonoml Bakanlılı tara-

7 Ora · d" tından yapılmalctatlır. BUtle lee dart kiama her zaman ilmi de arkadq· iı olarak verecekti. ya ıı ınce bakanlık ta bu lfl• aldktulardır. Bu 
lık ederdi. (Kara Rahip) bunun belki de zırhlı elbiıemi bile ıır· komllyon afyon pr0t1ramunuı, dört 
için, her üzerine aldıiı iti muvaf· tiindan alacaklardır... bakanlı6ın da lltttllll kararlara göre 
falayetle b&f&l'll", her ıittiii yolun - Ben lcralm yerinde olam, çizecektir. 
tonuna aelimetle iritirdi. lazımı •Da verirdim. Senin yapb· lranlllardan lwnib lt~blr sn gak-

- Kral onu çok aever mi? tm hizmeti lıpanyol ordu.unda tur. Satıflarımı:ı dePGlll edlgor. 
- s-x. kolu kadar aever. O, ba· hiç bir zabit yapamadı. Bugilnlerde verllmni luım oelen 

-. kararlardan 6imi de algon ekimi zan bir ordunun, bir don•n•anm - Hanıi hizmetimden bahae· hakkındadır. Afyon ekim alanlarını 
Jlıpamıyacap iti ıörür. Pannajmı diyoraunuz, Amiral? tahdit ettik, fakat buna mukabil, 
ıoktuiu yerden muhakkak ya bir - Buraya kadar aeldin .. Gemi· w11uı, nklıinden daha fazla al11on 
Yanım veyahut bir ihtilal çıkar. me ıirdin~. Hançerini çekerek Ü· ,,.tiftirtll. B• oaiflet karfl8Ulda fi • 
O, bir inaanm veya bir milletin ba· zerime yürüdün! Ya beni Y11J'1Daia 11atlar ""1aa _,,.. dliftiL 

k .. . lıtU..al .,. iltimlllr """""""' ınll-f111a en müthit kuırıalardan ço muvaffak olR,.dm .•• ? Gene ta nn vaıelendlrpk her halde pek mlWrn 
daha büyük felaketler ıetirebilir · varmıt.. Seni asmadım .. Ve yarın bir ı,t1r. ıJu ,.,,..,.ta da karar verile-

- Kraliçenin ordu üzerinde çok ... olarak vatanma döneceluin r ttlctlr. 
lrilfuu var, diyorlar .. Doiıu mu? -Yola çıkbltm zaman sBzle- UZAK ŞARRTA AFYOlVLARIMIZ 

..,....8iıaz eıa:e de Ulatmıftım.. rim kapalıydı. Ne yapbltmı, ne ya llzak Sarka algon ıatmak için o· 
Kraliçe l.U.l kendiıincle aemaYi pacafnnı •e nereye gittifimi bilmi rcuun 11iuaa..,,, l/iİzden ,.rmek ü

ir kudretin varbiını iddia eder.. yordum. A~knnın esiri idlm .. Onu zere büro namına Uzak Şarka giden 

INtiiD yerliler tibi, uker- çok aeviyordum. Bu aevıi, benim BtlJI Şefik Fonnom ,,..=: 
fer ıçe,-ur1111yu-nmıımmınagıamııtr. "'İf olflll Türk a/IJOll niimunelerl çok 
iıtediii noktaya aevkedebilir. Ra· - Ya timdi .. ? lwlenllmlfllr. BlllD .,,_.,,,er 11a • 
hip Melliya ıeHnce, o, ba orduyu - Şimdi uyandım .. Ve anladım pcl11H11c heredir. 
iıtecliii hedefe ancak keneli zeki· ki, yeryüzünde Türklerden daha KABTA'L MAMOLATI 
ıile ıüriildiwebilir. itte, aradaki mert ve ıevimli bir millet yokmut. Eltonoml Bflluınlılı. aml la6ri • 

" kalaruan bize gaptıiltın Uaracat rnUc-
f ark budur. Şüpheais ki, Kara Ra· Türkler benim yeniden hayata tannı tetkik etJMktedlr. Bu fabrika· 
hip memleket için çok tehlikeli bir dolmama veıile oldular. Ben bun· lar Ulıular KlU1UlllUUla üruaı ""'"· 
•ahaiyettir. Çünkü, sünün birinde dan aonra klinata bqka ı&zle ba· nan TIJrld,,edtn algon almadıkları 
de't\.tj bir çıkmaz yola veya kor kacafım.. Karanlık yollardan yii· halde, lmz• olmıl/flll memlttlttler • 
kunç bir ~·U'UID& dütürecektir ! rümiyecejim •. Ve elde edemiyece- den çok mUctarda algon almakta w 

- O halde kıJ kendiıine ne- lim bir kadın için, cananı tehli· TiJrkige bu gizden gılda 2.S mUgon 
den bu derece itimat ed'7ar? .._ a•--acaiım. Bu, fikir deli· lira bir zigann girmektedir. Bunların 

-~.., ...... 
3 bize f/Öıaderdikl#rl U""artlan ancak 

Kendiaini aevdirmit diyemem, •lkliğa ~,JD.i zamanda ıize de on beı 6ln Ura değerinde oltllUllUI 
Amiral ! Fakat, o ancak zelciaile balladı, Amiraf! Sizi llünceye TIJrldge11e girmeli belki elzenı olabi • 
lcraıı avucunun içine almıfbr. Bu· kadar unutnuyacaiım ! Tann ile lir. Fakat ~rlerlnln flirmeıl ald/ca
liln lıpanya devleti, (Kara Ra· imanlar arumda mekik dokuyan darlar taralırıd,,,. dolrıı 116rlilnN • 

1'~) in esemenlili altmdadır ele- (Kara Rahip) )erin ,errinclen ele -~-""'!''-_ılh_. -..-~----
"İlirae, çok yerinde bir aöz .CSylen· ıa.tullll'l&lll, memleketimde ben· nunu vurdular •. Kanmı yere akıttı· 
lllit olur. den meı'ut bir erkek bulunmıya· lar. 

Kemal Reiı, lıpanyan111 içyü· cak. - Sebebi ne imit.. Öireneme-
linden çekinmeden bahaeden Al· -Ne o? (Kara Rahip)den bir din mi? 
fon.un saf yürekli bir zabit oldu· korkun mu var? Ondan niçin çe- - Ofrenmez olur muyum? Bu 
hna anlamıfb. kiniyorıun? iti Rahip, kendi batına ıörmek iı· 

Alfona, anıilili Maryanadan - O, karabulutlar araamdan temif .• ltbiliy:eye ıideceii ıırada 
1-tkaWr f91 düfiiwnüyordu. Ke- kaybolan ,.ldmlan, pannafmm u" zabit krala: (Ben ıiderim !) de
lllal Reiale konuparken, ara ııra cu:rla çekip çıkarır. Y arm oraya mit .. Kralm muvafakatile ıitmit·• 
llalerini 19re dikiyor •• ıizünün daneraem, ilk önce yakamda onun Muvaffak olarak döndiiiü halde, 
~. UÇllf&ll hayaletlerle ka•aa pençeamı ıarecejim. O, bu ıibi bu muvaffalayet onu ilümden 
•der ami bir tavırla yerinden hop- itlerin heaabmı aormak için, hem kurtaramadı. Zavallmın bqı cel· 
l111ontu. kral hem de ı .. tarafmdan memur lat kılıciyle yere düttü. 

k.aal Reia. Alfonaan prenaeıi eclilmiftir. Geçenlerde ıeaç bir - O halde korkulacak hir teY 
Çok ee.dilini anladılmça, ona kartı zabitin kafumı, kralm lniincle ko- yok. Seni buraya lcral ahdermit: 
dü.a JWDutak da9rallıyonlu. panrken, kimae ajımu açmadı. (Kemal Reili &ldürebllinen, sana 

kemal Reiı ba kmmtnalardan - O zabit mutlaka krala ihanet k11111111 verecelim 1) clemit. Sen de 
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Sirkeci iskelesi 
Güllıane parkı 

ve 

Sirkeci iıkeleıinin huhmduia 
yerde Bizans kurununda Porta 
V eteriı Rektoril kap111 bulundu • 
iu tahmin eclilmektedir. Bu kapı· 
mn yanında Kalkeclonyalıların bir 
iıkeleai vardır. Bu iakeleden Pro .. 
foriyanoı limanına ıirmekte idi. 

Sirkeci iıtuyonunun bulundu · 
ğu yerde bu liman bulwımakta idi. 
Limanm çevreainde hulMa&at am • 
barları, · ııiır n koyun mandıruı 
da vardı. Bundan aonra Yalı ke5t
kii bp111 ıelmektedir. Bu kapının 
yanmda Arkadyüa'ün ukert ku • 
mandanı Timu'ın iakeleai vardı. 
lakeleye 1akm Jerde Kentenaryon 
l:ıinuı vardı. Bir rivayete ıöre Ha· 
lici kapayan zincirin bir ucu bu • 
rada baib bulanmakta idi. 

ııhhl •• fenni bir ıurette telifi e • 
derler. Memleketimizde vaktile 
büyük konaklar ve büyük bahçeler 
bulunurdu. . Eaki bahçeli evler; 
dar ve karanlık hanlara ve aparb· 

manlara inkılip etti. Burada da 
memur, tüccar, esnaf ve aair aha• 
li •babtan alcta•a kadu çalıtı • 
yorlar, yorulu,orlar. Fakat Anu
paldar sfbi ..ı ha•a alacak iati • 
rahat edecek yerlerden, babçeler
den mahrum idiler.,, 

latanbulda yapılan ilk park 
1281 yılmda açıhmfbr. Betiktatta 
Çamlıcacl&lci Sarıkaya parkıdır, 

Akaretlerdeki park 1294 de, Sul • 
tanahmetteki 1329 da, Fatih par 
kı 1325 te yapılmqtır. 

• •• 
SiRKECi AY AZMASI: Sal • Sarayburnundan Kiiçik Aya • 

lum.atUtten Gülhane parkına dö- ıofJaya kadar olan IW' lmmı, 
nülen tramY&y Yolundaki ayazma· 2700 metre uzunluiunda kadar • 
run tarihi çok etkidir. Buarün mun· dır. Saraybmnunun eski adı Aya 
taam tekle konmut olan •• bili Dimitri idi. Burada Aya Barba 
ayazma itini Y..-n bu yer Aya • kapın bulUDUJordu. Kapı 1871 JI• 
terapon namma yapdmıfla'. hnda ortadan kaybolmuttur• 

Ayaterapon, Kıbnı adunıa · (,,.,,_,,, Hl") 

meB1up azizlerdendi. Yortu, Ma • -------------
111 ayının OD dördüne raatlamak· " Devriilem " seyyahı 
tadu. lakender Ayhan 1 

Bu ui&in latanbula ıetirilerek Kendiıinin "devrilleln aeyyalu,, 
ıömülütü, rivayete ıöre fÖy)e ol· oldufunu aöyliyen lıkender Ayhan 
muıtıar: Ayaterapon öldükt~n iaminde biriıi, ıeçenlerde zabit 
ıonra Kıbr11ta sömülmüttü. Bir tapkaaı aiyditi iddiuile yakalan
liin yerlilerden biri azizin haya . mıı, ikiKi ıulh cezada aorıuya 
lini ıörmü,, aziz: çekilmiı, akli yaziyetinin raporla 

- Ame•, demit ada,. Araplar taJin1 lçhl Adi! Tıp lileri miifahe
zaptellae1dw ... R-im allld 1au- dehaneaine ıönderilmifti. 
radaki mezarımdan çıkanp lıtan· Verilen raporda, kendisinin akit 
bula sötiiriinüz.. vaziyetinde bir dereceye kadar 

Kıbnalı, ı&rdQü hayali alika • zif ıörüldüğü eıaıına vanlDllf, an 
darlara .CSylemiı, Ayaterapon'un cak daha eaaıb bir rapor verilebil· 
iıteii yerine ıetirilmittir. meai için tahkikat doayaıı iıtenil-

yalnız ceaet, lıtanbula ıetiri· mitti. 
lip timdiki ayazmanın bulundu • Doıya 11Szden geçirilerek veri· 
iu yere ıömülürken, burada bir len ikinci rapor da, birinci raporu 
memba bulunmuıtur. teyit edici mahiyette çrkmııtır. lı· 

itte bundan aonra bu membaın kender Ayhan hakkında buna ıö
en büyük dertlere ne kadar yara· re muamele yapdacaktır. 
dıiı •11l1p dölriilmeie bqlamıt • 
tır. 

Sirkeci ayumuı elli :rd kadar 
önce bir Türkün elinde bul11nmak· 
ta idi. Abdülhamit, barumı Türk· 
ten .ı. Fener patrikhaneaine he· 
4i,.. etmiıti. 

Sirkeci önlerinden aonra, artık 
Sarayburnuna ıelmit bulunuyo • 
ruz. Sarayburnu, lıtanbul kuru • 
lutunu efaaneleıtiren yerdir. Ni· 
au, Yunaniatandan buraya ple • 
rek Bizam ıehrini burada kunaut
tu. 

GOLHANE PARKI: Gülhane 
parkı için deierli bilıiçlerimizden 
Bay Oıman Nurinin verdifi ma • 
IGmata tire parkı Cemil p&fa yap· 
tırmıtbr. 

Cemil pqa 1329 yılı altı ikin· 
citeırin pazar aünü Cemiyeti a • 
mumiyei belediyenin ilk içtimam• 
da bu park için tunları a&ylemif • 

öz dilimiz 
6 ıncı llste 

l - Tadll etmek - l. Detlfmek, 
2. Asaltmü 

TadU - J>etilke 
ÖRNEKLER: 
Kanunları ancak Kamutay •e • 

fiştirebllfr. 
Son Parti programında pek 8 • 

nemlt deflfkeler vardır. 
%-Takdir etmek- Deterlemek 
ORNEKLER: 

Halk, kendisi içill çalqplan 
ergeç deterler. 

Bu it için feldllillia 8ıkmtıJI 
deterlemiyor cleflUm. 

3- Merhale-Ylllrt& 
4 - Safha - Ene. 
$ - Tekdmil - Evrim. 

Tekdmil •tnNk - Evrlamek 

ORNEKLBR: lalıra, tecriiheıiz zabitin aizını a- e:tmit olmalı .• ? ıelmipin ! Y ann dönüp aideraen, 
"-'111 - Hayır, Amiral, hayır! Bili· Kara Rahip 1eni neden ltürii aor· 

h ı ti: - (Kara Rahip) aibi bec:sildi kiı memlekete izmet etmiıti. t· ıu:ra çekecek? 
bir adam dunırkm, kral neden biliyeye kadar Arap kıyafetile ait· - içimde bir ~lna var, Ami· 
-.,. ..m shclenli? ti •• Orada olup bitenleri öjrencli, • ....,.) 'eaanatP Mı!JIJMmew ı p.ı 

Alfone diifüameden cnap ftr- ıeldi •• Krala anlattı. Bu hizmetin· Rahip) in tuzalma cliifeceiimi ıa-

Dil ifl bllyik hareketin yeni bir 
1utri•Udflr. 

di: den clola:rı taltif edilmeti prekti. n17orum. 
- O hqka itlerle metpldü .. Halbuki, {Kara Rahip) hu zaval· -Cok korkuyo~ Sinan ıel· 
~ civarmdan ayrdıp bura· hJı parmaima doladı: (Bu ıece dikten ao•a, aeni, ıemi mimarı o
.... -1---~· Hazreti laa onun kanmı iatiyor!) larak donanmada alıkoyarım .. ol· ·~·--Sutlan Abdallahı o mu kan· di,erek kralı Jrancbrdı .. Gece J&• maz mı? 
"-ı,or? nıı zabiti buldular.. Celllda tel· 

- EaclGlta 1Ultanmı kandırma· lim ettiler ve körfezin 6nClnde boy· 
(Bitmedi) 

( Dceamı l1CU') 

"- Malam olduju üaere büyük 
tehirlerde ba.ilı, bahçeli evler ve 
konaklar hemen yoktur. Oralar, 
ahaliıİll&Mhtan akıama kadar iı· 
lerile, aiiçlerile yorulduktan aon • 
ra akpm 6zeritemiz hatadan iı • 
tifade etmek için gayet miikemmel 
ve muntazam ıurette vücude ıe • 
tirdikleri umumi bahçelere fİtap 
ederek o sünkü yorıunluJdanm 

Şinuli bi:ı lnklfalı iktUatliıain 
en nazik ıallıaıNla Wanuyoru:ı -
Şimdi bb ekonoal gelişimin en na
zik evnlll•• lnılmau,.oraz. 

BU inW'11fS.,., ükamilel de • 
IUU - Bi& dnriadyiz nrbnd 
defills. 

MaarU miea .. elerimiz, her gin 
11enl hatvelerle, tekamül etıltek • 
Utlir - Kültür kurumlanmız, ber
rin, yeni adımlarla evrlnmektedir. 



• 
MI 

Uşak Halkevinde Balıkesir de 1Eflani köyleri hağlanıyo 
Bir koca Açılıştanberi onbeş ay içinde yapılan 

işler nelerdir? Yola gelmiycn karısını 
12 yerinden yaraladı 

Uşak, (Hususi) - Şanınız hal- \;ır üzerindeki kayna~masının hız; Balıkesirde kanlı bir vaka ol· 
kevinin kuruluşundan bugüne ka · r::vimizin kaynağından fışkırm<>k- muıtur. Susırğırıkb Naciye adında 
dar yaptığı işler, ve elde edilen ve.. tadır. Çalışan kulüplerimize he r ! bir kadın bir buçuk yıldanberi ay
rim gö~~e tutulursa iyi ve özlü bil· türlü yardımlardan geri durulrr.cı · l rı yaşadığı kocası .. taraf~ndan so· 
varlık ıçmde bulunduğu göri:lür. maktadır. kak ortasında on uç yerınden ya-
Hall~vimizin talimatnamede yazı- , ralanmıştır. Vaka şöyle olmuştur: 
b önemli işleri başarmak yolur:da- TEMSiL ŞUBESi Susırğırıkh Naciye ile Bursalı 
ki hızı göğsümüzü kabaı·tacak bir Evimiz varlığının ca.nlı ve özlü kunduracı Cevdet karı kocadır. 
durumdadır. örneğini teşkil eden temsil şube- Lakin bir buçuk yıldanberi ayrı 

23/Şubat 934 günlemecinde açı· mizin bugüne kadar çalışmaları yaşamaktadırlar. Cevdet ötey gü
lan evimizin on beş aylık çalış- ve salonumuzda verilen temsil ve nü Nadyenin oturduğu eve gide
malarından alınan sonunçlar ona müsamerelerin değeri büyüktür. rek ayrılığa bir son verilmesini 
gösterilen ilgi ve sevginin en C3.lllı Bir yıl içinde evimizde verilen karısından rica etmiş: 

temsiller halkımızı duygulandır- AhlA k ) kt bir örneğidir. Kuruluşunu takip e- - a sız ı an vazgeçersen 
d mış, evimize olan sevgi ve ilgileri- t k k k 1 b" l'kt en kısa bir zaman içinde teşklla- e rar arı oca o ur, ır ı e ya· 

ni artırmış, tazelemiştir. Yeni şarız. Eğer bunda ısrar ediyorsan 
tını tamamlıyan evimiz ulusal, 
soysal ve kültürel bakımdan kı· 
vançla anılabilecek bir hıza ulaş
mıttır. Evimizin yedi çalışma ~u
besi vardır. Bunlar: Spor, temsil, 
halk dershaneleri ve kuralar, roy· 
sal yardım, köycülere kütüphane 
ve neşriyat, güzel sanatlar şubele
ridir. 

Partimiz kaza idare heyeti evi· 
miz çalışmasını daima beslemelrte 
her türlü yardımları yapmakb.ı:!u·. 
Evimize ait İ§leri sürekli surE'tle 
takip etmek, istenilen ve umulan 
faydalan almak için üyesinden bir 
arkadaşı bu işe memur etmiştir. 

SPOR ŞUBESİ 

(' Evimiz spor şubesi kuruluşun· 

dan bugüne kadar spor işlerimizi 

ilgili ve verimli bir durumda yü· 
rütmektedir. Bu şubenin idare 
komitesi sürekli surette çalışmakta 
gençlerimizin fikir ve beden nok· 
tasından ilerleme ve yükselmeleri-

yıl çalışmalarına şimdiden hazır· nikahımızı bozalım, demiştir. 
!anılmaktadır. Evin salonu boyan- Fakat Naciye ne birleşmiye ne 
makta, sahnenin dekorları tamam· d 

e boşanmıya razı olmamış, koca· 
lanmkta, çalışma hızı arttırılmak- · d k d 
tadır. 

HALK DERSANELERI VE 
KURSLAR 

Evimizin kurulusundan bugüne 
kadar bu şubemizin çalışmaları 
özlü bir şekilde yürümektedir. On 
beş aylık çalışma devresinde bu 
şubemizin geniş ölçüde vatandaş· 
ları bilgilendirdiğini görmekteyiz. 
Bu şubenin çalışkan idare komite· 
si programlı bir çalışma yolu tut
muş, bu yolda ilerlemektedir. U
şak ortamektep kurağmda açıran 
halk dersaneler"i kurslarına bugü· 
ne kadar devam edenlerin sayısı 
önemli bir tutara çıkmaktadır. 

Bu yıl kurslara devam eden va
tandaşların evimiz salonunda im· 
tihanlan yapılmış ve 150 başarış
lıya karneler verilmiştir. 

SOYSAL YARDIM 

sını evın en apı ışarı etmiştir. 

Cevdet bu işe bir son vermek arzu. 
sile ertesi gün Naciyenin evinin 
önünden geçmiş, ötey günkü sözle· 
rini tekrar etmiştir. Naciye kocası
na şiddetle karşı koymuş, çok ağır 
sözler söylemiştir. Bunun üzerine 
çılgına dönen Cevdet Naciyenin 
üzerine saldırmış elindeki keskin 
kundura bıçağını göğı,üne, başına, 
koluna, neresi rastgeldise orasına 
saplıyarak kadını tam on üç yerin
den yaralamıştrr. Cevdet kansı
nı kanlar içinde yere serdikten 
sonra koşa koşa polis karakoluna 
gitmiş , kanlı bıçağı ile teslim ol
m.utlur. 

Naciye hemen araba ile hastane 
ye kaldırılarak tedavi altına ahn· 
mıştır. Naciyenin hayatı tehlikeli 
görülmektedir. 

zi köylerimize örnek ağılları ve 
nümune fidanlıkları yapılması, 
hayvan neslinin ıslahı için aygır
lar alınması kararlaşmrştır. 

Halktan toplanan para ile nahiyede 
telefon tesisatı yapıldı 

Eflani, (Hususi) İktisadi ve i- 1 memleket için çok hayırlı işi ye 
dari ehemmiyeti olan ve kırk beş müdür Bay İzzet Aykut düşün 
köyle on yedi bin nüfusu ihtiva müş, halkın a rzusu ile toplana 
eyliyen Eflan nahiyesindeki tele- bin beş yüz lira gibi bir para il 
fon tesisatına ait malzeme lstan- koca bir nahiyenin köyleri arası 
buldan tamamen getiı-ilmiş, alaka- da muhabere imkanı husule geti 
dar memurlar marifetile köyler a· rilmiştir. 
rasında tesisata başlanmıştır. Na- Nahiyenin cümhuriyet meydanı 
hiye müdürü Bay Aziz Aykut tara· na dikilecek olan (At21.türk) ü 
fmdan evvelce hazırlanan plana b üstü hakkında Güzel Sanatlar A 
göre şimdilik her üç köy merkezi- kademisi müdürlüğü ile muhaber 
ne bir telefon konulacak; bu plan ye başlanmıştır; yakında bu da te 
ileride iktisadi vaziyetin tedrici min edilecek, güzel nahiyemiz bü 
inkişafı takdirinde bütün köylere yük Önderin büstü ile de süsle n 
teşmil edilecektir. Tesisatın azami miş bulunacaktır. 
bir ay içinde ikmal edileceği ve Geçen hafta Safranbolu kayma 
ayni zamanda nahiye ile hududu kamı Bay İhsan Ünal nahiyeni 
bir olan Araç ve Daday kazaları· merkez köylerinde tetk ik seyahat 
na da birer hat çekilmesi plan ica· yapmış, ve mektepleri gezmiştir 
hıdır. Şurasını ehemmiyetle kay· Nahiyeyi Daday ve Araç kazalar 
detmek isterim ki: Evvelce Kasta- na bağlıyan yollar, yaz geldiği i 
monunun ve şimdi de Zonguldağın çin kurumuş, bu yüzden nahiye d 
nüfus kesafeti itibarile çok eski iktisadi inkişaf başlamıştır. , bu in 
nahiyelerinden birisi olan Eflar.i kişaf nahiye ve civar kazalar hal 
da bugüne kadar ne bir müdür, ne kı tarafından memnuniyetle karşr 
de bir kaymakam tarafından düşü· lanmıştır. 
nülemiyen böyle ehemmiyetli ve Celfrl Salih GÜNEY 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vesi hergün bir parça daha artmak ı 
tadır. Vatandaşların kütüphane· 
nin zenginleşmesi hususundaki il· 
gileri anmağa değer. Az zamanda 
kütüphaneyi zenginleştirmek oku· 
yucu sayısını çoğaltmak en baş 
amacıdır. 

GÜZEL SANATI.:AR ŞUBESi 

Evimizin bu şubesi çalışmasını 
ik~ koldan yürütmektedir. 

1 - Resim kolu 
2 - Musiki kolu 

Resim kolu: Güzel sanatlara 
karşı vatandaşların ilgi ve sevgile· 
rini arttrrmak için konferanslar 
verilmektedir. 

Şair Ziya paşa için tören 
Adana, 20 (A.A.) - Büyü 

şair Ziya paşanın ölümü rıldönü 
mü şehrimizde törenle anıldı . Hi\.\ 
kevinde yapılan toplantıda bi 
Halkevli ve iki lalebe tarafında 

şairin yaşayışı v e eserleri hakkın 

da değerli söylevler verildi ve şa. 
irin mezarına Halkevi tarafında 
güzel bir çelenk konuldu. 

ne uğı·aşmaktadır. Şimdiye ka~ar 

spor komitemizin düzenlediği pro· 
gramlarla bir çok spor kaynaşma
ları yapılmıştrr. Atıcılık, binicfük, 
gibi ulusumuzun üzerinde titr,.di
ği ve başardığı önemli sporların 
yayılmasına çalışılmış ve bu yolda
ki kaynaşmaların iyi sonuçları a. · 
lınmııtır .. 

Şarımızda bulunan mektepler· 
deki fakir ve kimsesiz çocuklara 
kitap, defter, ayakkabı verilmiş ve 
sair yardımlar yapılmış, mektep· 
ler dışında kalan bu gibi kimsesiz 
ve fakir çocuklara da zaman, za· 
man yardımlarda bulunulmuştur. 

Musiki kolu: Tamamen temiz 
KÜTÜPHANE VE NEŞRIY AT amatör duygularile çalışan bu ko· 

~ Pamuk kurdu türedi - Ada 
na, 20 (A.A.) - Adananın Kar• 
taş nahiyesine bağlı birkaç köyüıt 
de ekilmiş pamuk ve kozalard 

son günlerde kurt türew;~ur · Ag 
rotis ipsilon adındaki bu kurt fi 
danların köklerini keserek kurul· 
rnaktadır. Kurdun bulunduğu a 

lan tahminen 1200 hektar olup 
birçok köylü tarlalarını yenider. 
bozup ekmektedir. 

Evimizden her zaman değerli 
yardımlar görmekte olan avcılaı 
kulübünün bir yıl içindeki çahş · 

ması, yaptığı büyük spor kayr.aş· 
ması, aldığı iyi verim ve sonunç· 
lar işip. iyi bir durumda yürüdi.ı· 
ğünün örneğidir. Uşakta bulunan 
diğer dört kulübümüzün, atle
tizm, futbol , tenis ve diğer spcr · 

Evimiz şubeleri içinde en son lun arkadaşları bugünün musikisi 
kurulanı bu şubedir. Buna rağmen üzerinde uğraştırmaktadırlar. Son 
çalışma hızı bakımından en ilerde tnusiki devrimimizin üzerinde 

KÖYCÜLER ŞUBESl bulunanıdır. Sekiz aylık bir çalış- şevkle yürüyen arkadaşlarımızın 
Bu şube idare komitesince ge- ma sonuncunda bu şubemiz evimi· yakın bir gelecekte büyük başarış

reken araştırmalar yapılmış, ça.· ze modern ve zengin bir kütüpha- larla karşımıza çıkacakları şüphe· 
lrşmanın köylüye getireceği fayda- ne kazandırmıştır. Elde bulunan sizdir. 
lar düzenlenmiştir. Önümüzdeki kitaplar talimatına uygun olarak Haftanın belli günlerinde mu
çalışma, sevişme ve kardeşlik j düzenlenmiş, vatandaşların istifa- siki üzerinde denler yapılmakta, 
duygularının tazelenme~i çalışma I desine kon1?u!tur. Hergün birçok bu~ şubeye devam edenlerin sayısı 
programının özünü teşkıl etmekte- , vatand~ş evımız okuma odasına ge ı çogaltılmaktadır. 
dir. İklim ve vaziyete göre merke- Ierek bılgilenmekte ve okuma he· "" "" 

KURUh'un edebi tefrikası: 6;:t: Oltalarını tamir eden Kapta • 
na sordu: 

Kaptan beni yine trene kadar ge· 
tirdi. 

Nilüferi seviyorum. 
Bu sevgi bir erkek, dişi sevgisi 

değil, bir hırs sevgisi değH, belki 
bir hırs sevg~si. Fakat nabız -
ları tutuşturan şehvet hırsı de -
ğil, onu elde etmek hırsı değil, 

yalnız onun olmak hırsı. 

Nilüferi seviyorum. 
Bunu artık söylemekten kork · 

muyorum. 
Yerimden fırladım. 
Ferahlamıştım. 

Yüksek fiyevri gösteren hasta -

lık meydana çıkmıştı. Artık kor -
kacak ne vardı? 

Dünyada seven insan yalnız 
ben değilim. Her sevginin geçtiği. 
vardığı mukadder bir yol vardır. 
Bakalım ne olacak. Bu mağrur 
sevgilinin varlığına girebilmek için. 
çalışacağım. 

Yüzümü yıkadım. Hazırlıklı 

gelmediğim için tıraşsız aşağıya 

indim. 
Kaptan ve Hasan Reis ayak ses· 

lerime baş kaldırdılar. 

- Uyuyabildi mi? 
- Mükemmel .. Kurşun gibi bir 

uyku. 

Enginar kabuklarını ayıkhyan 

Hasan Reis yüzüme bakıyordu: 

- Pek benzemiyor amma, ha~ 
zan çok uykudan da insanın göz· 
leri şişer. 

- Tren kaçta? 
- Sekizde doğru tren var. Son· 

ra bir daha dokuzu on geçe! 
Daha yirmi d~kika var. 

Hasan Reisin hazırladığı çay 
biraz sinirlerimi yatıştırdı. Lakin 
uykusuzluğuma, haraplığıma göre 
kendimi ferahlamış buluyornm. 

Artık içim rahat. Kafama sap· 
lanmış bir çiviyi çekip çıkarmı • 
şım gibi. 

Artık onu da eskisi gibi sevmi
yorum. Dün akşam beni beyaz 
köşke davet ettirmedi kızmıştım, 

adeta bunu kendi istemiyor gibi 
şüphelendim de. Adamcağızın ne 
suçu var. Benim derdime her hal· 
de yine o çare bulacak. 

Nilüferi onun ahbap lığı ile ta· 
nıdım. Kaptan benim ve onun a
ile dostumuz. Hele benim baba ye
rinde bir baba dostum .. 

Yalnız benim bu davam Kap
tanı kızdıracak. Beni o kadar ka· 
dın düşmanı tanırken böyle kom
şusuna aşık oluşumu affedecek 
mi bi!rr:em? 

Onunla kadın meselesi üzerine 
konuştuğumuz fikirleri hatırladık
ça gülüyorum. 

:f. Pamuk liatları - Adana, 20 
(A.A. ) -Borsamızda pamuk fi 
atları gittikçe yükselmektedir. 

dün ve bugün pamuklarımızın k~ 
losu 43 - 44 kuruştan satılmrı· 

· tır. 

Yeni arpanın kilosu da 90 -
100 para arasındadır. 

Kaptan bana her halde içerli -
yecek. O benim de kendi gibi ka· 
dını sırf bir zevk aleti, keyif, eğ • 
lence vasıtası gibi görüşüme o ka· 
dar candan inanmıştı ki! 

Yalnız o da inanmış değildi ki! 
Ben kendim de o kafada değil 

miydim? Kadın, biçimine, şekline, 
rengine, lezzetine, ölçüsüne hat· 
ta yağına, etine, kemiğine göre 
her gün iştahımızı tazeliyen bir 
yemek. Bir yemek ki doyunca in· 
san yüzüne bile bakmaz. 

Bu acken kendini aratıp , tok " 
ken yüzÜne bakhhrmıyan mahluk 
kadındı. 

Bunlar iyi usta elinden çıkrnıŞ 
olursa garnitürü güze!, lezzeti ye· 
rinde oiur. Bazıİarı aşçıÖa~ınrn 
yorgun yahut isteksiz zamanın8 

ı·astlamıştır. 
(Devamr var) 



Kamutayın dünkü 
toplantısında 

(Baş tarafı l inci sayıfada) 

kadaşlardan ricalarım: Dilcilerle 
görü~ünler, bize fikir versinler. 
Kelimeleri yerli yerinde kullana
lım. Layihanın düzeltilmek üzere 
encümene çevrilmesini teklif ede-
ı·im. 

(Doğru sesleri). 

Maarif Encümeninden Bay 
Hamdi Ülkümen (Trabzon). Re· 
fik incenin bu sözlerine şöyle ce-

prim vermek hakkını da vermiş -
tir. • 

Bu sosyeteler itliyor, fakat ne-
ticede bunların feshine lüzum ha· 
s1l oluyor. Fesih edildikten ıon -
ra muvakkat bir idare teeısüs e · 
derek ayni şerait altında inhisarı 
itletmekte devam ediyor. Yani 
hükumet vaktiyle sosyeteleri te!
kil ederken nasıl inhisar kanu -
nundan aldığı salahiyete istina • 
den sosyetelere tarife yaptırdı v:-

vap verdi: prim verdi ise, muvakkat idare i· 
" - Encümen, Büyük Önderin le bunu doğrudan doğruya kendi 

gfü;terdiği yoldan yüıiimeğe gay - yapmağa mecbur olduğu gün de 
ret etmiştir. Biz dil kılavu-zuncla gene ayni o salahiyete istinaden 
çıkanları kullandık, kelime yan · satı§ tarifesi yapıyor. Mallarını 
lıı::hkları daktilo hatasıdır. dra • satabilmek için diğer inhisar iş • 
n;atik gibi sözlerin karşlığı bulu- terinde olduğu gibi prim veriyor. 
namadı.,, Bilirsiniz ki, bütün inhisar malla. 

Bay Sırrı (Yozgat) da dedi ki: rı primle, bey'iye ile satılır. K;ı. 

" - Hükumetten gelen layiha- nunda ticari kaidelere göre satı
nın başlığında Maarifin merkez lır diye bir kayıt vardır. Ticari 
teşkilatı, vazifeleri denilmektey - kaidelere göre de malı satacak -
ai. Rica ediyomın. Başvekalet ların intifa etrneleri, malı sürmek 
bir kanunla Yekaletlerin adlarını için en iptidai bir ıarttır. Bu su -
değiştirsin. retle kendi inhisar maddelerini 

(Bravo sesleri). sürebilmek için tuttuğu acentele-
Kültür Bakanı Bay Abidin Öz- re primler vererek, iskontolar 

men tenkitlere verdiği cevapta, yaparak inhisar maddelerinin sÜ· 
yerinde kullanılmıyan kelimele - rülmeıi çarelel'ini bulmuş oluyor. 
ı-in birka~ tane olduğunu, bunla • Bunları yaparken de inhisar ka • 
rın da kılavuza göre düzeltilece - nununa dayanıyor. 
ğini nöyledi. Bugünkü vaziyet itin uçuncü 

Bay Refik lnce, itirazının yal· safhasıdır. Şimdi meri olan yeni 
nız kelimelere değil tetkilata da kanunla artık satı, ıeraiti de bir
olduğunu bildirdi. Bakan, bunla • leıti. Her yerde ayni suretle ve i
rın da düzeltileceğini ilave etti. darenin doğrudan doğruya me • 
Bay Refik ince, Bakanın "Kül - muru olan yerlerde memurlar 
tür Bakanlığı,, demesine kal'!drk tarafından - ki, ekseriyetle böy
encümenin "Maarif Bafkanı,, ye- ledir - satılmaktadır. 
rine "Reis,, kullandığını aöyliye- Barut acenteleri kalkmıttır. 
l'ek, kelimeler üzerinde kati ka - Bugün bu primlerin verilmesi 
ran.., -.a-....,,.;J.aclar ..lü~ - ___.meclxuiyati 7oktur. Bu ,, .. iyet 

tı!ahların muhafazası için layiha- arzettiğim gibi eskiden sosyeteye 
nın encümene çevrilmesi isteğin - nasıl beyiye verildiyse hükumet 
de !ararla durdu. sosyetenin ortadan kalkması, ken-

Kültür Bakanı bunun üzerine disinin bu iıi doğrudan doğruya 
dedi ki: yapması zarUTeti hasıl olması ü -

" - fatılahlann tayinini bek - zerine ayni ıeraiti ticariye dahi -
lemek uzun bir iştir. Kanun gel • linde bu muameleye devam et -
diği gibi kabul edilsin.,, mit bulunuyor. 

Bundan 10nra layiha, 1Bay Re- Bendeniz zaten bu mazbata i-
f ik lncerin takririyle, yeni dille çin söz almqtım. Arzedeceğim de 
kullanılan kelimeler e.Jti dille atağı yukarı bunlardı. Encümen 
konutulan ıstılah1arla değiıtiril - mazbatasını bitirirken kanunna 
mek üzere encümene ıeri çevril • lüzum olduğundan bahsetmekte-
di. dir. 

BARUT VıE PATLAYICI Bendeniz de timdi söylediğim 
MADD.El.1ER iNHiSAR sözlerle arzetmiş bulunuyorum 

iDARELERi ki, buıün bu muamelelerin istinat 

:\nbra, 20 '(A.A.) - Bugün 
Nuri Conkerin batkanlığmda ya
pılan 1Kamutay toplantıımda, ba
rut ve patlayıcı maddeler, inhisar 
idarelerinin 1931 yılı bet aybk 
bili.nçoau ile 1932 yılı bilançosu 
hakkındaki Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası görüıülmüt· 
tür. 

Refik ince, bu maddelerin sa· 
btlan üzerinden verilmit olan 
Primler için bazı 10rular sormuş, 
gümrük ve inhisarlar bakanı Ra • 
na Tarhan da karıılık vermiştir. 

Bakan, barut ve patlayıcı 
maddeler inhisarını iıletmek hak· 
kını hükumete veren kanunda 
hükumete bu inhisarın doğru gö
receği tarz ve tekilde itletilmesi 
~Çin salahiyet verilmit olduğunu 
•taret ederek dem ittir ki: 

"Hükumet bu salahiyeti aldık
tan aonra ilk ıekli olarak sosyete
lerle itilaf yapmak tarzı tercih e
dildi ve bunun için te§ekkül eden 
şirketlere bir tarife tanzim ~di -
Yor ve kanunun kendisine verdi • 
ii salahiyete dayanarak bunlara 

ettiği kanun mevcuttur. Benim 
anladığıma göre encümenin iıte
diği daha vazih hükümler bulun
masıdır ki, bunu Meclise arzet -
mek için fırsat bulunacaktır. Çün
kü timdi birleıtirilmit olan tütün, 
müskirat, mevaddı infilakiye in -
hisarları için daha vazih bir la . 
yihayı meclise teklif etmeyi dütü· 
nüyoruz. O vakit istenilen vuzuh 
tesbit edilmit olur. Yoksa bugün 
bu muamelelerin istinat ettiği 

kanun mevcuttur.,, 

Gümrük ve inhisarlar Bakanı
nın bu sözleri üzerine mazbata 
reye konularak kabul olunmuş . 
tur. 

Bundan sonra Kamutay gün • 
deliğinde bulunan maddelerden 
Kamutay ve ekitlerinde bulunan 
ef yanın yerli yerinde ve tam ol -
duğuna dair mazbata okunmuş 
ve Sivereğin T uvarak köyünden 
halil oğlu Ab<lullahın ölüm ceza· 
sına çarpılması için olan mazbata 
kabul edilmittir. 

Örgütleri ve ödevleri hakkın -
daki kanunun görüşülmesinde 

Hebeş imparatoru 
bir buyrukla 

köleliği kaldırdı 
(Baş tarafı I inci sayıfada) 

nıttıracak ne kuvvet, ne de tetkilit 
mevcuttur. Kölelik eğer mucizeyi 
bir tesadüfle bu defa azalmıya 

doğru giderse, bütün dünya bil
melidir ki bu azalma İtalyanın Ha· 
beş sınırlarında aldığı süel tedbir
ler güzeyinde (sayesinde) olacak· 
hr. 

Roma: 20 (A.A.) - İtalyan -
Habeş uzlaıma komisyonuna Ha· 
beşistan tarafından gösterilen 

Fransız ve Amerikan hukukçula
rını İtalya reddetmiştir. 1928 and· 
!aşmasında komisyon bir neticeye 
v:ırmazsa nötr yargaçlara baş 

vurulacağı yazıldığına göre komis 
yonun üyeleri ilgili memleketler 
şubesinden olmak lazımgelir. 

HABEŞlST ANIN MODERN Si-
LAHLARI YOKMUŞ! 

Adisbaba. 20 (A.A.) - Habe· 
şistan silahlarının modern olduğu 
hakkında İtalyan gazeteleri tara
fından yazılan yazılar tekzip edil· 
mektedir. 

Habeıistanın hava kuvveti e· 
hemmiyetaiz ve süel bakımdan ha· 

zırlıkıızdır. Bundan batka Habe
şistanın boğucu gazları olmadığı 

gibi, bunları yapacak teknik araç· 
ları (vasıtaları) da yoktur. 

ULUSLAR KURUMU KONSEYi 

Cenevre. 20 (A. A.) - B. E· 
den ve Litvinof, bugün B. Litvino· 

fun batkanlığı altında açılacak 
Uluslar Kurumu konseyi toplantı
sında bulunmak üzere, dün akşam 
buraya gelmiılerdir. 

B. Eden, bugün Yugoslav dele· 
gesi B. F otiç ile, bu delegenin 
Marıilya yajiçımn ( suikaatinin) 
siyasal soravlara (mes'uliyetlere) 
dair vereceği rapor hakkında gö
rüımüştür. 

DO~U AFRIKASINA GiDEN 
YENi KUVVETLER 

Napoli. 20 (A.A.) - Pollenza 
vapuru, 200 topçu, 260 katır ve 
harp levazımı ile doğu Afrikasına 
hareket etti. 

Sovyetler, düşen uçak 
tipinde üç uçak yapacakta• 

Moskova, 20 (A.A.) - Halk 
komiserleri meclisi ile Sovyet Rus· 
ya komünist partisi merkezi ko
mitesi, parçalanmıt olan Makıim 
Gorki tayyaresi yerine ayni tipte 
ve ayni hacimde üç büyük tayya
re yapılmasına karar vermişlerdir. 
Bu tayyarelerden birisinin adı 

Wladmir Lenine, ikincisininki 
Y ossif Staline ve üçüncüsünki de 
Maksim Gorki olacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Altıncı lcra memur -
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevritmeıine karar veri -
len ev etyası açık arttırma ile sa

tılacağından arttırma Osmanbey 
Şair Nigar sokağında F eridi ye a
partmanının birinci kat 2 numa -
rada 27 - 5 - 935 de saat 9 da 

icra olunacaktır. l!tirak edecek • 
lerin mezkur saatte bulunmala -
rı ilan olunur. (7268) 

•ıtutııı1tttııtMılitltııı1111m111ıu111ımııuaM1uattUNN......,u1111MN111Htı'llUlo.MırtH~11•1t11J 

kanundaki devlet teıkilitına ait 
tabirlerin değiıtirilmesi için Re -

fik Şevket ince tarafından verilen 
bir takrir üzerine kanun encüme • 
ne geri verilmiş ve Çarıamba gü· 
nü toplanmak üzere toplantıya 

son verilmittir. 

rolculuk notları 
•• 
ününden geçerken 

selim. verilen bir anıt 
Yukarda goC'· 

düğünüz resmt! 
dikkat ediniı; . 
Bu resim (Mü
nih) de (Rez\. 
densatrase) •s
mindeki sokağın 
bir köıesinde 

kurulmuı bir a· 
nıtı (abide) gös. 
teriyor. Bu ant• 
tın manasını an
latabilm~k için 
(1923) yılı b;. 
rinci tetrininin 
(9) uncu gun•J 
Münib' de Hitler 
partisinin bir ha. 
reketini hatırlat· 
mak lazımdır. 

O tarihte Hit
ler batta olarak 
Münih'de nasyo
nal sosyalistler 
zorla hükiimeti 

ellerine al ""'' 
istediler. Bir İs· 

yan tertip ettil~r. 
Fakat bu is-

~.~fıl.5~thfj1/tlfl 1'!13 

• ~n~ Jf)r habt ~o<h <ı~f i~~t l .. 

yanda Hitle" 
muvaffak olamadı ihtilal arl<a . 
daılarından on altısı öldü. Ker.

diıi de tutuldu. Hapsolundu. iki 
yıl kadar mahpus kaldı ve hapis 
hanede timdi bütün dünyaca ta.
nınmıt olan (Kavgalarım) ismin 
deki kitabını yazdı. 

oldÜğu farlCedilmeuıgi için selam 

vermemek yüzünden dayak yeci· 
ği bile söylenmektedir. Hitler 
1923 hadisesinde maktul düteıı 

arkadaılarının hatırasına o kad":lr 
bağhdıt ki bunlar için (Bravr · 
havz) da da ayrıca bir maden le,,. 

Hitler iki yıl hapisten sonra A!- ha yaptırmıt, on aiiı arkaciaşınm 
mıtn hükumeti tarafından sahve- adlarım kazdırarak duvara kov· 
rilmittir. Bırakılırken kendisin· 

den bir daha silahla isyan etm~
yeceiine dair söz abnmııtır. Hit. 
ler namusu üzerine verdiği bu sÖ7· 

de durmuş, fakat naıyonal sosyA~ 
list partisi için koyduğu prenshı· 
lerden ıeri dönmemiştir. 

Ondan sonra itbaşına geçmek 
için silah yerine yalnız sözle, ya;:( 
ile uğraımıttır. 

durmuştur. 

Gene bunun İ!riuJiı Rt 1tD23J 

tarihi naayonal sosyalistler için 
her fırsatta Alman ulusuna hah .. 
!attırılır. 

Hitler gençlik teşkilatına eh\ 

her yıl bu tarihte on sekiz ya~nıa 
basan gençler alınır. 

Asım US 

Önce Rayhıştağ meclisine say- Lavrensin gömüleceği yer 
lav olarak girmiı, sonra kenni d AA) Alb 

d l 
Lon ra, 20 ( . . - ıay 

programını güden arka aş ar1m L k d t" l 
y avrens yarın, pe sa e oren e 

çoğaltmıf, böylece Rayhıştag me,:-
4 

• • • 

1. · · k · t' · k ak h: ve resmı uzkıtılerle (şahsıyetler· 
ısının e serıye ını azanar .... 

k
A • l' 1 t le) Arabistan arkadaşları önünde, 
umetı e ıne a mıt ır. . . . 

1 H
. I Al d b" I Moreton kıhseinin yambaşıtıdak• 

tte ıt er manya a oy r. 
egemen bir durum kazandıktan kiiçük mezarlığa gömülecektir. 
sonra aldığı tedbirler arasınd·ı _____________ _ 

dikkat-e değer olan biri de yukar. 
da resmi bulunan anıtı kurmak o! 
muştur. 

Bu resmin altında bulunan a: 

manca yazıların türkçei ~udur: 

"Fakat her ıeye rağmen siz mır 
vallak oldunuz.,, 

Resimde görüldüğü gibi 192' 
hareketinde ölenler için kurulmı• 
olan ve daima çelenklerle süslı : 

duran bu anıtın yanında iki A' 

man neferi gece gündüz silah o 
muzda nöbet beklemektedir. Nı-
f e? !erin bekledikleri yerde, duva ·· 
da hala kan lekeleri göze çarpı

yor. Asıl dikkate değer olan r · .. 

het bu neferlerin nöbet bekledıl; 
leri yerden gelip geçen herkesin 
Hitlervari selam vermeğe mecb~ı· 

olmasıdır. 

Burada gelip geçenler için t•f 

kaldırarak selam vermek o kadr.: 
mecburidir ki buna dikkat etmiye:ı 
Almanlar merhametsizce dövHl-ı 
mek tehlikesine maruz kalır. Ha~· 

ti. bir defa, bir lnıilizin yabancıJ 

Yeni Cıktı 
.::ı 
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Kı$a 
Şehir ___ _ 

Haberleri 
TUR YOLU - Büyükadadaki bü

yük tur yolunun yapılması 16600 lira
ya eksiltmeye konmuştur. Bu yaz bu 
yol yapılacaktır. 

TERCÜMANLAR - Bir ay evvel 
tercümanlar imtihan edilmiş, kendi -
lerine hüviyet cüzdanı ile rozet veril
mişti. Bu imtihanda kazanamıyanlar 
Haziran ayında tekrar imtihan edile
ceklerdir. Bunda da muvaffak olamr
vaıılal' tercümanlık yapamryacaktır. 

• JAN DARK GEMISt - Fransız -
ların "Jan Dark,, adlı mektep gemi -
si ayın otuzunda şehrimize gelecek, 
Haziranın altısına kadar kalacaktır. 

Dertler, istekler ) 

Gaip çocuk 
Romanya göçmenlerinden T utra· 

kan kazasının Yenice köyü halkın· 
dan Kenar Mustafa dün matbaa
mıza gelerek bize dert yanmış, 
şunları söylemiştir: 

''Yedi ay önce Romanyadan 
geld~k. Vapurdan Sirkecide çrk
mıştrk. Orada bulunurken oğlum 
on iki yaşında Nesiıni kayboldu. 
Yedi aydır arıyorum. Nereye git
tiğini öğrenemedik. Hükumet bizi 
Çorlu kazasının Süleymaniye kö
yüne yerleştirdi. Oğlumu bulan, 
gören bilen varsa adresime bildir
mesini yalvarırnn.,, 

1 Qelenler, gidenler 1 
BAY KARAHAN - Sovyet 

Rusyanın Ankarada bulunan Tür
kiye elçisi Bay Karahan şehrimize 
gelmiştir. 

Bay Karahan dün Büyökdereye 
kadar bir gezinti yapmıştır. 

( Ç:.,~ırmalar ' 
İstanbul Basım Evleri sahipJeriue: 

lstanbul Jlatbaaları Deleğcliiğn
tlen: 

Anluı.rada 2:> Mayrs 193:> de topla-
nacak G\fatbuat Kongresi) nde mat
b:ıacılığın belirtmek istenilen ihti -
yaçlarr, dilekleri üzerinde konuşul -
mak üzet·e lstanbulda, mevcut lıer 
çc-.it matbaalarrn sahip veya müdiir
Je;inin 22 Mayıs 935 Çarşamba günü 
saat U de lsfanbul, Aukara caddesin
de (Basm Kurumu) merkezinde ya -
pılacak toplantıya gelmeleri rica o · 
lunur. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;; 

J Bu gece nöbet~i e.czanelerl 

Samatyada: Rfdyan, Fenerde: Yi
tali, Şehzadebaşında: Hamdi, Şehre· 
mininde: A. Hamdi, Karagümrükte: 
Suat, Aksarayda: E. Pertev, Ankara 
caddesinde: Eşref Neşet, Beşiktaşta: 
Süleyman Recep, Ilcyazıtta: Cemil 
Zeyrekte: Yorgi, Sirkecide: Beşir 
Kemal, Galata da: Hidayet, Beyoğ -
]unda: Güneş, Kanzuk, Pangaltıda: 

Karakin Kürkçiyan, Kurtuluşta: 
Necdet Ekrem, Kasımpaşada: Mer -
kez, Hasköyde: Halk. 

Çeşme başında kız 
kaçırmak isteyen adam! 
Şemsi isminde birinin, Fatihte 

bir çeşme başında su dolduran Zeh 
ra isminde bir kızı kaçırmağa 
da vrandığmı, fakat etraftan yeti
şilerek yakalandığını yazmıştık. 

Dün adliyede sorguya çekilen 
Şemsi, alıkonulmuştur. Kendisi 
hakkında evvelce de zorla bir eve 
girmekten takibat yapıldığı öğre
nilmiştir. Zehranın 1337 doğumlu 
olduğu da belirtilmiştir. 

Yol vergileri 
Belediyeye yeni alınan otuz beş 

memur Hazirandan itibaren hem 
eski ve hem de yeni sene vergileri
ni toplamaya başlıyacaklardır.Y ol 
parasını vermiyenler sekiz gün 
yolda çalışacaklardır. Geçen sene· 
ki vergilerini vermiyenlerden bir 
kısım Bakırköy yolunda çalışmak· 
tadrr. Geri kalanlar da Eylul ayın 
da çalıştırılacaktır. 

KUltUr işleri 

imtihanlar 
Sözlü yoklamalara 
bugün başlanıyor 
Bu yıl liselerden iki bin 

talebe çıkacak 
Oq beş gündenberi süren or-

ta okulların imtihanı hazırlıkları 
dün akşam bitmiştir. Müdürler 
şimdiye kadar yaptıkları toplantı
da sözlü imtihanlarda bulunacak 
mümeyyizleri seçmişler ve hiç bir 
okulun mümeyyizsiz kalmaması 
için bütün tedbirleri almışlar~.ı~. 
Sehrimizdeki lise ve orta okul og
;etmenlerine imtihanların devam 
edeceği müddet zadında birçok 
yel'lerde mümeyyizlik düş~üştür. 
y alruz okul öğretmenlerıne Ha
ziranın sonuna kadar hergün mü
meyyizlik verilmiştir. Mümeyyiz 
öğretmenin ayni günde iki yerde 
mümeyyizliği olmamasına dikkat 
edilmiştir. 

Liselerin son smrflarmda sözlü 

Kafi derecede 
Türkçe biliyor ! 
Kibrit Sosyetesi müdür 

muavininin muhakemesi 
Kibrit Sosyetesi direktör mua

vini Kumans aleyhindeki Türklü
ğe karşı yakışık almıyan söz söy· 
lemek davasına, üçüncü cezada 
dün de bakılmıştır. 

Daha evvelki celsede, muhake· 
me, müddeiumumiliğin araıtırma 
ypıp, Kumansın ne dereceye ka· 
dar türkçe bildiğini belirtmesine 
kalmıştı. Müddeiumumilik, yaptı
ğı araştırma, sosyetedeki bazı mu
aımeleli kağıtları gözden geçiri~ so 
nunda, Kuman sın türkçeyi kafi 
derecede bildiği esası üzerinde 
durmuştQ. Müddeiumumi muavini 
Ekrem, dünkü muhakemede varı
lan bn esası anlatış yollu söz söy-
lem iştir. 

yoklamalara bugünden itibaren zirana bırakılmıştır. 
başlanacak ve beş Hazirana kadar 

Kumansın avukatı, bti noktadan 
etraflıı:.a söz söylemeği müdafaa 
zamanma bırakarak, başka bir hu
susun da sorulması isteğinde bu
lunmuştur. Bu istek de yerine ge
tirilecektir. Muhakeme, sekiz Ha-

bitirilecektir. imtihanlar yeni yok- Darüşşafekadan yetişenler 
lama talimatnamesine göre yapı· 
lacak ve yalnız son sınıfın ders· 
lerinden sualler sorulacaktır, Di· 
ğer taraftan geçen yıl bakalorya
smdan ikmale kalan talebenin im
tihanları da Üniversiteye girmek 
istiyen talebe için lisede okuduğu 
dersler ve üniversiteye gireceği 

fakülte dersi erile alakadar olan· 
larından yapılacak olgunluk im
tihanlarında o'nların da imtihan
lan her okulda kurulacak l:ieyetler 
tarafından yapılacaktır. Bu imti· 
hanlar on beş Haziranda başlıya
cak ve yirmi beş Hazirana kadar 
bitecektir. 

Geçen yıl bakaloryasından ka· 
lan ve yeni imtihan talimatname
sinden istifade eden yalnız son 
sınrf derslerinden imtihan vermek 
istiyenler bu senenin asil talebesi 

Darüşşafa lisesinden yetişenler 

kurumu dün halkevi salonunda bir 
toplantı yaparak Ankarada bulu· 
nan Darüş.şafaka mezunlarının 
Ankarada kurumun şubesi yapıl

ması üzerindeki dileğini görüşmüş 
lerdir. 

Kurum nizamnamesinde şube 
açmak için madde bulunmadığı i
çin nizamnamenin değiştirilmesi 

istenmi§ ve istek l<ahul edilmi§tir. 

Bir aylık yapı 
Belediyece tutulan bir istatisti· 

ğe göre, Nisan ayı için.de İstanbul· 
da yeniden 74 ev, 10 apartıman, 5 
dükkan yapılmı§, 381 ev tamir e
dilmiştir. Apartımanlal'dan altıSl 

Beyoğlun:la, üçü Sultanahmette, 
biri Kadıköyündedir. 

ile birlikte sözlii imtihana girecek- müzdeki Haziran başından itiba· 
ferdir. Yalnız bakaloryaya baı-iç· reiı tekrar verileceğini yazmıştık. 
ten girmek için müracaat etmiş o-. Dün öğrendiğimize göre müfet· 
]anlar ilkin üc sınıf derslerinden tiş ve başöğretmenler bu maaşları
imtihan verec~klerdir. Şehrimizde nı bütçeye henüz konmadığı için 
bulunan yirmi kadar liseden bu fü:ret olarak senetle ay sonlarında 
yıl iki bin talebe çıkacaktır. alacaklardır. 

Ankarar hukuk fakül- YURT BiNASI -Kültür Ba-
kanhğmın Üniversite talebesi için 

lesine giden talebe Önümüzdeki ders yılı başına kadar 
Şehrimiz Üniversitesi Hukuk bir yurt binası yaptıracağını yaz-

Fakültesinden bir kısım talebenin mıştık. Bu mesele etrafında Kültür 
Ankara Hukuk Fakültesine geç- Bakanlığı bütün araştırmalannı 
mek istediklerini yazmıştık.Bun- yaparak yurt planını hazırlamıştır. 
larm sayısı altmış kadardır· y m·dun yapısın.a önümüzdeki 

İstekliler Mayısın yirmi ikisine Hazirandan itibaren başlanacak· 
kadar kabul edilmektedir.lstanbul t 
Üniversitesi hukuk fakültesine 

ır. 

bağlı olarak okutulan istatistik,Ro 
ma hukuku ve lisan derslerinin im
tihanlarına girmiş olan talebe ka
bul edilmiyecektir. 

Azlık okullarında 
Y aban:::ı ve azlık okullarının 

imtihanları her okulanın kendi 
imtihan talimatnamesine göre ya
pılacaktır. Yalnız türkçe ve tarih 
coğrafya imtihan günleri Kültür 
Müdürlüğü tarafından tesbit edi
lerek bu imtihanlarda bulunacak 
mümeyyizler tayin edilmiştir. 

ENSTİTÜLER - Üniversite 
bahçesinde yaptırılmakta olan ne· 
batat ve hayvanat enstitüsü yapı· 
sr önümüz:leki Hazir~nın on beşi· 
ne kadar bitirilecektir .. 

P.C.N. SINIFLARINDA- 0-
niversitesinin bütün P.C.N. sınıf· 
larında okuyan talebenin imtihan· 
lanna bir Haziranda baılana· 
cak yirmi yedi Hazirana k!ldar bi· 
tirilecektir. 

DİL OKULLARINDAN ·Üniver· 
site yabancı dil okullannda okuyan 
ve B kursundan C kursuna geçmek 

} Vapurcular 
Tasfiye istiyenler 
mahkemeye mi 

verilecek? 
Umumi heyetin toplan
masına söz birliği edildi 

Vapurculuk Sosyetesi idare mec 
tisi dün toplanarak umumi heyetin 
toplanmasına söz birliği etmiş.tir. 

idare meclisi bugünlerde toplana· 
rak büyük toplanmada konuşula· 
caklan ayırt edecektir. 

Sosyetenin durumu hakkında, 
idare meclisi hnşkanı dün bir yaz· 
ganımıza şunları ıöylemiştir: 

" - Scsyetenin tasifiyesinden 
bahsedenler alc!ıanıyorlar. Bu sos
yete, devlet itibarıdır. Ve onun 
himayesindedir. Onun kanunile 
kurulduğu gibi gene onun kanuni
le tasfiye veya feshedilebilir. 

Umumi heyet, sosyetenin tasfi · 
yesini istiyenler hakkında bir ka
rar verecektir. Zannediyorum ki 
bu karar onları mahkemeye verme 
ğe kafi gelecektir. 

Bu karar verilmediği ta..kdirde, 
bütün bu dedikodular hiç bir za
man eksilmiyecektir. 

Sosyetenin şimdi 187 hissedarı 
vardır. Şwm da söyliyebilirim ki, 
sosyetemiz anonim sosyetelerin 
iyisidir ve işleri daima iyi git
mektedir. Eğer, böyle olmasa idi 
hükumet derhal i5lerine el atardı. 

Tonaj bağlandrıktan sonra Ban
dırma ve Mudanya yolunda işlet
mek üzere hızlr iki vapur dalm. H

lacağız. 

Tonaj bağlanmasr için Okonomi 
Bakanlrğ·ma, yaptığım müracaat 
hakkında bu yakınlarda ceYap ala
cağrın. 

SOSYETENt:-.ı ESKİ 
VAPURLARI 

İş Bankası Deniziş idaresi dün 
Bay Ruşene, sosyetenin eski ve 
bir işe yaramadığından, Haliçte 
duran vapurlarını satın almak is· 
diğini b;Jdirmiştir. 

Bay Ruşen, bu vapurları ancak 
tonaj meselesi halledildikten son
ra satabileceğini !tÖylemiştir. 

Dün b·r Amerİk;tlı 
gazeteci geldi 

1 TA K Vi M 
SAL! çarşamb • 2 ı :\layıs 22 1\lay 

18 SE~ER 19 SEFE 

GUo doğuşu 4.n -4.37 
Güo batısı 19.24 19,Y.:i 
Sabah namu:ı 3.36 ;,\36 

Oğle na.mazı 12.10 ı:ı.ıo 

ikindi namıız 16 os •6.0!! 
Akşam namaz 19.24 19.'!l'l 
Yatsı namazı 21.18 ~1.l9 

imsak U9 2.28 
Yılın g'çeo günlerı 151 15'.'! 
Yılın talan eüolcri 21;; 214 

l __ R_A _ _ DY_o_·~ 
tsugün 

1ST.ANBUL: 
18: Alma.uca ders. 18,30: Jimn 

tik Bayaa Azade Tarcan, 1.S,:>9: ::\1 
telif plaklar, 19,30: Haberler, 19, 
Keman solo Zeki Kazım, 20: ::.\lal 
Bakanlığı namına konfe.rans, 20, 
Demir caz, 21,1:>: Son haberler, bo 
salar, 21,30: Radyo orkestrası, 
Haciyo caz ye tango orı~estrası. 

S23 Khz. BÜh.ltEŞ 364 m. 
13 - l'.l - Gündüz plak yayımı. 

Hafif musiki. (plak) 19 duyumlar. 
15: Phik. 20: Üniversite dersi. 20 
Plak konferans. 21 Senfonik kon 
22: Fransızça veya Almanca yay 
22,1:): Konserin dcvaınr, 23: Duy 
lar, 23,1:>: 1\onser nakli. 

175 Khz. MOSKOV A 1724 m. 
18,30: Musikili piyes: "La gro 

Bert he,, 19,30: Kolkhozlara kons 
22: Almanca yayım. 23,05: Fransı 
23,0.t: Jı'elemeııkçe. 

545 I\hz. BUDAPEŞTE 550 n1. 
20: Şarkılar. BUDAPEŞTE 8: 
20 : Şarkılar. 20,55: Asker mızı 

sı. 22,10: Konferans. 20,.ıo: Duyun 
laı". 23: Cazlıand. 24: Fransızça a 
Irk duyumlar. 2-1,15: Çingene musi 
si. 1,o:-;: Son duyumlar. 

221 Iihz. V ARŞOVA 1:;:39 m. 
19,45: Plak. Sözler. 20.:ı:>: Leh n 

sikisi 20,50: Sözler. 21 : Gala vary 
(caz musikili), 21,45: Duyumlar. ' 
5:i: Sözler. Sözler. 22: Bir perdel 
''\'erbum NobiJe,, operası. 23,2 
Plak. sözler. 2345: Plak. 

182 Khz. P ARiS 1648 m. 
21,30: DayuD11ar. 21,4"5: 

Fram:ız mu.sil isi. 22.1:- :. Duyum la 
ha ~·a nporu. 23,:3:): George Dervea 
cazı. 

r- BORSA 
1 

l l lız1larında vıldız ış:ıretı ')lanl.~ı üzt> 
rinde 20 5-935 <le ıruamelc ıı,orcrılcı 
dir. I l{a camlar k ap:ınış fial !arını ıı;österir 

Nukut (Satlf) 
~ Loııdr.ı fılt~. - • VI\ ıın.ı 24, -

• l\evvork 121\. -· • l\1a•lrlr 17. -
• 1 arls 170. - * Bcrlln 4~. - -
• !\llltncı rn~ - • Var~ova 24, -

j • Hrük ~ c ft - • Budapcşıe ';.. 5, -
• Aılna 'l , - • Büı.re~ uı. -

ı • Ccnevrı · ıı . - • Belı:raı S4, -

• Sorva ~4. - * YuLoham~ :!4, -

• Amsrerdam E4. - • Altıo !.28. -

ı • l'raJ? 101. - * Mecidiye 46 ~o 

• !'ınkholm ~9 .• - .. R,nırnnr ·~<ı. -

Çekler (itap. sa. 16) Adı Arture dö Grandon olan ' ıl;;;; =~~==~==-~~==::=:::::=I 
I• ı.onJra ôl ı.- • Stokhl 11 316tc7 ve Amerikanın en büyük gazete 

Trösstü "Hörst,,e bir Amerikalı ga 
ezteci şehrimize gelmiştir. Şunla· 
rı !Öylüyon 

." Avrupada bir tetkik yolu ta
kibe cıktım. Fransa, !talyadan son 
ra Yt{nanistana geldim. Oralnrda 
birçok konuşmalar yaptım. Bura
da bilhassa Atatürkü görmek, ye
ni Türkiye hakkında yazılar yaz
mak isterim. Ayni zamanda bura
daki eski mimari işler üzerinde 
tetkikler yapacağım. Birkaç güne 
kadar Ankaraya gideceğim. Tür-

1 
• l\cvı orK o.791? • Vlyan~ 4.'1430 
'f. l'ı r s 12.oJ •• • ~Tadrlt ~.819~ 

• r.111.ıno cı.r OS~ • P.crllo 1,97,lS 
ıt rrük~e 4.679· + Var~ova 4,2166 
+ Atin:. 84 81 • Rudapeşt~ 4,69J.:; 
• Cenevre 2.4.5~0 + Bül.:reş 78.'0 
• Sorya t 3,71fl 1 t:elııraı :ı4.96ıo 

• Amsterda . ı ı.r7 .i0 • Yokohama 9.,77 
• Praıı ırı,o 50 • f\loskova 1093 rn 

ESHAM 
J i ş Bankas· 
·* ·"nadolıı 

Rejı 

~lr. Hayr1ye 

1 

Merkez B:ınka~ı 
ı ı . ~ı~ort • 

9. !'i•) - 1 ram\'ay 
~ 4.rn * <. inıento ııs 
ı 3~ (' nyon De~. 

l 'i.~O ~ark neı. 

:;ıuı~ Kalya 
-.oo 
9 7!! 

~·ark m. 'eza 
l'elefo"l 

. 9.-
llJ o: 
-.--.--.--.--.-

kiyeye ilk defa geliymı.1m. Ameri- 1 fahvı·ı•er 
istikraz ar ~ kada Yeni TürkiyeC.ı::ın o kadar 111;;;;;;=:;=~~========-ıı 

1 llomonrı 

"Ok bahsedilir ki, buraya sık sık 1•193JTürıcBor. ı B.90 ~:ıe~trlk - . -
!J rı 27,ro Tramı•a• 31 70 Amerikan gazetecilerinin gelmesi ,• . .. ıu 1u 5 ftıhtım n.oo 
bu ilginin bir eseridir ... ,. lstlkrAzıDahill l 9a,o:ı * Anadolu ı 4a,!O 

Bugün Bi~kre~ yoluyla Amerika !:r~aııi istikrazı 9 ı.- Anıdolu ıı 4J.10 

1 

192.~ A \ ı ıo. Anadolu ili 51,.~0 
ve cenubi Amerikadan mi!him hir • S·v~ı-F~~-9ı.- *' üme•~" "· ~ı ~~ 
gazeteci grupu şehrimize gelecek- HALİDE ve ARKADAŞLARI 
tir. TIY ATROSU 

Bu derslere verilecek not beş 
numara esasına göre olacaktır. 

istiyen talebenin yazılı imtihanlen 1 _M_a_t_ba_a_m_._ı_za_g_e_l_en_e_:_e_rl_e_r_d~ 26 Mayıs pazar günü, sözlü İ.m· 
tihanlan da 29 Mayrs çarşamba 

günü üniversite konferans salo· 

R. .... Jr,..-~ ~ .... h ...... ..1 .... 1. ..... IT~~il~ -- -··:s--- '3'- ·------'.!r'· '\. ... 
Tiyatrosunda (BiR AVUÇ TAŞ)· 

MAKAM T AHS1SATI - ilk 
tedrisat müfettişi ve Başöğretmen· 
}erinin makam tahsisatlarının önü- nunda yapılacaktır. 

HOL1VUT 
HoHvut'un 23 numaralı ~ayısı Av

rupa mccmua1arc kadar güzel bir 
baskı ile son haberle çıkmıştır. 

Yarın akşam: Be~iktaş Şark tiyat
rosunda (ıÜVEY BABA) komedi: 
3 perde. 



Avrupa piyasalarında niçin tutunamıyoruz I 

Yaş üzüm ve meyvalarımızı 
dışarda satmak yolları 

-Mısıra, Avrupaya yaş üzUm sat
lllak, elbette bizim için hem klrlr, 
hem de mUmkün olan bir iş... 

Fakat neden yalnız yaş üzümü so
ruyorsunuz? Şeftali, kavun, karpuz, 
domates ve saire- Bizim Izmirimiz
den, Ege mıntakasından müstehlik 
Piy&831arıı gönderilecek bol, nefis V.? 

kıymetli birçok meyve ve sebzelerimiz 
•ar. 

~:itekim, Umumi Harpten evvel, 
~rsıra ve Odesaya lzmirden yaş ü • 
ttim rrönderilirdi. Umumi harpten ., 
Sonra bildiı}iniz sebeplerden Odesa 
Yolu kapandı. 

Amma Mısıra ve Avrupaya zaman 
ıam"n ~aş üzüm, pftali ve lm .. ·ın 

löndl'rildi. • j 
Avrupada bi~ !ilrlü ~u~~nar.1~· .... ·. 

late.ıd.-riyeye hala yaş uzum, ~ 
ıı,e ~.__. 

da da ıhracat layiki kadar olamıyor. 
Zaman zaman bu dert, deşilmek • 

ledir. Bence, bu nıahsullerimizi arzu
bluz derecesinde satamamaklıiımızın 
a.bepleri muhteliftir, o sebepleri siz.
birer birer sa) a)ım: 

l. - Nakliye vasıtaları işi. Yaş 

laey,•eleı·, sebzeler fazla yola, bfrçol• 
aktarmalara gelmez. Bunları götüı·en 
tapur n şimendiferlerde soğuk ha,·a 
tertibatı lazım. 

Dunun i~in hangi memlekete yaş 
llleyve gönderecek isek evvel& o mem
leketin yollarını, nakliye vasıtaları · 
Ilı ona göre hazırlamak genktir. 

il. - Kap meselesi. Yaş meyve ve 
leb-ıeleri koyacağımız sepet, kutu her 
ile ise bunların dışardan getirtilecek 
•laq,Jarını, ihracatçılar masrafsız ve 
1'iilfetsiz getirebilmelL Vakıa hiik1l -
iletimi• bunu düşünerek hariçten 
h)ffek ve ihracatta kullanılacak 
kaplan pmrüktcn muaf tutmuştur. 
lı"akat tatbikatta bunun için birçok 
&orluklara rastgeliniyor. 

Depozito, banka itibar mektupla · 
t'taa müstenit muvakkat kabul usu -
li, zaten ründeu güne kirı azalan 
te o nisbette rizikolu olan bu işleri 
)aptırtmu, hiç olnuızsa hacmini a • 
-Itır. 

Yunanistan, Bulgaristan gibi bu 
itlerde ileri giden o memleketlerde 
kap iti daha pratik, daha kolay bir 
~~ilde oluyor. Türkofis bunları tet
°"" •ylemeli, kanunlarımızda yapıl • 
lllası lbım gelecek tadilleri göster · 
~eli. O vakit, kap işi, ambalaj mese-
tat kolayt'8 halledilir. 

111. - Her memleket tarafından 
tatbik edilen himayecilik siyaseti, biri enel söylediğim gibi rizikosu çok 
0 

illa >'&f meyve ticaretini çok daralt· :lftrr. Bu gibi .teş4!bbtislere girişme. 
Yor kılmıştır. 

lett 'l'Qrkofisi bunun için hangi mem
lfSaete ne gibi yaş meyve ve sebzenin 
llo derileblleceiini tesbit ettikten it.:: hükümetimizle o memleketin 
~eti arasında gilmriik tarifesi, 
"-kk .fa• ft inme benzer manialar 
tel •nda ticari anlaşmaların husule 
~ temin etmeli. 

Yukanda: Ege mıntalcamızın incisi 
üzüm. Aş<'ğıC:a: incir ambalciji 

yapan kızlarımız 

Bu takdirde ihracatçı, malının her 
hangi bir liman veya gilmrükte kalıp, 
çiirumesinden endişe etmez. 

Kezalik gönderilecek nıahn mali • 
yet fiyatının birkaç misil üstünde 
gümrük ,.e istihlak resmi vermek teh
likesinden, hatta ihtimalinden kur . 
tulmahdır. 

IV. - Şu izahata göre meselenin 
gösterdiği nezaketten dolayı münf e
rit ve şahsi ~şebbüsler işe pek zor · 
lukla ve uzun hesap ve ihtimallerle 
giriştikleri için doğrudan doğruya 
mal sahiplerinin, yani müstahsillerin 
bu mesele ile alakalanmaları artık 
bir zaruret halini almıştır. Bu da 
müstahsillerin kooperatif veya şirket 
yapmalariyle kabildir. Bu gibi teşek· 
külleri zaten kaılunlarımız kolladığı 
için mak~da daha kolay ulaşa bilir
ler. 

Dahilde yapılacak bu teşekkülat -
tan sonra istihlak piyasalarında da 
bilgiye, kabiliyete müstenit teşkilat 
yapnaahdır. O vakit htikômetimizden, 
milli bankalarımızdan da aynca ko · 
laylıklal" gö4;1terilir, mümkiin yardım
lar )apıhr. 

IZMIRDF: IJEYECAN UYANDIRAN 
BiR RAPOR 

lwıir, Bağcılık Enatitüaü direk -
törii Hay Nihat tarafından lzmir vi • 
layetine '"'rilen ve lzmirde haklı bir 
aaabiyet uyandıran bir rapordan tel· 
graf haberi olarak bahsetmiştim. Ga- ! 
zeteleritı bu rapor etralındaki neşri · 
yatı ile yakındatt altikadar olan Zira
at Bakanlığının bu mesele hakkında 
gerek rapor sahibinden ve gerek I z · 
nıir vildgetinden · istediği malümat 
gelmiftir. Bakanlık meseleyi tetkik 
ederek iıin içyüzünü meydana çıka • 
racalctır. 

Manisa sayları Bay Turf/llt bu ra· 
por hakkında da ~gle diyor: 

- lzmir gazetelerinde heyecanlı 
mUnakaşalara sebebiyet veren rapo -
ra l'fllnce, ben de henüz ba raporun 

çok köyler dolaştım, birçok köylüler· 
le tanıtşım, amma Ray Nihadın yaz· 
dıklarını teyit edecek müşahedelere. 
delillere malik deiilim. Kanaatlerim 
tamamiyle bunun ak.4'inedir. 

iş vakti bile ovalarda kahvehane
ler varmış. orada tembel-erkekler va
kit geçirirmiş. Uöye ŞPyler de görme
dim. 

l\ahnler nr, lakin yolculuğun, 
fazla c;alt!~manın verdi~i yorgunluğu 
icap ettirE'n kısa bir dinlenmenin te· 
ınini için buralarda oturanlara rast • 
ladım. 

Hile yapınak, komşusuna ziyanlı 
olmak hususlanna gelince kanaati -
ıne göre köylülerimiz. herhangi bir 
memleket ve millet köyUisüniin ola • 
mıyacağı derecede bu fena tabiatler· 
den uzaktır. 

Eıııki idarenin köylerimize, köylü
lerimize olan fenalıkları sayılamıya
cak derecede çoktur. Buna raj'men 
(bacı) lanmız (Mehmetdk) lerimiz. 
çalıştı, didindi soysal seciyelerini 
korudu, soysal vazifelerini hepimiz 
gibi ve hattA hepimizden fazla yap • 
tı. 

Köylülerimiz, köylerimiz, muasır 

f - 1"T"PtTN 

KiRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - beş 

medeniyet icaplarına göre bircok j 
himmetlere muhtaçtır. 

Cümburiyet rejiminin, fümhuri • 
yet Halk Partisinin ve hükumetleri • 
nin en büyük emeli, en birinci çalış · 
ma sistemı de bu hedefe doğrudur. 

Onun için, köy asayişine, yollan. 
na, maarifine, sıhhatine bütün gayre
timizi sarfetmekteyiz ve on iki sene· 
lik Cümhuriyet devrinde elde edilen 
mü~bet neticeler bu gayretlerimizin 
bire on nisbt>tinde semereli olduğunu 
gösterir. 

Size Ege mıntakasını ele alarak 
misaller vere)· im: 

Umumi harpten evvel Ege mınta
kası en -:C1J' bet bin ton tütün istih -
s:ıl ederdi. Umumf harpten sonra ,.e 
Cümhuriyet devrinde bu rakam a:; 
bin tona kad:ır çıktı. 

Kuru çekirdeksiz üzümün orta 
rekoltesi kırk bin ton idi. Şimdi orta 
rekolte elli bin tonu geçmektedir. 

incir, pamuk \e zeytinyağı da ay· 
nf '-aziyettedlr. 

Meyvecilik. sebzecilik, ziraat da 
öyle. 

Türkiye Umumiharpten evvel buğ
dayını bile mühim bir miktarda ha· 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Ha. 
kimliğinden: 

Davacı Mahmut Beliğ tarafın

dan Fatihte Çartambada Drai • 
man çeımesi yakınındi Alt!rcı 
aokajında 14 numaralı Münime 
evinde ve yahut Suadiye Bağdat 
caddeıi 329 numaralı Mümtazın 
kötkünde oturan Doktor Binbatı 
Suphi ismet aleyhine açmıt oldu· 
ğu 225 lira 48 kurut alacak dava-

ımın icra kılınan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgahının 

meçhuliyetine binaen on bet gün 
müddetle ilinen tebliğat icrasına 
karar verilerek davanın bakılma
sı 8 - 6 - 935 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat on dörde bı• 
rakılmıttır. Yevmi mezkUrda Fa• 
tih Birinci Sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmanız lüzumunu 
bildirir davetiye hukuku usul mu• 
hakemeleri kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan tebliğ maka • 
mına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (7272) 

rit:ten getirirdi. Şimdi memleketin 
bütün buğday ihtiyacı temin edildik· 
ten maada ihracat bile yapıyoruz. 

Bu maddi misaUer bize müstahsi
limizin çalışma, ilerleme, ~aşama 
hususlarında ku\'\·etli bir enerji)e, 
takdire ]ftyik bir seci) eye malik ol -
du i unu bariz bir surettl' anlatmak -
bdır. 

Şunu unutmamalıyız ki, 
.ik unla 

Umumi 

Harpten enel bu çalışma sahalann
da ,.e clde edilen neticelerde Türk 
olmı) an Ye memleketimizde yaşıyan 

i"i, üç milyonluk bir niifusun hissesi 
de ''ardı. 

Halbuki Umumi harpten sonra n 
Ciirnh uriyet n·jiminde elde edil"!l 
rnuvafCakiyetli neticeler. sırf Türk 
mü tahsilinin meziyetlerine daya • 
nır. 

l\ Ustahsilimize, bu cıhctleri naza
rı itibarc alarak, hürmet eylemekten, 
her an için onun yardımına lezzet du
rarak koşmaktan h:ışkn yapacak bir 
i~miz, söyliyecek hir sözümüz yok • 
tur.,, 

Omer N. Kö•tem 
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Yunan başbakanının söylevini dinliyen halk: 

Kırallık istiyoruz , 
diye bağırdılar! 

Atina 25 (Husuai muhabirimiz· 
den) - Yunan, Baıbaka.nı Bay 
Çaldariı, ilk seçim söylevini dün 
Patras ıehrinde binlerce kiti Ö· 

nünde söylemittir. B. Çaldaris 
Patraa ıehrinin, ahali partisini 
kurmuş olan Gunarisin doğduğu 

yer olduğunu andıktan sonra mu· 
haliflerin memleketi ayan mecli
si ve isyanlarla idare etmek iste· 
diklerini hatırlatmış ve cümhuri· 
yet rejiminin temellerini sağlam· 
laşhrmak lüzumunu ileri sürmüş· 
tür. Bunun üzerine dinleyiciler: 
"Kralı isteriz,, ıözlerile B~baka· 
nın sözünü kesmeğe başlamışlar· 
'dır. 

Çaldaris, söylevini bitirirken 
hükUmet i~in bir rejim meselesi 
mevcut olmadığını ve hükumetin 
rejimi koruma tedbirlerini parla· 
meQtoya bildireceğini söyleyince 
gene dinleyiciler arasında bir kay· 
naşma olmuf; 

" - Cumurluk istemiyoruz; kral· 
lık istiyoruz!,, diye bağrıılar du
yulmuştur. Bunun üzerine Bay Çal 
<ıaris: 

- Pek güzel, biz de halkın re· 
yini soracağız. Fakat her şeyden 
Önce s:ıylav seçimini yapalım.,, 
Dem~ğe mecbur kalmıştır. 
Atina: 20 (A.A.) - Ba§b ... kan 

B. Çaldaris, Patrasdaki söylevini 
bundan böyle tarihi değer kazan· 
mı§ ohm halk partisinin kurucusu, 
Gunarisin evinin balkonwıdan 
vermiştir. 

Bilin:liği gibi B. Çaldaris §İmdi 
hu !Partinin batkanıdır. Söylevi 
kalabalık ve CO§kun bir halk küt· 
lesi dinlemit ve halk batkanı say
r.ı ile alkı,lan.mt§trr. 

8. Çaldaris, hük\imetin bilhas· 
~a içerideki ihtilaflan gid~: 
~·e bütün Yunanlıların birliğbi el· 
de etmiye matuf olan icraatından 
bahseylemiıtir 

Batbakan Çaldariı, ayan mecli· 
ıinin sistematik boaatrüksiyonuna 
rağmen, idaresindeki hük\imetin 
ınali durumu düzeltmiye ve ulus 
'ism daha iyi hayat .§artları elde 
ietmiye muvaffak olmu§ olduğunu 
lôylemiftİr. 

Bu suretle yenileımek ve yüksel· 
mek yolunu bulmU§ olan mem· 
lelcet, istiklali güven ile derpiş 
edilebilecek bir durumdayken 1 
Mart caniyane f eıat harekatı pal· 
lak vermit ve Yunanistanı hatta 
harici bakımdan bir çok ciddi teh· 
Jikelere maruz bırakmıştır. 

B. Çaldaris, general Kondiliıin 
hü\umetin icraatına olan mü:::ahe· 
retini saygı ile anmııtır. 

Mmnajleyh, sözüne devamla fe· 
ıat hareketinin batında bulunan 

· ada.mm, ve bathca suçluların cina
yetJerinin sonunçlarmdan ürkerek 
Yunanistan ahricine kaçtıkları ve 
başka memleketlere aığmmıJ ol· 
dukları:m r.öyledikten sonra hükU· 
metin i~i derecedeki suçlulara 
k;rtı göstermit olduğu insaftan 
ve ordu ile umumi idarenin tasfi· 
yeıi meselesinde mukabelebilmi • 
sil hislerine kapılmamak husussun 
daki kaygusundan bahseylemittir. 

Sözü rejim meselesine nakleden 
B. Çaldaris, hiç bir zaman rejimin 
hiç bir tehlikeye maruz kalma
mı§ olduğunu aöylemiştir. 

İstikbalde her türlü tahrikata 
kartı rejimi himaye edecek olan 
tedbirler hükUmetçe teklif e'dile· 
cek :ve ulusal mecliıçe bu teklif
ler üzerine icabeden kararlar alı· 
nacaktır. 

Hükumet, Kanunu esasinin §İm· 
diki cumuriyet rejimi esnasında da 
yanarak değiştirilmesi teklifinde 
bulunacaktır. 

Gerek halk partisi gerek hükii· 
metle mesai birliğinde bulunan 
diğer partiler nazarında bir rejim 
meselesi yoktur. Yalnız halk par
tisi, her zaman yegane hükumda· 
rın millet olduğu prensibini kabul 
ve müdafaa etmiştir. Bundan do· 
layı halk partisi, kendi prensiple· 
ri mucibince, yeni kanunu esasi· 
nin ulusa plebisit yolu ile rejim 
meselesi hakkında yüksek irade ve 
arzusunu izhar etmek vasıtasmı 
vermesine çalııacak ve bunu elde 
edecektir. 

B. Çaldaris, bundan sonra hü
kumetin bilhassa ökonomik ye· 
nilik, idarenin yeniden tensiki, 
adliye hizmetlerinin düzeltilmesi 
gibi hükumetin acilen derpiş et• 
meai lazımgelen meselelerden hah 
seylemi§tir. 

B. Çaldarisin söylevi, halkın 
sürekli alkıtları ile bir çok defalar 
kesilmittir. 

Nutuk Atinada ve Yunanistanm 
diğer şehirlerinde radyolarla ne§· 
rolunmuştur. 

Batbakanm treni Atina ile Pat· 
ras arasındaki bütün istasyonlar· 
da durmak mecburiyetinde kalmı§ 
tır, çünkü halk Başbakan ile onun 
yanındaki hükümet erkanını alkıı· 
lamak istiyordu. Söylevin samimi 
edası ve i~indeki vatanperverane 
duygular, bütün memlekette çok 
iyi bir tesir bırakmııtır. 

MUHALiF P ART1LE.R 
Atina 20 (Kurun) - Siyasal 

mahafilJ muhalif partilerinin say· 
alv aeçimlerine iştirak etmiye
ceklerini muhakak görüyorlar. 

Atina 20 (Kurun) - Başbakan 
ile Harbiye Bakam Anormal tarzı 
hallere gidileceğini tekzip etmİ§ 
ve hük\imet son isyan münasebeti· 
le kanunu esasinin bazı maddele· 
rini hükümden düşünnü§ ise de 
yeni saylav seçimi yapılmasmın, 
memleketin normal hayata ve nor
mal hal çarelerine doğru manası· 
nı tazammın ettiğini söylemiştir. 
GENERAL KOND1LlSE GÖRE 

REJİM MESELESİ 
Atina, 20 (Kurun} - Yarı l"ea

mi Katimerini gazetesi, dün yazdı 
ğr bir başmakalede saylav seçi· 
minden önce rejim ıçın reyıama 
ba§vurulmasmı yazıyordu. 

Harbiye Bakanı General Kon· 
dilis bu makale hakkında hala son 
isyanla sersemlemiş olan Yunan 
ulusunun önüne rejim meselesinin 
konulmasını doğru bulmadığını 
söylemiştir. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Hatice BedianıJl Beyoğlunda 
Ağa cami Anadolu sokak 6 No. 
da Yorgi Nikolaidis aleyhine aç • 
tığı alacak davasında borçlunun 
ikametgahı meçhul olduğundan 
yirmi beJ gün müddetle ilanen 
tebliğat icra edildiği halde gel -
mediğinden Hukuk usulü muha -
kemeleri kanununun 337 inci 
maddesi mucibince gıyaben iki 
yüz seksen beş liranın yüzde beş 
faiz ve yüzde bet ücreti vekalet 
ve masarifi m:ı!ıakeme ile birlik
te 29 - 4 - 935 tarihinde kabili 
temyiz olmak üezre tahsiline ka • 
rar verildiği cihetle bat yazgan 
ihbarr..amesi maka..'1lına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. 

Avrupa savaş Göring ve 
akıntısına kapılmış 

(!Jaş tarafı ı inci sayıfada) da neler 
Lival arası 
konuşuldu? 

Mumaileyhe göre, tealihata, 
birleşmelere germi verilmekten 
bir an geri kalınmıyor. Kendisi -
nin fikrince süe) andlaşmalar kar· 
şıhklı yardım anlantları acunu 
bizzarure müselli.h anlatmamaz • 
lığa götüren amillerdir. 

Ulusların savaşı bir siyasa a -
leti olarak kabul etmekten vaz • 
geçmiş olduklarım natık olan 
Kelloğ misakı adeta unutulmut -
tur. 

Silahları bırakma konferansı, 

üç senelik mesaiei ile ulusların si
lahları azaltmağa hiç de niyetle· 
ri olmadığını is bat etmittir. 

Savaşta yenilenlere zorla bir 
sürü intikam muahede!eri kabul· 
ettirilmittir. Bu muahedeler, da · 
ha aktedilir edilmez, yeni savat 
yangınlarının tohumları addedil
mişlerdir. 

Yenenler, kendi eserlerinden 
korkmağa başlamı§lardır. Çünkü 
yenilenlerin haksızlığa katlanmı -
yacaklarını pekala biliyorlar. 

Müttefikler Versay andlatma
sının hakuzlıklarını düzeltecek 
ve Almanyayı Uluslar Kurumuna 
çekecek yerde bu memleketi tez -
liI edecek madun bir durumda 
tutmak istemi~lerdir. Bu, hiçbir 
büyük devletin uzun müddet ta • 
hammül edemiyeceği bir durum · 
dur.,, 

Lord Snovden, Almanyanın si
lahları bırakma tekliflerini hatır· 
lattrktan sonra, Almanyanın ge -
rek silahları bırakma konferan -
sından ve gerek Uluslar Kuru • 
mundan çok me§raı bir izzeti ne
fia duygusu ile çekilmiı olduğu -
nu ıöylemektedir. 

Bütün bu kapıları açık tutmak 
liitfunda bulunmuı ve fakat istik· 
halde Almanyaya daha iyi mua • 
mele edileceğine dair bir güna te
minat vermemit olan büyük dev· 
Jetler, müraiyane bir takım nida
lar yükaeltmitler ve pek az ıami
mi teeuiir izhar eylemiılerdir. 

Bu devletler, Almanyaya hak· 
sızhk etmek ve dünya efkarı u . 
mumiyesini Almanya aleyhine 
körüklemek için hiçbir f ıraatı 
kaçırmamrtlardır. 

"Beyaz kitap,, teslihatın art -
masının bütün mesuliyetini Al -
manyaya yükletmitlir. İtalyanın 
milyonlarca süngüsünden, Sov • 
yellerin muazzam ordusundan, 
F ranaanın onun peykleri olan 
devletleri müdafaa tertibatından 
asla bahsedilmemi§tir. 

"DiPLOMASi T ARlHINDE GÖ-
RÜLMEMiŞ MIR MÜRAiLiK 

Cenevre konseyinin Almanya
ya karşı olan tevbihi, diplomasi 
tarihine mürailiğin ıon haddi o • 
larak kaydedilecektir. Almanya -
nın güttüğü siyasaya teessüf olu
nabilir. Ancak Almanya, Yenay 
andlaşmasımn esaslı maddelerin· 
den hiç birini bozmamı§hr. 

Süngülerin tehdidi altında ka
bul ettirilmit olan bir andla!ma -
nın manevi ve hukuki hiçbir de -
ğeri olamaz. Böyle bir andlaşma 
müttefiklerin giri§mit oldukları 
teahhütlerin ihlali demektir. O 
teahhütler ki, Almanya onların 
tatbik edileceğine güvenerek si -
lahlarmı bıralanı~tı. 

Mütarekenin esası, Vilsonun 
14 maddesine istinat ediyordu. 
Bu maddelerden hiç birine ria -
yet edilmemistir. Bilakis berri 
Avrupa devletleri, silahlarını art
tırmışlar ve Almanynyı bir çem • 
ber isine almak için icap eden bü-

_... (B<l§tarafı Birincide) (meyyal) davranmıyacağını 
olmıyan Fransız genel emniyet po riz. Salı günü vereceği söyle 
litikasını söylemiıtir. bugünün belli batlı ıoru.mla 

B. Lival, Fransanın bu politi kartı durum alacak olan Hitl 
kayı kabul edecek her ulusala ko· işini kolaylaştırmak için Göer 
DU§maya hazır olduğunu hatırlat· gin alanı yokladığını oranl 
mı!tır. mümkündür. 

Krakovideki · Liva} • Göerirg Bu söylev, B. Hitlerin Fra 
ve V ar§ovadaki Bek • Göring ko· ve doıtları ile çalıımağa hazır 
nutmalarının, B. Hitlerin salı gü- duğunu yahut, anlaımazhklar 
nü Reiıchstag' da vereceği söylev istifade ederek, özgenliğini ( 
üzerinde ne gibi bir etkisi - te'!i· bestliğini) korumak ve daha 
ri - olacağı ıimdiden oranlan-ı· bir durumu beklemek için man 
maz. - tahmin edilemez - ralarına devam edeceğini göst 

I 

Göring'in BilJiriği 
Paris, 20 (A.A.) - Malin ga. 

zetesinin Varşova muhabiri, B. 
Göering'in Varıovadan ayrılmaz
dan evvel aıağıdaki bildiriği neı· 
retmit olduğunu bildiriyor: 

"Almanya ile Polonya araıın
Jaki ilgilerin, Marqal Pilıudıki
nin sağlığında olclqğu gibi ayni 
dostluk havcuı içinde devam ed~ 
ceği kanaatiyle Varıovadan ayrt· 
lıyorum. Almanya ile Polonya' yl' 

ilgilendiren ortak ıorumlar ( mi\t · 
terek meseleler) hakkında iki ül
keyi Je memnun edecek ıekilde 
görüıtüm.,, 

Hitlerin Söylevi Yeni Konuımalara 
Yol A~acak •• 

Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler. 
Laval · Göering konu,maaı ve B. 
Hitlerin yarınki söylevi hakkınllt 
yazı yazmaktadırlar. 

Petit Pariıien diyor ki: 
"Rusyadan dönen B. Lival ile 

görütmek arzusunu gösteren 8. 
Göering, bu hareketiyle ba~ııse 
ver devletleri dağıtmak için yen~ 

bir giritim (teşebbüs) yapmıf o · 
duğu muhakkaktır. Fakat biz La 
vali iyi tanıdığımız için onun bı: 
kadar açık bir harekete eğgin 

tün tedbirleri almıılardır. 
Sovyet Rusya, bu entrikada Ö· 

nemli bir rol oynamıJhr. Litvinof, 
muahedelerin müdafaacıaı keıil -
diği ve yabancı memleketlerin iç 
itlerine yapılacak her türlü kanı· 
mayı ayıpladığı zaroan mabutlar, 
her halde gülmüılerdir. 

Eğer Almanyanın Cenevrede 
enerji sahibi bir mümessili bu • 
lunmut olsaydı Bay Litvinofa 
kendisinin muahedeleri ne suret -
le bozmuş olduğunu ve Sovyet 
Rusyanın mütemadiyen yabancı 

memleketlerin içeri itlerine karıı· 
makta bulunduğunu ihtar ederdi. 

Uluslar Kurumunun Alman -
ya aleyhindeki güvensizlik reyi 
ve Baıbakan Bay Macdonaldin 
Nova Letterdeki son hücumu, mü· 
zakereleri daha kolay bir hale 
getirmit değildir. 

" - Bana tekme vurmak su • 
retiyle tetriki mesaide bulunma . 
ğa imale edilebilecek bir adam 
gösterebilir misiniz? 

Yeni bir harbin önüne geçmek 
için Arsıulusal siyasayı mutlak 
suı·ette deği~tirmek icap eder. 
Durumun anahtarları lngilterenin 
elindedir, her zamandan ziyade 
bugün İngilteı·e, Fransa ve hal ya· 
nın arkasından sürüklenmekten 
vazgeçmek m'!=buriyctidedir. İn. 
giltere, Almanya'ya kar,ı yap -
makta olduğu sinsicesine hücum
larından vıızgeçmeli ve Almanya
mn hukukan ve filen eıitlik iıte -
mesini ve hatta müstemleke ve 
manda taleplerini kabul etmeli • 
dir. Büyük Britanyanın Almanya. 
ya karşı böyle durum alması, 
Avrupamn barışını korumağa ya
rIY.acaktır, 

cektir.,, 
Matin diyor ki: 
"B. Hitler tarafından veril 

olan söylevin u:ılatıcı olacağı 
1 

yeni konutmal ıra yol bıraka 
inaçlanmaktadır. Fakat, herk 
nutmada ailahlan azaltma iti 
nasıl olsa ortaya çıkacağı muh 
kaktır. 

B. Hitler ve Göering, bu ıo 
mu (meseleyi) incelmeje (te 
etmeğe) hazır olduklarını ıöyl 
aeler bile, acaba arsıuluıal b 
kontrolu onaylayacaklar mıdır 

Bu kontrolu kabul tmezler• 
Versay andlatmasına yaptıkl 
gibi, bu yeni andlaımayı bozm 
cakları hakkında bize nasıl in 
vereceklerdir? 

Bu sorumun halli, göründü 
kadar ıade değildir.,, 

Henüz Bütün Umutlar 
Kaybolmamıı 

Viyana, 20 (A.A.) - 8. La" 
ile B. Göering arasındaki görü• 
me, Viyana da ilsıi (alaka) uyal7 
dımnştır. ontagblatt aazet 
diyor ki: 

"Almanyanın en son ne istedi 
ğinin bilinmesi bir yığın güve 
lik (emniyet) and!a§malarına ye 
açmı,tır. Lav al • Göering görü• 
mesi Avrupa durumundaki ıergil1 
liği azaltmak ve Fransa ile Al 
manya arasında timdiye kad• 
imkansız sayılan yakınlığı kolaY 
!aştırmak hususunda fay dalı olıs 
caktır. 

Bu görütmeden anlatılıyor .ki1 

henüz bütün umutlar kaybolma ' 
mt! ve genel barıtın sağlanma•' 
ihtimali azalmamııtır. Bu göriif' 
menin B. Hitlerin gelecek söyfe\'i· 
ne etkisi (tesiri) olacağı füpbeı~ı· 
clir. 

Göering, Bek'le De Konuttu 
Vartova, 20 (A.A.) - B. Göl" 

ring dün akıam, iki bu~uk aaat I'· 
Bey ile görüşmüttür. AI:nan ı,.· 
kam bu görüımenin pek candat! 
old ğunu ve dönen bazı fayialat1 

rağmen Polonya ile Almanya ar•· 
sınclaki dostçasına ilgilerin (111il· 
nastbetlerin) sıkılatmakta devaft'.I 
evf!ıdiğinin anlatılma11na yard1"' 
ettiğini söylem ittir. 

B. Göering, geçen ıubatta, bl' 
raber t:lki avına gittiği ordu ııı;i· 
fettiti General Sosnkovıki ve fab
riçi ile lıirlikte, Almanya büyük ıl· 
çiliğin~1e yemek yedikten ıonr• 
saat 22 de Berline hareket etıııif· 
ti:-. 

Ltival Berlinden Gererke" 
Roma, 20 (A.A.) - Krako~ 

den gelen B. Lival, Berlinden ıeç· 
mi~tir. istasyonda, dıtitleri baka"" 
lığı Batı bölümü batkanı B. Piat· 
teten ile Fransa büyük elçiıi 9. 
Ponse taraflarından selamlanaı•t· 
tır. 

Birçok gazelci ve meraklıt-~ 
istasyonu doldurmutlardı. Bun1~ 
da B. Lavali selamlamıtlardır 
da eliyie karıılık vermiıtir. 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : • 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
ihbarname 

No. 
1/ 4 

15/ l 
1512 
15/ 12 
1/ 65 

21 /70 

21/ 71 
21 / 72 
21 / 73 
.. 

21 / 74 

21/ 75 

11/ 48 

12 7 
21/ 78 

6/ 47 
3/ 89 

11/ 31 
15/ 5 
15/ 6 

15; 7 • 

15/ 8 
8/31 
8/ 32 

21 / 77 
15/ 4 

11 / 21 
1S l3 
29/ 1 
29/ 3 
29/ 4 
29/ S 

29 6 
'2911 
29/ 8 

29/ 9 

2910/ 

2!J/ 11 

29/ 12 
29/ 13 

29/ 14 

29/ 15 

29/ 16 

29/ 17 

29/ 18 
29/ 19 
29/ 20 

29/ 21 
29/ 22 

Mahallesi 
Bayazıt 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

" 

,, 

Molla Çelebi 
Kılıçalı 

" Kar abat 
,, 

,, 

" 
" ,, 

Bay.ızıt 

Sef erki.hya 
Bayazıt 

Aynalı çe§me Keramet 
Sovtovgrof acentesi 
Bayron Layın acente&i 

,, 
" " 

,, ,, ,, 
" " " Tarabyada oturmakta 

Siperko Hanriko a
centesinde 
Tepe batında Hasan e
fendi apartmanı No. 2 

Siperko Anriko acen· 
lesinde 

" " ,, ,. 
Çengelköy Çar§ı ma· 
hailesi. 

" ,, " 
Kuzguncuk Arnavut 
mahallesi Yağcı soka· 
ğı No: 44 
Mehmet Alipa§a han 
Ls.fonten tirketi 
Sirkeci Antalya am· 
barı 

Tophane Defterdar 
yokutu No: 2 

Valter Siger müe11e
ıeıinde 

,, 
" " 

" " ,, 
Hayri arap oilu acen~ 

teıi 

" " ,, ,, 
Beylerbeyi arap oiltı 
acenteıi 

Kapı lımi ve 
Sokağı No. Meıguliyeti 
Topçular 137 Lokantacı Kema)~l-

tin 
Demirciler 49 Terzi Graber 
Topçular 167 Kahveci Ali 
Kıiıçali 129 Ahçı Nemruz 
Topçular 168/ 2 ,, Salo Elyank~ 
Bülbül 24 Kahveci Anastaa Bal-

tacı 

Linard' 2 Kunduracı T odori 
Y eniıehirli 40 Depo H. Çeluer 
Karaali kaptan ,, Mehmet Ihsan 

1 
Hüdavendigar han ,, Arslanyan 

27 
Hüdavendigar han ,, Ganço 

28 
Kılıçali 108/ 1 Çikolatacı Agop 

Karakat 
Topçular 1 SS Y emi9çi Sadettin 
Kılıçali 128 Yağ imali Rü9tü 
Dolmabahçe 115 Helvacı Müzcy. 

yen 
117 

Mesçit 18 Bakkal Recep 
Topçular 373 Kahveci Rıza 
Karabaş S Kahveci lsmaiJ 
Kar aba§ 70 Eskici Mustafa 
Boğazkesen S4 Şapka tamirciı; 

Y akup Seyfulah 
Defterdar 3 Kahveci Mustafa 

Mehmet 
Karabat 23 Ahçı Şerife Hadiye 
Boğazkesen 57 Ahçı lsmail 
Boğazkesen 4 Kahveci hacı lsmıd 
Kılıçali 168 Fırıncı T odori ve 

Ihsan 
Boğazkesen 147 Kahveci lsmaıl 
C~rrah Mustafa kömürcü AhmE"t. 

18 Puvantör Murat 
,, 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" ,, 

" 

" 

" 

" ,, 

,, 

Sotiri 
Davit 
Süleyma11 
Nihat 
Er as fol 
Angalos 

Hristo ,, 

Yorgi 

Vaıil 

Hacı Niko 

Ismail 
Dimitri 

Joliti 

lzmirli 
Nihat 

Hasan 

Barba Yorıi 
Hamdi 
Yani Panayi 
Sofokli 

Hesap 
, No. 

6 
349 

22 
477 
109 

225 
2S9/ 1 
379 

413 

866 

867 

SJ3/ 1 
17 

522 

22 
84 
22/ 1 
3 

105 

98 

119 
4 

57 
77 

529 
11/ l 

405 
248 
250 
251 
252 

253 
254 
255 

256 

251 

258 

259 
260 

261 

262 

263 

264 

265 
266 
267 

L. 
Vergiıi 

K. 

216 00 
14 25 
48 30 
ıs oo 
54 00 

81 00 
22 00 
42 00 

89 35 

70 04 

70 04 
yen 

111 60 
2 75 

27 42 

124 
31 
45 
38 
o 

5 

18 
5 

62 
124 

40 
20 
25 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 

36 

36 

36 

36 
36 

36 

36 

36 

36 

36 
36 
36 

20 
05 
()(} 

70 
72 

52 

36 
25 
10 
20 

95 
06 
37 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 

70 

70 

70 
70 

70 

70 

70 

70 

70 
70 
70 

Muvakkat 
teminatı 

5 40 

7 20 

15 30 

9 00 

4 50 

Senelik muham-
men kirası 

72 00 

96 00 

204 00 

120 00 

.. 
60 00 

Samatya Hacı Hüseyin mahallesin 
de iskele caddesinde 180 metre mu
rabbaı yol fazlası ana. 
Fatihde Kirmasti M. Fevzipaşa Cd. 
136,21 M. murabbaı arsa. 
Köprüde köprü altı Haliç ciheti E~ 
minönü tarafındaki 12, 33 N. lı o
da. 
Y eşiJköyde Şevketiye M. Yeşil" 

köy parkı içinde yazlık gazino ye. 
ri. 
Fenerde Balat Cd. Kale burcu. 

Yukarda semti, senelik muh:-mmen kiraıı ve muvnkakt teminatı 
yazılı olan mahaller 936 seneıi Mayııı sonuna kiraya verilmek ü
zere açık arttırma konularak ihale gününde talibi bulunmadığıncll'n 

arttırma 2S - 5 - 935 gününe uzahlmıttır. Talip olanlar şen ıH 
anlamak üzere levazım müdürlüğü ne müracaat etmeli, artırmaya gh·
mek için de hizalarında ıösteriler. muvakkat teminat makbuz ve} a 
mektubiyle beraber ihale günü olan 25 - 5 - 935 cumartesi günü 
ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) (2794) 

Muvakat 
teminatı 

2 25 

o 75 

3 40 

18 75 

1 so 

1 50 

l 90 

ı 50 

3 00 

4 50 

1 90 

o 30 

Tahmin 
bedeli 

30 00 

10 00 

45 00 

250 00 

... 

Beyoğlu tephirhanesi yanındaki 
baraka ankazı. 

Emirgi.n • Boyacıköy ve birinci 
Hamit mektebi ankazı. 

Yenibahçede Kazasker Mehmet 
Efendi Mah. Yolgeçen So. eski ! 9 
yeni 37 N. evin ankazı . 

Y enibahçede arpa emin malı. 

Çayır sokağında es. 19 yeni 4 N. h 
evin ankazı. 

Y enibahçede Kaptan Sinan M. 
Yenibahçe Cd. 33 mükerrer N. lı 

evin ankazı. 
20 00 Yenibahçede ördek kaıap M. 

hastane S. eaki 46 yeni 88 N. evin 
ankazı. 

25 00 Yeni bahçede ördek kaaap M. 
hastane S. eski 36 yeni 76 N. evia 
(kiremi~leri hariç) ankazı. 

20 00 Süleymaniyede ula ve sani med· 

40 00 

60 00 

25 00 

04 00 

reaeleri havlusunda: ula medre~e
•İ havlusunda 11 ahıap 4 teneke 
ve aani medreıeıi havlusunda 10 
ah,ap 2 teneke baraka ankazı. 

Yeni bahçede Kaptan Sinan h:ıs. 
tane S. eski ve yeni 25 N. 1<agir e· 
vin ankazı. 

Y enibahçede Sarı Nasuh M. Ha
tip S. eıki 20 yeni 21 N. evin a11 · 
kazı. 

Yenibahçede Kazasker Mehm"t 
Efendi M. Hüsrevpaşa S. eski 33 
yeni 71 N. kagir evin ankazı. 

Kadıköyünde İbrahim aia M. 
Karakol kartııındaki dükkan an· 
kazı. 

Yukard.l. semti, muhammen ~ıyme!. i ve muvakkat teminat yazt•, ola~ 
mahaller ankazı satılmak \,;,nre a \ rı ayrı arttırmaya konulmuttur. Ta 
lip olanlar feraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne mi~· 
racaat etmeli, arttırmaya girmek için de hizalarında gösterilen mu
vakkat teminat makbuz veya mek tubiyle ihale günü olan 6 - 6 -
935 pertembe günü saat 15 de da imi encümende bulunmalıdır. 

(B) (279S) 

Mimar veya Fen Memuru aranıyor 
Kilis Belediye Reisliğinden : 

Dimitri 268 36 70 Belediyeye yüz lira ücretle bir mimar bulunmadığı takdirde ıck. 
" Kör Fuat 269 36 70 sen lira ücretle Nafıa fen mektebiTıden mezun in§aat itlerinden anl<tr 
" ehliyetli bir fen memuru tayin edilecektir. Belediyeye memur VE' m:..; 

Kartilo 270 36 7o tahdemleri nizamnamesiyle muayyen ıartiarı haiz istekli mimar veye 
29/ 23 Beylerb.eyi arap oiln " fen memuru evrakı müsbiteleriyle belediyeye müracaat etmeleri. 

acenteaı (2783) 
29/ 

Yukarıda adı ve ıanı yazılı mükelleflerin 93.1 ~enesi vergi ih~~rl'llmeleri tica~et ve ikamet a.~resleri:- · A k " F b • k ) U M •• d •• 1 ••'ti •• d 
de bulunamadıklarından dolayı teblii edilememıttır. Hukuk usulu muhakemeleri kanunun teblıgata m '.:· s erı a rı a ar . u ur ugun en; 
tedair hükümleri daireıinde tebliğ makamma kaim olmak üzere ilan olunur. (2788) lS Ton sarı sabunlu kösele 

Beyoğlu 3 üncü Hukuk ınah - nınduruımaıında: 6 ,, Çikolata köıele 

kem esinden: Müddeialeyh gelmemi§ ve iı -

Mahkemenin 935. 482 sayılı tek veçhile mübrez kira mukave· Fatih Karagümrük tramvay 
doıyaıiyle Edğar vekili avukat )esindeki imzanın inkarı halinde durağı, No. 4 

DIŞ DOKTORU 

Obeyt Salt 
5 ,, Siyah yağlı kösele 

8,6 ,, Sarı vakete 
1800 Adet meşin 

ŞükUfe Ziya ve Ziya Fikret taraf- iıtiktap icra edileceğinden bahı ===========::== 
larından Beyoğlunda Kumbaracı ile muameleli gıyap kararının ili· 

600 ,, Sırımlık şaplı deri. 
Tahmin edilen bedeli 80000 lira olan yukarda miktarı ve clnıf 

takdirde istiktaptan müstenkif yazılı malzeme Aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma kom i!I· 
ve vakıaları kabul ve ikrar etmit yonunca 2 Haziran 935 tarihinde pazar günü ıaat 15 de pazarlıkla i· 
addolunacağından muameleli gı • hale edilecektir. Şartname (4) liri\ mukabilinde komisyondan verilir. 
yap kararı tebliği makamma ka • Taliplerin muvakkat teminat o)all (5250) lira ve 2490 numaralı kan:.r· 
im olmak üzere ilin olunur. nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik'ıe mezkılr gün ve ıaatte komisyona 

Yoku!unda T erceman çıkmazında nen tebliğine karar verilmiş ve 
17 1&yılı hanede mukim iken ha • muhakemesi 22 - 6 - 935 saat 

len ikametgahı meçhul bulundu • 1 O a bırakıJmıı olduğundan be, gün 
iu anlatılan Mehmet lbrahim a· zarfında itiraz etmediği, muha • 
1eY'hine açtıkları tahliye davası - keme günü mahkemeye gelmediği .(7261) mür-:~~ ·'nn. (2693) 
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~ ŞllJ'MAN YANKO, 
MAôAZASI: İstanbul, Y enipostahane caddesi No. 39 

Mevsim Hk son moda 

Mantoluk ve Robluk YUnlülerimiz 
ipekli Parls Emperioıelerlmlz 

GELMiSTiR 
Heı- nevi son moda 

ipekli Pamuklu Keten 

ve 

Beyaz ve renkli kumaşlar 
Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit. hazır ve ölçü üzerine 

Gömlek, Pijama, Robdoşambr 
Yazlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterilerimizin 

tesriflerini has saten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
~~~-~N~EFASET - METANET - UCUZLUK 

1 oeuıeı DeınirJolları ue limanları ısıeıme Gınum idaresı ililnarı 1 
Ankara Gar Binası Eksiltmesi: 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANi~ ASI 

1815/ 1935 

AKTiF 
Kasa : 

\lıın . :.afikılog ıoı. .ı. J59H 37J 1. ~2422864 2? 
j Banlmoı................ . . . .............. ,. 8 894 481 -

1 1fakhı. ....................................... fı75.:";:i2 18 

Dahildeki Muhabirler. 

l'ür lııa ı ......................... . 

Hariçteki Muhabirler . 

\ltın . ~ali kilo~ı:ıırı :~ 807 o~n 
<\hıra ı::hv lı k:ıhil ::-eıb--ı de:,,,.., 

Hazine Tahvilleri : 

l.5~3.4~9.12 -

1 .:ı .• i.'\4.90~ !'l(ı 
13 ~81 4;;9 46 

ıı ____ , 

Lira 

.H .99J 097 •J~ 

1.5:'.1 4~9 12 

187.~636182 

vaziyeti 

PASiF 

Sermaye 
1 hth aı :ı çcs· 

1 edavUlc!eki Banknotlar: 
İ)eı ııhtt: edilen eHakı na•,ıj,·e 1. J 58 748.~fı~ -

Kanunun o 'e 8 incı madde· 
leriııe tc\' li .an haıinc tara 
fınd:ın v:ı'ii ıe.fivaı 

Dcruhı~ edilen tv a ı n:ı IİH 

l,:ı'oveı;. ... . . . .........• 
l\:ı.r~ılı~ı ııırnamen :ı 1 tın olanı . 

10 479 480 

148 2öC) 083 

L ir 4t 

1 :l.000.000 
1 026.75 

O cruhtt- cdilt"n eHakı naktı\t 
'aışılıj!ı 

tcdanilr il:\\ eten 'a7.edilt>n 1. 1O000.000. - 158 26Q 083 

1'ı nunıır rı H· 8 ınc m: d
delerinı- ınfil an 1 h7.int ıara 
ııııdan vaki tedhaı 

Senedat Cüzdanı 

1. ı .,8.748 .• 'i6;'l -

. l O 47!J.4SO - 148 2fi<J 08!1 -

l laıınt: bonoları · · ' 1.. !lOCO (,{)() -

Türk Lirası Mevduau : 
Vade~İ7. 

Vac:'leli 

'löviz Mevduah: 

18 638 396 Ol 

------ı 
18 b38 396. 

Ankara istasyonunda yeni 

ıınm bütün tesisatiyle beraber 
b .1 · b' ficarl senrtlt'ı ......... ~ •. !'l.fl.'\7.Q47 2."i yapılacak gar inası ı e gazıno ın.ı 

\':ıde-iı ····· · ······· ·····•·•· ~ 
V:ıdc!ı ·········· ·· ·· ..... ıJ 

11 583 061.J 6 
807.JQ;'.!'l; 12390.258 

inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmey<:> 
konmuttur. 

1 - Bu inşaatın ketif bedeli i89309 lira 55 kuruttur. 
2 - Bu it için isteklilere veri lecek evrak tunlardır: 

A - Eksiltme .-rtnamesi 
B- lnıaat projeleri ve sondaj kesimleri 

C - Tesisat avan projeleri "Kalörifer, sıhhi tesisat, elektrik 
hava gazı 

D - Denni ıartname 

E - Keıif hülisası 

F - T esiıatlar ıartnameıi 
G - Taksimat cetveJleri 

H - Mukavele projesi 

1 - Umu mi tartnaıne 

istekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kurut karıılığında. 
Devbt Demiryollarının Ankara ve H,,.ydarpafa veznelerinden alabi. 
lirler. 

3 - Eksiltme 20 Haziran 935 tarihine gelen perıembe günü ıaat 
6 da Ankarada Devlet Demiryol ları Yol ve Mebani daireai binasın· 

ela oplanac~t: arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıağıda yazılı temi· ' 

nat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermi~ 
olmaları lazımdır. 

A - 2490 No. lu kanunun 17 nci maddesine uygun 35322 lira 38 
kuruıluk muvakkat teminat 

B - 2490 No. lu kanunun tayin ettiğ\ vesikalar 

C - Bu kanunun 4 üncü ma.cl desi mucibince bu ite girmeğe k" 
nuni bir mani bulunmadığma dair beyanname 

D - Şimdiye kadar asgari 50 0.000 lira kıymetinde ve mimari 

kıymet itibariyle gar binası ayarm da tek bir bina inta etmit olduiuna 
dair Nafıa Bakanlığından musud dak ehliyet vesikaaı 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 15 e kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 

mektupların nihayet bu saate k11. dar komiıyona gelmit olmaaı li. 
zımdır. (2726) 

Haydarpa9a • Pendik banliycıü Gebzc'ye kadar uzatılmıştır. Y C· 

ni kısımla münasebeti olan yolculuklardan 25 Mayıı 1935 tarihinden 
itibaren fU ücretler alınacaktır . "Kurut,, 

1 Mevki 
Gi<lit Gidit 

Dönüt 
Haydarpaf& • Pendik Ücret 28 47 
"Pendik hariç,, kısmile : N. V. 2 3 

Pendik. Tuzla kısmı : Yekun 30 50 
aruında 

Haydarpafa - Pendik 
"Pendik hariç,, kısmile 

Tuzla "l uzla hariç,, 
Gebze kısmı arasında 

Gebze - Pendik 
araıınds 

: Ücret 
: N. V. 

47 71 
3 4 

Yekun 50 75 

Ücret 
N. V. 

ı9 28 
ı 2 

: Yekun 20 30 

il Memki 
Gidit Gidit 

Dönüt 
ı9 34 
1 1 

20 35 

34 48 
1 2 

35 50 

ı4 24 
1 1 

ıs 2s 

111 Mevki 
Gidiı Gid i~ 

Dönü~ 

14 24 
1 ı 

15 25 

24 34 
1 1 

25 35 

9 ı4 

1 ı 

ıo ıs 

Çocuklardan bu ücretlerin yarısı alınır. Tatbik tartları D. D. 48 
No. lı banliyö tarifesindedir. Bcı:ı liyö trenlerinde biletsiz olmak ve
ya mevki değittirmek dolayısiyle katarlarda alınan biletlerin banliyö 
tarifeaindeki ücretleri Haydarpa~:ı - Pendik ve Pendik - Gebze kısım· 
lan için &)'J'ı a)'J'ı alınır. (2778) 

N qriyat Müdürü: 
REFJK Ahmet SEVENGIL 

Sahibi: ASIM US 
YAKIT Matbaaıı - lıtanbul 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı· 
f Deruhıt- edılen "'nkı nak

A \ tiyrnin karşılıl'!ı esham \·e 
tahrilılı İtibari kı \'metle l 

B ' ~('t besr Esham ''" T:ıh,·iUr 

• !10 440 282 50 

.. 4.tı90.76960 

Altın \e dö,·iz üzerine :ı.van-. ~ ." 16.5~:3.75 
fahilAr üzerine a\'Rn!'ö 2.012.214.97 

Hissedarlar· .......................... · .... ·· · · 
muhte~lf 

YekQn 

l5 J31.0.52.10 

2 C28738 72 

4500000-
g 00182fl97 

257.891.~Bt>.43 

'-'uhtelll .... . ...................................... -..... . 52.56:".092 

Yek On 257.891 .586.4 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yUzde 4 1·2 

T\!!J O. K iVE 

l\RAAT 
BA - K_A~ 
' ~ 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Db'2 


