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ltalyan - Habeş konuşmaları 
yeniden çıkmaza girdi 

Bir lngiliz gazetesine göre 

Lavrens Büyük Harpte 
Türklere esir düşmüştür 

Habeşlerin bütün umudu büyük devletlerde .•. Savaşın Fakat Çerkesim diyerek kendisini 
tanıttırmamış, dayak yemiş, kaçmıştır önüne geçilmesini ancak onlardan bekliyorlar 

Ali Çetinkayanın 
bir sözü 

Ila) mdırlık Bnkanı Bay Ali ~'e -
tinka)a ge~en gün Kurultay önünde 
demiryol u i )erini ulusa anlatırken 
sok dikkate değer bir söz söyledi: 
"bmir - Kasaba demiryolunu aldı
ğımız 'akit bu hattın 933 yılındaki 
geliri (2,5) milyon lira idi. Bu yıl 
(3,:i) milyon lira gelir aldık.,. dedi. 

Anlayışlı bir adam i~in bu bir çift 
söz kocaman bir kitaptan daha an -
lamlı (manalı) dır. Çünkü demiryol -
laı mnzı de,•letleştirmekte ulus ve 
devlet asığının (menfaat) ne kadar 
bü~ ük olduğunu pek acık gösteriyor. 

( ümhuri~ et hükumeti yıllardan -
heri bir yandan yurdumuza gerekli 
olan ~ olları Türk parası n Türk bil
gisi ile ) apı) or. Anadolu yaylasını 

'e deniz kıyılarını çelik ağlar ile ö • 
rül or. Bir yandan da eskiden yaban
cı sosyeteler <şirketler) eli ile yapıl
mış olan demiryollannı devlet hesa
bına satın alıyor. Bir halde ki bugün 
öz yurt içinde yabancıların yaptığı bu 
Yollardan de\·let eline geçmemiş olan 
hemen hiç kalmamı~ gibidir. 

Y W.ncı eller ile )anılan b~
lrıir) ollannı satın almakta ulus için 

Cenevre, 23 (A.A.) - Reuter 
Ajansı muhabirinden: 

İtalyan - Habet anlatmazlı -
ğı hakkındaki konuımalar bir 
çıkmaza ıinnittir. Bay: Mu11olini 
arabulucuların tekliflerini reddet
mittir. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Habe -
tiıtan aaliıtı (heyeti murahhasa-
11) Uluslar Kurumu konseyi ü -
yelerine, ltalya ile anlatmazlığın 
ayrı ayrı ,önlerini (taraflarını) 

tahlil eden bir andıç (muhtıra) 
vermiıtir. 

Bu andıç, ltalyarun bir uzlaı -
maya varmak ve 1928 antlatma -
sma göre bir hakem komisyonu -
uun toplanması dileğinde bulun -
.:luğuna emin olan Habetistanı, 
1 lkincikinun 1935 de ltatya -
Habeı mesele.inin konsey tara -
fından aonraya bırakılmasını ka -
bul ettiiini yazmaktadır. 

Adiaaba!;ada batlıyan bonuı
maların bitaraf bir bölgeye ~yrıl
maıı için yapıldığını hatırlatan 

lngi.liz. Lavrenale j\rap Lavrenı 

Casuslar kralı Lavrenıin ölü - bahıedip duruyor. Bu arada, bu 
mü bütün dünya gazeteleri için kadar ıürültülerden sonra bu 
günün hadisesi oldu. meıhur casuıun birgün birdenbi -

Her memleketin gazeteleri re f alin yahut filin yerde izine 
bu adamdan gördüğü zarar ya • 
hut faydalara göre, kendisinden (Devamı 9 cuda 4 cü siıt1•nda) 

H~ a~~i, lta~anın Habe!i~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

tana .nizAmname in~iki için Kamutaqın dünkü taplantışıoda 71apılan tenkitler 
a::netft &MiWttM atmfd ~dyin et-

olan faydaları herkes kolayca göre -
bilir. Zira DeYlet demiryolları yöne
timi (idareBi) gün geçtikçe tarifeleri· 
..,_l indirmektedir. Nasıl ki, lzmir ve 
ka8alıa hattı devlete geçtikten son
ra ayni '(CUZ tarife bu hat üzerinde 

, mek) hakkını vermek istemediği
ni ıöylemektedir. Finans bakanlığı en ağır 

işleyen bir bakanlık! 

-....... 

ASIM US 

(Sonu 2 cide J cü sütunda) 

Haliq Ba1tan1an cep1iane 
•andılrlan üerincle 

Hitlerin diyevi karşısında devletler 

Ingilterede yeni tip 
bir bombardıman uçağı 
~'ilalılanmada bir anlaşma umudu 

artık tastamamına suya düştü 

Sovyetlere göre 
lfitler savaş hazır• 
lama yolundadır; 
Fransız dışbakanı 
birşey söyliyemiyor 

Londra, 23 (A.A.) - 8. Chuı• 
ehil), Avam Kamarasında B. Bald
\'İrı ve B. Londonderryden som·• 
IÖz almııtır. 

B. Churchill, B. Bitlerin müft~ 
tek emniyet ve batka memleketlıe· 
~İn i§lerine karı§m~mak meselele
tındeki hattı hareketinin ümit 
"e cesaret vermekten pek uzak ol· 
dui».. .. 1 · · .... nu soy emııtır. 

Ji· Bundan baıka B. Churchill, B. 
1tlerin ıivil halkın bombordımarı 

:dilıneıi aleyhindeki ıözlerinden 
olayı kıvancını belirtmi!tİr. 

B. Churchil!, sözüne §Öyle de
"•ın etmiıtir: 
h· "Bununla beraber, Almanya, 

•çbir ulusun malik olmadığı uzu"' flurada, bir /ngiliz zırhlısını, 
Kralın jiibilesi şenliklerinde 

Ualual hadisesi bakımından, 
Habeıistan dürüst bir ara§tırma
dan ıonra buna mecbur edilme -
dikçe, ltalyanın istediği ıeylerin 

(Devamı 9 cuda 3 cii sütunda) 

Matbuat Umum 
Müdürlüğünün 
lıazırladığı eser 

Gezetemizin hizme
ti takdir olundu 

DUyunu umumiye bütcıesinin mUzakt res:nde bir sayfav: 
BorCjlarımızı yavaş yavaş verelim teklifinde bulundu, 
Fınans bakanın1n cevabı 9u: 

I Borçlarımızı vaktinde vermek mukavele· 
sile bağlıyız; buna riayet namus borcudur! 

Ankara, 23 (Kurun) - Bu • 1 kat tasarruf sandıl<larile noterle · 
günkü Kamutay toplantısında, rin kaçakçılık yapmıyacaklarmı 

kazanç layihasının görüşülmesi anlattı. 

sırasında bay Refik İnce, Kanu - Bütçe encümeninden bay Sır • 
nun beyanl'ameyle vergiye tabi rı tedbirlerin prensip olduğunu 
olanlara da §Ümulünü söyliyerek söyledi. Bay Hüsnü Kitapçı ekle 

Birincı· Basın Kurulta- k ı d · ı ban a ar an zırai kredi yapana· ana kanun arasında tezatlar hu -
gında bulunacak delge- rın istisnası için fıkra konulır.a · luoduğuna İ§aret ederek asıl ka • 

/erin adlarını bildiriyoruz sım, makıadm vergi kaçakçıhğı -
nın önüne geçmek olduğunu, fa - (Devamı 9 cuda 1 ci siitm•da) 

Ankara, 23 (Kurun) - Mat .. ===-===================================---. 
buat Umum Müdürlüğünün düny:.\ 
matbuatına dair hazırladığı eıe.-. 
de Türkiye matbuatından bahıo· 
lunurken fÖyle deniyor: 

"Büyük Önderin Anadoluya 
geçme•i, milli lıurtuluı hareketiy
le milletin ayalılanma.ını hazırla
man üzerine göz.üpek, ledalıar ve 
Sultan Sanmrinin zülmiyle çarpı
ıan milli ve ıuurlu bir Türk mat
buatına ıahit olunmaktadır. Sivaı 
lrongre•iyle beraber bQflıyan ira
clei milliye, •onra Anlıaracla Ha· 
kimiyeti Milliye, Konyada baba
lık, Ôğüt, Anlıarada Y enigün, A
nadolıınun cliğer kahraman mal
buatiyle lıtanbulda Valııt, AJ.
ıam, ileri, T evhidiellrar ve cliğ.,
gazeteleri ' aayabiliriz.,, 

KURULTA.YA lŞTlRAK EDE -
CEK DELEGELERiN ADLARI 

Ankara, 23 (Kurun) - Anka· 

Okullar şampiyonası 

liazt!remlz tarafından tertip ;dilen lut bol ıampigonluğu maçlan bitmek Uze· 
redir. Dün Ameli Hayat Boğaziçini 2 -1, Darüf§alaka Vefayı 2 - 1 yendi· 
ter. }"ücciilkü ile Yenilise lıükmcn ka :andılar. Yazımızı yedinci Bagıfada 
arayınız. }'ukarıki resimde Derüşşafa ka ile Vefa li&eleri takımlarını bir 
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Uluslararası kara 
1 ecim ahlô.kına uqqun- 1 

suz işqörecek olanlar 

liste ! Dahiliye memurları kanunundaki 
değişiklik 

Tekaüt 
Kanununda 

An•ara, 23 (Kurun) - Dahiliye encümeni, göçmenlerin 25 lira· 
lık tabiiyet harcınJan ayrık tutulmaları kanuni müddetinin 2 yıl 

1 uzatdmaun onqlaılı. 
! Encümen, miilıa muhtarlıkla' itlerini •ören belediyelerin iıltt· 

Tecim, endüstri odaları kanun ve 
nizamname komisyonunun kararları 

Değişiklik yok 
rinden ötürü harç tarileıi layihasının incelenmeıini aralarından ayrı· 
lan bet lıifilik Jaeyete vereli. Komiı yon, görünen itlerin önemine, ma· 
hallin elıonomilı fart/arına ıöre tu rilenin tanzimini inceleyecektir. 

Ankara, 23 (A.A.) - Tecim. rak batlıca a§ağıdaki kararları al- ' 

Ankara, 23 (Karun) - T e

kaüt kanununda defifilılik ya-

. pılacağına dair ~karılan ıayia
lar doğru deiildir. Otuz yılı 
doldurup ikramiyeye halr ka
zanmıt olarak ölenlerin ailele
rine bu ilrramiyenin verilmeıi 
lüzumuna dair haurlanan biı
layiha vardır. Şayia bundan 
çıkmıftır. 

Gene dahiliye encümeni, dahiliye memurlan kanununda tadilat 
layiluuını, müllriye mezunlarının ılajlarını yalnız birinci nnıl nahi· 
yelerde değil, her ıınıl nahiyelerdı yapmalan, açık oldukra diğer rı· 
mllara nalıledilmeleri defitifJifh le onaylatlı. 

ve Endüstri dördüncü genel Ku· mıftll': 1 

rultayımn muhtelif encümenleri ı _ Daimi ıurette ticaretle meş
b~ ~e çalıımalarma devam et- gul olmalarına rağmen "ticari ika· \ 
mıtlerdır. '"hl im ı d d metga arı,, o ıyan arın a o a· 

Yunanistanda seçime girecek ve 
girmiyecek olan partiler hangileri? 

Tecim Borsalan Komisyonu: ( ya kayıt mecburiyetine ti.bi tutul· 

Komiıyon bugünkü toplantı - ı malan. 
ıında ofiıyon "artırma §eklinde , 2 - Kapatılan odaların bulun· 
satıı,, meadeıini goruımüt v~ duğu yer~e~deki mümeuil azala
mallarımızın ıtandardize edilme- rın da ıalahıyet ve vazifelerini ha· 

iz olması. 

Ali Çetinkayanın 
bir sözü . 

-- (Başmakalenin devamı) 
3 - Odalar ve yapılan iıtatiı • 'ki de tatbik olunuyor. Fakat halk için 

tı erin ilmi esaslara göre tenıik böyle faydaJr olan bu I§ acaba devlet 
tevhidi. tçln de böyle midir? Yok1a ucuz tari-

4 - Tacirlerin verdikleri kayıt f e tatbik ederek halka sösterilen 
beyannamelerine markalarının da klrlar öbüryanda devlet kaauınclan 

ödeniyor mu? 
ilaveıinin usul ittihazı ile hukuki 

Atina, 23 (Kurun) - Yeni ku
rulan cümhuriyetçi partisi bqka
nı Papaandrea, baıbakanı ziyaret 
ederek seçime iıtirak için muha
lifler tarafından ileri ıürülen di
lekleri kabul edip etmediiini ıor
muıtur. 

Bqbakan, muhalif partilerin 
aeçime ittirakini kolaylqtmnak 
istediiini aöylemiftir. 

Dün muhalif partiler aruınd4 
büyük bir faaliyet ıörülmiiftür. 

Venizelistler seçime girmemet;i 
kararlattırmıılardır. 

Muhaf azakirlar partisi batk ... • 
nı Bay Mihalakopuloı ile Kafan· 
dariı partiıi seçime karıımamağı 
kararlqbrmıılardır. Yalnız çift· 
çi ve itçi partiJi bqkanı B. P !'-· 
panattuyo, ıeçime iıtirak etme· 
le taraftar ıörünüyor. 

Hatta Papanaıtaayo, dün M;. 
halakopuloıu ıörerek onu da kan· 
dırmaia çalıımıttır. 

si, ıenel maiazalar kurulma11, 
varant muameleainin piyasalara 
yerleımesi gibi ıartlarnı tahakku
kundan sonra bu usulün konma • 
aında fayda olacağını kabul et • 
mit, bu ıartlarm tahakkuku için 
yapılmakta olan teıebbüslerin ne
ticelerine göre bu mevzuun tek • 
rar tetkikine imkan vermek için 
tiındiden gelecek Kurultay ruzna
meıine konmaıını teklife karar 
vermi~tir. 

müeyyidelere bağlanması. İşte Ali Cettnkayamn yüanya 
koyduiumuz sözleri bu ıerçekliil be-

5 - Husuıi simaar ve tellallar lirtmek için çok deferlidir: Sayın 
hakkında eminyet ve ihtisas bakı • Bayındırlık Bakanımız bize o sözleri 
mından odalar tarafından tetki • ile demek istiyor ki: Yabancı BOSy.e· 
kat yapddıktan sonra ruhsat ve • telerden alınan demlryollan ulu i . 

Matbuat Umum Müdürlüğünün 
hazırladığı rapor 

Deniz U rünleri Komisyonu: rilmesinin ınul ittihazı. ~in ol dutu kadar devlet için de uıi· 
lı (~nlaatli) dır. Çiinldi bu hat daha 

Komisyon balık endüatrisi, 6 - Ticari ahlaka uygunıuz'it iki yıl önce yabancı ellerde iken dev· 
süngercilik ve tatlı au balıkçılığı- gören tüccarlar hakkında 1-fka let pranti kilometrik adı altında her 
nın inkişafı c,.,.,.1 •• i .. i •••ttnn.• memleketlerde tatbik edilen "ulus· yıl ybz binlerce lira ödUfordıL Ya · 
müzakere!erde bulunmuf, Kurul- lararaıı kara liıte,, esasının teıiıi. hancı sosyete devlete: "Hattan zarar 
tay genel heyetine verilecek rapo- ediyorum?,, diyor, devlet de eski mu-

· ~ (BQftarafı BirinoCcle) 1 
rada toplanacak birinıei Buın ku· 
rultayı promnaa• eli.in ;biWinPif 
tim. Buaün kurultaya i~~{M ~.ae-. 

cek dele,elerin adlarını bildiriyo-
nmı: 

ru kabul elmittir. -Odalar bankası için odalarm kaveleye göre bu zaran yeriyordu. 
bütçelerinden ayrılmakta olan yüz O kadar ki, en aon yıl i~de bu ya· - ltanbuldan: Aaım Uı, Keım.1 

Dilekler Komisyonu: de onlann fimdiden sonra ayrıl . hancı sosyetenin istediği garanti ki • Salih, Naci Karecan, Kbnn Şi -
Dilekler komisyonu bugün öğ- mama11, ve birikmit olan parala· lometrik beş yüz bin liraya çıkmış · nui, Kiznİa, Rasim Uı, Halil L4t· 

leden sonraki içtimalarında oda • rın Ekonomi Bakanlığı tarafmdan tı. fi, Primi, Muzaffer, Ligor Yave • 
lardan gelen muhtelif dilekler ü- genel mağazalar ve buna benzer Şimdi devlet bu türlü zarar öde · ridis, Şamliyan, Faruk, Cevat 
zerinde dün batlıyan müzakere - kurumlar teıiıi itinde kullanılmak mek yükümünden <~cburigetinden) Gültekin, Peyami Safa, Burhan 
l kurtulmuştur. Fazla olarak ki.r bile Cah a. L-_ ... 
erine devam etmittir. üzere ve her odanın birikmit pa • etmektedir. Belki bunu inanılmaz it, _,lllHK Halit, Yu.uf Ziya, 

Bu arada bet senelik sanayi ra11 niıbetinde hinedar olmuı e. bfr§ey gibi ıörenler olur. Ger~k i . Tank Us, lbrabim Hilmi, Kitapçı 
programlarmın tanziminde ıöz sası dahilinde sarfı. nanmak da zordur. Çünkü bir yıl ön· Naci, Tabain Demiray, Enm izzet 
önüne alınması teklif edilen muh- 8 - Odalar arasında mrntaka ce beş yüz bin lira zarar eden bir Benice, Refik Ahmet, Rept Nuri, 
telif dilekler üzerinde kararlar birlikleri kurulmaaı. hattan devlet ellne geçer reçmez bu Fuat Ziya, Celal Da.ut, Cemal, 
. 'h . . kadar büyük zarardan kurtulmak a· Sedat Simavi, Oıman Şevki Ulu. 
ıttı az etmııtır. Bundan bqka Tecim ve Endüstri Odalan u. kıl alacak birşey değildir. Fakat Ali 
memleketimizin maden servetle • ... u ğ 1 Çetinkayayı herk- bilir ı.a o''zu" •e so-" dai, NeYzat Ayaı, Doktor Burha• 

mumı .ı.ua aza ar Komisyonu: ..... ~ • 
rinin tetkiki ve maden kömürü iü doğru bir adamdır. lşte bu Çetin- nettin, Adil Akb&f, Ragıp Köıe• 
sarfiyatının arttırılmuı hususun _ Genel mağazalar komisyonu kayadır ki, bize Kurultay künıflsün· mihaloihı Bilil Alcba, Kadri Ke • 
daki dilekler hakkında da karar- bugün saat onda toplanarak ge · den açıkça müjdeledi: "lzmir - Ka- mal, Muammer Kemal, 
lar alrnıttır. nel mağazaların ehemmiyeti teıiı saba hattını aldığımız yıl bunu ltle - 1 d 

met Remzi, Süreyya. Balıkesir • 
den: Kenan, Tevfik Fikret. Mer" 
ıinden: Fuat, Haıan Be.ari, ~or. ~ 
ya~u: ıya çalık, Nazmı ren, 
Mün'im Özkan, Mala\yadan: 
Necmettin, Osman ltre. Ordudan: 

Ali Rıza. Muiladan: Cavit, 'Afyoo 
karahiaardan: Tahir, Sami, Sı " 
vutan: Ahmet izzet. Gireıun • 
dan: Ce-ydet Alaylıoğlu. Buna -
dan: Musa. Gadantepten: Ömer 
Asım, T~rlik Turan. Samıundan: 
lsmail Cenani. Çankll'ıdan: Talat 

Onay. Amuyaclen: Ekrem Bilge. 
Zonıuldaldan: Tahir. Elizizden: 
lbaan. Elkitehirden: Faruk Şük • 
rü, Ziya Ural. lzmitten: Rifat 
Yüce, Kırklarelinden: Gültekin 
Airıdai. Mardin: Siyret. Kasta • 
monu: Rifat. lıparta: Neıet, To
kat: Sıtln. Niğde: Cevat. Çanak• 
kale: Nihat. 

' 
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· nd" · d ı ten Yabancılar iki buçuk milyon lira zmir en: Fahri, lımail Hakkı 
iskele resimlerinin 1übekligvi a arı, ecım ve e uıtrı 0 a arı- Ocakotlu, Hiil~n R~' .. ü, s-

h 
nın bu müeu. eıelerdeki rolleri, ıe· gelir aldıklan halde biz bu yıl tam -J· wy• .... f'""1111ıt1111ı11111ıı11ıııı111111•·v"11"""""'''""'"""""'"'1 

akkındaki tikiyetler ve bilha11a bir milyon lira f lası'yle u" b k Sanlı, Ömer N-1·1"p, Süreyya, Apt•ı -
ı · nel mag""azalara kabul edilmesı· la"- az ç uçu .. .- Numaralı ran tranııt yolu ve Trabzonun milyon lira gelir aldık,, dedi. Sokullu, lbrahim Pertev, Ali Rıza 
h .. . zım gelen maddeler, bu kurumla • G = K 1 J 

UIUSI vazıyeti üzerinde görütül- Bir zamanlar demiryollarının dev- iirel. ==='- upon arımız ~, .. t" rın nerelerde açılması icap ettigv i ! "' mut ur. y letleştirilmeslni dofru hulmıyanfar An.karadan: Nuuhi Eaat, Re. 
hakkmdaki raporu kurultay genel vardı. Acaba gene bu kafada olan bir -

Diier muhtelif dileklerin tetki- ıekreterliğine ıunmuttur. tek adam kaldı mı? ıat Nuri, Nqit Halda, Namık Am· j Son kuponu yarınki 
kinde alakadar daire amirleri ko- barcı, Yatar Nabi, Nuaret Gök • \ sayımızla veriyoruz 
misyonda lazım ıelen izabab EKONOMi BAKANININ ASIM US men Hıfzı Oiuz, lıfenıeliyar Eaat, 1 
vermit ve bu meyanda endüetri ZIY AFETi 
umum müdürü Zona'lıldak kömür Ank Türk - İngiliz Klering Topçubqı, Halk Partieinden Ne . tam. amlaymız. :ı 

·-- ara,~ (A.A.) - Eko • OÇO BiR 1 bölıeıi müdürü devlet demiryol- nomi Bakanı Bay Celil Bayar görüşmeleri cip Ali, Halkevlerinden Ziya Gev.. - K K HESAP OYU • \ 
ları ticaret ve tarife müdürü, or· bugün 19,30 da Tecim ve En_ Londra, 23 (A.A.) - Avam her, Batbakanhlcten Bahattin Ku- fi NUNUN KAZANDIRACACI f 
man umum müdürü, tarifeler bü • düatri Kurultayı deleaelerine kamaraıın.da bir aaylav ticaret Ba- tay, Dıt Bakanlıimdan Aptülahat HEDiYELER SiZi BEKLi • ' 
roıu mutaha11ısları ve limanlar u- Orman çiftliğinin bira bahçe • kanı B. Runcimandan Türkiye ile ve Ziya, Mualibittin, adliye Ba • ı YOR! 
mum müdürü ile ölçü ve ayarlar ıinde bir kır yemeği vermittir. klerinı ıörütmelerinin timdiki kanlıiından Nedim Uluaakul, Fi· ~ • • 
müdürü ziraat bankuı murahha· Yemekte Batbakan t.met durumunu ve çok vakit ıeçmit ol· nant Babnlıtından Celll Sait Sü· iki roman 
sorplarına ve dileklerine cevap • lnönü, Kamutay Bqkanı Abül· muma ve bir anlqmaya eritmek· ren, Kültür Bakanlıimdan Ihsan s 
lar vermiılerdir. halik Renda, bakanlar, c. H. teki zorluia ıöe, Türk incirleri ü· Sunıu, Faik Onat, Türle dili kuru· i 1 - HACI Y AŞARACA HAS· 

Komisyon mesaisine yarmki ı Partisi ıenel aekreteri Bay Re- zerine verıi konulmasındaki fay - mundan Fazıl Ahmet izzet Ulvi l T ANESI: Hiçbir dilde yazıl · ı 
cuma ıünü de devam edecektir. cep Peker, Ekonomi ve dijer dayı ara§tırıp araıtınnayacajını Anadolu ajansından Muvaffak M~ İ mamış, yepyen~ b.i~ mevzu, me· ı 

Tecim Ve Endüstri Odalan Ka- bakanlıklar ileri gelenleri ile sormıqtur. nemenci, matbuat birliiinden Ke- ) rak heyecan, gızlılık.. i 

nun ve Nizamname Komisyonu: ıazeteciler hazır bulunmuttur. Bay Runciman Türkiye hükU • r~, Serbett muhaJTirlerden ibra· 1 2 - KADIKÖYONON ROMA· t 
Delegeler lımet lnönünün metile görütmelere tekrar batla . him Necmi, Aka Gündüz, Ankara 1 NI: Bütün Kadıköylüleri k~n - \ 

Komisyon bıagünkü çalıımala • maıa11nı çevirerek yafa ıeıle- nılmıı olduğunu ve bu terait için • muhabirlerinden Mecdi, Ami, ~ din~ çekecek bir sevginin bika· ı 
nnda odalann timdiki odalar ka- riyle Baıbakana ıaygı ve ıevıi de bugün için oydadığı (telkin et- Mekki Sait. ~ yesı .. 
nun ve nizamnameıinin tadili hak· göıteriıi yapmı~lardır. Yemek tiği) mukabelerbilmisil meıeleıi· J Yakında ha 1ı oruz 
kında gelen raporları müzakere e ok i i bir hat.A...w.JU1e_.ııecmıs...ı.aı.a..ı----~ ....... ;~---'------------~~L...A.ıı:.:JJLKK.s-----.....J....._~:......:;:..:.:...::..==.;:;.:::--==-=s.;.;:..L..::.;,.;:__:~---
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Genrli~ı:ı~ .. a~lılann iil J 
On beşten çok ev soyan kadın! 

Akşam üstleri, hava kararınca apartıman 
yanına yaklaşır, boynunu bükermiş 

kapıcılarının 
ve ••• 

fiin"en bir""' yeli gibi g~er. 
il~ yıl imtihan meo.imi ne,eli in
IGnlann ~ölle,tilıleri, MTarıp sol. 
tlııltlan günler "iyebilimniz. Ef~)· 
bir talcuim yapaayllun ben ona 
rulalar"a sam yelinin afili halta
lQr "•r"im. Bu aam yelinin yaltıcı; 
kavurucu ate,ini hep tattılı, İp • Dfüı Beyoğlu birinci sulh ceza ( kes yatağana çekildikten sonra f apartımanında 3 üncü katta Abay 
1'lizlien boftılanlar, hmalanan • hak yerinde (mahkemesinde) yattığı yerden kalkarak eline ge · Nacinin evinden 26 parça, Lan • 
lar ol"u. Buna tan•"•funa bir ati Melihat adında bir kadınm mu • çen eıyayı bir bohça yapıp soka • gada Mesihpqa mahallesinde ba· 
o~melr lôzurua, anJta "önatler hakemeai yapılmıttır. Melahat on ğa atannıı. Sokakta ıündü:z:den yan Cemilenin evinden 33 parça, °'""· /lrmale lıalanlar °'""· betten fazla ev soymakla zan al- biri kendisini bekliyen bir adam Alemdarda oturan umumi hapi • 

Bu aam yeli baJarını lıaıp tmdadır. Oç çocuk anası olduğu· da bunları alarak savuıurmuf. Sa· sane doktoru bay lbrahim Zatinin 
'-ararken baJarına "a laytla- nu aöyliyen ve hak yerinde aık, aık baha kartı da tabii Melahat artık evinden 19 parça, Cihangirde Ka· 
lar ver,i. Elleri, ltolları cicili, b!- ökıürerek kendisinin huta oldu • evde yoktur! radut sokağında lzmir palas apar
cili ntiikôlatlarla Jolu insanlar bü: iunu anlatmak İltiyen Melahat u· Bu kadının suçları tetbit edil - tımanmda oturan bay Kenanın da· 
)i;Jr bir utlıunun ver,ifi Jilı bat· zun boylu, aarıtm ve masum ta • mektedir: ireainden 20 parça, Cihangirde 
ld1ua bı"r ı.._P alanın"an ·--m. vırhdır. ileri ıürüldüjüne ıöre soy Havyar sokakta Büyükada apar· 

"' n... ·~'""· •· Fatihte Bayan Maidenin evin · 
bi 0ı__ı La-'-•n"an ,..L ..... 1-, e"'- duiu evleri çok kumazca soymu, tnnanında betinci dairede oturan 

1DU " pu... :r·"" ... .,.... den 14 parça, Lalelide Ahmet bey 
lerine uylıuya ermİf bir komutan ve apartıman kapıcıları vasıb.sile - -- bay Zekeriyyanm dairesinden 1 O 
fİ6i gir,üer. Analar, Walar, itini kolaylattırmııtır. Aktam üıt· parça, Ayaapqada Kazancı soka· 
~OlrlfU amcalar onlara allat tuttu· leri hava kararmaya hatladığı bir Kızı 1 ay iında 124 numaralı bay Kemal Ri-
lflr... sırada apartıman kapıcılarının ya· fatin evinden sekiz parça eıya ile 

Bu sam yeli illr olıala ~fan· nına yaklqır, boynunu büker ve: , Yoldaşlar, Kızılaya Takıimde CümUTiyet caddesinde 
dıan üniversite gencine lıatlar böy- " -Burada hizmetçi arıyan üye olunuz Şark apartımanında birinci katta 
lece herlıain bafan"an •eçti. Bu- ki .. e var, mı? Diye aorarmıt oturan bayan Muazzezin konao • 
riin "•bu rüglir aiyor. Olrala Kapıcı var. Cevabmı verince lundan 204 lira çalmıttır. Meliha-
6'ıltçelerin"e ellerinJc kitap Jal- birlikte hizmetçi arapan daireye ı tin daha birçok evleri bu suretle 
fln, "algın "oltqan, bir ai~ göl- ıirifinnif. Melahat, yana yakıla it soyduğu anlatılmaktadır. Bazı 
teaine nğanarak aaylaları letlaet- aradıjını, üç çocuk ana11 olduğu • ıahitlerin ıetirilmesi için Melaha 
rnefe çallf'UI nice Jelilıanlı oar. nu aöyler, bu suretle kendi.ine a· tin muhakemesi dün baıka bir 
Bir pen.iyonan Uli Ulare llimban cındırır, evde kalır ve gece her • aüne bırakılmlflır. 
altın"a bir .. nıl lrmanma harbine ============= 
~rlanan ne iratlar genç aayiıbi-
liriz? 

imtihanın "erJini n • katıl' 
laysalı, onun yW;ünden inanların 
~elttilrlerini anlatmalı i.tuelı "ün
l'cının en genİf ili kuır •özülrü
)'or. 

Bütün dertlerini, lrorhlarını 

Vedithn 11irmi bae kaılar bütün 
okur ymarların tattıiı üntiluının 
laytlaı ne olabilir "iye "iifünüyo 
""1n. Gömmün önünJen •ınıl bi
>irıcileri alay alay •~iyor. 

Onları 35 Yllflnda laatırlayo

r·,m, """"" lıölrünJen "eiifmif· 
tir. 

Falan lıitap, lalan program· he
ıabına sam yeline tatulan aJam· 
lann çofa hayat "•nen imtilaan"a 
rtauvallalr olamamqlar"ır •. 

imtihan diifmanı tlefilim, o, 
İııaanı acıya, lıötülüfe lı"'fı mulıa
"eınetli lıılar. Fakat ha .Jnntı in
lcanı hayat "enen deni.de yiizme
f e, mavallalr olmaya vcuıta olma
lıdır. Onan i~in hayattan ma~ 
ltoıan imtihana ve insanlara acıyo· 

"'"'· ......___ Saclrl Ertem 

Sebze halinin rıhtımları 
uzatılacak 

Sebze halinin nhbmlarmm ye· 
~İden uzatılmasına karar verilmif, 
~ırlanan projeye ıöre yapı ek -

••• 

Elektrik ücretleri 
on para indi 

Elektrik tarife komisyonu g~ • 
çenlerde toplanarak yeni bir tari· 
f e teabit etmitti. Bu yeni tarife 
Bayındırlık Baanlıimca tudik e

dilmittir. Böylece elektrik tarifesi 
15 kurufta.n 14 kuJ'U! otuz para • 
ya İnmİftİr. 

Tramvay tarife komiı.yonu önü
müzdeki hafta içinde toplanacak
tır. 

Haber aldığımıza ıöre Galata · 
saray tramvay makaıı yakında ta
mamen yenilenecektir. 

Sanasaryan hanının 
biriken kiraları 

Yarın ıaat onda ikinci hukuk 
hak yerinde Sanaaaryan hanı da • 
vuı münuebetile durutma yapı • 
lacaktır. Altı seneden beri Sa • 
nuaryan hanının kiraları Emlak 
Bankasına yatırılıyordu. 

Hanın belediyeye verilmesine 
karar verildiii için belediye altı 
aenedenberi bankada biriken 100 
bin liraya yakın paranın belediye· 
ye verilmesini iatemittir. Hakyeri 

yarın bu husueta karar verecek -
tir. 

Bursa ve lsanbul ipekci
lerinin istedikleri 

Ekonomi Bakanlığı, endürtri · 
yel tetkikat heyeti batkanı bay n. 
hami Nafizin, latanbul ipekçileri 
ile yaptıjı görüımeleri yazmqtık. 

• •• ı Bay llhami Nafiz bu arada bor

Dün Kızılay haftaıının ilk gü· 

nüydü. Bastırılan üç yüzden ziya
de afiı ve tablolar şehrin her tara· 

fına asılmıf, Galatac!a ve Beyoğlu 
istiklal caddesindeki mağazala -

rın camakanlarma Kızılaym barıı 
ve ıavaıta yaptığı büyük hizmet· 

leri gösteren tablolar yapılmıt · 
tır. Dün akp.m radyo ile de bir 
doktor tarafından bir konf er ana 
verilmitlir. 

Gündüz bütün okullarda Kızıl· 
ayın yaptığı büyük hizmetler an • 
latılmııtır. 

Kızılayın Cümhuriyetin ilanın • 
dan bugüne kadar yaptığı yardım 

mikdarı üç milyon yedi yüz on ye· 
di lira aekaen altı kuruıtur. 

Gece saat yirmi birde Şehzade 
batı Turan tiyatrosunda Kızılay 
menfaatine bir müsamere veril · 
mit, müsamere çok güzel olm~ ve 
gece ıaat ikiye kadar aürmüttür. 

sa ipekçilerinin iyi kumaş yapıla· 
<bilıneıi için i.teclilderi ipek lroıı • 
trolü, uysun sarUnmiyenlere f& • 

hadetname verilmemesi üzerinde 
fikirlerini anlatarak latanbulun bu 
hususta isteklerini sormuştu. la • 
tanbul ipekçileri dütündüklerini 
dün yazılı olarak bay llhami Na· 
fize vermitlerdir. 

Yapılan tetkiklerin verdiği ao

nuça göre İpeklerin kontrole tibi 
tutulmaıı için borsada bir kurum 
yapılmaaı lüzumlu görülmektedir. 

Yürük Ali plajı 
Büyükadadaki Yürük Ali plajı 

için belediye tarafından Türk mi· 
marları aruında bir proje müaa · 
bakası açılmııtı. Projelerin yapı • 
lıp verilme müddeti bir haziran • 
Ja bitecektir. Bundan sonra proje
ler tetkik olunacak, birinciliği ka· 
zanan proje sahibine 350, ikinci 
proje !ahibine 100 lira mükafat 
verecekti. Plajın yapılmasına bu 
sene baılanacaktır. 

Bay Hilmi 
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Dil itleri 

Kılavuz için 
detsler 

-13 
Tahsis etmek = Özgülemek 
Haı, mahıuı = Özgü 
Şahıi = 1 . Şahıiğ (peraonnel)' 

2 • (Mümtaz, asli anlamına) Öz
gün ( original) 

Şahsi, huauıi = Özel (prine) 
Şahsiyet = 1 - Şahsiyet ( per· 

ıonnalite anlamına) 2 - ÖzgünlülC 
(mümtaziyet), aıliyet anlamına) 

Mahiyet = Nelik, içyüz, öz 
Haasa, haasiyet, huıuıiyet = 

Özlük 
Kullanııta belki en la:zla güç

lük ,ektiğiniz kelimeler bunlar· 
"ır. Çünlıü bu kelimelerin arap· 
,aiarrnı "a bir türlü biribirin,en 
nerede ayırde,ip, nere"e birlqti: 
receğimizi bilmeyiz. Türkçe yeni 
lıarıJıklar bu kelimelerin gerçek 
anlamlarına göre aynlml§tır. Mi
•aller bu karıılıkların ne ka,ar ko
lay anlatdır ve ayrılır ol"ufuna 
göıterecektir. 

"Kılavuzda ayrım •Özü larlr an· 
lamına ö:zgülcnmqtir,, de,ijimis 
vakit tahsis etmek sözünü karııla
mıf oluyoruz. 

Bu romancının kendine ö:zp 
bir üsliibii var. 

Bu kürsüde söz · ıöylemek yal• 
nu; ıüe özgü "•fildir. 

F ilıirce anlatmazlığunı:z, ara
mu:Ja §Glmi "oatluiun bozulma· 
ana Mtbep olmamalıJır. · 

SU. ftıhni aevgim, beni "of· 
raya .öylemekten alıkoyamaz. 

Son yazdıfınu; lıitap, Türk ya• 
:zıcılan araaın,a, ai:zin özgün, çeli
reni:zi büsbütün belirtmiftir. 

Ayrıkıınlık özgünlük "emek 
değildir. 

Hiç kimıe, bG§kcııtnın özel ha· 
J1alı ile uirGfama:z. 

Son yazı proııramının defiılre· 
lerinde de gördüğünüz üzere, hiç· 
bir özel girifim, kamuğaııya kar· 

" H" b" h • t ııt olamaz = ... ı~ ır usu11 r.· 
ıebbüs, menlaati um~miyeye zıJ 
olamaz.,, 

lımet lnönü yalnız, devlet a· 
damı olarak, büyük bir ıahsiyef 
"•iil"ir. Yazı ve nutuklarındam 
özgünlük de "eğme yazmanlarcla 
bulunmaz. 

Bu itin içyüzünü bana anlatır 
m11ını:z? 

Doıtunu:za benim için" e bulun
"uium :zorlukları anlatacak özde 
bir mektup yazmanızı rica etle-. 
rım. 

Sizin özlüğünü:z açık .öyleme• 
ni:zde,ir. 

Baharda hava değifkenliği, Is· 
tanbulun öz.lüklerinden biridir. 

özveri = Fedakarlık 
Özverir, özveren = Fedakar 
Yurt ıavgcuında Türk olan öz. 

veri,en çekinmez. 
1 bneye konmuttur. 33600 liralık 

01- bu it, bu yaz yapdacaktır. 
lialin nhtımı hem Y emit ve hem 
de Unkapanı yönlerine doiru u • 
~lacaktır. 

Mlcle, .. raak ve karacl§er 

rahataızhklar1na 

AFYONKARAHISAR 
Maden suyu 

Bugün Kızılay haftasının ikinci 
günüdür. Yine üyeler tarafından 

yenı uye yazılmasma devam 
edilecek ve tayyare ile ıehrin her 
tarafına vecizeler atılacaktır. 

C. H. Partiıi İstanbul vilayet 
idare heyeti bqkanlığına seçilen 
eski Nafia Bakanı bay Hilmi yarın ı· 
yeni vazifeaine baılıyacaktır. 

Ôzverir havacılarımızdan bir 
pilot, bu kar.'l ııraııncla, ıoğult
kanlılığı ile yed i ki~iyi öliim,en 

(LUtfcn 3ay1/ayı çeviriniz) 

• . . I n•iliz ccuuaı Lavreru •. . 
•.• Fakat niçin lıen"i•ini btqk11 

• •. Galiba bu •eler allamakıllı atlla göm,üler, bunu anlıyama
yılrılıp •itti •• 

Bay Gülüm - Bun da anlamıya. 
c-alı ne var "o•tum, bu bir huy .• O. 
ıailıfıntla "a gittiği yerlere btqlıa 

. allla giderdi! 
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Gayrimübadiller 
Komisyon Ankaraya bir 

heyet ~önderdi 

lzmir ve Mersindeki 
kaçak mallar 

saf ılıyor 
Öğrendiğimize göre gayrimü

badillerin iılerile mefgul olmak 
üzere kurulan yeni komisyondan 
bir heyet Ankaraya gitmiftir. O -
·ada Finanı Bakanlığında bazı 
cşebbüslerde bulunacaklardır. 

Giden heyet general Halil ve B. 
,·linnüden mürekkeptir Piyasaya 
:azla mal çıkarılmasını gayrimü -
badillerin geri kalan alacaklarının 
teıbitini, kabil olursa yeni bono · 

. lar çıkarılması iti üzerinde görü -
§eceklerdir. Bundan baıka kaçak 
maUarın satı§mda belli bir mikdar 
üzere tahdidini istiyeceklerdir. 

Gayrimübadiller komiıyonuna, 
Ziraat Bankasından devredilmek
te olan dosyalar tamamen veril •• 
mittir. Satılacak 897 parça mal 
kalmı§tır. Değeri birkaç milyon 
lirayı bulmaktadır. Fakat Ziraat 
Bankası henüz hesapları devret -
mediği için ne kadar mal satıldığı 
belli değildir. Ankaraya giden he
} et bu itin de neticelendirilmesi 
yolunda dileklerde ._bulunacaklar -
dır. 

Gayrimübadiller komiıyonu, 
yakmaa satıp çıkarılan maların 
değerlerini daha ucuzlatacak ve 
hu auretle isteklilerin ~oğalmaaını 
tt:?mine çalı,avaktır. İzmir ıergi -
sindeki kaçak mallarm ıatııa çı -
karılması için emir verilmiıtir. Bu 
hafta içimle onlarm da aahfma 
ha~lanacaktrr. 

ınıtnllı lllltlfttll 11 ıtaUIUlllUUtMu.aM&UlllltttMl~t*Atlllm• 

k:ıırlardı. 

Misallerde geçen !)'eni kelimc
ier: 

Savga = Müdafaa 
Savgamak = Müdafaa etmek 

• .y. • 

İptidai = ilke 
Unıur kelime•i türkçe olduktan 

ıı;onra ilkeyi artık doğrudan doğ

ruya iptidai yerine kullanabiliriz. 

Bu adam YCl§ayqıncla bir türlii 
ilkclikten kurtulmıyacaktır. 

Köylülerimi% henüz ilke hayat 
ıartlarınclan kurtulmuı cleğildfr

ler. 

Müzmin = Süreğen 
Süreğen bir nezle bütün ki§ ra

hatımı bozdu. 

Taazzi, te~kilat = Orğüt 
Uzuv = Örgen 

Tetkil etmek = 1 ·Şekillemek, 
tekil vermek, meydana getirmek, 
kırmak, hükmünde olmak, demek 
olmak 

2. (Taazzi ettirmek anlamına) 
Örgelemek, örgemek 

Te§ekkül etmek :-: 1 - Şekiller 
mek, şekil almak, meydana g~l
mek, kurulmak. 2 - Orgelenmek 

Şekil (T. Kö.) 
Türk hava kurumu en faydalı 

örgütlerimizden biridir. 
Partimiz. bütün gençliği yeni b;r 

örgüte bağlıyacalrtır. 

Göz., en •akındmak lazım gelen 
örgen'lerimizden biridir. 

Bütün •por gençliğini, ;yeni bir 
anlayııla, örgemeliyiz.. 

Bu hareketiniz. yurt •avgan ba
kımından, biiyük bir ıuç hükmün· 
cleclir. (Bir su~ elemektir.) 

Ankarada ;yeniden üç anonim 
•oıyete kurulmuıtur. 

-ULUS-

Bir dilek 

Kızıla ya 

30 ton şeker nasıl getirilmiş ? Sigara ve içkiden kırk 
para alahm 

Dün Doktor Fahri Can'dan şu 
yazıyı aldık: Evkafla belediye 

araştırıyorlar 
Taşdelen suyu yerine 

neler içiyoruz ? 
Tatdelen yaknağmdan az su 

alınmaıına rağmen lıtanbulda ve 
civarında pek fazla mikdarda Taı· 
delen ıuY.unun satılma.aı etrafında 
belediye ve Evkafça tetkikata de
vam olunuyor. Belediye, hem halk 
tan bardak başına krrk para alan 
ve hem de karıtık ıuları içirenleri 
tiddetle cezalandıracaktır. 

Evkaf fen ve inıaat müdürü B. 
Nihat dün demiıtir ki: 
"- Taşdelen suyunun kaynak 

yeri kristal ile örtülmüştü. Şimôi 
şiŞelerin yıkanıp temizlenmesi için 
bir yer yapılıyor. Bundan başka 
Us1.."iidarla Alemdağı arasındaki 
yol da bu sene bitirilecektir. A -
lemdağından lstanbula ayda v:ısa· 
ti 3000 damacana Taşdelcn suyu 
indirilmektedir. Bu mikdar yazın 
7000 damacanayı bulmakta, kışın 
ise azalmaktadır. 

Geçen ay 2958 damacana su in -
dirilmiştir. Şişelerin ağzında Ev
kafın da mühürü vardrr. Halkın 
damacana ve şişeleri almadan ev
vel ou mühürlere bakması l:lzım · 
dır. Perakende satrşlarda da su -
yun karıştırılmaması için daha 'kü
çük şişeler yaptınlması düşünül -
ınektedir.,, 

Beraber bara gittikleri 
kızla anlaşamayınca ... 
Beyoğlunda "Şanuvar,, barma 

giderek, orada bir müddet içtik -
ten sonra üst katla oturan bar ıa
hibi Muhıinin dairesine ayak 
bastığı ve öteberi çalmak iıtediği 
iddiaaiyle, lstanbul üçüncü ceza 
mahkemeıinde dün Kenan ismin
de bir genç muhakeme edilmif • 
tir. 

Alıkonulmuı olarak muhake -
me edilen Kenan, o ak!am Bey -
oğlunda buluştuğu bir kızla bara 
gittiğini, ıonra kızla anla§a.ma • 
dıklarmı ve bu anla§amamazlığın 
kendiıi aleyhine hırsızlık isnadı -
na yol açtığını ıöylemittir. 

Gelecek muhakemede, bar sa -
bibi Muhsinle §ahitler dinlenile " 
ceklerdir. 

Çalmaktan suçlu 

l 

Fatma, Adem, lımail isimle -
rinde üç kiti dokuz yerden halı, 
seccade v. s. çalmaktan ıuçlu o -
larak polisçe Y.akalanmı~lar, ad • 
liyeye verilmitlerdir. Tahkikat 
yapılıyor. 

İcra mes'ul muhasibi 
Jsmet, beraat etti 

Vazifesinde ihmal gösterdiği 1 
iddiaıiyle lıtanbul üçüncü ceza 
hakyerinde bir müddettenberi 
muhakemeıi görülen İstanbul ic -
ra meıul muhasibi lametin dava
sı sonunu bulmu~tur. işte ihmal 
görülmemiş, beraet kararı veril .. 
miıtir. 

Bir yıl iki ay hapis cezası 
Gedikpatada oturan Armana

ğı, kendiıine istediği parayı ver • 
mediği için tehdit etmekten ve 
yarala.maktan ıuçlu baıtoncu 
Nurinin muhakemesi, btanbul i -
kinci ceza hakyerinde bitmif, Nu
ri, bir ıene iki ay hapia cezası 
yemittir. 

Bir göçemenin 
hakyerinde 
anlattıkları 

1 

Türkiyeye muvazaalı surette 
323 ton şeker kakaçınnaktan 
suçlu Saiahattin Refik ve arka -
daşlannın duruşmasına Sekizinci 
ihtisas hak yerinde devam edil -
miştir. 

Öğleden evvel dinlenen şahit 
göçmen İsmail şunları söylemiş -
tir: 

Talebeye ne 
sorulacak ? 

Bakanlığın okullara 
gönderdiği yeni emir 
Liıelerde imtihanlar üç gün · 

denberi sürmektedir. Kültür Ba -
kanlığı tarafından sözlü imtihan • 
lar için sorğular hazırlanmıt ve 
imtihanlarda talebeye bu sorgular
dan aorulması bütün okullara bil
dirilmitti. Bununla beraber bazı 

derslerin henüz sorıuları çıkma · 

Kızılay Istanbul mümessilliği· 
ne: 

"Kızılay haftaıı için bu yıl çok 
emek verildiği, yorgunluk çekil • 
diği ortadadır. Bu emek ve yor • 
ıunluk bize ıevinç, size onur ver• 
miJtir. 

Dün sigara aldığım zaman pa • 
ketin üıtünde yapıftırılmıt gördü
ğüm Kızılay kiiıdı bana bu ıatıJ"' 
ları yazmayı ilham etti. 

"Bulgaristamn Provadi kasa - dığı için talebenin hazırlanması 

Belki hatırlardadır: Sayın (KU· 
RUN) da bqndan önce (Verenı 
mücadelesi) mevzuu etrafmda ba· 
zı yazılar yazmıttım. BunlardaJ1 
bimide de (Bir sağlık haftası) 
yapmak etrafında bazı dilekler or" 
taya koymuıtum. Şimdi bunlardan 
birini tekrar ileri sürüyorum: Si • 
gara paketleri üzerine 1apıftırıla11 
bu güzel anlamlı kağıtların yanın• 
bir de Kızılay pulu yapıftırılamaı 
mı? Hangi ıatıcı bu zahmetten çe· 
kinir, hangi yoğaltman (müıteh • 
lik) bundan irkinir? Her siıara 
paketi ile her içki ti!eaine ve fa .. 
kat fehrimizin - hatti bütün yuf" 

dumuzun - her satıcııında birer 
pul komasını teklif etmek içill 
vaktin tamamen geçmemiJ oldu " 
ğunu sanıyorum. Gesen bir tek 
ıündür, daha 6 günümüz var· 
Bu ıuretle değerli emeklerinizle 
manen çok verimli olacak olaıt 
haftamız maddeten de verimli ve 
birçok dertlerimize derman olmuf 
bal ncaktn-. Derin •Y!Uarmı' 

basındanım, Türkiyeye göç et • mütkülbir vaziyete girmitti. Çün -
mek üzere bütün mallarımı ıat - kü verilen emirde bu sorgulara gö
tım ve elime bu suretle 80 bin li · re imtihan yapılacaiı bildirilmiı • 
ra geçti. Bu para ile şeker almak ti. 
isterdim. Bunun üzerine malları • Dün duyduğumuza göre Bakan· 
mı sattığım, Bulğar Veliçko hem\ lık son gönderdiği bir emirde bu 
ortağı Varnah Kristonun bürosu . talebeye yıl içinde okuduğu kitap· 
na gönderdi. Orada Salahattin E· ların müfredat programlarından 
f endiyi ve Burhanettini tanıdım. ıorgu sorulacağını bildirmi§tir. 

Elime geçen paramla ancak 15 Çekmecede tam teşkilatlı 
ton teker alabilirdim. Fakat on • ilk okul 
lar "Senin evrakın müsaittir. O · ç km d ta t k'l&tl bi 

k b·ı· . 1 e ece e m eı ı a ı r 
tuz ton te er götüre ı ıraın, a ,, kul kt ç k h lkı ·1· • . • ·d o yo ur. e mece a vı &• 
dediler. Almak ııtemedım ııe e t ·· t d k b 1 d ye e muracaa e ere u yı en 
onlar 11rar ettiler ve otuz ton fe • batına kadar bazı levazımı köylü 
ker aldırdılar. Zaten bütün pa • tarafından verilmek üzere bir ilk 
ram Kristoda idi. Muameleyi is - okul yapılmaıını istemitlerdir. Vi
teClikleri gibi yaptılar. Bir gün liyet bu okulu yaptınnağa karar 
beni çarçabuk vapura bindirdiler 

vermit ve 1500 lira tahıiaat ayır • 
ve "Herfey yolundadır. Şekerlerin 

mıttır. 
yüklendi, lıtanbula gidiyorsun,, ÜNiVERSiTEDE _ Üniv~ni • 
deliler ve herhangi bir aoruya o • 
tuz ton ıekerim bulunduğunu 
ıöylememi bildirdiler. 

lstanbula geldiğim vakit beni 
lsmail adında biri karııladı ve Bü
yükdereye gönderdi. Aradan bir-
kaç ay geçtikten ıonra birisi ha -
na geldi ve Salahattin Efendinin 
gelmediğini söylediler. Kendiıi • 
le görüttük. Ve ıe)<er heıabını 

yaptık. Bu heıaba göre benim his
seme 300 lira da düımüyordu. l -
tiraz ettim. Dinlemediler. Ben de 
kimıesiz kaldığım için razı ol -
dum. Birçok kağıtlar imzaladık -
tan ıonra 248 lira mahsup para 
aldım. Şekerler çıktıktan sonra 
da 1000 lira daha verdiler. 

Komisyoncuları Salahattini 
bana tanıttılar. Bu adam aenin it· 
lerini yapacaktır. Dediler ve be • 
nim adıma mühür kazdırdrlar. Mü
hürler her zaman kendi kasala • 
rında aaklı durur. istedikleri za • 
manda kullanırlardı. Birinci par
ti tekerler çktıktan sonra, hüku
metin yeni çıkardığı kanundan 
bahsederek hakkımızın kaybol • 
duğunu söylediler. Ve bir daha 
bize hiçbir para vermediler.,, 

Bundan başka diğer iki şahit 
daha dinl~nilnıi~ ve duruşma di -
ğer bir güne bırakılmıştır. 

Avrupaya kötü 
tütün mü gönder

mişler? 
Bulgar tebaaıından iki yahudi 

hakkında takibat yapılıyor. Bun • 
}ardan biri Bohor Brezas, öteki 
de kardeti Raholdür. 

1932 ıcnesinde memleketten 
Avrupaya iyi tütün yerine kötü 
tütün göndermek auretiyle hazi -
neyi yüz bin liradan fazla zarara 
soktukları iddiaıı üzerine yapılan 
tahkikat, timdi derinleıtiriliyor. 

Bunlar Sultanahmet birinci ıulh 
ceza hakyerine ıönderilmitler, 

tenin bütün fakültelerinde dersler 
dünden itibaren kesilmittir. lmti • mnarmı.,, 
hanlara yirmi yedi mayıa pazar - =~------~=~~---..;...........--

teıi günü batlanacaktır. imtihana Afyon programı 
ıirebilecek talebenin devam müd- U)'Utturucu maddeler inhisar• 
detleri araıbrılarak hazırlanan senel direktörü bay Ali Sami bu
listeler fakülte salonlarına asıla · gün Ankaraya gidecektir. Bay j;.· 
caktır. li Sami Ankarada toplanaca1< ve 

DARÜLFÜNUNDAN KAL • afyon programını çizecek olan 
MA TALEBE _ Eski mülıa da • k~miıyonda bulu .. ~caktır. Bu ko-

.. ·· ·· l b · u·· mısyonun verecegı kararlar af yoO 
rulfunundan kalma ta e e yenı - . 1 . . . k ··h' d' 
nıventteye yazı ma ıt erını onu · . . l . 1 . • .. .. ı •ı erı 15ın ço mu ım ır. 

müzdeki 1936 yılına kad~r bit.iri Bulgar delegeleri 
mezlerse bu talbeye Ünıvenıte-
ye yeni giren talebe i:ibi muamele 
yapılacak ve bu talebe önce ken -
dilerine ait olan hakları kaybede-
ceklerdir. 

Türk - Bulıar ticaret konur 
maları bittiği için Bulıar delege
leri Ankaradan gelmi! ve Sofya• 
ya ıitmiılerdir. 

KiRALANAN OKUL BiNA · 
LARI - ilk okul binası olmadığı J Bu gece nöbet~i ~czane.ler 
için vilayet huauai idareai tarafın- ı•------·!!1111-----.... 

Samatyada: Ridrnn, Aksarayds: 
dan birçok okul binaları kira ile Sarım, Karagiimrüktc: M. Fuat. 
tutulmaktadır. Son yıllar zarfında Şehremanetinde: Nazım, 1''cncrdt 
kira bedelleri pek fazla ucuzladı · Hüsamettin, Şehı;adebaşında: A~I· 
ğı için kiralanmı, yapıların ıa · Çenıberlitaşta: Sırrı Rasim, EminÖ · 
hiplerinden kiradan bir mikdar nünde, .Agop Minasyan, Beşiktaşts: 
tenzilat yapmaları istenecektir. Süleyman Recep. Gedikpaşada: Asa· 

1 doryan, Zeyrekte: Yorgi, Galatad• 
T enzili.t yapmıyan bina sahip )lahmudiyc caddesinde: l\lişel Sof · 

terinin binaları bu yıl kiralanmı · ronyadis, Taksimde: Nizametti1'• 
yacaktır. Kalyoncukulluğunda: Zafiropolo!' 
-----·--•••0"'"'""""' 11•11•••••H· Hamamda: Halk, Kasıntpaşada: ye· 
hakim Reıit rarafından sorguya ni Turan, Hahcıoğlunda: Yeni Tilt • 
çekilmi§lerdir. Sorgu ıonunda, i - kiye. 
kisi de kefalete bağlanarak salı • ıınııııııııııuıı..........-.lllllı• •n -sı• 
\'erilmitlerdir. • • • Geçmiş Kurun/ar; 
Adının Mushh1dd1n oldu-
ğunu söylemek suretile ... 

Rahmi isminde birinin alacak 
itinden dolayı kendiıini arıyan 

bir memura adının Muılihittin 

olduğunu söylemek suretiyle hü -
viyetini &akladığı ve doğruya kar
t•t söz ıöylediği iddiasiyle lımail 
Hakkı iıminde biri dün muhake
me edildi. Üçüncü ceza hakyerin
de yapılan muhakeme, suçlunun 
gıyabmdadrr. 

·Bir polis tahitlik etti. Daha 
dinlenilecek tahit vardır. Muha • 
keme batka güne bırakıldı. 

24 Mayıs 1920 
- Yakında açılacak Karaai11ç 

mezha hasında kandan albomin idili,· . ( 
~ali ''e barsakların temizlenme!• • 
hazırlanması hakkında bir Ru şirke, 
ti ~ehremanetine müracaat etıuiŞ. f 

bu~un için ne gibi şeraiti sıhhb·e • • 
randığını sormuştur. 

1 
• 

- iaşeden: Şehri halin otuz b 11 
rinci Pazartesi gününden itibaret' 
Franco1aya kırk para noksaniyle f!,.. 
mi, birinci ekmeğe 20 para noksan• , 
le 01a 7ecll bu~uk k~ aarll k0

' 

muştur. t( 
ikinci ekmek gene 14 lkuru~ 5' 

lacaktır. --····· -~ 
"una nn :aaıt" ..... u:••llllllfllll"'U 



DENiZ ROM ANI. - ~urıarımızcn dile!.ıleri 1 

al Reis ı şirke!i ~~yr~ye ü~-
... 13iEli~~~iJia:3&ıl~;ı5'Z'!SIECB::~lm~~· .,__.1 r eti erını ı ndı r m eh ! 

1 Yazan: lthak FERDi 

nryo o Sinan eis'in öı~üöone 
· ôıô ınanmı~or u ı 

(Kara 1'ahip) Yusuf un 
başını getirdikten sonra 

(Kara rahip) Şeyh Yus~fun 

kafasını İspanyol karagahına ge · 
lirdıgı 7nmar., bir kıle fethctnıi~ 
katlar ıeviniyordu. 

Kral Ferdinand, rahip Mclla'nın 
&esini duyunca nöbetçilere emir 
Verdi .. Rahibi t-tı.drrdıın içeriye 
ıoktular. 

Mella kralın önünde yerlere ka
dnr eğilerek: 

- Artık hiç kimseden ltorkma· 
l'ınız, ha~metmaap ! Dedi--0 mel' 
\lnun başını da kopardım. 

F erdinnnd rahibin alnından Öp· 
lü: 

- Bu yararlığını hiç unutmıya
ca~nn, Melli! Şimdi geniş bir ne
fes alabiliTim1 değil mi 1 

- Şüphe15İz1 haımctmaap ! İf bi· 
liycde de bir engel kalmadı. Yusu· 
fun etrafındaki mücahitleri de 
topladım.. Tuzağa düşürdüm .. 
Y etmi~ kadar lıbiliyeli mücahidin 
kollarını bağlattım .. Arkadan geli· 
Yorlar. 

F erdinand, Şeyh Yusufun ke -
•ik ba§ını gördükten ıonra: 

- Kraliçeye haber gönderiniz .. 

Rüya ı çıktı .. 
Diye bağırdı. Tcşrifotçılardan 

hiri: 
- Kraliçe hazretlerine timdi i· 

;-"dc-ı' -= ,_.u" J' .ı .. ı: •. ..,. .. ~;,._ ' u. •• .... ...... w. ...... ,~6··-· 

Diyerek çadırdan dışarıya fır • 
ia.dı. 

Kraliçe lzabel o sabah kızına 
&itmi§ti. 

Kral Ferdinand1 rahibe döndü: 

- Bu sabah kraliçem gözüni.i 
açtığı zaman: 

"Yakında dii~man tarafında 
büyiJk bir adamın öWm haberini 
alacnkım .. Çok aevinccektin !,, De

llli~ti. Doğruıu, Şeyh Yusufun ha -
tını · bu kndar kolaylıkla kopara · 
bileceğini ummuyrodum. Melin! 
Sen gerçekten çok becerikli bir a
dnmım ! 

Gülerek yerine oturdu .. 
Rahibe &ordu: 
- !şbiliyede Yusuftan başk:ı 

tehlikeli bir kimse kalmamı§tı, de
ği} mi? 

- Evet, hafmetmaap ! cnun da 
haşını kopardık. Müsterih olu -
tıuı! 

. - Getirdiğiniz adamlar kaç ki· 
§•dir? 

- Yetmite yakın .. 
- Ben onlardan da korkarım. 

~.uraya gelir gelmez, onların da 
lrer birer baılarını koparmalı. 

(Kara rahip) iri, uzun di~lerini 
1°ttererek sırrttı: 
h - Onları bana teslim ediniz 
~t'tnetmaap ! Şeyh Yusuf beni, 

l'Uıiirne karşı tahkir etti. Öcümü 
~la.ınadım. Bu herifleri İ§kence ile 
01diirnıek istiyorum! 

F erdinand düşün.meden cevap 
"erdi: 

- Pek ala .. Gelenlerin hepsini 
~~na teslim etsinler. Onları iste -
ı 'f in gibi gebert! Fakat dikkat et. 
I ı erinden birini kaçırırsan, orta -
1 

nltüst olur. 

8 Merak etmeyin, ha§metmaap ! 
Sok 0~ları kendi saçlarından daha 
..ı dufiürn terle biri birine bağla. · 
"''ın B · t\taldnrına zincir vurdur 

dum. Onları (Kızıl ada) ya götü -
rüp ilkönce burunlarmı, sonra ku
laklarını keseceğim. Birkaç gün 
boyle bıraktıl,tan 10nra da birer 
birer gÖzlerini oyduracağım.. V c 
ç.ıknn gözleri pişirtip kendilerine 
yedireceğim. 

- Bu kadnr işkenceden sonra, 
derhal ölmC'zier mi? 

- İnsan kolay kolay ölmüyor, 
haşmetmaap ! Geçen gün (Emir 
Mehmet) e gelen bir hafiyeyi İf -

kcnce görmek üzere bana gönder· 
miştiniz ! Hafiyeye burnunu, ku • 
laklarını pişirttim .. Kendisine ye
dirdim. Gözlerini oydum.. Elle -

rinin, ve ayaklarının parmaklarını 
birer birer kestim. Bu adam, bun· 
ca i§kencedcn sonra, hala yaşıyor 
derısem1 şa§nnmız, "değil mi haş· 
mctmnap! 

- Buna kim olHl ıa;maz, Mel
Iiı? Dahtı kesilecek bir yeri kal
madı mı? Kaç cam varmıt bu mel' 
unun ... ! 

- Böylesine hiç rastlamamı§ -
tım, haşrnetmaap ! Y arın1 vakit bu· 
lursam, suratının derisini yüzerek, 
onu, kolu kanadı budanmı§ bir ta
vuğa benzeteceğim. 

- Derisini yüzenen., kızıl ıu • 

ratma iğrenmeden nasıl bakacak -
sın? 

- Yirmi yıldanberi kenai mez
bahamda bu işkenceye o kadar a· 
lıJtım ki.. Bir gün, birinin canını 
yakmazsam, kendimde ya yemek 
yememiş gibi bir bo~luk duyuyo -
rum. Yahut o gün bütün işlerim u· 
ğurauz gidiyor. 

(Kara rahip) hu konutmadan 
sonra, kralın yanından ayrılmıttı. 

Rahip Mellıi, kendi mezbaha • 
sına giderken, ltbiliyeli mücahit • 
ler de bacaklarındaki zincirleri 
yercde sürükliyerek yavat yava§ 
bir k:ıtaı· halinde karargaha doğ· 
ru geliyorlardı. 

~ ,.. ,.. 
Rahip Melli, General Gonval

zenin İ§kence ~&dırının önünden 
geçerken, kapıda duran nöbetçiye 
~ordu: 

- General burada mı? 
- Hayır •. Prenses (Maryana) 

nın köşküne gitti. 
- Ne vakit gelecek .. ? 
- Belli değil. Ak!amları geç 

vakit gelip yatıyor... Sabahları 

tekrar, hem de çok erken gidiyor. 
- Maryananın kö~künde ne -

var? 
- Merak edilecek bir şey yok. 

Kral hazretleri pren~esin hariçle 

temas ettirilmemesini irade bu · 
yurmuşlar. General de kö§kü mu
hafazaya memur edildi. 

Kara rahip dudağını bükerek 
düşünmeğe ba§ladı. 

- Tuhaf şey! Birkaç günlük 
yokluğum esnasında neler olmuş 
da habeı-im yok!.. 

- Prensese, (Sinan Reis) in 
kesik başım göstermediler mi? 

- Göstermişler amma .. Gene • 
ral (Petro) onun bir Türk batı ol
duğunR inanmtyormuş. Prensese 
bunu c!uyurmak istemiyorlar ga · 
liba .. ! 

. <Devamı r.:ar) 

Anadoluhisarı alıalisinden Ali Rıza, 
lJlclımct Hulü~i ı-e .'1. Ali imzalarilc 
şu mektubu aldık: 

Şirketihayriye Müdürü Bay Yusuf 
Ziyanın dünkU gazetelerdeki diyevini 
(beyanatını) okuduk. Yaktile altın e
sas üzerine yapılmış olyan şirket şart
namesnin 48 inci maddesindeki 
bilet fiyatiyle şimdiki misillilerini ~öy 
lüyorlar. Genel ı:ıarnşm başrndanberi 

yurdumuzda altın esası kullanılma

maktadır. Eğer altın esasını alacak o
lurı;;al;: Şirketihayriye, büt~esini de 
ona göu~ tlüzenlemcli, hissedarlarına 

o c~a.s üzerinden para vermelidir. Hal 
buki mukavelenamenin altıncı ve ye
dinci maddelerine göte \ 'a!dile beş al
tın lira ,-ermiş olan hissedarlarına fa
izlerini altın }irmi beş kuruş değil 
bugünkü kağıt para ili'! .> irmi beş ku
ruş vermektedir. Demek Şirketiha.}Tİ· 
ye lstanbul ,.e Boğ:uiçi ahafüinden al 
tın c ası üzerine para alacak memur
larına ,.e hissedarlarına kağıt para he 
sahile para verecektir. 

Şirketin masrafr hahsine geJince; 
lazım olan §eyleri altın ile değil, ster-! 
lin ,·eya frank ile almıyor mu? O hal·. 
de altm esasmı nıçın güdüyorlar:' 1 
Bir de altın para zamanında yapılmıı;' 
olan şartnamenin 4S inci maddesinde· 
ki biltt fiyatını öne ı-ürüyorlar da o 
mıuldenln zeyli olan ,.e 16 mart 336 
günlcmecinden önce olduğu için hü
kümleri baki bulunan 19 Şubat 3.16 ta
rihli 1\fecfü;i \'ükl'lfl mazlıatasma bağ
lı bilet tarifesini neye öne sürmüyor
yorlar? Bu tarif ede blitün Boğaziçi 
iki bölgeye (mıntakaya) ayrılmıştır -
ki şimdi de şirket o esası resmen mu
hafa1.a etmektedir - köprüden Arna
,·utköy ,.e Çengelköyüne kadar birin· 
el bölıe (6 YC 815) kuruş, andan yuka
tısı da ikinci bölge (10 ve 12,5) kuru~ 
ve binbaşıya kadar otan sübaylardan 
paralarnı yarısmın alınması yazılıdır. 

Gtnel savaş bittikten soura pahalı

lık :J.iiz ilndcn İı:;tanbuld:ı bulunan..şir. 
ketler hükumete ba:ı;' urarak önce al· 
tın esası üzerine yapılmış mukavele· 
namelerini değiştirdikleri sırada Şir· 
kctihayriye de bu (maddei rnüzeyyile) 
yi yazdırabilmişti. O zaman ~irl\l!tin 
hakkı vardı; çünkü kömürün tonunu 
(45) liraya, boyayı, demiri, flftnı da O· 

na göre pahalı nlryordu. Şimdi i:o;e her 
şeyin fiyatJ::ırı ,.e işçi ücr~tleri düş

tüğü gibi kömürün tonilatosıı da (beş, 
yedi) lira:. a inmiştir. Uilct ücnti ise 
nltı ye on kuruş yerine 01, 13, 17, :?O) 

kuruşa çıkmıştll". 
Şil'ketihayriye Anadolııhisariyl<' 

Kandilliyi <Uuluköy)ün l arşısı ı;;ayı
yor, ona göre ücreti alıyor. Anadolu
hisarının lrnrşı-ı (tJluköy) değil Ru
me1ihi arıdır, Kandillinin kar-.ısı ise 
Bebektir. Anadoluhi. nrına gidecekler
den de Ruınelihisarma gidecekicrden 
ahndığı kadar parn alınmalı bir <l<' 
l.lay Yusuf Ziyanın diycvini.1 şnrnlan 
da düzeltilmeli: 

1 - Bilet bJŞlll:\ b<'Ş kuruş değil, 
yüz para indirmişlerdir. 2 - Sosyete· 
miz Bogazm lrnzanç mevzuu olmaktan 
çtkan Rumeli ynknsınclski bu iskelele
re imtiyaz mukaveleslntn yüklettiği 
bir külfet olarak npur işletiyor) di
yorlar. Demek Jstanbul ile bağlılığı 
olmıyan yani pek zavallı bir h:ılde bu
lunan Anadolu yakası ahalisi mi bu 
kiilfetleri ödeyecektir? 3 - ('!'arife 
meselesi bn5it bir ölçii meselesi değil
dir) buyuruyorlar. O halde bütün iske 
lelerin bilet \icretlerini ne için birleş
tirrniyorlar'! Pariskki mt<'ol::ırın üc· 
retleri böyle değ'i\ midir? Y <'ni tarife
de bile me~af eyi gene kendileri gözö· 
nünde tutmamışlar mıdır? 

Son söz olarak şunu da sörleyelim 
ki: Biz, Anadoluhisarı ahalis i, adam 
baştna üç kuruş on paraya sandalla 
Bebeğe ıe~iyoruz - Halbuki Şirl;.et 
bu mesafe için on üç kuruş alır -ora
dan da altı kuruş on para trnnway 
ücretile :rani hepsi dokuz buçuk kuru5 
la lstanbuln geliyoruz n gidiyoruz 
Runa yüz para tramvay birinci me\"
ki iicreti de koyuc::ık olur~al;: <12) ku
ruı:- eder. •raı-ireyi indirmezleı·sc biz 
bu Bebek yolundan gidip geleceğiz; 
sandalla gt~çilemiyecek kadar fena 
havalardan başka zamanlarda vnpuı-a 
binmiycceğiz. Çünkü paramız yoktur. 
~ayın Ila) ındırlılc Bakanı Bay Çetin 
kayadan Allah razı ol:sun tnınnay üc 
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Aqasof qa nasıl 
qapzl111:ıştı? 

'"'\ 

Ayasofya Camii 

Saraybuı·nundan Küfük Aya -
Sl ;ya, Ahırkapı ve Sultanahmet 
meydanı ile Çemberlita§a kadar o
lan alan, Bizanı tarihinin büyük 
eaerleri ile dolu idi. Biz, bugün e· 
serleri hile kalmıyan saraylarla iz· 
leri kalan sarayları kilise ve ha -
mamları, yerlerini göstererek 

kısaca yazacağız. 

Fatih, latanbula girdiği gün ha· 
rap bir halde gördüğü sarayda şu 
beyti söylemişti: 

Bum nevbet mizenct der'kiiınbt-
di Efrasiyah 

Perdedari mikiinet der kasrı 

kavser ankebut .. 
Snraybumu, T opkapı •arayı ve 

civarına geçmeden Ayasofyayı an-
latalım. 

Ayasofyanm ilk ıekli 15onradan 
tamamile değiştirilmi§tir. Kilise 
325 yılında büyük Koatantin ta -
rafından uzun bir Bazilika ıek • 
linde yaptırılmıştı. 

"Ayasofya", kelimesinin anla -
mı, osmanlıca, "hikmeti ilahiye,, 
karşılığı ile anlatılmakta idi. Aya
sofyanın bu ilk tekli yapılıtmdan 
yetmiş dokuz yıl sonra 404 yılın -
da çıkan bir yangınla tamamile 
kaybolmuıtu. ilk ~ekli, büyük Koş
tantinden sonra oğlu Kostansyos 
tarafından büyütülmü§tÜ. Arkad • 
yus !kurunu olan yangın yılı esna-
~;ında, Jan Hrisostomoa'un nefyedil 
mesi üzerine, isyan çıkmıt ve yan
gın da isyancılar tarafından çıka· 

rılmııtı. Bu ateş Ayuof ya ile be· 
raber senatoyu da yakmıştı. 

Ayasofya ikinci defa yangın -
dan on bir yıl sonra 415 de tekrar 
ikinci Teodos tarafından yaptı -
rıldı. Fakat garip bir tesadüftür, 

gene bir ihtilalin çıkardığı yan -
gın onu harap etti. 

532 ikincikanunun on üçüncü 
günü Jüstinyen aleyhine yapılan 
meıhur Nika ayaklanması da Aya· 
sof yayı yakmakla kalmamış, bü -
yük saray ve sarayların hamamla
rı da harap edilmişti. 

Jüstinyeni devirecek derecede 
büyüyen bu ihtilalden kırk gün 
11rmMllfmrtl1lfll!RlaıııUtt•ıttU111nrttıqmmuımnn11n..nmuU1111111u1111111NUPRIH""' 

retlcrinde pek haklı surette yaptığı 

tenzilattan biz bile fayda göriiyonız. 
Şirketihayriye gelirini arttırmak 

istiyorsa bilet ücretlerini mutlaka in
dirrneJidir. Boğaziçi bu pahalılık ~ ü· 
zündcıı IJü ·bütiin bo~ kalmıştır. Yılda 
bütcc inden kırk -.ekiz bin lira gihi 
hiı· para fedakarlık <.'derck dört yiizü 
mütccayiz ,·ermiş olduğu pasoları dn 
kaldırmalıdır. Şchrim!zdeki öteki şir
ketler gibi direko;;iyon maaşları ve baş

ka masraflan d:ı indirmelidir. Bizinı 
zava llr kcs cl<'rimiz bunları ödeyebile· 
cck halde değildir. 

sonra imparator ~yasofyanm te· 
mellerini tekrar attırmış bulur:.u -

yordu. Yalnız bu üçüncü yapılıf, 
ilk yapılı~larından çok farklı idi. 
O kurunun tarihçileri "Hazreti A· 
dcmdenberi görülmemiş ve görül· 
miyecek bir kilise yapacaktı,, di· 
yorlar. 

imparator öyle istiyordu. Yer 
yüzünde bir eşine rastlanmıyacak 
kadar büyük ve ulu bir bina kur -
durmağı aklına koymuştu. iki 
mahfelin yapılışı ic::;n Mısırın bir 
yıllık varidatını harc~mt::ıı b'r.a . 
ya verilen değeri gösterir misal 
dir. 

Jüstinyen AyasofyC\yı Trali:ı 
(Sultan hisar - Aydın) dr:n An · 
lonyos ile Melet'li İzidor a dh il< i 
mimar getirtmiıti. Bu iki mimarın 
hayallerinden doğan hi~ bir şeyi 
esiı-gcnmiyordu. Helyopolis ma -
bedinden lzmir sahi!üıdeki Ayas · 
luğun Diyana mabedine konn1u§ 
olan sekiz kırmızı porfir şütünu -
nu kaldırttı. Atina, Roma Delf, 
Sizik abideleri fildişi ve sair sü · 
tunları buraya getirildi. Y apılı§ı 
bet yıl süren kilisede on bin ame
le çalışırdı. Kilisenin bütün mas -
rafı o vaktin parası ile 350 milyon 
frank tutmuştu. Bugünkü terait 
içinde bu yekun on beş misli tah • 
min edilebilir. 

Kilisenin açılma resmi 537 yılı 
birincikinunun yirmi yedinci gü
nü yapılmıştı. imparatorlar kili · 
seye daima yaya gelirlerken Jüa -
tiniyen on dört hayvan koşulu bir 
zafer arabası ile kiliseye gelmiş -
ti. Bütün saray halkı etrafında 
toplu bulunuyordu. Bet uzun yıl 

milyonları eriterek en büyük ese -
Tİ yaratmıt olmakla büyüklük du
yan imparator, kral kapısında pat
rik Menası bıraktı. Mihraba doğ -
ru ko§tu. Ellerini kaldırarak ba • 
iırdı: 

- Allaha hamdüsena olsun ki 
beni böyle bir eseri bitirmeğe la. 
yık gördii. Ey Süleyman, seni 

d. ' yen ım .,, 
(Devamı var) 
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Şehir---• 
Haberleri 

KONFERANS, - Belediye Eko . 
nomi işleri çel·irmeni Bay Asım Sü
reyya dün 'J'ecim n };ndüstri şirketi 
oda .. ında bugünkü ekonomik hayat ü· 
zerindeki akislerinden bah.ı;;;eden bir 
konferans vern1iştir. 

BOZULAN ANTLAŞMA - Türk · 
Yunan T akas antlaşma:!lı bazı sebep
ler dolayısiyle bozulmuştur. Alftka • 
dar lıua bit dirilmi~ tir • 
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Çanpazarı nasıl yer? 
Sazak köyu - Kaplıcalar - Güzel 

su. güzel hava, güzel manzara 

"Çanpazarı Nahiye MüJüiü 1lay Zilini 'Damar ve kiiy mulat~rları 
ğında (42), hamam içinde (l! ı , 

tır. Su,Un terkibinde çokça çı~· 
Jik, bir miktar kükürt, iyod ve 

karbonat gibi (11) madde vardı:- . 
Soyunacak yerleri az olduğunda .• 
eski kirat:ı tarafından avlu içinde 
ayrıca barakalar yapdmı,tır. Ab 
tane de odaaı vardır. 

Çanpazarı, (Hususi) - Bur.ı

sı Biganın bir nahiyesidir. istik
lal Savaıı sıralarında Yunan çe
teleri buraya birçok taarruzlard l 
bulunmutlarsa da her defasınd ı 
yerli ahali taraf mdan püskürtül
mütler, nihayet büyük kuvvetle.· 
göndererek kasabayı i~gal etmiş
ler, ıonra evlere ate§ vererek 
battan bata yakmı§lardır. Şimd :. 
ki Çanpazarı sonradan yapılmı~
tır. Geçenki zelzele burada d ,, 
tesirini ' göstermiş ve bazı binala 
rın ve bilhassa iJk mektebin du
varlarında çatlaklıklar yapmııtır. 

Buranın en cazip, en havadar 
yeri Sazak köyüdür. Çanpazarın· 
dan (20) kilometre uzakta bulu
nan bu köy, bu civar için bir sa

nataryom iti görüyor. Bilhasu 
buraya gelen veremlller çok ist;. 
f ade ediyorlarmış; köyün manza
ra11, güzel, suları da bol ve D l'!· 

fis .. 
Kasabanrn kemu :nda, bP.tcnı 

köprünün İlı:şında b:r kaplıca var 
dır, köy sandığının malıdır. Ü~ 
aeneliği (J?.42) liraya kiraya ve. 
ı-ilmiıtir. etrafında yükselen sı 

cak su buharlarından orada bir ı
lıcanın bulunduğu uzaklardan an 
laıılmaktadır. Binasında düzen 
lik yoksa da gene maksadı lemin~ 
kafi gelmektedir. Büyücek b1.
havuzu, etrafında kurnaları, iki 
tane de hususi banyosu vardır! 

Havuzlarda yüzpara, hususi ban· 
yolarda be§ kurut ücret alınmak· 
tadır. Geceleri yatak parası da 
(30) .kuru,tur. 

Suyun hararet derecesi kayna-

Banyo zamanı Haziranda ba ~ 
larmıf, o sırada üç gün devam e
den panayıra gelenlerle bu ha
mam dolup boşalırmıJ. Romalİ7.· 

maya, mayasıla, kadın hastalıkla

rına çok f aydah imif. Hazirandan , 
Eylül ıonuna kadar itler, ondan/ 
sonra C:Ja köye ve gelip geçcnleı e 
hamam vazifesini görürmüş. 

Buralarda çan ılıcasından ha! 
ka ılıcalar da var. Kırk' geçit de
nilen Bigaya dört saat uzakta ve 
dağ içinde (65) derece sıcaklıkta
ki ılıcanın, suyunun yüzde sekse
ni kükürt, geri kalanı çelik vesa· 
iredir. Biga halkı hep oraya gi
derler. 

Cenevizlilerden kalma harap 
bir binası vardır. Şifa hassala~ı 
daha yüksektir. Arabalar ve o • 
tomobillerle pek güç gidilir. Ge.: 
çen ıene birkaç oda yapılmış. Es -j 
kiden (65) dereceden çıkanlar, • 
çardaklar altında hava cereyanln.
rında yalarlar, . ıoğuk alarak hu. 
talanırlarmıf. 

Bayramiçin Gölcük nahiyesinde 
de kükürtlü bir kaplıca daha var
dır. Hamamı bu sene yapılmıf, bü 
yük bir havuz ve iki kurnadan i 
barettir. Suyu havuzun içinden 
kaynamaktadır. 

Ragıp Kemal Cantürk 
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Yalnız mağrur bir kız 
olarak tanınmıştır. Sizin de ka
dınları iyi tanımayan meıhur bir 
bekar olduğunuzu anlamıısa ih· 
tiyatlı bulunmayı tercih etimttir. 

Fazıl giilüyordu: 

Maide de bu fikirde idi. 
- Doğrudur. Siz §İmdi ya doğ· 

rudan doğruya ya mektupla Ni· 
lüfere müracaat edip evlenme~ 

istediğinizi söyleseniz ve bun· 
da samimi olduğunuzu iddia et
seniz onu gene inandıramazsınız. 

doğru. 

Çadır basanlar 
İzmir, (Hususi ) - lzmir jan

darması, Seferihisar civarında s~
lahh ve maskeli olarak bir çadır 
basan üç hayduttan ikisini yaka
lamağa muvaffak olmuştur. Üçün
cüsü de aranmaktadır. 

Yakalananlar, Seferihisarın E. 
şen çiftliğinde Emenli oğlu lsma'il 
ile Keleme çiftliğinden Kırlı Mu~
taf anın hizmetkarı Yusuftur. K~· 
çan, Deli Eyüp isminde biridir. 

Bunlar, Osman namındaki Yü
rüğün çadırını basmışlar ve çadtı-

da bulunan zevcesi Güllüye türf ij 
itkenceler yapmışlardır. Kadınca
ğız 9 aylık gebe imiş. Kollarım 

bağlamışlar, dövmüşler, 18 ye
rinden bıçakla yaralamışlardır. 

Kadın nihayet 40 lira parasını ver
meğe mecbur kalmıştır. 

Yusufun, hadise gecesi giydi
ği çizmelerle kullandığı tabanc"l, 
bir ormanda bulunmuştur. Her 
iki haydut, paranın yerini de tn· 
rif etmişler, fakat para bulun.ı 

mamıştır. 

Eyübün bugün, yarın tutulmuı 

bekleniyor. Kadın ölümden kuı-
lulmuftur. Köylüler, oncağızı he-

., l!i!l;Jp Ul.ll~li l!C{ S!Wl!i~lf znu 
sararak bu suretle ilk tedaviyi yap 
mı§ ve hayatını kurtarmışlardır. 

7 rahzonda fındık satşlarz 
Trabzon, 23 (A.A.) - Dün 

borsada 935 fındık ürünü üzerin . 
de bazı alivre satışlar olmuştur . 
Ağustos teslimi içfındık fop Trab
zon 50, 5000 kilo, ve Eylül tesH. 
mi 42 kurugtan 10 bin kilo satıl • 

mıştır. Bu fiatlar uretmenleri se
vindirmiıtir. 

lzmirde köy 

hmir, "(Hususi} - lzmire oag· 
,ı :,öylerin muhtar ve katiplerinir. 
kendi itleri üzerindeki bilgilerinj 
arttırarak daha fazla randıman al
mak, daha çabuk, daha esaslı it· 

• • 
ıçın Gôçemenler ev 

Çanakkale ilbaylığınca hazırlatılan 
planlar - T rovada kazım işleri 

Çanakkale, (Hususi) - Hav..ı

larm yağmurlu ve soğuk gitmesin· 
den geri bırakılan 5 Mayıs okuJlii
bayramı dün yapılmış, bütün özek 1 
okulları Kepez fen eri palamutlu-1 
ğuna gitmişlerdir. Hava çok gı..i
zcl olduğundan karadan otobiis
lerJe, denizden motörlerle gide!l 
çocuklar ve aileleri çok güzel b ir 
gün geçirmitlerdir. 

Jandarma okullarının müzika· 
sr da çocuklarla beraber giderek 
ak,ama kadar güzel havalar çal. 
mak suretiyle bayramın çok se
-v inçli ve eğlenceli geçmesine yar
dım etmiştir. 

GOÇEMENLERE EV 
Biga, Gelibolu, Eceabatta ve 

köylerinde yerle§ tirilecek göçe. 
menlerin 'evleri yapılmaya başlan
mııtır. Şimdiden keresteleri ve 
bütün malzemesi hazırlanarak ye!'· 
lerine tatmıyor. Bir taraftan d:ı 
kiremit ocakları faaliyete geçirile· 
rek kurulacak evlerin kiremitleri
ni hazırlıyor. iki ay sonra mun· 
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934 mahsulü içfındık 62 ku . 
ru§tan satılmıtşır. 

Stok mal kalmamış gibidir. o~ 
gündenberi fındık bölgesi üzerin
de kalın ve sürel bir ~is durmak
tadır. On gün içinde yalnız a·; 
saat güneı görmüt ise de yenid~:ı 
sis ortahiı yaplamı,tır. Sisin f ın. 
dık üzerinde zarar vereceğinden 

korkuluyor. 
" 

lazam plan üzerine damları ki· 
remit olmak üzere bini geçen göçe. 
men evleri yapılmış bulunacaktn'• 

KÜL TÜR MÜFETTiŞi 
Çanakkale, Biga, Gelibolu o • 

kullarını yakından görüp teftiş e · 
den Kültür Bakanlığı Batmüf etti · 
şi Bay Hilmi buradaki i§lerini bi · 
tirerek ayrılmıştır. 

TROV ADA KAZIM 
T rova kazım işleri büyük bir f atl' 

liyetle devam ediyor. Komise< 
B. Remzi Oğuz kaz1m İ§lerinin bU 
yıl daha büyük ilmi verimlere dıa· 
yandığını sevinçle takip etmekte 
olduğunu söylüyor. Kazı işleri 
Haziran ayı sonuna kadar süre • 
cektir. 

SiNEMA VE BAHÇESi 
Çanakkalenin medeni ihtiyact• 

larını çok yerinde olarak karşılı· 
yan sinema ve gazinosunun bu yJI 
ki mevsim hazırlığı çok canlıdır· 
Bahçenin büfe ve servisi çok te
miz ve muntazamdır. Yeni den o· 
narılan ve yapılan betondan dan' 
} eri ve çiçek bahçesi radyo ve o· 
parlörü, hasır koltukları her 111ıı· 
!aya ve ağaçlara konulan renkli 
ampuller bahçeyi çok medeni bit 
kılığa sokmuştur. Bahçe renk ren1' 
ışıklar içinde denizden çok süsHi 
ve cazibeli görülmektedir. Sine· 
ma ve bahceainin modern •ekle. 
sokulması için yeni sahibi Bay '}..· 
li Necip çok çalıımıftır. 

muhtarları için kurs açıldı 

Ter gördürme1C maksadile bir Kurs 
açtldr. Vali General Kazim Di
rik, ilk dersi verdi, maksadı an
lattı. 

Dersleri verenler. daireler mü-

clür1eri ve oazt alaıia'darlardır· 

Bu zevat, kendi cephelerindetı 

muhtar ve katiplerin köylerde nr.· 
sıl çalıtacaklarını anlatmaktadır· 
lar. 

mak benim için değil. le daha akıllıca bulur. küçükten tanır. Bana spor hoca • 
Maide dedi ki: Dütündüğümü gören F~zıl sor· lığı etmiıtir. Kimsesi yok. BeJJİ 
- Siz kararınızı ciddi olarak du: çok sever. Bir cuma gitmezseı:JS 

verdin izse Nilüfere başka bir yol- - Hatırına başka bir çare gel- canı sıkılır. 
dan yaklaşmayı düşünelim. Biz di galiba? - Nilüferi orada tanıdınız de· 
onlarla tanı§rrız, fakat görüşme • - Evet, dedim. Ona bir mektup ğil mi? 
yiz. Lakin teyzem hatta şimdi bile yazarak evlenmeyi teklif edece • _Evet, komşu olmutlar. Qnuıı· 
arasıra Pendiğe gider. İsterseniz 1 ğim. Maidenin bu projeyi doğru la teklifsiz, balığa çıkıyor, hay .. 
o yoldan bir kombinezon bula · 1 bulmadığını yüzünden anladım. vanla gezinti yapıyor, kürek çekİ' 
hm. Dudak büktü: yorlar. Baba dostum ömrü uzuJI 

Bana öyle geliyordu ki böyle - Bu da ona emniyet vermiye· deniz seferlerinde geçmİ§ denıir 
aykın yollardan Nilüferin karşısı· cek bir mahalle delikanlısı usulü. gibi bir adamdır. 
na çıkmak onu güldürecek, beni Dedi. - Bekar mı? 
geri kafalı, beceriksiz bir zavallı Fazıl güldü: - Öyle bekar ki evlenenleri,.,. 
gibi görmesine yol açacak. - E, sevgi bu. insan ne yapa • fetmez. Dehşetli prensipleri var -

Ona doğrudan doğruya bir cağını bilmez. dır. Bunun için ona açılmakt•ll 

- Garibi neresi... Feri dun gibi 
evlilik düfmanı biri hangi genç 
kıza ilanı atk etse §Üphe uyandı· 
rır. Ya istihza ediyor, gönül eğ · 

lendiriyor derler yahut maksadı 

Şimdi kendi kendime kızıyo • 
rum. Bunca yıl sersemce iddialar 
peşinde dil dökmemin cezasını 

çekiyorum. Dojnı Nilü.f er gibi 
mağrur, tetikte bir kızı inandır -

mektup yazmayı düşünüyorum. En Maide dedi ki: çekiniyorum. 

bir zaman zevkedip gitmek der· 
ler ki haklıdırlar. 

iyiai bu. Bu işi dallandırmağa lü • - Siz Pendiğe kime gidiyorsu· Maide bu tereddüdümü doğr'I 
zum yok. Fazıl ve karısı geveze nuz? bulmadı: 
insanlar clc ğillerdir, Nilüfer doğ • - Eski bir baba dostum var. 
ruca yapacnğım müracaatı elbet - 1 Babamın iyi arkadaşı idi. Beni çok (Devamı oar); 
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Kadın - Moda 

Mevsimin güzel 
roplarından biri 

1 

Okullar Şampiyonluğu 
......------------./ 

Atatürk 1 

Günü 1 

Bugün "Atatürk,, Spor günü· 
dür. Dün de yazdığımız gibi, bu 
büyük günün kutlulanması çok 
parlak olacaktır. 

Saat onda klüpler delegeleriy
le Galatasaray ve Istanbul Lisele
ri izcileri Güneş klü bünde topla -
nacaklar, Şehir bandosu önde, Cü
muriyet anıtına <abidesine) gide
rek çelenk koyacaklardır. izciler 
selim vaziyeti alacak, mızıka ls · 
tiklal marşımızı çalacaktır. 

Öğleden sonra Fener stadında 
spor kıt'aları geçit resmi yapacak
lar ve "Atatürk .. heykeli selamla
nacaktır. Sancak töreni (merasi -
mi .. beşiktaşlı Bay Hüsnü ile bir 
sporcu tarafından yapılacak, Ad -
tiye Bakanı Bay Şükrü Saraçoğlu 
ile Bay Cevat Abbas birer söylev 
söyliyeceklerdir. Fenerbahçe klü -
bünden Bay lbrahim tarafından 
andiçtlecek, Galatasaray klübün · 
den Bay Gündüz Kılıç tarafından 
"Atatürk .. selimlanacaktır. 

Yapılacak müsabakalara atle -
tizm müsabakalan da katılmıştır. 
Disk atma, cirit, gülle atma, yük -
sek atlama için rekor kırma mü· 
sabakalkn yapılacak, bundan 
sonra Galataray - Fener takımiy
le Beşiktaş - Güneş takımı karşı
laşacaklardır. 

Dünkü maçlarda Ameli Hayat 2-1 
Boğaziçini, Darüşşafaka 2-1 Vefayı 

yendiler Yuceülkü ile Y enilise 
hükmen kazandılar 

Resimde görülen çoli alımlı bir ı yapılmış san~allar olurea robur 
toptur. Krep dötinden yapılmış - güzelHğini artırır. Bucün Paris 
tır, yere kadar uzanıyor. Bu roba, bahçelerinde, par~larmda .bu r~ I 
0 enit vizyerli küçük bir deniz §&p- pek çok beğenılmektedır. Bır I 

• .... , tr. Framız gazetesi bunu anlabnak ._ _____________ ...... _. 

Çıç.:A.. · .., ,.Je, paklarda için diyor ki: "Bu zarif rop ile be· 
mevsimin en ıüzel robu olm. O • raber beyaz, yahut pembe eldiven
ıerindeki büyük beyaz noktalarile 

ler, küçük ~ik bir torba, mus · ayrıca bir çiçek tarhı manurası 
Yerir. lin mendil de olursa her ıey ka • 

Ayakkabıları satenmarinden dmlatmıf olur.,, 

'==========================================. 
P•li• h•berleri: 

Uydurma mühür, 
uydurma diploma! 
Beyoğlunda Ziba sokağında otu· 

ran Osep zabıtaya iki kiıiyi tiki
Jet etmif, yakalattırmııtır. Pan • 
ıaltıda T epeüıtünde 59 numara • 
ela oturan Jirayer ile Altınbak -
kalda lcadiye sokağında 10 nu • 
lllarada oturan Leon Osebin 620 
liraıını dolandırmakla suçludur • 
lar. Bunlar Osepe bir ditçilik dip
loıması bulacaklarını söyliyerek 
Parasını almıtlardır. 

Bunların evlerinde arattırma 
Yapdmı§, Jirayerin evinde kendi
•ine ait uydurma diploma bulun· 
ıtıuıtur. Jirayerin bu diploma ile 
diıçilik yaptığı da tesbit edilmit
tir. Leonun evinde de uydurma 
lftühürler bulunmuıtur. 

Bir kız otobüs altında 
ağır yaralandı 

Şehremininde odalar çıkma • 
Zında oturan sobacı Bekirin 12 
Yatındaki kızı Sadiye evvelki ge· 
Ce aaat 21 de Şehremininde tram
Yay yolu üzerinde Edirneye işli • 
Yen 59 numaralı otobüsün altında 
k.larak batından, bacaklarından 
Yaralanmııtır. 

Otobüs kazadan sonra hemen 
durnıuı, Sadiye otomobille Gure
ba hastanesine kaldınlmııtır. Şo
f" or Mehmet yakalanmııtır. Sadi -
Yenin sıhhi vaziyeti ağırdır. 

I tAi.IP KAÇARKEN - Ga • 
atada oturan Osman oğlu Meh -
~~· IU iskeleainde Ağoba ait 

0 ztepe ıu deposuna ıirmif, iki 

Şirketi Hayriye şikayetler' 
yerinde bulmuyor 

Şirketi Hayriyenin yeni tarife • 
sinin iki kıyı arasındaki fiat fark
laTI yüzünden en çok Anadoluhi
sarında otURnlar tarafından be • 
ğenilmediğini, itirazla karşılan • 
dığını yazmıttık. 

Dün Şirketi Hayriyeden sor • 
duk. Şirketin yeniden tenzilat yap· 
maya imkan görmediğini ve tari· 
fenin bir hazirandan itibaren tat· 
bik edileceğini öğrendik. 

Amerikalı gazeteciler 
Şehrimize gelmesi beklenen 

Cenubi Amerikalı sekiz gazeteci· 
nin bugün öğle vakti Romanya va· 
purile gelmeleri umuluyor. 

Gezeteciler tchrimizde misafir 
olarak kalacaklardır. 

•-•n l . .,.....,.........,........ ...... ~ ---- -
damacana çalmıf, kaçarken ya • 
kalan.mıttır. 

OYNAREN DÜŞTÜ - Yük -
sekkaldırımda oturan sekiz yaşın
da Tali isminde bir çocuk karde
f İyle oynarken dütmüf, yerdeki 
camlar batına batarak yaralan -
mıtlır. 

ALACAK YÜZÜNDEN -
Sirkecide bahçeli birahanede Si -
livrili Mehmet ile Hüıeyin rakı i
çerlerken alacak yüzünden kav • 
ga etmiıler, Hüseyin bardakla 
Mehmedi yüzünden yaralamı§t -
tır. 

ARABA ÇARPMASI - Oı -
küdarda Horhor çefmeıi civarın· 
da oyniyan üç yatında Şükran'a 
Nazminin arabası çarpmıı, hafif 
surette yaralamııtır. 

Istan bulsporla 
Güneş birleşmesi 

lıtanbulapor ile Güneş dele -
geleri arasında iki klübün birlet • 

mesi yolunda yapılan konutmala
rın anlaıma ile bittiği yazılmıt · 
tı. 

Bu anlapnanın lstanbul•por 
kongresinde kabul edilmediği ve 

83 üyeden 61 üyenin anlatmayı 
reddettiği anlatılmaktadır. 

Kongre çekilen idare heyeti 
yerine yeni bir heyet seçmitt;r. 

Doğanspor'un bir 
tezibi 

Dün fU tezkereyi aldık: 

Üçüncü küme lik maçlaı1nm 
nihayetlenmesi üzcıine cumartesi 

günkü ni.iı-hamzda üçüncü küme 
takınlanmn vaziyeti yazılmakta, 

ve klübümüz beşinci mevkiinde 
gösterilmekteydi. 

Doğanspor klübü yaptığı maç
larda şampiyon Feneryılmaz, Sü-
merspor takımlarını alın terile 
~·enmiş ve tamam 20 puvan kazan
nuştrr ve kümede üçüncüdür. 

Ancak Feneryrlmazhların, ve 
Sümersporlularm oyuncularımızın 
gayri nizami oldıuğunu iddia e • 
derek yaptıkları itirazlar futbol 
heyeti tarafından yerinde bulun • 
muş ise de hakkımızı arayarak fe-
derasyona müracaat etmiş oldu -
ğumuz için henüz vaziyetin ne o -
lacağı belli değil demektir. 

Keyfiyeti muhterem gazekniz
de bu suretle yazmanızı rica e<lıe

nz. 

Doğanspor ikinci reisi 
Nizamettin 

• 

Yukarila: DarÜffalalia - Vela m~ınilan iörüniif .• 
Altta: Yiiceülkülülerin liıanslarına bakılıyor •. 

1.iseler arasında tertip ettiği- bir kurtant yaptı. Karııhkh a • 
miz ıampiyona maçları bitmek Ü· kmlarla birinci parti bitti. 
zeredir. Şeref stadında dün fut- ikinci partide top Amelihaya
bolde Boğaziçi ile Amelihayat, tta, ıüzel bir akın faulle netice!eu
Yenilise ile İstanbul, Yüceülkü ile di. 
Pertevniyal, Darünafaka ile Vefa Refiinin ıüzel bir initi HızıNı 
liseleri ekipleri karıılatacaklar- ellerinde ıöndü .. 
dı. Amelihayat ıene üıtünleıti. 

Boiazi~i- 'Amelilaayat Sağdan ıelen bir vurutu Süley • 
Birinci maç Boğaziçi ile Ame- man direğe çarptırdı. Refii ye .. 

lihayat arasında yapıldı. tiıti. Gol.. Fakat aayılmadı. B!r 
Saat tam (14) de Bay izzet Mu- aralık Hızır elinden topu kaçırdı. 

hiddin Apak'ın idaresinde oyuna Firüzan topu elle tuttu, hakem 
baılandığı zaman takımlar ıöyte penaltı verdi. Süleyman güzel 
dizilmiıti: bir vurutla topu ağlara taktı. 

Boğaziçi: Hızır - Firuzan, Boğaziçi aleyhine korner, fa. 
Mukadder - Sabih, Bülent, 0:- kat neticesiz •• 
han - Kazım, Faruk, Alaettir., Boğaziçi akına geçti. Aliettin 
Şemsi, Ragıp.. 20 metreden rüzel bir tüt attı, ka 

Amelihayat: Zahit - Şahap. leci koltuiunun altından kaçırdı 
Faruk - Turgut, Hüseyin, Nev- ve gol. .. Vaziyet 1 - 2 .. 
zat - Neıet, Ruhi, Sedat, Süley· Oyun, karıılıklı sürmeye batla 
man. Galip. dı. Boğaziçi aleyhine bir frikik 

ilk akını Boğaziçi yaptı. Fa- neticesiz geçti. 
kat hemen kesildi. Amelihayat. Bundan sonra Boğaziçinin hA 
kartı akına geçti. Oyun karşılık- tası yüzünden sayılmıyan bir golle· 
lı akınlarla yürümeye başladı. rini ve son bir neticesiz kornerde-o 

Boğaziçi en çok soldan akıyo~- sonra oyunun bittiğini gördük. 
du. Bir aralık Şahap la Faruk çar- 1 - 2 Amelihayat kazanmıttı. 
pııtılar, vaziyetten istifade eden Yüceklkü - Perteuniyal 
Kazım güzel bir sürüşle kaleye İn· ikinci maç: Yüceülkü ile Per· 
di. Hafif plase yaptı, fakat Amc- tevniyal gelmediği için Yüceülkü, 
lihayatın kalecisi yerinde bir ha- hükmen kazanmıt sayıldı. 
tuşuyla gole mini oldu. Y eniliıe - lıtanbul 

Kazım gene soldan akıyor. Gı:- Üçüncü maç: lstanbul lisesiyle 
zel bir şüt .. Fakat top gene kale- Y enilise arasında yapılacaktı. Jı. 
cinin ellerinde... tanbul ıelmediii için Y enilise, 

Amelihayatın güzel bir akışı 
1 

hükmen kazanmış aayıldı. 
da Hızırın ellerinde söndü. Ameli·' Bunda.n ıonra. Y enilise ile Yü
hayat, gittikçe açılıyordu. Süley- ceülkü arasında, Foto Ali ve izzet 
man ıahsi bir iniıle takımına bir Muhiddin Apak'ın ittirakile güze! 
gol kazandırdı. l Sedat iyi değil, Faruk yerinde~ (Devamı 10 cuda 3 cü sütunda) 
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Finans Bakanının 
Kamuta,,daki izahatı 

.o:---------'""!""~~--~~---·· 1 TAKViM 

+ 
Gilıı doğu~u 

Cuma 
24 Mayıs 

21 SE~ER 

4.ıı.~ 

Cumartesi 
21'1 Mayıs 

!~SEFER 

4.34 
19,Y.8 

o - " 

HH~AYE 
935 bütçesinin evvelki gün Kamu· 

tayda müzakeresine başlanıldığını, 
Finans Bakanı Bay Fuat Ağralımn 
izahatta bulunduğunu yazmıştık. 
Finans Bakanının, dün hepsini koya· 
madığımız önemli izahatının geri ka-
lan parçası şudur: • 

Bundan sonra bankalardaki 
mevduat etrafında finans bakam 
§U izahatı vermiştir: 

933 senesinden beri mevkii me. 
riyette bulunan mevduatı korum:a 
kanununun halkın tasarrufatını 

vikaye hususunda kafi bir temi -
nalı haiz olduğunu ve bu kanu -
nun neşrinden sonra seneden se . 
neye halkın tasarrufatmın art . 
ması için lazım gelen te§vik edid 
mahiyette olduğunu meydana koy 
muıtur. 

Biriktirilen paralar, gerek ht
riktirenler için, gerek hunların ik
tisadi hayatın inkiıafında istimal 
olunmaları hasebiyle amme için 
faydalı olduğu görülmektedir. Bu 
kanunun karıılıklar için kabul et
mit olduğu esaslara göre bunların 
menafiinden mahrum kalmama6ı 
yolunda bankalar tarafından VU· 

kubulan müracaatlar üzerine ge. 
çen aene yükaek mecliste kabul e~ 
dilen kanunun çerçevesi dahilin . 
de bunların istimaline müsaade 
verilmit ve bu suretle gerek ban . 
kalar ve gerekıe mevduat sahip . 
leri hakkında istifadeler temin o . 
lunmuıtur. Bu suretle bu kanu • 
nun tasarruf için kafi teminatı ha.
iz olcluğu anlatılmıştır. 

PARAMIZIN KIYMETI 

Milli paranın fili istikrarından 
bahsetmeyı )uzumlu görüyorum. 
Paramız bugünkü iktisadi rejim· 
]erin nomal §eraitine dayanarak 
kıymetini muhafaza etmektedir . 
Dünya para itlerinin gidişini e 
h<:!mmiyetle, alaka ile takip et 
mekteyiz. Bizim para hakkınd?. 
'akip ettiğimiz gaye müteaddit 
ve:.ilelerle mevzuu bahsolduğu Ü· 

::ıı:ere sarihtir. Bizim para işlerin · 

de tuttuğumuz bütçe müvazenesi.
ne, ticaret ve tediye müvazene· 
lerine istinat eden emin esaslar İi· 
zerindedir. Ticaret ve tediye mü
vazenelerinin gidişiyle ve hatta 
bu mevzuların lehimizde inkişafi
le olan gidi~inde alakadar olan dö. 
viz vaziyetimiz alınan tedbirlerle 
anomal addedilmiyecek tarzda 
devam etmektdeir. 

Tediye müvazeneaindeki ağır 

yükü, geçen sene olduğu gibi bu 
sene de harici borçlarla eskiclen 
kalmış olan borçların harice çık· 
mak istenilen sermayeleri teşkil 
etmektedir. Döviz yükünün ağn·

lığı, harici ticart müvazenesinin 
lehimizde olan farkı ödemeye ka
fi gelmemesindedir. 

Bu husustaki mü,külatı kle
ringler sayeıinde korumaktayız. 

Finans bakanı sözlerine devam 
ederek kanuni salahiyete istina · 
den gümü! para darbına başlan • 
dığmı bunun 4 milyonluk kısmı · 
nın Mayısta ikmal edilmit olaca · 
ğım, önümüzdeki sene içinde d~ 
elli ve yirmi beş kuruş -
luk aksamının Büyiik On· 
derimizin resmi ile müzeyye-.ı 
olarak tedavüle çıkarılacağım 
söylemi! ve diğer taraftan da 10 
ve 5 kuru~luk nikel paraların d~ 
basılarak çıkarılması için lazım 
gelen tedbirlerin alındığını ilav~ 
eylemiştir. 

DIŞ VE iÇ BORÇLARI 
Fuat Ağra1ı bütçe münasebe· 

tiyle vaki bu izahatı dolayısiyle 

dış ve iç borçlarımıza da temas C· 

derek: 

"Düyünu umumiye bütçesi, is
tikrazlar faslı, imparatorluktan 
Türkiyenin kendisine isabet edel~ 

Güa batısı 
Sabah xıamar.ı 

ogıe namazı 
ikindi na mazı 
Akşam namu 
Yatsı oama.zı 
imsak 
Yılın grçen gUolerı 

19.27 
3.36 i'.36 

ıı.10 l~. t 1 
16.09 16.JO 

tU7 19,18 

21.2ı 21.24 

!5:i i.23 

154 (jl'i 

~il 1 1 Yılın kalan günleri 212 

kı&ma ait orta itilafname muc\. =-------------
hince tediye edilmesi lazım gelen ----------- -~--ı,-
mebaliğ 700 bin altının mukabili 1 R A D Y O 
olarak tamamen bütçeye konmu~· -..!----~~~~----......_. 
tur.,, demiş ve ilave eylemiştir: Bugün 

lSTANBUL: 
Dahili istikrazlarımızın faiz ve 12,30: Muhtelif plak neşriyatı, 18 

itfasına lazım gelen miktar kar - Dans musikisi plak, 19,20: Çocuk sa· 
şıhkları da ta~amen bütçeye kon· ati - Hikayeler Mes'ut Cemil, 19,50: 

Haberler, 20: Profesör Liko Amaı· 
duğu gibi, diğer taraftan mülga Keman kol'o, 20,30: Havaiyen kitar 
aeyrüsefain idaresinin borcu dahi Siyret ve arkadaşları, 21: Bayan Ba· 
dahil olmak üzere dalgalı borçla· bikyan şan piyano refakatiyle, 21,20: 
rın itfası için 900 bin liralık tahsi- Son haberler, 21,30: Radyo, caz ve 
sat da bütçeye konmu!tur. Mah· tango orkestrası Bayan Birsen şan. 
subu umumi kanununda ve hüku- 823 l{hz. BÜKREŞ 364 m. 
meti milliye borçlarına taalluk ~ 13 - 15 Gündüz plak yayımı, 18: 
den dalgalı borçların tesviyesi işi Marş ve valslar, 19 Duyumlar, 19,15 
ikmal edilmek ve senelerdenbeti Oda musikisi, 20: Üniversite dersle-

ri, 20,20: Senfonik -rnls plakları, 20, 
devam eden bu muameleye de 55: Musiki konferansı, 21,15: Senfo· 
kat'i bir nihayet verilmek üzere· nik konser, 23: Duyumlar, 23,15: 
dir. PJak, 23,45: Fransızça ,.e Almanca 

Kanunları mucibince yüzde 5 
ve yüzde 2 faizli istikrazların 935 
senesinde itfası lazım gelen kısım 
larma ait tahsisat bütçede derp1ş 
edilmi~tir. 

Hülaea olarak deyebilirim ki, 
kanunlarımızın, mukavelelerimi · 
zin derpiş ettiği borçlaıın taksit -
leri, bir parçası noksan olmamak 
üzere tamamen bütçelerine konul-
mu§tur. - Bravo sesleri - · 

son haberler. 

175 I\hz. MOSKOVA, 1724 m. 
17,20: Radyo artistlerinin solist 

konseri, 20: Edebiyat, 21: Karışık 
konser. 22: Çekçe yayım. 23,0S: Ingi· 
lizce. 24,05: Almanca. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
19,15: Salon musikisi. 20,30: Mo · 

tartın "DON JUAN" opeı'ası "Ope -
radan nakil). 22,05: Duyumlar. 23,45 
Hava rapor.u. 23,50: Çingene mızıka
sı. 24,30: Plak. 

713 Khz. ROMA 421 m. 
DEVLET KREDiSi 20,15: Iiarışık konser. Sözler, plak 

Hazine itlerinin tutumu, tedi · 21: Duyumlar. J>Jak, 21,25: Yunanis • 
yatın intizamı devlet kredisini gün t~n için ) :ıyım. 21,30: Sözler. 21,50: 

·- ulusal havaalr 21,55: "La Grande o· 
den güne yükseltmiştir. Ve güu· ra,, adlı üç perdeli piyes. 23,30: Dans 
den güne yi\kseltmektedir. Geni, musikisi. 2·1: Duyumlar. 
nafia programımızın l!-t~ikatı böy 
lece kredileri istinat ederek nor· 224 Khz. VARŞOV A l339 m. 

19,fi: Şarkılar. Sözler. 20,35: Bul· 
mal ~eraitle temin olunmaktadır. gar koro konseri. 20,50: Sözler. 21,ı:>: 
Bunlar için evvelce talipler yüzde Senfonik konser. 23,30: Şiirler. 23,45: 
1 O derecesinde faiz isterlerken,, Sözler, 21,05: Dans plakları. 
hazinenin taahhüt ve tediyatında. 182 Khz. p AR1S 1648 m. 

gösterdiği intizam bunu yüzde 5,5 21: Operet musikisi. 21,30: Gazete 
haddine kadar indirmiştir. - Bra- haberleri. 22,1:;: Duyumlar <Ajans). 
vo sesleri - Yüksek heyetinizden 20,30: Hava raporu. 23,35: Lucien 
alınan kuvvet ve direktiflerle dev· Goldy cazı. 
let devlet kredisinde husule gelen ============== 

mevkidedirler. - Alkışlar -bu ferahlı vaziyeti memnuniyet{~ 
arzederim. Finans bakanı sözlerini törle 

Bu münasebetle dahili istikraz- bitirmi§ti: 
larımızdan da kısaca bahsedece- Arzettiğim gibi gerek vergiler 
~· ve gerek diğer hususta maruzat1-
gım. 

2436 numaralı kanunla yüzde mı kongreye açık olarak arzetmiş-
7 faizli 30 milyon liralık bir istik· tim. Bu itibarla yüksek heyetinizi 

uzun maruzatımla tasdi etmemek raz aktine salahiyet verdiniz. Bc-
na istinaden geçen sene iki milyo•.1 için sözümü burada keıerken di-
liralık bir emisyon yaptık. Bu se· yorum ki, bitirmek üzere bulun · 
ne de dört milyon liralık emisyo- duğumuz mali yılı Yüksek Mecli
na ihtiyaç görülmektedir. Ayni sin isabetli İr§atları ve kararları 

sayesinde nasıl muvaf fakiyetle suretle bunu da yapacağız. 
geçiriyorsak, girmek üzere bulun-

Ergani için yüzde 5 faizli va duğumuz seneyi dahi yine yükseli 
ikramiyeli olmak üzere 12 milyon heyetinizin çok yerinde ve daima 
liralık verdiğiniz mezuniyet tama- hadisatı göz önüne alarak verdiği 
miyle istimal edilmiştir. Bu suret yanılmaz kararları sayesinde dt> 
le verdiğiniz mezuniyet tamamen muvaffakiyetle başaracağımız td.· 
kullanılmı§ oluyor. biidir. 

Maf liip Fakat Galip 
Yazan: Mes' adet Ziya Denizeri 

Dr (Dünkü sayımızdan devam) 

... Şimdiki işinden çok mem • 
nundu .. Beyoğlunda yeni açılmıt 
olan bir ticarethanede çahtıyor • 
du. Sabahtan aktanıa kadar zih • 
nini yoracak hesap iti yahut par 
maklarını uyuıuk bir hale geti • 
recek daktilo yazısı yoktu. Evle· 
ri tanzim için ve yeni alınacak ev 
etyaıı için bazı· aileler ticaretha • 
neden yardımcı iıtiyorlar, itte o 
zaman ııra dü9t~kçe Güner de gi· 
diyordu. 

Bir senelik namus ve ıebatla 
çalıtmaaı ve evlerden hakkında 

gelen iyi haberler Günere ticaret
hanede ba§kalarmm iki üç ıenede 

ele geçiremediği bir kredi ve fır· 
sat kazandımnftı. Şimdi çok zen· 
gin ve kibar ailelerin istediği yar 
dımcı Günerdi. Her yerde ve her 
zaman onun ismi geçiyor, renk· 
lerde ve salon dötemekteki zevki 
selimi için "e!İ zor bulunur,, de • 
niliyordu. 

Kıttan yeni çıkılmıf, ilkbaha
rın müjdecileri çiçek ve ku,lar 
uyuyan tabiate bahar kokusunu ve 
nağmelerini ta!ıyorlardı. ltte 
bu mevaimde tkarethane çok met· 
guldü .•• 

Bir aabah Güner genit mermer 
merdivenleri ikiıer üçer çıkarken 
ticarethane sahibi Ali Ziyanın bir 
genç adamla kapı önünde konuı· 
tuğunu gördü. ~ a'bancuun arkası 
dönük olduğundan yüzü gözük • 
müyordu. Zaten görmek için me • 
rak etmedi bile ... Görmek mi? Ki· 
mi? Artık erkeklerden nefret edi
yordu. O kadar uğraştığı ve bü • 
tün çarelere baş vurduğu halde 
el'a.n Orhanın a,kının esiriydi. iş· 
te bunun için hem kendine kııı · 
yor, hem de bütün erkeklere gayri 
ihtiyari kin besliyordu. Odasına 

çıktı. Gözüne yazıhanenin üstün • 
de Ali Ziya Beye ait bir :ıarf iliş
ti. Odasında ve muumın üstün • 
de onun mektubunun iti ne idi? 
Aldı, hiç dütünmeden ticarethane 
sahibinin kap ısım vurdu.· içeri · 
den gelen "giriniz,, emri 
beyaz zarfı genç adamın 
koydu ve yavaşça: 

üzerine 
önüne 

- Affedersiniz, sizi rahatsız et· 
tim; fakat yanlışlıkla çocuk ıizin 
mektubu bana za.nnedi.p odama 
getirmit de .. diye mırıldandı. Tam 
dışarı çıkacağı ıırada çağırıldığı· 

nı duyunca geri döndü. Ali Ziya 
bir işaretle onu karşısina oturma· 
smı söyledi. Ağzındaki sigaranın 
bitmesini bekledi, bir iki kere de· 
rin n~fee alrp tavana doğru üfle • 
diği dumanın halkalarına daldı, 

sonra: 
Hayır, Güner onu ben gönder-

hil boyunca ya':at yavat yürüme • 
ye baıladı. Gözü uzakta üç ıene 

evvel onunla oturduğu kayaya i • 
lifti. Hayret, biraz ileriıinde bir ev 
yapılmıttı. Açık filizi panjurları 

etrafına sardığı gül dalları ve göl· 
gHinde uyuduğu çam ağaçlarile 

pek romantik bir yuva idi, Yavaf 
adımlarla kapının önüne gelmiş· 
ti. Numaraya baktı 5, adresteki 
numara. Kapıdan girdi eve doğru 
yürüdü. Uıtü renkli camlarla ıüa· 
lü ceviz kapı açıktı. içeri girdi. 
Etrafına bakındı, kimseler yoktu. 
Birisi gelir ümidile kapının ziline 
bastı. Hayret, görünürde hiç kimse 
yoktu. Y orulmuftu... Antrede bo· 
yacılarm bıraktığı üatü beyaz, ye
!il, f iJizi boya lekelerile dolu bir 
merdivenin ilk basamağına ilite • 

ceği aırada, kar§ıımda biriıini 
gördü. Deniz ren·gi gözlerini yu • 

karı çevirdiği zaman Orhanın ko• 
yu ye§İl gözlerile kartılaıtı. Bir 

lahza öyle kaldılar. lkisi de bir teY 
söylemek istiyor, fakat cesaret e
dip başlıyamıyorla.rdı. Orhan buz 
gibi olan Güneri kendine çekti, 

fakat biraz evvel merdivene ta · 
kauız, yıkılacakmıt gibi dayanan 
bu çelimıiz vücut, umulmaz bir 
kuvvetle kendini geri itti. Öpmek 
için uzanan ağzı elile kapattı. Son
ra kalbinde ve gözlerinde el'an 
onun için Y.B.nan aşk aletine üatün 
gelerek: 

- Hayır, bir kelime istemem. 
Yalnız size hatırlatacafiım bir eey 
var, "güzelliği için katibesiyle ev• 

lenen bir adam her zaman, her 
yerde gülünç mevkie düşer ... ,, Al· 
laha uımarladık. 

Güner mağluptu çünkü el'an 
onun &!kının eıiriydi .. Galipti çün, -----kü kadınlık gururu hislerine ga " 
lehe çalmıttı. Yaptığından mağ • 
rur fakat ondan, Orhandan, ebe " 
diyyen ayrıldığı için yaslı, yava§ 
yava~ akşamın kaı-anhğmda kay " 
boldu. 

- BiTTi-

Bir neşriyat davasında 
beraet kararı 

Kültür idaresine dokunan bit 
yazısından dolayı "Zaman11 ga " 
zetesi dava edilmiş, yakııık alırı1; 
yan y:azı neşrolunduğu iddiaaiyl~ 
açılan bu dava, İstanbul ikiıı"' 
ceza hakyerinde, cezalandırıhf 
karariyle bitmişti. 

Karar temyizden bozulara1' 
ge]mi~, yeniden muhakeme yapıl' 

A t ı h tt · · · t'k t · dim, bu mektup çok zengin, kibaı· n a ya a ı ıçm ıs ı Yaza '\ Bir d iizeltm ~ 

anış ve davaya bakan lıtanbul i .. 
kinci ceza bakyeri, dava edile1' 
ba§muharrir Ebuzziya zade Ve " 
lit, neşriyat müdürü Cihat ve iııı -
tiya:ı; sahibi Ali haklarında bu se" müracaat etmiyoruz. Bu fevkala. Akara, 23 (A.A.) - Düzeltme: lt'i. bir beyden geldi. f stinyede yeni 

d b'd ld d'l k · bir ev yaptrrmı~. Bu evi senin e mena ı en e e e ı ece varı~ nans Bakanı Bay Fuat Ağralının düp 3" 

datla yapacağız. Kamutayda yeni bütçe hakkındaki ı tan.zim etmeni istiyor. Bazı doıt • 
fer beraet kararı vermiştir. 

Muvaffakiyetle akdolunan bıı 
istikrazların ödeme şartlarına gO
re icap eden kartılık tamamen büt 

izahatının vasıtalı vergilerin gelirle- ]arından methini duymuş ve onun Havzada umumi kütüpalle 
rini mukayese eden kısmında bir ra· üzerine bana dün bu mektubu 
kam yanlışı olmuştur. göndermiş, demincek de bizzat Havza, (Hususi) - Yeni l(a~; 

Bu yanlışı kapsayan paıçayı, yan· 
çeye konulmuştur. lışı düzelterek olduğu gibi aşağıya 

istikrazlara gösterilen rağbe- koyuyoruz. 
tin, bu rağbetin devlet kredisile "Vasıtalı vergilerin inhisarlar ve 
ve bu kredinin sağlamlığı ile ala- f evkaladeler de dahil olduğu halde 
kasını huzurunuzda memnuniyet- 932 senesinde 11 aylık miktarı 98 

milyon 483 bin, 933 senesindeki 11 ay· 
le arzederim. Tasarruf sahiplecJ tık miktarı 98 milyon 339 bin, 934 se-
paraların bu suretle emniyetli bh nesinde ise 117 milyon 715 bin lira . 
surette artırmaktan müsterih olaTJ dır. · 

kendi gelip onu görmen için rica makam bay Şevket ve Ha\'ıa. 
bb .. Ieı1 

etti. Mustafa Çonoğlunun te§e uı , 
Güner üç ıenedenberi ilk defa ile bir kütüphane açılmasına k"

lstinye yolunda idi. Oç sene evvel rar verilmi§tİr. Bay Mustafa ço~ 
yüzüne bir paçavra gibi atılmıt o· oğlu açılacak mües.seaeye bi1"

0 ~ 
lan, "katibelik,, damgaaını hediye kıymetli kitaplar hediye etııl~ 
eden adamı unutmak için onunla auretiJe fedakarlığını gösterıniş~'; 
sık sık geldikleri lstinyeye ayak Kütüphane, bugünlerde açıJaca ' 
atma-r; olmuştu. Vapmdan indi, sa- 1 tır. 



Finans bakanlığı en ağır1 

işli yen bir bakanlık 1 

ltalyan - Habeş 
konuşmaları 
çıkmaza girdi 

~ ( Ba§tarafl Birincide) 

nundaki bet bin niifus nisbetinin 
0 n bine crkarılma11~daki makaa • 
dı ıordu: Bay Hasan Fehmi: 
''- Noterleri aıgari mükellef İ· 

Yet kaydına tabi tutmayı muvafık 
bulmadık. Zirai kredi yapan san· 
dıklardan böyle ticari ve zirai is • 
likraz yapanları mükellef tuttuk.,, 

Dedi. Bay ismet (Çorum), Zi
raat Bankasının ne ıuretle vergiye 
tabi tutulduğunu ıordu. Bay Mus· 
lafa Şeref, noterlerle kredi san • 
drklarının, vergiden istisnalarının 
bütç:? encümenince onaylandığı • 
nı, bunun sebeplerini anlattı. 

Bay Ahmet İhsan: 
"- Prensip, iıtisnaiyeti asgari 

lliıbette kaldırmaktır, kazanan ve. 
tir; kazar.mıyan kalkar ortadan .. ,. 

Dedi. Neticede bay Refik Şev · 
ketin tasarruf aandıklarile noter · 
lerin vergiden iıtiın.aları takriri 
onaylandı. 

Bay Hüınü Kitapçı, kanunla • 
tın vuzuhsuzluğuna dokunarak, 
ltıaliye memurlamın zaten kanun· 
ları k~fi derecede anlamad!l<ları • 
Ilı, kanunun eıhasın hem ticaret • 
Rahından hem ikametgahından 
"ergi teklif emesine kartılık et · 
hası hükmiyenin yalnız ticaretgi • 
hından vergi teklif etmesinin doğ· 
tu olmadığını aöyledi. 

Bay Mustafa Şeref: 

"- Banka İfİ yapan banker • 
ler de kanwıa ıirmiıtir.,, 

Dedi. 

istihlak vergisi layihasının mü· 
ı&keresinde bay Refik İnce stok 
deınir ve bakınn beyannameyle 
bildirlmeıine itiraz etti. Finanı 
llakanı bun~ lüzumlu bulundu · 
ğunu, bay: lmıail _(Giresun), kaza
llrda tatbikatı yapacak memurla
tın metni anlıyamıyacaklarmı 
&öyledi. "Bu tarifeleri bilen dört 
llıalmüdürü vana ben İnMnhktan 
Vazgeçerim!,, 

Dedi. 

riayet, namus borcudur. ,, 
Cevabını verdi. 
Ankara, 23 (A.A.) - Bugün 

Hasan Sakanın batkanlığında ya
pılan Kamutay toplantısında 

Başkanlıktan gelen memurin ka -
nununa ek kanun layihasının muh· 
telit bir ecümen taraf mdan tet -
kiki tasvip edilmi§ ve açık bulu • 

nan riyaset divanı katipliğine Ça
nakkale saylavı Ziya Gevher se -
çilmiştir. 

Bazı bakanlıkların 1934 yılı 
bütçelerinin bar! fa,ıl ve madde
leri arasında 83,298 liralık mü • 
nakale yapılması ve posta telgraf 
ve telefq_n umum müdürlüğünün 

934 yılı bütçesindeki açığın kapa
tılması için 200 bin liralık istik -
raz akdi ve kefalette bulunmak 
huauıunda. Bayındırlık ve .Finans 
Bakanlarına mezuniyet veren ka-

nun layihaları buhran, kazanç ve 
istihlak vergisi kanunlarının ha -
zı maddelerini değiştiren kanun 
layihalarının kabulünden sonra 

bütçenin masraf kısmının müza
kereıine geçilmittir. 

Maliye bütçesinin görüıülme • 
sine başlanılması münasebetiyle 
söz alan Refik Şevket ince, Ba • 
kanlık teşkili.tına temas ederek 
bu teşkili.tın ağtr işlediğini ve 
bunun da alakadar memurların 
kendilerine verilmit olan itlerin 
mesuliyetini kendi üzerine ala -
rak sureti katiyede halletuıek ira· 
desini haiz olmamaları ve her kü
çük güçlük kartmnda dosyaları 
hukuk mütavirliğine tevdi etmek 
suretiyle İ§İn içinden çıkmak is -

temelerinden ileri geldiğini söyle
mit ve vergi kanunlarının bir kı· 
sım Finans Bakanlığı memurla - , 
rınca yanlıt anla§ılarak yanlış 
tatbik edilmesi yüzünden meyda
na gelen güçlükleri anlatmıştır. 

Bunlara karşılık veren Finans 
Bakanı Fuat Ağralı, finans n:ü • 
dür ve memurlarının kendilerine 
gelen itler üzerinde haaaas dav -

Bay Hüsnü, yün meaucatından ranınaları vazifeleri icabı oldu • 
ll'ıetre murabbaına alınan 100 ku. ğunu ve kanunların tatbikinde bu 
tutun niabetsizliğini, bunun dahi • haasasiyeti göstermiyerek kendi 
li imalatın önüne geçeceğini bil · kanaatleriyle meseleleri hal yolu
dirdi. Muvakkat madde encümene na gidecek olurlarsa o vakit ken
tönderildi. dilerinden beklenen iti yapmamı~ 
. Maliye bütçesinin müzakere • olacaklarını itaret ederek bu ve • 
•ınde bay Refik İnce, Finans Ba • sile ile maliye memurlarının yük
~lnlığının en ağır itliyen bir Ba • sek değerlerini söyle::nekten bü -
lnlık olduğunu, kırtasiyecilik yük bir zevk duyduğunu iiave et-

:••talığ~le haıta bulunduğunu, u· mit ve Finans Bakanlığına yapı · 
Uaun Fınans Bakanlığından ıür'· lan müracaatlerin takip şekilleri 
~lli İt beklediğini, maliye müte .' ve uıulleri ve ay, ay başarılan iş-
laaıaının verdiği raporda herke • l !r hakkında ra.kar.1lara dayanarak 

•in kendi dairesi nizamlarını bil • izahat vermiştir. 
~eıi lazım gelen itlerin bir kere Fuat Ağralı, mali kanunların 
d~ hukU'k müıavirliğine havale e· İyi bir surette yapılma~ı için sar· 
ıldiğini ve orada binlerce evrak fedilmekte olan mesaiyi de kayde-

topl.. d w k d · w • • d k b .. ,. 1 k l ... n ıgını ay ettıgıne ıtaret ere ugun mer ı o an anun a-
ederek dedi ki: rın tatbikatından ileri ge!en ufak 

"- Bu kağıtların ne kadar za· tefek bazı hataları bütün finans 
llllnda çıkarılabileceğini, maliye memurlarına yüklemenin yersiz 
"ekaletinde devletin, vatandqın olacağını söylemiş ve bazı mali 
~:nf aatlerinin ne hale geldiğini kanunların yanlıt tatbikatı etra • 
. ~liinmek lazımdır. Memurların fında Refik İncenin ileri sürdü • i' ~rini kavrayamamaları sebep • ğü misallere cevap vermi~tir. 
terı •ık sık değiten kanunlarda a- Finans Bakanı, Refik İncenin 
'nlllalıdır.,, saydığı ve misallerin yanlış anin -

I k Finan1 Bakanı tenkitlere kartı· tılmıt olduğunu söyliyerek mese· 
1 'Verdi, lenin iç yüzünün tama:nen bunun 

Dü • bü' • • aksi olduğunu ve bunlara ait bir-
'11 '' YUnu umumıye tçe.ının takım kanunların Kamutaya ve -
)o:~~kereainde bay Türker (Af • rildiğini ilave etmittir. 

., Büt~e encümeni reisi Mustafa 
"' - Borçlarımızı acele değil, ya· Şeref Özkan da Finans Bakanlı· 

t Java. ı· D d' F' Q,L -s Tere ım .. , e ı. ınans ğının her bakımdan yüksek bir 
tta.ıırı d d ,, erece e bulunduğunu ve bunun 

llı~k Bu borçları vaktinde ver • daha yüksek bir mevkie vardırıl
ınukavelesile bağlıyız. Buna ması için yeni bir teıkilat kanunu 

Dlf"" (Baş tarafı 1 incide) 

hiç birini yerine getirmeği kabul 
etmektedir. 

Habeş andıçı, ltalya hükume -
tinin 19 - 1 - 935 tarihli kon • 
ıey kararına rağmen, hakemlik 
usulünden kaçınmağa çalıttığım 
ve Habeşistanın kendi arzusiyle 
tesis ettiği bitaraf bölgenin, her 
kavgalı yerlerde muvakkaten ha -

rış statükosunu sağladığını yazmak 
ta ve son olarak, biiyük devletlerin 
ltalyan - Habeş !avaşına mani 
olacakları umudunu bildirmekte
dir. 
lT ALYA ULUSLAR CEMiYE
TiNDEN ÇEKiLEBiLiR MI? 
Paris, 23 (A.A.) - Fransız ga

zetelerinin Cenevre aytarları, İtal
yan - Habeş anlaşmazlığı h<ı.k • 
kmdaki görüşmelere dair olan u · 
mutsuzluklarım gizlememekte • 
dirler. 

Bunlar bay Laval ile bay Ede • 
nin çalışmalarının sonuçsuz kal · 
mış olduğunu yazmaktadırlar. 

Echo de Paris gazetesi diyor ki: 
"1 tal yan - Habeş ihtilafı, git 

gide daha ziyade ltalya ile Ulus • 
lar Kurumu arasındaki bir ihtilaf 
şeklini almaktadır.,, 

Matin gazetesi, meselenin en 
tehlikeli mahiyetinin, diğer dev • 
letlerin de icabında istismar ede
bilecekleri fena bir misal teşkil 
etmesi olduğunu yazmaktadır. 

İtalya, Uluslar kurulunun mes
netlerinden biridir ve hiç kimse 1-
talyamn bu kuruldan çekilip git · 
mesini hatırlarına getiremez, çün
kü böyle bir hal, Cenevre kuru -
muna son tekmeyi, ölüm vuruşunu 
vurmak olacaktır. 

Le Journal, gerek İtalya ve ge
rek Habeşistan.ın her türlü hal su· 
retini müşkül kılacak bir hattı ha
reket ittihaz etmiş olduklarını yaz
maktadır. 

Oeuvre gazetesi, bay Musolini • 
yi bu meseleye faşizm için bir 
prestij meselesi yapmış olmakla 
muahaze etmekte ve İtalyanın hat
tı hareketini Japonyanın Mançu· 
rideki hareketine benzetmektedir. 

Romalı diktatör, kendi arzusu· 
mı Uluslar Kurumuna zorla kabul 
ettirmek sevdasındadır. 

Yeni Kitaplar 
w 

Fransızca öğrenmek için 
''Pransızçayı çabuk ve kolay öğrc· 

tirim .. adh kitabın iiçiincii!ôlü de basıl· 
mış Ye ı-;atışa çık:mlnır~tır. Anadolu 
'l'lirk ldt:ıp dcposund;t on kuruşa sa
tılıyor. 1 avsivc-cderiz. .. 

ıtıımnnn111ruııııımıııttmumımıtıtnuııııananMMltlt11n&11u wııtauı..,Hıu .ıftf11111nıımıa1J 

tetkik e::lilmek üzere olduğunu 

söylemiş ve bütçe encün:eninin 
hükumet tarafından teklif edil -
memi~ olduğu halde Finans Ba • 
kanlığı bütçesine bu teşkilat için 
500 bin liralık bir tahsisat koy • 
muş bulunduğunu söylemiştir. 

B~..ı ~örii~melerden sonra Fi • 
nans hütc:;esinin fasıllarına ~eçi • 
lerek bu hakanlığın masarifi kar· 
şıhğı olarak 13 milyon 799 bin 
114, rlüyünu umı•.miye için 45 mil· 
yon 492 bin 563, tapu ve kadastro 
için bir milyon 134 bin 770, Günı· 
rük ve İnhisarlar Bakanlığı için 
4 milyon 947 bin 659, lç Bakan • 
lığı için 111 bin 398, emniyet i:; -
leri için 4 milyon 112 bin 003, 
jandarma \lmum kumandanlığı i- ı 
çin 9 milyon 289 bin 752, Dı§ 
İşleri Bakanlığı için 3 milyon Z20 j 
bin 480 lira kabul edilmi~tir. 

Kamutay Cumartesi günü top· 
lancıcakhr. 

24 .MAYlS 1935 

L3.vrens Büyük Harpte 
Türklere esir düşmüştür 
~ (Ba§tarafı Birincide) 

rastlanırsa hiç te şaşmamalıdır, 

diyenler de vardır. 
Büyük Harpte İngiliz hükume· 

tine bu kadar hizmet eden bu a • 
dam beş gün kendini bilmeden 
cançekişmiş, bir hastabakrcı1 iki 
üç doktor, kap!sında bekliyen bir 
nöbetçi ve d.ört çıplak duvar ara· 
sında gözlerini bir daha açmamak 
üzere yummuştur. 

Bir Fransız gazetesinde şun -
ları okuduk: 
"llk defa olarak Arabistana kum· 
lar altında eski şehirlerin artıkla
rını aramak için gitmişti. Onun 
kazdığıyerlere pek yakın bir yer
de bir Alman heyeti de gelip ça· 
dır kurmuştu. Lavrens bundan il· 
kıldı ve Almanlara bir oltimatom 
vererek yirmi dört saat içinde çe· 
kilip gitmelerini bildirdi. Tabii 
buna önem (ehemmiyet) veren 
olmadı, Yarının casusu yirmi 
dört saat biter bitmez mitralyöz • 
le Almanlara saldırdı. Bunlar ça· 
dırlarmı ve çadırlardaki herşeyi 
bırakarak kaçtılar. Eski eserler 
arayıcı Lavrens mitralyözü nere· 
den bulmuştu? Belli değil. 

Büyük Harpte Arapları Os -
manlı devletine karşı nasıl ayak. 
landırdığını biliyoruz. Bilmediği
miz birşey varsa o da Habeşistan
daki çalışmalarıdır. Almanların 
Afrikada müstemlekeleri vardı. 
İngilizler o zaman Habeş lmpa • 
ratoru olan Li Yassu'nun Alman 
taraftarı olduğunu ileri sürüyor • 
lar, müstemlekelerdeki Alman 
komutanına (kumandanına) yar
dım etmesinden korkuyorlardı. 

Lavrenıi gönderdiler. 
Casus imparatoru tahtından 

indirmeğe karar verdi. O zaman 
Harar hakimi bulunan Ras Tafa· 
ri ile anlaştı. Li • Yassu'nun müs
lüman dinine büyük bir meyli ol
duğunu ortaya attı. Hristiyan pa
pazlar ile egemenler buna kıza -
rak ayaklandılar. Lavrens silah 
dağıtmıştı. 

Ras Tafad harbi kazandı ve 
İmparatoru, hala bugün bulundu
ğu, kaleye hapsetti. Onun yerine 
geçti. 

Li.vrens casuslar kralı olduğu 
gibi krallar atayan (tayin eden) 
bir adamdır da. Nitekim Faysalı 
da lraka kral yapmıştı. 

Kendisine teslim edilen mil · 
yonlarla İngiliz lirasını ayaklan • 
dırdığı uluslara dağıtan bu adam 
son zamanlarda beş parasız kal . 
m?ttı. Büyük Harp bittikten son -
ra lngiliz hükumeti onu lraka 
kral yapmak istiyordu. 

Buhususta fikrini öğrenmek 
istiyen bir muharrir kendisiyle 
görüşüp §U sua!i !ormuştu: 

- Size Irak kralJığı teklif o • 
lununca kabul edecek misiniz?,, 

Entelicens Sesvise düccnmiş 
olnn casus da: 

- "Hayır, art:k i~ten ~ekil -
dim. İngiliz hükumetinin yönetti
ği yerlerde çalı~mıyacağım,, de -
mişti. 

1NG1L1Z GAZETELER! 
NE DiYOR? 

Londra gazetelerinin hepsi 
Livrense ve ölümüne ait sayıfa . 
lar ayırmı§lardır. Başmakaleler 

bile yazıyorlar, İngiltere büyük -
lerinin ona dair neler dü!iindük • 
!erini anlatıyorlar. 

Lord Allenbi onun öldüğü 
gün radyo ile bir konferans vere· 
rek Lavrensten uzun uzadiye bah
ıetmi§, en ıon "Lavrens kendisini 

tanıyan ve seven bizlere aziz bir 
hatıra, bütün yurttaşlarına hiz • 
met içinde geçen hayatın örneği • 
ni bırakmı§tır,, diye sözünü bitir· 
miştir. 

Çorçil onun hakkında "Onu 
· kaybetmekle devrimizin en bü -
yük varlıklarından birini kaybet· 
tik ... lmpar(\lorluk, onun ansızın 
öliimiyle bir darbe yemiştir,, de • 
mişlir. 

ARAPLAR NE DiYORLAR? 
lrak devletinin Loncha mas • 

lahatgüzarı Ata Emin Lavrensin 
ölümü dolayuiyle (Taymis) e şu 
sözleri söylemiştir: 

"Livl'ens Arap sulhunun şam. 
piyonu idi. Kendisi Arapların is • 
tikli.ilerine kavuşmaları için E>lin
den gelen her şeyi yaptı La nens, 
yalnız harp zamanında rleğil, da· 
hil sonrara~arı sulh lconferansında 
da Arap davasını müdafaa 
etti. Lavrens, kral Faysa • 
lın en büyük dostu idi. 
Dostlukları kral Faysalın ölü · 
müne kadar sürdü. Kral Faysal 
ölümünden kısa bir zaman önce 
Londraya geldiği zami\ll Lavren • 
sle gayri resmi surette görüşmüş, 
ve ikisi birlikte yemek yemişler • 
di. Arap milleti onun ölümü yü • 
zünden derin bir tesir duyacaktır. 
Çünkü büyük bir dost kaybetti.,, 

"Suudi Arabistan11 devletinin 
Londra elçisi §u sözleri söylemiş -
tir: 

"Biz Lavrensi cesareti ve büyük 
askeri meziyetleri yüzünden tak • 
dir ediyoruz. Kendisi cesur bir a· 
damdı." 

J.OYO CORC: ntYOR: 
Loyd Corç Lavrcnsten bahse • 

derken çok mühim bir adam oldu
ğunu, memleketine çok büyük hiz
metler yaptığını ve hayattan çe • 
kilmekle dehasını hapsetti ğini 
ıöylemi!tir. 

Deyli Mail gazetesinde Lav • 
rens hakkın da c;kan uzun bir ya • 
zıda şu hatıra anlatılıyor: 

"Büyük savaş sıralarında Lav • 
rensi ölü veya diri olarak yakala-
yana 10,000 altı:1 mükHat vait 
olunmuştu. Lavrens bir aralık 
Türklerin el ine düştü. Fakat ken
disinin Çerkes olduğunu söyledi, o 
gece mülhiş bir dayak yedi ve sa· 
baha doğru kaçm~ğa muvaffak ol
du. Onun bu sırada . yediği daya • 
ğın i?.lerini kabrine kadar götür
müş olması çok muhtemeldir.,, 

-""""""'""''""''"WftlPttt1mumttt111• 1Ktt mmıKDUJınnııınmın .. t"*"11i*-IUffll9 

L1tvinof un ismet lnönüne 
teşekkürü 

Ankara, 23 (A.A.) - Maksim 
Gorki uçağının kaybından dolayı 
Başbakan İsmet İnönünün gönder· 
diği bn~sağı telgraf ma komiser. 
ler kurulu başkanı bay Litvinof a
~ağıdaki kar~ılığı vermiştir: 

Telgrafınızdan derin bir suret
te duygulanark Sovyetler Birliği • 
nin uğradığı ac!klı kayıp dolayı • 
sile dostça gösterilen sempati duy· 
gusundan dolayı Sovyctler Birliği 
hükumetinin içten leşehkürlerini 
kabul etmenizi rica ederim. 

Bir Amerika uçağı 
Nev-york1 23 (A.A.) - Bü • 

yük Okyanos ortasında mena vra
lar yapmakta olan Amerikan do· 
nanmasımn Amiral gemisi Pen -
silvanya zırhlısı, baş döndürücü 
bir hızla giden bir uçağın deni • 
ze düterek t1ularda kaybolduğu • 
nu haber vermektedir. Uçağın i -
çinde bulunan altı uçman ölmüş
lerdir, 
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Hitlerin Diyevi 
Karşısında Devletler 

_.. (BOf taralı l lndM) LôıJol Bir Şq S1Jfemi701 

meaafeli bombardıman ta,,are!o- Paris, 23 (A.A.) - Havaa a· 
rine maliktir. Dmamun önemli ı, jammm Cenene muhaWri, & La.. 
ir aurette deliteeelini zannetm\. valin B. Mitlerin Miyim hakkm

yorum. Bununla beraber 8. Hit· da beyanatta 1lll1umnaktan çeldn
lerin liizlerindeki edadan ft bp. mit olduimm ltlldinnektedir. 
Jük Britan,a hakkmdaki 1&111imt Jmih! Fraua d.pn itleri bakanı, 
te erinden dolayı çok mem Alman t.t'bakanmın llyleTinin 
nan ve hahti)'Ullll. iL Mitlerin 
bah " tepih etm'f oldula liul sahih metnini aldıktan ıonra du-
noktalarm, ıörüpnelere " hatta rum almak hakkını muhafaza et
mtbakerelere yol &(&bilecektir.,, mekte oldujunu llleqıiftir. Bu• 

nunla beraber, B. Bitlerin a6ylevi 
B. Cburchill, harp filoıu hak· çok önemli •JJlmaldadır. Bu be. 

landa töyle demiıtir: yanatm büyük bir ihtimamla in • 
"Eier Almanlar bizim filomu· celenmeai liznn olduiu aiylenll. 

san yüzde 35 ine eıit olacak biT mektedir. 8. Unlin yakmQ ha 
filo yapacak olurlaraa bizim aene- .CSyleTin huı noktalan hakkında 
lik deniz propammuza her ıımf· müwhıuıılar n hukukçularla ıa. 
tan daha çok miktarda ıemi inta· riifeceii beyan edilaektedlr. 
um koymamız bir :ıaruret olur.,, Paria p.nteleı'inin birçoktarı-

Bundan 10ma B. Churcbill, Jn. nıa Ceaene muhabirleri, B. Hit· 
pterenin etraflı te1.<liflerinin J., lerin ..,ı.riain Cennrede fen.ı 
'nlD Kamaruınm ıiali topl&Dbh- bir intl1- huıl etmiı oldulunu 
nnda müzakere eclilmai teklifir. bildirinektedirler. 
de bulunmuttur• Pelit Pariıien ıazeteainin hu· 

Binhatı Attlce, amele partiıi .-at muhabiri, Almanyanm ıiiel 
menauplarmm büyük BritanJuun proıranunm bozulmuma hiçb\r 
,.aidm ailihl•nmunn prateato veçbile müaaade etmiyeceli aur• 
etmek maJaediyle hüldbnetin ha- tindeki he,anatmdan ıonra teali· 
n lmwntleriain tabiyeai içini.. hat m•eleainde &ir anlqma Tfi. 
temelde olclaiu mun•m kredileri cude ıetirmek ümidinin auya dtq. 
lraW eb1Ü7ecelderini aöylemit- miif olftlumı bllcllimektedir. 
tir. Bu muhabire ıare B. Mitlerin 

Muhtelif amele partiıinden 8. a87lmncleki yeılne klü mütaleL 
Crip1, amele partiıinin müthit 111• andlap11alann topraia müte&llik 
rette bava kuvvetlerini arttırmalı olan abkim•na ve bu ancllqmala· 
meaeleainde hükGmete mtialıaret rm :reniden ıkden ıeçirilmeaine 
etmi1eceibıi, çilnkil amele put\. müteallik olan fıkradaki miltalea· 
3İnin pyet lnsiltere hlldbneti clll'. Bu. fıkraya &ü,;ik önem Ye• rilmektedir. Çünkü r~ıL-er --..1 
A vrupada yeni bir fellket ç•k • UDi" UN 

.............. ım.Jc ....._da iae l~ aorla ~ pe\f\\· 
mütterek emniyete ket çdanuma ııaeaiıif l'ltem9'1 dUıünmemekte 

old .. Jh.- .x..•-=·tir. 
mü,terek emniyete da)'9"'D•• il- .......... -J---s Burada L--ıl 01 -- :_.:L-- 12 

mm ıeleceği mütaleumda bulun· .... 'uau ........ u-

dajmm '6Jlemlftb'. re 3 Şubat tarihli Lonclra proto· 
AftlD Kamaruı, &Gtçe ta1I. kolu eauma dayanarak Almanya 

minlerinin ekailtilmeaine müteal . ile müaakerat ic:ruı eakiainden da· 
lik olan amele partiıinin takririni ha kola1 olacaktır. 

Okullar 
Şampiyonl tu 
_.. Btlf ttırflh r ncl _,.,,.,_ 

huauat .bir karplafma ,apddı. Gü
zel ve eilenceli oldu. 

Darilwılolıa - V.la 
Son maç DariiHafaka - Vefa. 

talnmlan arumda yapıldı. Da
riittafaka fi5yle kurulmuıtu: 

Selim - Cenanl, Sadi, Cell1, 
Latif, Saim, Faruk, Ali, Cemal 
lbaan, Sıtla. . 

Oyuna Şazi Tacanın idareain· 
de Vefalılar hatladı Soldan J&IM· 
lan akını Dariittafaka mtidafauı 
kati. • 

Bu hafta Dariltf&fakaldan a • 
çık &ir oyunla hücumda pril)'o • 
ruz.. iki tarafm znkle aeyredi . 
len ve biribirini konlayaa siizel 
alanlan var. 

Utifin uzun bir \'Ul'llfUDU ka • 
pan lbaan ilerliyor. Fakat demar· 
ka edildiii için faul.. Gibel b'r 
frikik, top direl• çsrpıyor, netice
ıiz .. 

ÖzdD 
9 uncu L.late 

Orrteldn: 
1 - Sa flkerl eritir. 
z - Bllmeee apm-• c-.e-.... , ......... .., 
3 - Aıuamda ........... ... 

bklank• ....... 
' - ,,,,..,.,, - Çllıl, kotama 

1el11 
o....,.,: 
1 - B• lete ... ı bir çllse bu

ıaatm• 111lemf7ora& 
ı - Ba lfln kotama 191• ... 

dlr? 
' - 'l'tırnlulll. ,,,,.,, ,..,,,,,. -

Aalatlt 
OmM: 
iki taraf da b11 ah• kadar Mr 

bir anlqd 1"llamadılar. 
4 - B,,.,,,.., - DiY" 

·-MdU - 8IJleY ..,., 
ı..t 

lffftl'& 

12 NJ• kartı 340 reyle reddetmi.- Ulıııltır C..ı,,.ıi Korülorl""""• 
tir. Bu karar ile hiktmetia bava Parla, il (A.A.) - Oune ı• 1.:.--&L..! • _ _.... __ L ' la ,__ ı·raaYIJ 

"'"-.9UVnDI U'HQ'DPla ııyua11 ret- l'eteainin Cenene 1nuhabiri, Uhu •Aı&dot11 ı.4.7' • ('lmato • 
men teyit eclilmit ol11JOr. lar Cemiyeti mahaftHade Alman· pılmaktachr. Mitler, ilk defa de . ltett 1.• o.,. .,.. 

Yeni Bir a--1..-.ı.- -- cemi_.• d't>m•- 1-ı.. u-·ı IUdir ki iki ....tekel arumdalri s1r.Hıfllr• ı ~-omcNın .... -. ı- ~- ~ •• n----L ..... 1__. ır-.1-..._ M•ea "'"'' H • .,. a.ın . U'8fı aGncell tutlar haldmula ltir ta• m ......... uouwı ...-.-fUH)or •c l'. sı'°"., -llO ~"- lıi. teıı 
lam tahlninlerde buhmmalda ol· lanı yapmakla ı.raı.r ••acım 1

•11C111Ct uo .,.-. 
Miakerata nihayet ftNll h•· ...1..... _ ..... _~ da ı..ı---i-ı S..1et R .. - .. ,m.lrr=~~ .... ,.-..;..,111111!' .... _ _;.;~ n- 8 aulmm Mldirm9JUC'Uir. .. .,..... ı- ,-ı-· n m...tetan • Sanoon. IOl'Ula'!I L.--· ~in daima artan u_ ... _ulkell~~~~iiiiii~ıııi.ıııl.:::=::~111 

L'.-- --11 Cennre lmkulrçu)&ft, ua.ıar _., •T iRi' WIU fll, 
._.. ..... ere cenp 'f'8Nl'Ü bit- olduiuna dilnya)'I inandırmak.. lWTlrMor. I · 
Uua demiftir ki: · C-lyeti mabTelM:nin v ... , T" ı-ı- ..ii • • ıı ••dl•ı-··-... -- a-t edı"lm••a'-in ama pnta..,... a• JUdıiı • - m tl.W 

"ffü.!dbr6 .m..;. ediJ---L o - « _ _. -1 •• =-411 .,;L.: ff!a.1-..!- ı..- Do..._ .a.-.. ._._ - .......-..... .,... · pek na.ık hakald bir __.ıe oldu- ... .,., UUll"ua a.....- •• ,...,..... -*'11~
1 "°° 

lan tanarelerle motirleri halckm..-· la ha .... ıenia ancak birlrar. puı i,in \ir karanızlık kaynalt• S:- lltl-raı ea,. ~· JI ~~· 
da etraflı ve açak iaahat .... aı " ıır dır. Haı=ıd Do~ - Bab ... ... ı A 1\1 ıo. Audol9 m ıuo --....L.~ •• •1 sarfmda balleclilebileceli mü· uu - ... ft•' ''=~......a~~,..,.~-~9m'-iii-ill•=m";:~:•ı.,.:.~~~ • .:"~'-':.1"111 
...-wa vmumiJ~• Qlan •1 · rapuı &iribirine baibdır ve Hi~· '·~~~----;;;;;;;;;;;;;;;;:= 
maktadll'. Ana yataam han JmT. taleulndadırlar. l..m timcliJe kadar anle•aıı il· Jd a.ı.. fu1a aah,orlar ld & ı • 

vetlerinin ilk batb hakkında d4 Ulaalar Cemiyeti kerldorlarnı• zım plirtli ld, Dolu Anupuı ba- !•-'-' Al ııpk bahat _,,.ıyecellm- Şim- da B. Hltlerlıa F..- - ~et rqı tlnrinclold herlıaDsiMr ...... _,. .,..ullbdn . sllltlllll' .,,,._ 
dl e,ı. ı.ır lıam........., ta,.,.... paktmm Lakanıo pütı ıb.riade- mJık A1muıJaam mnldlal ı...~- A._,. ....... lilr6lıltlj9r " 
ai ............ı ......... ptirmeldeJlıı kf teolrleri halıbula ı-if oldu ...ılea.ıı...lı: ııl1le .._ tmaiae Almaa fatietllii batll nrblrlan 
ki lılllüa amııı. .......... MuJ. iu iaalıat c1o1a,...ı,ı. B. u...ı ... olarak laıhclllerhıl telılikede ..... ....... doiı'adu .ı....,. lair 
chılu takdirde ı.a. tip ta.,,.reaia B. LitTlnofun Mı baptald noktai -~• L_ .. 1_ ~ ... _n~-~ _ ....... 1 telllikMedir. A••n --•:...•. 
ı.utUn,...,..... .................. ,. ~pek ,.ı.mda bildire . ""':"'--' .. ~--- liii ils..... ~ 
,...ı.rüıe faik oldu..,_ ..,._,.. •""-i ..,...,ilnıeldedlr. Ba iki rlni ~ .......... lr. _... .ıu. ...... 
blllrls. Diler tanare!er ,,,_ı. Mlm'fw - ScwJet müalunıo lflıı pirül~ ki A;mıpada ıa- ~bir tarftııaıılel ~ ~ 
aiııde clmaımuıım ........... deler. akdUU1a1ıori Alm7a mafm • ftf tolıliboiııia ...... Mbebi ............ 619 lıırlıftu '--' 
•-a -~ 1..-mL--d,....n •e L.ıı • dan ihW eclliidt ota Lokamo Hitlerin ııyuaaıdır. Hitler 1&ftl I!- J a-ı:ı ..... ıı'3U RDU UU ,UIU" --- " D1I bu 1 k hmdad HaJL....I.! ua Ye apoD - ..... q ft &Jfti ... 
- tan...ım ııııoclelleriml - paktmı • 1ıtr --tarif ole • ..~ 10 ır, _,.; lıi ılmcli MUVhJniJJılor- lıerhuıli cd<i@A .........ıo-ı.ı. lııı Jolda Abam fqletliji ·-k ................. ...........,. ... 
'L!- "Hitl • Di • kucliıinin ölümünü balaca'-!ar. Lehı.taDla mn.t.nls u... ..w........ ..... ı ~1 
.,q. ahuun ta,,are!eri ile --t.••i mn yevı, F-'-t ,._,.k --t. ki L-L--J.-:.... ..., Jll'JI'_.,.,.. .,..... .- T- 7- ....-.....-... a ..ırrçm•f11ehat•iltiıJW.Hit~ 
;::-~iıimç~ Sov,el ...._ ıc.r,ı4ır/ H Almaıı olumna da oürilklü,...ı. ı..ıı. ı..ı~ ütııdljı """"fr; 

• Moekon, 23 (A.A.) -Radek, •• her tef yine onun ıntmdan p· taraf blmaum. Ta il ......,~ 
ra diir. ulualar tanarelerinde11 meatiff. ......... B. Hia1aria kwıldır. korna•·-- ilıili olan -·· 
,.... clet-li hücum ta,,....ı.i .., ................. diJer ki•. p L...&I ~ tı•llUm edece~ de tlaleri . ra•• ~de, ''bantm •• .-ıwla ~ ku,,-. fit .. .ı.wm.,. "lla .a,ı... ....... 5cwJet Roı.. pmmlilin cliltmanlan., lıathJı71a 1ib1. Mitler hıM ~ lıor llWıl 

B Sa ,.,a karpmr. • .a,ı., • iyi ...-JUITOI': -.Jp .. 
...-, -..ç olarak, tlJ· zaviyeden blle 1*alea, Rua _Al· "" '----- L. .. - _ _.__1.,.••&JI .......,_ n U• ı. demitdrı --n----L-&1-!-l ......-,,- _., .... ·-· - ..................... ,. .. _ 

"ltııYndi 1ılr Lıplia -- fi - -:--- '-'8ttıra- .... ~ .... ,...._ ... -.ıı...a ...... -11111; 
Jcı.aun A--- L-nsmm ea ı-: -.... ~,...... OiDldl ı.u .U· hasır olap olme•ılt ,....._, rl L--c 

... -.- ... ___ •J'I __.......,.... ~- U!&I- ,...... - ............. 

._., ol.l..J&.-.. anim.,, •n rnuw acıl&p eeyap ftlWlılst• '41'" .. ..__ ------ •tral .._ ~ tuafıadaa ıa · kinmiftir. Amapa ulallan 1aer .,,. _,,. tpa 

Dün 
~Yarın 
Neırigatı 

• 3ancl • 
&J,i tamamlandı 

Abone Ş.tluı: 

Birinci aeri 10 iitq 
......... .,. h•af 
100 lruru9 ol111•k llaer• 

-kwuttar 
Stılo 

e - Baydar Rllat 100 Kf. 
Ailcç..-...ı 

A. JL - 1. H. A 100 Kr. 

Ticoreı. a--. ••• 
llülla B• '15 Kr. 
o.l.ı .. illilM 

J.eala - B. IUfat 75 KL 
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1 nevi~ oııimHarı ue liıaııırı iıne11ıe umum i~nresi uaınarı 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi: 
idare merkezi: IS1 A.NBUL (GalataJI 

Tilrkiyedeki ~ubeleri : B 
Ankara istasyonunda yeni yapılacak gar binası ile gazino bin&· 

1 sının bütün tesisatiyle beraber in fası kapalı zarf uauliyle ek:;iltmeye 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) il 
lzıİılr, Mersin 1 

Yunaoistandakl Şubeleri : 9 
SelAoik .. Atloa. Pire ;; 

Her nevi Banka muamelatı. 

Beyoğlu Sulh mahkemesi ba~ İstanbul 6 mcı İcra meınurlu • 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar veri -
len marangoz imalathanesi leva • 
zrmatı, ev efyası açık arttırma ile, 

yazğanlığmdan: I -
And~ ile Nejadın müıtereken ı lst. Levazım AmlrllAI Satın 

mutasarrıf oldukları Tophanede ı Alma Komisyonu illnları 
Boğazkesen caddesine halen ber- j!..------------ııırı 
ber dükkanı olarak istima'l edilen 33000 kilo sakız kabağı 69500 

Marangoz imalathanesi leva . 
zımatı: Panialtı Çayır sokak No. 
67 de 26 - 5 - 935 Pazar günü 
saat onbeıte, 

Ev eıyası: Tabinı Abdülhak 
Hamit caddesi 10 numarada 26-
5 - 935 tarih ve saat 17 de satı -
lacaimdan taliplerin mahallinde
ki memura müracaatleri ilan olu· 

7 numaralı dükkan tamamının kilo muhtelif cinste taze fasulye 
fuyuunun izalesine mahkemece 15000 adet hıyar 5 - Haziran -
karar verilmesi üzerine açık art - 935 Çarşamba günü saat 15,30 
tırmaya konulduğundan 27 - da kapalı zarfla alınacaktır. Tah-
6 - 35 - Perıembe günü saat 15 min bedeli 7435 liradır. lsteklile
den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh rin ıartnamesini görmek üzere 
Mahkemeleri Baıyazğanlığınca her &"Ün öileden evvel ve eksilt • 
açık arttırma ile satılacaktır. meye gireceklerin 709 buçuk lira 

1 - Arttırma bedeli kıymeti ilk teminat mektup veya makbuz
muhammenenin yüzde yebnif be- lariyle teklif mektuplarını belli 
tini bulursa ogün ihale edilecek. satten bir saat evvel Tophanede 

lstanbul Üçüncü lcra memur- tir. Yüzde yetmit beşini bulmadı- Satınalma komisyonuna vermele-
luğundan: ğı takdirde en son arttıranın ta • rı. (2745) 

D\D'. \(7311) 

Tamamına üç yeminli ehlivu . ahhüdü baki kalmak üzere ikinci • • • 
kuf tarafından 2200 lira kıymet arttırma 15 inci güne tesadüf e • 7000 kilo tereyaiı 5 - Hazi -
takdir edilen Beıiktatta Şenlikde· den l3 - 7 - 935 Cumartesi rü- ran - 935 Çarıamba günü saat 
de mahallesinde Çulrurçetuıe so - nü saat ondan on bire kadar icra 16 da kapalı zarfla alınacaktır. 
kaimda eıki 8, yeni 14. 16 No.lı olunacak ve en çok arttıranın üı. Tahmin bedeli 7000 liradır. Şart
birinci katmda iki taş1ık, iki oda, tünde bırakılacaktır. Bu defadan namesini &"Örmek istiyenler her 
bir kilir, bir •uyu ve bir mutfak ba§ka ilin yapılmıyacaktır. gün ve eksiltmeıi için de 525 lira 
ile ikinci katta sofa, üç oda, iki 3 - Tarihi ihaleye kadar ma • ilk teminatlariyle teklif mektup -
kiler, bir ha1i., elektrik ve terkos liye vergisi vakıf icaresi, belediye larını belli saatten bir saat evvel 
tesisatını havi bir hane ile ze\nin rüsumu ve telliliye müıteriye ait· Tophanede Satınalma komisyo • 
katında bir aralık, bir hali, bir O· tir. nuna vermeleri. (2748) 
da ve üst katta bir merdiven baıı, 4 - Artbrmaya ittirak ede • • • • 
bir odadan ibaret 500 lira iki ah- cekler kıymeti muhammenf!nin 
{ap hanenin 1 • 4 hiaııesi açık art- yüzde yedi buçuiu nisbetinde te • 
tırmaya çıkarılmıt olup 13 - minat akçesi veya milli bir ban . 
6 - 935 tarihinde ıartnamesi di- kanın teminat mektubunu ıetir • 
vanhaneye asılarak 26 - 6- 935 mesi ıarttır. 
tarihine müsadif Ç&rfamba günü S - Arttırma bedeli tarihi iha
aaat 14 ten 16 ya kacfar lıtanbul leden bet gün zarfında mahkeme 
Üçüncü icra dairesinde satıla - kasasına tevdi edilmek lazımdır. 
caktır. Aksi takdirde farkı fiyat ve zara-

Arttımıaya ittirak için mu - r, ziyan ve faiz ve masarifi sair,. 
hammen 'kıymetinin 7 1-2 nisbe - bili hüküm kendilerinden tahsil 
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu veril
mesi lazımdır. Birikmit verıiler 

aatıcıya aittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetin Y.iizde yet -

ıniı betini bulmadığı takdirde en 
son arttrranm taahhüdü baki kal-

edilir. 
6 - ipotek sahibi olanlarla 

hakları Tapu sicilile sabit olım • 
yan ipotekli alacaklılar ve her • 

hangi bir hak iddia edenler tari • 
hi ilandan itibaren 20 gün zarfın· 
da evrakı müabite1eriyle birlikte 

Müteahhit nam ve hesabına 600 
kilo makine yağı 25 Mayıs 935 
cumartesi günü saat 14 de pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
240 liradır. isteklilerin belli saatte 

36 lira ıon teminalariyle T opha • 
nede satınalma komisyonuna ıel· 
meleri. (2847) 

KiRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - bet 
oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık · 

hanesile gayet kulanıtlı ve ehven 

fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni • 
köy Ayanikola caddesi polis ka· 

rakolu yakininc:le No. 185. Hane 

karıııında manifaturacı bay lıaka 
müracaat. aa.tıı memuruna müracaat etme • 

lidirler. Aksi takdirde hakları 

tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 

satıı bedelinin paylapuından 
hariç kalırlar. 

7 - Şartname 7 - 5 - 935 
günlemecinde mahkeme divanha
nesinde herkesin görebileceği bir 

yere asılmı,tır. Dosyayı görerek 
fazla izahat istiyenlerin 935 - 10 
No.siyle Beyoğlu Sulh mahkeme
leri baıyazğanlığına müracaatle • ı 
Tİ ilin olunur. (7316) 

dairemizin 934 • 1741 No.lı dos .. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Seniha tarafından Kasımpaşa 
Mescit sokak 31 No. da oturan ko
cası Şadan aleyhine açılan boıan· 
ma davasından dolayı müddaa
leyhin ikametgahı meçhul oldu -
tundan tebliğatların ilanen icra • 
aına ve 14- 6 - 935 S. 14 mah
keme günü tayin edilmesine ka -
rar verildiğinden gelmediği veya 

bir vekil göndermediği takdirde 
gıyabında karar verileceği tebliğ 
yerine geçmek iizere ilan olunur. 

konmuttur. 
1 _ Bu intaabn ketif bedeli 789309 lira 55 kuruştur. 

2 _ Bu iı için isteklilere verilecek evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme tartnamesi 
B- inşaat projeleri ve sondaj kesimleri 
C _Tesisat avan projeleri ''Kalörifer, ııhhi tesisat, eleklr •lc. 

hava gazı 
D - Fenni tartname 

E - Keıif hüli.aaaı 

F - Tesisatlar ıartnameıi 

G - T akıimat cetvelleri 
H - Mukavele projeai 
1 - Umumi ıartname 
lstekliler bu projeleri ve evrakı 39 liro 22 kuruş karşılığında 

Devlet Demiryollarının Ankara v~ Hııydarpaşa veznelerinden alabi · 

lirler. 
3 _Eksiltme 20 Haziran 935 tuihine gelen pertembc günü saat 

16 ela Ankarada Devlet Demiryolları Yol ve Mebani dairesi binasw

da toplanacak arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin &§ağıda yazılı temi
nat ve veaaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermi~ 
olmaları liznndrr. 

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

kuru!luk muvakkat teminat 

B - 2490 No. lu kanunun byin ettiğ\ vesikalar 

C - Bu kanunun 4 üncü r--art desi mucibince bu i~e girmeğc ka· 
nuni bir mini bulunmadığtna dair beyanname 

D - Şimdiye kadar asgari SC 0.000 lira kıymetinde ve mimari 

kıymet itibariyle gar binası aynnnda tek bir bina inta etmiş olduğun" 

dair Naha Bakanlığından musud dak ehJ;yet vesikası 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 15 e kadar makbuz mu· 

kabilinde komisyon reisliğine veı·' leccktir. Posta ile gönd'!rilecck 
mektupların nihayet bu saate kil dar komisyona gelmi§ olmC\sı la
zıındır. (2726) 

Haydarpafa - Pendik banliyc sü Gebze'ye kadar ıuzatdlnıfttr. Y c-
ni kısımla münaıebeti olan yolculuklardan 25 Mayıs 1935 tarihinden 
itibaren ıu ücretler alınacaktır. ''Kuruf,, 

1 Mevki il Memki 111 Mevki 
GiJ it Gidit Gidit Gidi, Gidi! Gidi, 

Dönüt Dönüt Dönü• 

Haydarpafa • Pendik Ücret 28 47 19 34 14 24 
"Pendik hariç,, kısmile : N. V. 2 3 1 1 1 1 
Pendik - Tuzla kısmı 
arasında : Yekun 30 50 20 35 ıs 25 

Haydarpafa • Pendik Ocrel 47 71 34 48 24 34 
''Pendik hariç,, kısmile N. V. 3 4 1 2 1 l 
Tuzla "1 uzla hariç,, 
Gebze kısmı arasında Yekim 50 75 35 50 25 35 

Gebze • Pendik Ücret 19 28 14 24 9 14 

arasınds N. V. 1 2 1 1 1 1 

: Yekun 20 30 15 25 10 15 

Çocuklardan bu ücretlerin yum alınır. Tatbik şartları D. D. 48 
No. lı banliyö tarifesindedir. Bc::ıliyö trenlerinde biletsiz olmak ve· 

ya mevki deiittirmek dolayısiyle katarlarda alınan biletlerin banliyö 
tarif esindeki ücretleri Haydarpa~:.ı • Pendik ve Pendik - Gebze kısım· 
ları için ayrı ayrı alınır. (2778) 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 31-5-935 cuma gününden ha! 
lıyarak her cuma ve pazar ~ünü H aydarpafa - Sapanca ...- Adapa 
zarı - Haydarpata arasında geıinti katarları itliyecektir. 

Bu katarların kalkış ve varış saatleri ataeıda gösterilmiştir. 

Gezinti katarları için gidit - dönüt biletlerinin köprü ve Hay • 
darpata giıelerinden evvelden alı.-ıması mümkündür. 

Fazla izahat için gi~e ve istasyonlara müracaat edilmesi 

mak üzere arttırma on bet gün 
da'ha uzatılarak 11 - 7 - 935 
tarihinde Pertembe günü birinci 
arttırma saatinde dairemizde ya· 
pılarak en fazla arttırana ihale e
dilecektir. İpotek ıahibi alacak -
lr1ar ile irtifak hakkı sahiplerinin 
diğer alakadarların itbu gayri 
lllenkulitı üzerindeki haklarını 
ve faiz ve masrafa dair olan iddi
alarım evrakı müıbiteleriyle yir
rni pn içinde dairemize bildir -
ıııeleri lazımdır. Aksi halde hak
ları Tapu sicilleriyle sabit olma -
dıkça aalıt bedelinin payla§ıma -
•rndan hariç kalacakları ve daha 
fazla mlumat almak istiyenl~rin 

yasına müracaat 
olunur. 

etmeleri ili.n 
(7328) 

(7313) Vapur 
------------- Köprü kalkıt H. Pata kalkıt 

Tren 
Sapanca ka!kıt Arifiye kalkıt Ada va. 

POSTASI 
Memleketimizde ve ccneb ı rnemlekcUerinde bütün spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe nrilmeıi lizım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iıte· 

yenler mnnhasıran s p o R pos TA s 1 Dl okumahdır!ar. 

Her yerde fiah 5 kuruıtur. mutla'< okuyunuz. 

• ' ·-; • • 9 ' • • 1 •• 

Fatih icrasından: 

Bir deyinden dolayı tahtı hacze 
alınan on bir bin marul .27--S-

• 935 tarihinde saat 10 da Edirne • 
1 kapıda Neslip.hsultan mahalle -
ıinde Zeynelağa sokağında 11 No. 
lı boıtanda bilmüzayede satılaca
ğından talip olanların mahallin • 
deki memuruna müracaatları ilan 
olunur. (7329) 

"1,, 6,30 6,50 
"2,, 7,35 8,00 

Vapur 
Ada kalkıt Arifiye kalkıt 
"l,, 15,50 16,15 
"2., 16,40 17,05 

10,06 10,22 10,4'2 
11 05 11,20 11 • 4(; 

Tren 
Sapanca kalkış H. Pa!a kalkıt Körü varı§ 

16,45 20,28 20,43 
17.43 21 ,20 21.35 

Not: "1,, numara ile gösterilen katarlar yalnız üçüncü mevki, 2 

numara ile gösterilen katarlar yAlnız birinci ve ikinci ınevki vagon
larla teşkil edi!ir. (2810) 
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A Y D A 75 K U R U Ş L A 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo lsıbcı elektrik aleti 

Alevıiz, dumansız ve kokuıuz - H iç bir tehlikesi yoktur • otomatik ayarlı 
P9!in 66 lira. Bir sene vade ile v~resiye 75 lira - 4 sene vade ile vereıiye 82 1/2 lira. kiraayda 75 

S A T 1 B 
Satış yerleri 

SALIP AZAR MACAZASI Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 428 • 438, Tel: 44963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon: 44800 
ELEKTRiK EVi Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
BOYOKADA 23 Nisan caddeai Telefon: 58, 128 
OSKODAR Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok ucuz olarak temin eder. 

ŞiŞMAN Y ANKO 
MAGAZASI: latan bul, Y enipoıtahane caddeıi No. 39 

Mevsim lik son moda 

Mantoluk ve Robluk YUnlUlerlmlz ve 
~ ipekli Parls Emprlnıelerlmlz 

Hernevi~~~.Mi$TiR 
~ ipek il Pamuklu Keten Beyaz ve renkli kumaılar 

Tayyarecllere hususi gUmleklik 
Tuhafiye dairemizde en zen ıin çefit, hazır ve ölçü üzerine 

-
GUmlek, Pijama, RobdUşambr 

Yazlık ihtiyaçlarmı lemin için muhterem müıterilerimizin 
teıriflerini has saten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET- METANET- UCUZLUK 

Mimar veya Fen Memuru aranıyor 
Kilis Belediye Reisliğinden : 

Belediyeye yüz lira ücretle bir mimar bulumnadıiı takdirde 
.. en lira ücretle Nafıa fen mektebin den mezun İDf&&t itlerinden anla 
'1\i:r.~ın Wr fen memuru tayin edilecektir. Belediyeye memur ve mü• 
- lı~emleri nizamnameıiyle muayyea ıart1an bai•isteldi mimar veyp 

• en memuru evrakı müıbiteleriyle belediyeye müracaat etmeleri. 
(2783) 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları 

' 
1 

Belediye Sular idaresinden : 
Şehre daha çok Su vermek mak
sadile terkos fabrikasındaki terfi 
borularının takviyesi için qapıl
ması gereken ehemmi1Jetli ameli
yat dola1Jısile 27 Maqıs 935 Pa
zartesi günü saat 14 den ertesi 
Salı qünü saat 12 qe kadar şehre 
terkos suqu verilmiqeceği muhte-

rem halka bildirilir • ..... .,, 

Denizyolları 
itLETMESI 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar .zade 

Zonguldak Vilayeti 
meninden: 

Çöplerin denize dökülmesi il•-• Han telefon: 22740 --

1 - Eksiltmeye konulan it Zon ıuldak villyetinde Devrek - R 
tadiye yolunun 25 000 - 34+ 40 O kift>metreleri arumcla toae in 
f&&ll. 

MERSiN YOLU 
KONYA vapuru 28 Mayıs 

PAZAR tünü saat 10 da Mer 
ıine kadar. (2872) 

Ayvalık Yolıı 
ANTALYA vapuru 25 Mayı• 

CUMARTESi rünü saat 17 de 
Dikiliye kadar. (2873) 

Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Uıküdar, Betiktat, Kadıköy kazalal"ı 
dahilinden ve Hal binaaı iskeles;n den ıünde çıkacak çöplerle kana
(izuyon tasfiye fabrikasmdaki mu zahrafat ve lafımlardan çıkan bil
cümle muzahrafat, Karaajaç me.ı: babasındaki kan tahammurab ile 
qkembe muhteviyabnm ve çık~cak pisliklerin mavna ile denize dö
külmeai ve Unkapam köprüsünün her ıün açılıp kapanması iti bh
eene müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Senelik dö

küm tahmin bedeli (26400) )iradı:-. Talipler prtnameyi parasız leva. 
zım müdürlüiünden alabilirler. Eksiltmeye ıirmek istiyenler 2490 nu
maralı artbrma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 1980 lirah1c P-™11111111 maaı 
muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle teklif mektuplarınt Konya Sergisi 

• 
~ - 6 - 935 pazarteıi günü saat 15 de kadar daimi encümene ver· 25 H · d 1 
melidir. (B) c27ss) azıran a açı ıyor 

lstanbul Milli EmJik Müdürlüğünden : 
latanbul Emniyet müdürlüğün de mevcut on bir çini aoba ile bir 

demir karyola 85 ve Kiğıthanede Çağlayan kötkü bahçeainde kuru
mut 22 ajaç da 90 lira bedel üzerinden açık arbrma uauliy,le satı. 

lacaktır. isteklilerin ve teraitini öjrenmek istiyenlerin 8 --6 - 935 
cumartesi pnü saat on dörtte yüzcie 7,5 pey akçelerile müracaatları. 

(M) (2826) 

25 Hazirandan 10 Temmuza 
kadar sürecek satıtlı serwidir. 

F M>rika ve ziyaretçilere •• • 
aaiti nakliye ücretlerinde ucuz -
luk yapılmııtır. 

Ziyaretçiler ayni zamanda 
öntiiklü müzesini ve değerli 
Türk izerlerini de ziyaret etmİ! 
olurlar. 

Müracaat mahalli: 

Yapılacak kıımm uzunluiu 8978 metredir. 
K9!if bedeli 24137 lira 92 kurut tur. 
2 - Bu ite ait prtbaDMler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme prtnameei. 
8 - Mukavele projesi. 
C - Nafia itleri teraiti umum iyeai. 
D - Fenni p.rtname. 
E - Husul prtname. 
F - Ketif cetvelleri, ıilsilei fiat cetveli metraj cetveli, 
G - Grafik. 

isteyenler ıartnameler ve evrakı Zonıuldak viliyeti Daimi eneli 
• men kaleminde ve Batmübendisli kte ıörebilirler. 

3 - Eksiltmeye 29--5--935 (.artamba IÜJIÜ saat 15 de viliy 
daimi encümeninde yapılacakder. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu Jile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilmek için 1811 lira muvakkat teminat ver 

mesi, qajıdaki veeikalan haiz olup ıöstermeei lizundır. 
Bu itleri yapbima dair ehliyeti fenniye vesikuı. 

Uluıal ekonomi ve artırma H 
Muhtelif Ocak Tuğlaları, Harçları kurumu Konya kolu n 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yanlı saatten bir saat _. 
veline kadar encümene ıetirilecek Encümen reiıliline makbuz mO ., 

kabilinde verilecektir.Posta ile ıon derilecek mektupların niha1et ii 
çüncü maddede yazılı saate kada:- plmiı olman ve dq zarfın miih1i' 
mumu ile iyice kapablmıı olması lizımdır. Postada olacak ıeciklll"' 
ler kabul edilmez. (2806) 

~~vo~~i~~malzeme~ ,--~-8~·-~-~~• ----16_4_0_00 __ T_o_r_b_a_h_k_b~e-z __ _ 

Askeri Fabrikalar U.Müdürlüğünden: M:; ~~~~iK Askeri FabrikalarU.Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen beledi 20000 lira olan yukarda mikdan ve cimi T-L- --

b "ka Birinci Kitap auaain edilen bedeli 80000 lira olan yukarda miktarı ve 
yazılı malzeme Askeri fa rı lar Umum müdürlüiü aatmabna ko ~ yazılı malzeme Aakeri fabrikalar umum müdürlülü abn ~ ~ 
miqonunca 8 Temmuz 935 tarihinde pazartesi rünü saat 15 de kapa- Fiatr 4° Kuruş. mİlyonunca 10 Haziran 935 tarihııı de pazarteıi sünü saat 15 de,..,-
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname paraaız olarak komilyondan V AKIT Matbaasr İstanbul 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 lira- haYi teldıfl._ _________ _. lıkla ihale edilecektir. Şartname 3 lira mukabilinde ko..,...... 

J• N-~• MiWiriı -~..,., melmıplanm mezkar ıünde saat 14 e kaclar komilyona vermeler: ,....,_ , ·erilir. Taliplerin munldrat temj nal olan 4250 lira ve 2490 ~~ · 
ve kendllerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki REFl~::::-!~V:GIL 1: kanunun 2 •e 3 maddelmndeki Yeaailde mesldir sün ve saatte kr 
.,._.ilde mezkGr sün ve saatte komil1oaa müracaatları. (2799) YAKlT Matllua - JıtulNI mis1oaa müracaatları. (2&13) 


