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Tehlike var~ Hava silihlarımız çoğcılmalı ! 

Evvelki gün açılan Tayyare Kurultayından bir görünüı ve Baı bakan ıöylevini verirken 

Hava Kurumu Kurultayında 
Ankara, 25 (A.A.) - Türk Ha-/ 

\'a Kurumu altıncı kurultayı ikinc.1 
toplantııını bugün ıaat 14 de Ha 
\a Kurumu genel merkezinde Er
zincan ıaylavı Saffet Arıkanır. 

baıkanlığında yapmış, hesap en· 
cümeni raporu ile Tüzükte yapıla· 
cak deği9iklikleri onayladıkta·l 

ıonra ve yeni merkez genel kuru· 
lu üyelerini seçtikten sonra At<l· 
türke kurultayın sevgi, bağlılık ve 
ve saygı duygularının bildirilme
•İni alkıılarla kabul ettikten son-
• a dağılmıttır. 

Kurum Tiidjiimle ~ 
Türk Hava Kurumu Tüzüğür •. 

~e yapılan degı§ikllklerin başlıca 
ları !t.ınlardır: 

Türk 1-fava Kurumunun iki ç~-
tit üyesi vardır. 

a - Hava tehlikesini bilen U)

b - Yardımcı üye. 
Hava tehlikesini bilen üye, Türk 

Hava Kurumuna bir yılda en az 
bir defa 20 lira verenlerdir. Bu ü
Yeler kendileri için olan rozetleri 
t&fırlar. Adları 11ra numaruiyle. 
ıazetelerde yaydır. Yıllık vere· 
C'eklerini 20 den atağı indirecek . 
ler Türk Hava Kurumuna habe' 
Vermeye mecburdurlar. O ıene 
o aenenin verimcelerini verdikten 
•onra yardımcı üye sayılırlar. H~
ber vermeden yükenlerini yapm1· 
Janlarm adları gazetelerle yayı
larak hava tehlikeıini bilen üyehr 
•raıından çıkarılırlar. 

Tabii üye olan icra Vekilleri 
lfeyeti, Kamutay üyeleri, Cumuri
Yet Halk Partisi genel ıekreteri, 

Basın . kurultayı açıldı -
Başbakanımız hava 
tehlikesini anlattı 

içiş.teri bakanı, parti genel sekreteri, 
Matbuat genel direktörü birer 

söylev verdiler 
Ankara, 25 (Kurun) - Türki

ye bırıncı--siıın l(uruIEayı l:>ugun 

lçitleri Bakanı Bay Şükrü Kaya • 
nın bir söylevile açıldı. 

Cümuriyet hükumetinin baaına 
verdiği önemin en canlı belrlege· 
ıi olan bu toplantıda Ba9bakan 
lamet Inönu, Parti genel sekrete
ri bay Rece(l Peker ile kadın P.r · 
kek birçok .aylavlar hazır bulunu
yorlardı. Bay Şükrü Kayanın al • 
kıtlarla karşılanan toplantıyı açış 

den önce toplıurm.ll ... dcaiı: • 
mıtt:ır. 

BAŞBAKANIN SÖYLEVi 
Ankara, 25 (A.A.) - Türkiye 

birinci Basın kurultayının bugün -
kü açıht toplantııında Bqbakan 
lımet lnönü fU ıöylevi vermittir: 

Yüksek toplanmanızı fırMt bi
lerek, bugün Türkiyenin en büyük 
meselesinden bir daha bahsetmek 

_.. (Devamı 9 cı«la 1 ci 8iltunda) 

söylevini Basın genel müdürü bay Numaralı 
Vedat Nedim Tör'ün söylevi takip 
etti. Bundan sonra tımet ınönü Kuponlarımızı 
kurultayın sürekli ve şiddetli al-
kıtları ile kar9ılanan bir ıöylev toplıyanlar 
verdi. Bunlarda aradığımız rakamın 

Söylevleri, kurultay asbaşkan- ne olduğunu birkaç gün sonra öğ-
ları ile sekreterlikleri seçimi takip reneceklerdir. 
etti vı= asbatkanlıklara Necip Ali 
Küçüka, Tarık Uı, Ahmet lhtan Kestiğiniz kuponları sak-
Tokgöz, sekreterliklere de Faik )ayınız sürprizimizden 
Reşit ve Kenan Akman seçildiler. faydalanacaksınız. 

Kurultay tetkik edeceği itlerle ı------------
mütenazır olarak kültür, İ! birliği, 
meslek komisyonları üyelerini seç· 

(Devamı 10 cud4 ! ci sütunda) -------------! tikten sonra pazartesi günü öğle - Yuuıisllı~a 
Krallık lehindeki 
nümayişler yasak! 

Hava tehlikesini sezenler 

Bir liste açtık 
ı Yurttaş, vazife başına! 

1 Başbakanımız İsmet lnönü'nün evvelki gün An-
karada toplanan Türk Hava Kurumu kongresinde 
söylediği değerli ve önemli sözler, yurdumuzun hiç de
ğHse BEŞ YUZ TAYYAREYE muhtaç olduğunu. 
bir ha\·a tehlikesi karşısında bulunduğunu bize 
pek a~ık gösteriyor. Bu ihtiyacı gidermek için, Başba
kanımızın işaret ettiği gibi hiç olmazsa vakit ve hali 

1 
yerinde olan bir ailenin yılda 20 lira vermek üzere ken
di isteğiyle hava tehlikesini bilenler arasında !idını bir 
deftere yazdırması gerektir. 

KURUN bu güzel savaşta kendi payına düşen 

vazifeyi yapmak için bir liste açtı. Başyazarımız Asım 
Us, Genel l\tüdürümüz Tarık Us, HABER sahibi Rasim 
Us, idare ve Matbaa Müdürümüz Kemalettin Salih, 
Neşriyat l\ılüdürümüz Refik Ahmet Sevengil yılda yir
mişer lira vermeyi taahhüt ederek bu listenin başına 
yazılmışlardır. 

Haydi yurttaşlar, bu listeye siz de yazdınız. Adını
zı bize mektupla veya telef onla bildirin, adreslerinizi 
yazalım. · 

Anlaşamamazlık şiddetleniyor 

Boğazı geçişte vapur 
yerine sandal ! 

Anadoluhisarlıların " Şirketi Hayriye ,, vapuruna 
binmemek kararına Kandillide oturanlar da katıldılar 

Anadoluhiıan iıkele.inile ıirliet vapuru ve yolcuların Bebeğe 
g~melı üzere MIUlala bini.fi 

- Yazısı 4 üncü sayıfamızda -

Almanyada 56244 kişi kısırlaştırıldı 
Berlin, 25 (A.A.) - Deutsche üzere 56.244 k111rlama yapılmıt -

Juatiz dergisine göre, 1934 yılın· hr. Hakyerleri 3693 kısırlamaya 

da dört bin 313 ü Berlinde olmak izin vermemittir. Fak at bazı valiler krallık 
nümayişlerinin8nünege-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IAieri Baliammız, ıa zetecilerle birliltte 

çemiyeceklerini bildirdiler 
Atina, 25 (Kurun) - Yuna -

niatanın her tarafında bilha11a 
eaki Yunanistanda, Kral Jorjün 
yeniden tahta gelmesi ve memle
ketin meıruti bir hükümdarlık ol· 
ması lehinde büyük bir cereyan 
vardır. Halk taraf taraf nümayif
ler yapmağa teıebbüs ediyor. 

iç Bakam mutlakiyet lehinde 
nümayitler yapılma11nı önlemek 

~ (Devamı 10 cuda 4 cü sütuKda) 
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~ 2 - KURUN 26 MAYIS 1935 

ltalya - Habeş anlaşmaz;. 
lığı kOtarıldı 

Uyuşma Pariste sevinçle karşılandı 
Lond~ada sevinç uyandırdı 

Cenevre, 25 (A.A.) - ltalya 
hüklımeti İtalyan - Habeı anlat· 
mazlıjının kotarılmasına (halli
ne) ait uzlaıma formülünü kabul 
etmiıtir. Konsey gece 23.15 Je 
tcplanmıttır. 

Uzlaıma formülünde ıunlar 
vardır: 

1 - Hakem usulünü ve bilhas-

leımesi prensiplerine uyıun ola
rak hareket etmek yükümlinded\r. 
Bu prensiplere göre, yarııçkuralı
na baıvurulursa baıka yolda her 
hangibir girgide bulunulamaz. 

-Her türlü arsıma (müdahale), ö
nemi gerektiği kadar değerlen · 
memekte olan· anlaımazlığı tid · 
detlendinnekten baıka bir ıonunç 

Tecim Kurultayı 

Kend.~yum ~rı!!'ı& 
Kamutayda beş hakanlık 

bütçesi onaylandı 
Ankara, 25 (Kurun) - Buıün 

Hasan Sakanın baıkanlığında top
lanan Kamutay 1935 masraf büt 
çelerinin ıörütülmesine devam et 
mittir. ilk olarak Sıhhat ve lçti-I 
mat Muavenet Bakanhiı bütçeıil 
ıörütülmüt ve ondan sonra Eko-j 
nomi, Kültür, Tarım ve Sü Bakan.f 
lığı kara, hava, deniz bütçeleriyle 1 

harita umum müdürlüiü ve askeri 
fabrikalar bütçeleri · ıörüıülmü, 
ve 1935 yılı masrafları kartılığJ 

olarak aıhhat ve içtimai muavenet 

bakanlığına 4.820.587, ekonomi 
bakanlığına 4.079.150, tüze ba • 
kanlıjına 8.716.208, kültür ba 
kanlığına 9.058.540, bayındırlılc 
bakanlığına 12.440.004, tarim bs· 
kanlıiına 5.079.201, sü bakanlıi•· 
kara kısmı 44.130.678, hava kısmı 
4.362.270, deniz kısmı 4.198.274, 
lira kabul edilmiıtir. Askeri fab
rikalar için verilen tahsisat 3 mil· 
yon 206.155, harita U. Mü. 614.321 
liradır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Ankarada açılacak dil, tarih 
kamutayda fakültesi layihası 

Ankara, 25 (Kurun) - Anka
rada açılacak dil, tarih, coğrafya 

fakültesi layihası Kamu taya ıel -
di. Layiha fakültenin bir Hazi . 
randa kurulmasını teklif ediyor. 
Fakültede okuma, çevirme itleri 
Kültür Bakanlığınca yapılacak ta
limatname ile teıpit edilecektir. 
kayit harçları lstanbul üniversi-

tesindeki gibidir. 
200 lira ücretli bir dekan, elli• 

ter lira maatlı enstitü müdürlükle
ri, dört tane 150 ter lira ücretli 

birer fotoğraf desitatörü, kartoğ · 
rafçı ile bir kalem imiri, bir da· 
biliye memuru, bir katip, iki dak· 
tilo, iki kütüphane memuru, oıı 

bet hademe bulunacaktır. 

TEMYIZlN LA~Vl HABERi 
DOGRU DEölL 

Ankara, 25 (Kurun) - Bir sa· 

bah gazetesinin temyiz mahkeme

sinin liğviy)e yeni bir temyizin 

tetkili hakkıııclaki yazua, u.Iihi
yetli kimseler tarafından kerin o
larak tekzip edilmektedir. Mah• 

kemenin Ankaraya nakli için a~· 
liyCK;iy• .. ı~ J. iv•• .... _: , __ .,, ıayı • 

hasını Kamutay adliye encümeni· 

ne aynen onayladı. 

------------------Danimarka veliahhnın 
evlenmesı münasebetile 

bir ziyafet 



!:,ı ı,ıerl 

Ürk dili üzerinde 
Yeni bir anket 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti ye-

i bir Sentaks anketi açmıtlır. Bu Kanlı bir eğlence! r c. H. Partisi 
" •nketten makıat Türk konutma 1 

r •t dilindeki cümlelerin yapıht Kihtaneye eğlenceye Istanbul başkanı 
rzı hakkında arattırmalar ya - "d l l d .. .. l ? 

J)ılnıaaıdır. gı en er nası onmuş er 
I~ k' Bu anket Türk dili ile yazılmıt Evvelki ıün Kihtaneye eğlen • 
~ ıta.p)ardan toplanacak ıözler - meğe giden dört arkadat ıarhoı-

dt:rı Yapılacaktır. luk yüzünden kavga etmif, biri • 
l Sentakı anketinde dikkat edi- birlerini yaralamıılardır. 
'et~ noktalar ıunlardır: Galatada oturan Seyfettin ile 

A) Cüm1ede fiilin mevkii dalma Ömer, Aılan, Mehmt oğlu Ahmet 
'ilnııenin sonunda mıdır? Başa ve - adlarında dört arkada§, bir kayık
~ ortaya geldiği haller var mıdır? 
\ ·· la Kihtaneye ıitmi•ler, burada ar ise ne gibi bir mana farkı gos . S' 

Bay Hilmi dün geldi, 
işe başladı 

lfl'trıektedir? Mesela "Ben dün mek· içtikten ıonra ayni kayıkla dön • 
~be gittim., yerine "Gittim dün ben İnütlerdir. Kayık, Unkapanı köp· 
'ıekte~ nyahut "Dün gittim ben rüıünü geçerken, kafaları iyice ~ 
'-ektebe,. gibi şekiller var mı? Ve tütaülenmit olan arkadqlar, ka • ! 
bıııııardan birini kullanmakta mi.na- yık paraıı yüzünden gavgaya tu- · 
~ bir fark gözetiliyor mu? ( 

h) Cümlede failin mevkii daima tutmutl&rdır. Ağız kavgası uzun 
tG ... ı ıürmemi•, Ahmet bıçağını çeke · ... enin başında mıdır? Ortaya ve- :s-
~ Sona geldiği haller var mıdır? rek arkadatlarına ıaplamağa baı-
lr ise ne gibi mani farkı göster · lamıfbr. Deniz ortasında bqlıyan 

llıektedir? Mesela "Mehmedin araba· bu kanlı kavıayı gören kayıkçı bü· 
' ' kırıldı,. yerine ·•Kırıldı Mehmedin tün kuvveti ile küreklere sardmıı, 
•tabası,, gibi şekiller var mı? Ve b-. fakat dıtarı çıkıncaya kadar Sey- 1 lllardan birini kullanmakta mana- 1 

ta bir fark gözetiliyor mu? fettin yedi yerinden aiır ıurette 
C) Cümlede mefullerin ve başka yaralanmıttır. 

:~ternmim1erin mevki1erinde ne gi • Kayık yanattıktan t0nra polis 

1 değişmeler oluyor ,.e bu değişme - yetiımiıtir. Seyfettin aıhhi im · 
~r ne gibi mana farkları gösteri · dat otomobili ile Beyoğlu haıtane
t~r? "Ben dün size gittim,, "dün ben ıine kardırılmııtır. Ellerinden ya
~ıe gittim,. "size dün ben gittim., ralı olan Ömerle Aslanın da te • 
.~n gittim dün size,. şekilleri arasın-
~ rtıcinaca ne gibi farklar vardır? davileri yapılmıı, Ahmet yaka · 

111 
Ç) izafet ve tavsif terkiplerinde lanmıştır. 

ta taıarın veya mevsufun öne geldiği Alacak yüzünden 
t rnı? Ve bunda bir mana farkı 

~tiliyor mu? Mesela .. Mehmedin 
~bası yerine ''arabası Mehmedin,, 
>' ebiJiyor mu? "Güzel bir tarla,, 
~tine ''bir tarla gü~el,, deni1diği var 
, ? Ve bu şekiller mlnaca bir fark 
llfatıyor mu? 

Atçı Hızır, l.hak ve Musa ad· 
lı üç kiti bir alacak yüzünden 
Mahmutpqada oturan Halil ile 
kavga etmiıler, Halil in kolunu kır
mıılardır. Halil Cerrah paşa has
tanesine kaldırılmıttır. 

_Bir kadın delirdi ______ _ 
\r~) l'iillerin aldık1arı mefu11erin 
1' ih veya gaytisarih olması bt.kı • 
ıc.:~cl~" ne gibi değişikliklere rast~
di,. ... i ."':' Meseli "sizi göreceğim gel · Betiktatın Şenlikdede cadde -
teıd· IJecek yerdt: "~ize: göreceğim ıinde Salkımaöğüt t0kağında otu· 
~it ı,. Y~ut "geldiğinize sevindim,, ran tek bacaklı Nazmiye, Nişan -
di ... ''ek yera~ "(?.eldiğinizden sevin . 

... ., Yollu ifadeler , .... ""ıdır? taıından geçerken birdenbire de· 
tııı ~) Cilm1cde atıf ve rabıt sıy1' .. '- _ lirmit, etrafına ıaldırmağa baş -
~ da umumi kullanıştan ayrı şekil • leıan.,, •• 
~ te rastlanıyor mu? Mesela "gelir - Nazmiye deliliğini, etrafa ıal· 
lieıı,, Yerine "geUrkene,. "olurken" ye- dırmakla bırakmanu,, yerden a]

lıılte ''olurkan,, veya "olurkana., "o - dığı taşları apartmıanlara fırlat . ti:" Yerine "oluban,. veya "oluben,, mağa başlamıtır. lıte bu eınada ""-i Şekiller var mıdır? b---:--- - ·. yakalanmıf, Adli tıbba gönderil _ 

~llız bayramı için hazır- mittir. 

~-----------------h ğ a başlandı Müstahdem yazımı 
~ 8ir temmuzda yapılacak deniz Belediye kanununun on beıin-

Bay Hilmi 

C. H. Partisi lıta.nbul vilayet 
idare heyeti batkanlığına seçilen 
eski Bayındırlık Bakanı bay Hil · 
mi dün sabah Ankaradıan tehrimi· 
ze gelmittir. 

Bay Hilmi öğleden t0nra vila
yet merkezine gelerek baıkan ve· 
kili bay Ali Rıza ve idare heyeti 
üyeleri ile görütmiif, çalıfJDaya 
ba,lamıştır. Partinin yeni vilayet 
ba,kanına çalıtmalarında muvaf · 
fakryet dileriz. 

C. H. Partisi idare heyeti üye
leri arasında yeniden i tabimatı 
yapılmış, ve ouna göre kazaların 
teftitine batlanmııtır. Kartal ve 
Şile kazaları teftit edilmiş, diğer
lerine batlanmı~tır. Haziranı!1 on 
beşine kadar bütün kanların tef· 
titi bitecektir. 

Kapanan okullar 
Yabancı oh ulların tatil 
maaşlarını vermeleri gerek 

Kılık kanunumuza uymak iste
miyen bazı yabancı okullar ka
panmaktadır. Fakat gazetemize 
yapılan müracaatlardan anlıyoruz 
ki, bu okulların bazıları türkçe 
hocalarına tatil maatlarını verme
mek iatiyorlarmı!.. Halbuki bu 
doğru bir it değildir. Çünkü ta
til devresi, ders yılının devamı sa
yılır ve hocalar bu tatili kendi is
tekleriyle yapmazlar. 

!Konuk gazeteciler 
Amerikalı gazeteciler bu
gün Ankaraya gidiyorlar 

Şehrimizde konuk bulunan Ce
nubi Amerika ve lıpanyol gazete· 
leri muharr;irleri dün de Matbuat 
Genel Direktörlüğü delegesi Bay 
Netet Halille camileri ve Güzel 
San'atlar Akademisini 1ıezmitler
dir. 

"Asaosiyeytid Pre1., iıimli bü· 
yük ajanı müeaaeaeıinin ve birçok 
Arjantin sazetelerinin mümeHili 
ve Amerikan matbuat 'emiyeti a
zasından muharrir Bay Fin dünkü 
intibaları hakkında demiıtir ki: 

"Türklerin konulaever olduğu
nu bilirdik. Fakat bunun zanne-
diltliğinden dalıa büyük bir ıey ol· 
duğunu gözümüzle gördük. Bu 
•abah Güzel San' atlar Akademisi
ni gezdik, kadın ve erkek Türk 
gençleri birlikte çall§ıyor, model 
tarzı her ıey tamamen kendi mem
leketimizde ve Avrupa memleket
lerinde gördüğümüz gibitlir. Bu· 
gün memlektimiz olan Arjantinin 
İ•tiklôlinin 135 inci dönüm yılını 
yClfıyoruz... Bu itibarla yeni ve 
müıtalıil Türkiyeyi görüıümüz ve 
düıüncemiz büıbütün bcqkatlır. 
Cümhurreiıiniz Atatürk'ün mede. 
niyet ve ilerleyİf yolunda aldığı 
büyük meaafeyİ daha iyi anlayabi
liyoruz.,, 

Gazeteci konuklarımız dün öğ
leden sonra müzeleri gezmitler· 
dir. Akşam üzeri Matbuat Genel 
Direktörlüğü kendilerine Park Q. 
telinde zif_afet vermittir. Zlylllet 
çok par ak ve samımı o muş, şeli-
rimizdeki gazetelerden birer mü
messil Cenubi Amerikalı ve lıpan
yol gazetecilerle tan1farak muhte· 
lif mevzular üzerinde konuımut
lardır. 

Gazeteciler bugün T opkapı 1&• 

rayını gezecekler ve Ankaraya si· 
deceklerdir. 

ni den yılının batlamaıı lazım
dır. 

Bunlar, eğer tatil maqlannı al
mazlarsa üç, dört ay geçinmek i
çin büyük mütkülita ujrayacak
lardır. 

Nitekim kapanan okullardan 
bir kısmı hiçbir engel çıkarmadan 
hocaların tabii hakları olan maat
larını vermektedirler. 

Kültür Müdürlüğünün tatil ma· 
aılarını vermek istemiyen okullar
da da teıebbüıata ıiriımeai ve ho
caların hakkını koruması yolun
daki dileklere biz de ittirak edi-

~~h-•ını proıramını hazırlamak ci madde.ine ıöre belediye müs -\ b~ dün C. H. Partiıi merkezin- tahdemin ıubesine yazılması icap 
' •r toplantı yapılmıttır. Bu top. eden müstahdemler belediyeye ge· 
ditılıda vali muavini Bay Rükned- lerek yazılmaktadırlar. Verilen 
'-'it be~diye reis muavini bay Hi- mühlet bu ayın ıonunda bitecek -
ıq Oakay, filo komutanı Şük · tir. Belediyenin evvelce verilen bu 
d~ll~eniz komutanı TalP.t Baykal, müddeti haziran sonuna kadar u· 
~ •:t ticaret direktörü bay Müfit zatma11 muhtemeldir. Haziran ao

,~det, Şirketi Hayriye direktörü nuna kadar da kayıtlaruıı yaptır· 
'~ l'~ıuf Ziya, liman direktörü r mayanlar tiddetle cezalandırıla • 
'-' 4Iı Rıza ile vapurcular bulun· caktır. 
~~ d '-==================================:::::;::=====================================-= ~})·-.. ır. Proğramın eıaılarını , 

Birçok hocaların gecinme vası
tasını ancak okullardan aldıkları 
maatlar teıkil eder. Bu hocalal'Jn 
yeni vazife bulabilmeleri için ye- yoruz. 

,~t etmek üzere yedi kitilik bir 
)~ 1•1on ıeçilmiıtir. Bu komiı • 
~~cl!er!embe günü deniz ticaret 
"i~ b\ltlüiünde toplanacaktır. De • 
l~.,. •1raın1 bütün limanlarda bir .. ,~ . 
~ ~a kutlulenacaktır. 

dalb ··ıd.. k 1 k o urme ten suç u 
)) asabın duruşması 

titıd endikte, bir barıak alı,veri · 

tı (l-. çtlcan kavra ııruında Ha

'~ ;"-.ıı öldürmekten ıuçlu ka • 

)'~ .. ~ininin lıtanbul aiırceza hak ı "" 
•ı-.d e Yapılan dünkü dunlflDa .. ,,. 
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IGezintiler 1 
"Lavrens,,in ölümü 

Büyük SavQfta taçıız kral di~ 
anılan, kızgın kumlar Ü•tünde Ö· 

lüm kervanları, pu•u, ba•lnn bıı
lutlariyle bir •am gibi e•en adam 
da gömüldü. 

"Filiıtin,, de Ağlcma t~ını 
kanla kızıllQftıran, "Efgan,, dağ
larında ihtilal bayrakları açtıran 

oydu. Kralları düıürüp lıaltlıran, 

bugünkü parlak tacı, yann bir 
kon•erve tenekeıi değerıizliğine 

indiren yaman güç, bu kuru ve 
•alİz varlıkta birlqmifti. 

Onu kah qel, kefiye, maflcih 
wiymİf, Wlt süel kılıklara bürün· 
müı gördük. Demin Iraklı, 
•ilintlirli bir ıilalı labrikannın 
patrona, timdi gemi mühentliıi. 
bira ıonra tayyareci geçindi. Ka
tarlan çarpııhrdı. Parçalanmıı 

vagonların lnrılılanndan ıızan ıuç
nız lıanlara, victlanı •ızlamatlan 

baktı. Bedevi mızraklarının çölde 
nınızlulıtan baygın yatan göğü

lere dalarken çılıartlığı sai dinle
tli. Hurmalıklarda parlıyan cen· 
biyeleri, ipek kemerli kılıçlan 
Jaygıısuz gö:derle süztlü. K.ôl: 
•eccleJe, kah havrada, görümlü. 
Kah "Buda,, ya, kah "Hürmüz,,• 
taptı. Dağarcıfında altın putlar, · 
mmrüt lraplı Kur' anlar, 1atırlan 
"•terlin,, lerle yazılı bin mezh~bin 
bin türlü kitabı vardı. 

Yirmi yıl dört bucağı böyle tlo
lGfh. Batıfı yerlerde cehennem 
paw:ereleri açılan, izlerintlen a · 
leuler lqlnran korkan, maal u• 
jvrmzlan gibi .. nırtlan .. mra • 
lcqh, tlurtlu. 

lnıilferenin donanmaanclan, 
topundan, tüfeğinden daha ba•· 
kın itler gördü. Zekada, pekgöz. 
lüliilıte, ruh Jal~,lıitnJo "--n 
,...,..,. lıi.......U. ir.•-'ifi ,. ..... . 
çılıtı. 

Omrünün yannnı ufruntla tü· 
kettifi bu iıler, onu bütün dünya· 
ya tanıth. F alrat o, bu ıanın par
par yanan nrmaını f«f1matlı. f. 
ııktan incinen yarmalar gibi ka
ranlığın gizliliğini Ü•f tuttu. Ge· 
neral yaptılar, iafemedi. Nifan vc:-
diler, takmadı. Uzatılan lortllull 
buyrultuaınu almadı. Çünlıü iti· 
nin bittiğine daha inanmamıttı. 

Evet, bütün bunlar gerçektir. 
Fakat bütün bunla.nn le-
rqat olmadığı Ja gerçelıtir • 
Bir hırsa, çaltlıfını naıl lralfarıa
mana, 0 da lcendini aytlınlatan 
ıeyleri benimıeyemezJi. Yarın 
"Liivren•,, i defer ölçü8iine VııTan 
tarih, bütün didiniflerini ayrı ay• 
n tartarlıen, bu noktada birclert 
duracaktır. Bu iratlar uirClftıldan 
ve akla durgıınluk veren büyült iı · 
leri bafardılıtan •onra, bir ele ta
nınmamala lıatlanmak, mülıaf at
•ız emeklerin dağlafmlf yığın':ırı 
altıntla ezilmelr, her kulun dayaria
cağı ıeylerden değildir. 

Düfünün iri, bu adam ölümi1o1e 
bile lrimaeyi inantlıramadı. lmrP.
nilecelt, lıulıanılacalı hiçbir yeri 
olmayan ölüme lıavuımak laa:tkı 
bile hala ondan earreniyor . 

s. Gezain 

ipek işleri 

Ekonomi Bakanlıiı ipekli ku : 
matların Türkiyede boyanılmuı • 
nı araıtmnakta idi. Duyduğumuza 
ıöl'e ton sünlerde lıtanbulda bir 
boya aantralı açılmasına karar ve· 
tilmit aibidir. 

Bmaclan batka kumq haline ıe" bıı i il'~ tahit ıeldi. Bunlar,'1 
~~ dair 'bildiklel'İni anlattılar.

1
1 

'ti1ı .:;•· baıka tahit çaiırılmaıı 
dı. 

· I tirilecek ipek Sunada yapılascak 
Şehrimize relen Amerika ra zetecileri dün ıehrin görülmeye değer yerlerini gezdiler. St'ldan birin- bir kurum taTafmdan kontrol edi-

ci reaimde ıazetecileri bu gezintide görüyorsunuz. lkincı resim, tasfiye edilen Esnaf Bankumda etY• lecek ve iyi olmıyanlara p.hadet· 
aatııını ıösteriyor. Kapıdan çıkanlar, bu eıyalardan alaniardır. name vsilmiyecektir. 
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Dil işleri 

Kılavuz için 
dersler 

Anlaşamamazlık şiddetleniyor 

-16-
'Mahalli tahaffuz = Korunak 
Melce = Barınak z 

Boğazı ·geçişte vapur 
yerine sandal ! 

Meva= Sığınak Anadoluhisarhların " Şirketi Hayriye vapuruna 
Ovada hiçbir korunak balamı· b. K d·ıı· d } "d k ld 

yan düıman, ka,,. •ırtlara Jofru ınmemek kararına an ı ı e oturan ar a atı ılar 

kaçtı. Ücret (ula.lığınclan dolayı A. böyle yapılıyor?. Biz.ce, kaı§tdan 
Evsiz ve barınaluızlan koru- nadolôisariılada "..Ş:_,·k~tıhayri _ kar§ıya nasıl olsa geçtlmek çare-

.yunuz. ye,, araRada çıkan ih~iliftan et . sizliği baluncluğa clüşiiniilcliifün· 
Kimauizlerin atiınaiı devlet- r•flı :surette bahaetm:ştik. Bu ih den! Biz, tarife yükı!ltliğinc/e bu 

tir. tili.J, devam halindedir:. Anado düıünüıün rol oyntıd~-g, hanaatin-
Hudut = 1 - Sınır (frontiere) labiaa.rlıların büyük b:r lflsmı, her aeyitz;! 

2 • Buç (limite) gün sabah ak§am lstanbula gidip Evet, karııclan karııya g~mck 
Mahdut'= 1 ıı.. Smırlr, çevrilmi§, .gelenlerin hemen hepıi, Hiıardan çcıreaizlifi vtırcllr. Fakat bu ge · 

2 • Buçlu, buçlanmq, 3 • Sayılı, Bebeğe ve Bebekten Hi.ara ~çi~- çiı, mutlaka vapvrla y~pılmak ge
'.ı ·Dar te aandaldan istifade etmekte, va rek değildir. /~re bi:im kaç gün

Tahdit -etmek =Sınırlamak, -2 - pııra binmemekte iırat' ediyorlu. clür ya:pfr.ğtmlz ve hava uygun git-
Buçllamak Faz.la para verip vapu\'a binmek . tilrfe Jaima yapacağlmrz gibi. ıan 

Kafakçılık, en imla. giiney ıaı tense, a&ndalla eeç:İf ka•·arına, diin tltılltı geçildiği görülüyor. Hat·a-
nırlarımız.tla olıqor,. Kandillilerin de soğu ;ıtirak et lar bozulunca rl.o:, birleık olCITah 

Sıkıntıya iıatlannuının ia .hir mittir. üstü kapalı bir nıotör tutmak im-
bucu vardır. Dün, kar§ıdan kat1ıya geçiş kanaız mrclır? Bilaki::' Onun da 

Onun katlar ~engin olanlar, her vasıtası olarak sandalı tercih e . kıı baıtırcrcağına yolun bir yolunu 
)'erde .aayılı'.Ju. clenlerden bazılariyle görüıtük. IHllaca.ğız, elbette o ~li~Wğü de 

Bağın.azlık, bilgiıWikten .ıJe 'Bunlar, bize ıunları ~~)lediler: çözeceğiz! 
:Jıırko.lalılıktan gelir. "l§leri clolayııiyle her gün /1 • Bebekle lstanlnı! ttrtıaında 

Bu misallerde ce,çen yeai .bli· tan"l>ula inenlerden Artadoluhiıa- trtrmvoyJan iıtilarle ef!en AnadD· 
meler: rınla oturan ıekıen kifi vapura luhisarı ve Kandilli yol<'uları, kar-

Gilney = Cenup iinmiyerek sandala biniyorlar.. ~ıdan kar§ıya gefiı ~in bir ıanclar 
Bağmazhk = T~ Şimdi Kandillide oturanlar da ay- lı on beş kuruıa tutabiliyorlar. Bir 
Bairnaz = Mutauup ni ıekilde 1aareket etmeğ( uygun aanclal, dört kiıi alıyor. Beı ki~i 
Kuzey= ~imal gördükleri için, bunlardan da her de alıyordu, amma belediye %abı-
Bab = Garp gün altmıt ki.fi kor§(dan kar§ıya tası, fazla yolcu ile dclu bir ıan-
Doğu = ,,Ş..Tk ••ndall• geçiyor. Şu he~apça ta- dalın, herhangibir kC1%aya uğra -
Güney ıAmerikcmnaa kargaıa rileıinde uygun bir nisbet gözet- yabileceği nokta•ınclan, dörtten 

bitmez = 'Amerikayi cemıbiJe a- miyen ıirket, her gün gidiı geliş ziyade yolcu alınmasını yasak ct-
narfi bitınez. yapan yolcularından yiiz kırk kiçi ti. 

Dervi§ V.ahJeti la~ .aıa ha- kaybetmiı, demektir. Bu miktarın Biz, bu i§te haklıyı~ ve yaptığ •. 
ğınaz &oltanın biriydi. gün geçtikçe daha artacağından mız §eyi yapmakta israr edeceğiz. 

Kaytak= Mürteci hiç §Üphe edilmeain ! Şirketin bizim haklı olduğumuzu 
Kaktaylık t:::: irtica Vapur ücreti, lstan1'ulclan ikin- taadik etmeıi, tariletle indiril yol-

• ~ • ci mevkiyle Bebeğe kadar bq ku- lu bir deği§iklik yapmaıı, yerinde 
~ Mah m etmek l= Kasama1' ruf olduğu halde, Be!>ckten Ana- bir hareket olur. Bunu hiç değil-
M~~m = t - Kuanık, 2 • Kö- doluhiıarına veya Kandilliye on ıe günün birinde yapacağını uma-

lcmen üç lruruı alınmak isteniyor. Bun- rı.z. T arilede indiriı yapmakla za-
MahkUmiyet = 1 - Kuınbk. 2 • da uygun bir niıbet sayılabilecek J"ar etmez, Iraz.anır, Gün günden 

Kölemenlik hi~1bir ıey yoktur. Bu tam anla· eksilen yolcuları, o takdirde gün 
G~en ~ Büyıülırlere luya.ını m'iy~e bir nisbetsiz.likt~·~. Bu niç~n günden artar!,, 

i5liyen üç ıUf/u, on beı ~a kasan- ~~!!!!!!~~!!!!!~~~!!!!!!~~~~"""""'!!~~~"""'!"!"~~~~~~~~ 

mıştır. 

Böyle atlamlar ltiçhir .zaman 
genlik )'iizü ~örmemeğc kuanık· 
ttrlar. 

Biz lıiçbir saman kölemen 6ir 
ulr.ıs olmadık. 

Saltcnat. lHı ltalln Jrölcmenliğe 

ıötürcm bir J)'Önetı• idi. 
Sizin ba ~una~ oiır bir ka.a· 

"ıklıit rerektirebüir. 
Misallerde geçen yeni kelime . 

ler: 
Kıya== Cinayet 
Genlik = Ref ali 
Mahrum olmak = Y olüunınak 
Mahrum etmek =: Y okaundur-

1cDak 
Malitum = Yol(ıun 
K~ ay oar iti .izi görmekttn 

yoktunuz. 

Türk - Fransız ticaret 
konuşmaları 

Türk - Fran&ız ticaret ko · 
IKlflll&ları Pari.te yap!lacağı için 
tahrimiı:den de F rama delegeıi o· 
larak Fransız elçiliği ticaret ata · 
~bay Paro gidecektir. 

Konuımale.r sonunda ııkı bir 
takas •ıa,ına dayanan bir yeni an
la§ma yapılacağı tahmin ediliyor. 

Yumurtacılar arasında 
lıtanbul yumurtacıları, dün 

keneli aralarında toplanarak, yu • 
murta ihraç nizamnamesinde ya
pılmasını iıteclikİeri değiımeler ü
zerinde konu§nluşlarclır. 

'Bugün de Tütkofi•te toplantla· 
c~ktrr. 

SizJen ~olt..ınl1ık, bi2 alır ee· 'I :anaı ... I 
lir. Bu g•c• nöb•t4ji ecz~ 

Dulları ile ölualeıi laifl"r za. 
man aJımınızdan yokaınlurma. Samatyada: 'feo~filos, Aksarayda: 

y Z. N'ari, l\arağümrukte: Arif, Şehre· 
yını.z. ıninlndt ı Nlıım, Fenerde: Emilyadi, 

Zavallı ""am, ıeltiz yılJan6eri Şehtailtbapnta: Hamdi, Divanyo • 
yokıunlult ,ekiyor. luntla: Eat, l:mlnlnUnde: Stılih 'Ne-

Doğru olmıyan rekabetin 
önüne geçilecek 

Ekonomi Bakanlığı, endüstri -
yel tetkik heyeti başkaııı Bay ll
hami Nafiz, dün akşam Ankara · 
ya gitmiştir. Kendisi İf>tanbulda 
ipek işlerinden başka bir de meş· 
ru olmıyan rekabet işlerile de meş
gul olmu~tu. 

Son giinlcrde farbikalar arasın· 
da bu şekil rekabet son dereceyi 
bulmuıtu. Bu yüzden vergi kaçak 
çılığı da olmaktadır. 

Ekonomi Bakanlığı bu meae · 
leye son dercede dikkat etmekte -
dir. Yakında bunun önüne geçmek 
için bir kanun hazırlanacaktır. 

Y aşuva Bahar ve 
arkadaşları 

Motörin ve petrol üzerinden 
gümrük kaçakçılığı yapmaktan 
suçlu Y aşova Behar ve arkadaş -
larrnm duruşmasına dün, ıekizin
ci lhtiıaı hakyerinde devam edil -
mit ve İAlenHen kartıhk gelmedi · 
iinden, batka güne bırakılmı9 • 

• • • cati, Be;tktl~ta: Ali Rlıa, Kumkapı· 
Mahrem = Ozdeı, i,li dı§k da: Delktlk Zeyr~te: Hasan Huınst, trr. 

gi7Ji Fındıkhda: ~tata Nan, Galataü· Kara Bekir ve arkadaşları 
rayda e Ahmet Cevat, 'Yültsekkalih .. M k k ı .. 

Mahremi esrar = Gizde§ 'rımtlac Vinilroplll~ Şitlide= Atıım uvazaalı surette ıe er açaK-
Mahremiyet ~ Özdeılik, içli ŞUlıtt'ö, J\mmpapda: Yeni Turan, tılriı ye.pmaktan ıuçlu Kara Bekir 

'dıtlılık, giılilik Halrttöflundrı: 'Yent TUrklye. -ve arkadaılarının duruıma&rna 
Hayır, bu adam hi~bir Ztrmdn -·· •• iMii a::wıwıuıwua:ı :ısı llWllllHWlllUllllWHl-illKN dUn sekizinci ihtiıaa hakyerinde 

benim ö:r.d~ıim t>lmuı it?filJir. fiır. 
Onunla yedi yıl i~li tlı§lı ~ 8ayla H•Mltttla ıizdeılik etme· devam edilmiş, kamusal tahit ola-

.1 ol_. f • b "' rak, bir poliı ile göçmen Ziyanın ilık: Ne ahlakta bir aaııtn utr a. nan ıomı u11ur. 
nu hetketten iyi ben 6ilirim. Bu misallerdeki yeni kelime- gHıterdiği §ahitler dinlenilmiı ve 

Şilrelerin gi~lilifine dilthtt •t~ ler: gümrüklerden gelen karşılıklar o· 
mek, bütün ifycrrltıtin lNıtl~ 3- lıyar ~ Mem\lT kunmuşlur. Duru§ma, araştırma • 
ilevlerlntlftwlir. OdeY - Vazife ntn genİ§letilmeıi için ba!k& güne 

Bir doat, iyi .Mr .rfNflf olMı· - ULUS - kalmtttll'. 

KUltür işleri 

üniversitede 
imtihanlara yarın 

başlanıyor 
O niversitede imtihanlara ya • 

rın başlanacaktır. imtihan pro -
gramları dün bütün f akü ite tale
besine bildirilmittir. 

Üniversite yabancı diller okul· 
larınm imtihanları da h\tmittir. 
imtihanda rnuvaff ak ol&.mıyan 
talebe sayısı her fakUltede yüz ki
şi kadardır. 

Bu tal6benin bir kısmı İmti • 
handa muvaffak olamamıt bir 
kı~mr tla devamsızlık ettiği için 
imtihana alınmaml§hr. 

Diğer okulları meeburi olduğu 
için b1.l imtihanlarda muvaffak o· 
lamıyan talebe fakülte imtihanla
rına alınmıyacaklardır. 

Yazılı yoklamalar 
Liıe ve orla okullarda son 31 -

nıfı bitirme İmtihanına tabi ol • 
mıyan ımıfların ikinci yazılı yok
lamaları dün bitmiştir. 

Geçen yazılı yoklama ile bu 
yazdı yoklamada aldığı numara
ların mecmuu sekiz - dokuz tu· 
tan talebe o dersin Haziranda ya
pılacak sözlü yoklamasına girme
den ımıf ge~ecektir. 

San'at okullarında 
.San'at okullarının imtihanları 

bu okullar için hazırlanan yokla· 
ma talimatnamesine göre yapıla • 
caktır. 

Deraler otuıt Mayıı Per9embe 
günü akşamı keıilecektir. lmti • 
hanlar on Haziran Pazartesi gü · 
nü baılıyacak ve yirmi beş Hazİ· 
rana kadar bitirilecektir. 

Bu yıl okullardan mezun ola • 
cak talebenin imtihanları sıkı o -
lacaktır. imtihanlarda Ekonomi 
B"kanb~ı UMer ve İ! .ilkala -
rından ve ıaakeri fabrikalardan 
ıeçiletek mümeyyizler buluna • 
cakhr. 

Mçzun olacak talebeye i, bul· 
mak hususunda okul direktörlü -
ğü §İmdiden teiebhiiAlerft h::.gJ• -

yacaktır. 

Fabrikalarda ıtaj görecek ta· 
lebt! atajma bir T emmuE:tlan iti -
haren ba§lıyacak ve bir ay ıilre • 
cektir. 

SiYASA 

Suudi Arabista 
veliahtının 

seyahati 
DUnkü haberler Suudi Arab 

,•eJiahdinin Rornaya vararak o 
lt.alya Başhnkanı ile göriiştü 
bildiriyordu. 

Suudi Arabistan Yelfahdi 
Su udun A vrupara \'arddttan 
her yerden önce Romeya köşma 
birçok önemli sebepleri '\"ardır. 

ltal~·anın Yenwnlc ilgisi (ali 
sı), orada kültürel ve ekono 
menfaatler peşinde koştuğu, öte 
beri bilinen mcseJelerdenrlir. Ye 
i ·e Suudi Arabistanm kapı kom~ 
dur. lki memleket '.Kızıl denizin 
ları iiıcrindc bulunuyor. Bir a 
yemen ile Sırndi Arahistan sınır 
rıhkları yüz göstermiş. düğumü 
rış ~ oliyle çözmek için ne kadar 
lı tıysa hu çalışmalar neticesiz 
mış \'C iki memleket arasında S3 
başlamıştır. 

Bu savaşta '"Suudi Arabis 
ordusuna haşlrnmutanhk (lrnm:ın 
lık) eden Emir Suut, Yemen oı·d 

nu yıldmm süratiyle yenerek HÜ 
deye dayanmış, o zaman İtalya daı 
giltcre ele Yemen sularına hirer 
lı göndernıl'k mecburiyetini tutırı 
lardı. Jfattfl o sıralarda, ltah"B 
HUdeydeye asker s;ıkarıp ycıtt 
yardım etme)i düşündüğü öyJen 
fakat bu hareketin daha fena soıı 
lar (neticeler vermesinden korkll 
rak bundan ,·azgeçilmiŞti. 

Suudi Arabistanın 1·emeni y 
rek onu kendi~iyJc harışmağa sü 
leme i ltalyamn oradaki nüfuzu · 
rinde de tesirini gösterdi. 

ı lalyanın en bcllibaşlı amaçlıı 
dan ve Krzıldenizde giittüğü sı)' 

nın temellerinden biri Yem'n 
me\'kii sağlamlamak olduğu için 
udi Arabistan veliahdi n Dış lt 
Bakanlığı yardımcısının Romadi j 
talya Başbakanı ile görüşmeJeri 
kendine göre sıyasal bir önemi ,1' 
dır. 

Bununla beraber <Emir SuuddJI 
c;ıJ ~e}'ahat amacı, Londradadı.r·,. 
disi Ha7.iranrn 15 inde oraya var• 
l 'P. orada hir ıu.• lcn.1-- ı.uıacaktıf· ,_ 

Emir Suudun lngilterede baıf ~ 
yanl işlerle me J?ı•l oJacağı ,, 

n k .. f . iJ hunlardan hirfoln a ra or ezı 
ri"da ıngiltereye ait toprakHırJa 
udi Arahistana ait toprakların fll 

Jarı meselesini çözmesi olduğu 81' 

tılıyor. 

Bu yolda verilen haberlere ı 
Emir Suut, ı~ondrada bulunduğıı 
rada, memleketi namına tayyare 
tın almak işine önem ,·erecek ,.e 

fmtihanlar ve öğretmenler tayyarelerle Suudi Arabistan ord 
nu sağlamlamağa çalışl\caktır. 

Kültür Bakanlığı tarafından ö. R. Doğr&JI 
clün bütün kültür direktörlükleri· 4nı:ımııımıımnıınırmıııuııııuı11mı:111111ımaınıı-... 111A1111 .. ıvuıu:J'!!• 

ne gönderilen bir emirle on iki Yalovanın planı 
Hazi:an_da başlıyacak o.lan ilk o- Y alovanrn plan.ııtı yapmakt~ ~ 
kul ımtıhanlarmda talımatname lan FrAnsız tehırcilerinden Dl' 

mucibince bütün ögretır.enlerin Prust ile bay Vuaye Fran .. d' 
imtihanda bulunmak mecburiyeti gelerek planlarının tatbiki itile1' 
kaldmlmı~tır. Her imtihanda raşmak üzere Yalovaya gittnitl 
dört öğretmen bulunacaktır. dir. 

Mümeyizlik işleri 111ıııılıııırıı111lllJllftllllı111N1_. __ 111111 __ 

Şehrimiz orta ve lise &ğret • Geçmiş Kurun/ar: 
menlerine imtihtm mUddeti ıar • !8 Mayıs 19~ 
f ında her gün muhtelif okullllrd& ..... }t'ecriı\ti edebiyatı d~ninflt -
müme11izlik verilmittir. hassa temaşa yar.ı1arında ciddi ,1,. 

Birçok öğretmenlere bazı gün- inkişaf ile lıüyük bir ati ndctleJ' 'J 
ler biri öjleden evvel, dlfıri de fit Ratıp Bey de dün pek sık te 
öileden ıönra olmak üaere iki o- t!den milli zayiat fıra"ına gömüldü~ 
kulda mümeyyiılik d.ütmektedir. - CAAüdann elektrikle te" !'.'. 

'D~~ fiXre-..enler kültür dir-' • Kiid!kiiy g-.ıı Şİrk~tine 'erilmlştL 1 
nu a "" el[ ber aldığ•mıtl göte ~Uı:ım gelen ıı1 

törliliüne bat vurarak mümeyyiz· zemenin tedariki içın şirket ınu~ 
lik ıUn1erinİn aıaltılmaıınr iıte • hası Ill'igon Anup1t~a. gftnılştır, 
mitlerdir. kiz ara kadar Üsküdarın elek 

• • • tem·İrine başlanacaktır. ' ., 
- Şehtem!netince ia~e umurıı 1 

Kültür mUlİlirlUğü lise ve otta bir §ube ihdası mııtasan-ırdır. ~ 
okullua bir tamim göndererek ftu...-.-11tWh. ....... ııt11 ...... _ ...... 11 ...... ~ııt'I~ 

. '"""""" "'"'"""""'""""""""""~llU*" yabancı ve atlık okullarına nıU • - ·--- -·--· ,,; 
ıneyyiz •etilen ötretlnenterİI\ o .. dilh bir difteri vakasr oJ!l\Uf 'I. 
gün kendi okullarında imtihe.nla. Talebeden ıa~kiz yaılarınd• il 
rı olsa hile bunları okul idaresi • erkek çocuk bu difteri thaıt-11 
ne bırakıp mü.meYY.İZ tayin edil - na tut\llmuıtur, ~' 
dikleri okula ııitmelerini bildir - Haıtalık arhhat direktarl 
miştir. ne bildirilmiı ve direktörlü1' .. 

BIRINCl OKULDA DIFTE - hat memurları tarafından b 
Rl .._ htanbul Birinci ilk okulda talebeye difteri atııı Y.apılııı•f 
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fBD'fi.JK DENiZ ROMANI f 

(llllll!lf:-ndülüste Kemal Reis 

Kütükle başı 
ezilen çoban 

Tefrika No. 

c.relrikaNo: 114 1 \ Yazan: lıhak FERDi r 

Asılması istenen bir 
suçlu, delilik iddiasında! 

1932 senesi mayısının yırmi 

Yazan: Niyazi Ahmed Ok:-,, --143-

fetihten sonra Aqasof
yada neler qaplldı? ~i~ir~oz lanıoro, oüzeı prensesi istırootnn 

~urıornııön ~arar uernı!Btir 

betinde Çatalca köylerinden biri 
yakininde iılenen cinayet davası· 
na İstanbul ağır ceza hakyerinde 
dün de bakıldı. 

Bu cinayetin ı~luları berber ı 

Mehmetle Arif ve Üzeyirdir. lll< 
ikisi çoban Halil lbrahimi birlik · 
te öldürmekten, sonuncusu da bun
ların eline silah verip, kendil~rini 
çobanı öldürmeğe teşvikten suçlu
durlar. Araştırmada, çobanla Ü • 
zeyirin arası açık olduğu öğrenil • 
miştir. Çoban, dağ başında başı 
kütükle ezilerek öldürülmüftür. 

( Zamora} •üze/ prensi 
kurtaracak mı 

Prenses Maryana elini göğsüne 
koynıuı, sihirbazı dinliyordu. 

Kendi diJne, kendi soyuna ya • 
be.ncı bir erkekle ıeviımek ne de
tılekti ! 

Zamora aözüne devam etti: 
~ Bütün ömrün ıztırap ve Ü • 

l:\intü içinde geçecek, Maryana! 
\' ıldızın çok itarııık.. istikbalin 
Çok hazin! Tekrar ediyorum: Bir 
~rkekle mes'ut olmayacaksın! Bir 
ke.ç erkek sevecekıin .. Ve az se -
\'ilecekıin ! Hayata doymadan 
toprak altma göçecekıin ! 

Zamora p~rı<:ereden çekildi .• 
Gözlerini açtı .• 

Ve dikkatle Maryananın yü • 
~ne baktı: 

- Niçin ağlıyorsun, yavrum? 
lie.yatta ıaadetle betbahtlığın, var
lıkla yokluğun farkı yoktur. Ölüm, 
insanları ıztıarptan kurtaran ha -
li.akar ve aziz bir eldir. Bu el, ya
kaınıza kendiliğinden yapıırrıa, o
l'le. boyun eğmeliyiz .. Ondan nef -
tet etmemeliyiz. 

Maryana gözlerinin yaımı sil · 
di: 

- Ben ölümden korkmuyorum. 
Ölümden nefret etmiyorum, Za -
l'r\ora ! Bir gün ben de dalında- so
~~,. aiHter gibi solup mahvolaca -
~~tl'l. Ben hayatta ıevebile::eğim 
· ır erkolrfe evlenmek, mes'ut ve 
bahtiyar y~p.ma.\ .. istiyordum. Sen 
ha.na birkaç erkek ıevece~•-: ve 
hiç birisine kavufmadan öleceğimi 
he.her verdin! Tat yürekli bir in · 
•an siniri bile bu meş'um haber 
kartısmda eriyip saraılmaz mı? 

Zamora genç kızı teıelli için ıu 
&Ö:zleri söylemekten çekinmedi: 

- Kanına yabancı bir erkek se
~cceksin ! Niçin merak ediyorsun? 
~endi kanından, kendi ırkından 
11tediğin bir erkekle evlenebilir -
~in! Sen bir kral kızısın .. Kiminle 
1•teraen evlenmek elindedir. Fa • 
kat, yabancı bir erkeği sevmenin 
h\'kini ve ıztıra.plarmı tatmak 

er kıza nasip olmaz! Karıma çr 
ltt.ca.k bu bahtiyar yabancıyı ben 
~e tanııınak isterdim! Seni bura • 
b~rda zihnen meıgul eden böyle 
ır Yabancı erkek tanımıyor mu -

1Un? 

Prenses Maryana dü!ündü .. 
kendi diline, kendi soyuna ya · 

~'-hancı bir erkek yüzü görmesine 
•ntkan mı vardı? 

Za.nıoraya: 
- Kimseyi tannnıyorum .. 
Diyecekti. Birden gözünün ö -

llilnde bir yabancı erkek hayali 
Canlandı. 
'k:- Sinandan ıonra, gördüğüm 
t ın • . h t'll cı Yabancı erkek Emır Me -

1 .. ettir. Genç, yakıtıklı bir Endü -
Ug Prensi. 

) Zaıııora uzun sakalını ııvazh -
tra1- ··ı·· d" JC a-u umıe ı: 

d .. .._ Enıir Mehmedi nerede gör -
lin? 

..._ Karargahta .. 

...._, Cenr '? 
- 7 mı • 

....., 'Yinni altı yaf lannda •• 

..._ ,.... 1 
""U21;e mi? 

.._ E.nıer .• Uzun boylu •. Geni§ 

göğüslü. Ve çok ıevimli bakııları 
var. 

- Bu zavallı delikanlının lı · 
panyol karargahında ne iti var? 

- General Gonzalvenin tuzağı
na dütmÜ§ .. 

- Şimdi nerede .. ? 
- Gonzalvenin elinde iıkence 

görüyor. Müddeiumumi Kaşif, berber 
Mehmetle Arifin ceza kanununun _ lıkence mi görüyor? Yazık 

değil mi bu gence? . . Bir taraftan 
(Cerine) de ıu!h konuımaları de
~am ederken, beri tarafta Endülüs 
sultanının karde§İne iıkence yap • 
mak hem günah, hem de ıaygı · 

altmış dö~düncü ~a~desi .~le -~ö~~ ı 
yüz ellincı maddesının dorduncu 
bendine, Üzeyirin de altmıtbeşinci 
maddenin ikinci bendi ile dört yüz 
ellinci maddenin dördüncü bendi· 

1 opkapı Sarayı 
- Yaz151 gelecek yaztlarda-

ıızlık olmaz mı? ne göre cezalandırılmalarını iste-
Maryana hafif bir göğüs geçir· mişti. Dört yüz ellinci maddede 

dikten sonra: asılma ceza11 yazılıdır. Duruşma, 
_ Doğru söylüyorsun, Zamora ! müdafaa ve karar için düne kal • 

Dedi - Fukat, bunları bana söy - mıştı. Fakat dünkü duruımada, 
}emekten ne çrkar? Babama ıöy • avukatı Üzeyirin aklında oynaklık 
)emek cesaretini gösterebilir mi · olduğunu ileri sürdü. Adli tıp İ§ -

sin.? leri müdürlüğü müıahede yerine 
Zam ora kaılarını çattı: · · ttôtürülerek, orada mütahede al -

- Ben babandan korkuyor mu- tında tutulmasını istedi. Aynca 
yum, sanıyorsun? Beni, hakikati köy muhtarları ile suçluların ara· 
söylemekten hiçbir kuvvet ~en~d~ 11 açık olduğundan, aralannda da
mez !Eğer Emir Mehmede go~lunu valar bulunduğundan söz açtı. 
kaptırdınsa, bana açıkça soyle.. . .. I 

d ·· 1 k ·· .. Hakyerı arada boyle dava ar Kral Ferdi nan a soy enece ıozu ' v l 
b·1· · ·' bulunup bulunmadıgırun soru ma-ben ı ırımı. 

-Tuhaf şey! içimde o delikan- sını ve Üzeyirin mü,ahede altı~ -
1 k · b. k c bi tema· da. tutulmasmı karalaıtırdı. Bu ış-ıya arşı garıp ır a I-ı, r 

_..Y.Ül var. Ona, ilk gördüğüm gün - ler yapılacak ve muhakemeye de· 
denl:ieri çolC acıyorum. Hiçbir su - vam olunacaktır. 
çu yokken, neden i§kence görsün? 

Zamora, Maryanaya, Emir Mühendis okulunda 
Mehmedi işkenceden kurtaraca · 
ğtnı söyliyerek ayrıldı. 

Gii7.el orPrJP~ o gece sabaha 
kadar Emir Mehmedin hayalile 
konuşmuştu. 

Maryana yalnız kalınca dütün -
meğe ba!ladı: 

Acaba, kral Ferdinand kızı -
nın Emir Mehmetle görü~mesine 
~üsaade edecek mi? 

Bu kadar itkence gören bir En· 
dülüs prensini güzel Maryana ile 
baıbaıa bıNıksa bile, buna ilkönce 
engel olacakların başında (Ka • 
ra rahip) in bulunmıya~ağını kim 
temin edebilirdi? 

Rahip Mella, krala: 

- En.dülüs hanedanını kökün • 
den söndürmeliyiz! Dememiş miy· 
di? 

Zamora kralı kızının lehine çe
virae bile, (Kara rahip) bir enge
rek gibi, başını uzatıp bu işi boz
mağa yeltenecekti. O zaten bir ak 
fam önce, Gonzalvenin evinin 
bodrumunda Emir Mehmedin du
var~ gerildiğini gördüğü zaman, 
kendi kendine: 

- Bu mel'unu neden öldürme -
• 1 ? 1 mıt er ...•. 

Diye söylenmişti. 

Mühendiı okuluna yeni seçilen 
müdür bay Suphi yakında yeniden 

An-karaya gidecektir. Okul Ba -
yındırlrk Bakanlığınca bir şube 

halinde idare edilec.ek bir müdür
lük olmuıtur. Mühendis okulunun 

eski drektörü bay Fikri Santur yi· 
ne mektepteki hocalığında devam 

edecektir. Yeni müdür, hocalığını 
bırakacak yalnız idare işine ha -

kacaktır. Mühendis okulu için Ba
yındırlık Bakanlığınca yeni bir 
nizamname hazır lanmıştır. 

Yeni idare haziranın birinden 
itibaren kurulmu§ olacaktır. 

Bir kızı çiğneyen 
şoför ahkondu 

Ali oğlu Mehmedin ıürdüğü bir 
otobüs, Şehremininde Millet cad · 
deainden geçerken Bekir kızı Sa
diyeye çarpmıf, yaralanan kızın, 
Guraba hastanesinde tedavisine 

' 
batlanılmııtı. 

Yakalanan §oför Mehmet, dün 
adliyeye getirilmiıtir. Sorguya çe
kilerek tevkifhanede alıkonulmu!-
tur. 

KALP DURMASI - Langada 
Hadım odalar sokağında yanık ki· 

Ayafosya kileseıi lstanbulun ( daki tü~be!~rin en güzelidir. Bu •' 
f th. d ·· ·· camı·e çev· rada elh dort sanduka bulunmak-e ın en uç gun sonra . . . . . 
dlmitti. Fatih, 29 Mayıs salı gü · tadır. Bu türb~. lznık . Ç~~il~~ı ıle 
nü §ehre girmiJ, üç gün sonra cu- aiiılenmittir. Turbcde Üçuncu Mu: 
ma namazını kılmağa· Ayasofya - radın karıları, kızları şehzadelerı 
ya gelmişti. ve Üçüncü Mehmedin tahta geç-

Kilise cami haline geldikten tiği vakit, dilsiz haremağalarına 
sonra e§yalar kaldırıldı, tasvirle • öldürttüğü on doku~ cena21;e gö · 
rin Üzerleri yaldızlarla kapatıldı. mülü bulunuyor. Eskıden "Şehza • 

Fatih Bizansı fethettiği va.kit degan türbesi,, denen yerde O • 
hiriıtiyanlara verdiği serbestlik ne çüncü Muradın dört oğlu ile bir 
kadar geni§ olmuısa, ayni derece kızının ıandukaıı bulunmaktadır. 
geniş bir dütünce ile tarihin bu de· Birinci Mustafa ile lbharimin gö • 
ğerli mozayıklarrnı tamamile or • mülü olduğu yerde daha birçok 
tadan kaldırbnamıştır. sultanlar vardır, ki bütün aandu • 

Fatih Ayasofya camiine bir kaların yekunu on bettir. 

mimberle bir tuı}~a minare ve ce· Burası Bizan.ı kurununda ya • · 
nubu tarki yönüne iki istinat du - pılmı§tı. 
varı ve medrese yaptırmıştı. ikin· · 1 '(Dc"ı·ainı ı,•ar) · 
•a .lian (081 - 1574) de._aarpte wwwww ıauuwmaıı _____ ,.,_,.,.~---..:..--

Kızılay haftası 
iki minare ile gene bazı istinat du
varları, Beyazıt, Babıhümayun ta• 
rafındaki minareyi ilave ettiler. İ>ün Kızılay cemiyetinde bir 
Camiin içinde bulunan iki mer • toplantı yapılarık haftanm baıla
mer mahfetlleri Üçüncü Murat, dığı ilk iki gün içinde yapılan it· 
tat kürsüyü Dördüncü Murat, top ler gözden geçirilmif, ve ıon beı 
kandil ile hünkar mahfelini Ü · günün daha canlı bir surette geç
çüncü Ahmet yaptşrmışlardr. Ca • mesi için bazı tedbirler alınmıı · 
miin içine girildiği vakit sağa rast- tır. 
layan kütüphaneyi Birinci Malı • 
mut kurmuştu. 

Mahfelin üzeriue 1124 tarihini 
taşıyan Sabitin söylediği ıu ta -
rih yazılmıştı: 

Gele beş vakit cemaat okuya 
tarihin 

Padişah eyledi bu mahfeli paki 
tevsi 

Kubbenin üzerindeki kitabe -

Pazartesi günü §ehrimizin üç 

camii mahya kurarak Kızılay için 
vecizeler yazacaklardır. 

Ayni zamanda önümüzdeki cu· 
ma günü vapurla bir gezinti ya-
pılacaktır. J 

Bir kadın, h1rsızlığa 
davranıştan, hak yerinde! 

yi tekneci zade hattat İbrahim E- "Kader,, matbaasının ev ola • 

fendi adlı bir yazm!ştı. Sonra, bu 
yazılar kaldırılarak yerine kazas
ker Mustafa İzzet Efendi çok nefis 

rak kullanılan ü•t katından ötebe-

ri aırrmaia davrandığı ileri sürü -

lerek Sultanahmet birinci sulh ce-
bir ,ekilde yazmı§lrr. Kubbenin za hakyerine gönderilen Şükran 
etrafını çevreleyen yazıların çok isminde bir kadının, dün duruıma
ıan'atkarane yazılmış olduğu mu· sı yapılmııtır. 
hakkaktrr. Camide, hundan başka 
Üçüncü Murat, ikinci Mustafo, 

Sultan Mahmut, Vahdeti Mehmet 
Şevket, Y esarinin hatlaı·ile yazıl
mı§ levhalar vardır. 

Ayasofyanın birçok yerleri 
1847 de Abdi.Hmecit kurununda 

Şükran, matbaanın üst katına 

çıkı§rnın, öteberi atırmak için ol • 

madığını aöylemİf, sonra birkaç 

şahit dinlenilmiştir. Duru!ma, da

ha birkaç ıahit dinlenilmek üzere, 
baıka güne bırakılmıttrr. 

Maryana (Kara rahip) in cüb· 
besi altında balta gezdiren ne 
müthiı bir cellat olduğunu bilmi -
yor değildi. Fakat, Maryananın 
bilmediği bir nokta vardı: Güzel 
prenseı, Emir Mehmedin (Kara 
rahip) tarafından ölüme mahkUm 
edildiğini tahnıin etmiyordu .. Böy
le bir tehlikeyi hatırmclan bile ge· 

değiştirilmi§tir. İsviçreli mimar . y E .. i 
lise arsasında oturan yetmiş sekiz •---- 111 ••••11 F osati camii tamir etti. On üç ka-ya§larında Aris, dün kalp durma- ANADOLU 

çirmiyordu . 

Maryananın içinde gittikçe ar· 
tan, kökleşen bir ümit vadı. 

Sabahleyin günet doğarken 

sından ölmüştür. dar sütunu düzeltti, kubbeyi kai -

======-=--=~======-=- desinden iki demir çemberle bağ· KUtUphanesi 
kalktı .. Ellerini göke uzattı .. Tan - lıyarak kuvvetlendirdi. Bu tamir, Kadıköy • Altıyola§zı 
rıdan yardan istedi. iki yıl sürmüıtü. Gene bu tamirde 

Du .. n ve varın - Beni babamın yanında mah · kubbenin kurşunları yenilenmi§, ~ • 
cup etme! dört ağır istinat kemeri kaldırıl - Külliyatı 

Diye yalvardı. mıştı. 1 1 
Zanıora birkaç gün sonra, yine Ayasofyada birçok türbeler Vakıf Neşriyatı 

uğrayacak, ona kraldan alacağı vardır. Üçüncü Murat tarafından nın satış yeridir. 
neticeyi bildirecekti. ölmeden önce yaptırrlmı! olan O -!il••••••••••••-

( Devamı var) çüncü Muradın türbesi, Ayaıofya-
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Bandırmada yenilikler 
Orta okul ve Subay yurdu birer 

göğüs kabartıcı kurumdur 

• 

Müzeler genel 
direktörü 

Mersinden Tarsosa geçti 
tetkikat yapıyor 

Mersin, 24 (Kurun) - Mer • 
sinden Silifkeye giden kültür Ba
~nbğı müzeler genel direktörü B. 
f~imit Zübeyir dün döndü ve Tar
ıuaa gitti. Bay Hamit Zübeyir ba· 

•na dedi ki: 
t, "- Eıki izerlerin arattırılarak 
ulu.umuzun parlak geçmitini or • • 
taya çıkarmak bugün hükumetin 
ön dizideki it proıramına ginniı
tir. 
~ Müzelere gittikçe önem veril • 

. •mektedir. Sayılı birkaç tahsiyetin 
'uğratmaları neticesi lstanbul mü · 
,.zeleri Avrupanı.n birinci 11nıf mü· 
tzeleri mertebeıine yükselmit ve 
Tül"kün müzecilik alanında da bü

,. 
1yük iıler bap.nnaya anıklı olduğu 
tanınmı9tır. 

Banilırma orta olırıl taleliftl, Manya gölünile liulunan 
lil&manı mumyalıyor 

Bandırma, (Hu•u•I) - İki yıl- Okulda 130 talebe vardD'. Bun-
danberi Banclırmaya uğrayama · ların elliıi kızdır. · Köylerden de 
mıtbm. Bu zaman içinde göze gö - birçok erkek çocuklar gelmitler -
riinür derecelerde deiitiklikler ol- dir. Bir taraftan öğretmenlerin 
dulunu büyük bir kıvançla öğren- yükıek ve değerli uğratmaları, di
dim. Demiryolu devlet idaraine ğer taraftan da talebenin çahtma
ıeçmi,tir; evvelce yabancı bir ıeı· ları çok sevinçli ıonuç.lar vermit

FiLAMAN MUMYASI 
le haykıran tren düdükleri !İmdi tir. 
Türkün yenerliğini ilin eden cana 
yakm bir tatlılıkla ötmektedir. 
Bandırmanın lıoıa gidecek diier 
(Cinemli) bir bqarıklığı da ~oktan 

Talebenin denlere olduiu gibi 
elitlerindeki bapnklıklan da in • 
aanın kıvancını arlll'lllaktadır. Ço
cukların mumya ve reaim i!lerin -
deki anıldıkları görülmeğe layık · 
tır. Salonda bir (Filaman) mum -
yası gördüm. Bunu (Manyaı) ıö • 
lünde vurmu!lar. Çok az bulunur 
bir örnektir. Gaıaıı iki karıttır. 
Alt gagaamm altında ıarı ve bil· 
yük bir torba vardır. Boynunun et
rafı açık ıafak kırmızılığmı andr 
ran bir renktedir. Ayakları ördek 
ayağı gibi kısa ve ıüzeldir. 

beTi muhtaç olduiu orta mektebe 
kavutmasıdır. Bunlardan batka 
deniz kenarında yeniden kurulmuş 
ohan büyük bir ıubay yurdu var. 

ORTAOKUL 
Bandırmalılar, kalplerinden ko· 

pan büyük bir iıtekle kültür cep • 
besinde çok beğenilecek bir var • 
Irk göstermitlerdir. Kazanın en 
büyük nokıanlanndan olan bir or· 
ta okulun açılmaıi ze.nnolunduğu 
kadar kolay bir it değildir. Bu -
nun için önce elveritli bir bina 
bulmak, sonra da kurulan mekte
bi yqatmak liznndır; itte Ban -
dırma belediyesi bu hu.usta kıy · 
metli fedakarlık göıterererek o • 
turduğu güzel binayı okula bağıt· 
lamıt, kendiıi de iskele üzerinde
ki eaki subay yurduna geçmiftir. 
iki aenedenberi okulun bütün harç 
laril~ öğretmen kurulunun aylık -
lan tehir tarafından ödenmektedir 
ki bu cömertlik Bandırmalıların 
yüzlerini sonuna kadar aiarta • 
caktır. 

Mektebin gelecek sene kifi 
gelmiyeceği anlatılmaktadır. Ban
dırmanın ıerefile mütenasip ve da
ha büyük bir mektebin yeniden ya· 
pılması zamanı ıelmittir. 

SUBAY YURDU 
Bandırmaya onur veren bina • 

lardan birisi de (Subay yurdu) 
dur. Evvelce iıkele üstündeki bi · 
nada olan bu yurt timdiki ihtiyaç
ları kartılamadığmdan daha bü • 
yük; daha aart bir binanın yapıl
muına lüzum görülmüt. belediye 
dairesinin yanındaki arsaya yeni 
bir yurt kurulmU!tur. Bu binanın 
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- Olabilir, kendisi bekir kalır, 
bazıları ıibi kadınları ıüa eıyası 
ıibi görür. Bunlar kendilerine ait 
ıeylerdir. Fakat mademki ıizin ba
ba dostunuzdur, zamanı gelince 
babalıiını yapması lazımdır. Ni -
lüferle komıu ve teklifaiz oldu • 
ğunu söylüyorsunuz; tanıtmanız 
da orada oınw.tur. Şu halde. 

Bütün bunları ben de biliyo • 
rum. Nilüfer için dütündüklerimi 
ve duyduklarmu kendiıine anla -
tacak en yalan Clolıt KaptanCIL 

Fakat onunla kadın ve evlen • 
mek üzer:ne yürüttüğümüz o zorlu 
felsefeleri hatırladıkça kan batr 
ma çıkıyor. 

Bana öyle ıeliyor ki Kaptan bu 
arzumu duyunca yüzüme tükü • 
recek: 

- Ben de seni fikirlerinde sa -
mimi, karakter sahibi bir ac!am 
ıanıyordum. Meğer yavan kafalı, 
ne iğreti ıönüllü bir montermiı • 
sin. Dedi beni yerden yere ıeçire· 
cek. .,.. 

Buaün lıtanbulda kültür Ba • 
kanlıima bağlı genel direktörlük
le çevrilen bet müze olduğu gibi 
lzmir, Bergama, Ankara, Adana, 
Kayseri, Bursa, Afyon, Amasya, 
Tokat, Edirnede de müzelerimiz 
ve Sinop, Diyarbekir, Van, Sam -
sun, Silifke, Denizli, Efeı (S~I • 
çuk) gibi yerlerde de müze depo· 
larımız vardır. 

-ıı;;id;-;üz~l;in; d;vlet~ü -
zesi, yersel müze ve müze depo • 
IU sibi biribirİnİ tamamJıyan bö· 
lümlere ayrılacağmı ı~onun. 

Müzelerimizin timdiden özel 
karakterleri var. Meseli: 

İzmir; daha çoık Eıe bölgesi bu 
ara..Ja Lidya izerlerini kap•amak· 
tadır. 

Afyon; Firikya izerlerini top • 
lamıya elveritli görünüyor. 

Ankarada büyük bir Arkeoloji 
müzesi yapıldığı zaman diyebili • 
rim ki bir iki yıl içinde Eti kuru • 
muna düten dünyanın en zengin 
müzeıini yaratmak imkan içine 

alt kısmında bir ıazino, tık bir si· 
nema ve büfe ve saire yapılmıt üst 
kıamı da birçok odalar, yatacak 
yerler, banyolar ve genit taraçalar
la balkonlara ayrılmı1, en üıtü ge. 
niı bir taraça halinde bırakılmıf • 
tır. Bu bina aevıili askerlerimizin 
elile yapılmıt ve pek az para aar· 
file vücude getirilmittir. Bandır· 
manın ihtiyaçlarından biri olan fU 
bina ile tehrin ıüıü bir kat daha 
artmıttır. 

Ragıp Kemal Cantürk 

Hakkı da yok değil. Bu kadar 
çürük bir adam olduğumu ben de 
timdi anlıyorum. Bunu anlama · 
mazlıktan ıelmek iç.in ne kadar 
uğrattım. Fakat Nilüferin ipek, 
maden ve renk alemlerini içinde 
toplayan varlığı benim o eğilmez, 
bükülmez sandığım fikirlerimi e • 
ritiverdi. 

Fazıl beni d"lıınhktan uyan • 
dırdı. 

Getirdiği rakı kadelıini dudak· 
larıma yapııtırdı: 

- Dütünme monter itık .. iç ba
kalım, yemd< yiyeceğiz. 

Aman yarabbi bu kadar ıülünç 
olacak mıydım ben? 

Kadın için kafa yoranlarla ei • 
lenen ben değil miydim? 

Fazıl bir kamçı gibi ıuratıma 
yapıf&n takalarına devam ediyor: . . .. . .. 

• 

ödemişte bir çiftçi öldü
rülmüş olarak bulundu 

. 
Yakalanan 
suçları da 

bir haydutun eski 
meydana çıkarıldı 

lzmir, (Hususi) - Ödemitte 
ovada bir cinayet olmut ve Ham
za oğlu izzet namında yirmi yaı
larında genç bir çiftçi, otlattığı 

hayvan sürüsünün batında öldü • 
rülmüt olarak bulunmuttur. - • 

Zabıta arqtırmaaı neticeıinde 
Ödemiıin Y ailı mahalleıinden 
Demircili Mustafa oğlu Mehmet 

ile, Y eniköyden Arif oğlu Musta· 

fa Ali, Tirenin Kızılcahavlı kö • 

yünden Hüsnü, ıuçlu olarak ya • 
kalanmıt ve adliyeye verilmitler-., 
dir. 

Hidiıede bir kadın parmaiı 

olduğu iddiası vardır. Maktul ile 
zan altına alınan tahıılar arasın • 
da evvelce bir kadm kavgaıı ol • 
mut ve iki taraf yekdiğerine kar

tı nefret ve dütmanlık duyguları 
tatıyorlannıı. 

Zabıtamız, bir haydutluk tahki
katı yaparken eıki ve karanlık 
kalmıt bir cinayeti de suçlusu ile 
beraber meydana çıkarmııtır. 

Haydutluk vakasını evvelce 
bildirmittim: 

Cuma ovası ile Seferihiaar a • 
ra11nda Yörük Osmanın çadırı 
üç tahıa tarafından sarılmıfb. Ça
dırda yalnız lbulunan zevcesi 
Güller ağır ıurette yaralanmıt ve 
400 lira kadar paraıı alınmııtı. 
Neticede üç suçludan ikısi, Yusuf 

ı 1 u x•ı ... 11 .................. _. zn••-•••-
girmif olacaktır. 

Konya müzesi; Selçuk Türk me
deniyetini yansılayacak durumda
dır. 

lstanbul müzeleri ıittikçe ge -
litmektedir. Ankarada Etnoğraf • 

ya müzeıinde Türk san' at tarihi • 
nin birçok izerleri toplanmıt bu -
lunuyor. Adana müzeıinde de bir 
etnoğrafya kolunun kurulması Ba· 

kanlıkça kararlatmıttır. 

Acunun birçok yerlerinde eski 
izerler bulunuyor. Fakat yabancı 

bilginleri tanık yaparak aöyliye • 
bilirim ki Anadolu kadar hiçbir 
yer çeıit içinde bu derece zengin • 
lik göıterememiıtir. 

ıün. Malum ya, atıklar ıevgilileri· 
ni hayallaerinde yaıatmak için i • 
çerlennit. 

isyan etmek, yüzümü haılıyan 
bu ıillelerden kurtulmak istiyo • 
nmı. Her yandan üzerime çevri · 
len zeytin yaprağı gözler önüme 
çıkıyor. Kafam düşüyor. 

Maidenin sesini itiliyorum, ko
casına: 

- Feridun Bey iyi bir koca, iyi 
bir ev erkeği olacak, diyor. Buka
dar veadikten ıonra ! 

Demek ben kadınlara, erkek • 
lere herkese halimi belli edecek 
kadar ıersemlemitim. Gülmek, 
tabii ıörünmek istiyorum. Kafa • 
mın içini burıu gibi kemiren bir 
dütünce var. 

Bu bir dü1ünce mi, hayal mi, 
yoksa zeytin gözleri ve altın ka • 

• ?_. -

"Yakalanan haydutlardan lsmail· 
le (x) Yusuf (xx). 

ve Kemal yakayı ele vermitlerdi .. 
Arattırmanın devamı eınasıaı' 

da haydut lsmail eski ve kanh brİ 
macerası meydana çıkmıtlır. 

Bu adam evvelce Selçuk t•i1l" 
larında otururken bir yurltatı öl• 
dürüp kaçmıt, izini kaybetmei' 
muvaffak olmuftur. Tire ve hav~ 
liıincl• clö" ~-ı ı-.1.... çoDanb 
yaptıktan sonra gene Cuma ov•" 
ve ha valisine gOj&llıftir. Fakat bU' 

.... ı'" de: da bot oturmamıı ve Gii
ner köyünden Ali namında biri ' 
nin evini basarak 105 al!mını al ' 

mıttır. . 
En son marifeti de yuk!lrıda1'1 

çadır baskınıdır. 

Fakat zabıtanın iddiasına gö' 

re, bu adam, batka bir cinayetiat 
de suçlusudur. Hakkında kuvvet' 
1i bir tüphe vardır. Fakat timdi)" 
kadar tevkife imkan bulunama • 
mıttır. Bununla beraber tahkik•' 
ta devam edilmektedir. 

Haydutları yakalıyan ve e&Jıi 
cinayetleri meydana çıkaranl•t• 

İzmir iç jandarma bölük kumaıı ' 
danı bay Hikmet Tukıal ile s~fer· 

hiıar jandarma kumandanı Bai 
Talattır. 

·bi Şuurum kııkaclanmıt s• 
~ aıı 

kıvranıyorum, bocalıyorum. P 
• 

sarı ve yeşil renklerin hududuıl 
dan kaçıp kurtulmağa çaJı,ıyo • 
rum. Sendeliyorum, ıersemliY~ • 
rum ve ıfığa, ate,e dütmek İÇ1~ 
çırpınan pervane gibi kendiıl'' 
o günef li bata vuruyorum. 

- Feridun Bey pek da)gııı ! 
Maidenin sesi, kulakJarıd'~ 

dolduran uğultu içinde muha1'1 

memi harekete cetiriyor. 
Fazıl bana bir kadeh de yı • 

mekte içirdi. ıt 
- Efkarlanma amma; durJ'I 1 

itıkları dillendirmek için allı0 

verirler. Biz de onu yapıyorlJf' 
Halbuki ıen içtikçe tat keıiliYor 
sun! 
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Is tan bul bisiklet yarışı 

dün yapıldı 
Birinciliği ve ikinciliği Ankaradan 

gelen gençler kazandılar 

Dünkii Biıiklet ycırı1 ları bittikten ıonra. 

Bazı müşküller yüzünden cuma 
IÜnü yapılamıyan İstanbul bisik -
let yarışları dün Ankara, İzmit, ls
anbul bisikletçilerinin iştirakile 

Yapılmıştır. 

Yarışçılar Mecidiyeköyünden 
kilyoaa git.mit ve dönmüılerdir. 
Alman mesafe 62 kilometredir. 
'Yarış çok heyecanlı olmuş neti -
tede Ankara Gücünden Eyüp 2 

saat 5 dakiıka 40 saniyede birin · 
ci, Ankara Gücünden Niyazi 2 sa
at 7 dakika ile ikinciliği kazanmış
lardır. Süleymaniye klühünden İh
san üçüncü, Ankara Gücünden 
Galip dördüncü olmuşlar, derece 
alanlara törenle madalyaları ve · 
rilmiştir. 

Ankara gençlerini tebrik ede • 
rız. 

,= ---=-------- = ==------=-- = --- = - =, 
)) Yabancı Memleketler Postası (( 
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Livrensi yere vuran çocuk 
Fransada Aydınlık 

adalet yok! Türkiye 
Bir Fransız gaze
tesinde heyecanlı 

bir yazı 
Marsilya suikasdine uğrayan 

Yugoslavya kralmrn öldürülme -
sinde birlik olanların hala daV'a -
larına bakılmadığından şikayet 
eden Lö Jurnal gazetesi pek he • 
yecanlı bir yazı yazmıştır. Muhar
rfr yazının başında şunu soruyor: 
"Fransada adalet yar mıdır?,, 
Sonra makale başlıyor: 

" 1894 yılı Haziranının yirmi 
dördünde Cümhur Reisi Kar • 
no, Liyonu ziyareti dolayısiyle ya
pılan şenlikte Kazeryonun bıçağı 
altında can verdi. Gene o yılın iki 
Ağustosunda katil Rond şehri 
hakyerinde sorguya çekildi. Jüri -
nin beş dakika müzakeresinden 
sonra ölüme mahkum oldu. O a · 
yın on altıncı günü idam edildi. 

1934 yılı Birinciteşrinin doku
zuncla Yugoslavya Kralı, Fransa· 
nın kahraman müttefiki Marsi1 -
yada Balkan tedhişçilerinin kur -
şunlariyle can verdi. Onun yanın
da Dış Bakam Bartu da öldü. 
Halk kat.ili linç etti. Tehlikeli 

Lavrena'i yere vuran çocui 

Lavrens'in ölümünü çabukl&J.~· 
tıran kaza üzerinde İngiltere hü· 
kumetince araştırmalar yapılmış 

ve şu neticeye varılmıştır: Lavrens 
"Yedinci Corç,, adını verdiği mo
tosikletiyle evine dönüyordu. Mo
tosiklet 50 - 60 mil hızla gidiyor
du. Lavrens yolun bir döneme· 
cinde bisikletle giden iki çocukla 
karşılaşmış, çocukların biri Al
bert Hargreaves, Livrensle çar
pışmış, ve ikisi de yere yuvarlan
mışlardır. Bu çocuklar mahke
meye getirilerek sorguya çekil
mişler, sonuna mahkeme Lavren
sin ölümünü kaza eseri saymıştır. 

Mısırlı kadın 
gazeteci yazıyor 
Kısa bir zaman önce Mısr!ı bi 

gazeteci bayanın İstanbula geldi 
ğini, burada tetkikler yapıp Misı 
gazetelerinde neşredeceğini yaz 
mıştık. 

Son posta ile gelen EL - Bela~ 

arkadaşımız bayan Fatma Nime 
Raşidin yazılarını çıkarmaya baş 

lam ıştır. 

Mısırlı Bayan gazeteci diyo 
ki: 

" Türkleri eskidenberi sever 
dim. Fakat bugün onları eskisin 
den daha çok sevdiğimi hissedi 
yorum. Eski Türkiye, ufku karan 

lık bir memleketti. Bugünkü Tür 
kiye ise, aydınlıktır. Bu Bu aydın 

Iık içinde gördüklerimi şöylcc 
hülasa edıe bilirim: 

Eskiden Türklerin başr eğik, 

yüzü çatık yürüdüklerini görüyoı 
durn. Bugün başlarrnr kaldırarak, 
onur ve kuvvetlerini toplryara -
yürüdüklerini gördüm. 

Türkiyede ulus birliği her yer
de apaçık görünüyor. 1\Iemlekette 

lngiliz sistemi kazanıyor 
suç ortakları derhal yakalandı - Mısırda bir neşriyat davası 
Jar. beraetle neticelendi 

Yedi aydanberi hala istintak Kahire (I-J;uıusi) - Buranın 
sürüp gidiyor ve bu gidişle bu i · liberal gazetelerinden "Essiyase,, 
şin mahkeme önüne a~c~k 1936 ye karşı, geçen yılın sonlarında iş 
yılı Şubatffida gelecegı ,liıssını ve- l:iaşın an çekilen kabThe uyelerın· 

yabancıların endüsb·i hayatına 

egemen (hakim) olmadrklan bes. 
belli. 

Paris - Bu mevsimde orta Av -
rupamn futbol şansı pek kötü geç

rniş ir. Prağ ve Viyana takımları 
F ranaada, Macar takımı, lsviçrede 

kaybettiler. Geçen pazar günü de 

M.acar takımının, Kolomp takımı

na karşı yenilmeıi orta Avrupa 

Buna karşı Latin memleketleri 
takımları usullerini değiştirdiler. 

Şimdi futbolcüleri daha doğru, 

daha realist olmağa çalışıyor ve 
İngiliz usulleı·inden örnek alıyor -
lar. 

Yunanistanda müsabaka 

•a.b Atinada Balkan aetCa~~on m~ • 
a laka.ları bqlamaık uzeredır. 
'a.~ Rar ve Romen atletleri bu mü
ft' a.kalara girmek üzere Atinaya 
oı.lltn• 

ıtlerdir. Yukarıda birinci re · 

siınde Atina staClmtla yapılan tc 
lehe bayramında Yunan kızlarını, 
ikinci resimde Bul gar ve Romen 
atletlerini Atinada beraber görü -
yorsunuz. 

rıyor. den İbrahim Fehmi Kerim Paşa 

Marsilya ilk defa bir kralın ile Ali Menzela vi bey tarafından 
geldiği bir şehirdi. Orada polis açılan dava neticelenmiştir. Essi -
yok denecek bir halde idi. Böyle yase gazetesi bu iki nazırın müte ~ 
olunca Kralın başka bir şehre in- ahhit Abbut ile bir olup şahsi men
mesi için ısrar etmek lazımdı. Bu faatlerinl gözettiklerini ve vazife· 
yapılmadı. Katiller Kralın yanı- lerin suiistimal ettiklerini yazmış-

na kadar geldiler. Bu da menedi- tı. 
lemedi. Kral Aleksandr, herhan- Dava geçen yılın sonunda gö -

rülmeğe başlamış, gazete hakiın -
lerden biri aleyhine iddia]arda bu
lunduğu için hakim değiştirilmiş 
ve 63 celse süren muhakemeden 
sonra gazete beraet etmiştir. 

gi bir zenci Kral, yahut bir Kongo
lü gibi k1'lbul edildi. Evvelce hiç· 
bir tahmin, hiçbir haz,ı-: ·k yapıl -

madı. Nihayet cinayet vukua gel
di ve ;\.~c:>k alt~ ay sonra bu işle 
~ğra§mağa başland! Altı ay son- ======~~~~=====--

hüküm vermiyor. Birkaç yıldan -
ra gaeztelerde küçük bir tebliğ 

beri verilen kararlar ancak mu -çıktı, bundan böyle Fransaya ge-
lecek Kralların ne suretle kabul vakkat tahliyelere inhisar ediyor. 
edileceği bildi;iliyordu. Fransız adaleti ölmüştür. Onun 

Cinayetten sonra ihmali görü- matemini tutalım, fakat bu ma -

tenler cezalandırılmadı. Suikas - tem arasında da adaleti öldüren -
de birlik olanlar hernen muhake· leri bilmeğe çalışalım. Bu katille-

me edileceklerdi. Bütün Fransız • rin hükumetlerimiz olmasından 
lar bunu istiyorlardı. Herkes seri 

ıhir muhakeme ile F ransanın bü -
yük bir ulus çehresi ile meydana 
çıkabileceğine ihtimal veriyordu. 
Katiller beş dakikada Kralı öl -
dürmüşlerdi. Biz sekiz günde on
ların hesabını görecektik. Halbu
ki sekiz aydanberi zindanda bu -
lunuyorlar. 

Niçin? Çünkü Uluslararası 
meseleler araya giriyor. Belki de 
dünya barışı için cinayeti maktul
le beraber gömmek lazım geliyor. 

Daha sebepleri var: Henüz 
dosyaları doldurmak için icap e -
den şebeke toplanamadı; suikas

. din dalları budakları daha tetkik 
edilemedi. 

Hayır hunların hiç birisi değil. 
Bizim uysal Fransamızda adaleti 
yerine getirmeğe imkan kalma -
nuştır. Fransız mahkemesi artık 

korkuyorum. 
Adalet bir yönetim (idare) 

den başka birşey değildir. Ha -

kimler, valiler, emniyet müdürle

ri gibi tevkifler yapan, kralların 

öldürülmesine mani olan memur

lardır. Hükumet adliyeye yüksek 

kanunlarım verir. Eğer adliye u -

yuyorsa, günün egemeni (hakim
leri daha uyanmamıf demektir. 

Adliye bir katil hakkında hüküm 
vermek için yedi ay beklerse, bu 

kanlı işi tesviye etmek için ege -

menler, unutulmasını bekliyorlar 
demek olur. 

Yarın, Kral Aleksandrm katil
lerinin hapishanede ihtiyarlıya -

rak öldüklerini işideceğiz. Tabii 

o zaman masraftan kurtulmuş o • 
lan adliY.e memnun olacaktır.,, 

Atatürk, Türkün yalnız kafa • 
sma değil, kalbine de_..njınıiı;; bir 
şahsiyettir. -

Her Türk memleketini ate~li 
" bir sevgi ile seviyor ve Türk ulusu 

ordusuna bağlıdır. Türk ordusu -
mm zabitleri yüksek kültürlüdür. 

Türk yurdunda hareket var. 
Çalışma var. 

Kültürlü Türkler nazik ve ter • 
biyeli . insanlar oldukları gibi bü • 
tün Türkler de terbiyeli ve nazik 
insanlardır. 

Türk milletinin bütün smıflaıı 
biribirine destek olmuştur. Türk 

milleti dünyanın en eski milletleri 
arasında olduğu halde bütün genç
liğini ve zindeliğini muhafaza e
diyor. 

Biz Mısırlılarda, dünyanın baş. 
ka milletlerinde bu meziyetlerin 

çoğu eksiktir. Türleri rehber sa -
yar, onlarm izinden gider, ve bu 
meziyetlerini benimsersek çok iyi 
ederiz.,, 

Atletizm 
müsabakaları 

Paris - Yarın (bugün) Frar-~· 

sada Bry-sür-Marn stadında Leo · 
pold - Bellan birleşik takımları a
rasında atletizm müsabakaları ya· 
pılacaktır. Müsabakayı kazanan 
takıma bay Leopold - Bellan tara
fından üç bin frank kıymetinde 

bir kupa hediye edilecektir. 

Boks haberleri 
Paris - Avrupanın yeni horoz 

siklet şampiyonu Süis Dühua zan
nedlidiğinden daha kuvvetli göriı· 
nüyor. Pöti Bikle'yi pek parlak bir 
surette yendikten sonra İtalyan 

Kavanyoli'yi on ravuntta dövme· 
_ğe muvaffak olmu tur. 
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Dişi 
Karımın köpeği benden hiç, 

amma !hiç mi hiç hO!lanmıyordu. 
Halbuki bu köpeği kanma ben sa
tın almrthm ve ilk defa olara:k bir 
köpek hediye ederken, yalnrz ka
rnnı değil, mü~adenizle, kendimi 
le dütümniiftüm. Bu köpeğin hem 
.rımı, hem de beni eğlendirme· 
sini iıtiyordmn ! 

Beni eğlendinnek mi?. Ne ge -
zer!. Eve kendi elimle soktuğum 
bu köpek, evin sakin havasını tı -
marıkçaaına havhavlarile bozan 
bu ıirret fino, bu marifeti yeti§ -
miyormU! gibi, üstelik bana karşı 
adeta diifmancuı~ hareket edi
yordu! 

Kanma kartı olan hali? .. Ona 
kartı öyle Ullu, öyle aokulgan dav· 
raDfYOrdu, kur .• Bir köpeğin ara -
da böyle bir ayırl§ ıözetmeğe kal
klflll&sr, gözetiti aleyhine olanı, 
adamakıllı ıinirlendiriyor. Bu sö
zümü, çocukça bir laf sanmayınız. 
Bir ev içerisinde böyle bir hal ya· 
ımı batım almıt bir adamı bile 
ainirlendirmeğe yetecek bir §ey -
dir. Evet, muhakak böyle bir şey! 

Bu yüzden karımla boyuna lcav
ıa ediyorduk. Köpek ona kart' us
lu, tokulg-n davranıyor, ya!.. Ka
rım, tabii finosund8.Dıyana çrkı · 
yordu. Tabii mi? Hayır, sözümü 
geri aldım. Tabii değil, bilakis! ... 
Kanmm kocasına kartı nezaket • 
sizlik'~ll~ 'btt'köpeğe yüz verme· 
ıuc.1'1'k~l1!Cdgc1clim, ki l>un:ın 
aksini yapıyor. Siz olanız, bu ter
cihe kartı göz yumabilir misinjz? 
Ben, kendi hesabıma o kadar da
yanaklı değilim. Hatta bu yüzden 
kaç defa boıanmaiı bile aklımdan 

• d" ' ıeçır nn •• 

Her ne hal ise, ifte vaziyet bu 
merkezde iken, günün birinde e· 
vimize senelevrenberi yüzünü gör
mediğim bir arkad!l§mı misafir 
ıeldi. Söz arasında, kÖpekten ba
lria açıldı. Ari<adqım, ıorClu: 

- Köpek diti mi?. 
- Evet! 

1 - O halde sen lienCli liesal:ima 
yan}.f HÇmİfein. Sen de kendine 
~ bir köpek al, vaziyet düze-
l• ' ... 

Dojnaaı ~en canım yan • 
mııtı. BU Qlifi bbUle yanaı • 
mad11n: 

- Ben, eve bir köpek soktuğu • 
ma bin kere pifmanım. Bi.r ikin -
cisini denemeye niyetim yok! 

- Dediğimi yap, diyorum sa • 
na. Elbette bir bildiiim var, ki 
böyle IÖylüyorum. Böylelikle her· 
kea kendi köpeğile avunur. Son· 
ra, meseli rünün birinde botana· 
cak ohanamz, her biriniz kendi 
köpeğinizi alıp biribirinizden ay· 
nhrsınız. Tek köpek, karı, koca 
iki tarafı birden memnun edemez 
ve paylqılamaz. 

Ben, gene arkadaıımın dediği· 
ni yapmamakta duruı yollu söz 
söyleyince, o, §U teklifte bulundu: 

- Bizim evde iki köpek var. 
Biri benim, biri de karımın ... Bir 
gün karınla beraber bize gel de, 
köpek yüzünden kavga etmeden 
yapyf!ımrzı gör. Ya~ayııımıza 

imrenir, ten de dediğimi yapmıya 
yanqınm! 

l:at. Levazım Amlrll§I Sabn ı: 
......................... 

TAKViM 
Alma Komleyonu lllnlart KURUN 

PAZAR Gündelik Siyası Gazete 

+ 26 Mayıs 
2.; SE~ER 

Pazartesi 
'l7 Mayıs 

24SEFER Harbiye ve merbutu mektep • 
ler için 59 bin kilo koyun eti ve 
22 bin kilo 11ğır eti 29 - Ma -
yıı - 935 Çartamba ıünii aaat 
15,30 da kapalı zarfla alınacak • 
tır. Her ikiıinin tahmin bedeli 

lııtaııbul Ankara caddesi, (\'AKIT) yurdu 

l'El..EFON NUMAR.u.A.Blı 
Yuı lflerl telefoou: 16819 
idare t.elefono : 24370 

Erkek! 
Gün dOğu$u 
Gllo batısı 
Sabah namazı 

ı O~te nam1.21 
ikindi namazı 
Akşam namaz 

4!14 
19.2~ 

3.36 

li.11 

• .33 
19,3() 
:ı. s~ 

1 i. I t 
16.]0 
(9,30 

~I.27 

Tel~rat adre91: htanboJ - (KURUN) 

ABONE BEDELLER! 

Posta kutusu No. "6 

Yazan: L. K. 
Yatsı oamuı 

l.msat 

16.10 
IQ.'29 
jl.94 Türkiye Ecnebi 

Yılın gtçeo g!lnlerı 
Yılın talan l!linleri 

U\t 
156 
210 

2.il 
(~7 

209 

346'l0 liradır. Şartnamesi 173 ku- ~elik HOO &r. 

rut mukabilinde K. O. dan alma- 6 aylık 730 •• 
S aylık HO • 

bilir. Ekıiltmeye ıireceklerin 1 a,yWı 160 • 

2596 buçuk Ura teminat mektup b&11 ecretıertı 

2100 Jlr, 

1450,, 
800 • 
soo • 

kötküne ıitmittik. Evdeki iki kö· 
peği de ıördük. Sabiden biri kadı
na, biri erkeie kartı sokulgan du
ruyordu. Herbiri kendi köpeğile 
llleffUI oluyordu. Köpek yüzün • 
den, biribirlerile kavıa etmiyor • 

RADYO veya makbuzlariyle tekliflerinin Ticari llA.nla.rın llA.n ııayıfalarmda ıan • 
Um! 30 kWUftan bqlar. tık aayıfada 260 

belli ıünde aaat 14,30 a kadar kunıf& kadar çıkar. 
BugUn Tophanede Satmalma komisyo • BOyQk. fazla devamlı 11b ftl"IDlerı 

26 MAYIS PAZAR J 1 (2487) ald &)'n temlltt vardır. 
lSTANBUL: nuna ıe me eri · · --imll lllnlarm bir atın 10 kuruıtuı 
18: Dans plaklan 18,30: Jimnas • • * • &..,.. Olalar• 

lardı.! · 

Kötkte birkaç ıece miıafir ka· tik (Bayan Azade Tarcan). 18,50: 
450 000 

d 
28 

_ 111r defa ao, Ud defam eo, ao defUI N. 
d d V b d MuhteJiC plaklar, 19,30: Haberler, 19 • a et yumurta dört defaa '115 ve on defuı ıoo kunıftur. lacaktın. Kal ık a... e u ara a 40: Maystro Goldenberg idaresinde Mayıı - 935 Salı ıiinü saat 16 o

0 
a)'lık U&n TereDlertn 1ı1r defaa beda· 

bir sabah erkenden arkadaıımla koro. 20: iZraat Bakanlığı namına da 1 __ palı zarfla alınacaktır. Tah- vadır. D&t atın geçen ua.nıarm tuıı 
d k d k konferans. İstanbul Zirat mektebi aa aatuian .._ kunıttaıı ııe.p edlllr. 

deniz kıy15ına in i ' aoyun u.: muallimlerinden Bay lbrahim Atıf min bedeli 7875 liradır. lsteklile- ____ -._._.__.._._ ___ miiil 
ıuya girdik. Yüze yüze bir haylı (Meyve ağaçlarını ne zamandan son- rin tartnameaini ıörmek üzere 
açıldık. Arkadaıımın köpeği, el • ra ekmeli). -1--·ı İstanbul veclinci icra memurlu· 

• 20,30: Kemon solo: (İstanbul kon· her IÜll öileden evvel ve muı t • J 
bise ve çamqır ıibi ıeylerimizı servatuvarı muallimlerinden viyolo • meye ıireceklerin 590 lira 83 ku- ğundan: 
korumak için kıyıda nöbetçi hıra· nist Ali. 21: Bayan Nazan Mahmut, "Ik · maldxml lüce K d 

şan piyano refakatiyle. 21.20: Son ruı 1 temmat veya a • Kuköy Süt .. araalaç ca • kılmıttı! haberler, borsalar. 21.30: Radyo or • riyle tekliflerini belli saatten bir deai 101 No. lu hanede mukimi• 
Bir zaman sonra ben yoruldum. kestrasr. 22: Radyo caz, tango orkes· saat evvel Tophanede Satınalma ken elyevm ikametılhı meçhul 

Arkadqıma dönmemizi söyledim. trası ve Çadırcı caz. Komisyonuna vermeleri. (2558) bulunan Mraırh Mutafa Tahir 
1 1 d B . . BUDAPEŞTE 54;; Khz. 550 m. 

Hiç ora ı o ma ı. unun üzerıne 19,30 : Piak. 20: Şarkı, 20,45: Söz- 0·ğJu Mahmut ve Salih. 
ben yalnız dönüt kararını verdim. ler. 21,lil: Operetlerden parçalar. 22. 1stanhul Üçüncü İcra memur· Fatma tarafından 2 4 934 
Karaya ayak bastım, güneıte ku- 45

: Duyumlar. 23,lS: Caz. 24 : Çinge- luğundan: tarihlı" tak 'ıp talebile ve bir kıt'a ne musikisi. 
rundum ve giyinmeğe davrandım. BOKREŞ, 823 Khz. 364 m. Tamamına üç yeminli eh'livu- senede müsteniden zimmetinizde 
Vay, sen miıin giyinmeğe davra • 12: Kilise korosu. 12,30: Radyo or· kuf tarafından 4116 lira kıymet matlGbu olan (4000) liranın K. 
nan! Giyinebilirsen, giyin! kestrası. 13

,30: Sözler, l3,3:>: Romen takdir edilen Be,iktaıta T eıviki • ıanı· 929 tarihinden itibaren faiz, musikisi. 14,15: Duyumlar. 14,40: 
Neden? Çünkü arkadatmıın Konserin devamı. 17: Köylü sa ti. 18: ye mahallesinin Kiğıdıane cad • icra masrafı, ve avukatlık ücretile 

ı k · b · lb" · Asker mızıkası. 19: Duyumlar. l9,ı5 : desinde eski yeni 89 No.lr ana • birlikte ve haciz yolile tahsili ta • sevgi i öpeğı enım e ısemın, Asker mızıkasının devamı, 20: Kon -
çama§ırlarımın üıtüne oturmuı, ferans. 20,20: PIAk. 21,05: Operet mu- dan müfrez yedi harita No.lı lep edilmit ve tanzim olunan 34/ 
bana çetin çetin bakıyordu."Hott sikisi. 23: Duyumlar. 23,45: Fransız 514.54 metre mura·bbaı arsanın 2427 No. lu ödeme emri berayı 

" \'e Alman dillerinde .duyumlar. k im ı ~ L d ·ı dedim, aldırıt etmedi. Bir, iki a · VARŞOVA, 224 Khz. 1339 m. tamamı arttırmaya çı arı 11 o · teblit ikamequımıza gön en • 
dım ileri att."111, hırlamağa koyul • 20,15: PlAk. Sözler. 21,25: Piyano· duğundan 12 - 6 - 935 tarihin· mi9 ise de <Sdeme emri arkasına 
du, bana uzun ve keskin diılerinı şarkı. 21,45: Duyumlar - Sözler. 22: de Çarıamba günü tartnamesi di- mübaıiri tarafından verilen mq" 

Lembergden şen yayım. 22,45: Du · k 'kam Ah k 
gösterecek kadar saygııızhk etti. yumlar. 23: Reklam. 23,lS: Leh mu . vanhaneye asılarak 26 - 6 ruhatta mez ur ı etga ı ter 
Ne yapdımaa, kir etmedi, köpeğı sikisi. 24: Sözler. 24,05: Dans musi · 935 Çarıamba ıünü saat 14 den ettiğiniz ve yeni ikameqihınızlD 
tatlı dille yola getirmeye kalkrş • kisiPRAG 638 Khz. 470 m. 16 ya kadar lstanbut üçüncü icra da meçhul okluğu anlaıılmıt oldu· 
mam da botuna ıitti. 20.4.'S: Hafif musikL 20,15: Sözler. dairesinde birinci açık artırma ğundan yukarda yazılı borç ve 

Titreın_eğe bqladun. Bu titre - 2l,30: "Le cloches de Cornoville,, ad- ıuretiyle satılacaktır. iık arttır · İnaaraflan itbu ilin tarihinden iti· 
. ~lı operet, ~: Plak. 23,2:>: Duyum-:'::__ 'bareft1>1 L..:.....L • inci ödeme yi,, kôpekten korkumdan mı idi? lar. 23,30: Orkestra konserL mada verilen bedeli muhammen r UV!rva ay ıç e • 

Gerçi ondan çekiniyordum, amma kıymetinin yüzde yetmiı bet ini niz veya borcun tamamına vey• 
titreyifimin ası ae e i, üıüyüıü~- ~ !!!!!!!mi bulmadıfı takdirde en ıon arttı 1 b b B O R S A bir kmnına veya alacaklının taki· 
dü. Karnım da ecılanı!lı. Denız j ramn taahhüdü baki kalmak üze bat icra11 hakkına bir itirazmıJ k d d f 1 1 k b. 1 H" lan da vıldı 1 .... tı· 'llanlar 1

•-· va0rsa bu mu"ddet icinde bildirme• ıyıım a yarı an az a ç1p a , ır 1z1 n . z ş...... ıu. .. • re arttırma on bet ıün daha uza 
mayo ile, öyle bir saat kadar bek· rinde 25 5-935 de muamele görenler· tılarak 

11 
_ 

7 
_ 

935 
tarihind~ niz ve icra ve iflas-kanununun 74 

ledim. Bir saat sonunda yu··mıe dir.] Rakamlar kapanış fiatlarıoı ,;österir üncü maddeeine tevfikan mal be· 
Pertembe günü ayni ıaatte yapı -- -hızmı alan arkadqım kıyıya çı • nukut (Satı•) lacak ikinci arttırma sonunda yanında buluımıanız lazımdır. Be· 

kıp silkinince, vücudünden aıçn - * Vıyanı u, -
1 

yanda bulumnauanız hapisle taz· 
M ıJ muhammen kıymetin yüzde yet 

yan damlalarla bir iirperit daha : Bearıı~ı ~~ ::: mit betini bulmadığı takdirde ıa· yik olunacağınız ve hakikate mu • 

• Londra lill, -
* Nnyork 126. -

geçirdim. Ona §Öyle çıkıftını: • Varşova 2.._ _ tıt 2280 No.h kanuna tevfikan halif beyanda bulunduğunuz tak• 
- Beğendin mi ıenin erkek kö • : ::::~eşte ~;: : geri bırakılacaktır. Satıta ittirak dirde hapiale cezalandınlacaimıs, 

• Parfs 169. 50 
• Mllino \106, -

• Brillıse ı 82, -

peğinin bana yaptığım? .. Beni ti· • Belgrıı ~•. - etmek iıtiyeıderin muhammen borcu ödemez veya itiraz etme&· 
ril tiril titretti. Ben, karımın ben · "Sofya 24• - * Yotohıma 34. - aeniz hakkmızcla cebri icraya .M-

* Atlnı 24, -
• Cenenr E06 •• 

ı 
• Amsterdam 83, - *Altın 933, - kıymetinin yüzde yedi buçuiu • • L-

den hnalanmıyan diJi köpetini, • Pra" 9• _ * Mecidiye 47, .. 0 
1 

vam edileceii ödeme emrının tev 
-:1' .. "' " niabetinde pey akçeıi veya mili böyle erkek köpeğe bin kere ter- • ~totho'm ıı~. -- • Rnlcnor !>ı7, ·- liii ma.kamsna kaim olmak üzer• 

bir bankanm teminat mektubu cih ederim. Çekler (kap. ea. 18) bı" ilin olunur. (11810) 
vermeleri lazımdır. ipotek sahi 

Arkadatım, bol bol ıüldü: ı• Londra 624- • Stothlm 8.107~ alacaklılarla irtifak hakkı aabip z AY l 
_ Fakat, bu benim köpeğim • Nev)or- 0.79i<> •Viyana 4.1340 

~ Parıs 12.06- • Madrlı Mtl7 lerinin ve diler alikadarlann bu 4418 ıicil No. lı toför ehliyeti-değil ki! .. Ona benziyor sade o • l\lllAna o.6618 •Bertin ı,96!!\ gayri menkul üzerindeki haldarı· mi kaybettim. Yeniıini Çrkaraca • dM1°l. '· Bu yabancı bır· köpek! • Brlllı:se 4.6~4~ • Vaııova 4,21~0 f 
-e nın aiz ve masıafa dair olan id ... d k" · • h"1-!! oktur Y 1 p k" · k" d ?. • Alin• u.106~ • Rudapeşte 4,44~6 _ • ımı an eı ııının UIUDU y • 
~- aa.. e ı, aenın 1 

J?ere e * Cenevre 2.4.5- • BUtreş 78,4100 dialarını evrakı miiıbiteleriyle (7344) · Rauf 
- Kim bilir nerelerde kuyruk * Sofya f4,0820 1 nelgraı :lM843 
il ı A d ı • ,. •· h ,, 7 275 beraber yirmi ıün V.inde daire • § 3982 numarlı kayıia ait· ıe • •a ıyordur, çapkın .ı ı • mster ım . 17:'4 • oırı.o ama ,. ·~ 

'" • Prag ı9,0!40 • Mostova ı09uo mize bildirmeleri llzımdır. Aksi nedi bahrlmi za..n ettim. y eniıioİ - Bravo!. Erkek köpeğinin aa· h ld hak il yl ı• 
na bağlılığından, ona güvendiğin- l. E S H A M ba e ~~~ tapu :~ci leri e 1&• ale.cajundan eskilinin hükmü yok• 
den bahsediyordun. Halbuki itte ::•iş Banhs• 9.!I•>- ı ramvay , 9,- it oımadı~ 1&bf oede inin pay- tur. (7339) 
timdi ne çeıit mahluk o uğu mey-

0 
ld 

1 
Anadolu ~4.7!1 • Çimento as ıo ııı l&flll&sından hariç kalacaldan ve Ahmet Bekir 

d k il 1 Rcjı :ı,3!1 nyon Del. -.- · daıha fazla malGmat almak iıti § latanbul deniz ticareti miidüt" dana çıktı, hem de a ama ı ı. · .. ~ır. llayrıvc ıs.~o ~ark l>e~. -.- nf • 
934 

l374 1 ..ı __ 
A 1 b b . , Merkez Bınkuı :1ıuıı. natya . ye enn • sayı 1 uv.ya lu"~;-..len al-.. oldux...- 574 No-rkadqım a en, ya ancı er •uuu ..... :s ..... 

k ı · I". sı~on~ -.oo ~ark m. ecza -.- No.ıiyle dairemize müdacaat et- lu re:•)!'- a.aL-..ıe•----ı·nı· •ayi et• ke köpeği uzaıklaıtırıncaya kadar r T ı ı - • :ır-DMI ·~ • 
ki ı ı omonu 

9
•
110 

c e on -.- meleri ilan olunur. (7345) tun• • Yenı·ım· ı· alacaiondan --•·=·i • a a karayı sectik. Bu ıuretl~ an • :=~-==~-==--== ·· =======ıı ....., 
cak öğle üstü köıke dönebildik.. 1 fstlkrazlar tahvll•er j nin hükmü yoktur. (7350) 

Ne gorelim?. Bizim arkadaıın kö- •t 933Tür1dfor. ı . s.61~ ~:ıcLtri k -.- SALAMBO İnebolulu Mehmet Oğlu Mehınet 
peği mutfakta, aşçı kadının etek- [ . • 1:: !!.!~ !~~~:11 ~::~ Flober'in dünya edebipbna e- § Ticaret mektebinden aJmq ol• 
lerini yalıyor, ondan kemik par • •lstlkruıDahııt ı S4.~5 • Anadolu 4~ 4ll duium 7- 2 nci kinun - 935 ~· 
çuı dileniyor! 1

1..ır«aal ıstıtraıı cı3 ~o • Anadolu rı <f3,40 bediyet için mal olmuı emaalaia ribli hüviyetimi keybettim. Yeoı -
19is A M ıo. Anadolu ili sı.so romanıdır. Alltanzade tarafmdan sini &lacatandan eskisi mut.,bef Sıvu·Frr.uraıp_J!. - • \1 ünıe•~ll /1, !'ti 6~ ) 

Sözün üzeri, timdi kanmın liyık olduiu itina ile tercüme e • delildir. (7341 
b~nden hoılanmıyan diti köpeğine l•------------1 dilmittir. 27 forma - 125 KW'Uf· Ticaret mektebi 1848 A. Cöınert 
ben ses cılmrmadan katlanıyorum. DOKTOR 
Hatta bu haline rağmen biraz se· Kemal Özsan 
viyorum da!. Her halde eve bır Ürolog - Operatör 
erkek köpek sokmak niyetinde ol • Bevliye MUtehaasıaı 

ma an çok uzağım. enız ıyı • yanında. HtJr oün öğleden ıonra kt D . k 1 Kraköy - Ekıelılyor maömt11ı 
unda bana ÜfÜYÜ! ürpertileri re-

tur. 

DIŞ DOKTORU 

Obeyt Salt 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babilli. Ankara cadcleai No. flO 
Telefon ı 22688 

Sa!ı sünleri meccanendir •. 

Bir hafta IODl'a arkadqmun 

2 • den 8 · e kadar.. Tel: 41235 
çirten menhus maceradan sonra, j 

·buna kesenkes karar verdim! 
Fatih Karagümrük tramV&J 

duralı, No. 4 



Basın Kurultaqı Baq 
.... (Baı taralı 1 incide) 

~ıe Türkiyenin dün de söyledi · 
;-aibi, hava tehlikeıine maruz 
.~anlatmak iıterim. Be· 
ı11a kanaatimce bir memleketin 
ket"eleri, bahuıuı ıizin ıibi mem· 

lll iyi ve kara ıünlerini içten 
e 1&rarlıkla takip etmiı ve bizzat 

'ul imit ıibi, onun dertlerini 
ya çahımıt arkadqlar, 

~eketin en nazik ve çetin bir 
daf aa vaziyetini iyice bilirler 

e bunu memlekete acele öjret • 
İçin hakiki bir arzu ve pyret 

'-terirlene, bu büyük ıiıueleyi 
~ bir zamanda halletme!< ça • 
~ kolaylaımıt olur. Fena tart· 
~'f'e çetin hidiıeJerden uğrMa, 
ıı."'-ta kurtardıiımız Türkiyeyi, 

._ tehlikui karır11nda kifi de • 
~e ve az zamanc:le. techiz et • 
'-ek yüzünden tehltkeye ma • 
~ ~lundurmamahdır. Bunu an
~ ve anlatmaya çalıtmak, bi· 
·~ derecede, matbuatımızın va· 
~taidir. Şimdi yapacağımız 19y, 
"'V))e bir hava meseleıinin ortada 
dutunu söylemek ve bunu bü • 
, •atande.tlara anlatarak ken • 
~İklerinden yardım etmelerini 
, •azife aaydınnaya, yaymaya 
~ tıılatmaya çalıtmaktır. Her bi-
~~, kendimiz, ailemiz ve muhi · 

ildeki arkadaılarımız, Türk 
ı..~ kurumuna az veya çok her · 
~ibir yardımı yapıp yapmadı · 
~zı sormaya ceaaret edenek, 
;cuıı memleketin bu meıeleye il
~İıli kökleıtirmiı, yaymıı ve iı • 
~'de olunacak, verimli bir hale 

l'llıit olacağız. 

\i Cazetelerimizin bilhaua dikka· 
\çekmek iıtediiim tudur: Bü • 
~·düny~nm uğrqtıiı ıey, hava 
\ ıkelerıne kartı tedbir bulmak-
~~ bir fantazi deiildir, bu bir 
\ ıj me1eledir, bir tdhHkedh-. 

un İçin bunu ıerek fenniğ ta · 
~rını, ıereli: ııyual ti.raflarını 
,~ bir alika ile takip etmeli -
ı.,_ tı. Ve memleketin her tarafına 
~ öğretmelisiniz. Sizin içiniz · 
~ Oyle yükıek ıahıiyetler vardır 
~hu devleti ekonomik veya ıüel, 
~lıca meselelerini hiç olmana 
d inı kadar bilirler. Eğer bunu 
~'4 'bir muele olarak elinize alaa· 
, ·~, az zamanda batlıca mütebaı • 
)i =trından olursunuz. Bu metele
'c h"Uetmek için liznn olan ted • 
\ 1-.:r Ye ödevleri, benden daha iyi 
~İcl~Wqlara telkin edecek mev • 
~e bulunuyorsunuz. Hava teh • 
\ lesini bilenleri çojaltmak, ha
~ehlikeıinin ne olduiunu vatan
'- 1-ra anlatmak ve memleketin 
~ ~eblikeaine kartı konmmaıı 
' lazım ıelen tedbirleri önce • 
)' •atanc:laılar arasında yayma· 
,~ıtmak. Çünkü ıizin bqlıca 
.._ •lnuzdır. Ayni zamanda için • 
~ .._..undutumuz her türlü tart • 
~il Jardımı ile, devlet ve mille • 
"'f ~lbirlijile bu tehlikeyi berta -
' iÇ~~ çalrımuma ya~dım etmek 
~:inde ve ödevinde bulunuyor-

dJ °l>lantmızı memleket için fay· 
~ hayırlı bir fırsat telikkl 
"t · Memlekete yapa • 
'.t~ hizmetler, elbirliii 
~--'~ 'f'e biribirinizi daha iyi ta· 

~~~ yüksek bir dereceye 

~ t-ııiiın ki hütün çalıtmaları • 
lilc._~a Türkiyenin haYa teh
'1 ille lllaruz oldujunu hirinci 
"'Jd· e olar..k ele alacakımız (Sü· Q allcıtlar). 

•1 Şükrü Kayanın 
söylevi 

~, 25 (A.A.) - Türkiye 
. laaaı Kurultaymı açar-

ken lçiıleri bakam B. Şükrü Kaya 
fU söylevi vermittir: 

"Sayın arkadaılar, 
llk Türk Baım kurultayını açı

yorum. lnaanbk tarihinin, ıon soy. 
aallık evreıini, izleyen etkelerin 
baılıcaıı Basın olmuıtur. 

Bir memleketin, ıon ıoyaalbk 

evreıine, girme tarihi olarak, Rö
nesans gösteriliyor. Bu evreye en 
son ıirenlerden, biri de biz~. Bu
nun sebepleri ara11nda, bu memle · 
kete Baıının çok ıeç ve güç, gir
mesi de aayılmalıdır. Türkiyede 
basına deier ve önem verilme
si, Kamiliıt rejimin, bir eıeridir. 

Bu kurultay da Basına verilen 
deler ve önemin, en canlı belde-
ğidir. Türk Basını, en süç ve en 
çetin prt!ar albnda, çalııtılı za
manlarda bile, ödevlerini yapmıt 
olmakla övünebilir. Onu temsil 
edenleri ıaygı ve ıevgi ile ıelam· 
lanm. 

Tauıubun ve istibdadın, ka. 
ranhk devirlerinde az da olıa, u-
11ncılarmı da burada, aayıı ile an· 
mak, hepimiz için borçtur. 

Mütareke ve kurtulut yılların
daki, Türk Basının atılıan ve ide
al çahımalarını, devrin tarihi Ö· 

venle aayfalanna ıeçirecektir. Ba
yai ve hain erıelere hizmet e
den bozguncu ve kaypak Basın, 

uluıun haklı ve yerinde iğrentiıi 
ve tiksintisi önünde, layik oldu
İu, ıonu bulmuıtur. Bugünkü Ba
ımımız ise, böylelerini artık bai· 
nnda taıımamaktadır, tafıyamaz. 
ve taııyamayacakbr. 

Arkadaılar, Atatürk Türkiyeıi 
ıibi, hayatın bütün aoyaal, ıiya
aal, ekonomi ve kültürel alanla
rında, en genit ve en derin, dev· 
rimlere aahne olmut bir ülkede 
Basına yükl,nen ödevl~rin, ne ka· 
dar çqftJt Te neimdilr afrr oldu· 
iunu hep biliyoruz. 

Açıkça ıöyliyebilirim ki bizde 
Baım itleri cümhuriyet rejiminin 
ve ulusal idealin iıtediii derece
ye, henüz varmıt aayılmaz. 

Kamilizm, biç bir alanda ola
nı ve yapılanı son ideal aayarak o 
nunla kanmaz ve kalmaz. Her za· 
man daha iyiye, daha ıüzele ve 
Claha doğruya yükaelmui uluaal 
amacmm ve dinamik canlılığm~ 
bir ıereıi bilir. Basın itlerini de 
daha iyi daha doiru ve daha aüzeJ 
ve yolunda ilerletmeği cümhuriyet 
hükameti, kendi için ödev aayaT. 
Bu Kurultay, bu vargılan yerine 
getirmek için bat vurulmut araç· 
lardandır. Basının iyileımeıi, gü
zelleımeıi, yay.ılması, verimli ve 
faydalı bir hale konması, bu Ku· 
rultayın hem toplanma ıebebi, 
hem de çalııma konusudur. Bası· 
nm en bqlı ve elemanları, onun 
çeıit çeıit kollarında çalııanlar . 
dil'. Açıkça söylemek gerektir ki, 
bu ertik bizde henüz kurulmamıı · 
br. 

Basın it bölümlerinin hiçbiri, 
henüz kökletmiı bir ertiiin ıöre
iini vermez. Bu kadar ciddiğ, 
aoraYb ve terefli bir ertiiin lafı· 
muı lbım gelen kaliteleri henüı 
tam elde edemeaıiıtir. Bu kada" 
büyük bir aoravm, bu kadar yük. 
sek bir terefin, taflJICııı olan siz
lerin bugünkü Türkiye ölçüıünde, 
bir orıaniuayondan yokıun kal· 
muı dopu delildir. Ayrı ayrı 
yerlerde ve b&fka bqka zamanlar
da kurulan Bum kurumlarından, 
en çok Y&f&m& anıklıiını ıöıter· 
mit olan lıtanbul Basın Kurumu, 
birçok hayırlı hizmetleriyle övü . 
nebilir. Fakat bu kurum lıtanbu 
la lSzgü olarak kalmıtbr. Gerekli 
olan yetke Ye ödevlerle bezenmiş, 
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Şükrü Kaqanın söqlevile açıldı 
bütün Türkiye basınını ve bunun 
çefitli kollarını, kavrayacak bir 
Baıın Kurumudur. 

Kurultayın, önemle dikkate ala
calı itlerden biri de füphuiz, ulu
ıal eyitim ve ıiyaıal oydam araç
larının batında olarak tanıdığı 
mız ve etkiıini her ıün tazeleyen 
ve yayan gazete ve gazetecilik i,. 
lerimiz olacaktır. 

Bizde baıının, cümhuriyet dev· 
rinde en çok büyümüt ve ilerlemiı 
kolu gazetedir. Fakat, aarfedileı. 
bunca emeklere, maddiğ ve tinel 
kapitallere rağmen tiraj ve ıürüm 
artmamaktadır. Gazetelerimizin 
tekli ile ıatıtı arasındaki ayrım, 

baıka memleketlerle ölçülünce, b!l 
karıılaıtırma birincinin lehine i
ae de, ikinciıinin çok aleyhinde
dir. 

Bunun kantık ıebepleri arasm
da: Yayını itlerinin bozukluğu, 
gazeteye kir getiren maddiğ kay. 
naklardan gerekli derecede fay
da görülmemeıi, özef kapital ve 
çapalamalara bağlı kalınması, ö
nürdeune yüzünden aayfa yarıf c
na kalkıtılmaıı, gene bu yüzden 
kalitenin ekailerek ıazetelerin bi
ribirinin eti ve kopyeıi haline gel
mesi, en ön ıırada akla gelenler· 
dir. 

Kamuıal kurumların, biri olan 
ıazetenin her itine karı ı devletin 
ilıi göstermeıi tabiiğdir. Gazet'!
yi çıkaranların, yazanların, baaan· 
ların da kamuaal itlerde ödev al
mıt in1&nlar aayılmaaı ve kamu
ya ilgili her itte olduiu ıibi basın 
iılerinde de devletin yardımı ve 
kontrolu ve o kurumlarda çalıtan· 
larla it birliği etmesi bir zaruret-

tir. 

Sayın arkadatlar, 
..-•Bütün ....,*"1Jlıt:rm iiJdmlatrl-

muı, bir açına söylevinin içine 
sığmıyacak kadar genit ve derin· 
dir. Seçeceiimiz komisyonlar, 
bilgili ve deneçli çalıımalariyle bi· 
zi bu ve bu gibi mueleler etrafın· 
da daha çok aydınlatacaklardır. 
Biz, uluaal itlerin devrim premip· 
leri içinde açıkça, fakat bilgili v ~ 
ıoravını kavramıt olarak konuıul 
maaında ancak fayda bekleyen bir 
rejim içindeyiz. Şimdiye kadar 
bu gibi münakataları yapan ıaze 
telerin timdi de Kurultaymızdt\ 
kendileri münakqa konuıu ola-

caktır. 

Arkadaılar, ıoıı ıöz olarak Bü· 
yük Önderimiz Atatürk'ün yarat· 
tıiı devrime layik bir Türk baıını 
kurmak yolundaki birletik iıtek
lerimizin gerçekleımuine doğru 

atılan bu adımın da verimli ve te
melli olmaıını candan dilerim.,, 

Bay Vedat Nedim Törün 
söylevi 

Ankara, 25 (A.A.} - Türkiye 
Birinci Baıın Kurultayının buaün
kü açılıtı toplantııında Basın Ge. 
nel Direktörü Vedat Nedim Tör, 
f U söylevi vermit tir: 

Sayın arkadqlar; 
Baıın Genel Direktörlüiünüu 

"teıkilitı ve vazifeleri,, üzerine o· 
lan kanun, bize Basın Kurultaylo.
rı toplamak ödevini de vermitti!. 
Bu ödevin yerine getirilmeıinde 

bize yardım ve ilıilerini eıirıe· 
miyen, ve buıün Kurultayımız• 
varhklariyle ünlendiren arkadat· 
lar-ımıza teıekkür borcumuzdur. 

Yukarda adı geçen kanunun 
Buın Genel Direktörlüjüne yük
lediii ödevler araaında 9unlar da 

vardır: 
Uluaal basının devrim prensip · 

.lerine, devlet ııya1a1ına ve ulıaı 
ihtiyaçlarına uyıun olmasını 1&i· 
lam ak, 

Basının en önemli bir oydan; 
(telkin) ve eğitim (t'!rbiye) aracı 
(vaııtaıı) olmak valfını ıerçek· 

leı tirmek için tedbirler almak, u
lusal gazeteciliiin düzeyini yük 
aeltecek tedbirlerin alınmasına kı
lavuzluk etmek. 

Baıın Genel Direktörlüğün• 
verilen bu ödevler dev~~tin buın; 
anlayııındaki devrimin en canh 
bir belgesidir. 

Türk tarihinin hiçbir devrinde 
Devlet Basın Kurumuna Kamiliat 
rejimin verdiği değeri ve önemi 
vermemiıtir. 

Ancak ~iliıt rejimdir ki be,. 

ıını en önemli bir oydam Te •· 
iitim aracı olarak tanıyor. Ve 
ıerçekten ıazete, Türkiyede oy
dam ve eğitim araçlarının ba,ında. 
gelir. Birçok kuvvetli radyo İı· 
taıyonlanna aabah karanlıiından 
ıece yarılarına kadar ıüren radyo 
proıramlarına, köylere kadar ıi· 
ren almaçlara (ahize) malik bulu
nan, film endüstrisi ıelİpnit olan 
halkın çeıitli tabakalarını konfe • 
ramlarda, toplanblarda mobilize 
edebilen memleketlerde belki ıa • 
zete oydam ve elitim araçları a -
rasındaki bat rolünden epey kay. 
betmit olabilir. Fakat Türkiye ıi
bi radyo iıtaayonlan cılız, proı
ramları dar, aboneleri sayılı, film 
endüstrisinden yoksun, konferam 
ve toplantıları kıt olan bir memle
kette ıazeteyi en önemli bir oy· 
dam ve eğitim araçı olarak aay· 
mak yerindedir. 

Saltanat ve metrutiyet devrin
deki Türkiyede Basın Kurumuna 
kartı devletin kayıtsız kalmıt ol • 
maaı sebepsiz delildi. Çünkü ha 
re11mın üfull ayclayacaıı (telldn 

edeeeği) tek bir aavaıı (davuı) 
ve tek bir ideali yoktu. 

Ekonomik, aoyaal, kültürel, ıı· 
yaaal alanlarda ıtatükoyu koru
maktan batka hiçbir kaypıu ol· 
mıyan saltanat rejiminde gazete 
ve ıazeteci ıavaanabilir bir fak · 
tördü. 

Fakat, Sevr'de kötü bir sömür
ge (koloni) derekeSine indirilmek 
iıtenilen Tür1'iyeden bugün anı· 
uluıal ııyaıa aleminde habrı .. ,.. 
hr bir ömek varlık haline ıelen, 
ekonomik eıemenliiini ve bütfüı
lüğünü en çetin tartlar içi~de Ye 
en kııa bir zamanda tamlaıtmn1t.\c 
kavgası içinde bulunan, y&f&m&. 
düıünme, duyma aleminde yaratt
lan en kökel devrimlerin ulusta bir 
birlik ahlak ve ıuur haline ıetiril
meıi ideali ka11ııında duran, kı
saca ııyual, ekonomik, ıoaya.1, 

. kültürel alanlarda binbir çeıitli ve 
canlı aavuı olan Atatürk Türki· 
ye.inde gazete: 

1 - Devrim prensip ve idealle
rinin ıenit halk yıjmlan içinde 
yayılması için en kunetli bir pro· 
paganda orıanı, 

2 - Devrim fütuhatının kay
takhğa (irticaa) kartı en uyanık 
bir müdafaa aracı, 

3 - Devrimci hük6metin yap
tığı itlerde en samimi bir yardım
cı ve uyarcı ( ikazcı), 

4 - Halkın ııyaaal, ekonomik 
ve kültürel eğitiminde (terbiye· 
ıinde) en etkin (müe11ir) bir o
kUI, olmak ıibi ünlü bir misyonun 

müme11ilidir. 
Türk Bum aileli içinde bu a· 

na premipleri kabul etmiyecek tek 
bir kiti bulunamaz. lite bizim ba-
11nımızı diler bütün memleketle· 
rin basınlarından ajırt eden Jiik· 

ıek kalite de budur. Türk baıını, 
ııyaaal partilere parç:ılanmıı olan 
memleketler basını ılbi ıınıfçı, 
partici ve bozguncu bir mathuat 
deiildir. Tül'k ba11nı hiçbir Ö•el 
veya ıınıfçı çıkann (mP.ftfaatin) 
aleti delildir. Türk buını kendi
ni devrim ideallerine Yf;tmİf, tam 
anlamiyle uluaal bir m:t.!buattır. 

Fakat itiraf edelim ki, baıınt
mız buıün bir kriz içindedir. Bu 
krizin ıöıterilerini t3ylec.e özete-
biliriz: 

1 - Tirajin ve ıürümün azlıjı, 
2 - Sayfa rekabeti. önüd91i, 
3 - Yayım itlerinin bozukluiu, 
4 - Gazetecili4in bir ertik 

(meslek) olarak orı~11ize olm~· 

maaı. 

lıte bu Kuruİtayın pı oıramı da 
bütün bu metelelerin ;örüıülme

ıine imkan verecek bir tekilde ha· 
zırlanmıtbr. Şimdi yUkaek Kurul· 
tayca ayrılacak üç ~omiıyomın 

çahımalan bizim buraya kadar 
ıetirdifimiz iti tamAm!ıyacaktır. 
Kurultayın sayın üyelerini saygı 

ile telimlanm.,, 

Bay Recep Pekerin 
söylevi 

Ankara, 25 (Kurun) - Ku •' 
rultay deleıeleri bucün öileden 
sonra ulus evinde toplandılar. A· 
tatürk heykeline çelenk koydular. 
Parti meıkezinde .,eneı k.itip bay 
Recep Peker tarafından pek aami 

mi kabul edildiler. S.y Recep Pe
ker bu münalehetle .aylediii sa· 
mimi ve minalı diyevincle bu top
lantmın yurt için faydalı olacaiı· 
ni bildiiini, ıenit çıailarcla bailı • 
lık ve birliklerin gönül gönüle, ka-
f akaf aya, cancana, batbata olmak 
suretlerinde ıörüldüi~ ·~~;1~,• 
di:ldea .....,. l.ütiia l.aHf;ia, ı...r. 

teYden evvel bir inanıt birliji ol • 
muı lüzumuna ifaret etti ve de • 

diki: ~ 
- Her ferdin kendiıine ıöre bir 

özel clütüncesi olabilir. Fakat 'bu 
c:lütüncelerin bir ana, bir ıenel 
diifünüte bailı olmaları iktiza e • 
der. Bu ıenel dütüncelerin, ana 
çizıilerinin en dejerliıi, en keskin 
aracı ıwn elinizdedir. iddia edi • 
yorum ki, yurdun ileri ıidit, Par • 
tinin ıiditi yoludur. Bizim çizdi• 
iimiz ıiyua yolu en doğnı yoldur. 
Bunların bqmda iyi ahlik, yurt • 
aeverliiinde bizimle beraber olun
ca bizim ana dütüncelerimizin 
mütterek mabmız olmasına hiç bir 
mini kalmaz zannetmekteyiz ki, 
hiçbir ıazeteci arkadq Parti ana 
çizıilerini anlatıyla bizden ayn 

kalım.,, 
Bay Recep Peker deleıeleri aa· 

lı günü öileden aonra oturduiu 
Keçiarencleki köy kahvesinde top· 
lantıya çatırdı. Bu münuebetle de 
dedi ki: 

"-O 1ın kahvesinde aoracaiı
mz suallere cevap vereceiim. Müt 
terek inanıt ve kartdrldı konutma 
yeni Parti prosrammm tatbikinde 
bizi l>iribirimize bajbyacaktır. 
Türk gazetecilerini ııc:ak aevıile • 
rimle ıeli.mlarım. Ellerimi ell•İ • 
Dizde, yürelimi yürejinizde hia • 
aetmenizi dilerim.,, 

Buna, Bay Refik Ahmet Seven
ıil cevap vererek teteldir etti. Dr 
leıeler Partiden çıkarken Recep 
Pekerin imnladıiı Parti proaram• 
lamıdan yerilcli. 

Merkez Bankaıı ıezildi. Ban• 
kum büyük bluı hayretle .. , • 
reclildL Soma Ziraat, it Bankuı, 
Serıi evi, ismet P&f& kız enttitü • 
IÜ, Çankaya ıezildi. Komisyonlar 
~ (Uffeta IOf!lt/Gyt ~-) J 
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yarın sabhtan itibaren çahflllaya 
b .. ıyacaklarclır. Komiıyonlar fU 
ta"etle tetekkül etti: 

KOMiSYONLARA SEÇiLEN • 
LER 

KÜLTÜR KOMiSYONU 
Baıkan Aın Us ,(KWU1'). Ra

portör İbrahim Necmi :CTürk dili 
arqtırma kurumu). 

Hava Kurumu 
Kurultayında 

Yunanistanda Krallı 
aleyhinde nümayişle 

))itip, Nureddin Artan (Ulus). 
Üyeler: 
1- Ihsan (Talim, terbiye reiıi) 
2 - Nasuhi Eaat (.Ulua) 
3 - Fazıl Ahmet, 
4 - K-ral Salih (Cümuriyet), 
5 - Reıat Nuri (Kültür 8eDel 

enapektörii), 
8 - Ahmet Halit, 
7 - ETCiiment Ekrem (Cümu • 

riyet), 
8 - Ziya Çalık (Konya), 
9 - Bmhan Cahit (K<Sroilu)', 
10 - Sedat Simavi _(Yedit'iin), 
11 - Ruim Us JHaller), 
12 - Nusret Köymen (Ülkü), 

MESLEK KOMİSYONU 
Bqkan Ziya Gevher Etili, n. · 

portör Nqit Ulut, kltip A•ni 
:(Alqam). 

ÜJelerı , 
1 - Mecdi Sayman (Tan), 
2 - Kerami :<Gueteciler birli· 

~i), 
3 - Mekki Sait :CCümUTiyet), 
4 - Celal Davut (Musahhihler 

münıesıili), 
5-Tahir Karautua :czenıuı · 

aak), 
6- Kenan Akman "(BaJııkeıir), 
'1- Nec.medclin .(Malatya), 
8 - Bilil (Hafta), 
9- Muaa Atat, 
10 - Ömer Nakip "(Kunuı An-

kara aıuhabiri), 
li BIRLICI KOMiSYONU 
Baıkan Haydar R\ittii. 
Rap0rtar Refik Ahmet 
Katip Fuat ( CümhuriJ.9') 
ÜYELER: 
) - Abdiilahad 
2 - Ak• Güıulib 
3 - Ferit Celil 
4 - Muvaffak (Ajans) 
S - Ali Naci (Tan). 

6 - Kizmı Şinaıi (A]qam), 
7 - Yusuf Ziya (Akbaba) 
8 - Süreyya Örge Evren 

9 - Ömtt Aıım Aksoy ,(Ca -
2iantep). 

10- Faruk Şükrü Yenel (Eı
kifehir). 

11 - Gültekin Arda (Trakya) 
1 12 - Ali Riza Gür10y (Kara

ıleıaP). 
BOYOK ÖNDERE 

SAYGI 

~ (Ba§tarafı Birincide) 

genel kurmay birinci, ikinci baş· 
kanları, ordu ispektBrleri, kolor
du ve kamutanları, jandarma ge· 
nel kamutanı, tümen kamutanla:rı, 
yargutay, danııtay, sağıtkur baş
kan ve üyeleri, bakanlıklar asbaı 
kanlan, genel direktörler, Cumu
rlyet Halk Partisi batkanları Türk 
Hava Kurumunun yardımcı üye!~
rldir. 

27 lkinciklnun yerine 15 Ma. 
yıs günü hava ıelıitlerinin töreni 
olacaktır. Ayrıca bir hava hafta
sı da saptanarak o hafta içinde bü
tün kurum teıkilatı hazırlanan 
programlara göre havacılık, gös
terif, konferans, propaganda ve 
ıenliklerle ufratacaktır. 

Ba§bakanın Söylevi 
Baafırılacalr, Dağıhlacak 

Ankara, 25 (A.A.) - Türk Hıı. 
va kurumu kurultayı bugünkü top
l•ntııında, Baıbakan ismet lnönH. 
nUn ve Hava Kurumu baıkanı Fu
at Bolcanın dünkU toplantıda ver 
dikleri ı<Sylevlerin kitap halinde 
tiubnlmuı ve dağıtılması, sene
lerdenberi Türk Hava Kurumu· 
nun batında bulunarak değerli i,. 
ler gören Fuat Bulcaya Kurultay. 
c.a teıekkür edilmesi teklifleri de 
onaylanmıttlr. 

Genel Merkez Uyeleri 
Seçildi 

Türk Hava Kurumu Kurultay.ı:· 
nın ikinci toplantısında seçilen 
ıenel merkez kurumu üyeleri ve 
bu kurumun seçtiği merkez yöne
tim brulu üyeleri ıunlardır: 

Gmel Merkez Kurulu 
Yeni Durum 

Ablüh•k Fırat Erzincan sayl~-

çıkan Balkan Herald ıazeteai mü· 
dürünün ıönderdiii telıraf Ku -
rulta~ alkıılariyle karıılanmıt • 
tır. 

Balkan Herald direktörü tel • 
grafında ıöyle demiftir: 

Türkiyenia ve bütün Balkan 
deYletlerinin menafiini müdafaa 
eden hirinci ve tek lngili31; ıazeteıi 
olP Balkan Herald, Kurultay re
is ve aıauna içten ıelen muvaf • 

vı, Ali Çetinkaya Afyon saylavı, 

Ali Rıza Erten Mardin saylavı. 
Aaaf Doras Bursa saylavı, Celal 
Bayar lzmir saylavı, Cemil Uyh~
dın Tekirdağ ıaylavı, Cevdet Ke
rim lncedayı Sinop saylavı, Esat 
Uras Amasya saylavı, Ethem Tun· 
cel Samsun aaylavı, Fuat Bulca 
Çoruh saylavı, Hamdi Aksoy İz

mir saylavı, Hamdi Ülkümen Tra~ 
zon saylavı, Hakkı Ungan Va•ı 
ıaylavı, Kamil Dursun İzmir AY· 
lavı, Kazim Okay Konya saylav!, 
Mahmut Siirt saylavı, Mahmu~ 
Nedim Zapçı Malatya ıaylavı. 
Muammer Erit lı Bankası genel 
direktörü, Muhiddin Baha Fus 
Ordu saylavı, Bayan Nakiye E!
gün Erzurum saylavı, Nuri Conket 
Gaziantep saylavı, Rahmi Apak 
Tekirdağ saylavı, Rasim Ba,ara 
Sivas, Rif at Börekçi Anet iıleri 
baıkanı, Saffet Arıkan Erzincan 
saylavı, Süreyya Yiğit Kocaeli 
saylavı, Şükrü Koçak Erzurum 
şaylavı, Kemal Zaim Ziraat Ba!l• 
kası genel direktörü, General Ze
ki Saydemir Erzurum ıaylavı, 

Zülfü Tiğrel Diyarbekir ıaylavı. 

Genel Merkez Kurulu 
Yedek Üyeleri 

Bayan Türkan Bağtuğ Antıl· 
ya ıaylavı, Emin Aslan Tokat De· 
nizli aaylavı, Esat Sagay Bursa 
saylavı, Mitat Altıok Zonguldak 
saylavı, Muzaffer Kılıç Giresun 
saylavı, Mustafa Çorum saylavı, 
Nazif Karı saylavı. 

~ (Baş taralı 1 incide) 

için bütün valilere (keıin) (kat'i) 
emirler vermiıtir. Fakat eski Yu -
naniatan valilerinden bazıları 
halkın, hü1'ik bir ekseriyetle 
Mutlakiyete ve Kral Jorjun dön • 
meıine taraftar olduklarım, hu 
gibi nümayiıleri menetmeğe im • 
kin bulunmadığını, hu huıuıta 
yapılacak teıebbüsün iyi aonuç 
(netice) vermiyeceğini bildirmiı
lerdir. 

PANGALOS DA SEÇiME 
GlRMlYOR 

Atina, 25 (Kurun) - Gene· 
ral Paganloı da intihabatın bir 
haf ta aonraya bırakılmaıı iıteji • 
ne hükfımetçe cevap verildiğin -
den diğer muhalif partilerle be • 
raber teÇİme iıtirak etmemeği 

kararlaıtırmııtır. 

HÜKOMET ÇlZDl~I SiY ASA -
SINDAN DÖNMIYECEK 

Atina, 25 (Kurun) - Hüku -
met mehafili, muhalif partilerin 
ıaylav seçimine girmemeıini Pa • 
riate bulunan V enizelosun telkin
lerine atfediyorlar. 

Hükumet mehafili, bu hattı 
hareketten dolayı çok kızmrt gö
rünüyorlar. Maamafih Harbiye 
Bakanı General Kondiliı, bükU • 
metin, muhalifler intihabatına İ§· 
tirak etse de etmeıe de kendiıi -
ne çizdiği siyasetten dönmiyece -
ğini aöylemi!tir. 

VENIZELOS NE DiYOR? 
Merkez Yönetim Kurulu Uyeleri 

Atina, 25 (Kurun) - Veniz~ 
Batkan Fuat Bulca Çoruh ıay-

lavı, Ashaıkan Abdülhak Fırat loı, Pariste ,(Elefteron Yima) 
gazetesi muhabirine, abrar parti· Erzincan saylavı, Aıba9kan Şük-
ainin hatkanlığından çekileceği • rü Koçak Erzurum saylavı, üye 

ni, buna dair Abrar Partiıinin ba.ı· Bayan Nakiye Elgün Erzurum say. 
kan vekili olan Sofuliae bir mek-

lavı, Cemal Uybadın Tekirdağ .. d .... . -• 
1 

• • 
V 1 tup gon ~egını, .vy emııtır. 

saylavı, Hakkı Unsun an saya- V . 1 .. 1 . d d 
K ·1 Du ı · 1 . enıze oı aoz erıne evam e e -

vı lmı rsun zmır say avı) u • 

R
! E M d" 1 M rek, kralhgın avdetıne yardım ede-
ıza rten ar ın ıay avı, ~J- ... • • k . . .. . 

E · 1 B ka G l o· cegını te zıp etmış ve cumurıyete ammer nt f an ıı ene ı· . .. . 

k .. ·· R h · A k T k" da... ıuıkast edenlere kartı cumurı · 
re toru, a mı pa e ır ~ . . . . . ld .. ·· l 

1 F "d o· · tek" (T yetın en ıyı re1ım o ugunu ıoy e· 
ıay avı, erı un ırım ın . . . 
Ta. C. Yarbqkanı) mı ıtır· 

Yönet Uyeler ÜNiVERSiTE TALEBESi CO • 
MURlYETI iSTiYOR 

Atina polis müdürü Polimz 
los bulunuyor. 

Bugün burada kralcılık le 
neıriyatta bulunan ilç pıet 
dır. Bunlardan biri Meta 
fikrini dağıtan Efimeriı ton 
gazetesi ile Polimzo~o~os 
karmakta bulunduiu Layik 
ğoı ve Atin11-iki ıazetelerid · 

General Metakıaıla 
müfrit .bazı hükQmetçi ıiya 
damları elele vwiyorl_ar. 

Bay Çal~ariıin intihap pr 
aandeıı için Patraıta aöyledi 
söylev, kralcılann b•zı tez 
lerde bıılunmaıına sebebiyet 
mittir. Dinleyiciler, birçok d 
lar, Çaldariıin söylevini ke 
"kr&:h iıterir:,, diye hainımı 
dır. 

Aya Koıtantin yortuıu d 
tinada kralcıların ikinci bir t 
hiirde bulunmalarına bir 
tetkil etmiıtir. HükWnet, 
ların nümayiılerine mi.ni o 
için kral Kostantin için ruha 
iyin yapılmasını men.etmiıtir 
kat bu yaıağa rağmen kra 
hükumeti dinlemek iıteme 

ve nümayiıe kalkı1~ardrr. 
Nümayiç yapmak iatiyen 

cılar, çok olmanıakla beraber 
ta kuvetleri, süvari ve itfaiye 
Yellerinin yardnnile kralcı n .. 
yiıçileri dağıtmağa muvaff 
hadiıenin büyümeıine mani 
muıtur. 

Maamafih kralcılar, bük 
bu tedbirlerine Taimen faaliy 
• • ., 1 . ı-~· ..... ~. ı:?; cnıemıı wuıı-. 

HükUmetin bu meselede 
yeti aç.rktır: "HükUmet, 9İıll 

halde r~im meaelesinin 
lanmuına müsaade etmiyece 
bt J.aairantıa tepi.nacak ol.O 
ni parlamentoda büyük bir e 
yet tarafından bu meaele ku 
nacak oluna, o zaman reyi 
baıvurulmaıına müeaade ed 
tir. Hiiikümetin bu iıte siye.aeti 
dur. 

r ·-= 
Öz dil Cevdet Kerim lncedayı Sinop 

saylavı, Nuri Conker Gaziantep 
ıaylavı, Ethem Tuncel Samsun 
saylavı, Hamdi Aksoy lzmir ıay. 
lavı, Süreyya Yiğit Kocaeli ıayla-

H 
Atine, 25 (Kurun) - Atin-. Ü· H 

niverıitesi taleheai dün t•lana • Hı 
11 inc1 Liste 

rf.k Cümuri)'i'tin muhafaQ.aı le • ' 1 - Müzakere - GörUpıe 
i ôRNEK: 

hinde verdikleri kararı hiikômete H Bilkreş g6rşme1erinden sonrt 

:.\Dkara, 25 ( A.A.) - Basın 
Kurultay Baıkam Şükrü Kaya, 
Kurultayın Büy\ik Önder Atatür • 
lie saycı ve ıevıilerini bildiren ıu 
te1grafı ıöndemıittir: 

fakiyet dileklerini sunar ve Kurul. 
\ tay ile meaai birleıtirerek hizmet

•- bulunmaya hazır olduğunu bil-... vı. 
bildireceklerdir. Çiftçi ve İKİ par· ff Bu i~ için clalta hiç bir görütlll 
tiıi bat"-nı Papanastuiyq da dün ff bulunmadık. 

Kamil Atatürk Cumurluk 
Başkanl 

ISTANBUL 

.Busün Ankarada çalıfDM.i• 
baıhyan Birinci Türk Basın Ku -
ıııltayının yübelı 'Yarltiqıızla ve 
Türk devrimine candan -kiWtiı · 
ıu bildiren eayaılarını yij'kJek M· 
tınıza arzederim. 

BELGRA 1T AN GELEN 
TELGRAF. 

Ankara, 25 (A.A.) -Türkiye 
ltirinci Bum kurultaymın bugün • 
kü açıht toplantumda hafta en -
biİJ'Üiümüz Atatürk olduju hal • 
de Kamutay Bqlcanı ile Bqba • 
kan lımet lnönüne ye Partiye, 
Kurultayın sanı ye ••ıilerinin 
bildirilmeai için bir ta#rir Vet'ilait 
ve .alkıtlarla karfdanmııtır. 

Gene bu toplantıda memleke -
tlmiaia İ5 ve ~ pndorilelı 
ve Xunalta,-a İJİ ve verimli ifl• 
~ cli187en ~o· 
laı....-.... .,..~ 

dirir. 
DOKTORLARIN RAPORLARI 

DA GÖZDEN GEÇiRiLDi 
Ankara, 25 (A.A.) - Bugün 

toplanan Türkiy:e birinci Baıın 
Kunaltayına memleketimizin bir -
çok değerli doktorlarının muhte -
lif mevzular ü~erine yazmıı ol • 
dukları bazı raporlar verilmittir. 

Bay Mazhar Oaman raporun • 
da ıazete yazılarının halk üze -

3 
rinde teıirini piıikoloji ve ihijyan 
mantt.1 'bakımından tetkik etmek· 
te, Dr. Bay Fahrettin Kerim Kök· 
ay ıinir cümleıi ve karakter inki
ıafında matbuat rolünü gözden 
ıeçirmektedir. 

Dr. Bay izzettin Şadan dara· 
pQruncla dinamik piıikoloji pren
ıip}erine göre baıımın, dramti -
zaayon, ıehvanl ıpeküler, unıur -
larını tetkik etmektedir. 

Bunlardan maada Bay Hıfzır· 
rahman et İt tarafından gazeteler 
ve halk terbiyesi üzerinde bir ra
por ile pne ltir pedqoı tarafın· 
dan çocuk ~e ltalk t•hiy.,i bakı
nmadan meYnla verilmit iki ra
por ..... ftl'dll'. 

At11türk' c Çekilen Tel yadan 
Ankara, 25 (A.A.) - Türk Ha

va Kurumu altıncı kunıltayı tara
fından Türkiye Cumur Reiıi Ata 
türk'e tu telyazısını çekmiftİr: 

Türk Hava Kurumu altıncı ku· 
rultayı bugün çalıımasını bitirir· 
ken ulusal iılerimizde enerji ve 
kuvvet kaynağımız olan Yüce On· 
dere saygı, bağlılık ve öz yürek 
ten sevgilerinin sunulmaıını karar 
altına aldı. Bu teref ödevi özel 
saygılarımla birlikte yaparken 
sonsuz bir kıvanç duyuyorum. 

Kurultay Btıfkanı 
Abdülhalik Renda 

Yardımcı Üyeler Arasında 

Kimler Var •. 
Ankara, 25 (A.A.) -Türk Ha· 

va Kurumunun yardımcı üyeleri
ne dahil olanlar arasında bunla! 
da vardır: 

Büyük elçiler, elçiler, maslahat
güzarlar, haf konıolos, konıolos 
ve muavin konsoloslarla ilbaylar. 
kaYDl~kamlar, nahiye müdürleri, 
f&J"baylar, yaşı ne olursa olsun Ku~ 
rumun muvaffakiyeti için ~alıp.n 
faal ve Türk kutunda uçan üyeler-

cümuriyetin hali ve istikbali h.k • iİ 2 - Müaak&fll. - Aytıı•• 
Ü iiRNEK: kında bir konferan. vermittir. :: v 

Kralcı Bagıns~ılar partisi J>M· d Bu iki adam arasında her 
r ma kavgaya varır. 

kanı General Metaksaı, Selinik 1! Münakaşa etmek_ Aytı§lll 
civarmda dola§arak halk araamda Iİ 9 _ Teatii efklr etmek -
krallığın geri gelmeıi lehinde pro· İl l&fiftak 

p.,..anda yapınaktadır. Ü ôRNEK: 

KRALCILAR ÇALIŞIYOR !i ra ~::;;1~::·~~~t:~~~~~=bil 
Atina, 22 (Huıust muhabiri· :: 4 - Efkarı umumiye -

Ö ii mizden) - rfi idare ve aaneür :3 ('Kamug oydan) 
kaldmldıktan sonra kralcılar, lı ÖRNEK: 
krallığın iadeai lehinde propagan· H Ahnanyanıa sil&hlanma claff 

5! smda lngiltere kamoyu ikiye 
daya ba,lamı!lardır. Bunun ba§m· Ü mıştır. 
da Ba.ıınıızlar partiıi haıkanı ıe· ii 5 _ Basiret _ Onıörü. 
neral Metakaas ile Venizeloaa kar· P ôRNEK: 
tı evvelki yılki suikaıti tertip et • !İ insan hiçbir işte öngöriisUJ' 
mek ıuçundan berabet eden eaki f: kaybetmemeli. 

- ii NOT: 

10 Ü Gtuetemiu giffulerUecelı ~ 
le Kuruma en aıı: kunıt •er'.!n :: larda bu kelimelerin Oımarıl • 
üyeler. İi rımn kullanılmammını rica Bili 

Aniaraıla IJir Tüccar l.;.:m:s::u:::r.::::::ı::::ı::::::t:r.-P"" 
Bq Bin Lira verdi ANKARA BELEDIYı 

Ankara tüccarlarından B. V eh- BAŞ~ANI 

bi Koç, Türk Hava Kurumuna b-.ş Ankara, 25 (A.A.) -
bin lira vererek "Hava tehlikesini llbayı Belediye Bqkuu 1,... 
bilen,, üye yuılmqtır. ğan Paria belediye heyetinİO 

Türk Ha-.a Kurumu bu &nuen çen yılki Ankarayı ziyaretİoe 
vatandata yürekten tefekkür et· tıhlr yapmak üzere yanll 

mektedir. la harellet etleeektir. 



[ 
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[ latan bul Evkaf MUdUrıuıu lllnları 1 

1 - Beyoğlunda Caddeikebircie 
da Yazıhane. 

197 No. apartnnanın birinci katın· 

2 - Beyoğlunda Caddeikebirde 197 No. apartımanın üçüncü katı. 
3 - ,, ,, ,, apartınman altrncla 1 No, dükkan 
4- 2 ,, " .. " " 
S - ,, ,, ,, apartımanda kahYe ocağı. " 
8 - Beyoilu, Aımalı Mesçit, ıv enedik S. 12 - 22 No. ev. 

7 - Galata, Kemanket, Helvacı S. 6 No. evin dokuzda ıekiz hiaaeai 
8 - Feriköyde Rum kilisesi arkumda 12 No. lu ev. ' 

9 - Samatya, Hacıkadın, tramvay caddeıinde 272--314 No. ev. 
10 - Feriköfunde Fransız Mr.:ıarlığı kartıımda 109 No. dükkln. 
11 - Taksimde Zambak ıokai1nda 6 No. dükkin. 
12 - Tophane, Firuzaia, At.ı Hamamı C. 1 No. dükln. 
13 - Beyoilunda Katip Muıt4 fa Çelebi camisinde Müezzin oda. 

lan. 
14 - Çarııda Terlikçilerde t 1 No. dükkln. 
15 - ,, Divrik sokaiında 16 No. dükkln. 
l 6 - Hazırcılar da 6 ,, " ff 

17 - ,, Püıkülcülerde 4 ,, ,, 
18 - ,, Yorıancılarda Hacı Memit S. 11-9 No. dükkan 
19 - ,, Kahvehane sokağında 14 No. dükkan. 
20 - ,, Lttfullah ,, 37-39 No. dükkan. 
21 - ,, Yarım Tat Han ,, 9 ,, ,, 
22 - ,, Kazazlar ,, 35 ,, ,, 

" 17 ,, ,, 
" 46 " ,, 
" 14 " ,, 
" 5 " 

" 51-53 " 

• 

" 

" ,, 
42 - ,, Bedesten içinde 21 ,, ., 
43 - Eminönünde Valde Hanı içinde 21 No. clört küçük oda. 

Yukanda yazılı mahaller 936 ıenesi Mayıs Dıtimlne denlü kira 
Ya v.-ilmek üzere açık arttnmaya konmuttur. lıteldiler 1-6-935 
cumartesi günü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde varidat ka· 
lemine aelmeleri. (2808) 

Daimi •• encu-
lsranbul yedinci icra memurlu-

1 - Eksiltmeye konulan it Zonguldak villyetinde Devrek - Re ğundan: 
fadiye yolunun 25+ 000 - 34+ 400 kilometreleri arasında tose in Haıköy Sütlücede Mabmutağa 

Zonguldak Vilayeti 
meninden: 

f&atr. • mahallesi Karaağaç caddesi 101 
Yapılacak kısmın uzunluğu 6978 metredir. ·"" No. lu hanede mukim iken ikamet· 

Keıif bedeli 24137 lira 92 kurut tur. rihı meçhul obulunan Mahmut ve 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır. · Salih. 
A - Eksiltme ıartnamesi. Fatmanın 15 4 934 tarihin· 
B - Mukavele projesi. de bir kıt'a takip talebile zimme. 
C - Nafia itleri ıeraiti umum iyeıi. l tinizde matlubu olan (1050) lira· 
D - Fenni ıartname. nın 927 tarihnden itibaren o/o 9 
E - Huıusi prtname. . 
F - Ket if cetvelleri, ıilıilei fia t cetveli metraj cetveli, 
C - Grafik. 
isleyenler ıartnameler ve evrakı Zonguldak vilayeti Daimi encü 

llıen kaleminde ve Batmühendiılikte görebilirler. 
3 - Ekıiltmeye 29-5-935 ça rıamba günü saat 15 de vilayei 

dai11ıl encümeninde yapılacakder. 
4 - Ebiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
S - Ebiltmeye girebilmek için 1811 lira muvakkat teminat ver 

'1leai, qaiıdaki vesikaları haiz olup röıtermeai lbımdır. 
Bu itleri yaptığına dair ehliyeti fenniye veıikaıı. 

8 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı aaatten bil/ıaat ev 
"eline kadar encümene getirilecek Encümen reiıliiine makbuz mu · 
lcabilinde verilecektir.Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ü 
Ç\iQcij maddede yazılı saate kada:- gelmit olması ve dıt zarfm mühin 
~\lllıu ile iyice kapablmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikme· 
er kabul edilmez. (2806) 

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

faiz ve masarifi icraiye ve o/o de 
10 avukatlık parasile ve ıigorta 
ücretile ve ipoteğin paraya çev -
rilmeai yolu ile tahsili talep edil -
mit ve ikametgahınıza gönderilen 
ödeme emrinin arkasına mübatiri 
tarafmdan verilen metruhatta 
mezkUr ikametgahı terkettiğiniz, 
diler ikametgi.hmızın da meçhul 
olduğu anlatılmıt olduğundan yu· 
karda yazılı borç ve masrafları it· 
bu ilan tarihinden itibaren niha -
yet bir ay içinde ödemeniz ve 
borcun tamaına veya bir knmına 
veyahut alacaklının takibat icrası 
hakkına dair bir itirazınız varsa 
yine bu bir ay içinde bildirmeniz 
ve icr. ve ifliı kanununun 74 ün -
cü madeıi mucibince mal hçyanın· 
da bulunmanız lazımdır. Beyanda 
bulunmazsanız hapiıle tazyik olu· 
nacalınız gibi hakikate muhalif 
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J ıstanbul Beledlyeal llAnları 
Beher metroıuna üç buçuk lira kıymet tahmin edilen Aksaray 

yangın yerinde 64 üncü adada ve 1/ 1672 numaralı harita No. lu 
arsa arkasında bulunan yüzsüz 6 metro murabbaı arsa alakadarları 
arasında ıatdmak üzere açık arttn maya konulmuıtur. istekli olanlar 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüiüne müracaat etmelidir. Art
tırmaya ıirmek iÇin de 1 lira 97 ku ruıluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber ihale aünü olan 10 - 6 - 935 pazartesi 
günü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) (2898) 

Senelik kirası 18 lira tahmin olunan Haıköyde Keçeci piri ma
hallesinde Haıköy caddesinde 169 numaralı kirgir dükkin 936 se
nesi Mayıs sonuna kadar pazarlık la kiraya verilecektir. istekli olan· 
lar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüiüne müracaat etmelidir. 
Pazarlığa ıirmek için de 1 lira 35 kurutluk muvakkat teminat, mak. 
buz veya mektubu ile beraber ihale günü olan 29 - 5 - 935 çarıam
ba günü ıaat 15 de daimi encümen de bulunmalıdır. (1) (2899) 

Muhtelif Ocak Tuğlaları, Harçları 
ve tav ocağı · içliği malzemesi 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen beledi 20000 lira olan yukarda mikdarı ve cinai 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü ıatınalma ko • 
misyonunca 8 Temmuz 935 tarihin de pazartesi ıünü ıaat 15 de kapa· 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi tekhf 
mektuplarını mezkur günde ıaat 14 e kadar komisyona vermeler; 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vuaikle mezkur gün ve saatte k.., m'-yona müracaatları. (2799) 

• Tahmin edilen bedeli (100.000) lira olan yukarda miktarı ve 
Cilaai Jazılı malzeme Aıkert fabı-i kalar Umum Müdürlüğü aatm al
lllaa konıiıyonunca 12 Haziran 935 tarihinde çarıamba günü ıaat 14 de 
:-'-rhk ile ihale edilecektir. Şartname ( S) lira mukabilinde komiı
~an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira ve 

ı~--------------------------~-------------------------beyanda bulunduğunuz takdirde A k "' f b • 1 ) U M •• d •• J •• v •• d 
hapiıle cezalandırılacağnız, borcu S erı a rıKa ar • U ur ugun en: 

.. nwnarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkUr 
t\iıı \'e saatte komisyona müracaatları. (2888) 

ödemez veya itiraz etmezseniz Matra imali için lazım gelen makine ve teçhizat ıiparit edilecek-
baldcınızd. cebrt icraya devam e- tir. Mütehasaıı firmaları temsil eden allkadarlann vekaletnamele· 
dileceği mezıkur ödeme emnnın rini hamilen bu husustaki teraiti anlamak üzere 6 Haziran 935 tari
tebliği makamına kaim olmak ü • hine kadar Ankarada Umum Müdürlük Fen ıubeaine müracaat et-
zere ilin olunur. .(11809) meleri. (2904) 
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Türkiyedeki 
Umum 

Yurtdaşlara: 
Memleketimizde iyilik müesseseleri altında başlı başma soysal yardım 

evi Ye sevgi ocağc olan Kızılay Cemiyeti, yurttaşlarımızrn başlarına gelen 
herhangi bir felılket karşısında yardım elini uzatan Türk erdeminin örneği· 

dir. 
Nerede bir yangm, bir yer sarsın tısı, bir su ba~kını, bir dağ yürümesi 

olsa oraya çarçabuk koşup gönülleri seYindireu Kızılay'dır. 
Bir yerde kuraklık, açlık, bulaşık hastalık, yemeksiz okula çocukları ve 

ince ha~talıklar mı var, Kızılay•ı ora da bütün bütün acıları dindirmeye, 
hastalıkları iyi etmeğe, açları doyur mağa Ye yoksulları korumağa hazır 

bulursunuz. 
Savaş sıralarında yaralarımızı sa ran, hasta evleri açan Kızrlay'dır. Kı

zılay cemiyeti cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Jlkteşrin 1923 den 16 Nisan 
193:> e kadar yukandaki işler i~in 3 milyon 717 bin 186 lira yardım yapmış· 
trr. 

Bütün bu yardımlar, gözbebeği miz olan Cürnhuriyet hükumetimizin 
Kııılay·a vermiş olduğu birtakım gelir kaynakları ile Aksoy ulusumuzun bu 
cemiyete (ÜYE) olarak eJindcn gelen yardımda bulunmak yolu ile yaptığı 
sungular \e özel idarelerle belediyele rin verdiği paralarla yapılmıştır. 

Kızılaym biriktirdiği geliri, bit· pa rasını bile boşa ~idermiyerek, son de
recede tutumlu bulunarak, işe dökme si, kıvançla göriilrnelidir. 

I\ızılay'ın son on iki yıl içinde yaptığı temel işlerinden bir kaçını bu
rada sayaJrm. 

ı - lstanbul'da Hastabakıcılık kız kardeşler okulasını kurmak •. 
2 - E::-ıkişchir'deki Kızılay amb::ı rının. gerek savaş ve gerek barış sıra· 

lannda aranacak yararlı nesnelerle doldurmak. 
3 - Afyonkarahisar'daki Maden suyu çıktığı yerde Avrupadaki benzer· 

terinden üstün kuraklar yapmak. 
4 - lstanbuldaki Kızılay kadın iş evinin yurdumuzun en ince bir iş evi 

biçimine koymak ve yoksul Türk ka dınlarmı güzel iş ustası yaparak kendi 
eJJerinin emeği ile geçinmelerine yol açmak. 

;) - Avrupaclaki Gen'ç1ik Salibi ahmerleri kurumlan gibi okulaları· 
mızda gençlik mzılay'ı kurmak. 

Kadın için 
Yünlü 

Kumaşlar 
BUtUn yerli fabrikaların 

En güzel 
En şık 
En seçme 

Kumaşları bir 
araya toplanmıştır 

Bayanlar! 
ince yünlü kumaş· 
larınızı almak 
için gideceğiniz 

mağaza 

. 

erli a ar 1 azar andır ti - Ankarada Kızılay Cemiyetinin, ününe yakışıı· bir genel özeği ya •• 
pısı yapmak ve bu binanın çerçevesin de düzelttiği geniş, güzel, güneşli par· 
kı büyük, kfü:ük, kadın, erkek herkesin gezip eğlenmesine bırakmak gibi iyi· 
lik t'e sevgi işleri yapmıştrr. 

Çok büyük iyiliklerinden birazını burada yazmakla yurdumuzun şefkat Dı.kkat·. yerli Mallar Pazarlarının ikramiyeli 
,.e insanlık duygularından doğarak bundan 58 yıl önce kurulmuş olaıı Kızll· l f ..ı ..ı 

ay'rn ne yapmakta olduğunu yurttaşlara hatırlatmış oluyoruz. Bu ülkü ile Satış arından İsti ~Qe egİDİa~ 

E,::;1;~:~~~~;~:;.~;~~·ş:::.r~:::::..:: ~;· ,~;~~ :ı~:~ ı:::ı~~=-arkU::~: iiiii•o•e-n.i0z•y-o•ı•ı•a•r•1-.mıl-:l~De~ul~et;:B~e~nı;:iry~o~lln~rı;:u~e~li~nı~an;:la~rı~i:;;ll;:et~nı~e ::Unı:;;u:;;nı~i~o:;;r::es=i :;;ilu:;;-ın::o~rı 
L;E MESi 

Bayıltmaz 

.. .. .. ' OLDURUR. 

Sivrisinekleri ö L O ÜRÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı, hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln s~v. 
rlslneklerı öldüreblleceğlni zan ettlgl
nlz vakit maruz kalacağınız tehllkeyll 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLlT kullanınız. FLiT, hakikaten v& 

ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı veı 
asker resimli sarı tenekelere dikkat 

ediniz. Fiatlar tenzilatlı. 

Umum? Deposu : J. CRESPIH, İst. Gaıııa, Voyvoda Hın 1ı 

164000 Torbalık bez 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı ve cins; 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 

ınisyonunca 10 Haziran 935 tarihiıı de pazartesi günü saat 15 de pazac 

)ıkla ihale edilecektir. Şartname Z lira mukabilinde komisyondau 

verilir. Taliplerin muvakkat temjnat olan 4250 lira ve 2490 numara· 

h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko 

misyona müracaatları. (2843) 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi: Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar zade 

.. __ Han telefon: 22740 •••il Ankara istasyonunda yeni yapılacak gar binaaı ile gazino bin 

7 rabzon Yolu sınm bütün tesiıatiyle beraber in§ası kapalı zarf usuliyle eksiltme) 

COMHURIYET vapuru 2 konmuttur. 
Mayıs PAZAR günü saat 20 de 1 - Bu inıaatın ketif bedeli 789309 lira 55 kuruttur. 

Rize'ye kadar. (2874) 2 - Bu it için isteklilere verilecek evrak §unlardır: 

lskenderiye Yolu A - Eksiltme ıartnameıi 
B - Inıaat projeleri ve sonda i kesimleri 

lZMlR Vapuru 28 Mayıs 
SALI günü saat 11 de lskende- C - Tesisat avan projeleri "Kalörifer, ııhlıi tesisat, elektril 

riyeye kadar. (2895) hava gazı 

Beşiktaş icra dairesinden: 

D - Fenni ,artname 

E - Ke,if hülasası 

.. 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze F - T esiaatlar ıartnameai 
alınıp paraya çevrilmesine kar~r G - Taksimat cetvelleri 

verilen bir adet kestane doru ren· H - Mukavele projesi 

g'İnde be, yatında at 5 - 6 - 935 l - Umumi fartname 
tarihine müıadif çarf8.Jllba günü İstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lirs. 22 kuruş karşıhğınJ 
saat 10 dan 12 ye kadar açık art· Devlet Demirycllarının Ankara ve; H~ydarpaşa veznelerinden ala.b 

tırma suretile satılacağından bele- lirler. 
diye rüıu·mu pul dellaliye müşte • 3 - Eksiltme 20 Haziran 935 tarihine gelen per,embe günü sP" 

risine ait olmak üzere mahallinde 16 da Ankarada Devlet Demiryol ları Yol ve Mebani dairesi binas111 

hazır bulunacak memuruna mü • 
racataları ilan olunur. (7333) 

..,. ___ Hilmi Ziya-----. 

ARiSTO 

METAFiZiK 
Birinci Kitap 

Fiatı 40 Kuru§. 
V AKIT Matbaası İstanbul 

KiRALIK ve SATILIK 
Kiralık ve satılık yalı - beş 

oda, mutfak, elektrik, su, kayık · 
hanesile gayet kulanışh ve ehven 
fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni • 
köy Ayanikola caddesi polis ka
rakolu yakininde No. 185. Hane 
karşısında manifaturacı baY. Isaka 
müracaat. 

da toplanacak arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliJerin aşağıda yazılı teJ111 

nat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine verl111 

olmaları lazımdır. 

A - 2490 No. lu kanunun 17 nci maddesine uygun 35322 lira 3~ 
kuruşluk muvakkat teminat 

B - 2490 No. lu kanunun t.ıyin ettiği vesikalar 

C - Bu kanunun 4 üncü :-::'\tl desi mucibince bu işe girmcğ<" 1'·' 
nuni bir mani bulunmadığma dair beyanname • 

D - Şimdiye kadar asgari SU 0.000 lira kıymetinde ve ınitıışrı 
kıymet itibariyle gar binası ayarm da tek bir bina İn§a etmiı olduğtJrı' 
dair Naha Bakanlığından musc.ı.d dak ehl~yet vesikası 

·5 - Teklif mektupları ihale günü saat 15 e kadar makbu:ı ısıtı~ 
kabilinde komisyon reisliğine veı·Hecektir. Posta ile gönderileCc 

mektupların nihayet bu saate k:\dar komisyona gelmit ohna.•1 ti· 
zımdır. (2726) 

==================================~~ 
Sahibi: ASIM US 

VAKiT Matbaası - lıtanbuJ 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGlL 


