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.. ?.ikkat: Hava tehlikesi var! Birinci Basın Kurultayı 
· Turk Hava Kurumuna · ) ) b. . k d w ld 
· üye olalım · ça ışına arını ıtırere agı ı 
Yurttaşlar, açtığımız liste ve 

Kurumu sizi bekliyor 
Hava 1 

Ulu önder Atatürkün adı, yeni basın kurumunda, kuruma 
onur ve hız vermek üzere en başa yazılacak 

Şükrü Kaya Birinci Basın Ku1uliayı Kapandıktan sonra 

1 Dünyanıneniyibası- 1Başbakanın onur verdiği 
nını yapacağız, diyor d •• k k • • f t 

' . Ankara: 27 (A.A.) -Türkiye un a şam } zıya e 

Efer en "ftİfı '5eıyüz rcİyycİremlz olmaıa p~el yurtlumuz böyle 
. . · tehlilrelerle karıılqır •• 

' · Y11J'tdHiiı; güzel yurdumuzu lunur?. itte bunu ıize Türk Hava 
· korumak için en a~ betyüz tayya- Kurumu Baıkanlıiı anlatıyor: 

remiz olmalıdır. Hemen Türk ha- "Hava tehlilıenni bilen,, üye 
· ._ kurumuna üye olalım. Bu yol- yazılmanın ıartları ıunlartlır: 
.. ela hepimizin adı ıeçıin. 

Hava Kunımuna naııl üye o- (Sonu 2 incide 1 inci ıütunda) 

-.Kamutay - P~~~r'ı ·hafta 
. tatili olarak· onayladı 
~a,•27 (Kurun). - Bay· 

r l'&nı ve ıhaf ta tatilleri 1ıakkındaki 
ll:riba huıünkü Kamutayda ko • 

t llUfuldu. &y K~lıç Hakkı (Muı), 
· t.ltillercle hükUınet dairelerinin 
· ·lcapatı- mı kalacağını ıordu. Bay 
· ltereıteciyan fÖyle dedi: 

"- Eıki kitaplar 6 ıün çalıt-

yorlar. Bu meaele dini deiil, aıh
hidir. Bütün uluılar kendilerine 
göre bir tatil rünü kabul etmit • 
lerdir. Medeni uluıların hepıinde 
tatil ıü.nµ Pazardır. Biz demede· 
niyiz. Tatil aünümüzün Pazar ol-. . 
maıı lazımdır.,, 

Birinci Baıın Kurultayı bugün öğ
leden önce lçiıleri Bakanlığı ıalo· 
nunda Şükrü Kayanın batkanlı· 
iında toplanarak komiıyonlardan 
ıelen raporlar üzerinde görütmüt 
ve heyeti umumiyeıini tuvip ede· 
rek dağılmııtır. 
Toplantıya batlanırken memle· 

_.. (Dcı·amı 9 cuda 1 ci 3ütunda) 

T. B. K. 
25 . . 35 

KARA 

Göring 
Bulgaristanın 

Balkan paktına 
girmesine engel 

olmak istiyor 

Almanya 
Küçük anlaşmanın 

da dağılmasına 
çalışıyormuş/ 

Sofya: . 27, (A.A.) - General 
Görinc ile maiyeti üç tayyare ile 
'buraya muvasalat etmi,lerdir. Dış· 
itleri, ıu ve demiryolları bakanla· 
rı ile Sofya tarbayı ıenerali ka· 
bul edeceklerdir. Generalın 
seyahati huıuıi mahiyette olmaıı· 
na raimen kabuller reami mahi· 
yette olacak ve Alman orta elçili· 
iinde bir dine Ôe verilecektir. Di· 
nede Bulıar batbakanı, d1tbakanı 

Atatürkün cevap tef yazısı saygı gösteri
leri ve alkışlarla karşılandı; Basın, oku

yucu ve ordu şeref ine kadeh kaldırıldı 
Ankara 27 (Kurun) - !çitleri j 

Bakanı Bay Şükrü Kaya tarafın· 
dan Baıın Kurultayı üyelerine ve· 
rilen ziyafet ıaat 22,30 a kadar 
büyük bir ıamimiyet içinde ıürdü. 
Baıbakan, bazı bakanlar, C.H.P. 
idare heyeti üyeleri, bakanlıklar i
leri selenleri, bazı aaylavlar ve bü
tün Baıın Kurultayı üyeleri ziya
fette bulundular. Memleketimize 
miıafir ıelmit bulunan Cenubi 
Amerika gazetecileri de ziyafette 
idiler. Bir aralık Bay Şükrü Kaya, 
birinci Bum Kurultayının Ulu 
Önder Atatürke çektiği saygı tel· 
J'Ul•ma felen cevabı- okuc:lu. 

Şükıii Kaya 
Basın Kurultayı Ba~kanı 

Ankara 
Birinci Basın 'Kurultayı müna· 

sebetiyle bana kartı göıterileü le· 
miz duygulara tetekkür eder mu• 
vaff akıyetler dilerim. 

REIS1C0MHUR 
KAMAL ATATÜRK 

Cevap, büyük:alk~tlarla ve Ata· 
türk hakkında cotkun saygı göste· 
rileriyle kartılandı. Bay Yunua 
Nadi, Alatürkün Basın Kurultayı, 
üyelerine iltifatın.dan doğan içten 

..-_(Devama 10 tcuda ! ci 3lltwıda) 

Gazetecilik üstatların
dan hirini daha kaybettik 

Eski ikdam sahibi Ahmet Cevdet 
Ankarad~~~l,!llllllll~~ 

Eıki "ikdam,, sahibi Bay Ah • 
met Cevdetin dün ıaat ı0n üçte 
Ankarada öldüğünü büyük tees -
ıür ve esefle haber aldık. Muha • 
birimiz telefonla tunları bildiri • 
yor: 

Ankar.a, 27 (Kurun) - Ah .. 
met Cevdet on üç gün evvel An· 
karaya gelmitti. Bu arada Basın 
Kurultayı yapılacağı için kendisi 
de çağırılmıştı. Kurultayın ilk 
toplantısında üstat, mesleğe olan 
candan ali.kasını göstermiş, bir • 
çok genç gazetecilerin saygıları 
arasında yerini almıttı. Kurultay
dan çıkarak Y eni§ehirde miaaf ir 
olduğu eve yürüyerek giden üıtat 
bir müddet ıonra da Ankaraya 
kadar bir gezinti yapıp gelmiş, 

bundan ıonra da ansızın hasta · 

Ahmet Cevdet merhum llla.yı, bir ıün dinlenmeyi yazı • (Sonu 2 incide 1 inci ıütunda) ~(Devamı 10 cuda 4 r-11 3ütun~a) _.. (Dcı:amı 10 c11da 5 ci siHunrla) 

~~~:.:;:::=.=:::;::==::~~~~~~----~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 



ı - KURUN 28 MAYIS 1935 

ss de ayni şeyi söylüyor ·Dünkü Kamutay görüşmeleri 
Ankara 27 _{Kurun) - Bulun

duğu memuriyet derecesinin Üs· 
tünde vazifeye tayin edilerek ça
httrrıldığı halde bulunduğu itin 
mesken tazminatını almıyan Aske· 
ri Temyiz Müddeiumumi muavini 
Bay Aziz hakkındaki arzühal en
cümen mazbatası bugün Kamu
tayda görütülürken münakaşa e· 
dildi. Encümen tazminatın veri· 
leceğini, Fin~ns Bakanı verilemi· 
yeceğini, Bay Tatırk Us mazbata
nın tekemmülü icin Maliye encü· 
menine gönderilmesi lazımgeldiği
ni söylediler. Son mazbata onay· 
landı. 

yapmağa ıalahiyetli yerlerde de
mir, çelik, bakır ticareti yapanla• 
rm beyannameye tabi tutulması Te 
verginin aylık taksitlerle alınma• 
sı,, maddesi de Kamuta~ca oneY" 
landı. 

"Almanqanın barışa 
ihtiyacı vardır!,, 

Berlin, 27 (A.A.) - B. Hess, 
dün deniz günü olduğu için Ham
burgda nazi ve bütün Alman li
manları gemicilerinden 100.000 
kişinin önünde bir söylev vermiş 
ve demiştir ki: 

"Ordu ve nasyonal sosyalist 
partisi Almanyanın temel direği
dir. Küçük Reichswehr'nin bu
gün kuvvetli bir ordu olduysa, bu
nu Hitlere borçluyuz. GemicilP... 
rimizin özverisi barış için birta
kım sıyasacıların öne sürdükleri 
paktlardan belki de daha önemli
dir. Ara sıra düşmanlıktan da i
leri gelen tedbirlerin ağırlığı al-

tında Almanya kendi ekonomisini 
gene kendi araçları ile düzeltmek 
mecburiyetinde bulunuyor. Biz 
otarşi içinde ya~amak iıtemiyoruz. 
Fakat otar§ İye hakkımız olmalı • 
dır. Bütün insanlık gibi Alman • 
yanın da savaş yaralarını sarmak 
için barışa ihtiyacı vardır.,, 

Bütün Almanyada kutlanmak -
ta olan deniz gününden maksat 
deniz itlerinin büyük önemini Al
man ulusuna anlatmaktır. Ham • 
bugr' da yapılan törenlerde ordu 
ve donanmanın delegeleri de bu • 
lunmuşlardır. 

Kamutay Pazar'ı hafta 
onayladı 

tatili olarak 

(Baş taralı 1 incide) 1 
Bay Ahmet Ihsan: 
" - 1908 yılına gelinceye ka· 

dar bütün gümrükler ve düyünuu· 
mumiye Pazar günleri tatil ya -
pardı,, dedi. lç İşleri Bakanı. 

" - Kanun içtimai kanundur. 
Memleketimizin menfaatine taal· 
liik eden bir kanundur. Biz bu ka· 
nunu yaparken, kendimizi "uhdu 
atika,, ile bağlı görmiyoruz.,, 

Dedi. BaY. Hacım Muhittin: 
" - Şeker ve kuııban bayram

! arı için konulan 4 ve 3 gün çok· 
tur; Direr veya iki§er gün olsun.,, 

Teklifinde bulundu. Bay Hak· 
kı Tarık Us, bir Mayıs tatiline 
"Bahar bayramı,, denilmesinin 
sebebini sordu. 

iç işleri Bakanı: 
" - Memleketimiz çiftçi mem

leketidir. Alışık oldukları tatil 
günlerini çok görmiyelim. Bahar 
bayramı, baharın geliti içindir.,, 

Bay Hacım Muhittinin takri • 
ri "Hayır!,, sesleriyle reddedildi. 

Bugün onaylanan :kanun res · 
mi gazete ile Pe11embeye kadar 
ne§redilmezse Cuma mutat son 
tatrı günü olacaktır. Kanunu;,_ Cu
martesi günü ne§rine muhakkak 
göziyle bakılıyor. Bu münasebet • 
le Kamutayın haftalık ça1ıtma 
günlerinin de Cuma, Pazartesi, 
Çarşamba olması muhtemeldir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Kamu · 
tay, bugün Fikret Silayın batkan· 
lığında toplanmıt ve gündeliğin • 
deki kanun layihalarını kabul et· 
mittir. ı' 

Bu layihalar arasında hafta 
tatili kanun layihası da bulun -
maktadır. Bu kanun layihasına 

nazaran, ulusal bayram yalnız 
Cümuriyetin ilan edildiği 29 llk
teırin günüdür. 

Türkiye içinde ve dıtmda dev
let adına yalnız o gün tören yapr 
iır. Bayram 28 llktetrin öğleden 
sonra batlamak üzere 29 ve 30 
günleri devam eder. Genel tatil 
günleri de tunlardır: 30 Ağus • 

tos Zafer bayramı, 23 Nisan Ulu
sal egemenlik bayramı, 1 Mayıs 
bayramı, üç gün şeker ve dört 
gün Kurban bayramları. lkinciki.· 
nunun birinci günü yılbaşı günü· 
dür. Hafta tatili Pazar günüdür. 
Bu tatil 35 saatten eksik olmamak 

üzere Cumartesi günü saat 13 de 
hatlar. Halkın yemesi, içmesi ve 
giyinmesi gibi zaruri ihtiyaçla -
riyle alakalı ahtveri, dükkan ve 
mağazalar hakkında Cumartesi 
günü hafta tatili kanunu hüküm· 
leri tathlk edilmez. Bu kanun bir 
kümleri netri tarihinden muteber
dir: Kamutay Pe11embe günü top
lanacaktır. 

Dikkat : Hava tehlikesi var 
~ (Baı taralı 1 incide) 

a- Her yıl en CZ§afı 20 lira ver
meyi taahhüt etmek • toplama itle
rini kolaylcqtırmak için taahhüt
ler her yılın Haziranında alına
caktır -

yazılmak için Ankaratla Türk Ha· 
va Kurumu merkezine, bCZ§ka yer, 
lerde Türk Hava Kurumu ıubele· 
rine müracaat edilmelidir. 

Senesi içinde haber vermede,, 
aidatını vermiyenlerin inmleri a
jansla yayılır. 

Listemize yazılanlar 
Bu güzel ıavaıta "KURUN,, 

J Musoİininin söylevi 
ltalgan politikasının 

tereddütlerini gösteri
yormuş! 

Paris, 27 (A.A.) - B. Perti
naks, Eko dö Pari gazetesinde yaz. 
dığı bir yazıda, Musolini tarafın
dan verilen söylevin ltalyan poli
tikasının tereddütlerini gösterdi
ğini kaydederek mütaleasına §U 

suretle devam etmektedir: 

Yeni istihlak vergisi layihasının 

Tahlisiye Umum Müdürüyle 
muhasebecesinin maaşlarının yük· 
ıeltilmesine kartı Bay Rıfkı Mut• 

lu (içil): " - Bu müessese kadro
sunda başka memurlar yok mu• 
dur? Niçin yalnız bu ikisinin ma• 
aşları arttırılmıştır?,, dedi. EncU
menden Bay Mükerrem '(lıparta), 
hükumetin teklif ettiği diğer em" 

sali müesseselerde de böyle yapıl• 

"Düçe, Avusturya erkinliğinin 
(istiklalinin) yalnız Avrupanm 
değil, fakat bilhassa ltalyanın a

sığlan ile (menfaatleriyle) ilgili encümende değittirilmit "ithalat dığı cevabını verdi. . J 

olduğunu her zaman ilin elmİ§ti. Ekonomi Bakanı Mos- { 
Bununla beraber, Germenliğin • dı k 
ileri karakolu olan Macari.tan ve kovaya gı ece 
ayni zamanda Hitler Almanyası - Ankara (Kurun) - Ekonomi 
nın yapılacak faal bir elbirliği aa • Bakanı Bay Celal Bayar Kamuta· 
yesinde bu erkinliğe maddi inan . yın kapanmasından sonra Moıko
calar (teminat) elde edilebilece • vaya gidecektir. B~kan bilhassa 
ğini zannetmekte israr ediyor. elektrik teıiıatı işlerini yakından 

Bundan tU anlatılıyor ki, bir tetkik edecektir. Bu seyahat dola
taraftan andlaşmaları olduğu gibi Jt1ile Nazilli fabrikasının açılma 
korumak, diğer taraftan da ayni merasimi 22 Ağustosa kalml§tır. 
andla§maları bozmak istiyen iki Hicaz Veliahdi 
kısım Avrupa devetlerinin birin· Ankara 27 (Kurun)-. Hicaz 
den birine yanaşmak hususunda veliahtinin Türkiyeyi ne zaman zi· 
tereddüdü göstermektedir.,, yaret edeceği belli değildir. Mem· 

Sol parti gazeteleri, Musolini - leketimizde bir de Hicaz ElçHiği· 
nin söylevini tiddetle tenkit et • nin tesis olunacağı hakkında da 
mektedirler. resmi malumat yoktur. 

Popüler gazetesi diyor ki: B kanlar Heyeti toplandı 
"Anlatılıyor ki, ltalya ancak a B k 

Habeıistanda özgür (serbest) bı- Ankara 27 (Kurun) - a an· 
rakıldığı takdirde Stresada kabul lar he1eti ı~ n.\c\e 'b.dar süren 

Yeni Nüfus Teşkilat 
Kanunu 

Ankara 27 (Kurun) - iç Ba• 
kanlığınca hazırlanan yeni nüfu• 
teşkilatı kanunu Devlet Şurası tan• 
zimat dairesi tarafından umunıt 
heyete gönderildi. Kanun yakında 
Kamutayda göriiJülecektir. ~ 

Yeni telefon hatları 
Ankara 27 (Kurun) - Posta ve 

Telgraf Umum Müdürlüğü tara· 
fından verilen izahata göre Kas
tamonu - Ankara telefonu yakın· 
da bitecektir. Ankara -Adand 

hatları da çekilmiye batlannnttır· 
Jllt konuıma birinciteırinin 29 
unda yapılacaktır. 

Sıvas - Ankara telefon hattı• 
nın gelecek yıl içinde biteceii a.11" 

l Ilıyor. edilen politikayı gütmeye eğgin ir toplamı yaptı. 
(mü~ma~l) görü~~~di~,, !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Munihteki ihtilalci gu- f Frangın korunması 
Cenevre dönüşü 
B. Edenin gazecilere 

söyledikleri 
Londra, 27 (A.A.) - Cenev· 

reden dönen Bay Eden, evvelki 
akıam Londraya gelmiı ve ken • 
di~ine sorgular yapan gazetecile· 
re ıunları söylemittir 

"Uluslar Kurumu konseyinin 
son iki haftada başardığı itlerden 
memnun olmalıyız. Kotarılacak 
üç önemli sorum vardı: 

Dançig sorumu, Yugoslav -
Macar ve ltalran - Habeş anlaş· 
mazlıkları .. 

Dançig sorumu nakkmdaki 
güçlükler dağrtılmııtır. Yugos -
lav - Macar anlaşmazlığı bü • 
gün kotarılmı§ bulunmaktadır. 

İtalya ile Habeşistan arasındaki 
anla§mazlıklar iyi bir sonuca 
doğru gitmektedir. Bu üç sorum· 
da Uluslar Kuumu otoitesini 
ve arsıulusal sorumların barııa 
uygun bir şekilde kotarılması i -
çin kapasitesini bir kere daha is· 
bat etmiıtir. ilgili tarafların ted· 
birli hükumet adamlarına ve bu i-
yi sonuçları elde eden bütün hü • 
Irumetlere te§ekkür etmek borcu· 
muzdur. 

ruplar yal<alandı Paris, '27 (A.A.) - Bu sabah 
toplanan kabine kurulu hasta r-· 

Münih, 27 (A.A.) - Münib tan Bay Flandenin yerine S.1 
polis direktörlüğü bildlriy\)r: Germain Martinin öğleden ıonr• 

"Yahudi dütman1ığı hareketi- Parlamentodaki söylevini gözdell 
ni tiddetlendirmek için bazı cani geçirmiştir. 
elamanların kumandası altında Bakanlar, tükel selahiyet ıne ' 
Münihte ihtilalci grupları toplan· selesi hakkındaki kararlarını bil· 
mıılardı. direceklerdir. Prensip itibariyle 

ihtilalciler Münihteki Yahudi bu hususta uyuşulmu§tur. Ve tü • 

1. 1 d ze bakam ile Bay Marin de bun\J tüccarından önem ı para ar o · 
}andırmaya muvaffak olmutlar - kabul etmişlerdir. Ancak parla "' 

mento Finans başkanı Bay Molv1 dır. 

Diğer taraftan, bu gruplar Ya· 
hudi dükkanların sergi, vitrin ve 
kepenklerini kirletmitlerdir. 

lhtilalcilerin, Katolik klisesin· 
de "Kartas,, birliğinin para top • 
lamasında çıkan karışıklıklarda 

suçlu oldukları anlaşılmıttır. Bu 
karşklıkları yatıştırmak istiyen 

polisler de ihtilalciler tarafından 
tah~r edilmişlerdir. 

Suçlular, yakalanmı§, ve Nas· 
yonal - Sosyalist partisine yazılı 
olup olmadıklarına bakılmadan 

adliyeye verilmişlerdir. 

başkanla yaptığı konuşma sıra • 
sında dün bazı itirazlarda buluıı· 
muştu. Anlatılıyor ki, Finans ket 
misyonunda birtakım mukave • 
metlerle karşılaşılacaktır. Kabi • 
ne bu salahiyetlerin genişliği ..,e 
süresi hakkında da bir karar ve"' 
recektir. 

Başbakanın istediği hüküme· 
tin, bu salahiyetleri sene sonun" 
kadar almasıdır. Ta ki, lüzumu o· 
lan ekonomi tedbirleri alınsın ..,e 
ayni zamanda Frang'ın müdafa
ası da elde edilebilsin. Kabineı 
salahiyet işini hükUm.etin güveıı 
meselesi yapıp yapmıyacağını clJ 

Isparta ulyagı a rı ası :r=:::·:::::::: ............ =~:::::::m:::::::::::==· 
ı.pa~, .21 <A.A.> - ~~,yıl - Heyecan 

b - Hava tehlikennı bilen üye
lere bir üye numaraaı Üe özel bir 
rozet verilir ve inmleri ajansla ya. 
zılır. 

c - Taahhüdünü yerine getire
miyecekler Türk Hava Kurumuna 
haber vererek üyelikten çekilirler. 
Üyelikten çekilenlerin inmleri de 
ajanala yazılır. 

Hava Kurumuna yardıma koımak ""ı;:;k'..,y;t:;.:-ı-·••••• " , -

G.. .., f b .k Kararlaştıracaktır. l 
lık endustrı programına gore Is • 

1 

- parta gülyağı fabrikası tamamen Eğer "Hacı Ycqar Ağa htı1ta· 
için kendi payına düteni, bir liste 

açarak yapıyor. Bu listemize dün 
de Niıantqında Güzel pembe so
kağında Nilüfer apartmanında 3 
numarada oturan Bay Recep Doğ· 
rul yazılmıt ve yıllık yirmi lira 
vermeyi taahhüt etmittir. 

• • • 

Uyelerin adlan 
Türk H(lva Kurumuna üye YA· 

zılanlar, yurdun her yönünde gün 
geçtikçe çoğalıyorlar. Ajansın 

verdiği yeni listeyi bugün dör • 
düncü sayıf amızda bulacaksmrz. 

Şehrimizde 

bitmi§ ve işe batlamı§tır. neai,, romanımızı okumaya baf' 
· lamadınızıa, bugün Je bClflıY" i 

yare Cemiyeti Baıkanı Bay Ismail bilirıiniz. Bqinci ıayılamı~0' 
d " k b" 0 0 

L 1a"l8f(l• Hakkı şehrimize dönmü§tür. Baı- 1 un çı an ırıncı Rllmın u 
kanın reisliği altında bugünlerde ı •iyle beraber bulacakıınıs. 1 

büyük bir toplantı yapılarak bava Bu romanda, heyecan, etrafı 
hı'k · · 1 · h · · d merak, flmdiye kadar itlennıe-

ç - Yirmi liradan Cl§ağı yar
dımda bulunanlar Türk Hava Ku· 
rumunun yardımcı üyen olurlar. 
Bu üyelere rozet verilmez ve inm· 
leri neşredilmez. 

d - Hava tehlikesini bilen üye 

te ı esını sezen erın §e rımız e 1 . . b. d y•fT 
yazılması itine nasıl baılanıp de. 1 mq .ykepıly:lnı l ırkmevzu a, ılıı·, 

.. yenı tR ar a arıınıza ' Listemize yazılmak için tele- Ankaradaki Dördüncü Uçak vam olunacagı kararlaştırılacalc- :: 

fonla, mektupla 1ıazetemize habt:r Kurultayına giden lstanbul l'ay- tır. ~:~~~::::::.:::::::.-::::m:=9.:::-..:::::::::n:ıaıı::ıt 
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Dil işleri 

Bir hamlede .::;J Ü"' • 
başarılacak iş ! - • ·-•fiCM• ·~'le.-~ ~---- ·::::--~~ 

.ıa,':~::/;::~~~:.:"~'::;;::ıPehlıvanın açtığı bir milyonluk dava! 
Yında uluıa bir gerçeği haber ver· K K I d• 
eli. Bcqbakan kııaca Türkiyenin orent ana ı ı- Himmetin davası 
hQva akınlarına uğrayabileceğini kt•• •• h • • d . k• d k ' 
•öyledi. re oru şe rımız e ı 1 o torun 

lnönü'nün anlattığı acı idi, la· K l k d . l t f 
k ana ın ya ın a genış e- arasını aç 1 Qf gerçekti. Türkiye bugün dı§ • 
''Yasa bakımından en güvenli, en tileceğini söylüyor 
dokunulmaz zamanını yQ§ıyor. Fa. Korent kanalı direktörü Bay 
kat dı§ ıryaıadan gelen bu garan- Kostantin Skeferis Türkiyeyi gcz
ti, kendi ıilahımızdan, kendi gü- mek üzere Yunanistandan ıehri 
cümüzden gelen bir garanti de- mize gelmiıtir. 
ğildir. Bugünkü dostlukları ken- Bay Skeferisle görü~tük. Ko
di gücümüzden gelen savgalarla rent kanalının çok dikkate değer 
bir tutamayız. durumuna dair malumat verdi. o:. 

Doıtluklara dostluk, diploma· yor ki: 
•İye diplomaıi, güce güç değerini "Kanalımızın geçenlerde 36 
vermeli. Bir ulusun hayatında ıaat kapalı kalması hakkında fa
bunlaı ın ayrı, ayrı yeri vardır. yialar çıktı. Bir toprak kayması 
Savga gücü, silah zoru hepsinden olduğu yazılıyordu. Halbuki K~ 
iiatündür. Öbürküler gelip geçici- rent kanalının hayatı devamlı au
dir. Savga gücü en inanılacak, P.1? rette böyle bazı kapamalarla ge
ıiivenilecek bir kuvvettir. çer. Mesela her halta çarşamba 

lnönü bize bu gerçeği açıkça 
1 

anlattı, Türkiyeye hava yönündc·n 
Belebilecek tehlikeleri duru bir 
•uda bir gölge gibi aksettirdi. 

Bu durum bize ıunu anlatıyor: 
Her §eyden önce, kara yollarını, 
cleniz ıınırlarını, hava derinlikle, 
rini kendi gücümüzle tutacağız, 

bcırııı her ıeyden önce kendi ıil5-
lumızla berkiteceğiz. 

Fakat bunu biz, devletin ıavgo 
bütçesine yeni, yeni rakamlar ko
Ycrrak yapamayız. Vergiler had
clini bulmuıtur. 

Devletin vergi ve ıavga yönün
den ne durumda olduğunu lsmr.t 
lönü, devlet itlerini ulusla açık 
korr "n Kerfeh devlet adamı gibi 
anlattı. 

Acı, fakat gerçek olanı olduğ•ı 
SJ

0

bi ortaya ıerJi. 
Gerek olan gökten gelecek teh

likeyi ne suretle olıun karıılamak, 
hr. 

Bunu yapacağız .. 
mecburuz. 

Yapmaya 

Buna, hayır, diyemeyiz. 
Hava ıavgaıını yıllara bölerek 

baıaramayız. 
Bir hamle ile bu İf, bCJ§arılacah· 

fır. 

Sadri Ertem 

Fener takılmazsa denizde 
kaza olabilir 

933 tarihli liman nizamnameıi
nin bazı maddeleri bakanlıklar 
heyetince değittirilmiflİ. Buna gö· 
re, limanda dolaıan bütün kürekli 
deniz vasıtalarının peravnelerinde 
beyaz fener bulunacak, balık tu· 
tanlar da ayni tekilde fener taka· 
~)dardır. Akay, Şirketihayriye i
dareleri deniz ticaret müdürlüğü
ite bu huıu"Sta baş vurmu,lar ge
Celerj liman içinde dola§an motör, 
kayık ve sandalların hemen h~psi
nin fener takmalarını, bu yüzden 
her an kaza olması ihtimali bulun
duğunu bildirmişlerdir. 

Zeynep KamH hastanesi 
doğumevi oluyor 

Zeynep Ki.mil haıtanesi Hazi
randan itibaren doğumevi haline 
telecektir.Hastanede bulunan haı· 
~alar ya taburcu edilmekte, yahut 
da ha.tka haıtanelere taıınmakta
k~r. Diğer taraftan Haydarpaşada· 
d 1 2SO yataklı Nümune hastaneıin· 
de de tamir iti çabuk yapılmakta· 
ı..~· Anadolu yakasının hastanesiz 
·-ınıa.ına11 için bakanlık hu hasta· 
tıeb· ,_. 

d 
. .1l uır an evvel açmak iıtemekte· 
ır. 

günleri •abah altından akıam •e
kize kadar kanal kapalı kalır, ve 
kanalı tarar, temizlerler. Geçen 
dela bu İf biraz uzun •ÜrmÜftÜ .•. 

lıte o kadar •. 
Bununla beraber kanalda ya

kında büyük bir iş btJ§lıyacak, ktı
nalın iki yanındaki ıarp toprakla
rı geniş baıamaklar haline getire
ceğiz. Hem kanal geni§liyecek. 
hem herhangi bir tehlike ihtima· 
li ortadan kalkacak. Bu it için 
iki milyon ıterlin harcanacalıhr. 

Kanalın iki yanından iki mil -
yon ton toprak çıkarılacaktır. Ko -
rent kanalı yirmi dört metre alt · 
mıf ıantim geni§likte, 6300 metr" 
uzunlukta, 8 metre derinliktedir. 
Günde en atatfr otuz 1H11par ~.,.. 

Her vapur vasati 25 - 30 dakikada 
kanalı alır. Dört sınıf yol tarile!Jİ 
vardır. Bir kısmı balıkçı vapur· 
ları, ötekiler şilepler, Adriyatiğe 

giden gemiler ve Meıinadan ge-
len gemiler içindir.,, 

Bay Skeferis bundan batkR. 
kanalın 1882 de açıldığını, SO mil
yon frank harcandığını ve ilk i'\· 

çan şirketle onu takip eden iki şir· 
ketin bu işte iflas ettiğini ve P.n 

son 1907 denberi 10 milyon esas 
para üzerine şimdiki idare altınd:. 
bu işin yürüyüp gitmekte olduğı• · 

nu söyledi. 

Arsıulusal kongreler 
Arsıuluıal tecim ve endüstri o· 

dalar kongresi bu yıl Haziranın 

on be~inde Pariste yapılacaktır. 
lstanbul odası aclına Paris kon
solosumuz Bay Füruz ve imkan o
lursa, lstanbul Tecim odası başka
nı Bay Mitat Nemlioğlu iştirak 

edeceklerdi. 

Pağda 23 Haziranda ( endüıtri· 
de yapılan ilerlemenin oyarışı ü
zerine tatbiki imkanları) üzerınde 
konuşulmak üzere bir kon.gre top
lanacaktır. 26 Hazirana kadar sü
recek olan bu kongreye lstanbul 
Belediyesi ile Üniversite öğret· 
menleri çağrılmıştır. Kongreye gi· 
decek olanlar Çekoslovakyada ye
niden kurulmuş olan Morav şehri· 
ni de gezeceklerdir. 

Tecim odasında 
itlerinin çokluğu dolayısile ls

tebul T edm ve Endüstri odası 
y(,.netim (idare) heyetinden çeki· 
len h Bankası lstanbul kolu di· 
rektörü Bay Yusuf Ziyanın yerine 
yönetim meclisi üyelerinden Bay 
Şerafeddin Alemdaroğlu secilmiş· 
tir. 

Himmet Vehlivan 

iki sene kadar evvel, bir antren
man sırasında h:olu kırılan Him
met pehlivan, Alman hastanesinde 
tedavi edilmiş, sonradan kolunun 
sakat bırakıldığı iddiasile hastane 
idaresi ve operatör Orhan Abdi a
leyhine dava açmıştı. Birinci tica· 
ret hakyerinde açtığı bu davada, 
tam bir milyon lira tazminat isti
yordu. 

Bu muhakeme görülürken, ope
ratrö Orhan Abdi de, aleyhindeki 
davada ehlivukuf olaı.ak dinleni· 
len doktor Akil Şakir aleyhine hu
kuk hakyerinde dava açıp, buza
tın ehlivukuf sıfatile hareketinde, 
bu işi gerek olduğu gibi yapmadı-
ğını ileri sürmüştür. 

Bunun üzerine, ehlivukuf sıfati
le M. Kemal, Nissen, Kazım İsmail 
cfunımu gözden g~irip, bir rapor 

vermişlerdir. Himmet pehlivanla 
operatör Orhan Abdi arasındaki 

işte verilen ilk raporla bu ikincisi 
biribirine uygun çıkmadığından, 

raporlar Adli Tıp meclisine gönde· 
rilmiştir. Orası raporlarda!c:i ayrı· 
lığı gözden geçirecek ve kendi 
görütünü bir raporla bildire:ektir. 

Bir doktor, Ermenice bir 
gazetede!1 davacı! 

Ermenice "Astarar,, gazetesi a
leyhine bir dava açılmıştır. Davacı 
Y edikule Ermeni hastanesi hekimi 
Serkisyanclır. Dava edilen, gazete 
sahibi ve ne~riyat müdürü Manok 
Aslanyandır. 

Doktorun, yakışık almıyacak 
yazı basıldığını ileri sürerek açtığı 
bu davaya, dün birinci cezada 
bakılmıı, iki taraf dinlenilmiıtir. 
Bazı hususlar gözden geçirilmek 
üzere, muhakeme başka güne kal
mıştır. 

Jki avukat arasındaki 
hadisenin yeni safhası 
Birinci hukuk hakyerintleki bir 

dava başka güne bırakıldıktan son 
ra koridora çıkan bu davadaki iki 
taraf avukatları arasında bir hadi
se olmuş, avukat Şefik, müddeiu
mumiliğe istida vermiş, avukat 
Vedadın kendisine yumruk vurdu
ğunu ileri sürmüştü. Bu dava, Sul
tanahmet birinci sulh cezaya veril
mişti. 

Dava, di•n görülecekti. Fakat da
vacı gelmemiş ve dava bu sebep· 
ten düşmüştür. Öğrendiğimize gÖ· 

re, avukat Şefiğin müracaah üze
rine işi ayrıca gözden geçiren Ba
ro inzıbat meclisince hadisenin sul 
hen ortadan kalkması İçin uygun 
bir çare aranmaktadır. Davacının 
hakyerine gelmeyiıi de, baro inzı· 
bat meclisinin bu yoldaki te§eblıü-

. . ..., nlakalıdır. 

Demir kapıda 
dayak 

bir 

Bir adam kar yo!a altından 
çıkarıldı 

Evvelki akıam Dcmirkapıda 
bir evde biı· dayak hadisesi ol • 
muş, bir adam karyola altından 

çıkarılmıştır. 

Kocalı bir Rum kadınına her 
haf ta bir kadın ahbabı misafir 
geldiği gibi arkasından bir de er
kek gelinmit··· Evvelki akıam sa· 
at yirmi üç buçuğa doğru Rum 
kadınının kocası eve ansızın ge • 
lince, misafir erkek karyola altı -
na girı:r.iştir. 

Koca, vaziyetten §Üphelenmi!, 
karısını sıkıştırmış, biraz sonra 
misafir erkeği karyola altından 
çıkarmııtır, 

Koca, erkek misafire adam a -
kıllı dayak attığı gibi karmnı da 
dövmüıtür. Zabıta bu mesele hak· 
kında tahkikat yapmaktadır. 

Heykelciyi korkutarak 
para mı almış ? 

Bir alçıdan heykel f abrikuı •· 
hibi olan Aleksandrdan tehditle 
para istemek ve almaktan suçlu 
Mehmet isminde biri yakalanmıf, 
dün aktam üzeri polisçe adliyeye 
verilmiştir. 

Aleksandr, parayı vermeden 
işi polise haber vermiş, verdiği pa
ranın numarası alınmış ve sonra 
bu para yakalanan ı\1ehmedin Üs· 

tünde çıkmıtt.rr. Adliye araftırma· 
yı yürütüyor. 

On iki yaşında bir çocuğa 
tecavüz iddiası 

Mehmet isminde birisi, lalim 
isminde on iki yaşında bir çocuğu 
kandırıp Galatanın yan sokakla· 
rından birine götürmüş, orada te· 
cavüz etmek üzere iken görülmiiJ, 
yakalanmıştır. 

Bu iddia ileri sürülerek yakala· 
nan Mehmet, dün adliyeye getiril
miştir. Araştırma ilerliyor. 

Kağıtanedeki eğlentide 
iki arkadaşını yarahyan 

Birkaç gün evvel eğlenmek üze· 
re Kağıtaneye giden birkaç arka· 
daş arasında, bol bol içki içildik· 
ten sonra, kavga çıkmış, bu sırada 
Ahmet, arkadaşlarından Seyfiyi a· 
ğırca, Ömeri hafif yaralamıştı. Ah 
met, di.~n polisçe adliyeye gönde· 
rilmiştir. Adliyede araştırma ge· 

niş!etiliyor. J 
100 para yüzünden 

bir adam ölmüş! 
Bir zaman önce T ahtakalede bir 

fırında olan bir öldürmenin suçlu· 
suna İstanbul ağır ceza hakyerin· 
de ceza verilmiştir. 

Fmnd<ı. hamurkarlrk eden Ka- ı 
~ımla Recep kavgaya tutuşmuşlar. 
Kavganın sebebi, Recebin Kazım· 
dan alacağı olan yüz parayı iıte· 
mesi imiş. Kazım, parayı verecek 
yerde Recebe bir tokat atmıı. Re
cep de bıçağını çekip Kazıma aap

lamış. Aradan çok geçmeden Ka- 1 
zım ölmüş. 

Hakyeri, Recebin ceza kanunu· 
nun 448 inci maddesine göre on J 
beş sene hapse konulmasını karar· 
la§~ınnı~ . ancak itte tahrik görül· 
müı ve l:aıka bazı sebepler de gö· 
zetilerek, ceza mü.ddeti yarısına, 
yedi bu-ı• ,_ ... - -- · .. . ... 

Kılavuz için 
dersler 

-17 
Taahhüt etmek = 1 • Yüken-

mek 2 - Üstenmek, üstüne almak 
Taahhütlü = Bağıtlı 

Müteahhit = Üstenci 
Müteahhitlik = Üstencilik 
Taahhüt = 1 • Yüken 2 - Üs· 

ten 
Büyük Britanya Dııiıleri Baka

nı, lngilterenin Avrupacla hiçbfr 
yeni yüken altına girmek fikrinde 
olmadığını açıkça söylemiştir. 

Siz bu ıözünüzle, bütün ulusa 
karıı, ağır bir yüken altına girdi
ğinizi Jüıünüyor mu$unuz? 

Harp·ıonraırndanberi yüken· 
diğimiz bütün doıtluklara bağlı 

ve bayrı kaldık. 
Dün gazeteye bağıtlı bir mek

tup yolladık. 
ArkadQfım harp gereçleri Ü• 

tenciliği eder. 
Sü Bakanlığı üıtencilerinden 

biri, dün gözet altına alınmııtır. 
Ostendiğiniz (üıtünüze aldığı

nız) bu iıi tam zamanında yap
malııınız. 

Bu misallerde geçen yeni keli-
meler: 

Gözet= Nezaret 
Gereç = Malzeme 
Bayrı = Sadık 
Bayrılık = Sadakat 

••• 
iade = Gerit, geri verme, gen 

çevirme 
iade etmek = Gerilmek, geri 

vermek, geri çevirmek 
iadeli = Ceritli 
ladei afiyet etmek = Onalmak 

ladeten takdim etmek = Geri 
sunmak 

Ba mağaza411 hiçbir .ahlm11 
mal için gerit kabul edilmez. 

Dün aldığım çantayı bugün ge

ri verelim. 
Hakkımda ıöylenen bu ağır •Ö

zü, herkeıin karıııında, ge:-itmek 
iıterim. 

Haıtalığınızı haber alarak İİ· 
züldüm. Pek yakıncla onalmanız.ı 
dilerim. 

l ıtanbul tüze ıarayının ıon bi. 
tiğinizle yollamıı olduğqnuz plan
lar dünkü poıta ile geri nınulmu1-
tur. 

Bu örneklerde geçen yeni keli· 
me: 

Tezkere = Bitik 

Leh = Yana 

Lehte olmak = Yana olmak 
Lehinde sö,lemek = Kartı ol-

mak 

A \eyhte ıöylemek = Kartı söy
lemek 

Aleyhinde ıöylemek = Kötü· 
lüğüne söylemek 

Aleyhtar = Karım 
lıte en güç kullanabileceğinizi 

sandığınız kelimeler.. Fakat cqa· 
ğıdaki miıaller, küçük bir clil alı· 
ııklığı ile, bu sözlerin Türk cümle• 
leri içinde ne güzel kaynayabile· 
ceğini göıterir. 

Bu özgeden yana olanlar elle
rini kaldırsınlar. 

Bu özgeye karıı olanlar ellerini 
haldırıınlar. 

Kazanç vergiıi için öne ıürdü
ğünüz değiıkelerden yana defi· 
lim. 

Kürıüd e her zaman benim li
kirlerime karıı ıöylüyorıunuz. 

Ne her zaman körükörüne ya
natlık, ne de geliıi güzel karıınlılı 
ediniz: Kanağatınızın doğruıuna 

_.. (Li'ttfen sayı/ayı çeviriniz) j 
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Kumkapılıların Be-
1 ''Hava tehlikesini bilen 

lediyeden dilekleri •• 
~eniz mevsimi g;ldi. Pil~jlar, uye olarak yazılanlar 

demzhamamları yemden faalıyete '' 
geçmek üzere, şu sırada Kumkapı-
hların bir şikayeti, kulağımıza ça- Ankara, 27 (A.A.) - Hava 
Iındı: Yıllardanberi Kumkapıda tehlikesini bilen, üye olarak ya -

çalışan denizhamamlarına bu se- zılan ıaylavlarımızın numarala -
ne belediye izin vermiyormuş! n: 

Kumkapılılar yana yakıla anlatı
yorlar: 

"- Yazın boğucu sıcaklarında 
imdadımıza yetiıen Kumkapı de
niz hamamlarından bu yıl mah· 
rum kalıyoruz. Belediye, bilme
diğimiz bir sebepten ötürü bu de
ni.zhamamlannın yapılmasına mü
saade etmiyor. Kumkapı ve civa
nnda oturan halk, Filörye, Suadi
ye, Bostancı veıair pilajlara gide
miyecek kadar keseleri dar, vakit· 
leri kıt insanlardır. Kumkapıdr. 
denizhamamı yapılmasını mahzur
lu gören belediyenin bu mahzutu 
ortadan kaldırması daha yerinılc 
olacaktır.,, 

Belediyenin, Kumkapılıların bu 
dertlerine bir çare bulacağını u-
marız. 

Bakırköylö1er ortaoku\ 
istıyorlar 

Bakırköylüler yıllardanberi ken 
di semtlerinde bir ortaokul açıl· 
masını istemektedirler. Eylulden i
tibaren İstanbul Kültür mıntaka
sıııda bir ortaokul açılacağını ha
ber alan Bakırköylüler yeniden 
Kültür direktörlüğüne baı vur· 
muşla1·dır. 

-ır:rr.-. ~~-:ıw':~--------· 

1 Oel~nler, gidenler 1 
YUNAN ELÇlSl-Yunan e11ii

si Bay Sakelaropulos Atinadan 
gelmiş dün aktam Ankaraya git· 
mİ§lİr. 

RO:vtEN ELÇiSi - Romen el· 
çisi Bay Fileto Bükxeşten ge'mi! 
Clün akşam Ankaraya gitmi§tir. 

'KURUN 
Gündelik Siyast Gazete 

Istanbul Ankara caddesi, (VAKl'.l') yurdu 

TELEFON NUMARALA.BI: 
Yaıı l'lerl telefonu: 24879 
idare tclcfonu : :?4370 

ı1 felgnl adresi: btanbul - (KURUN) 

t 
ABONE Cl':DF.LLERI 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

· nrJlk 

, aylık 
s nylık 

1400 K.r. 

730 ,, 
(00 • 

ı a.;ı lık ı~o • 
ll4n Ucretlerl: 

2700 Kr. 

1450., 
800 • 
800 .. 

Tıcarl illnlarm ııa.n sayıfalarmda aan . 
timi 30 kuru~tan ba,alar. İlk sayıfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

BilyUk, fazla devamlı UAn verenler~ 

ald ayn tenzilM vardır. 

~cdmli ilanların bir satırı 10 kuruştuı 
Rllçük UAnlar: 

Bir defa 30, lkl defa!J M, Uç defası 65, 
dött defası 715 ve on defası 100 kuru§tur. 
Uç aylık lldn verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satırı geçen uo.nıarın fazla 
satırları be~ kuruştan hesap edilir. 

•anımımmımınıınııııuıııruınu tıımtın llunıtlfftM1111111ııııoıııııt•ıNımv.1111~11111 111u. 

gidiniz. 
Bir diiziye herkeıin kötülüğüne 

aöylemek, herkesi clü§man edin
mektir. 

/yitiğe söyliyen, kaybetmez. 
Size o kadar dü§man sandığı

nız 'Ahmet, dün akıam bir toplan
tıda boyuna iyiliğiniz~ söyledi. 

Bu meselede size kar§ınım. 
Ô:zgenizden yana 3, özgeniz.e 

kartı 2 ki§i çıktı. 
Dünkü toplantıda dilergeniz.in 

yanatları azınlıkta kaldılar. 

Bu örnekte geçen yeni kelime
ler: 

Takdir = Dilerge 
~alliyet = Azmbk 

-ULUS-
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General 
Kondilis 

Rejim meselesi, seçim 
savaşı sırasında müna
kaşa edilmemeli, diyor 

Kısa 
Şehir--• 

Haberi 
HAYVAN AHIRLARI - Çe 

meydanında oturanlar beled 
baş vurarak Çeşmemeydanı 

ha)"·an ahırlarının başka bir 
kaldırılmasını istemişlerdir. 

YUMURTACILARIN lSTED 
LERI - Yumurtacılann yu 
kontrolii nizamnamesinde yapıl 
nı istedikleri delegeler, Tilrkofi 
rafından, Ekonomi Bakanlığ'ına 
dirilmiştir. 

Bakanlck bu dilekleri gözden 
çirecek ve rnrdrğı sonucu bildir 
tir. 

Sel~nik, Z1 CA.A.) - Başbakan 
mua\ini General Konditis büyük bir 
gösteriş ile karşılanmıştır. General, 
çok kalabalık bir halk yığınının ö • 
nünde seçim için verdiği söylevde, 
memleketin sükunete kavuşması yo
lunda hill\umetin programını anlata· 
rak bütün Yunanlıları Başbakan Bay 
Çaldarise güvene çağırmış ve demiş _ 
tir ki: __ B_u_g_u-·· n-Ö-. ğ_J_e_y_e_k_a_d-ar.,. 

" - Yenizelosun gldişi, Helen u • k 
!usunun birleşmesini, hükumet yöne- ter OS yok 
timinde merkez usulünün kaldırılma- Dün saat ikide İstanbulun 
sınr, inhisarların kurulmasını, vergi • tarafında terkos suyu kesilmi 
de adaletin sağlanmasını, çiftçilik, Bugün saat on ikide tekrar a 
endiistri ve deniz tecimiyle küçük za- ya başlıyacaktır. Bundan sonra 
naatçılığın ve sermayenin gelişimi İ- kadar uzun sürecek şekilde au 
çin tedbirler ahnmasınr, ordunun 
kuvvetlendirilmesini, işsizlere iş ve • silmiyecektir. Çünkü dün ana 
recek büyük bayındırlık teşebbüsle • rular tamamen deği§tirilmi§tir. 
rine girmeğe mecbur edilmesi için u_ 
Jusal sosyalist iş programmm tatbi -
kini temin etmiştir.,, 

Rejim hakkında söz söyliyen Gene· 
ral Kondilis, bu rejimin ulus tarafın
dan seçildiğini ve partilerin fikirleri 
dışında. olarak, seçimden sonra ko -
nuşulacağıru söylemiş ve demiştir ki: 

''Rejim meselesinde ulus, zamanı 
gelirse, iradesini bildirmek imkanına 
malik olmalıdır. Fakat rejim mese -
le~inin sıyasal partilerin seçim sa-rn
şrnda yeri yoktur. Hükumet, sadık 
kalmaya and ettiği bugünkü rejime 
bağlı kalmalıdır ve bu mesele ulus 
tarafından ileri sürülürse onu aydın· 
latmak için sıyasa adamları düşün • 
celerini samimi olarak n bitaraflık
la söyJiyebilmelidir. Onun içindir ki, 
rejim meselesi seçim savaşları sı • 
rasrnda münaka~a edilemez. Sonra 
şaşılacak bir şey varsa, o da i1k önce 
Cumuriyeti kabul edenlerden biri o • 
lan Mefaksasın şimdi Kralcı olarak 
ortaya çrkmnsrdır .. , 

ÇALDARISlN SÖYLEVi 

Atina, 27 (Kurun) - Başbakan 
Bay Çaldaris Perşembe günü, Atina
da sryasal bir söylev söyliyecek, ka
binenin gördüğü işleri anlatacaktır. 

Atina, 27 (Kurun) - Girit genel 
Ilbayı Abuskitis, hükumetçe Girit a· 
dasında alınan tedbirleri hoş görme· 
diğinden istifa etmiştir. 

REJiM MESELESiNİ HOKO-

Bay Hidayet gömüldü 
Bir günlük kısa bir hastalı 

sonra ölen Cümhuriyet kız o 

okulu müdürü Hidayet dün k 
disini sevenler, tanıyanlar, Üt 
dar orta okulu, Vefa lisesi, C" 
huriyet kız orta okulu öğret 

ve talebesiyle Vefalılar yur 
Vefa idman yurdu ba§kan ve 
yel eri taraf mdan el üstünde ta 
narak Silivrikapısındaki aile k 
ristanına kadar götürülmü,, 
mülınüştür. 

Kültür direktöılüğünd 
ayırtman seçimi 

Lise direktörleri dün Külf 
direktörlüğünde toplanarak ayı 
.dlan(mümeyyiz) seçimi etrafıno 
görüşmü§lerdir. Toplantıda bulu 

··ru ir arall 
sıcaktan müteessir olmuf ve di 
)enmiştir. 

Bozuk sokaklar 
Belediyenin yeni fen heyeti mil 

dürü Bay Hiisnü lstan.bulun bozu1' 
sokaklarının düzeltilmesine öneJIJ 
vermektedir. Tramvay geçmiye11 

birçok yolların daimi işçiler tara• 
fından tamiri kararlaşmıştır. 

MET MI KURCALIYOR? Vakıf sular 
Atina, 27 (Kurun) - Cümhuriyet- Belediye evkaftan devraldıı• 

çi çiftçi partisi başkanı Bay Milona!'I, vakıf suların yollarını Hazirandaıı 
krallığı iade etmeğe çalışanlar hak - sonra yavaş, yavll§ tamire batlıya· 
lnnda şu beyanatta bulunmuştur: caktır. Bu arada çeşmelerden bazı• 

- Rejim meselesini kurcalıyan lan da yaptıl"llacaktır. 
Bağısızlar fj(lrtisi başkanı General -' 
l\Ietaksasbr .Esefle kaydedilir ki, \Bu ge:ce nöbet~i eczaneı;j 
hükumet de bu meseleyi bilvasıta -
kurcalamaktadır. Zira kendisi reji . Samatyada: Tcofilos, Aksaraydll: 
mi korumak mecburiyetinde iken re . Sarım, Ifaragümrükte: 1\1. Fuat, Şelt· 
jinı için reyiama baş vurulmasını ka- reminindc: Nazım, Fenerde: HÜ"' 
bul edi: .,~.. samettin, Şehzadebaşrnda: tsmail 

Bununla beraber sonunda Krallı . Hakkı, Çcmberlitaşta: Sırrı Rasit11ı 
Sirkecide: Beşir Kemal, Beşiktaş ta: 

ğın yeniden kurulmagr teşebbüsün • Nail Halit, Gedikpaşada: Asadoryal1f 
den nızge~ilcceğini umuyorum . ., Cibalide: Necati, Galatada: Hidayet, 

Bundan sonra Bay Milonas Bal _ Beyoğlunda: DeUasuda, Ertuğrul, 
kan antlaşması meselesinden bahse· Y anişchirde: S. Bakonakyan, Osmaıt· 
derek dedi ki: beyde: Şark Merkez, Kasımpaşada: 

- Balkan antlaşmasının en esaslı Yeni Turan, Halıcıoğlunda: Yeıti 
~arkı Y~ mihveri Türk - Yunan dost- Türkiye. 
luğudur. nııııınııııııın_.lllRUI~ 

Biz Türk - Yunan dostluğu~;'en Geçmiş Kurun/ar: 
büyük giivenle bağh bulunuyoruz. 

Partim, bilhassa Cümuı·iyet reji _ 28 Mayıs 1920 
mine bağlıdır. Bundan dolayıdır ki, - Amerika hükumeti Türkiyede 
Cumuriyetçi adım almıştır. Biz mem- bulunan müesscsatı tedrisiyenin a • 
leketin servet kaynağı olan toprağa dedini arttırmaya karar vermiştir. 
Ye çiftçi kütlesine dayanıyoruz. - Seyriscfain idaresinin J{aııt • 

""IUHlt10BIUH'1t"mımı1111ııuuıaıM11MvtUNHMOltllY01ıMDIH1111MYHIUtllıUtaaıllıll,..... 

407, Erkem Pekel 408, Emin Dra· 
man 409, Ömer Evci 410, Sım İç· 
öz 411, Sungur 412, CelaJ Sahir 

Erozan 413, Mitat Altıok 414, 
Esat Çakmakkaya 415, Halil Ka· 
ra.tavsu 416, Hasan Karabaak 417, 
Ragip Özdemir oğlu 418, Recep 
Zühtü Soyak 419, Rıfat Vardar 
420, 

burgdaki üç vapurundan GüJceJl\111 

vapuru 9 Mayısta Hamburgdan hal'" 
ket etmiş, dün gelmiştir. Vapur ts • 
mamiyle boş olarak gelmiştir. 17 )is• 
:l-,sta hareket eden Akdeniz vaputll 
da yakında gelecektir. Reşit Paşa. .d: 
dokuz Haziranda Almanyadaki Tilf 
gelirlerini getirecektir. 

- Beyoğlunda Şişhane karakO • 
!unda Fransız satış barakasmm ref!I • 
mi küşadı yapılacaktır. 

..... $111ıtUMdlllH tsı-IRRrtıuı ııır•ISJf"" 
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Talrilıa No: 118 Yazan: ı.w FERDi 

~onzaıue ni~ayet prensese söz uermiali: 
fmir Me~me~i ~urtarıcaiım ! 

Maryuın yüreii çarpıyordu. 
General bundan timdiye kadar 

ft•den bahaetmemitti? 
- Emiri Rahip Melliya niçin 

lealim ediyorsmıuz? 
Diye aordu. 
Gonzalve rülerek: 
- Kral hazretleri emir buyur· 

dular - dedi - ıiz emirle neden 
allkadar oluyorsunuz? 

Maryana sendeliyordu. 
Zamoramn eöylediklerini ıene· 

rala nuıl ıöyleıi.ndi? 
Bir müddet önüne bakarak dü· 

tündü ... 
Sonra birden ıeneralın omu· 

ZUnclan tutarak: 
- Siz çok anlayıth bir kuman· 

clanımız ! dedi - Emir Mehmedin 
rahibe neden teslim edileceğini 

elbette bilirsiniz? 
Gonzalve hakikati töylemek iı· 

t-.iyordu. 
- Onu kolayca ortadan kaldır· 

lllak için rahibe teılim edeceiiz. 
Diyemezdi. Fakat, general, genç 

kızı kendine bağlamak için bun· 
dan daha iyi bir fırsat bulamazdı. 

Acaba Prenıes, emiri ıeviyor 

rnuydu? 
Bunu anlamak gerekti. 
- Hakikati söylerıem, tüyleri

niz ürperir! 
Diye mırıldandı. 

C-~--k.9 unu pencerer.e dayadı ... 
Sıaatu. 

Marya çok heyecanlıydı ... Ge
nerala yalvarır gibi bir ıesle: 

- Siz onu bu ölümden kurtara· 
ınaz mısınız? 

Dedi. 
Prenaeıin gözleri ıulamnııtı .. 

Yüreği kopacak ıibi çarpıyordu. 
Gonzalve öksürdü .•. Ve omuz· 

lannı kaldırarak cen.p verdi: 
- Babanıza kartı bq kaldıra· 

ı.11.m, güzel Premeaim ! Fakat, 
bana elinizi uzatınanız, beni red· 
detmezseniz, Emir Mehmedin,aulh 
oluncaya kadar yanımda kalması· 
nı temin edebilirim! 

Maryana, o -.ate kadar, ıtnera• 
lın aevıiaine inanmadığı için, bü· 
tün sözlerini pka diye dinlemifti. 
Fakat, Gonzalvenin böyle bir fır
aattan iıtif ade etmiye kalluımuı, 
Prensesi hayretten hayrete d\itür· 
llliiftü. 

- Siz beni ıahiden ıeviyor mu· 
&llnuz? 

Diye batırdı. 
Maryanın aeıi odanın içinde in· 

c:e bir otultu halinde yükaelmifti. 
Gonzalve uzun bıyıklanru al· 

bnclan ımtıyordu. 
- Size taylediklerimi neden ıa· 

ka aanıyoraunuz, Maryana? - di· 
Yerek yanına oturdu - Ben de yü· 
refi çarpan, ıizin ıibi bir güzel 
kız kartıımda, berıün biraz daha 
eriren, mahvolan bir· erkeiim. Si· 
Zİ candan seviyorum! Servetim, 
tCSbretim var. Sizi her huıuata meı' 
11t edebilecefimden neden emin 
oillauyoraunuz? Neden benim boy· 
~ aarılarak: (Ben de ıizi ani· 
7oııan!)' demiyonunm:? 

Marya., Emir Mehmedi ölüm· 
den bıtarmak için, cenen.la bir 
&a J1lmapk dananmaia mecbur ohaattu. • . 

- Si& beni çoktanberi ıeYCliii· 

nizi söylüyorıunuz ! Halbqki be
nim aklımdan böyle bir teY ıeçme· 
mitti. Bana biraz vakit ve meydan 
veriniz. Sizi belki sevebilirim.Şim· 
dilik, ıize beni her zaman koruyan 

1 bir dost ıibi hürmet etmekten baı· 
ka elimden bir feY ıelmez. 

General Gonzalve bu .özlerden 
cesaret alarak, birden yerinden 
fırladı ve ıenç kızın çıplak omuz· 
larından öperek: 

- Beni mazur ıörünüz, güzel 
Prenıeaim ! dedi, kendimi tutamı· 
yorum. Bana her zaman böyle ilti
fat ederseniz, Emir Mehmedi (Ka· 
ra Rahib)e teslim etmemenin yo· 
lunu bulurum. · 

• • • 
İki cambaz bir ipte 

oynarken •. 
General Gonzalve Prenıese söz 

vermiıti •.• Emir Mehmedi Rahip 
Melli ya teslim etmiyecekti. Fakat, 
nasıl •• ? 

Bu, o kadar kolay bir iı değil
di. 

Kralm iradeıi vardı •• Gonzalve 
Prenaeıin kötkünden çıkar çıkmaz 
evine aitmiJti. Biraz sonra rahibin 
kendiıini aramaia ~leceğini bili
yordu. 

Rahip Melli. da kolay kolay at· 
latdır bir adam değildi. Demirden 
aailam bilekleri., çabuk xola ael
mez bir inadı vardı. 

Gonzalve kendi kendine: 

- Onun bileklerinin ıağlam ol· 
ması ne iıe yarar. Ben onunla dö· 

.. k dAX'l" f VUfeCe 951 ım ya ... 
Diye söyleniyordu. 
General, rahibi hiç olmazıa o 

gece atlatabilmek için bir çare bul 
muıtu. (Melli) gelince: 

- Ben, bqün senin geleceğini 
bilmiyordum. Onu timdi kamçıla
dım ..• Bodrumda kendinden geç· 
mit bir halde yatıyor. Yerinden 
lumıldatmaia aelmez.. Hayatı 
tehlikelidir. 

Diyecek. Ertesi günü kendi a· 
damlariyle rahibin çadırına aötü· 
receiini ıöyliyecekti. 

itte ... Kapının önünde bir araba 
durmuıtu. 

Rahip Melli arabadan iniyor
du. 

Gonzalve telqla kapıya koıtu: 
- Hayrola, dostum! dedi - Bu 

vakit ıizi buraya hangi rüzp~ 
attı? 

(Kara Rahip) tıkanırcaıına so
luyordu ... Göiıünü tutarak içeriye 
ıirdi: 

- Yolda arabanın önüne bir 
kuduz köpek çıktı .. Az kaldı baca. 
ğımdan 11ıracaktı. Çok korktum. 

Gonzalve güldü: 
- Geçmit olıun. Bu, hayır ala

meti delildir. Ben küçükken, böy· 
le bir pn bir kuduz köpek yolu
mu keamitti. Hakkmdan geldim 
ama, uğursuz mahluk, o gece ba· 
bamın ölümüne ıebep oldu. 

Rahip bir iskemleye oturdu: 
- Benim ölecek baham yok .. 
- Belki ananız ölür ... ?! 
- O da çoktan toprak altına gir 

di. 
Ve omuzunu ıilkerek mırıldan

dı: 

- Beni ölüm haberi u.runaz, 

. 
Yaş mevvalarımız ., 

Fransaya çilek göndere
bilecek miyiz ? 

Yabancı ülkelere çilek gönder
mek iti Türkofiıi tarafından araıtı 
rılmııtır. Çilek göndermek ancak 
uçku ile kabil olabilecektir. Şim
dilik çilek gönderil~ek yer Pa
riıtir. 8 saatte gidebil~ektir. 

T atıma paruı kilo 'ba!ına 85 
kuruştur. Gümrük vergisi iıe çok 
azdrr. Bununla beraber Paristc 
Çileğin kilosu yirmi frank kadar 
tutacaktır. Türkofiıi bu hususta 
yaptığı ara,tırmaların ıonuçunu 

soranlara bildirmi,tir. Pariılilerin 
yirmi franga yani 180 kuruta çilek 
yiyebilecekleri anlaıdıraa ;iJek 
gönderilmesine başlanacaktır. 

Ökonomi Bakanlığının isteei Ü· 

zerine Türkofis Ya§ meyva yerine 
meyve konservesi ihracının müın
kün olup olmadığını ara§hrmakta 
idi. Türkofis yaptığı araıtırmalar
da bunun kabil olduğunu görmü~ 
ve raporunu Türkofis merkezine 
göndermiştir. 

Meyve konservelerinin gönde
rUmesi birçok yönlerden kolay ve 
ucuzdur. 

Polis haberleri : 

Atları ürken araba 
Gazlıçe§mede kireç f abrıkası 

önünden geçen arabacı Hüseyinin 
idaresindeki arabasının atları ür
kerek koımağa başlamı§, içinde 
bulunanı Hüıeyin ile Raif kendile
rini arabadan atmıılar, yaralan
mıılardır. 

BiR TENEKE YA~ - Koca· 
muataf apaşada balıkçı sokağında 

on ıekiz numarada oturan bakkal 
Hüseyin, pazarda bulunduğu bir · 
sırada evine giren sabıkalı lsmail 
evden bir teneke yağ dolandırmı§, 
yakalanmıftır. 

MISIRl.IOCLUNDA YANGIN 
- Kadıköyünde Mısırlıoğlunda 

çefme sokağında yirmi numaralı 
evden yangın çıkmıt, bir kısmı 
yandıktan sonra aöndürülmüttür. 

ELBiSE ÇALINMIŞ - Beyoğ
lunda kasaplar sokağında oturan 
Osman, Abidin adında biri tarafın 
dan elbisesinin çalındığını ileri 
sürmüf, Abidin yakalanmıştır. 

CEKET ÇALARKEN - Gala· 
tada Birahane sokağında oturan 
sabıkalı Hasan, cümhuriyet cadde
sinde garson Pandelinin ceketini 
çalarken yakalanmıttır. 

KOVA VE TABANCA - Ak
sarayda Horhor caddesinde otu
ran Sabit, ayni evde oturan ev ıa
hibi bayan Cemilenin kocası Ce
mal tarafından başına kova vunıl
mak ıuretile yaralandığını ileri 
ıilrmiiftür. Sabitin de tabanca çek· 
tiği ileri sürülmüttür. 

BIÇAK ÇEKMiŞ - Küçükmuı· 
taf apaıada bostan arka11nda otu· 
ran Mustafa, amele Nuri ye bıçak 
çektiğinden yakalanmıttır. 

Bir kadın ve randevu! 
Hasibe isminde bir kadını, ran· 

devu evi işlettiği iddiaıile yakalan 
mıftır. iddiaya göre, bu kadını 
evin.de bir kadınla bir erkeğin bu
IUflllasına imkan hazırlamqtır. 
Adliyece arafbrma yapılıyor. .. ........... " ... ,..., ............... , __ _ 

Gonzalve ! Başıma baıka bir u· 
ğurauzluk, batka bir felaket gel· 
mesin de ... 

- Kral ile aran nasd? .... 
- Çok iyi ama .. Onun ipi ile de 

kuyuya inilmez ki ... Ne ise bu laf
lan b1r&kalım ... Ben Emir Mehme
di almağa geldim 

Kralm iradesini uzattı: 
-Al, oku .. Ve adamlarına Emi· 

ri hemen hazırlamalarmı emret! 
(Devamı oor) 
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KURUn'un Romanı : 2 Yazan: A. ismet Ulukut 

Cemil doktorun yüzüne şaşkın şaşkın 
bakıyordu. Bunlar nasıl sözlerdi? 

Dün çıkan. birinci kısmın hülcisa-
sı: 

Polis müdürü, Doktor Ne
tiri nezaketli sözlerle sorgu • 
ya ~ekmek, Hacı Yaşar Ağa 
hastanesinin kimin tarafın · 
dan kurulduğunu anlamak 
istiyordu. Doktor, alaycı ba • 
kışıyla, hastanenin, yüzünü 
görmediği ve sesini işitmediği 
Hacı Yaşar Ağaya ait oldu -
ğunu söyledi. Bu sözü ciddi 
telAkkl etmiyen polis müdü -
rüne izahat vermtğe başladı. 

- Neden kabul ettiniz? 
- Hayatı bir otomobil, arzu ve 

iradenizi bir direksiyon telakki e

diyorsanız o baıka .. Nazariyatınız 
bu olsa bile, filiyatta her 'ey deği
§İyor. Bazan öyle olutlar (emri 
vakiler) karııaında kalıyorsunuz 
ki, bir adım gerilemeğe imkan bu
lamıyorsunuz. llerileyeceksiniz, 
önünüzde bir uçurum, bir c~hen
nem kuyusu bile olsa artık kör
körüne gideceksiniz. 

Doktor durumu, anlatııı ile pek 
samimi olduğunu teyit eden sözle
rine küçük bir fasıla verdi. Bazan 
alay, hazan derin bir mana duy
gusunu veren tebessümü ıimdi acı 
bir. gülümseme halini aldı. Göz
lerinde gizlilikler saçan parıltı 
kayboldu. Onun yerine rutubetli, 
hafif bir sis geçti. Düıünceli bir 
insan gibi sözlerine devam etti: 

- Ben, bugün bile bu belirti
aizlik içinde yüzüyorum. Bu yürü
yüf le hazan hiç dütünmediiim 
yollara giriyorum. Bununla bera
ber tuna da inanınız ki mecburen 
girdiğim bu yolların hiçbirisinde 
abli.ki, vicdanı incidecek zerre ka
dar toz bulamazsınız. Bugün bu
raya gelitim de beni sevk ve idare 
eden kuvvetin bir eseridir ..• 

Polis müdürü itiraz etti: 

- Fakat sizi ben davet ettim. 
- Şüphesiz, davet ettiniz. Sizin 

davet etmeniz lazımdı ki kartımda 
yeni hir olut (emri vaki) hasıl ol-

sun. 
- Neaıl bir olut? 
- Önce benim için, sonra da 

sizin için! Sırası gelince onu da 
anlıyacaksınz. Yalnız fU kadan
nı biliniz ki hastanenin kurulma
sına batladığım ıündenberi çok 
önemli (mühim) ve çok yorucu 
vazifeler kabulüne mecbur oldum. 
itte iki sene geçtiği halde bunla
rın hiçbirini yapamadım. Anlaşı
lan timdi bunlara daha ciddiyetle 
baılamak sırası ge1mit olacak ki 
beni buraya çağırdınız. 

Polis müdürü Cemil, şaşkın şa,. 
l<m, doktorun yüzüne bakıyordu. 

Bu ne belirtisiz, ne gizlilikler 
taııyan sözlerdi? O, Hacı Yaşar 
Ağa hastaneıinin durumunu biraz 
tüpheli görmüf, izahat almak iste
mitken, doktor neler söylüyordu? 
Olut, doktoru güden (sevk ve i
dare eden) kuvvet de ne oluyor
du? Hem bunlardan ona ne? O, 
doktoru davet etmek istedi ve et
ti. Bunu açıkça söylemek için de
di ki: 

- Hastanenin kurulutunda ve 
yönetilmesinde (idaresinde) bir
takım üzücü vaziyetlere dü,tüğü
nüzü ıöylediniz. Niçin kabul et
tiniz, dedim. Buna cevap verme
diniz. 

- Sırası gelince hepsini anlar. 
sınız. Benim bo§ ve lüzumsuz söz 
söylemek adetim değildir. Niçin 
kabul ettiğimi sordunuz, ben de 
olut karşısında kaldığımı anlat
mak istedim. 

- Ne gibi? 
. - Bu uzun bir hikaye, hele si
zin için inanılmaz bir masaldır. 
inanmayacaksınız; fakat ziyam 
yok, canınızı sıkmazsa anlata
yım. 

- Lütfedersiniz •• 
- Demin dediğim gibi, llen bet 

parasız bir adamdım, gene de öy
leyim. Yalnız doktorlukta bütün 
arkadaılarımm takip ettiği yeni, 
umumi usullerden batka bir teda
vi tarzım var. Bunu dilediğim 

gibi yapabilmek için bir hasta:?e 
yönetmek (idare etmek) en bü • 
yük emelimdi. Usulümü arkadaş
larımdan sakhyorıam da bu eme
limi söylemekte bir ziyan görmü
yordum. 

Bir gün, evden çıkarken üstü 
başı düzgün bir çocuk yanıma gel
di; bana bir zarf uzatarak çekildi, 
gitti. Zarfı yırttım, içinden çıkan 
mektubu okudum. Bir hastane 
yapmaya nezaret etmem ve bunun 
yönetimini elime almam teklif e

diliyor, cevap isteniyordu. Altr!ı· 
da da Hacı Yatar Ağa imzası var
dı. Siz olsanız buna ne dersiniz? 
Arkadatların bir taaksı deAil m\? 
Ben de böyle düıündüm. Kağıdı 
yırtıp attım. Aradan üç gün geç. 
ti. Eve girerken bir küfeci ile kaT· 
şılaftım: 

- Çocuğun getirdiği kağıda 
cevap vermiyecek misiniz? dedi. 

itin şaka olduğu bundan belli, 
küfeciye: 

- Biraz bekle .. 
Dedim, eve girip bir kağıda 

"Kabul ediyorum,, sözlerini yaz· 
dım, zarfladım, verdim. Ertesi gÜ· 
nü bir mektup daha. Birtakım şatr 
lar: Hastanenin yapılacağı arsa 
ıösteriliyor, emirler veriliyor ve 
nihayet bana ayda üç yüz ilra da 
lütfediliyor. l,te, bunları kabul 
edersem, iki tane mukavele yaz • 
maklğım ve birni imzayalıp ikiı._ 
ni birden kendisine göndennekti
ğim bildiriliyordu. 

Bu işin ciddiyetten ne ka • 
dar uzak, tam bir alay olduğundan 
ıüphe eder misiniz? Ben de karıı
lık yapmak istedim. Bu yolda 
hareket edenlerin bir mukavele 
imzalayıp bana göndermeyecek
leri pek tabii idi. işte onlarin hiç 
olmazsa o noktada duracaklarını 
dütünerek işi bozmak istemedim. 
Dediklerini yaptım. iki tane mu• 

kavele doldurdum, birini pulla
dım, imza ettim. ikisini de gön· 
derdim. 

Doktor Nezir sustu. Polis mü• 
dürü bunun sonunu bekliyordu. 
Sordu: 

- Sonra ne oldu, cevap alma· 
dınız mı? 

Doktor iniltiye benziyen derin 
bir nefes aldı; batını aallıya rak ce
vap verdi: 

- Aldım, aldım... itte bu ce • 
vap benim i~in birinci olut cılda. 
O surette ki bir adım geriye çekil. 
menin imkanı yoktu. 

(Devamı var) 
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Kim olursa olsun, fakat 
bir kral! 

·Liseler Şampiyonası 
~-~~--~--~-~ 

Yunanistana dair Frans~z gazetelerinin 

Dün Aiıieli Hayat takımı . Yeni Liseyi 1 - 5 yenerek 
başa geçti. Maç heyecanlı oldu 

yazdıklarına ba·kılırsa .•.. 
'Artık Yunan uluıu Venizelos / --.- Her -tey ! 

için ölmek istemiyor. Çaldariı için Londradan Lö Jurnal gazetE'liine 
de böyle. Onlar yaıamayı dütünü· bildirildiğine göre kardeşi Roman· 
yorlar hatta kimin ıçın yaıaya· ya kralı Karolün yanında bulunan 
caklannı da belirtmek üzeredir· eski Yunan kraliçesi Elizabetin 
ler. lngiltereye gitmesi ve bir otele in· 

Sııam, Androı, Lesbos adala· mesi bekleniyor. Bu gidişten mak· 
rında bağcıların, çiftçilerin, küçük sat araları açık olan kocası ikinci 
eınafın kralcı olduklarım gör· Jorjla barışmak ve çağrıldıkları za 
düın. Atina salonlarında kadınlar man birlikte Yunaniıtana dönmek 

tir. 

Okul takımları arasında tertip 
ettiğimiz futbol şampiyonluğu 

maçları bitmek üzeredir. 

Dün bu ıampiyonanın en mü • 
him müsabakası olan Y eniliae -
Ameli Hayat karşılatm~11 yapıl • 
dı. Hakemi Bay Halit Galip Ez • 
gü idi. 

Oyuna beşi yirmi lbeı geçe 
bir· Ameli Hayat akıniyle başlan· 
dı. Bu akın Y enilise müdafaa11 
taraf mdan kesildi. 

. tık dakikalarda her iki taraf 
da karııhkh akınlar yaptı. Fakat 

· beşinci C:lakikadan itibaren Yeni-

1araydaki kabul törenini (mera· 
ılın), ziyafetleri ne kadar aabır· 
ıızhkla bekliyorlar. Orduda, hap· 
ıedilmiı olanlardan b&fka, bütün 
ıübaylar (zabitler) kral tarafta· 
ndırlar. Herkealbir kral iıtiyor. Fa 
kat kimi? ıBunu söylemiyorlar. 
Anlll!ıldığma göre meıele tahıi 
de değil, kim olurıa olıun bir kral 
bulunmaımdadır. 

Kral \kinci Jorj ile daimi temaa· 
ta bulunan bir zat buna dair res· 
mi bir bilgisi olmadığım, şimdilik 
bir -tey demiyeceğini ıöylemiştir. 
Diğer taraftan bazı diplomat.lara 
göre Yunanistanda mutlakıyyetin 
ilanı bir hafta değilse ay mesele
ıidir. Önce rejimin deği§mesini ia· 
temiyen.bakanlar şimdi buna mey
letmitlerdir. . 

lise müdafaasının bugün aksadı -
ğı ve Ameli Haya~ın .ağır b~atığı / 
görüldü. On ·betıncı dakıkada 

Şampiyonluğa doğr~ı giden t\meli iiayaf takımı 

• 1 
bir Ameli Hayat aknında santra· 

1 

for Se"dat çektiği bir burunla ve 
Y eniıile kalecisinin hatasiyle bi · 
rinci golü yaptı. 

Bu hilfta yapılacak maçlardn 
Ameli Hayal Darüuafaka ile ya· 
pacağı maçı kazanına şampi · 
yondur. Yen il irse, iki lise de Ka
batafa galip gelirse Ameli Hayat, 
Da.rüuafaka, Yen il ise tekrar kaı · 
şılaşacaktır. 

ılfıtlıtar Senr< r 

Pulgarlar Alman B. milli 
takımını yendiler 

. ofyaya gelen Alman D milli ta • 
1,ımı Bulgar milli takımi~ le karşılat 
mı~ ,.e 2 - O yenilmiştir. Almanlar 

birinci partide Bulgarları sıkı tırmıŞ· 
lal', fakat gol çıkaramamıslardır. 1 · 
!,inci partide güneş altına düşen Al· 

ıHatti sosyalistler ve cümliuriyet 
çiler arasında kralcı olanlarına da 
rastladım. :Bir cümhuriyetçi bana 
dedi ki: 

- Bir JCral olması bizim için "da
ha iyidir. Bu değiımeden memle· 
ket çok J(azanacaktrr. 

Son isyan Yunanistand~· mane· 
viyatı kırmıf, .teşkilatı bozmuj, 
bir çok ıübayların (zabitlerin) 
kaybolmasına sebep olmuştur. Bu· 
nun için ordu ve bahriyede birlik 
timsali olan bir kralın bulunması · 

lüzumu hi11edilmiştir. Aksi tak: 
dirde memleket içinde birliği vü· 
cude getirmek kabil olamıyacak· 

tır.,, 

. Bu golden sonra Y enilise açıl
dı ve yaptığı bir tehlikeli akını 
Ameli Hayatlılar kornerle kesti · 
le

0

r. Gene bir Y enilise akınında 
sağiç bir gol kaçırdı. 

Haftaymın bitmesine bir sani· 
ye kala bir Ameli. Hayat akının -
da soldan bir paı alan Süleyman 

bugün çok aksayan Yeniliıe bek · 
lerini geçerek ikinci gollerini 

yaptı. Bugün Y eniliıe müdafaa -
ıında Mahmut ıörünmiyor ve 
yokluğunu belli ediyo au. ikinci 
devre altıya bet kala batladı. Ye· 
niılise ağır basıyor. Fakat santra· 

for Şükrü ile ıağiçin kaçırdıkları 
bir gol takımın manevi kuvvetini 
bozmuttu. Partinin üçüncü daki -
kasınd~ Ameli Hayatlılar Yenili-

TEBLlG 

Mektepliler şampiyonası idare /, 
mi/esinden': 

, nıanlar iki gol ~emişler ' 'e çok çalı~ 

~ı tlarına rağmen bu gollere karşılık 
'ı .. memişlerdir. 

Hayretle sordum: 
- Ya demokrasi? Bu İ!te onun 

ne kazancı olacaktır.? Bana kat'i 
bir ifade ile cevap verdi: 

Parişig göbeğinde bi~ eroin fabrikası 
Paris - F oburg • Sent • Onore 

sokağında bir evden müthit bir 
patlama ve bunun neticesinde bir 
yangın o'lmuıtu. Bir yandan yan· 
ıım söndürmeğe çalııırken, bir 
yandan da ıebepleri hakkında a· 
rqtırmalar yapılıyordu. Polisin 
çıkardığı netice fU olmuftu: 

Bu evde ıgizlice çalı,an bir f abri· 
ka var. Bu patlama anla,ılmıyan 
ıebeblerle bu fabrikada olmuf ve 
bunun üzerine bir kiti kaçmııtır. 

Poliı üç nokta üzerinde araştır· 
malarını geni,letmeğe başladı: 
Bu faıbrikada ne yapılıyordu? O· 
rada çalııanlar kimlerdi? Yarala· 
nıp kaçan kim idi? 

Fabrika içinde otuz kilo morfin, 
elli kilo erohin bulunmakla birin· 
ci nokta anlatıldı. ikinci ve üçün· 
cü noktalar da kısmen anlqılmı! 
gibidir. Kaçan bir değil, iki kiti· 
dir. Birinin eli, ötekinin yüzü :y•an· 

mıttır. Her ikiai de Bulgarchr. Po
liı bunların kaçmasına yarıyan 
otomobili ve ilk· pamım~nı yapan 
doktoru bulmll!tur. ikisinin de İz· 
leri üzerinde yürünmektedir. 

Pariıin ortasında rahat rahat 
çalı§an' bir erohin f abrikasınm, 
ancak bir patlama ile meydana 
çıkması şimdi Fransız gazeteleri· . . 
nin bq.ka bir işi kurcalamasına ve· 
aile oluyor. Bu ·gibi bota gitmiy~
cek yabancıların memleketten çı· 
karılmasını iıtiyorlar. 

TOPLANTJLAR 
lstanbul Tranway Şirketi işçileri 

Tcsaniit ve Teaı•ün Cemiyetinden: 
Cemiyetin 30 - 5 - .93:> tarihine 

rasthyan Perşembe günü akşamı sa· 
at yirmide kongresi yapılacağından 
nizamname mucibi yazıtı azanın Be -
şiktaş şubesi salonunda hazır bulun -
malan tebliğ olunur. 

kokuıu kandır ve ivindir. Buna · zengin "erkekler tarafında kapıtıl· 
dabaş eğenlerdeniz. mı§ olmasıdır. 

Kadın, tabiatin her yıl taze ta· Bütün bunlara, kadının bir hayat 
ze yetiştirdiği meyvadır ki, çiçek· arkadatı değil bir eğlence ve zevk 
ler gibi ancak renkleri ve tatlarile vasıtası olduğuna beraber inanmı, 
hoşumuza giden ve bu tadı alıp o inaanlanz. 
zevke kandrktan aonr:a çekirdek • Seven, kadını dütünen ve ka • 
ten ve posadan başka bir şey ol · dm için rahatını, keyfini kaçıran 
mayan canlı mahluklardır. Bunu erkeklere gülen ve onları gülünç 
da ortaya atanlarla beraberiz. bularak ayıplayan da biziz. 

Kadın dün nasıl kahramanla • Bu kanaatimiz üzerine okudu • 
ğumuz ciltler ( Morgan) ın eıerle· 
ri, alim Fredri~'in bilmem nenin 

se aağ bekinin yerini lüzumsuz 
bırakmasından üçüncü ve bet da· 
kika aonra da çok beceriksiz oy· 

niyan müdafileri atlatarak dör -
düncü on dokuzuncu dakikada 

beıinci golleri yaptılar. Buna iki 
dakika sonra Y enilise sol açı~ı 
Hakkı bir golle karşılık verdi. Ve 
oyun bu netice ile bitti. Bugün 

Yenilise başta kaleci, bekler san · 
trabaf ve aantrafor baıta olmak 
üzere hepsi fena oynadılar. Bil -

hasaa ıantrafor Şükrü lüzumsuz 
çalımlar ve geri gi.tmesiyle , for 

hattını felce uğrattı. Ameli Ha • 
yatlılar cidden güzel oynadılar 

tebrik ederiz. 

Fakat kendimi yokluyorum, 
kalbimdeki ağırlığı tartıyorum, 

kafamdaki inan kalbimdeki taze 
imanClan hakikat kalıyor. 

Azizim Kapan, sana büyük bir 
itirafta bulünacağmı. Beni affet. 

Bu hafta oynanacak f u"tbol müsa
bakalarının, belki son ma~larıdır. ı 

Bugiin <2 Sah) Şeref stadında 
Boğaziçi - Kabataş son tehir 
oynanacaktır. Hakem Halit 
F.zgüdür. 

'30 Mayıs Şeref stadında oynana . 
cak maçlar da şunlardır: 

Saat tam (14) de: 

Kabataş - Yenili e. 

(Hakemi: Halit Galip Ezgü) 
Saat (1:>,10): 

Yüceülkü - l stanbul 

(Hakemi: Şazi Tezcan). 

Saat <16,20) de: 

Vefa - Pertevniyal. 
(Hakemi: Şazi Tezcan). 

Saat (17,30): 

Ameli Hayat - Darüşşafa. 
(Hakemi: lzzct Muhittin Apak) 1 

Müsabaka komiseri Bay llhandır. 

ıVOT: 

Rll müsabakalardan sonra alına· 
cak neticeler ı•c pura11lar şamdyon 

tayyün ettiği takdirde, ayni günde IR. 
tanbulların, sonllnda futbol ~ampi . 
yonuna, uc sportmenlik mii.kfılatı a • 
alacak takıma mükafatları vaifrcck
lir. 

Voleybol şampiyonası olan Şişli 
1 

Terakki lisesi de ayni günde mükii - 'ı 
!atım alacaktır. 

mak istedim. O da olmadı. 
Bütün müdafaa silahlarım kı -

rıldı. Kaf amm inanıtma kalbimin 
duyuşu galebe çaldı ve benim için 
artık iman tazelemeğe de imkan 
kalmadı. 

imanım Kevtedi, itikadım sar · Beni büyük felsefemize karşı 
aıldı. Bekarlık mezhebine kartı be- ı bir asi, bir mürtet gibi telakki et. 
ni bağlıyan inanışlar çürüdü ve .. 1 Beni ayıpla, bana hakaret et. Her 
koptu. Beni mütterek mezhebimi • -teye layıkım. Fakat azizim Kap · 
zin o kuvvetli bağlarından kopa · tan benim için candan bir baba 
rıp alan mahluk da uzakta değil- doatu isen beni bu ıztıraptan kur· 
di. Aramızdadır. tar. Benim bu asi ve huta kalbime 

rın ve ailahtörlerin bir zafer hak · 
kı, ganimet hakkı iae bugün de 
zenginlerin, ıermaye sahiplerinin 
emek hakkı, zeka hakkıdır. En gü-
2.el kadınlar en yüksek para ye · 
kunla?"ile oynıyan erkeklerin eğ -
lenceaidir. Bunun en taze misali 
komünist Rtıayanın kapı dışarı et· 
tiği o nefis Çarlık Ruayayı kadın· 
larmın dünyan.ın her kö§eıinde en 

eserleri bizim bu imanımızın mu· Azizim Kaptan. Haftalardan • ancak sen yardım edebileceksin. 
kadd«:a kitaplardır. beri kafamı kemiren bu ıztıraba Bilmiyorum, hissediyor mu~un, 

Azizim Kaptan. karşı kendimi teda~i e.tmeğe çalıt· 
1 
anladın mı, bu sana biliyorum çok 

Bütün bunları niçin tekrar edi • hm. Muvaffak olamadım. Sade, aykırı gelecek. Şaşacaksın, kıza • 
yorum? Vereceğim haberden kaç· endişesiz ve r.. zş'eli hayatım zehir caksın, her şey hakkındır kaptan. 
mak, kendi kendimi utnnc ırmak kesildi. Kerdimi &efahete, kadının Her şeye razıyım. Yalnız .. 
ve bozulan akidemi düzeltmek için o hayvani zevklerine bırakr.>ak İs· Evet yalnız, beni affet Ben bi • 
belki! 1 tcdim. Olmadı. Kaçmak, kurtul • zim inanımızdan . dıtarda kalan 

Yunan atletleri 
perşembeye geliyor 
Onümüzdeki Cuma günü 'fak inı 

t ıdında çok mühim atletizm müsa 
•Ja!,aları yapılacaktır. 

· Ba mtt baka lRra iştira n ~ 

nanistan ve Balkan şampiyonların . 
elan Franejudis. Yorgakopolos, Men· 
dikas, Silas, Pataı ikis Perşembe eü • 
nU ~chrimize gelreiş bulunacaklar • 
dtl'. 

Seget takımı 
şehrimize geliyor 

Macaristanın en tanınmış takım • 
tarından Seget Haziranın ;; \e 7 inci 
glinlerinde iki maç yapmak üzere 
şehrimize geh~c·ektir. 

Bu maçların Galata aray n Be • 
siktaşln ;)apılması ihtimali çoktur. 

......... """""...... .llltıtualü•ııruttltdlHIUIQlflUmu1111111NtHllNlll.-

Yeni Kitaplar -
PİYER VE JAN 

Piyer , .e Jan l\laupassant'ın üçü 
dilimizde de basılmış olan yedi roma· 
nından bir tane idir. Hayri "Rüştü Ak· 
yürek tarafından Türkçeye çe\'ril • 
miştir. Ilü) ük bir söhreti haiz olan 
Pb.er ve .Jan l\laupassant'ın psikolo· 
jik roman tarzındaki en kuv\'etli e • 
scrlerinden biridir. 

Tu·siye olunur. Dağıtma yeri: Re· 
imliay Ba.;;ımcvi 'I'. L. Ş. 

o budala erkeklere, kadın için dü· 
§Ünen ve kadına gönül veren ser · 
semler kafilesine karııtım. Ve li· 
kırdııı bile kahkahadan kasıkları· 
mizi çatlatan aık kurbanları ara· 
aına dütmemek için, ne gariptir ki 
gene senin ellerine aarılıyorunı 

ve beni kurtarmanı istiyorum Kap· 
lan. 

Artık kafam durdu. Kendimi İ• 
nandıramadım. Seni nasıl inandı· 
rabileceğim ki bu bir buhrandır 
Hayır Kaptan, buhran değil. Bu İ· 

liklerime kadar itliyen, fuurunıt: 
eline geçiren bir kuvvet. Ağızılli 
kuruyor. Beynim oğulduyor. Du· 
daklarım onun adını söylemek içir 

titriyor. Kaptan. Aziz baba dos· 
tum. Beni karaktersiz, azimsiz, 
iradesiz tanı. Hepsini kabul ediyo· 
rum. ( DevMr.& ıHlf' ) . 
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.Finlandiya kadınları 
gönüllü asker ... 

Çanakkale' de 
Ekim, biçim ve orman 

işleri ne halde ? 

Finlandiyanın Türkiy e elçisi 
Talas Ankaradan geldi, Sofyaya 

Bay 
gitti 

lzmir Belediyesinin borcu-Belediye 
otobü alacak - Panayırı Genral 

ismet lnönü ag_~k 

Elez harabelerine yapılan rezintilerclen b:n 

1mıir 26 (Kurun) - lzmirf Bu suretle her yıl için 150 bin 
Turing ~e Otomobil klübü her 1 lira kazandmıt demektir. Beledi -
Cuma gezintiler tertip etmekte · ye 939 yılına kadar iş Bankasına, 
dir. Efez harabelerine yapıL:l 1 939 dan 944 de kadar da Finans 
gezintiler bilha11a çok rağbet Bakanlığına her yıl 150 şer binli· 

• görmektedir. Önümüzdeki Cuma ra verecektir. 
günü için de biri Bergamanrn BELEDiYE OTOBÜS 
Kozak yaylasına, diğeri Y eşilti · iŞLETECEK 
reye iki gezinti daha tertip etmit- Belediye, Jzmir içinde bizzat 
tir. otobüs itletmek arzusundadır. E · 

Turing ve otomobil klübü ge· linde imtiyazı da vardır. Fakat 
nel direktörlüğünden gelen bir bütçenin darlığı buna imkan ver
telgrafla İzmir Turing klübünün memektedir. Belediye reiıi, An • 
ç.alıtması kutlulanmııtır. karada hükumet merkezinde te · 

1ZMIR BELED1YES1NlN tebbüıte bulunarak lzmir beledi-
~-~- BOKCO yeıinin bu emelinin tahakkuku · 

Belediye reisimiz, Ankarada için yardım istemiş ve it, Batba · 
hük\ımet erkanının da gösterdiği kanımıza bildiri)mittir. 
alaka sayesinde, İz.mirin mühim Belediye, yeni alnacak otobüs -
bir derdini ortadan kaldırmağa lerin borcunu 20 yılda ödeyecek· 
muvaffak olmuftur. Mesele ıu · tir. 
dur: tZMtR PANAYIRINA 

HAZIRLIK 

Belediye reisi Doktor Bay 
Behçet Salih, Ankaradan döndü. 
Gazetelere izahat verdi. 

Bu yıl, 9 Eylul Panayırını. biz· 
zat General ismet İnönü açacak -

Çanakkale, {Hususi) - Ça · 
nakkale vilayeti yetittirdiği türlü 
mahsuller dolayııiyle mühim bir 
ziraat sahasıdır. 

Vili.yette bağcılık, zeytincilik, 
palamutçuluk mühim verimli zi • 
raatlerdendir. . 

Bu yıl bağcılığın ıslahı ve ge • 
nitletilmeıi yönünde çahtılmak · 
tadır. Meyve ağacı üretilmesine 
de ayrıca kıymet verilmektedir. 

Vili.yet ziraat müdürü Bay 
Reıat Atala kıymetli ve bir fen 
ve idare adamıdır. lıtanbul zira · 
at baı.müdür)üğünden vilayetimi
ze nakleden Bay Retat herkese 
kendini ıevdirmittir. 

Vilayeti Balıkesriden ayırt e· 
den K A Z dağaları ile Ağı dağı 
ormanları ve hemen hemen her 
kazayı çerçeveliyen Baltalık or -
manları bu yıl çok iyi korunmağa 
batlanmıt, fuzuli kesimlerin, ka -
çakçıhim önüne ıeçiJmittir. 

Vilayet orman müdürü Bay 
Kemal Çağlar itinin ehli, dürüst 
ve çalıtkan bir memurdur. 

Ormanlarımızın korunma ve 
üretme yönünden çok iyi idare e· 
dilmektedir. Bilhassa halka or · 
man itlerinde kanun yönünden 
kolaylık göıteren Bay Kemali 
herkes beğenmektedir. 

Bayramıç'ta 
Verimli bir ilerleme 

hareketi görülüyor 
Bayramıç, (Huıuai) Y emyeıil 

OYaJar... dallarla bezenmit sü
zel dağlar .. Her saniye deiiten de· 
kor yolculuğa batka bir zevk ve· 
riyor. Bayramıç güzelliğini göster· 
memek için saklanan bir eıki za· 
man kadını gibi Kazdağının etek· 
lerine naz ve istiğna ile saklanmıt 
gibi duruyor. 
Bayramıç kasabası herııün yeni· 

liğe doğru süratle ilerliyen güze) 
bir kenttir. Kazanın çalııkan kay· 
makamı Bay A. Çıtakoğlu ile bil
gili tarbayı doktor Muammer elele 
vererek çahtmaktadR'lar. Yeniden 

Filandiyanın Türkiye elçisi B.( Kendisiyle görüıen bir muhar· 
Talaı refikası Bayan Talasla bir· ririmize demittir ki: 
likte Ankaradan şehrimize dön· "- Ankaracla birçok yük1ek 
müt ve dün Sof yaya gitmitlerdir. ıahıiyetlerle görüf tüm. Baıbakon 

Bay Talas, Filandiyanın ayni General lımet lnönü çok kurJrJet
zamanda Balkan memleketleri ve li bir ıahıiyettir. Türkiyenin ••· 
Macaristan elçisi olduğu için ilgUi yaıal rJe ıoıyal clurumu üzerinde 
olduğu diğer merkezleri de dola. çok önemli clüıün-:eler elcle ettim. 
tacaktır. Bunları Finlandiya halkına birer 

Finlandiya ile ticaret muahede- birer anlatacafım.,, 
si Temmuzun üçünde biteceği Bayan Talaa Finlandiyada ka. 
için Finlandiya ile Türkiye hüku- dınların durumuna dair de §Unla. 
meti arasında yeni görütmeler bat· rı ıöylemif tir: 
lamıftı, Bay Talas Ankarada bu "- Finlancliya, Avrupada ita. 
itle uğratmış ve timdi yerini elçi- clına ük. dela rey hakkı rJer~n 
Jik ki.tibi Bay Yalantiye bıraka- memlekettir. Parlamentoda lıa -
rak gelmittir. Türkiye - Linlandi· clın üyelerimiz var. Muhtelif meı -
ya ticaret ıörütmelerine Bay YA· leklerde kaclınlar çoğalıyor. O 
Janti Finlandiya namına devam kaJar ki erkekler tikayete bcqla -
edecektir. Yeni muahedenin bir dılar. FinlancliyaJa aıker lraclın • 
haftaya kadar imzalanacağı umu- lar da varclır. Orclucla gönüllü ka • 
luyor. clın aıker bulunmaktaclır. Bunla • 

Türkiye ile Finlandiya araaın- rın ıayııı birlıaç yüz bindir. Ço • 
daki ticaret müvazenesi geçen yıl luk çocuk ıalribi anneler orduya 
Türkiyeden yana çıkmıttır. Finlan gönüllü yazdıyorlar. Bunlar Ü • 

diyaya Türkiyeden 500 bin lirahk nilorma giyerler. Geçit reıimle • 
mal gitmiş, Finlandiyadan Türki- rine ittiralr ederler. Finlandiya • 
yeye ise 300 bin liralık mal ıirmit- ela kadınlık hareketinde en ıö~ 
tir. Finlandiya elçisi, Finlandi- çarpan taral oatan ıeverlilıtir.,, 
yadan daha fazla mal getirilmesi- ' Bayan Talum anlatığına göre, 
ni temine çahımaktadır. Yeni ti- Finlandiya ıönüllü asker kadınla
caret muahedeıinin takas esasına rının üniformaları ıri bir roptur. 
dayanacağı kestiriliyor. Önü kapalıdır ve yüksek yakalı-

• • • dır. 

Finlandiya elçisi Bay Talaı he
raberinde gelen refikasiyle yeni 
evlenmit bulunuyor. Ayni zaman
da balayı geçirmektedirler. Bayan 
Talu, Finlandiyanın tanınmıı ya
zıcılarındandır. 

Finlandiyaya döndüğü zaman 
Türkiye için çok iyi yazılar yaza. 
cağını söylemektedir. 

belediye binası yapılmekta, ıehre 
elektrikle ıtrk vermeğe çahtılmak-
~d~ , 

Bayramıç kaza sahası yönünden 
Çanakkale vilayetinin ikinci de
recede büyük kazalarındandır. 

F aaulye, biber gibi civar mah
sulatından ayrı değerli ihraç mal-

Bayan Talaı \;undan önce, bir 
hukuk profeıörü olan Finlandiya 
elçisi Bay Talasın talebeai bulun
maktaydı. Bayan Talasın ayni za
manda hukuk doktorudur. 

Her ikiıi de sonbaharda tekrar 
memleketimize gelecek, lzmir gi
bi diğer büyük tehirleri ıezecek
lerdir. 

Belediyemiz lı Bankasına 
borçlu ve ber yıl 300 bin lira öde
mek mecburiyetindedir. Bu ka • 
dar mühim bir paranın bütçeden 
bu iıe ayrılması, tehrin en lüzum· 
1u ihtiyaçları, bakımı ve saire ü -
Üzerinde tesir göstermekte, iste · 
nen birçok itler yapılamamakta · 

)ardır. Panayır komitesinin fahri =================:-=========== 

ları yetittiren kaza natürel görüm 
itibarile birinciliği kazanır. Yük· 
ıek k.azdağlarmm göğe bq kaldır• 
mıt ormanlarmm aruından akan 
Mendres çayının çıktığı Evciler • 
Bıçkı yerleri yazın en sıcak ayla· 
rında bile inaanı ütüten ıerin ha· 
vası ve buz gibi suyu ile civara ün 
salmııtır. Bayramıçta genç sübay· 
larrmızın yardımı ile canlanan 
apor kıpranmuı heTgün daha 
kuvvetlenmektedir. 

. dır. 

T etebbüs neticesinde, borca 
kefil olan Finans Bakanlığı, 939 
•eneıinden itibaren batla.mak ve 
944 yılına kadar ödenmek f&rtiy
le, her yılın 300 bin liralık taksi· 
tinin yarııını (150 bin lirasını) 
.bankaya yatırmağa karar vermiş· 
tir. 

birinci bafkanlığını kabul buyur· 
muılardır. Ekonomi Bakanı Bay 
Celal Bayar da ikinci reistir. 

Panayır, geçen yıllara nisbet · 
le daha fazla alaka görecek gibi
dir. Bunu tahakkuk ettirmek için 
de çok çalıtılmaktadır. Hükumet, 
büyük yardımlar ve kolaylıklar 
göstermektedir. Döviz, konten -
jan ve gümrükle alakalı itler, ya· 

kında bitirilecektir. 
Bundan bqka Devlet demir -

yolları ile deniz yolları idareleri, 
panayır ıünlerinde çok ucuz ta -
rifeler koymayı kabul etmi,Jer · 
dir. 

Devlet Demiryolları, 12 Ağuı· 
tostan 6 Eylul tarihine kadar her 
iıtaıyondan lzmire gönderile • 
cek ef ya ve gidecek yolcular için 

KURUrt'un edebt tefrlkaaı: 89 ğı bekarlar ırupundan en güven -
diği bir çömezinin kendi eli ile 

kaptan !Öyle böyle amma i · 
lla.nı kuvvetli, görütü kuvvetli bir 
~d~ındır. Onun· fikirleri, kanaat · 
lcerıy]e eğlenir gibi komıusunun 
rıını sevmeA'e kalkmak .. Kaptan 

llluha.kkak beni kovacak! 
d Fakat Nilüfere yaklaımak için i; ~a~ka yo) da bulamıyoruz. Ma-

e 1Yı dütünüyor. 
Dojrudan dojruya Nilüfere 

r•ıaarn kutkulanacak. Kendisiy · 
he hir nört yapmak istediğime, 
lftadan haftaya oraya &İttikçe 

kendime bir tatil eğlencesi ara • 
dığıma hükmedecek. O zaman 
belki tatil günleri de yüzünü ıö -
remiyeceğim. 

En iyisi. 

elinden çıkmıf olmasına kıza-
cak, müteeuir olacak. 

Fakat ne olsa baba doıtudur. 
Bana acır ve heni ıever. 

Karar verildi. 

Mektubu Kaptana yazacağım. 
Maide bu kararın terefine bize 

birer çilek ıerbeti içirdi. 
Fazıl alay etti: 

- lnıallah yakında nitan, nı · 
kah terbetinizi de içeTiz. 

Daha doğrusu en az tehlikelisi • • • 
gene Kaptana yalvarmak. Gece yarısından çok ıonra e·ıe 

Maidenin ilk fikrine yaklatı · döndüm. Gözümde uyku yok. Er • 
yc:wuz. ken bankada bulunacağım. Fakat 

Evet en doğrusu gene Kapta - ı uyumak kabil değil. 
na bat vurmak .. O benim karak - Oturdum. 
tenizliğime, samimi olmayıt1111a Bu mülhit gönül airıımm bel-
kızacak belki .. Artmasına çahttı- ki de reçeteai olacak mektubu yaz· 

gidit, gelit yüzde 50 tenzilat ka · 
bul etmittir. 

Bundan baıka panayır günle
rinde, muhtelif merkezlerden iz · 
mire azami tenzilatlı seyahatler 
tertip edilecektir. 

ltalyan ve Alman bazı vapur 
kumpanyaları da ayni tekilde 
yolcu ve etya tarife tenzilitını 

kabul ettiklerini bildirmitlerdir .. 

mağa batladıım: 
Azizim Kaptan: 
"Bu mektubum aana ummadı · 

iın bir haberi verecek. Hemen İta· 
ret edeyim ki bu mektubu yazar • 
ken her zamankinden daha tabii· 
yim. Bir buhran veyahut tabii ol · 
mryan bir net' e içinde değilim. 

Hayatınım büyük bir devrimi 
olan o haberi vermeden iki üç ke
lime ile sana kafama aaplanan ye· 
ni dütünceleri izah edeceğim. 

Azizim Kaptan. 

Bilinin ki ikimizi bağlıyan aa· 
mimi dostluk duyguları araımda 

bir de büyük dütünüt ve kanaat 
birliği vardır ki bu hemen hemen 
o aile bağlarından daha kuvvet • 
lidir. 

ikimizi birlettİTen nokta kadın 
hakkmdaki fikirlerimizdir. Senin 

Bayramıçta yeniden yeTleıtiri· 
lecek göçmenler için evler yapıl· 
masma yakında baılanacaktır. 

Yurdun bu ıüzel ve sevimli bu· 
cağına yeni bir varlık verecek 
göçmenlerimizi halk alaka ile bek
lemektedir. 

ve benim uzun ve yahut kısa tec· 
rübelerimiz ve öğrendiklerimiz 

hislerimize de katıtarak bize bir 
kanaat vermittir ki kadın erkek 
için mackli bir zevk aletinden baı· 
ka bir fey değildir. Kadın ditidir. 
Her diJi mahluk gibi kadın da an· 
cak bir keyif aleti ve yahut ço • 
cuk makinesidir. 

Kadını sevmek, onun için he • 
yecan geçirmek ve hatta yarım sa· 
at uykusuz kalmak hele ona hı-.ya• 
tını bağlamak ıeraemlik denilen 
hastalığın i.'fanndan sayı)D'. Buna 
da iman edenlerdeniz. 

Kadın, bütün süsüne, rengine, 
inceliğine rağmen fiziyoloji nok -
tasından yarmı, ıakat ve kirli bir 
mahluktür. Kadının güzel kokuya 
dütkünlüğü, kendi igrenç kokusu· 
nu baatmnak içindir. Kadmm uıl 
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TAKViM 

~ 
Gün doğuşa 
Güo batısı 

SAL! 
28 Mayıs 

25 SE~ER 

4.~3 

19.!iO 

Çarşamba 
29 .Ml)"lS 

26 SEFEi. 

-4.S:J 
19,30 Yazan: Niyazi 'AtimeCJ OJnı,. TefriJCa. No. -145-

Sabah namazı 3.3:i ~.S4 
Öğle namazı 12.]1 li.11 
İilndl Dımazı 16. tO 16.10 
Akşam namu 19.:ıO 19,30 
Yatsı oamaıı 21.27 21.28 

1 B izansın eski sütunlar 
1 Sarhoşluğun sonu! 

imsak uı 9.'&0 
Yılın geçen gün.lerl 158 

- lngilizceden - Çeviren : lskender Fahreddin 
Con, Londranm Tanınmış ma· 

kine mühendislerindendi. 
içkiye çok düşkündü.. Karısı 

yoktu. Fakat, karısı kadar kendi
sine bağlı bir metresi vardı: Jül -
yet. ı 

Jülyet yirmi iki yaşında, sarı 
saçlı, zeki, uzağı görür bir kadın· 
dı. Kocası harpte öldükten sonra, 
Conu tammış, sevmiş ve onunla 
birlikte yaşamağa başlamıştı. 

Con haftada en aşağı bir gece 
çalıştığı fabrikada nöbetçi kalır -
dı. 

Jülyet, Conun fabrikada nö -
betçi kalışından hiç de memnun 
değildi. 

Jülyetin \hakkı vardı .. Con fab
rikada nöbetçi kaldığı zaman çok 
viski içiyor ve makineler arasın -
'da sızıp kalıyordu. 

Conu bir gece fabrikadan sed
ye ile getirmişlerdi. 

Con gece yarsmdan sonra. faz
la viski içerek bir telleri sıkqtn
ma ımak~si arasına kendisini 
kaptrrmıt, kolundan, yüzünden 
ve bacaklarından yaralanmıştı. 

Conu arkadatlan makine si • 
lindirleri arrasından güçlükle kur
tarm1&lardı. 

Co~ bu kazadan sonra iki ay 
evinde kaldı .• Yaralarını savuf -
bırduktan sonra ve tamamiyie i· 
yileştikten sonra, tekrar fabrika· 
ya gitmeğe ba§lamıştı. ı 

Coru_.akşaınlarx biraz gecikse, 
~ülyet derhal.,bir otnmobile a'th -
yara:k fabrikaya koşar, Conu e -
liyle bulup eve getirirdi. 

Con, Jülyetle evlenmeğe karar 
vermişti. 

- Jülyet çol< vefakar bir K'a· 
'dm. Ben o~dan iyi ibir zevce bu -

1 • • 

lamam. ' 
Diyordu. 
Con bu kararını Jülyete açtiğı 

zaman, genç kadın o kadar çok 
sevinmişti ki.. ... ~ 

':,; ~~ ~ 

Büyük harp bütün şiddetiyle 
Clevam ediyordu. 

Conun fabrikası geceli gün · 
'düzlü çalışıyordu. Gece ve gün • 
düz işçileri ikiye ayrılmıştı. 

Con f abrikann elektrik tesisa
tını yapan çok değerli bir fen a -
damıydı. Fabrika sahipleri onu 
haf tada iki gece fabrikada kal • 
mağa mecbur etmişler, Conun bu 
fedkarlığı için de kendisine fazla 
para vermişlerdi. 

Con haftada iki gece fabrika
da sabahlıyordu. 

O gece hükumete fazla mik • 
tarda demir eşyası teslim edecek· 
lerdi .. Fabrikada her günkinden 
iki misli fazla işçi çalışıyordu. 

Con iki gün sonra Jülyetle ev
lenecekti. Fabrikadan çok para 
alıyordu .. Jülyeti mesut edeceğin· 
den, sıkmtıs1zca geçindireceğin · 
den emindi. 

Con, gece yarısından sonra, 
her zamanki gibi, viskisini çek -
meğe başlamıştı. 

Fabrikada işliyen binlerce işçi· 
nin makine başlarında çıkardığı 

gürültüler Conun kaaf sını sersem
letmişti. 

Con, iki yüz elli ton ağrlığın -
da büyük bir presin hareketsiz 
duran silindirlerine dayanmış dü· 
tünüyordu: 

1;9 
- Kık sekiz yaııına girdim .. Yılın kalan ıtiinlcri 208 ~07 

Bir yıl sonra bir çocuğum olursa, ,._ _________ .._ ___ .. , 

kendimi dün)'anm en mesut bir a· 
damı aayacağnn. Sevgili Jülyet -
c iğim de genç yaşında, güzel, se· 
vimli bir ana olacak. 

Con, çocuk gibi ıevinir.ordu .. 
Yanında duran viski ıişeıini 

ağzına götürdü.. O, viıkiyi soda· 
sız içiyordu. içtikçe gözleri kızıl
laşıyor, başı dönüyor, ve gözleri 
dumanlanıyordu. 

Con kendi kendine: 
- Yarın çocuğum olUTsa, o -

nun sevgisiyle belki daha az içe-
rim .. 

. ~ 

Diye söyleniyordu. 

Conun arka'daşlarmdan Peter
son, ayni fabrikada çalrşan mu • 
avin mühendislerdendi. Yarım sa· 
at kadar gece tatili yapmışlardı. 

Peterson, Conun Y.anma gel -
mişti. 

Con, }'arı ayık bir halde sor -

RAD YO 
--~------------------------BugUn 

lSTANBUL: 
18: Almanca ders. 18.30: Jimnas -

tik (Bayan Azade Tarcan) 18.50: 
Muhtelif plaklar. 19.30: Haberler. 
19.40: Bayan Mari Oskan piyano, 
Mesut Cemil viyolonsel. 20: Maliye 
Bakanlığı namına konferans. 20.30: 
Demir caz ve bayan Rebii şan, 21.15: 
Son haberler ve borsalar. 21.30: Rad· 
yo orkestrası. 22: Radyo caz ve tan
go orkestralaı·ı. 

BUDAPEŞTE 545 Khz. 550 m. 
19.30: Düo armonik 19.55: Sözler. 

20.30: Budapeşte operasından Verdi· 
nin "AlDA,, operası. (lstirahatlerde 
duyumlar). 24: Çingene musikisi. 

BUKREŞ, 823 Khz. 364 m. 
13 - 15 Duyumlar ve plak. 18: 

Plak. 19: Duyumlar. 19.15: Plak. 20: 
Sözler. 20.20: Şarkı plaklar. 20.45: 
Sözler. 21.05: Senfonik orkestra kon
seri. 22: Sözler. 22.15: Konserin de • 
vamı. 23: Duyumlu. 23.15: Dans 
(Mircea kahvesinden). 23.45: Ecne -
bi dillerinde duyumlar. 

V ARŞOV A, 224 Khz. 1339 m. 
20.35: Sarlnlar. 20.50: Sözler. 21: 

Kuartet oda musikisi. 2L30: Film 
musikisi. 21.45: Duyumlar. 21.55: - - 1 
Konferans. 22: "LUCtE DE LAHER- , Dikllitaş ve cıvar1nın eski bir resm - Karından memnun muıun, 

du: · 

Peterson l?. MOOR,, adlı opera <Donizetti). 23.30: Ayasofya ve Saraybumu civa· HünemameCle yılan l>qlarının 
Sözler. 23.45: Plak. 24: Sözler. 24.05: d J K Sül k d d d "' 

Genç ıınühendis içini çekerek Pl!k. rın a üıtiniyen ıütunundan ı anunt ·· eymana a ar ur ugu 
cevap verdi: PRAG 638 Khz. 470 m. başka daha bir çok sü· yazılmaktadır. 

_Zannettiğin kadar değil. 20.30: Karışık konser. 21.30: Ti - tunlar vardır, Bunlardan bi- Sütunun eskiliğini yazmıştık. Yı 
yatro. 22: Orkestra. 23: Duyumlar. ri de Gotlar sütunudur. Bu sütun, lanlı sütun ilk önce Bizan.sta dikil· 

- Niçin?... Karını sevmiyor .23.15: Plak. 23.30: l{arışık hafif mu-
musun? siki. 24: Duyumlar. Sarayıburnu parkı içinde ve Top· mit değildir. Sütun Milattan önce 

· kapı sarayının Sarayburnuna açı- 279 yılmda Gollardan müteşek· - Seviyonnn. Fakat, benim 
sevgimin ne değeri var?! O da ~ B Q R S A _ lanı kapının önün,de on beş metre kil bir ordu ta·rafmdan zaptedilen 

11 
1 uzunluğunda ve granitdendir. Sü- Defli şehrine dikiJmi~ti. beni, benim onu sevdiğim kadar 

1. "d" [Hiz'1annda "Yıldız işareti Cllanlar Uı.e· tunun Boğaziçi tarafına gelen yö- Tarihçi Herodot Sütun ve altın 
sevme 1 1 1

' • 'l · d 27 5 93.5 d l .. 1 d I"' · 1 1 d . 1 '\, nn e • • · e mua.me e gorco er· · nün e atınce şu satır ar yazı ı ır: uehpa hakkında şu satır!an r~~ı-
- Sevmıyor mu· dir.) Ra.kamlar kapanış fiatlannı gösterir ı Fortumae reducı· ob de'vı·ctos Got- A h ' · yor: Rumlar Platea mu areı)"Slll· - llk önce seviyordu. '.Aradan ı hos 

"ukut (Satış) den sonra topladıkları giimUşJerin 
yıllar geç.tikçe lbenden aoğumağa • Londrı fı'2Y., _ * vıyana 23, _ " Mağlup olan Gotlardan dolayı onda birini Delfi şehri mabuduna 
haşladı. l * Nnyort 12s. - * Madrlı 17 - bu sütun dikilmiştir,, anlamına a;yırdılar. Bu gi1müşle bir altın ~eh-

- Kaç yıldır evlisin? ! ~:11:00 ;::: ~ : ~:;~1:va :!: :: gelmektedir. pa yaptu·arak mabuda takdim etti· 
- Yedi yrl oluyor... • Brüksel s2, - * Budapeşte ~4. - Sütunu, imparator ikinci Klöd ler; bakırdan yapılmış olan üç baş 

Ç k rn k d 1::. * .Atina 24, - * Bükrcş ıs, - h 
- 0 az ..• IDU a ar ıusa za. • Cenevre 806 ·- .., BeJgrat ı;4, _ (Mark Orel) 269 da Nişde Got· lı yılanın üzerine konan bu se · 

man içinde karının senden nefret • Sofya 24, - * Yokohama 34, - ları yenmenin lbir hatırası olmak pa Kalyopi mabedinin yakınında 
etmesine ıaımamak kabil mi? 1 * Amsterdım 83, - *Altın 933, - üzere diktirmişti. id~. 

- Sebebi var, Con! Karmu * Prag 98, - *Mecidiye 47, 50 1 
* srotho'm !'13. -· • Rsnlcnot 21ı7, - 1 Sütunwı bulunduğu yerde vak· Rumlar iğtinam ettikleri malın 

haklı buluyorum... Çekler (kap. sa. 16) =ı tile Septim Sever tarafmdan yap- onda birini bir tarafa ayırarak bu· 
- Ne dedin? ıKarmı haklı mı tırılmış bir tiyatro vardı. nunla bir altın sehpa yaptırıp §U ., Loodra 624 50 * Stokhlm 3. !07f> 

buluyorsun?! * Nevyork o.79l!l • Vlyaoa 4.2340 Nisefor Gregoros lstanbulun cümle ile Delfiye nezretmitlerdir: 
- Evet .• Çünkü benden çocuk 'f. Parls 12.06- * Madrlt S.Stl7 eski abidesi olan bu sütunda vak-

• Mıı~no 9.6586 • Berıın 1,9698 - Geniş Yunanistanm kurtarı· 
istiyor. ikimiz de doktora gittik.. * Bru··kscl 4.668 .. • Varşova tile Megaryalı Vizasın heykeli bu- t 

"' 
4.2ıso cılarr, her tarafı alçakça bir esare -

Muayene olduk. Çocuğum ola - • Atını. 84. I06ll • Budapcşte 4,44~6 Junduğunu rivayet etmiştir • ten ktuiardıktan sonra bu sehpayı 
mazmış. Karım çok kederlendi. * Cenevre 2.45- • Bükreş 78.4190 YILANLI su·· TUN 

* So''"a 64,0820 .._ nelgrat :ıs.0843 nezı·etmı·şıerdir - Sen kederlenmedin mi? '$ ... .,, * Amstcrdam 1.17.'4 • Yokohama 2.7 275 IA •• 497 l d T • Sütunun üzerindeki altın vazo, 
- KederlenL,'!kten ne çıkar?! • Prag 19,0840 • Moskova 1099 :;o Mi attan once yı ın a emıs lstanbula getı"rı'lmeden o··nce kay· 

toklis ile Pozanyosunı Salambin ve lstirabımdan geberiY.orum. Fa· [ E 5 H A M 
Pli.tada İranlıları yenmeleri üzeri· bolmuştu. kat, elden ne gelir?!.. . * 1$ Bankası 9.5•>- Tramvay ) 9,- ne dikilmiş olan yılanlı sütun da Pozanyos, şunları yazıyor: 

Con içinden ıgülüyordu.. O, •ARnaıdıolu 2!·935~ * <:Otnmyconntooea:· ~.·: ı' en eski sütunlardan biridir. Biribi· ~ Run· 'ar. Pla"'•~a mtızafferivetin-
böyle bir haatalıktan muztarip e .. ... .u , IJC " 

şır. Hayriye 15.50 ~ark De~ -.- rine sanlını§ üç yılan şeklinde olan den sonra, bakırdan yapılmış bir 
değildi. Ondan daha yaflıydı.. •MerkezBa.ıık.asl 58.- Balya -.- ve bı"r kı•mı kurunumuza kadar · b" 1 h d ., eJder üzerine ır a tın se pa a a· 
Fakat, ondan daha dinç, daha ~~~~not~ -.oo s;~e;·n ecza ::: kalan bu sütun İranlılardan alın- mrşlardr. Bakırdan yapılmış olaJl 
gösterişli ve kuvvetliydi. 

9

'

50 

mış harp aletleri eritilerek yapıl- bu adak zamanımızda vardı. 13 .. 
Con kendi kendine söylen,di: istikrazlar tahviller mıştı. kin Fokide -Delf mabedinin bıt· 
- Karım iki aylık gebedir. J*l933TllrkBor. ı ~8.!)5 Elektrıt -.- Bu anıt '(abide) altın bir ayak lunduğu yer_ kralları altına da" 

Yakında bir çocuğum dünyaya ' H 
26

•
80 

Tramvay 
31

'
70 

üstünde imiş, Üç. yılan başı Üzerin· ir nesi varsa alıp gı'ttiler. 
1 ı_ l k * . " m 21.so Rıhtım 17, oo 

ge irse, Peterson !ki.moi ir ne a - !stlkrtzıDahlll l 94,75 * !nadota 1 43 3rı de de albn lbir vazo bulunuyordu. (Devamı var) 
dar çok kukanacak ! l 

1 

*P.:rgaııl lstıkrazı 94. - * Anadolu ıı 43,30 1856 yılma kadar bu sütunun 
• 1928 A l\1 ıo, - Anadolu m 51,50 hakiki tarihi bilinmiyorClu. Bu ta-

F b 'ka .. b" d h' k * Sıvu-Erzurum 9~.- •'VTt!me~~ıı A. ~l.70 
a rı nın ıçı ır en ıre a- rihte sütunun altı kazılınca orada 

rardı.. h'akiki tarihini gösterecek vesika· 
Koridorları müthi§ bir uğultu nin yukardan düştüğüni.i gördü. Iar bulunduğu gibi, Platea harbine 

kaplamıştı. - Feiaket .. Felaket .• Con si - iştirak eden otuz bir Yunan belde-
Elektrikier sönmüştü. lindirlerin arasında kalmı§ ! sinin adları da okundu. 
F'lhrikanın pencerelerinden Diye haykırdı. Kaide taşının cephesinde rumce 

mavi rlııman bulutları çıkmağa Makinenin yanında boş bir kitabede sütunun Teodosyos tara-
başlamıştı. viski fişeainden başka bİr!ey bu- fından Proklosun dikmeğe memur 

Couun arkadaşlar;, elektrik lamadılar. edildiği ve otuz iki günde dikildi-
dairesine koşuştu]ar.. Küçük Mü!:endi!. Con sarhoşlukla ği yazılıdır. 
elektirik fenerleriyle Conu arı - tazyik rmah.--inesinin pisttonuna Üç yılanın uzıyarak teşkil ettik
yorlardı. basmış, ve yukardan düşen iki leri başlardan birinin çenekemiği 

Peterson birden gözünü yere yüz elli tonluk presin altında ka· eski eserler müzesinde saklı bu-
dikti .. Ve hü>:ük ta:ı:Iik P.erdesi - ğıt gibi ezilip kalmıştı. lunmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan haıka günlefde f38:1 

(2,S dan 6) ya kadar lstanbul J)ı· 
vanyolundaki {118) numaralı bıJ; 
sus! kabineıinde hastalarmı kabU 

eder. ıı 
Muayenehane ve ev t~JefoJl. 

~ .ı ·ııı 22396, yazlık telefonu Kanu1 

38, Beylerbeyi 48. ~ 

Diş tai>ibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami kar§ısmd• 
· Bursa ıokak No 1 
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Birinci Basın Kurultaqı dün • • • 
ışını bitirerek dağıldı 

1J1F9 (Baştarafı Birincide) parak yürümesi lazımdır. Denile-

ketinıizin muhtelif yerlerinden ge- bilir ki matbuat bu vazifesini şim
len tebrik ve kurultaya iyi işler diye kadar yapmıyor muydıu? Şüp 
başarmasmı diliyen telgrafların, he yok ki büyük Türk devriminde 
Neşet Atay tarafından gönderilen Türk matbuatmm büyük faydası 
ve lstanbulda konuk bulunan Ce- ve çok büyük tesiri olmuştur. Am
nup Amerikası ve lspanyal . ma hiz bütün inkılap havası içinde 

ı gaze j .1 • • . 
leci arkadaşların Atatürk Türkiye- matbuatın teşn <ı. m('saı et~11esme 
sinin ilk Basın Kongresini sevgi kıymc~ ~e eh.~mnnıyet ;erıyoruz. 
ile selamlamakta olduklarını bil- Mesela ınkılap fırkası aıle esasla
diren telgrafı okunmuştur. rrna eh:ınmiyet verir ve hürmet 

Bundan sonra komisyonlardan eder. Bınaenaleyh ı:ıatbuatmnzd~ 
gelen raporlar üzerinde görüşül- d~a ona nazara~ hır hava .esmeı:ıı 
ıniye başlanmıştır. lazımdır. İnkılap fırkası daın1a re-

llk olarak işbirliği komisyonu nlizeye ehemmiyet verir. Binaen 
raporu okunmuş ve bu hususta is- aleyh bir çok hikfıyelerin, hakikat

lerle alakasr olnuyan tarihi hikatenen izahata komisyon raportörü 
Refik Ahmet Sevengil karşılık ver yclerin hizim zihniyetimizle, in

kılap zihniyetiyle alakası yoktur. 
miş, komisyonun devlet teşekkül- Yani bu itibarla ve bu noktai na
leri ile gazeteciler arasında müna-

za rdandu ki bütün matbuatın da 
aebctlerin nhenktar bir surette yü-

hizim yn~acbğımız inkılap havası 
rüyel:.ilmesi için Matbuat Genel 

içinde ya§~nnasmı arzu ve temeı:ıni 
direktörlüği.inün teşkilat ve vezai-

ederiz. 
fine c1air kanunun hükümleri da-
hilinde bir teşekkül vücude geti- Arkadaf)lar, matbuat bilhassa 
rilmesini faydalı gördüğünü işaret son zamanlarda çok büyük ehem
ederek demİ!tir ki: miyet ve krymet iktisap etmiştir. 

Bir asrrdanberi ehemmiyeti fev -" - Bu teşekkül devletle gazete-
ler arasmda bir bağlantı vazife8ini 
görecehi:ir. Bunun nasrl olması 
lazım geldiğine dair komisyonu
m uz fazla meşgul olmadı. Biz dert 
leıi konuştuk. Gazetelerle devlet 
teşkilatı arasında zaman zaman 
şikayetlere sebep olan güçlükleri 
gözden geçirdik. Ve böyle bir te
şekkt:le lüzum hissettik. Bu te
şekkülün şeklini, çalışma progra
mrm doğrudan doğruya kmultayı
ımzdan aJTılması mevzuubahis n-

1 

lan heyet tarafından hazırJanabi- 1 
leceğini düşündük. Djğer komis- · 
vonlarm ela bövle hir tef:ekkü1ün 1 . - . 
lüzumu neticesine vardıklaıını 
da öil:rendik. Komis\·o:ıl::ırm rn
porlarmm olrnnma~indan f;onra 
vaziyet kftfi derecede aydmlana
c::ı.ktır. 

Bu • ~:ckkiilde yalnız devlet me
rr.ur!armın mı bulunacağı, yoksa 
bunun basın mensupları tarafın
dan mı teşkil olunacağı hakkında
ld bir soruya karşı da komisyon 
raportörü, merk~zi Ankara olacak 
bu teşeldiüliin basın mensupları 
tarafın :lan yapılacağım söylemiş
tir. 

N~C1P ALl KÜÇÜKA 
SÖYLÜYOR 

Bu esnada Necip Ali Küçüka, 
komisyon raporu reye konmadan 
evvel teşkilat işiyle devletin t'.la
kası bakımından bazı izahatta 
bulunacağım söyliyerek söz almış 
ve demiştir ki: 

" Arkadaşlar, dün komisyon
larda ben de bulundum. Ve ca
lıBmaları:na iştirak ettim. Kon{is
yon ların bazıları sabahtan ak!'ama 
kadar muntazam calr~tr. Ark~da!'
larm bir çoklarmr; n~şriyat mes~
lesi etrafında nohiai nazarlarım 
uzun boylu dinledik. Arkadaşlarrn 
r:ıertleri o kadar cok idi ki ve ar
kadaşların dertli meselelere temas 
ettiler ki höyle bir basın kurulta
ymm hakikaten ne kadar lüzumlu 
ve. faydalı ~lduğ~mu ben orada bir 
kere <laha anladım. Bu itibarla 
matbuat umum müdürlüğüne arzı 
ı eı::ekki.ir ederim. 

Bizim daha doğrusu inki1abm 
matbuattan ve basından istediği 
şey nedir? 

Arkadaşlar, biz büyük devrim 
atlayı~lart geçirmekte olan bir 
milletiz ve kendi amacnmz içinde 
ilerlemekteyiz. Biz bu amac:muz 
içinde ilerlerken matbuatın da bi
zimle beraber bir havada ve bizim 
le beraber elele ayni heyecan ve 
imanr kalpleıinde taşıyarak ve çar 

J.::ı.Hide artmakta olan matbuat 
sayesindedir ki, p;eeçn asır, bu za
manın halk hükfmıetlerini doğur
muştur. Eğer matbuat olmamış 

olsaydı halk hükümetinin ve dev
letinin, büyiik halkçılık prensipi -
nin doğabilmesine ve yaşıyabil • 
mesine imkan yoktu. Bu, matbu -
at sayesinde hakikat olmuştur. 

l\Iatbuatta bu büyük telfik 
kuvveti varken devlet matbuat 
ı~arşısmda elbette lakayit kala -
ınaz. Onun için 19 urfti.1 asırdan 
itibaren amme hizmetleri üzerin· 
rle vazifeleri günden güne çoğa
lan devlet, matbuata kendisine 
,!?,'Öre bir istikamet vermek ve ona 
kendi esasları üzerinden bir yön

dcm vermek mecburiyet ve zaru · 
retini duymuştur. 

19 uncu asrın en liberal havası 
içinde hile matbuat kanunları ya· 
pılmak suretiyle matbuatm sahai 
faaliyetine bir çizgi çizilmiş ve o-

l l bir istikamaet verilmiştir.Binaen 
aleyh matbuatnı hu artan ehem -
miycti ile elbette devletin alaka -
sı vardır ve ona karşı bir istika -
met alınacaktır. Her memleket 
kendi matbuatına bir istikamet 
ve yöndem vermiştir. Bizim mat
buatmmm1 istikameti nedir? Ne 
olacaktır. .. 

Arkada~lar, Büyük Önderimiz 
yedi sene evvel irad ettiği bir nu
tukla bu istikameti vermiştir. 

Bundan brkaç parçayı oku· 
mak isterim: 

İnsanların vicdaniyatI matbu
at hürriyeti ve hürriyeti siyasiye
nin tecelliyatı gibi nefst'.lemrde 
aziz olan avaliınin heyeti içtima
ye~'İ istirap ve tcı-cddiye sevkede
c-ek galat sıtrettc stimal olunması
na bizzat vücud!1 ic_:timainin hik -
meti hayatı manidir. 

Muhakkaktır k1, Ciin'hmiyet 
<lcvrinin kendi zihniyet Vt~ n h ift • 
kiyatı ile mütehalli 111c.ü~uatmı 
gene ancak Ciinıh!.ıriyı:~in !-.endi -
si yefr~tirir. Bir taraf: ~l r gı:>çmi.~ 
devirle!' ev;·ak; mw i:matmın ve 
müntcs:ır 1 erinin ~! · ıyn kahili ıslah 
olanla nazan millette taayyün 
erlcrk•:n rli~PI' taraftan Ciinıhuri
yet mathuatmm temiz ve feyizli 
sahası ittisa Ye ittila etmektedir. 
Büyük ve necip milletimizin yeni 
hayatı me5ai ve medeniyetini tesis 
ve trchiz ederek ancak bu yeni 
zihniyetteki matbuat olacaktır. 
(alkışlar). 

Arkadaşlar, bu esas içinde 
matbuatrmrna bir istikamet veril· 

miştiı'. Matbuat kanunu ve mat -
buat müdürlüğünün teşkiline mü· 
teallik olan kanun işte bu esas -
tan kuvvet ve bu esastan ruh al -
mıştrr. 

MATBUAT HÜRRlYETl 

Arkadaşlar, bütün bu vaziyet 
içinde matbuat denilen şey ne o · ı 
lacaktır denebilir. 

Arkadaşlar, hiç şüphe yoktur 
ki, Kemalist rejimi hürriyeti mat
buat.a ve vicdan hüniyetine kıy -
met ve ehemmiyet verir. Kema · 
list rejiminde hürriyeti matbuata 
nasıl kıymet verildiği ve bunun 
hudutlarının nasıl çizildiği gene 
tnönünün matbuat hakkında söy
lediği bir söylevle ifade etmek is
terim. 

Zannederim ld, matbuat kanu· 
nunun müzakeresi esnasında İn -
önü diyor ki: "Birinci mesele ~u
dur: Matbuat hürriyeti bu asrm 
en iyi ve en müessir vasıtaların -
dan biridir. Matbuat olmaksızın 
halk idaresinin bulunduğunu far
zetmek ihtimali yoktur. 11.Gnci 
mesele şudur: Matbuatı hürriyeti 
iyi kullnnılmıyan yerde o memle
ketin felaketine sebep olur ve o 

· memleketin batırılmasını tacil e -
der. Bunların ikisini de, bfr mem
leketin yaşayabilmesi için, telif 
etın~k mecburdir.,, 

Hiç şüphe yoktur ki, bu serbt.s
tii hüıTiyet, 19 uncu asırda ve bil
hassa Fransız inkılapçılığında yer 
almış olan ve ondan sonra bir 
mevcudiyet manasr verilen mut -
lak bir hüıTiyet yoktur. Hürriyet 
elle tutulan bir şey değildir. 

Bu, içtimai heyetin gene amme 
menfaatleri muvacehesinde çiz -
miş olduğu salahiyetlerden iba -
rettir. Binaenaleyh bizim hül1'iye
timiz amme menfaatlerine uygun 
bir şekilde çizilmiş ve çizilecektir. 
Bu hale nazaran matbuat kanu · 
numuz ve ondan sonra inkılap ha
vasr içinde, basm hayatına ver -
mek istediğimiz yeni şekil, hü11+ 
yeti matbuatın bir takyiöi şeklin· 

de telakki edilemez. Ve edilmemek 
icap eder. Bu projenin ve mazba
tanın istinat ettiği esas buna müs
tenittir. Ve sözümü bunu söyle -
ınekle bitiriyorum arkadaşlar. 
( Alkı~lar) . 

Necip Ali Küçükanın bu söz -
lerinden sonra iş ıbirliği komisyo· 
nunun raporu reye konmuş ve ka
bul edilmiş ve meslek komisyo -
nunun raporuna geçilmiştir. 

Rapor üzerinde izahat veren 
komisyon başkanı Ziya Gevher 
Etili komisyonun kendisine ve -
rilmiş olan iş üzerindeki görüş -
mesinde ilk safta hakim olan fik· 
rin basın ailesinin hususi ve şah -
si işlerini gözden geçirmek değil, 
basın ailesinin bu devrim içinde 
nasıl faydalı bir unsur olabilece
ği hususunun tetkiki fikri oldu -
ğuna itaret ederek demiştir ki: 

" Zannede~·im ki, komisyonun 
raporu bu bakımdan Kurultayın 

fikrine tercüman olmaktadır. Biz 
öyle bir kütleyiz ki, kafamızda ve 
gönlümüzde yalnız bu devrime 
c:alışmaktan ba~ka hiçbir arzu · 
muz yoktur.,, 

BASIN KURUMUNA KiMLER 
GiRECEK? 

Me~lek komisyonu başkanı 

bundan sonra komisyonun teşkili 
esaslarını tetkik etmiş olduğu ba
sın kurumunun kimleıden ibaret 
olması lazım geleceği hususu üze
rinde izahat vermiş ve basm aile· 
ai içinde en küçük hizmet almış 

olan insanların bile bu aile dışın
da tutulmadığına işaret etmiş ve 

gazeteciliği kendisine meslek it
tihaz etmiş bundan ne bahasına 
olursa olsun ayrılmamak karariy· 
le çalışmakta bulunmuş olan mu -
harirlerin basın kurumunun bel · 
kemiğini teşkil edeceklerini mat
baacı, kitapçı, mürettip, daktilo, 
isteno ve saire gibi uzuvların da 
ayrı ayrı kollar halinde bu ku -
rumda bulunacaklarını, herkesin 
bu kuruma girmeğe mecbur tutu· 
lacağını söylemiş ve komisyonun 
bu kolları ne suretle temsil edile
cekleri hususuna temas etmiş ve 
bu işi Kurultayın seçeceği hP.yete 
bıraktığını ilave eylemiştir. 

GAZETECiLİK AKADEMISl 

Ziya Gevher Etili, komisyonun 
gazetecilerin mesleki inkitafları 

işi üzerinde de iararla durınuf ol
duğunu kaydederek bütün gaze
tecilerin devama mecbur tutula
cakları bir gazetecilik akademisi
nin kurulmasında faydalar gör
düklerini söylemiş ve demiştir ki: 

"Kurultayın uzun müddet ça· 
lı§masına imkan bulunmadığı gi
bi uzun zamana tevakkuf eden k.ı
nunları okumak, birçok memleket
lerde cari usulleri tetkik ederek 
bir iş yapmak imkanı da yoktur. 
Bunun için kendisine Kurultay sa
lahiyetlerini vereceğimiz bir he
yetin te§kilini ve bu heyete hükı'i
met ve parti tarafından aza gön
derilmesini istedik.,, 

Haydar Rüştü (Denizli)bu 
suretle teşekkül edecek heyette 
rey sayısının ne olacağını sormuı, 

Ziya Gevher de bu meselenin dü,ü· 
nülmediği ve buna lüzum görül
mediği ve Kurultayın bunu tayin
de serbest olduğu cevabını vermiş
tir. 

Reylerin tayini ve gazeteler ile 
mecmualar arasında tefrik tekli 
üzerinde geçen kısa bir görüıme 
olmuş ve bu arada bir üyenin Ku
rultay komisyonlarının ~eçim tar
zı -etrafındaki mütaleasına karşı· 
lık olarak Ercüment Ekreıtl Talu: 
"Ben bir arkadcqımın takririyle 
intihap edildim,, demiş, Aka Gün· 
düz de: "Biz yeni Türkiye içerisin
de kendi kendimize harekette ba
şıboş adamlar değiliz. Bir disip
lin ve gönül birliğiyle, söz ve öz 
birliğiyle bağlanmış insanları~.,, 
demiş ve ilave etmiştir: 

'
1Burada biribirimizi ilk görü

yoruz. Kısa bir zamanda anlcqma
ğa ve tanışmağa imkan yoktur. 
Bundan dolayıdır ki her kurultay
da olduğu gibi bir arkada§ tehlif te 
bulunur, ya kabul veya reddedilir. 
Bu hepimizin hakkıdır.,, 

Müzakerenin kifayeti kabul ~
.dilerek meslek komisyonu raporu 
reye konmuş ve kabul edilmiş ve 
gelecek kuru!taya kadar çalışacak 
olan heyete Necip Ali Küçüka'mn 
teklifi üzerine Falih Rıfkı AtaY, 
Na~it Hakkı Uluğ, Hakkı Tarık 

Us, Mecdi Sadri Sayman, Kerami 
Hilmi Kurtbay, Haydar Rüştü ve 
Nurettin Artam seçilmiştir. 

Bundan sonra geçilen kültür ko
misyonu raporu üzerinde sorulan 
suale karşı komisyon başkanı A
sım Us yayım işlerinin mutlak AU

rette devlete verilmesi hususunda 
komisyonun bir teklifte bulunma

dığını, fakat bu işle devletin ala
kadar olmasında 'fayda gördüğii
nii söylemiş ve bu izahatı mütea
kip rapor reye konarak kabul e
dilmiştir. 

Kurultay meıaisine nihayet ver
meden Türk ulusunun ve Türk ba
sıcılığınm en ulusu Atatürk'ün i\• 

clının yeni Basın Kurumuna ,erE"f 

ve hız vermek üzere Kurumda en 
başa yazılmasını teklif eden takrir 
alkışlarla kabul edilmi!tİr. 

Bundan sonra mesleke hizmet 
ederek ölen Basın ailesi azalarının 
hatıraları bir dakika ayakta anıl· 
mıştır. 

Basın Kurultayı, başkan Şükru 
Kayanın söylevi ile kapanmıştır. 

BAY ŞÜKRÜ KAY A'NIN 
SöYLEVl 

Ankara, 27 (A.A.) - Basın 

Kurultayı bugün çalışmasına ni -
hayet verirken Kurultay başkanı 
ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 
"Kurultay gündeliğinin son mad
desi kaldı ki o da benim &özüm
dür.,, diye baıladığı fU söylevi ver
miıtir: 

Arkadaılar; 

Türkiyede Basın Kurultayını 
ve Türkiyenin basın üyelerini bit 
araya toplıyabilmek, kimbilir kaç 
kişinin gönlünden uzak bir hayal 
olarak geçerdi. O devirlerde iki 
münevverin, iki muharririn biri
birine yaklaıması, biribirleriyle 
görüşmesi ancak hapishanelerde 
müyesser olurdu. Bu devir pek u
zak bir devir değildir. Biz için
de yaşadık ve hapishanede görü
şen arkada§larımız da içimizde -
dir. 

Meşrutiyet devri maalesef mat
buatımızın bir kısmı için tereddi 
devridir. Onun, bir gerilik, kay. 
taklık bayrağı çektiği görülmüş
tür. Derviş Vahdeti meydanda
dır. Diğerleri de harbin tesirleri, 
kötü eserleri arasında Türk mat
buatından o devirde beklenilmeai 
lazım gelen semereyi vermmiştir. 

Türk hasmının, Türk matbuatı
nın devrimlikleri ve güzel devri 
diğer bütün alanlarda olduğu gibi 
cumuı:iyet ile olmuştur. 

TORK GAZETECILIGININ 
VARMIŞ OLDUGU DERECE 

Biz şekli, münderecatı ve biz 
meti itibariyle bugün Türk gaze 
ciliğinin varmış olduğu derecey 
hakikaten bund~n 15-20 sene ey. 
velisi hatırımıza getiremezdik. O 
nun için buna amil olanlara, bun 
yapanlara ve bu güzel eserleri b • 
ze gösterenlere tefekkür etmek b 
nim için ve hepimiz için çok ·· 
sek bir zevktir. (Alkıılar) 

Türk basınının, komisyonumu 
da da görü,üldüğü gibi, uf ak t 

fek teknik hatalarından sarf ına 
zar, diğer kısmın kendisine atfe 
dilen hiçbir kabahati ve kus 
yoktur. ( Alkı,lar) 

Eğer biz, gaye adamı olmamız 
tibariyle kendisinde bazı nokıa 
lar görüyorsak bu, her safhada ı 
rülen noksanların aynidir ve h 
ta azıdır. 

Daha azı olmak icabeder, ç" 
kü o teşkilatı yapanlar irfan sa 
bi, zeka sahibi adamlardır. Ga 
telerin "matiere premiere,, i · 
maddesi doğrudan doğruya i 
zekası ve görü,üdür. Onun i 
demin arkadaşların dediği gi 
basın denildiği zaman yalnız 
harrirler değil, mürettip ve m 
necileri dahi hatıra getirmek 1 
zım gelir. Bunlar da ayni iş 
lümünün kıymetli uzuvlarıdır. ( 
kı,lar) 

DÜNYANIN EN lYl 
BASININI YAP ACACIZ 

Bizim, basın işinde, nazarı 
hare alacağımız eleman, insan 
duğuna göre bu insanı kendi v 
fesi ve ödevine göre yetiştir" 

ve ona kendi mesuliyetini göa 
cek olursak, Türk milletinde 

~ (LıUfen sayı/ayı çevirinir 
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mündemiç olan aeciyede mevcut 
olduğuna göre dünyanın en ıyı 
basımını yapmıt olacağımıza ka . 
naatimiz vardır. Elverir ki it sa -
hibi olanlara yolunu gösterelim, 
yani teknik noksanlarını b:ldire • 
lim. Kurultayın verdiği karar -
farda en çok iftihar duyduğum se • 
bep budur. Yani kendi kendimizi 
ilerletecek vasıtaları yine kendi . 
mizin bu]up çalıımasıdır. Birta -
kım ittihamlar, arkadaşlarımız • 
dan birinin dediği kadar değil am
ma, gazeteci vasfına liyik olacak 
bilgilerin bizde noksan olmaması 
lazımdır. Ve bunu bilgiyi ta • 
mamlamak için bir zaruret var -
dır. Bu da, Kurultayla, konfe -
ranslarla ve biribirine telkin et . 
mek ve makaleler yazmak sureti -
le halledilecek i§lerdir. 

Birinci Basın kurultayı 
kapandıktan sonra 

ikinci nokıan, Kurultayın ka -
rar Yerdiği gibi meılekda§lar a -
raaında bir birlik olmamasıdır. 
Her gazeteci bağıız ve bir avare 
halinde gazeteye intisap eder. Ve 
çekilir. Çok feci mahrumiyetler 
İçerisinde ölenleri gözümle gör -
düm. Demin bir dakika ayağa 
kalkarak yüksek habrlarını taziz 
ettifimiz eski muharrirlerin yüzde 
llebeni bu tetekkülıüzlük yüzün
den böyle gitmittir. · 
Hakkı Tarık Uı - Maaleıef ... 
Şükrü Kaya - (Devamla) Bu 

teıekkül evveli mesleğin ıerefiyle 
mütenasip ve biribirine müteıanit 
uzuvlardan mürekkep olarak ku -
rulacaktır. Bu tetekkül bir çok . 
larının alisini temin edecektir. 

Bunun için de vaaıtala!' bol . 
dur. Araçlar geniıtir. İyi bir te -
tekkül vücut bulacaktır. Şimdi bu 
jıler için seçtiğiniz heyet tahm;n 
ederim ki, gelecek kurultaya ka
dar bu ıaydığım itlerin esaslarm1 
yetittirecektir. 

Seçtiğiniz arkadaılar,. burada 
&enelcrdenberi millet iılerile ma!
buat itleriyle uğraımıı kimseler. 
<lir. Gelecek kurultaya kadar bel
ki dah:ı evvel buna ait birtakım 
nizamnameler, talimatnameleri ha 
zırlayacaktır. Ve ikinci kurultay 
toplanacağı zaman size eserlerini 
aöaterecektir. 

HükUmetten istediğiniz ıeylere 
ıelince, kendi salihiyetim dahilin
de olan kmmlarr yapacağıma söz 
veririm. HükUnıet nezdinde de si
zin bir avukatınız olacağım. (Bra· 
vo aesleri, ıürekli alkıılar) 

Fırkanın bize gönderdiği üye, 
fırl,anın matbuat hakkındaki nok
l.ıi nazarını açıkça söylediği için 
bunu tekrar etmeğe mahal yoktur. 
Zaten takip ettiğimiz gaye, bu 
memleketi elbirlijiyle, disiplin al
bnda liyik olduiu yüksek mevkie 
çıkarmaktır. (Alkıılar) 

Bu iıe baılanmıı ve yarı yolu &

lınmııtır. Şu, bu nazariyeye k,. 
pılarak gerek saldan gelıiı;ı, gerek 
aoldan gelsin bq nazariyeye kapı· 
larak bu güzel memleketi eski va
siyetiae düıürmiyeceiiz. (Alkıı
ar) 

Millet kuvvetini o suretle almı~· 
ki, önüne çıkanlan çiğneme· 

ek elden gelmez, çiğneyerek ge· 
, velev bu mania fikir ıahasm
olaa da kendisine tarih\n gös. 

diii yüksek mevkie behemeh:.l 
•-r••CAktır. ( Alkıılar) 

RKIYE - BULGAR TECiM 
ANLAŞMASI 

Ankara, 27 (A.A.) - Türki -
- Bulgariıtan tecim anlaıma- 11 
buaün Dıt Bakanhiında Dıı 

nlılı genel sekreteri Bay Nu
Rifat Menemencioğlu ile Bul

Mfiri BaY. Pavlof arumda 
ammflır. 

Anlatma 11 Haziranda yürür
(meriteye) girecektir. 

.... (Baş tarafı 1 incide) 

ıevincini ifade eder sözler söyle
di. 

Gene bu aralık, Basın üyeleri
ne kartı gösterdiği büyük tevec
cühe karıılık olarak bağlılık ve 
sevgi duygularına Atatürke tel
frafla bildirilmesi istendi. 

Bu içten gelen arzu üzerine Ba§· 
bakan lamel İnönü, Atatürke §U 
telgrafı gönderdi: 

Reisicümhur Atatürk 

İstanbul 

Tclyazınızı toplu bulunan ar
kadatlara okuduk. Atatürk yolu
nun ebedi yolcuları olduğumuzun 
Atatürkümüze sunulmasını sürek
li alkıılarla benden iıtediler. Bu 
ödevi yapıyorum. 

iSMET INÖNÜ 

Ziyafette birçok kimse söylevde 
bulundu. Bu arada "Ordu,, gazete
ai mümessili Bay Ali Rıza gür ses
li, Anadolu gazetecilerinin içten 
duygularına tercüman oldu. Bun
dan aonra B. Tarık Us, bütün Tür· 
kiye gazetecilerinin bir arada bu
lunmasından duyduğu duyguyu i
fade etti. 

GAZETECiYE 
KIZ VERMEZLERDi 

Bay Ercüment Ekrem Talu de 
dedi ki: 

"- Otuz iki senelik gazeteci
yim. Eaki gazeteciJik hayatiyle bu. 
günkü gazetecilik hayatını töyle 
mukayese edebilirim: Eskiden ga
zetecinin fahitliği mahkemede ka
bul edilmezdi. Gazeteciye kız 
vermezlerdi. Gazetecilik .-ref ıiz 
bir meslek sayılırdı. Halbuki bu
gün Atatürk bize telgraf çekiyor. 
Batbakanımız soframızda bulunu
yor. Bakanlarımız burada hazır
dır. Gazeteciliğe bugün verilen 
ehentmiyeti göstermek için bunla
rı söylemek kafidir.,, 

Ercüment Ekrem T altinün al
kıılarla biten ıözlerinden sonra, 
Aka Gündüz, General ismetle on 
yıl evvel yaptığı bir lzmir aeyaha
tinde, General ismetin, matbuatm 
ehemmiyeti ve kıymeti hakkında 
kendisine söylemiı olduğu aözleri 
anlattı. 

EN YAŞLI iLE EN GENÇ 
Değerli Başkanımız gene hir 

aralık ayağa kalktı: 
"- içinizde en yaılınızla en 

genciniz birkaç söz söyleıin.,, 
Dedi. Ulus gazetesi musahhihi 

Bay Celil Davut söz aldı: 
"- Kırk aenelik gazeteciyim. 

61 yatında bir gencim. Mutlakiyel 
devrinde, meırutiyet devrinde, 
ciimhuriyet devrinde gazetecilik 
ettim. On· iki yıldır Ulus' da ça!ı
ııyorum. Gazeteciliğin ancak cüm. 
huriyet devrinde onur kazandığı
nı ıördüm. Bugünkü topluluk be· 
nim bütün 40 ıenelik yorgunluğu
mu unutturan bir tatlı mükafattır. 
Bu ıevinç içinde ıimdi vazifeye 
gidiyorum.,, 

Sofradan ayrılarak çahtmağa 
giden Bay Celil Davut alkıtlarla 

uğurlandı. 

En genç gazeteci 8. Mehki Sait, 
birkaç sözle heyecanını, sevincini 
ifade elti. Ve ziyafetin samimiye
ti gittikçe arttı. 

Bu arada büyüklerimiz ferefi . 
ne içildi. 

MATBUATIN ŞEREFiNE 

Tüze Bakanı Bay Şükrü Saracoğ
lu ayağa kalktı: 

" - Baıbakan İsmet İnönünün 
ıize bir ıuali var, dediJ ben bu ıu-

ali ıize tebliğ ediyorum. Cevabını 
filen verirsiniz. Bu sual §udur: 
"Acaba matbuatın terefine içsek 
arkadqlar ne derler?,, 

OKUYUCULARIN ŞEREFiNE 
Şiddetle alkıılanan Bay Şükrü 

Saracoğlundan sonra lç.i§leri Ba· 
kanı: 

" - Burada Jeflerin terefine, 
yazı yazanların ıerefine içi!di. Ben 
ne yazı ya.zanlardan, ne de söz 
söyliyenlerdenim. Ben okuyanlar
dan biriyim. Ben de size onları 
hatırlatıyorum.,, 

Dedi. Okuyucular ıerefine de 
kadeh kaldırıldı. 

ORDUNUN ŞEREFiNE 
Malul bir zabit olan "Babalık,, 

gazetesi mümesaili, eski bir asker 
olduğunu ve timdi gazeteci bulun· 
duğunu anlatarak, kuııt.uluı içinde, 
huzur ve saadet içinde böyle bir 
toplantı yapılmasına imkan veren 
ordunun ferefine içilmesini teklif 
etti. Alkı!larla kartılandı. 

Basın Genel sekreteri Bay Ve
dat Nedim: 

" - Güzel bir tesadüf eseri o
larak Kurultayımızın toplandığı 
sırada memleketimize gelen Ce
nubi Amerika gazetecileri §İmdi 
aramızdadır. Arkadaılanmız bu 
sevince iştirak ederek söz söyle
mek istiyorlar.,, 

Dedi. Cenubi Amerika gazeteci
lerinden biri, franısızca bir söylev 
verdi. Devrimimizi, ıeflerimizi 
ıaygıyla andı. Şiddetle alkışlandı. 

TÜRKIYEYE AYAK BASTICI 
GÜN MEMLEKETiNiN DIŞ BA

KANI OLAN GAZETECİ 

Dıtitleri Bakanlığı genel ıekre
teri Bay Numan Rıfat, evveli. türk
çe, sonra franaızca bir diyevle, 
sayın konuklarımızın bu toplantı
da bulunutunu iki memleket ara
sındaki kuvvetli aıyaaal münaaeba
tın ve parlak dostluğun bir aonucu 
saydı. Gene Bay Numan Rıfat, ga
zeteci konuklarımız arasrnda bu
lunan B. Ellas Brachein memleke
timize ayak bastığı gün Sendomi
nik Dıtiıleri Bakanlığına tayin e
dildiğini bildirdi ve terefine içil
meıirte teklif etti. 

Hem gazeteci, hem dı!itleri ba
kanı konuğumuz, verilen söylevle 
rin heyecanına kapılarak, ancak 
ana dili ile konU§ olursa duygula-
rını anlatabileceğini aöy)edi ve 
verdiği çok canlı ıöylevde şöyle 
dedi.: 

"Harp ıonu dünyaıında yapıl
mq olan bir çok devrimler gördük. 
Memleketinizden aldığım izlere 
(intiba) dayanarak açıkça iddia 
edebilirim ki Türk devrimi diğer 
hiçbir ulusun devrimleriyle kıyaa
lanmıyacak kadar etıiz ve tektir. 
Ulusumuzun doğusal kapasitesiyle 
övünebilirsiniz. Fakat, hiç bir ulu
sun doğusal kapasitesi böyle bir 
devrimi batarmak iç.in yetmez. 0-
nu tamamlayan baıka bir etkeye 
de (amil) ihtiyaç vardır. Bu etke 
ulusun batına geçen önderlerin 
dehasıdır. Türk uluıu öke (dahi) 
önderlere malik olmak mutluluğu
na eritmi§ bir uluatur.,, 

Bay Hakkı Tarık Us, yabancı 
Dıt Bakanının söylevinden ıon • 
ra: 

" - Bay Numan Rif attan ri
ca ediyorum, kendisine ıunu ıöy
leyin ki, gazeteciler nerede olur
larsa olsunlar ve hangi milletten 

bulunurlar1a bulunaunlar biribir
lerine yabancı değillerdir.,, 

Ba>: Numan bunu Franıızça o-

Göring 
~ (Ba§tarafı BirinciM) 

ve öbür bakanlar da bulunacak
lardır. 

Bay Göring ıalı günü Atine.ya 
gidecektir. Kendisi hiçbir resmi 
vazife ile muvazzaf değildir. 
HAV AS AJANSINA GÖRE BiR 

NÜMAYiŞ 
Sofya, 27 (A.A.) - Havaa ajan· 

11 muhabiri bildiriyor: 
Komünistler, kanıı ile beraber 

seyahat eden ve timdi Sof yada 
bulunan 1ıeneral Goringe kartı nü· 
mayİfte bulunmutlardır. 

Poliı ateı etmit ve nümayitçileri 
dairtmııtır. Bir komünist yaka-· 
lanmıttır. 

BULGAR AJANSINA GÖRE 
NOMA YtŞIN ASLI YOK 

Sofya: 27 .(A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: Bay Goringin 
buraya gelmeıi üzerine komünist· 
ler tarafmdan ıösteritler yapıldı· 
ğını bildiren haberler doiru değil
dir. 

GöRlNG BULGAR KRALI 
HUZURUNDA 

Sofya: 27 (A.A.) - Bay Gö· 
ring kral tarafından kabul edilmiı 
ve bu sabah baıbakan Bay Totef 
ile drt bakanı Bay Köseivanof ve 
demiryollan bakanı Bay Kujuk· 
harofugöre gitmiıtir. 

Kral kendisine bugün bir öğle 
yemeği venniıtir. Bay Göring ya· 
rın sabah uçakla buradan ayrıla
caktır. Gazeteler bu göretinin Ö· 

zel bir mahiyette olduğunu kayde
diyorlar. 

GöRINGlN SEY AHATINDEKI 
SEBEPLER NE 1M1Ş? 

Paris: 27 ( A.A.) - Tan gaze
tesi, Bay Görinain geziti özel ol· 
makla beraber önemini inceli r k 
generalın Sofyadaki ulusal söre. 
tilerini kaydediyor ve diyor ki: 

Almanya Balkan durumunu ya
kından kovalamaktadır. Bertin dip 
lomasi, Avrupa meselelerini Al
manyadan yana kotarmak için 
faydalı bir basınç (tazyik) yap
mak üzere bulabileceği manevra 
imkanları dolayısile, Balkan eko· 
nomik zorluklardan aaıjlanarak 
(istifade ederek) küçük anlatma• 
nrn dağılmaıma ve bu suretle ken· 
di ergelerini .(maksatlarını) kolay 
latbrmaya çahııyor. 

Gazeteye göre, ilkönce, Bulgaris 
tanı, kendi aıığlarmın emrP.ttiği 

Balkan anlatmasına girmesine en• 
gel olmak ve daha sonra Sofya ile 
Belgrat arasmlaki Güven verici 
ilgilerden faydalanarak Yugoı
lavyayı Almanya ile daha itcen 
(faal) bir çahıma beraberliğine 
doğru ıevketmek bahse konudur 
( mevzuubahistir.) 
Alınan bazı haberler, Bay Gö

ringin Yugoslavya ile Macaristanı 
uzlaıtırmaya ve bu suretle, Çekos· 
lovakyayı Macar İstekleri karııım
da yalnız bırakmak için, bir aal· 
dırrtmama paktı bağıdlamaya ıev• 
ketmeğe çalrtmakta olduğunu bil
diriyor. Bütün bunlar küçük anlat· 
ma ıimdiki tekil ve kuvveti ile 
kaldıkça büyük bir önem alamı
yacaktır. 
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larak ifade etti. 

istiklal martı ayakta dinlendi. 
Onuncu yıl martı hep birlikte 
söylendi ve çok samimi geçen top
luluğa son verildi. 

BUGÜN .. 
Yarın, Baıın Kurultayı üyele

rine Ankarayı tanıtma proıramr 
na devam edilecektir. Bu arada 
Ahmet Cevdetin cenazeaine de 
gidilecektir. 

Kurultay tarafından cenazeye 
büY,ilk bir çelenk hazır 

Gazetecilik üstat
larından birini 
daha kaybettik 

_. ( Baı taralı l incide) 

lanmıttır. Derhal getirilen dokto 
rahauızlrğının tiddetli Hunna 
Sadır (Anıine de Poitrine) old 
ğunu görmüı, tedavi altına almı 
tır. Fakat ne çare ki, 1bugün aaa 
on üçte gelen ikinci bir darbe üı· 
tadın ıözlerini hayata kapattır • 
mıtbr. 

Kurultayda Ahmet Cevdetin ol
madığını gören ve haıtahğını öğ• 
renen arkadatlan, Kurultay: adı • 
na "geç.mit olıun,, denilmeaini 
teklif etmif, bu ödevin yapılması 
Baıkanhk divanına bırakılmıttı. 
Divandan Bay Hakkı Tarık Uı, 
Bay Ahmet Ihsan Tokgöz, Ercü
ment Ekrem Talu, Ordu deleıeıi 
Bay Ali Riza aaat on üçe doğru 
Ahmet Cevdetin misafir bulun· 
dulu Bay Hikmetin evine gitmiı
ler, Kurultayın ve Kurultay Bat· 
kanı Bay Şükrü Kayanm saygıla
rını bildirmitlerdir. 

Oıtadın bu ani ölümü büyük 
bir teessür uyandırmııtır. Cena • 
zesinin Kurultay tarafından kal • 
dınlmaıına karar verilmittir. 

Cenaze Nümune haıtaneıine 

kaldırılmıttrr. Refikaaı yarın sa • 
bah buraya gelecektir. Cenaze bir 
ihtimale göre yarın ıaat on ikide 
hastaneden kaldırılarak Hacıbay
ram ca.miine götürülecek, nama • 
zı kılındıktan aonra Cebeciye gö • 
mülecektir. 

AHMET CEVDETIN HAL 
TERCOMSl 

Ahmet Cevdet latanbulun eıki 
bir ailesinin, Hacı Ahmet Efendi· 
nin oiludur. Şehzadebatrnda 

1861 de doğmuı, lise tahıilinden 
ıonra Hukuk fakültesine gırerek 
birincilikle çıkmııtır. 

Ahmet Cevdet bundan sonra 
Mülkiyeye girerek oradan da bi • 
rincilik' o çıkmıt ve İç. ve Dıı Ba • 
kanlıklar emrinde çahtmııtır. Bu 
arada Ruıya imparatoru Alek -
ıandre gönderilen heyet arasmda 
bulunmuttur. Ahmet Cevdet, aı -
yasal hayattan çekildikten sonra 
1880 de Mihranla "Sabah,, gaze • 
teaini çıkarmıı, 1895 de de ikdam 
gazetesini çıkarmaya ba,Iamı§tır. 
Bu eınada hastalanarak laviçreye 
gitmit ve tam on aene orada kal
mııtır. Bu on sene içinde "Avru -
pa mektuplan,, batlığı altmda 
her vakit ıazeteıine mektup yaz
mııtır. Ahmet Cevdet, tarihe, il · 
me, edebiyata dair birçok eser • 
ler yazmıt, çevirmiıtir. 

Gazetesine daha ziyade eko • 
nomiye ait yazılar yazardı. Yet -
mit dört yatında hayata gözlerini 
yuman değerli gazeteci, meale -
ğinde tam manaıiyle muvaffak 
olmut aayılabilir. 

Ahmet Cevdetin Türk basını • 
na yaptığı yardım, unutulmaya • 
cak değerdedir. O, ayni zamanda 
Türk kütüpanelerinde bulunan 
kıymetli yazma kitapları da baı -
trrmak!a Türk bilgiçlerine ve o • 
kurlanna büyük yardımlarda bu
lunmuttu. 

Ahmet Cevdetin hayatı çok 
ıade geç.mittir. Bütün hayatını 
yazıya veren bu değerli gazeteci 
evinde çok mükemmel bir çiçek 
bahçeıi yaptırmıftı. Okumak ve 
yazmaktan yorulan kafaıını ara -
arra bu çiçekleri araıında dinlen· 
dirirdi. 

Ahmet Cevdet hiç tüphe yok 
ki, basın tarihinde liyik olduğu 
yeri alacak ve basın arkadaıları 
onu daima kalplerinde yqatc ' 
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ARiSTO 

ıVETAFiZiK 
Birinci Kitap 

Fiatr 40 Kuruş. 
V AıKIT Matbaası İstanbul 

Istanbul ikmci icra memurlu-
ğundan: 

Hnczen paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına (678) al· 
b yüz yetmif ahı lira kıymet takdir 
edilen Horhorda Sofular mahalle
•inde Ahmediye sokafmda eski 68 
Yeni 12,2, 2/1 numaralarla mü
rakkam bahçeli bir erin t•m•mı 

a;ık arttırmaya konmut olup 3/7 / 
935 aiinlemecin,e tesadüf eden çar
~amba günü ıaat 14 den 16 ya ka
dar dairemizde açık arttırma su
retile sablacaktır. Arttırma bedeli 
kıymeti muhamminenin yüzde yet 
mit betini bulduju takdirde mez
~ ıayri menkul alıcısı ubtesine 
ihale olunacaktır. Aksi halde ıon 
arttıranm anlı yerinde kalmak ü
zere arttırma on bet rün müddet
le ualtılarak 18/7 /935 sünleme· 
cine te.aclüf eden perıembe günü 
aaat 14 den 16 ya kadar gene dai
remizde yapılacak olan açık art
tırmaamda mezkUr gayri menkul 
en çok arttıran üstünde bırakıla
caktır. Arttırmaya ıirmek istiyen-
ler taleclir edilen kıymetin yüzde 
Yedi buçufu nisbetinde pey akçesi 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

2311!51 1935 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

KeA: 

:~~=~'..~~~~·~···!·~:~~ .. ~ 1: i~:::~:!· ~ 
Ufaklık ....................................... ,, 660.037. 75 

Dehlldekl Muheblrler ; 

r ·· u ur• r.. -··························· f L .572.985.87 -

Hariçteki Muhablrler: 
Altın: Saff kilogram 3.807- 058 f/ 5.354.942. 70 
~ltını tah\'.ili kabil Serbest dövi7.lt 11.089.352. 60 

Hazine Tahvlllerl : 

Lire 

33.11413541 

.572 98587 

ı (ı.444 295 30 

Serm•J• ·················································-········ 
lhdvat akçesj .......................................................... . 

T edevUldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye L 158 748.563 -

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lcrbıe tevfikan hazine tara· 

fından va ki tcdiyat 

r>eruhtc edilen evrakı nıktiyt 
ba!uyesi ........ ······-· ............•..... 
Karşılığı tamamen alan olara\-

10.479 480 -

148269083 -

Lire 

l 5.000.000. -
ı 026.756.67 

IJeruhte edilen evrakı naktiye 
iliUŞJbğı L.158.748.563.-

tedavült ilAvetcn vazedilen 1 L 10.000.000. - 158 269 083 

l\anunun t> ve 8 incı mad· 
delerim• ıevflkın Hazine tarı· ı 

-----1TUrk Lirası Mevduatı : 
l 48.269 08J - : Vadesiz ............................. . 19.154 438.31 fından vakf tediyaı il " J0.479.480.-

Senedat CUzdanı : Vadeli ....................... ·-··· J9154438.31 ·-----... Hazine bonoları ............ ··· ....... L. 3.000.(,00 ~ 
ficarl senetler ....... · ... · .. 4.048.639 Ofi 

Esham ve Tahvilat CUzdanı ~ 

ı 
Deruhte edilen evrakı nak- 1 

A tiytnin karşılılJ esham ve • 30.440 .f02 SO 
tahvilAt [ itlbarf kıymetle l 

ti ' Serbest Esham ve TahvilAt - 4.690.837. -

Albn te döviz Uztrine avıns • 25.135.49 
T ahvillt üzerine avans ... 3.071.7151.02 

Hl .. edarlar·································· .. ··· ........... . 
muhteelt 

YekOn 

Döviz Mevduatı ı 

7.048.639.06 ~:~:~:2 : :::::::::::::~::::::::=== il 

'.15.131.239 50 

3 C96 896 51 

4500000-
8689878 78 1 

256.867.1 !\;i.43 

Muhtelif 

. 

10008914.07 
. 784.88:'.90 IO 793.801 97 

52 623 073 48 

YelrGn 56.867.153.43 

2 Mart 1833 tarihinden itibaren: 
rakonto haddi yUzde 5 1·2 - Altln Uzerlne avan• yUzde 4 1-2 

veya ulusal bir bankanın teminat ı••••••ı Zonguldak Vilayeti 
meninden: 

Daimi •• encu-mektubunu vermeleri lazımdır. 
Haklan tapuya kayıtlı olnuyan i· 
poteldf alac:akblarla diier alaka· 
dul.arın İltifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarmı ve huauaile fab ve } 
ınasafife dair olan iddialamu ilin 
tarihinden itibaren Jinni sün için-
de evrakı müıbtelerile 1Jirlikte da· 
ireımize bildirmelidirler. Birikmit . . . 
ten.viriyeden mütevellit vergi mü· 
kellefiyeti borçluya aittir .Daha çok 
maliimat almak btiyenleria 118/ 
935 gününden itibaren dairemizdf! 
•:;ık ve a:;ıb buhmclurulacak olan 
arttırma f&rlnemeaile 935/377 
numaralı doıyaamda mevcut ve 
nıezkür mahallin evl&f, mesaha 
Vesairesini göıterir vaziyet ve tak· 
diri kıymet r&porunu okuyup an· 
hy='~aklan il~n olunur. (7377) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kinıliğinden: 

Hi:seyinia F eriWyünde awkat 
c:addeıinde ayazma aokağmcla 39 
llumai"alı hanede Arif ile Topha-

Yeni Çıktı 

PLOTARK 

İSKEN DER .. 

latanbul - HSS 

• Flatı 80 Kurut 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

llede Boiazkeaende 96 DUIDM'&da ZA YI 
Refik aleyhine taçbiı izalei fUJU 3963 sayılı aandala ait senedi 
davaaında ilcametıihlan meçhul babrimi bfhettim. Y eniaini alaca· 

1 - Ekıiltmeye konulan it Zonıuldak viliyetinde Devrek - Re· 
pdlye yolunun 25+000 - 34+40 O kilometreleri araıında ıose in · 
f&&tl. 

Yapılacak kıımm uzunluğu 6978 metredir. 
Keıif l>edeli 24137 lira 92 kurut tur. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır. 

-A - a.11;m ......... •l 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafia itleri teraiti umum iyesi. 
D - Fenni prtname. 
E - Huıusi prtname. 
F - Keıif cetvelleri, silsilei fia t cetveli metraj cetveli, 
G - Grafik. 
isteyenler ıartnameler ve evra.I( ı Zonıulclak vilayeti Daimi eneli 

men kaleminde ve Batmühendiılikte görebilirler. 

3 - Eksiltmeye 29-5--935 ~a rıamba günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapdacakder. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıu lile yapılacaktır. 
5 - Ekailtmeye girebilJl!ek için 1811 lira muvakkat teminat ver . 

meai, qafıdaki veaikaları haiz olup ıöstermesi limndır. 
Bu itleri yapbfma dair ehliyeti fenniye veaikau. 

8 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede JUJ1ı saatten bir saat ev 
veline kadar encümene getirilecek Encümen reialiiine makbuz mu . 
kabilinde verilecektir.Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet il 
çüncü maddede yazılı saate kadar ıelmlt olmuı ve dq zarfın mühw 
mumu ile iyice kapatılmıt olması lbımc:br. Poatacla olacak ıecikme
ler kabul edilmez. (2806) 

olduiu mübqiri tarafmdan -.eri-
len mepııhattan anlatılarak iki ay imadan e.kiıinin hülanü yoktur. M Q 
llriiddetle il&neıa teblipt icra edil- Kadrköy: Halil .<

7372
> uhtelif cak Tuğlaları, Harçları 

diii halde mahkemeye selmedi- • ) J 
tinden mumeleli srıap karan liiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ve tav ocağı iÇ iği ma zemesi 
:1~!:c~;:a:eld~ı"i. c:f::d,:: SALAMBO Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

• Flober'in dünya edebiyabna e-
llli muhakeme olan 11/9/935 ta· bed" • • mal im ,_ Tahmin edilen beledi 20000 lira olan yukarda mikdan ve cinai 
tİlıinde saat 11 de mahkemeye ıyet ıçın ° Uf emaaaaiz yazdı malzeme Askeri fabrikalar Umum müdürlüiü satmalma ko . 
.. &neniz eksi takdirde aıY&bma· romanıdır. Allpmade tarafından miıyonunca 8 Temmuz 935 tarihin de pazartesi ıünü aaat 15 de kapa 
"- hükıüm verileceti muameleli liyık olcluiu itina Ue tercüme e • h zarf ile ihale edilecektir. Şartname paruız olarak komisyondan 
t!Jap Jr..ararı mabmma bim ol- clilmiftir. 27 forma - 125 KWUf- verilir. Taliplerin muvakkat temi nat olan 1500 lirayı havi teklif 
'-•le i:zere ill.n olunur. (7378) tm. mektuplannı mezkUr günde aaat 14 e kadar komisyona vermeler: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
ZA YI - Uç aene enel '(Hur- vesaikle mezkar rün ve saatte ko misyona müracaatlan. (2799) 

:-1•) çıkan 9 numarab mota.ik- KiRALIK ve SATILIK 
eliaıin plikaaı o tarihlerde kay• 

l lst. Levazım Amirli!li Satını 
Alma Komisyonu •Sinlar1 

1140 ton gürgen odunu 13 - 6 
- 935 perşembe günü saat 15

1
30 

da kapalı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 9918 liradır. latekJile, 
rin ıartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve '!ksilt -
meye gireceklerin 743 lira 85 ku 
ruıluk ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle teklif mektuplarım 
belli saatten bir saat evvel Top 
hanede Sabnalma komisyonuna 
vermeleri. (979) (2936) 

36 ton patates 15 - 6 - 935 
cumartesi günü saat 14,30 da aç'k 
eksilbne ile alınacaktır. Tahm·n 
bedeli 2160 liradır. lstekliler·n 
ıartnameıini görmek üzere h 1r 

gün ve ~biltmeye gireceklerin 162 
lira ilk teminatlariyle belli saatte 
Tophande Satınalma komisyonu 
na gelmeleri. (987) (2937) 

• • • 
50000 adet limon 13 - f -

935 pertembe günü saat 14 de a"' 

çık ebiltme ile alınacaktır. Tail • 
mia bedeli 875 liradır. isteklilerin 
tartnameaini görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin 65 
lira 63 kurutluk ilk teminatlariy!e 
belli saatte Tophanede Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(977) (2938) 
• • • 

20 ton kuru soğan 15 - 6 -
935 cumartesi günü saat 14 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. Tah • 
min bedeli 1000 liradır. lste.kli\e
rin prtnamesini görmek üzet"e 
her gün eksiltmeye gireceklerin 
75 lira ilk teminatlariyle belli sa
atte Tophanede Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (976) (2939) 

• • • 
87000 kilo meıe kömürü 8-6 

835 camarteei -8nii ..at 14,30 
da açık eksiltme ile a1Dlacaktır. 
Tahmin bedeli 3045 liradır. istek
lilerin §&rtnameyi görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve eksilt • 
meye gireceklerin 228 lira 38 ku • 
rutluk ilk teminatlariyle belli sa • 
atte Tophanede ıatmalma kom is • 
yonuna gelmeleri. (2846) 

• • • 
35000 kilo Beyaz peynir 8 Ha· 

ziran 935 cumartesi günü ıaat 15 
de kapalı zarfla almacaktır. Tah
min bedeli 14000 liradll'. istekli • 
lerin ~eıini görmek üzere 
her gün öileden evvel ve eksilt • 
meye gireceklerin 1050 lira ilkte· 
minat makbuz veya mektuplarile 
tekliflerini belli saatten bir saat 
evvel Tophanede satmalma ko • 
misyonuna vermeleri. (2848) 

Müteahhit nam ve hesabına 
19000 kilo Bulgur 8 Haziran 935 
cumartesi günıü saat 14 de açık ek-
1iltme ile alınacaktır. Tahmin be • 
deli 1805 liradır. isteklilerin tart
namesini görmek üzere Mr gün ve 
eksiltmeye: gireceklerin 135 lira 
38 kuruıluk ilk teminatlariyle bel
li saatte Tophanede satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (2849) 

••• 
Topçu &bf mektebinde mevcut 

63 kalem köhne etyanın pazarlık
larına iatekli çılanadığmdan tek • 
rar pazarlıiı 28 Mayıs 935 sah 

i>olduğundan hükmü olmadıiı i - Kiralık •• ahlık yalı - bet 
ita olunur. (7385)' oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık • 
GaJata Mumhanede 10 numara'da ha--ile p.yet blamtb ve ehven 

IANASTAS fiatla kiralık ve aabbktır. Yeni • 

aünü saat 14 de yapılacaktır. Tah· 

O il min bedeli 30 liradır. Efyalar mek· S p R p O S T A S I 1 t~ ambarmd": görülebili~. iste~· 
lıler, 4 bıJs.uk bra son temınatları· 

Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütiln spor ve le belli saatte Tophanede satınal· 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençlife verilmeai ilzam gelen ma komisyonuna relmeleri.(2913) 1 927 aenesi (A) muallim kur kif AJ&Diliola caddesi polis ka· 

~elan aldıiım YeaikaJJ bybet • rakola J&kininde No. 185. Hane 
"L Y eniliai alacapndan eakiai- kart•mda -mfatuncı bal lub 
,... hGlmnu yoktur. (7384) müracaat. · 

Muallim Hatice Namiye 

yeni ıekiller baklandaki yazıları muntazaman takip etmek iste- DIŞ DOKTORU 
yenler mllnha11raa SPOR POSTA S 1 nı okumalıdırlar. Obeyt Salt 

Her yerde fiah S kuruştur. F ü"h K ·· .. 
a aragumrük tramvay 

durağı, No. 4 
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Veresiye serinlik!! Satış yerleri: 
Salıpa.zar mağazası 

Sahpazar rtecati Bey cadde.I 
fto. 4 28-438, r el. 44983 

tlerhangl bir cereyan prizine lakı ıabl llr 

. Elektrik vantilitörü Metro Han: 
TUnel meydanı, Beyoğlu, Tel.44 

Elektrik Evi: 

Sayesinde istediÇ)inlz Kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 
Beyazıd MUrekkebciler cadde•I 

Telefon: 243 78 

Kadıköy: 

SATiE'de 
Muvakkithane caddeal, 

Tel: 80790 
Büyükada: 

23 rtisan caddesi Tel: 58·128 
Usküdar: 

12 AY· VADE iLE SATILIR Şirket1 Hc:yr iye iskele•I 
Tel. 8oa12 

FRIGELUX 
1 LE 

C1ğ/ık- Konfor - ökonomi 

1\y~a. 5,50 Lira 
Havagazı ile işler 
I!. HAT • 101 isti ki il cadde•i 

Veres~ye. sat·ış 
---~ ......................... ... 

Akay işletmesi Müdü·rlüğünden ; 
Köprüde Kadıköy - Ha ydarpafa · iskeleıi iç büfeai. . 
Bahç.ekapıdaki (52) No. lu ecza depoıu: 
Samatyada vapur iskelesi araası. 

Bostancı vapur iskelesin deki dükkan. 
Yıt·karda yazıh mahaller a)'l"ı, a)'l"ı ıartnamelerle 31 Birinciki· 

nun 36 tarihine kadar kiraya verilecektir. Arttırma 29 - 5 - 935 
tarihinde saat 15,00 de yapılacağın dan isteklilerin tartları anlamak 
ir in her gün levazım ıefliğine ve arttırmaya geleceklerin de yazılı 
.. .., .. ~tn giJvenme akçeleriyle fefler encümenine gelmeleri. (2819) 

~ususi ŞARTLAQlt-ıız ~AIO(INÔA 
GIŞ(LEQIMiZDEN MALUMAT ALIN 1 Z 

Tc:J o K i·ve 
.l\R~AT 
BANK_A~I 
' 

·DAcA 
BiRiKTiREN 
RA.~T-~D~Q 

~skeriFabrikalar~.~üdü~üğünden: ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

Matra imali için lazım ıelen makineveteçhizatıipariıedilecek .. --------••! !inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
tir. Müteha1111 firmaları temıil eden allkadarların vekiletnamele Denizyolları 
rini hamilen bu husustaki ıeraiti anlamak ilzere 6 Haziran 935 tari idaremiz ihtiyacı için liıte'i mucibince 1/ 4 den 4 pusa k•d" 
hine kadar Ankarada Umum Müdürlük Fen ıubesine müracaat et ı Ş L E T M E S 1 _ .. ~ 

bir takım boru paftası ile 1/ 4 den 4 pusa kadar muhtelif eb'adda 1.,.,.,-
meleri. (2904) Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade adet sol dit boru maıonu pazarlıkla alınacaktır. 

164000 Torbalık bez . ı•-- Han telefon: 22740 --· Vermek iıtiyenlerin 8 - 6 ·-- 935 tarihine müsadif cumarteai ,0-
1 rabzon Yolu nü saat 14 de % 7,5 güvenme para lariyle Cibali levazım ve mübaJ.-' 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: KARADENİZ vapuru 28 ıubeainde alım komisyonuna müracaatları. (2700) . . 
Mayıs SALI saat 20 de Rizeye 

Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı ve cinıl kadar. (2912) 

yazılı malzeme Aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatın alma ke,,. -----------• 
lstanbul Maarif müdürlüğünden : 

miıyonunca 10 Haziran 935 tarihin de pazarteıi günü saat 15 de pazar 

lıkla ihale edilecektir. Şartname ı lira mukabilinde · komiıyondau 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 lira ve 2490 numara· 
1: kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezltUI' gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. (2843) 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Miidürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 
• VAKiT Matbaau - lıtanbul 

Kapanan Türk liıesi talebelerinin ikmal mezuniyet imtihankarıtıd' 
lsta.nbul Erkek liıesinde yapılması tensip olunmuıtur. Bu talebel'i: 
mezuniyet ikmal imtihanlarına :gİ rebilmek için hüviyet varaka•' • 
mak üzere latan bul Maarif idaresi ne müracaat etmeleri beyan oluııof'• 

(2902) 


