
Bir adam beynini 53 
müesseseye satmış 

Sayısı .5 Kc.ırı:.ış 
"Uı yanış devirlerinde J 

hakkında tercüme,, 
Ycuan: 

Hilmi Ziya Ülken 
Uluılar Kurumuna gidecek 
gibi görünen bir Java! .• 

(Y eclinsi fayf ada) 18-1 inci Yll o SlYl: 6266. 206 • Perşembe, 20 HAZiRAN ( 6 ncı ay) 1935 
(Dokuzuncu ıtıylada) 

ülkenin bazı yerlerinde feyizli yağmurlar Paşlad· 

lngiltere, 
ortadan 

denizaltı gemilerinin 
kaldırılmasını istiyor 

öteki devletler bu önergeyi onaylamazlarsa, lngiltere 
yeni bir deniz yapı programı hazırlıyacak 

Kuraklık tehlikeli 
değildir . 

Son zamanlarda Anadoludaki J 
kuraklık birçoklarını endi,eye dü
şürdü. Buğday fiyatının pek az 
bir zaman içinde dört ~çuk ku
ruttan altı buçuk, hatta bazı yer· 
lerde yedi kuru,a kadar yüksel
m~i bu enditenin bir izeri ( eıeri) 
dir. Eğer Ziraat Bankuının elin
de geçen yıldan kalma buğday 
stoku olmasaydı, hiç 'üphesiz fi
yatlar daha çok yükselirdi. Bu
gün altı buçuk, yedi kuruş olan 
l>uğday belki de on be,, on altı ku
ruta kadar fırlardı. 

Gerçek Ziraat Bankasının silo
lardaki buğday stoku bugün en a
§ağı yüz on milyon kilo) u bulmak

/ngilterenin Akdeniz lilow "Ceb'elitank,, önünJ,.~ .. 

- Yazısı 10 uncu sagıfamızda -
tadrr. Bu dok, buğdnyüzerinde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ihtikar yapmak iıtiyenlerin batla
•• ÜolÜnrlll -Don-ıohlooin lulıer sibi 
lııiilr~dtr. Ne 'ri-ıBt '&il at iya. 

Ba bakanımız 
nü1nün, memlekette yapacağı ge-

- 2 ncl aaylfamıza bakınız -

Dün sabahki kaza 
Maltepe vapuru karaya 

nasıl oturdu? 
Sis yüzünden Alman bandıralı bir vapur da Sarıyerde 

karaya oturdu. Fakat kendi kendini kurtardı 

tı normal derecesini aşarsa Ziraat 
Bankası satışa batlıyac:.tk, bulanık 
auda balık avlamak ~steğinde o
lanları cezalandıracaktır. 

ziye bu halta ba§ında ve 23, ya- -
hut 25 Haziranda btl§lıyacağı an- Yunan harpoakanı . 

Bununla beraber ~imdilik hü· 
kumetin piyasa üzerincle böyle bir 
etği (tesir) yapmasına hacet yok· 
tur. Onun içindir ki lzmir gibi 

ASIM US 

(Sonu Sa. 2. Sii. 3) 

la§ılmaktadır. Kuvveti; ihtimal, R " }d 
Bafbakanın bu gezisine Kayıeri. Omaya çagtrl 1 , 

Yukarda: Karaya oturan "Maltepe,, vapuru, '"Aıağıda: Dalgıflar 

Adana, yahut Eıkifeh:r - Adana 
üzerinden bQ§lamcuıdı1. Gezinin 
bir ay kadar aürebileceği ve bütün 
Doğu illerini hav:z:a11 1çine alaca

vasıtaıiyle muayene yapılırken (Yazısı 10 uncu sayıfada '> 

ğı anla§ılmaktadır. 

Iranda demokrasi 
Bu yıl okullarını birinci

likle bitiren gençler 
Dost komşumuz fes ve serpuştan sonra 

"çarşaf,, ve "lakap,,ları da kaldırdı 
Muaolini Yevtiç - Yazısı 10 uncu sagıfada -

llu yıl liselerimizden ,.e orta okul· 
larımızdan en i}i derece ile çıkan 

gençleri yurddaşlarına ,.e arkadaşla
rına tanıtmak için resimlerini bası -
yoruz. Şimdiye kadar Vefa, lstanbul, 
Darü afakn, Pcrtc,niyal, Galatasa -
ray, Kabat:ı Ji clcrindcn en iyi dere
re ile çıknnlnrın resimlerini bastık. 

Bugün de Jlaydarpasa liseı-inden ~ı

kanları f,ınıtıyoruz. Talchcsi cıı çok 
olan hu lisrnıir.clcn fam yirmi iki ;;-rıw 
en i.) i dc1 ece ile oı~uııarnu l>ltinıw~c 

Roma, 19 (A. A.) ~Havas~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ajansı ayları bildiriyor: 

Yugoslavya Dı!işleri Bakam B. 
Y evtıç'in yakında İtalyan hüku -

(Sonu Sa. 10. Sü. 2) 

~-----------------~ Sade kızlar 
erkek olmazya .• 
Bir erkek de 
kız oluyor! 

- Yedinci aaylada -.._.. ___ ..... ______________ ~ 

---- -- -- -ı;--, Bakanlar heyeti \ 

Dünkü toplantı gece muvaffak olmuşlardır. 
Hu değerli gençlerin adları (yuka· yarısına kadar sürdü 

nda ~ol baştan sağa doğr~) şunl~r - Ankara. 19 (Kurun) - Ba -
dır: Saffe~ Mustafa (edebıy~t), ~.~c- kanlar heyeti bugiin İsmet 1nö-
dct (fen), Orhan Avdın, Halım, Nı • .. .. w 

yazi <edebiyat), Uahmi (fen), Rebi' nunun başkanlıgında toplan.ı.mş 
(edcbi)at), f'ern•r (frn), Sefer, Mü -utır. Gece yaıısma kadar suren ı 
fit (edebiyat), ~aim. Ahmet <fen), toplantıda genel Kurmay baş
Samih (edebiyat), ·acit, F'ethi (fen), kam l\Iareşal Fevzi Çakmak da 
Şfü•rli. Ahmet Ali <edebıyat), Gaffar, bulunımı~tur. / 
Orhan. nifat (fen), ('ahit (edebiyat). _ _ ~ _ __..ı 

Kcndilcdni kutlarız. 

• 'l'ekir kedi günün birinde deliğe 
yaklaşmış. içeriden fareyi çağırmış. 
Korku için ele deliğin ağzına gelen fa
ı·eye: "Kuzum fare, gel de seninle 
lıelallaşalım. Ben artık kocadım. Ha
yatımın son günlerini yaşıyorum. Is • 
tiyorum ki ölmeden gidip haccede -
yim. Bütün günahlarımdan sıyrıla -
yım. Şimdiye kadar seni çok üzdüğü· 
mü bilirim. Onun için kusurlarımı 
bağışlamanı dilerim. Artık elele vere
lim. Hepimiz kardeşler gibi geçine -
lim. Ömrümüzü rahat içinde geçire • 
lim. Bundan sonra ben size kötülük 
değil iyilik edeceğim. Kötüliik etmek 
istiye.nlcr bulunursa lıadlerini bildi -
rcccğim.,. demiş. 

Fakat bu tath sözleri dinliyerek 
pek se\'İnen fare yavrularını alarak 
delikten dışarıya uğrayınca hep:i Tt'· 
kir kedinin pençesi altına düşmüş! 

Dikkat edilirse Japonya ile Çinlilc 
rin işi de tıpkı böyledir. Japon 'fel.iı 
kedi, Çinliler <Çin seddi) nin arka~ı· 
na gizlenmiş f arelerdir. Japon 'I'rki ri 
bir yıldır Çin seddinin kapıların<la 
bekliyordu. Türlü türlü ta tir dilleı 
dökerek onları dostluğuna inandır -
mak istiyordu. Fakat günü gelip te 
fırsatını buJunra Çin ~eddinden içcfr 
ye hücum etti. Pen~esine Çin farelc , 
rini birer birer yakalayarak geçirme
ğe başladı! 
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Çinliler, Uluslar Kurumunun 
dikkatini· çektiler ! 

Çin ulusu -----
Japon sa/dırımına 

dayanacak! 
Londra, 19 (A. A.) -- B. Ho -

are, Çin hadiseleri kıır~ısında ln
giltere hükumetinin tutumunun ne 
olduğu suretinde bir savlavın so -
rusuna şu cevabı vermi,tir: 

"Hükumet, ·Çin hadiselerini 
gerçinleme!dedir. Hil~seler ta -
mamiyle anlatılıp saptanmadıkça 
bu mesele hakkında :liyevde bu -
lunmak mümkün değ~!dir.,, 

Diğer bir saJlavm bu mesele -
de Ingiltere hi:kumet!nin Fransa 
ile sıkı bir degd halinde bulunup 
bulunmamakta olduğu suretinde
ki sorusuna da müsbet cevap ver
mittir. 

Cenevre, 19 ( A. A ) - Cenev· 
re'de oturan Çinliler, Japonya'nın 
kuzey Çindeki hareketini takbih 
eden bir bildirik neıretmiılerdir. 
Çinliier, Japon saldırmıının ıo -
nuçları üzerine Uluslar Kurumu
nun dikkatini çekmekt~ ve Çin u
lus-:.ım:n bu saldırıma dayanaca -
'ğını P.öylemektedirler. 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Ankara, 19 .(A.A.) - Sıvaa -
Erzurum - Malatya kavıııt kolla· 
rı (iltisakı hallan) yapı sosyetesi 
hava tehlikesini önlemek için Türk 
Hava kurumuna 5000 lira yatdım
da bulunmuıtur. 

Çorum, 19 (A.A.) - Halke · 
vinde tecimenlerin ve halkın ka -
tıldığı bir toplantı yapılmı!lır. Top 
lantıya gelenlerin hepsi hava leh· 
likesini bilen üye yazılmışlardır. 

Tecimenlerden Seydim oğhı 
kardeşler 500 lira vermiıtir. Üye 
kaydı devam ediyor. 

Bodrum, 19 (A.A.) -Memle -
ketin her tarafında -0lduğu gibi 
harada da hava· tehlikesini l.ilt!ıı 

üye yazımı başlamıştır. Üyeler bi -
rer birer gelerek yükenlerini yaz
dırmaktadır. Bu işle uğra§aıı ko · 
mite her gün toplanarak üye kay -
detmektedir. 

İzmir, 19 (A.A.) - Hava teh
Hkesi ve tehlikeyi biler. üye yazıl
ma işine devam edilmektedir. Şeh· 
rimiz Felemenk tütün kumpa.ıya • 
tının 900 iıçisi birer gündeliklerini 
hava kurumuna vererek havaları· 
mızın savgaıı yolunda Üzerlerine 
düşen ödevi yapmıtlardır. Ayrıca 
lzmire yaraıan bir verim elde e -
c:ilmeai için de ayın 21 inde genel 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bolu, 19 (A.A.) - Hava teh • 
likesini bilen üye yazan komisyon 
her gün parti lc:urağmda toplana .. 
rak üye kaydına devam etmekte
dir. 

Paris borsasının durumu 
Pariı, 19 (A.A.) - 18 Hazi -

ran tarihli boraa durumu: Değer
ler borsasının durumu dünkü gi • 
bidir. Fansız ulusal fondaları yük. 
selmeğe devam etmekte, değiıik 
gelirli değerler iae gerilemektedir. 
Ba§ta Süveyş, Rio, Royal olmak 
üzere, a.rsrulusal değerlerin birço· 
ğu da gel'ilemittir. 

. 
Feqizli yağmurlar 

Yoz.gat, 19 (Kurun) ·-Bugün Yoz.gat'ta halil bir yağmur yağ
dı. Hava çok kapalıdır. Feyi:li yağmurların btl§lanuuı bekleniyor. 
Amcuya, Zile ve Çorum'da çiltçiyi ıevindiren yağmurlar yağm11 -
tır. Bütün buralarda halk heyeca o. ve ıevinç içindedir. 

Ankara, 19 (Kurun) - Bugun buraya halil ıurette yağmur 
yağdı. 

Kayıeri, 19 ( A. A.) - Bütün Ü i~inde kumıal ve kireç topraklar· 
da kıımen kuraklık vardır. Fakat ıon günlerde poyraz; rüzgarının 
devamlı ıurette eımesinden ötürü kuraklık yarı yarıya az.alm11tır. 
Köylü elinde bulunan buğday ve 2rpcuını elinden çıkarmamakta • 
dır. Buğday ve arpa fiyatlarında artma devamlıdır. Küosu iki ku· 
ruıa ıatılcın arpa dört. üç kuruftan ıatılan buğday bq buçuk ku • 
"U§a lırlamııtır. Un l:yatlannda : ükıelme kaycleclilmemiftir. 

Karıncalar gibi 
Habeşistanda kurşun 
yağmuruna tutulmamak . . 

ıçın .• 
Bir zamandanberl Habeşlstandan 

Italyan tebaasının çekilmekte oJ~u -
ğunu biliyoruz. Dün gelen telyazıları
na göre İngiliz tebaası da çekllmeğe 
başlamıştır. 

Bu hadise bize yağmurdan önce in· 
Jerine giren karıncaları hatırlatıyor. 
Evet, karıncalar küçük, fakat çok 
duygulu haynncıklardır. Yaz gün -
Jerinde yağmur düşeceğini insanlar ~ 
dan önce onlar duyarlar. Onlar için 
bir tufan demek olan yaimura uiı·a· 

mamak için hemencecik saklanırlar. 
Habeşistanda bu aylar yafmur 

mevsimidir. Bu yıl yağmur mevsimi 
bitince havadan kurşun ve bomba 
yağmuru b:ışlayacağını söyliyenler 
Yar. Anlaşılan İtalyanlar ile beraber 
Jngiliıler bu tehlikeli yağmura tu -
tu)rnamnk için şimdiden acele edip 
Habeşi tandan çıkıyorlar. K~ndileri 

isin korunacak emniyetli yerlere çc· 
kiliyoı-lar. 

lta~qada 

Gazete sayıf alan 
indiriliyor 

Roma, 19 (A.A.) - Gazete sa· 
hifelerinin indirilmesini natık olan 
karaname bugün mer'iyete gir· 

mektedir. Gazeteler haftada bir 
defa 1 O ve bir defa da 6 sahife o· 
]arak inlİ§ar edeceklerdir. 

TriSi!na gazetesi, diyor ki: 
Bu tedbirlerin ittihazına sebep. 

kağıt imali için lazım olan selli • 
loz ithalini tahdit etmek kaygu • 
sudur. Bu ithalat, ticari nıüvazene-
de ıenevi 150 milyon liret mikda· 
rında bir yük teşkil etmektedir. 

Hitleri öldürmek mi 
istemişler? 

Zağrepte çıkan 17 tarihli No • 
vosti gazetesi, Londradan aldığı 

efağıdaki telgrafı neıretmiıtir: 

Londra, 16 - Exchange Te • 
legraph'ın Berlin muhabiri bir tel
grafla Berchtesgaden kaaaburn • 
da villasında istirahat etmekte o • 
lan Alman Batbakanı Hitlere kar· 
!I cumartesi günü bir auikaat ya • 
pddığını bildirmittir. 

Muhabire göre, Berlinin büyük 
bir dikkatle gizlediği bu ıuikaat 

teıebbüıünde Hitlere teıadüfen 
bir şeY. olmamı§, fakat yaveri afır 
smette yaralamnıftır. 

Kuraklık tehlikeli 
d~ğildir 

~ (BQfmakaletlen devam) 
bazı vilayetlerimizde Ziraat Ban. 
kasının ıatıta batlam1.11 için bir 
eilim (meyil) uyanmıı iıe de Ta
rım Bakanhiı haklı olarak bunun 
önüne geçmi1tir. 

Öbür yandan Orta Anadoluda· 
ki kuraklığa kartı T ra~ya.da buğ
day ürünü ( mah6ulü) ctuz yıldan
beri hiç görülmemit bir derecede 
boldur. Kırklareli taraflarında 
dolatan bir dostumuz, buralarda
ki çiftçilerin: "Bu yıl buidayları
mız o !<adar ço!tttır ı bunu bız 

kendi kuvvetimizle kaldıramayız. 
Bari hükumet buralar~ İ§çİ gön· 
dene de bizlere biraz yardım et
se.,, dediklerini ititmittir. 

Sözün kıaaıı ıudur ki, hatka 
yıllaı da lstanbula an~ak iki. üç 
bin vaıon buğday gönderen Trak
yanm t;u yıl ferah ferah altı bin 
vagon buğday getirebileceği ıöy. 
lenmektedir. Bütün lıtanbulun 
bir yıllık buiday ihtiyacı iıe niha
yet yedi, ıekiz bin vagon olduğu. 
na göre, Anadoludan bir vagon 

buğday gelmemit olsa bile ıene 
latabul için biç.bir tehlike yok de
mektir. Hükumetin elindeki buğ
day ıtoku da Anadoluda kuraklık 
olan yerlerin ihtiyacını giderdik
ten batka, gelecek yıl için tohum· 
Juk ihtiyacını da karııhyabilecek
tir. 

Buğday kanununun ulus için 
ne kadar hayırlı bir izer ( eıer) ol
duğuna bundan daha kuvvetli bir 
örnek olamaz. 

ASIM US 

C. H. Partisi 

Yasa özdilimize 
çevrilmiştir 

C. H. Partisi Dördüncü büyük 
Kurultayında onanan yeni Parti 
yasasının bir maddesi, yasamn 
yazılıtını özdile çevirmek ödevini 
Parti genel yönetim kuruluna ver 
mekteidi. 

(Genyönkur = Genf!l Yönetim 
Kul'Ulu) bu ödevi yerine getirmif, 
yasayı özdilimizde kaleme almıt
tır. 

Ozdille çıkan program bastırıl
dığı gibi bu da yakında baıtınhp 
yazı örgesine dağıtılac11ktır. 

• • • 
Haber aldığımıza göre C. H. 

Buhran vergisi alınacak kurumlar 
Ankara, 19 (Kurun} - Finan ~ Bakanlığı, kazanç vergiıinde11 

muaf olan müesseselerJen hazıla rının buhran vergisine tabi tutul • 
ma11 hakkındaki kanunun tatbik ~eklini gösteren bir nizamname 
hazırlamıı, ilbaylıklara göndermi ıtir. Buna göre, yalnız :izaaına ik· 
razatta bulunan tasarruf sandıklarıyla. iıledikleri madeni erden iı -
tihıalatta bulunanlar ve imtiyazl ı sosyeteler müstesna olmak üzere 
mukavelelere dayanaruk veya hususi kanunlar üzere kazanç vergi -
ıinden istisna edilmiş olan kurumlar buhran vergiıine tibi tutul • 
maktadır. Bu gibi kurumlar, buhran vergisi vermekle mükelleftir -
ler. 

Finanı Bakanlığı, m~kellefler e bir kolaylık olmak üzere bu be -
yannameyi verme müddetini 15 temmuz 935 tarihine kadar uzat· 
mııtır. 

Yunanistanda 
•• 

re]ım 

Takvim 
meselesi 

Bazı saglavlar, kralın Rum l:'atr~qi, l'un.~nis~an
çağ11·1lmasını bir takrirle dakr ha~!s~le! uzerıne 

istiyecekler ne duşunuyor ? 
Atina, 19 (Kurun) - Müfrit Atina, 19 (Kurun) - Bur~~a 

hükumetçi saylavlardan bir grup, çıkan Neoı Kozmoı gazetesının 
yeni parlamento toplanır toplan • lıtanbula giden direktörü B. Po • 
maz rejim için geneloya baıvu - litis, İstanbul Rum Patriği B. Fot· 
rul~aaı beklenmeksizin, Kral yoı ile, takvim yüzünden Yunan 
Jorj'un hemen Yunanistana çağı. kilisesi araaında çıkan ayrılık 
rılmasıru bir takrirle iıtiyecekler- hakkında bir konuımada bulun • 
d. muştur. Rum patriği takvim me • ır. 

Bu takriri vermek iıteyenler, ı~eıi ha~k~nd~ yunan gazeteci • 
diier arkadaılarını da buna itti • sme demıtlır kı_: ... . 
i.k tt. i y ı Bu 1·1 - Rum ortodokı kııııen terak· r e ırme e ugrafıyor ar. • 
• h •-'\ .. kiyı' ıever ve yeni zaman::n ic.ı.p • rititi öğrenen ÜKumet, yarı reımı 
bir bilirikte hükfımetin bu meıe - )arına uyar. Bilha11a takvim me • 
lede bitaraf kalacağmı bildirmi,. ıeleıinim Ortodoks halkm dini 
tir. Başbakan B. Çaldaris. hükiı- ananelerile hiçbir ilgiıi yoktur. 
met partisi başkanı sıfatile say - Böyle bir meıele çıkarmak, ah • 
lavları kralcılık lehine veya aley· liksızca bir istismardır. Bu me • 
hine çevirmek yolunJtt hiçbir et- ıeleyi çıkaran metropolitler de bi
kid buluntrtıyau;.-g .. &a dhr• .. -~. livorlar ki. Efrenci takvimin ka-

l:iulü dini duygu ara o urunaz. 
tir. 

Atina, 19 (Kurun) - Atinede 
çıkan Venizelist partiıi gazetesi, 
son iıyan mahkumlarının aff 11 ve 
hükUmetçe zapt ve müsadere edi· 
len mülklerinin iadesi için hüku -
metle nyrışık (muhalif) partiler 
arasında yapılan görüşmelerin iyi 
bir safhada bulunduğunu yazıyor. 
Bu affın geni§liği ve hangi mal -
ların geri verileceği henüz karar· 
laştırılmamıştır. Venizelist partisi 
başkan vekili Sofulis bu iki mese: 
le halledildikten ıonra memleket• 
olan Sisam adasına gidecektir. 

EKONOMİ BAKANI 
Ankara, 19 (Kurun) - Ekono· 

mi Bakam Bay Celal Bayar, birkaç 
güne kadar, yanında bakanlık 
teknisiyenlerinden birkçı bulun • 
duiu halde Sovyet Ruıyaya gide • 
cektir. 
iNHiSARLAR SATIŞ MÜDÜRÜ 

BELGRADA GiDECEK 
Ankara. 19 {Kurun) - lnhiıar· 

Hatti. ortodoks kiliseıi, Uluılar 
Kurumu paıkalya yortuları için 
bir tarih teabit edene bunu da ka· 
bulde tereddüt göstermiyecektir. 

HUSUS! !DARELER TEKAUT 
SANDICINDAN ALACACI 

OLANLAR 
Ankara, 19 (Kurun) - Çeşitli 

suretlerle tekaüt edilerek huıuıi 
idareler tekaüt ıandığında ikra • 
miyelerile diğer alacakları bulu • 
nanların listesi sandık yönetim ko· 
lu tarafından incelenmektedir. 
Bu alacakların ödenmesi için lü
zumu olan tahsisat temin edi!.mek 
üzeredir. 
YUNAN BAŞBAKANI ALMAN 
KAPLICALARINA GiDECEK 

Atina, 19 (Kurun) - Yunan 
Baıbakanı B. Çaldariı, tedavi 
için Alman kaplıcalarına gidecek• 
tir. Muhalif muhafazakar partiıi 
B. Mihalakopuloı da, haziran 
ıonlarına. do(iru Emı kaplıca!arı• 
na gidecektir. 

lar umum müdürlüğü ıatıı itleri ======:::::============= 
müdürü Bay Cavit, tetkiklerde bu· 
lunmak üzere Belgrada gidecek -
tir. 

Bay Cavit, Belgrad'da inhiıar -
lar idarelerini ve satJt metotlarmı 
inceleyecektir. 
EKONOMi YÖNTGERI PARISE 

GiDECEK 
Ankara, 19 (Kurun) - Ekono

mi Bakanlığı yontgeri Bay Faik 
Kurtoğlu, yeni Türk • Fransız te
cim arilatmaımın esaslarım ko -
nu9mak üzere yakında Panse gi • 
decektir. 

'UllumtfllltlttDtttlatltDmlUllHlmtttlttlQQ.-amu1*'ımntJilllUlllllRllllDltlllll'IUIUn 

Partisi genel Yönetim ~ urulu, Bü-
yük Önder Atatürk'üll tehrimize 
ıelmeleri üzerine, bürosunu lstan
bula taşıyacak T emmuı., Ağus

tos, Eylül aylarında burada çahıa
caktır. 

(Brüksel) deki 
kongre 

Bay Hüseyin Rahmi Apak 
yarın gidiyor 

Ayın 27 nci iÜDÜ Braluelde bir 
beden eğitimi (tecrÜbeaj) kongre
si yapılacaktır. Bu konırede mem
leketimiz adına T ekirdai ıaylavı 
ve C. H. Partisi Genel Yönetim 
Kurulu üyelerinden Hüseyin Rah
mi Apak (Tekirdağ) bulunacak• 
tır. 

ay Apak, dün ıehrimize gel• 
mittir. Yarın Brükıele doğru yol• 
çıkacağı ve dönüıte de beden eji
timi ve gençlik örgeleri üzerind• 
araıtırmalar yapacağı ıanılmak· 
tadır. 



işaretler İ 

Ankarayı görünüz 
Bana diyecekıiniz ki: 
Herkesin Jeniz ha.ıretine tutu

larak yayladan plajlara ftilün gi
bi ıüzülüp gitmeğe btl§laJığı 
günde ıen, net/en herke•i •tep ha
vcuı tenellüı etmeğe 'ağınyoT
nın. 

Ankaratlan kıyılara tloğrıı akan 
trenler tıklım, tıklım ••• 

Ben •ize güzel Jere boylann
Jan, ıatalatlı, eğlencel! .. konlorlü 
otellerden •Öz açmıyonım. 

Benim dere kenarında •ize tav
aiye edilecek ne bir gazinom, ne 
tle yaylada sizi yıldızlara ve kız· 
gın göke kar§ı barındıracak bir o
telim var. 

Ben sizi, yazın inıan ıinirlerini 
parçalayan keskin kokulu olgun 
~yva bahçelerine çağıramam .• 

Size bir bardak sofiuk, buzlu 
su bile veremiyeceğim. Ben sizi, 
bol, keskin, olgun bir güne§le, ıu
suzf uktan çatlıyan bfr toprak ara

•ına ~ağırıyonım. 

Bu yakıcı güneıle, bu yanan 
toprak araııncla örs olan bir e
nerjiyiı ue bu enerjinin izerlerini 
( eıerlerini) göreceksiniz. 

Kıraç tabiatle clöğüıen in.an 
.zekaıını ve kerpif ten betona, el 
yordamıntla.n hentleseye atlıyan 

en güzel üerlerini görecekıiniz. 
Bu Jekor içbıJe, enerjinin ta 

kendiıi olan Ankara, Jevrim tezi· 
ni her kitaptan, M.r ıöylevden, her 
ko'>'1.ufmadan daha iyi anlatıyor. 

Burada göreceğiniz yontulmuı 
bir taı parça.ı, mala tlokunmuı 

Ceza isleri ~as~anıııı 
Istanbul müddeiu
mumiliğine kim 

getirilecek ? 
lıtanbul müddeiumumiğiline 

Balıkesir ağır ceza hakyeri başka
kanı Haydat" Nakinin getiri'lmeii 
ihtimalinden bahsediliyor. Bir ri· 
va.yete göre de, İstanbul ağır ceza 
hakyeri başkanı Ahmet Suat, ceza 
İ§leı·i başkanlığına tayin oluna • 
caktır. Ceza İ§leri batkanı Haıan 
Safiyüddin müsteıar olalıda.nberi, 
ceza işleri başkanlığı münhal bu
lunuyor. 

Bu şayiaların hakikate ne dere
ceye kadar uygun çıkacağı, belli 
d(:ğildir. 

Belediye - Haliç sosye
tesi davası 
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Ban~alarlo sosyeteler 

.... ...-... ............ ___ ..... _ .... .......----.. ·--... ._.. ..... __. ..... ~ .......... ...... 
"l •• ~ 

i~ Ozdil fi ·= •• 
== =ı n 33 ı· t c. !i • ıs e ;~ 
!! 1. - Bavayici zaruriye - Yaşatık !5 
ii öRNE'K: Hüku'llct y:ışatık fi -~i 
:: yatlarını indirmek i~in elinden ge· g .. . .. H lenı yapıyor. :: 

Geçen Yıl E: 2. - Gıda - Besin :; 
ii iaşe - Beslev ~; 

Bütün Avrupada talil aylarınm İçinde neler K ORNEKI,ER: 1- Çocuklar için:İ :: .. . • b . d 0 
:: 

baılaınıf olması dolayııiyle önü • k d J ? ij sut en ıyı esın ır. g azan ) ar i: 2 - Bir ordunun beslev mese-:; 
müzdeki Temmuz, Ağuttoı için· U 1 • b ta ı · ı d :ı Memleketimizde bulunan ıosye- n esı, en aş ge en ış er en -:s 
de ıehrimize çok seyyah gelmeai ·= d' ·; 
beklenmektedir. telerle bankaların 934 kazançları :; a. _ ~~ ta _ lmren !~ 

Bunlardan büyük bir knmının teıbi~ ~dilmiıtir. Buna göre İmar i~ ÖRN:K: lmren güzel bir şeydir.jj 
Orta Avrupa.dan Köıtence, Varna Bankaaı 10492, Terakkii Servet il d • ._- Haset--:. ~~nü . . h 
yoluyla geleceği umuluyor. Bankuı 14630, Emlak ve Eytam !i ÖRNEK: Gunu en çırkın huy "si 

11 1 1 d d · • B k 67576 Akh. T "' .. ·· :: lardandır. :: gi i yer er en öğren iğımıze an aıı , ııar utuneu· 1: 5 L tf ·h K :; :: , - u u ı sarı - ayra == 
göre, memleketimizdeki ıeyyah ler Bankaıı 37514, Adapazarı Ban H ôRNEK: Türk hava kurumuna!: 
kurumlarının bir kısmı Avrupaya 'kaıı 43912, Merkezi lktıaat Ban - ff yardımınız, bir kayra değil, bide 
delegeler go.'ndermı· •ler ve ıey- .i·.= ödevdir. :.:ı :s kası 13004, Şirketi Hayriye 13000, • ; 
yah durumunu inceletmeye (tet- lira, Tramvay ıoıyetes~ 62937 (İs- H 34. 1 iste s: 
kik ettirmeye) başlamı§lardır. viçre frangı), Umumi sigorta ıı ı. _Fıkra_ ı - Bölek ii 

Gelen haberlere göre, 1935 yı- 70650, ittihadı Milli sigorta ıoı· ;! 2 - Anlatık el 
h içinde lngiltereden Akdeniz ge- yeteıi 39444, Şark sigorta . 6558, !( ÖRNEKLER: 1 - Kanunun i-Se 
zinti ıeferlerine 196 vapur çıkmı• M 11 R İ: kinci maddesinin üçüncü böleğin -H ~ Anadolu ıigorta 643~6, i i e· .. .• 
olacaktır. Bunlardan bir kıım1 ii de... fi asürans 184432, Aslan Çimento b··ı W• d r 
da limanımıza gelmekte iae de H 2 - Yazınızın son ° egın e... .: 

187252, ittihat Değirmencilik :~ 3 - Hoca Nasrettin'iu hangi an-iİ 
miktarının çoğaltılmaaına çah~ıl- • :: 
maktadır. 67857, Karamürsel mensucat U latıklarını daha fıok s~versiniz? il: 

• • · • • 71971 İıtanbut Havagazı 14828 :: 2. - Feragat - zgeçı .. . : 
Lıman reaımlerının, lımanları· ' =! öRNEK: Yurt islerinde ozgerı İ 

mızda kaldırılmak üzere oluıu lira kir etmitlerdir. Selanik Ban· U ilk şartlardandır. ~ J i 
havadiainin, Avrupada faydalı iz- kaaı 54326 lira, Trakya §eker sos· Ü 3. - Fikri takip - Güderge i= 
ler yaptığı anla~ılmaktadır. yeteıi 698243 lira za:rar etmişler- 9 ôRNE~: ~ü~e;gesi olmryan a ·ij 

E k L. b s· ·ı R' ~ı· B d k kA . . . :. dam, hıç bır ışı başaramaz. ·S n ço ız on, ıcı ya, ıvye- cır. un an en co ar getıren ışın :; .J D t ç v :. 

N 1. M 1 1 k d • • l k 1-d w I :. ~. - ave - agrı == ra, • apo ı, ata ve ı en erıye· çımentocu u o ugu an atılmak •

1
ı: Davetname_ Çağrılık U 

ye gıden seyyah akınını memleke· tadır. 1 Med'u - Çağrık, Çağrılı 5; 
timize de uğratmak için uğraııl· : ÖRNEKLER: 1 - Yarın akşam d 
maktadır.. Ş k k k Ü için kaç çağrılık yolladınız? i: 

Şimdiki halde limanımıza ge· e er aç uruşa h 2 - Dün akşamld Parti çağrı· Ü 
lecek aekiz tane kadar tranaatlan- satılacak ? Ü srnda bulundunuz mu? :ı 
tik vapur daha vardır. Bun an Beledıye perakende şeker fıat· rılı (çağrık) mısınız? 5; 

her avu~ çimento bir yeni tarihin 
Jeıtanıdır. Hepa bir ıey aöyler, br. 
hep•inin .ize anlatacağı vardır. Yörük Ali plajı için 

Haliç sosyetesi üç senedir be
lediye hisseıini vermedlği için be
lediye tarafından ale:yhine bir da
va açılmıth. Altı aydanberi görü .. 
len bu davaya dün gene birinci 
hukuk hakyerinde bakılmıttır. 
Hakyerince gösterilen heyet bir 
rapor hazırhyarak vermitti. Bu 
rapora, Haliç ıoayeteıi itiraz et

mişti. Hakyeri dün sosyetenin bu 
itirazını yer·inde görmüf, heyetten 
rapor hakkında yazı ile izahat a· 
hnmasına karar vermif, muhake
meyi 21 T etrinievvele bırakmı~ 

' d · . ı 3 - Yarınki büyük şölene çağ- 5! 

batka Varnadan her ıeferinde üç launı tespit etmiş, diir. bütün §U• s. - Ziyafet_ Şölen ~ 
yüze yakın karışık ıeyyah getiren be direktörlerine, ilgili kimselere n 
Bulgar vapurları, haftada iki de. bild. . t• 8 .. k NOT: Gazetemize gönderilecek E: 

Türk devrimini, onun ruhunu incelemeler 
ırmıt ır. una gore pera en· l d . :; 

fadan limanımıza ıeferlerine ye• d k k 29 S t k 26 yazı ar a bu kelinıelerın Osmanlı-:: 
• e eıme §e er ı , oz şe er caları kullanılnıammwnı rica ede, • :: 

~1-"ta için, ~lap, söz, solulr, ~e-; Belediye batkan vekili Bay Ha-
ıinf yetmez .. Bır an kovanı gıbı mit, fen direktörü Bay Müanü, Ba-

nı en ı tı ~ :: 
kufut on paraya satılacaktır. Bun- riz. :: 

.metleniyetin peteklerini ifleyen ymdırlık haı mühendisi Bay Nuri Bamye değerleniyor 
Ankarayı i§b~ında görmelidir. bel~diye tetkik tubeıi ,efi Ba; Avrupada yapılan ıon &Tattır· 

dan fazla fı·atıa satan bakkallar ·······················•·•·••9 ••••··················.I 1 ................................................... . 

eınaf tiddetle cezalandırılacaklar- cuma ruhsa ti y eJ erj 
Burıa partı adamlarının bu an· Ziya Kamil, mimar profesör Eğ. malar üzerine, kuru bamyede ye· 

lamtla Ankaraya yaptıkltırı gezin· H mimar Bay Saadettin dün öğle· ni bir vitamin bulunmuıtur. Bilin~ 
ti, istiyorum ki öbür ilbaylıkları· d, • b . d b. t ~iği üzere dünY,aıun en iyi ham • I 

drr. Belediye zabıtaıı memurları _ 

dünden itibaren kontroıa ba,ıa • Esnaf ve müssese sahip.-
mr,ıardır. l . • b . .k .... t . 

• • • .. en sonra ımar f U esın e ır op-
mız ıçın Je bır ornek olaun. Iant k .. b k k yeai Türkiyede yetiıtiğinden, bu 

. erının ır şı aye ı 
Beledıye ekonomi direktörlüğü _ r yapara mul!a a aya onan 

Sadri Ertem Yürük Ali plaj ve gazinol!u için yıl yabancı memlek~tlere çok bam- tekerli maddelerin de indirilmesi 
Sarıyer, Fatih, Beıiktaş kaza. 

KUltUr işleri 

Doçentlerin sınacı 
İstanbul üniversitesi talimatna· 

gönderilen eseri incelemeye (tel· Ye göndereceğimiz umulmakta. 

kike) baılamıılardır. Dün bir ıo- ~d!!!!ı~r·~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
nuca (karara) varılamamııtır. ve ikinci projeler teıi)it edilerek ta da bir karar verilmesi muhte-
Gelecek haftaki toplantıda birinci mükafatları verilecektir. meldir. 

etrafında incelemeler (tetkikler) 
yapmaktadır. Yakında bu husus-

larında bina ve yapı değerleri ye· 

ni hattan konrnuftu, Buna göre 
bu üç kazada da yeni varidat ka
nunları bu değerlere göre tatbik 

mesine g~r~. f~~ülte~ere döçent o· C 
lacalflar onumuzdekı ders yılı 'ba- r,U 
tında bir sınaç geçireceklerdir. ı r ~ iki yol arasındaki ayrılığa bakınız 

edilmektedir. Belediyenin temiz
lik, aydınlatma resimleti ile cuma 
ruhsatiyeai resmi de bu değerlere 

göre alınmaktadır. Cuma ruhıa
tiye'i binanın gayrisaf geli.rinin 
yüzde 12 si nisbetinde alınmakta• 

Bu sınaçların ne tekilde olaca . 
ğı, fakülte dekanlığı tarafından ~ 
bildirilecektir. 

Sınaç talimatnameleri yakın • 
da bitirilerek bakanlığa gönderi -
Jecektir. 

Hu 1<uk fakültesinde 
Üniversite hukuk fakültesinin 

gözlü sınaçları bugünden itibaren 
haılıyacaktır. Bir günde her ıı · 
nıftan on iki talebe ıınaç edile • 
cektiJ', 

1
: 

qeç.en yıl hukuk f akü itesine a• 
hna.n ve liselerde bir dersten en·l· 
geli olan namzet talebe liıelerdeı;; 
ki engele kaldığı denin ımacmı 
verm:?rniı ise fa!<ülte ıınacına alın· 
mıya:::aktır. 

Bay Cemil Bilıel - Cenevrede 
bulunan üniversite rektörü Bay 
Cemil Bilselin bugün §ehrimize 
gelmesi muhtemeldir. 

Silivride - Silivri kazasında 
hu yıl beş dershaneli yeni bir o
kul yaptırılacaktır. 

Kamplar - Üniversite talebe
ıinden birinci grupun kampı önü
müzdeki pazar günü bitecektir. 

Birinci resimtle ~~leaiyece yaptı ~kin ;olu, 'ilrincUle tra1ftrJa.Y ıoıye lamin yapbrdığını görÜyorıunuz: • 
w. ~ram vay sosy~tesi, hatlarm geçti· r karar vermiş, p~rası sonradan sosye· ı · tarafından yapılan kısım gözden ge . 
gı :yollan yapmaga mecbur olduğu teden alınmak uzere Saraçhane ba. • çirilmiş, sosyetenin Beyoğlundan sök· 
h~lde yapmamaktaydı. Belediyeden şrndaki bozuk yolların tauıirine baş· tUğü taşları İstanbul cihetind k ı . 
bırkaç defa sosyetenin dikkat gözü lanmıştır. Tanesi on kuruşa yeni par- landığı h"J~ b ti k e ~. 

k'I i d · k t k . . , a a on eş san m um dok-çe ı m şse e llosyete bugün, yarın ya- e aşlarla um alınmış, ışçıler tu • mediği gö .. 1 .. t" . y 1 k 
pacağız diye ilglll (alakalı) kimseleri tutulmuş. evvelki gündenberi yolun trolda bu rtuam~urşbu~ •. 

3

1 pı aca tkoln • b . ı egenı mezse aı. ar 
oyalamıştı. Bunun üzerine belediye, yapılmasına aşlanmıştır. Beledıye - "külü 1 . d • 
sosyeteye son bir tebliğde bulunmuş nin yaptırdığı kısım Fatiha yakındır. so S P yo yenı en yaptırılacaktır. 
sosyete bozuk yollara ancak birka; Diğer taraftan 'framvay sosyetesi de f tm:tya, Topkapı yo~Jarı da pek 
işçi göndermiştir. dün bu kısımdan yüz metre aşağıda az a ozulmuştur. Bu cıvarda oturan 

Bu · ·ı 
1 1 

Şehzadebaşı karakolu önündeki bozuk halk belediyeye mazbatayla başvura· 

dır. Bu yüzden bu üç kazada cu· 
ma ruhıatiyeleri veri!irken esna-

fın, müesseselerin vere~ekleri ruli 
ıatiye resimleri de hayli yüksel
mİ§tİr.Geçen son beş li ... a veren bir 

lokantacıdan, yeni kanuulara gö
re 40-50 lira resim istenmiştir. 

Esnaf ve müessese ıah\!1leri bu faz 
la resimden şikayet etmektedir. 

Şikayetler çoğaldığı için mese
leyi belediye daimi encümeni tet
kike ba~lamıştır. Cuma ruhtıati • 

ye.sinin son haddi elli liradır. Bu· 
na göre Beyoğlundaki en büyük 
bir otelle Fatihteki bir bkanta elli 

lira verecektir. Bu da. ayrıca es. 
nafın şikayetini mucip olmakta • 

dır. 

Cuma ruhsatiyesi meselesi şe .. 
hir meclisinin önümüz.deki ilk top

lantısında görüşülece:ktir. Nisbe
tin indirilmesi ve son ~addin da

ha yükselti!mesj muht~meldir. 

bakıld ı~çı er e yapılan yo lar açılıp kısmı tamire ba~lamıştır. Dün ayni rak Tramvay sosyetesinin seneler . 

P
•k azıgkr zambaln tdaş~ann alt~dat dya cadde üzerinde '" fkl yerde tranıvay denberi tamir etmediği yolların bele - TRAMVAYDAN DÜŞTÜ -
~ ttm u un ugu vey(l.lıu a 1 · • T ı b d t 10 d 

Pazartesi günüden h!baren ıon 
sınıf ve yüksek okul talebesinin 
kampları başlıyacaktır. 

hi bul w • •• •• •• • YO u yapılıyordu. Yapı bittikten ı.onra dıye tarafından yapılmasını isteye • ar a a§Jn a o uran yaşın a 

k 
ç k unm

1 
:_drgr göru1muştur. Fatih beş yüz lira tutan masrafı sosyete • cek1erdir. B~Jediyenin Traınny sos - Yani istiklal caddesinde tramvay-

ayma am rgı mrntakasrndakl bozuk d l kt d " .. en .~ rnaca ır. yelesi hesabına yol yaptırması ilk de· dan uşmuş, başından raralanmış-
yolları en son belediye yaptırmağa Dıger taraf tan Tramvay sosyetesi fa görülen bir hadisedfr. 1 tır. -
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Polia haberleri : L OKULLAR 1 Kadın yüzünden 
Kanlı bir hadise oldu, 

bir kişi öldü 
Evvelki akıam Kuımpaıada 

kadın yüzünden bir cinayet itlen
mittir. 

Kasımpaıada oturan Muhar -
rem uzun zamandanberi itıizdir. 
Kendisiyle birlikte yaşıyan Melek 
adındaki kadın birkaç ay para -
sızlığa dayanmıf, sonrn Muhar -
remi bırakıp Kayseril~ lağımcı Ha
lile kaçmı§tır •• 

Muharrem bunun Uzerine Ha· 
lille görüfmÜf, kadını bırakması
nı söylemittir. Halil bu söze al
dırıt etmemit, Muharremi baıın
dlİ"!1 savmııtır . Muharrem çok sev
diği Meleğin kendisini bırakma
sına fena halde canı sıkılmıf, Ha
lilden de red cevabı alıuca inti
kam almaya karar ver mittir. Mu
harrem bir kama bulmuş, evvelki 
akşam Kasımpa~ada Kışla civa -
rında Halilin onünü kesmiıtir. 
Ufak bir kavgadan soııra Muhar -
rem kamasını çekmiş. Haliliıı se -
kiz yerine saplamııtır. Vak'a ka
labalık arasında yapıl~!ğı için ya
ralı hemen bir otomol.i1e konmut 
hastaneye gönderilmiıtir. Fakat 
yaralı yolda ölmüştür. Katil Mu 
harrem de yetişen zabta memur
ları tarafından yakalanmıttır. 

Muharrem, Meleğ: çok sevdiği
ni, bu, ayrılığa dayanamadığı için 
Meleği 'andıran Halm vurduğu
nuı itiraf etmittir. 

Denize açıldı, boğu1url<en 
kurtarıldı 

B\iyükadadada Nizam cadde • 
ıinde oturan 24 yaunda Mitat, Yö 
rük Ali plajında yüzerken 400 
metre açılmıf, sonra dönmeye bat
lamıftır. Fakat yarı oylda kolları· 
nın kuvv~ti keailmit, ıu yutmağa 
baılaymca feryat etmittir. Milat 
boğulmak üzere iken e!raftan ye· 
tişenler tarafından kurta.rılmıt • 
tır. 

Çocuk ya1nız kalınca 
Edirnekapıda Nesliıah sultan 

mahallesinde oturan boyacı Nazi· 

fin karısı Bedriye ekmek almak 
üzere soğaka çıkmıt, üç. yatında • 
ki oğlu pencereden bakarken düt· 
müt, ağır surete yaralanmıttır. 

Çocuk Şitli Etfal hastanesine kal· 
dırılmıştır. 

Kanlı bir kavga 
B6'iktatta Karbetin kahvesin • 

de oyun oynayan Muıtaf a il~ Na· 
fiz kavga etmitlerdir. Bunlardan 
Mustafa Nafizi bıçakla sol katı -
ğından ağır surette yaralamı§, ya· 
kalanmıştır. 

BU DA ÇARPMA - Asmalı 
me1Çitte oturan 10 yatında Hallı· 
ka Pera Palas oteli önünde 1900 
numaralı otomobil çarpmış, yara • 
lamııtır. Şoför Ali yakalanmı~tır. 

K0!\1ŞUDAN DERT YANMA 
- Hasköyde Piri pafa mahalle • 
ainde oturan Rukiye polise baıvu· 
rarak, komşusu F ehminin bazı eş· 
yalarını çaldığını ileri sürmüttür. 
Fehmi yakalanmıttır. 

OTOMOBiL ALTINDA - Şit· 
lide Halaııkar Gazi caddesinde o
turan b:ıyan Meliha Sürp Agopta 
yolun karşı tarafına geçerken 
2553 numaralı otomobilin altında 
kalmış, hafif surette yaralanmıı • 
tır. 

KARDEŞLER ARASINDA -
Erenköyünde Taşlı tarla sokağm
da 14 numuah evd~ oturan Hü -
seyinle kar det i Enver kavga et • 
mi,ler Hüseyin sopa ile kardetini 
batından yaralamıthr. 

Hava tehlikesini bilen üyeler 

Hastabakıcılık 
okuluna girme 

şartlan 

Dün Tecim Kurulunda bir toplantı 
tecimerl~re baş vuracak komiteler 

yapıldı 
seçildi 

ve 
Bu okul çocukları Eıirıem\! ku

rumuna bağlıdır. Buraya ıirme~ 
istiyenlerin yaşları, 18 den küçük, 
25 den büyük olmamalıdır. En u: 
orta okul mezunu olmaları lazım· 
dır. Okulda okuma müddeti iki 
yıldır. Buraya yalnız renç kızlar 
alınır. Dereler nazari ve amelidir. 
Ders zamanından sonra ayrıca tat• 
bikat da yaptırılır. 

Dün saat on dörtte tecim kuru- YENi ÜYELERiN ADLARI 

lunda C. H. Partisi İstanbul idare yeniden üye olanların adları 
heyeti batkanı Bay Hilminin baş- funlardır: 
kanlığı altında bir toplantı yapıl- Osman Netet yılda 20, T eodor 

mıştır • Paskalidis 20, Alekıandr Toplayan 
Toplantıda hava tehlikesini bi- -========================== 

len bir it komitesi kurulmuıtur. 
Bu komiteye birinci sınıf tecimer
lere sosyetelere baıvurmak üzere 
ayrıca dört komite daha ıeçilmit
tir. Bu komiteler topln bir halde 
bütün tecim evlerini ırezerek ha
va tehlikesini bilen üye teahhütna
melerini imza ettirecek~"rdir. Bun
lardan, sonradan hava kurumu ta
rafından taahhüt ettikleri miktar 
kendilerinden alınarak karıılığın
da makbuz verilecektir. 

lstanbulda sekiz b'nden fazla 
tecimer olduğundan her meslek 
için ayrı ayrı komiteler kurulacak
tır. 

Dün akıam Fatih kazasının ça
htma programını hazırlamak üze
re Partinin Fatih kaza kolunda bir 
toplantı yapılmııtır. 

Toplantıda hava kurumu baş
kanı da bulunmuş ve çalıtma prog
ramı hazırlanmıttır. 

işe altı ay evvel 
başlamışlar 

Bakırköyünde tutulan 
eroinci /er hakgerine 

verildiler 
Bakırköyünde Bosna köyünde 

ditçi Arifin çiftliğinde kira il~ o • 
turan Kemal adında birinin çift -
lik içinde bir eroin f abrikaıı ku • 
rarak çalııtığı zabıta tarafından 

öğrenilmit ve bir sabah yapılan a· 
ni bir araftımıada Kemalle bera· 
her dayısı Fehim, İtalyan tabaa • 
ıından Moiz ve yine Kemalin ka
yınbiraderi Eıref görülen suç ha .. 
tinde yakalanmıtlardı. Bu mesele 
etraf mc:la yapılan araştımıanm so
nucu ıudur: 

Suçlu altı aydanberi, çiftlikte 
bir eroin fabrikası kurarak çalış· 
maktadır. 

Çıkardığı eroinleri Yunanista -
na ve diğer yabancı me?Dleketlere 
&yrı ayrı araçlarla (vasıtalarla) 

göndermektedir. Fabrika içinde 
yapılan araıtırmada, iki bin kilo 
af yon ıuyu, yirmi beş bin yapıl -
mıt ıiyah morfin ile birçok alet 
bulunmuştur. 

Fabrika sahibi Kemalin, bu 
fabrikaya sermaye ve afyon ver • 
mek ıuretile ortak olan ve bir müd 
det evvel Gedikpaıada ortaya çı· 
kaıılan eroin fabrikasında çalışan 
Haci Andonyadisiıı arkadaıı ol • 
duğu anlatrlmıttır. Kaçakçılar 
hakyerine verilmişlerdir. 

Fransızlar ~ehrimizde va
pur yapmak istiyorlar 
Bir F ran11z kurumu tarafından 

htanbulda yeni vapurlu yapmak 
üzere bir teklif yapılmıttır. Bu 
teklif Avrupada bulunan deniz 
yolları iıletmeıi gen~: direktörJ 

Bay Saadettine bildirilmittir. Saa
dettin Fransa~& geçince. bu ku • 
nım ile görüıecektir. 

Bir Alman firması da ayni 
maksatla teklif yapmıttır. 

Yıldız kardeşler 

Bayan Lilyan ve Doroti 
Giş gittiler 

Uç gündenberi ıehrimizde bu
lunan tanınmış sinema yıldızları 

Liliyan Giş ve Doroti Git kızkar
detler dün Vina vapurile Pireye 
gitmişlerdir. 

Giderken tanıdıkları kendile • 
rin çiçek demetleri vermit, kala -
balık bir grup tarafından uğurlan· 
mıılardır. 

Vapura binmeden önce, ıunlan 
söylemişlerdir: 

"- Türltlyeye bilhassa gelmiş, 
bütün yenilik ve güzellikleıi bir -
kaç gün içinde olsun görmek is~e
miştik. Biliyorsunuz ki bizimle 

yolculuk eden bir arkadaşımız da
ha var. Onu Pirede bırakmıştık. 
Şimdi yine onun yanına dönüyo-

ruz. Sonra hep birlikte Triyesteye 
Berline ve oradan Londraya gi .. 
decek, yazı Ingilterede geçirece -

ğiz. Türkiyedıe bize ve eski gün ~ 
leri dü.5ünerak sdatnmza '""' ·· r-i.

len saygıyı hiç unutmıyacağız. 1s
tanbulun bütün anrtlanm (abide -
lerini) gezdik. Boğaziçini dolaş -
tık. O kadar ki, Bebek koyunda 
bir Türk kahvesi içmeden memle-

ketimize dönmek '>lamıyacaktr. 
Çok tatlı dakikalar geçirdik. süel 
(askeri) müzedeki kılıklar, bir si-

nemacı gözile çok enteresandır. 

Çok değerli bir belge (vesika) ko
leksiyonunuz var .. Türkiye hak -
kmdı:ı. kitaplar okumuştuk. Yeni 

Türkiye üzerine Türk muharrirleri 
taraf mdan yazılmış ve ingilizceye 
çevrilmiş birçok kitaplar daha o

kumak isteriz. Günün birinde bu 
~iirli ve yeni memlekete tekrar 
gelmek büyük ic;teğimizdir.,, 

Floryaya on gün sonra 
elektrik veriliyor 

Belediye baıkan .,'!kili Bay 

Hamit ile fen direktöri.? Bay Hüı
nÜ, imar direktörü Bay Ziya dün 
sabah Floryaya gidereık yeni ya
pı çalıımalarını gözde11 geçirmi9-
lerdir. 

Asfalt yolun yapısı T eınmuz 
baıında bitecektir. Telefon tesi -

satı bir haftaya kadar tamamlana
cak, konuşmalara baş!anacaktır .. 
E lktrik de on gün zarfında veri

lecektir. Floryaya indirilecek iyi 
su da belli olmu~, ha7İne ve çef· 
mel~rin yapılmasına bsşlanmıtşır. 

Yeni kazanç kanunu ve 
avukatlar 

Yeni kazanç kanununa göre a
vukatların dereceleri itibariyle 

vermeleri gerek olan vergi nisbet
leri hakkında bir fikir E'dinmek ü
zere, Baro Baıkanlığı. avukatlar

dan bazı malumat istemi,tir. A
vukatlar, cevap hazırlamaktadır. 

20, Vahram Alagözyan 20, Doktor 
V ensan Kasapyan 20 lira verme
yi teahhüt etmitlerdir. 
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Esnaf birlikleri Hava Kurumuna 
yapacakları yardım iç\n seçecek
leri komisyonları bugün seçecek
ler ve esnaf işleri dir~ktörlüğüne 
vereceklerdir. 

Bütün esnaf, verecekleri parayı 
şimdidn esnaf direktörlliğü tara
fından tutulan cetvele yazdırmak· 
tadırlar. 

BEYOCLUNDA ÇALIŞMA 
Beyoğlu kazasında yeni bir Ha

va Kurumu teşkilatı daha yapıl
maktadır. Bu tetkilatın üyeleri, 
kaymakam Danıf, Parti Beyoğlu 
kazası idare heyeti başkanı Mekki 
Hikmet, Parti lstanbul idare mer
kezi idare heyeti üyesinden Kamil 
belediye meclis üyesinden Meh • 
met Hayri, doktor Andre Vah -
ram ve doktor Balıkçıyandır. 

Memurlar ve hava tehlike•i -
Vilayetten dün bütün daire direk· 
törlerine bir yayım gönderilmit, 
bütün memurların hava tehlikesi
ni 1: ilen üyeliğe yazılnıaları bil
dirilmiştir. 

21 ev soymuşlar 

Klrkar yıl hapse mah
kttm i t ~•uları 

yarıya indirildi 
lstanbulun muhtelif semtlerinde 

yirmi bir eve merdiven kurmak, 
kapı, pencere kırmak suretile gir· 
mekten suçlu İbrahim, Hurıit ve 
Yatarın durutmaları, bitmittir. 

İstanbul üçüncü ceza hakye • 
rinde bakılan bu davada, müddei· 
umumi muavini Ekrem,, yirmi bir 
eve de bunlar tarafından girildi 
ğini sabit görmüş, buna göre ce· 
za istemitti. 

Hikmet, Hüseyin ve Tabirle te
tekkül eden haykeri heyeti, bu is· 
teği duruma uygun bulmuf, üç •UÇ· 

Juyu yinni bir ev soymaktan kır • 

Okul yatı okuludur ve parasız· 
dır. 1 

Buradan çıkanlar çocuk bakıcı 
diploması alırlar. 

Okula girmek için fU belıe • 
rin getirilmesi gerektir: 

Okul ıahadetnameai, nüfuı ki· 
ğıdı, aıı kağıdı, sıhhat raporu, 
dört fotoğraf. 

Evlenme 
Ankua ertik (meslek) daıla• 

rımızın sayılı ve sevimli çehrele • 
rinden biri olan bay Server Ri • 
fat lskit ile eski Tüze İfyazlarm • 
dan bay Akif Özgür'i1n kızı Be • 
dia Özgür'ün evlenme töreni dün 
Ankara şarbaylrk kurağmda bir • 
çok dostları arasında yaprlmııtır. 

Bu akıam da evlenme Karpiç 
lokantasında verilen bir çayla kut· 
lanmaktad ır. 

İki yana da bahtiyarlıklar di • 
leriz. 

Afyon programı 
Uyufturucu maddeler inhiaan 

genel direktörü bay Ali Sami dün 
Ankaraya aitmittir. Kendiıi An • 
ı,..,.""'J ,.,,,.ı~w. ....,.___7 ------....... -
şarlar komisyonunda, inhisar yö • 
netgesinin delegesi olacaktır. Müı· 
teıarlar komisyonu Türkiyenin af• 
yon programını çizecektir. 

1 Kısa Haberler 1 
KOMÜNiSTLER ADLiYEYE VE· 

RlLDI. - Bir hafta en-el yakalanan 
komünistler hakkrndaki zabıta soruı • 
turması bitmiş, suçlular adliyeye ve
rilmişlerdir. 

AYLIK TOPlıAN'fl. - Türk elek· 
tro - radyoloji kurumu aylık toplan· 
tısını 21 • 6 • 93:> cuma gönü 18,30 da 
Saka çıkmazında yapauğından tiye • 
lerle istiyen doktorların geln1eleri. 

kar sene hapse mahklım etmiıtir. ·ı-- ı 
~u g t.ce nöbct~I eczanerl• Ancak bazı sebeplerle ceza miid - _ _ 

deti, kırkar seneden yarısına, yir~ Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 
mişer seneye indirilmiştir. Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, Şeh-

• l b• remininde; Xazım, Fenerde: Arif, Dikkatsız ik yapan ır Şehzadebaşında: Hamdi, Bahçekapı • 
şoförün duruşması bitti da: :Mehmet Kazım, Beşiktaşta: Ali 

Rıza, Lalelide: Sıtkr, Ktiçükpazarda: Ma~kada Afifenin bet ya!ın • Hüsevin Hüsnü, Cağaloilunda: Ubeyt 
daki çocuğu ihsanın yaralanma • Gala tada Okc;u l\f u!'a caddesinde: lzi· 
sına sebep olmaktan suçlu toför dor, Beyoğhında: (iarih, Mis sokağın
Omerin durutması sonunu bul - da: Limonciyan, Kurtuluşta: Dimit· 
mu!, lstarıbul üçüncü ceza hakye- ri, Ka~ımpaşada: Yeni 'furan, Halı • 
ri, kararını hildirmittir. cıoğlunda: Yeni Türkiye.. 

Hakyeri, korna çalmıyarak o· 
tuz kilometre hızla gelen otomo· 
bilin, tramvayın arkasından çı • 
kan lhııana çarptığını, çocuğun i
ki gün hasta yattığını, on günde i· 
yile~tiğini sabit görmüş, tedbirsiz· 
lik ve dikkatsizlikle h~fifçe yara· 
lanmaya ı;ebep olmaktan ceza ver· 
mittir. Şoför Ömeri ceza kanunu • 
nun 459 uncu maddesine göre üç 
gün hapse mahkum etmit, Ömerin 
yt.şı küçijk olduğundan . ceza müd· 
detini iki güne indirmiştir . Bu ce
za tecil edilmittir. Şoför, ayrıca 

yirmi lira tazminat. yirmi bet Ji. 
ra avukat ücreti, iki yüz doksan 
kurut duruıma harcı ödeyecek -
tir. 

, .• 
Geçmiş Kur unlar: 

20 Haziran 1820 
Almanya Reisicumhuru Ebert ıi • 

yasiyat ile iştigale başlamazdan ev • 
,·el saraç ustaı-ırydı. Ebert li)'Uiyat 
sahasına girdikten ve Reisicumhur ol· 
duktan sonra da eski meslekdaflan 
ile alakasını kesmek istememlı w A• 

raç sindikası azalığı sıfatını maha • 
faza etmişti. Halbuki ahiren i~ma 
eden sindika heyeti Ebert'i ıindika • 
dan tardetmeğe karar vermlftir. Bu 
kararın ittihazına sebep, Soeyallst 
programı f dam cezasına muhalif ol • 
duğu hald~ Ebert'in Kop isminde bir 
saracın idam hükmünü imza etmeei • 
dir. 

11111111111111111111111111• ... .-• .. ------
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Dil işleri 

[Endülüste Kemal Re-is .. 
Kılavuz için 

dersler 
-38 

lmge'lerle konuganlardan haz 
duymam. 

Tefrika No: 139 Yazan: ishak FERDi KURUrl'un Romanı: 24 Yazan: A. ismet Ulukut 

ıs,DHDI oousıurı f nıir ~ni~e is~ence 
öl~Urülecelini sö~le~iler ! 

ile 
Aıkerlikte en yüksek erece 

hangisidir? 
Çocuğunun ölümü, onu )Üre • 

ğinden vuran bir çarpı olmuıtur. 
Ne gevezelik ediniz, ne de sus

kun olunuz. 

Doktor beni de sefalete QÜşmekten 
bir iş bulacak. kurtaracak, bana da 

Bahçeye gidiyorlardı. Sivil me
mur, hastahanenin havasında 

hile srrl~rdan yapılmış bir başka
lık duyuyor gibiydi. Her şeyden 
şüphe ediyor, küçük bir iz bula -
yım diye her tarafı didikleyici ba
kışlarıyla çözmek istiyordu. 

ran zekası; zembereği kopmu' 
bir saat gibi durmu~tu. Hiç bir 
şey düşünemiyordu. Böyle eksin 
(aciz), yenilmiş bir durumda kal
ma~ onu öfkesinden kudurlacak
h . Büti!n bu meçhuller arasında 
bir malum olsa oradan hareket e· 
decek, küçük bir kordan bir yan
gın yapacaktı. 

Salina mahkemeden çı
kınca nereye gitti 7 
Emir Sait mektubu yüksek s~ıle 

okumağa batlamı!lı: 
"- Yakında bir İspanyol pren· 

ıi ile evleneceğim için .. :1 

Reisin yanından gelen nöbetçi 
birdenbire Emirin elindeki mek· 
tubu kaparak çekildi: 

Emir Sait: 
- Bana mahkemede olsun Öz· 

genlik (hürriyet) veriniz ... 
Diye bağırıyordu. 
Nöbetçi, mektubu reise vermiş

ti. 
Bu hadise Prenses Salinayı da 

tüpheye dü,ürdü .. Hayretle etra
f ma bakınarak: 

- Mahkemede bir komedya ... 
Diye söylenmekten kendini ala

madı ... 
Ve ıert bir tavırla mahkeme re

isine döndü: 
- Bırakınız, okusun.. Niçin 

müsaade etmiyorsunuz? 
Emir Sait tekrar bağırdı: 
- İ§te siz bana bu mektubu 

gönderdiniz .. Ve ondan sonra yaz. 
dığım mektuplara cevap vermedi· 
niz! 

Prenses: 
~Ben sana böyle bir mektup 

göndermedim .. ! 
Diye mın danrrken, Eintr ai 

de ayni ıözleri tekrarladı: 
- Ben de size o mealde bir 

mektup göndermedim. 
Emir Sait reise hitaben şu söz

leri de ıöylemekten çkinmedi: 
- İkimizin arasını bozarak, be· 

ni bu vaziyete düşürmenizin se
bebini anlamak istiyorum! 

(Kara Rahip) Bütün bu konu!
maları büyük bir soğuk kanlılık İ· 
çinde dinledikten sonre.,. kapıda 
duran kargılı nöbetçiloı;>re seslen • 
di: 

- Şu herifi zindana götürünüz. 
Ve bacaklarına zincir vurmayı u • 
nutmayınız ! 

Emir Sait olduğu ye::de şahla • 
narak: 

- Ben mücrim değilim.. Ben 
kimseye fenalık yapmadım... Bu 
memlekette adalet yok mu .. ? Mer
hamet yok mu .. ? Siz dostluktan 
ve insanlıktan anlamaz mısınız? 

Diye hay1urmağa başladı. 
Emir Saidi kapıdan sürükliye

rek zorla dı!arıya çıka.nnışlardı. 
Endülüs veliahdi: 

- lapanyol medeniyetinin içyü
zünü anladım .. Fakat ış itten geç· 
ti. Ordunuz Gamataya girdi .• 
Elimizden silahımızı aldınız.. Bi
ze kuvvetli silahlarınızla hücum 
ediyorsunuz! Dün, namus ve tere
finiz üzerine verdiğini:i:. sözleri, 
bugün ne çabuk unuttunuz? 

Emir Sait uzaklaşınca sesi ke· 
silmişti. Uzaktan birkaç kere: 

- Ah ... Ahhhhh .. 
Diyen feryatlar işitildi .. Ve bu 

feryatların arkasından kamçı şa· 

kırtıları aksetti. Prenses Salina 
mahkeme salonunda yalnız kal • 
mııtı. Genç kadın, timdi Emir Sa • 
idin arkasından ağlıyordu. Göz 
ya~1arını peçesinin altından sildi .. 
Teessürlerini gizlemeze çalışa
rak, mahkeme reisine sordu: 

- Bu delikanlıya neden itken· 
ce yapıyorsunuz? 

Reis ellerini şiddetle önündeki 
Yetil örtülü maıaya vurarak: 

Sizni güzeyinizcle ilerledim. 
Onun üılubunda h~rkesin ho

§Una giclen bir akkınlık var. 

- Hala anlamadınız mı? diye 
bağırdı. Endülüs hanedanının nes
lini ıöndürmek istiyoruz. Büyük 
mahkeme buna lüzum görmÜ!tür. 

Bu adamdan alacağınızın bu 
kadar olduğunu gösterır bir bel -
gitiniz var mı? 

Dikbtz§lık, ve bCZ§eğim, ihia de 
büyük kuıurlardır. 

Bahçede bir çam altmda top
lanmış bir iki hasta konuşuyordu. 
Hüsnü doktora sordu: Bu sinirli haliyle koca şehri, 

Salina yalvardı: 

- Onu affediniz .. Bana baiıt
layınız ! Çünkü, ben onun yardı • 
miyle Garnatanın ve Elhamra ea
rayının içyüzünü öğrendim. O ol
masaydı, Endülüs Jaltanatı kolay 
kolay devrilemezdi. Bu i!i ben 
yaptım. Muvaffakıyetimin mü
kafatını görmek hakkım değil mi· 
dir? 

iyi bir gazete aytan yalnız Ü· 
gili değil, vcırl§lı bir adam olma
lıdır. 

B HastaJarınızla konuşmak ya
sak mıdır? 

altüst edecek kadar, ara§tırdı; ge· 
ne Hacı Yaşar Ağa hakkında uf ak 
bir iz bile bulamadı. Önündeki çe
tin muadelenin malumları yalnız 
şunlardı: Doktor Nezir B·innaz · 

Rahip Melli. ba§ını ıallıyarak 
cevap verdi: 

Ordumuz dütman toprakları 
üstünden bir yuvu gibi. geçti. 

Barı§ctllığımız, yurd ıavgası İf· 
lerini savsayacak dereceye varma. 
mal.ıdır. 

Çiftliğin sınırı şu clağın doru· 
ğunda bitiyor. 

Bu misallerdeki kelimeler ve 

- Hayır, kat'iyyen. Burada di
lediğiniz gibi hareket etmenizi ri· 
ca ederim. lleride bize yardım et
meniz için her şeyi görüp bilme -
niz ve bize güven (itimat) getir • 
meniz lazımdır. Hakkımızda kü -
çük bir şüpheniz, yardımımzdan 
mahrum kalmamıza sebep olabi -
lir. 

' ' 
bir de, niçin öldürüldüğü, hasta -
hanede kendisine niçin hayır düa 
edildiği belli olmayan Süleyman 
Şefik! 

Hüsnü, doktor Neziri tıbbiye o• 
kulundaki talebeliğinden, Hindis
tan esaretine kadar biliyordu. 
Bunları araştırmıf, öğrenmişti. 
Tıbbiyedelci kaydı şöyleydi: 

- Mahkeme kararından geri 
dönemez. Emir Sait, krala ihanet 
suçuyla itkence görerek öldürüle
cektir. 

Salina bu sözü işitince titredi: 
- O masumdur .. Krala el uza

tacak bir adam değildir. Emir 
Saidin ispanya devJetine büyük 
hizmeti vardır. 

Reis, Salinanın sözlerini dinle
mek istemiyordu .. 

Nöbetçiye eliyle İşaret ederek: 
- Prensesi dıtarıya çıkarın .. 

karşılıkları: 
imge = Remi2· 
Erece =Rütbe ' 
Çarpı = Sadme 
Suskun = Süktlti 
Güzey= Saye 
Akkınlık = Selaset 
Belgit = Sened 
Dikbatlık = Serketlik 
Ba§eğim = Serfüru 
Varıth = Seriülintika! 
Yuvu = Silindir 
Barışcıl = Sulhperver 
Doruk = Zirve 

Hastaların yanına geldiler. 
Doktor anlatmağa başladı: 

- Bunlar, bir hafta ile yirmi 
gün arasmda buraya gelmişlerdi. 
O zamanki hallerile şimdiki du • 
rumlarını kendilerinden sorabilir· 
ıiniz. 

Kadınlardan biri, aual bekl4' • 
medi: 

- Ah, sormayınız, dedi. Beni 
buraya mezara götürür gi1bi getir· 
diler. HP-r dak\ka nefesim tık~··.a
cak sanıyordum. Allah razr olsun 
doktorumuzdan; ne yaptıysa yap
tı, on giin içinde beni yeniden 

a me nihaye buldu. .~ Örkün = R ükft 
Dedi .• Ayağa kalktı .. Diğer ra- Doğruluk, ahla_lı_ı_n~-..... ba ......... fl"'"'ı .... ca·"-ö~.r 

dünyaya getirdi. 

bipler de onu takip ettiler ve ar- künlerinden biridir. 
Dedi ve dudaklan araaınd.n 

bir şeyJer mırıldandı. Hüsnü bu -
na !aşmadı. Önce buradan çıkmış 
hastalardan da gene bu sözleri i • 

ka kapıdan çıkıp gittiler. 
Prenseı Salina dışarıya çıkar 

çıkmaz, arabasının yanına iki nö
betçi atladı .. 

Salina nereye gidiyordu? Ne 
yapacaktı? Şimdilik bunu bilen 
yoktu. 

Güzel prenses göz yatıyla il· 
lanan yüzünü silerek arabasına 
bindi... Ve mahkemenin önünden 
ayrıldı. 

Tutarak = Sar'a 
Tutaraklı kedileri evde 

yınız! 

tutma· şitmişti. Y aln.ız bu kadının, Süley
man Şefiğin ruhuna düa etmedi -
ğine hayret etti; soracaktı, sora • 

Yayıntı = Şayia madı; doktorun keskin bakı,ları 
Söylenti = Rivayel ile karşılaştı. Kadın devam edi • 
Halk arasındaki ya;yıntılara ku- yordu: 

lak veriniz. - Yarın, öbürgün taburcu ola-
Solya' daki ıöylenti'lere göre... cağım; kimsem yok, lakin doktor 

- ULUS - beni de sefalete dü~mekten kur· 
_Y_e_n_i_y_a_v_ı_n ________ taracak. Bana da çalışıp, geçine· 

Emir Sait mahkemeden çıkar cek bir iş bulacak. 
çıkmaz, yeni kurulan bir i§kence Yeni Adam Doktor sivil memurun kulağına 
odasına atılmıştı. Endülüı veli· 77 nci sayısl çıktı. İçindekiler: Is- eğilerek: 
ahdi, boğaların ağzında parçala- mail Hakkı. En büyük de\rJet siyasa- - Şimdilik Binnaza heyecan 

sr. Bertrand Russel, Çocukları öpme- k l 1 
nan küçük karde•İ kadar taham • ı· verece şey er söy etmemenizi ri-

:ı ı mi? Cami, Avrupa politikasında Yl'-
müllü bir adam değil:li .. Sarayda ni kargaşahk. Adil Badur, Da~te. ca ederim. Burada yalnız kaldığı· 
çok nazir büyümüt, dağda, bayır- Heykeltraş Zühtü'nün declikleri. ts _ nız zaman ne isterseniz sorabilir-
da yatmamıttı. mail Halckı, Bir uçakçılık terbivesi siniz. Dedi. 

Emir Saidi burada çıyanlarla organizasyonu. Vahdet Gültekin, E - Hüsnü bunu doğru buldu. Bin-

d 1 debiyatta collectiflik. Zahir Sıtkı, Et b d · ·ı h t ) o u toprağın üetüne yatırmı!lar· nazın ura a . ıyı eşen a sa arın 
dr. (hik!ye). Kanok, Bir köy demircisi. bir i~ evine gönderildiklerini öğ· 

Emir Sait, kendisi gibi, etrafın· " K u R U N ' renmesi iyi bir şey olmıyacaktı. 
da bir çok müslüman mücahitle· Çok duygulu bir kız olan Binnaz, 
rinin kollarından ve bacakların· GUndellk Siyası Gazete hastalara sorulan şeylerle pek faz 

d 
Istanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu l l~k l h · · b d an gerilerek işkenceye konuidu· a a a a anıyor, epsının ura a 

TELEFON NUMARALARI: • ' }d ki ' ~ 'k " 
guv nu go"ru··nce •a•ırdı.. ıyı o u arını ışıttı çe manevı :ı :ı Yazı işleri telefonu: :tt879 

- Alçaklar .. Bu zavallılardan Cdare telefonu ı us10 huvveti artl!kça artıyor, kendisi -
ne istiyorsunuz? Telgraf adresi: htanbuJ - <KURUN) nin de §İfa buiacağma şüphesi kal 

AB01'"E BEDELLERi d H. . b" . . d 
Diye bağırmağa başladı. Posta kutusu No. "6 mıyor u. usnü ır saat lÇlll e 
Toprağın iistünde yatainıyordu. Türkiye Ecnebi bütün zekası ile her şeyi ince ince 

Omuzundan tırmanan küçük kurt· Senem~ 1400 Kr. 2700 Kr. araştırmağa çah~mış, B·innaza ve 

ı k 
6 aylık 730 1450 . polis müdürüne şifalar temenni 

ar ve ara böcekler Emir Saidi " 
h 

s aylık coo • soo .. edere!< hastahane otomobiline bin 
ayattan tiksindirmiati. ı &.)·tık 150 :ı- soo • mişti. 
- Artık yaşamak istemiyorum! bO.n Ucreuut: 

diye h k d B · ··ıd·· ·· rıcar1 ua.nıarm ııa.o sayıfalannda eaıı . - 19 -
ay ırıyor u. enı 0 uru - "'tVIL MEMUR FARAZtYELER timi 30 kuruştan başlar. tık sayıfada 250 ~ 

nüz .. Kardeıim Mehmedin yanma kuru,a kadar çıkar. ARASINDA 
gönderiniz! BUytlk, tazta devaınıı U!n verenJert 

Bu sesler, kara t&Jh duvarların atd ayn tenzilAt vardır. Hüsnü, polis dairesine pek meş-
.. ·· d ·- ·llli ilanların bir satın ıo İ<urustuı gul bir fikirle gelmişti. Beyninin 
ustun en ıüzülerek, geni§ bodru - .,.Uçük UAnJar· el l " ~ · amar arı zonkluyordu. Madde -
mun içinde dagv ıldı .. Onu ve öte • sı t o iki 1 

k 
r de a 3 • de!ası 50, Uç defası 65, ten imkansız görünen bu hadise • 

i mahkumların feryadını itilen dört defası 75 ve on defası ıoo kuru§tur. 
bir tek kulak yoktu! 

1 

Oç aylık illn verenlerin blr defa.eı beôa- ı leri ne kadar biri birine bağlamak 
vadır. Dört eatm geçen ua.nıarm tıu:ı ıı istese bir türlü muvaffak olamı _ 

( A rkcuı var) satırla!"l be_, kuruştan hesap ed!llf. d E k yor u. n anşık İ§leri çözen, ayı-

Adı: Mehmet Efendi 
Babasının adı: Sal&hattin Bey 
Annesinin adı: Nuriye Hanım 
Doğum tarihi: 1306 
Doğum yeri: Edirne 
Vefa idadisinden mezun. 

Salahaddin Edirneli, orta halli 
bir çiftçi idi. Nuri de Edirneliyd. 
Bu üç kişilik aile: namuslu, ken • 
di hallerinde yaşıyan inıanlardı. 

Binnaza, Süleyman Şefiğe dair 
bildiği şeyler de birkaç sö • 
zü geçmiyordu. Bımlara kartı ö • 
nündeki meçhuller de tunlardı: 
Edirneli bir doktor Mehmediıı Av
rethisarlı bir Süleym!'.n Şefikle a
lakası; elindeki servet; şu ınahut 
Hacı Yaşar Ağa ve bunun da Bin
nazla alakaıı; doktorun Binnaza 
ait ileride olacak teşebbüıleri. 

Bütün bu düğümleri çözebil -
mek için yine malumlaTdan yürü
mek lazım gelecek. Dotkorun bir 
Hindistan hayatı var ki Hüsnü bu
nu bilmiyor. Bu hayat da Hindis· 
tan kadar gizliliklere karıımış o)· 
masm ! Sonra Süleyman Şefik! Bu 
nun Avrethisarlı olduğunu bili • 
yor; fakat daha ilerisi? Karanlık 
noktalar anymlatıhrsa belki ikisi • 
arasında bir bağlantı bulunabile • 
cek. O halde şimdilik Hacı Ya .. 
!ar Ağanın btr firma olup olma • 
dığını anlamaktan vazgeçerek da
ha müsbet yollara girmek her hal· 
de daha faydalı. 

Hüınü çok uğraştı, Hindistan· 
daki esirlikten dönüp gelenler a • 
rasında doktor Mehmedi tanıyan• 
lardan birini buldu, bu yo) ile. Ne
zirin eıirlik arkadaşlarını bul -
mak güç olmamı§tı. Bunlardan bi
ri bildiklerini şöyle anlattı: 

- Doktor Mehmedi çok iyi ta • 
nıyordum. Temiz, namuslu bir 
gençti. Vatan ve millet sevgisi o -
nu çok yüksek fedakarlıklara sev .. 
ketmişti. Çanakkale harbinde bu • 
lunduğunu, vazifesinden başka bir 
nefer gibi düşmanla çarpıştığım, 

yaralandığını bize anlatırken yi • 
ne o helecanlı dakikaları yaşıyor· 
muş gibi bir zevk duyduğunu gö
rüyorduk. Arabistan cephesinde 
beraberdik. Bir gerileme sırasın· 
da düşen yaralıları toplamakla 
uğraşıyorduk. Ansızın gelen lngi· 
lizlere esir olduk. Bizi Hindistana 
gönderdiler. 

( Arkmı var) 



Eflinide dirlik düzenlik . 

Jandarma 
Ballıdağ 

komutanının söyledikleri -
ve Karkalmaz ormanları 

Eflani, (Özel) - Daday ilçe- ( çalışan hu koruculard3n çok tabii 
bayı bay Refik Kuzucu ile ilçenin olarak büyük istifade ediyoruz. E
jandarma komutanı hay Tahsin sasen ilçebay Refik Kuzucunun iş 
Akamn ve orman mühendisi bay başına geldiği gündenberi ilçemiz
Hakkı Tan'ın şehrimize geldiğini de idare makinesi pürüzsüz çalış
bildirmiş, ilçebay Refik Kuzucu • maktadır.,, 

nun Dadaydaki yenilikler hakkın· Orman mühendisi bay Hakkı 
da söylediklerini yazmıştım. De • Tan ile de konuştum. Ballıdağ ve 
ğerli ve centilmen bir subay olan Karkalmaz mukaveleli ormanla • 
bölük komutanı bay Tahsin A • 
kan'la da konuşarak ilçemizin ge
nel dirlik durumu hakkında ma -
lumat aldım. B. Tahsin Akan ~un· 
lan söyledi: 

"-Bu yıl geçen yıl:lan daha az 
vak'a olmuftu. Her köyde silah • 
h, bir örnek kılıklı korucular var
dır. Jandarma ile elbirliği edip 

rının bu yıl muntazam işletildiği

ni, müteahhitle beraber kereste i
şi ile ilgili olan köylünün de bü · 
yük fayda gördüğünü söyledi, 

Bu ormanların beş yıllık işlet -
me planları bu yıl içinde bitirilmiş 
olacaktır. 

Celfıl Salih Güney 

lzmiz dikiş, nakış ve biçki yurtlarında 

· Wliiıit1lİJayiHMaltt1titti, 111iıkıC1iı -·lfiiy~n 'kıih"iar -yurauntliln 6u yı1 
rı/lan kızlarımız 

lzmir, '.(Özel): - .Sellrimizdeki Yurt:lara devam edenler arasın-
aikiı, nakı§, biçki yurtları, her yıl da birçok tanınmıt aile kadınları 
olduğu gibi,• bu yıl da Çok güzel, da vardır. Hazırlanan izerlerden 
zengin sergiler açmıtlardır. Bu büyül~ bir kısmının san'at kıyme
sergiler, kadın, erkek, yığınlarla ti, salahiyettar olanlarca, çok yük
yurtdat tarafından alaka ve tak- sek görülmektec;lir. 
dirle görülmekte, tetkik edilmek- Bayan Mahdure idaresinde ve 
tedir. Karş ıyakada da şubesi bulunan 

B.adıköyl'aiin ~~ı~ıı~~~ıı~~ı~ıııı~ııı~~ıı~ 
mıı ııı~~ll1 1lll ıııw~wııı;ııııılllllll~lllllil B o Dl a D 1 1 

Tefrika numarası: 31 

yandan mehtabın renkleri, esmerle ı 
§en denizin yüzünde içiçe oynaşı
yor, serinleşen denizden yosun ko
kuları kabarıyordu. 

Döndükleri vakit vapurlarda, 
Moda sahillerinde bütün lamba -
lar yanmıştı. Banyonun iskelesi • 
ne ayak basınca Mafalda'mn başı 
dönerek Necdete yaslandı. Nec -
det, kadım belinden tuttu. İkisi -
nin çıplak omuzları biribirine de· 
ğiyordu. Karanlıkta çehreleri bi
ribirine ~aklaşını§tı. O vakit Ma-

Yazan: Safiye Erol 

falda, kocasının seyahatte oldu -
ğunu, Necdetin akşam yemeğine 
gelebileceğini söyledi. Yorgunluk 
halecaıi ve reddedilmek korkusu 
ile göğ~ü kabarıp iniyordu. Sesi 
kısılmıt§ı. Bin türlü duyguların 
hücumu ile koyula~.mış, boğulmuş, 
büyük sırlar duyuran bir fısıltı. 
Necdet, bu ses karşısında ürperdi. 
Maf alda'nın çarpıntısı, vücutların 
bu yakın temasile ona da sirayet 
etti. Aynı boğuk ve kısık fısıltı ile 
peki, nasıl istersen, dedi. 

Ada nada Tirede muhtarlar kurs 
Bu yıl geni ürün 
verimli çıkmadı 

Kasabada yeni su tesisatı yaptırılıyo 
Adana, _(Özel) - Havaların _ 

kurak gitmesi yüzünden yeni ürün 
verimli çılonadı. Bu yüzden huğ -
day fiatları üç kuruştan dört bu • • 
çuğa çıktı. Bunun artması ekme • 

ğin de fırlamasını doğurdu. Kilo
su yedi kuruşa olan e?tmek bugün 
ancak dokuz kuruşa temin edile ~ 
biliyor. Çiftçinin düşüncesi arttı. 

sıska çocuklar için yurt açıldı · 

Havalar böyle kurak giderse ko • 
zalar da verimsiz olacak. Bu yüz· 
den sıkıntı ve darlık artacaldır. 
Son günlerde sıcaklık derecesi 37- ·· 

39 dan aşağı düşmüyor. Çayırlar 
kurudu. Tarlalardaki topraklar su· 
suzluktan yer yer çatladı. Öden • 
mesi gerek olan çiftçi borçlarının 

Tire liazuı muhtarlan llçeb'ayla 'birlikte 

on beş yıl içinde ödenmesi kurul
tayda onaylandıktan sonra sevinç 
arttı. 

Çukurovalıların derdine ancak 
kendileri derman bulabilir; o da 
topraklan üstünden gürül gürül a-

kıp giden Seyhan ve Ceyhan rr • 
maklarından arklar, kanallar, tu· 
lumbalar, kuyular yaparak istifa· 
de etmek şartile ... Köylüler, büyük 

çiftçiler birleşerek bu İ§i ba§anna
ğa çalı!mazlarsa her yıl yine elle
rini açıp Tanrıdan rahmet dilene· 
ceklerdir. 

Umarız ki artık bunca f eli.ket· 
lerden sonra hakiki durumu anlı· 
yarak kmııldanırlar. 

Bir Eti şehri 
bulundu 

Kayseri, 19 (A.A.) - Kayıe • 
rinin Molu köyü yöresinde Kepez 
yerinde henüz bir kitaba ismi geç. 
miyen ve kaydedilmiyen bir Hitit 
şehri bulunmuştur. Bulunan şehir 
çok enteresandır. Kültür direktö
rü ırk işlerile ilgili işyarlarla bir • 
likte araştırmalar yapmak uzere 
Kepeze gitmiştir. 
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yurt, bu yıl 60 bayan yetiştirmiş· 
tir. Bayan Zehra Hasan, yurdu, 
diploma dağıtma törenini pazar 
günü, büyük bir kalabalığın huzu
runda yapmıtşır. Bu yıl 17 bayan 
diploma almıştır. 

Bnyan Ruhsar yurdu, Karataş
tadır ve tanınmış bir müessesedir. 
Sergilerde erkek elbiseleri ve ça
maşularına da büyük yer verildiği 
görülmektedir. 

MafoJda, Necdetin kolları ara-
1 sından fırlayarak evine bazı emir
ler vermek için banyonun telefo· 
nuna koştu. 

Nec~et; havlusuyla uğunurken 
evvela kendi kendine: 

- Ben ne yaptım, ne hallet -
tim? Bu kadını sevmiyorum. 

Diye düşündü. Sonra dertli 
gönlünü, acılarını, çekilerini ha -
tmna getirdi. Evet, neye olmasın? 
Belki bu macerada küçük bir te -
selli bulur. Belki bu kadrn onu se
ver. Belki sevip te sevilmemek 
zulmüne karşı diğer bir kadının 
ona verecegı muhabbette - az 
da olsa - bir şifa bulur.Bu kadar 
ıstıraptan sonra her fırsatta bir şi
fa, bir teselli, 1bir avunma yolu a
ramak onun hakkı idi. Ve belki de 
Mafalda'nm mahremiyetinde 
BedriY.e- yüzünden sineye ~ekilen 

Tire, '(Özel) - Kaza merke • '\ şirkete ihale edilmiştir. Halli, ya 
zinde toplanan muhtarlar kursun· mevsimi olmak haıebile, yava 
daki konferanslar bitmiş ve çok yavaş, Tirenin maruf yaylaların 
faydalı olmuştur. çıkmaktadır. Kasabanın yaslandı 

Tire; vilayet ve Türkiye içinde 
tabii güzelikleri ile tanınmış, bü • 

yük ve zengin bir kaza merkezi
dir. Sula.rı bol ve çok lezzetlidir. 

Fakat su tesiıatr fenadır. Bu iti • 

ğı Kümedağı, meyvalık, yeşillik v 
su kaynaklarile doludur. 

Kaplan yaylasında, bakımsız 
sıska köy mektep çocukları içi 
çocuk yurdu açılmıştır. Yurda gi 
den yol, otobüs iş)iyecck bir şek

barla, su tesisatı 96 hin liraya bir le konmuştur. 

Bir mahkum asılıdı 
Diyarbekirde birçok soygun -

culuklar yapmak ve adam öldür • 
mekten suçlu olup öl~· n cezasına 
mahkum edilen Sivereğin Til kö -
yünden Halil oğlu 'Abdullah. iz • 
zet ~ıa caddesinde a;ınlmı tır. Ab
dullah asılırken su istemiş, .kar.de· 
şinin yanma gömülmesini vasiyet 
etmiştir. 

:t. Burıada curi kaplıca - Bur
sada asri kaplıcaya Çek:rgeden ge
tirilmekte olan suyun, hararetin
den kaç derece kaybettiği denen
miştir. Yapılan denemP.de, hara· 
retin beş yüz metrelik yerde ya
rım derece düştüğü görclmüştür. 

Bu hesaba göre kaynağında 43 
derecede olan su, kaplıcaya ge
linciye kadar iki derece kaybede
cektir. 

Bu sonuç, önceden yapılan o -
ranlamalara uygun gelmiştir. 

"" Muğla tütünleri - Muğla, 19 
(A.A.) - il içinde bin hektar ka
dar tütün dikilmiştir . Tfüünler 
kurakhktan az çok kötüleşmiş ise 
de kışın ve dikten önce yağan yağ
murlardan çok faydalanmıtşır. Ü
rün çok iyi değilse de o .... ta bir hal
dedir. Fakat kalite h:ıkımından 
çok iyi olacaktır. Hiçbir hastalık 
yoktur. 

acılara karşı bir panzehir bulu • 
nur. Belki bu ihar.etle, Necdet bu
nu ihanet sayıyordu, büyü bozu • 
)ur, s i h i r l i telkin kırılrr. 
Belki Mafalda, Necdete tesir ya· 
parak, Bedriyenin nüfuzunu, da -
ğrtamazsa bile, böler. 

Mafalda, ayaklarının ucunda 
uçar gibi geldi. ı 

- Hizmetçiyi de ahçıyı da sav· 
dtm, yalmz kalacağız. 

Ded1. Konuşurken dişleri, üşür 
gibi, bir!birine çarpıyordu. Yolda, 
faytonların beklediği yere gelin • 
ce, Necdet eğilerek kızın yüzüne 
baktı ve koluna girdi. 

Mösyö Semedas Mühürdar sa -
hilinde gösterişli bir köşkte oturu· 
yordu. Evvela yemek odasına gir
diler. Ardına kadar açık pencere
lerden, uzaktan pırıldayan ışıkla
rı ile bütün latanbul görünüY.or • 

lzmirde 20,000 çocuk 
guzlığa çıkarılıyor 
lzmir, (Ozel) - Vilayetin he 

tarafında, yaylalarda, ..!eniz sahil 

!erinde çocuklar için yurtlar açıl 
mıJlır. Bu yıl belki bin çocuk, 
--s-"•·~ D .. ;3 al 3 : . -ı ı..:. -. ,.--....... 1., 

yurtlarda kalacak, sağlığı düzelti 
lecektir. Bütün levaz.m ve ihti 
y~<...\tını

1

köylümüz vermektedir. 

t Diyarbekirde bir mÜ•abaka , 
Diyarbekir Halkevi köycüler 

komiteısi, köylüler arasında yurt 
bilgisi ve öz türkçe müsabakası 

tertip etmif, bu müsabakada ka· 
zanan köylülere para verilmittir. 

Öz türkçe ve lehçe müsabaka· 
sında ldinik köyünden hayan Na· 
zime Hrinciliği kazanmıştır. 

:f. Bir tarla yandı - Karamanda 
istasyon caddesinin bit~iği tarafta 
Müftünün bahçesi denilen buğday 
tarlasında yangın çı}smış , bir dö
nüm arazi kamilen yandıktan son• 
ra söndürülmüştür. . ' 

"- Boluda buğday - Bolu, 19 
(A.A.) - YağmursuzlJktan huğ· 

day fiyatı 7 kuruşa çıktı. Şarbay, 
ekmek fiyatını 10 kuruıtan sapta
dı. Bir yağmur düşerse fiyatlar 
da düşecektir. • 

du. 
Mafalda, büfeden bir takım çı" 

kardı. Hizmetçileri savduğu için 
kendisi hizmet edecekti. Biribi " 
rinden utanarak konuşacak şe)' 
bulamadılar. Birtakım soğuk ye " 
mekler hazırlanmıştı. Adet yerini 
bulsun diye şundan bundan yi" 
yorlar, daha ziyade kendilerini' İÇ" 
kiye veriyorlardı. ikisi de aarhof 
olmak istiyordu. Yemekten sonr• 
Mafalda mutfağa girip kahve pİ" 
şirdi ve tekrar şarap getirdi. AY" 
ni zamanda üstünü değişmiş, çıP' 
lak teni üzerine yapışan penbe i
pekli bir fantazi sabahlık giymİf" 
ti. Gramofonu kurdu. Lambalar• 
söndürdü. Pencereden lstanbulıJ 
seyreden Necdetin ayakları dibi " 
ne oturarak başını gencin dizleri" 
ne bıraktı. 

- Necdet, di,xordu, aeni hiçbit 



Yaz ve deniz .. Sade kızlar erkek 
olmaz ya .. 

Bir erkekde 
kız oluyor! 
lngilterede eşi gö

rülmemiş bir 
hadise 

İngiltere gazetelerinin verdiği 

( 

malumata göre Devon tehrinde 
tıp tarihinde, bilhassa beyaz in -
sanlar arasında eti görülmemit bir 
hi.diıe olmaktadır. 

Hajdise §Udur: On yaşına var
mıt olan bir erkek çocuğun, ka • 
dınlaımakta olduğu anlaıılmıı, 
mütehassıslar bu hi.disf"yi yakın · 
dan incelemek ve hadisenin te · 
ferrüatından bir şey kaybetme • 
mek için çocuğu devamlı bir ba -
kım altına almışlardır. 

Çocuğun hüviyeti f ;mdilik giz
li tutuyorsa da ileride bu hadise

ye dair geniı bir rapor çıkarıla
caktır. 

Hadise her tarafta ilgi (alaka) 
uyandırdığı için Londra mütehas
sıslarından birkaç kifi de Devon'a 
gitmitlerdir. 

Ankarada şatranççılar 
klübü açıldı 

Ankara da 
160 

yalnız saylavlar 
şatranç oynayan 

arasında 
var 

Ankarada bir ıatranççdar klübü 
eçılmıttır. Bu klübe girenler ülke
mizde tatranç oyununun değer 

bulmasına çalıtacaklardır. Şat• 

ranççılar klübü Anadolu klübünün 
kapısına karşı olan köıededir ki 
şehir lokantasına buradan girilir. 
Bu itin tetebbüıünü üzerine almış 
olan Balıkesir Mylavı bay Hacim 
Muhiddindir. Ankarada ıimdiki 
halde yalnız saylavlar arasında 

yüz altmış kadar tatranç oynayan 
vrdır. Saylav olmıyanlar da ondan 
eksik değildir. Önümüzdeki birin-. 
citetrinden itibaren tatranççılar 

klübü faaliyetine baflıyacaktır. O
yuncular arasında büyük şatranç 

maçları tertip olunacaktır. Bay 
Hacim Muhiddin kendisi ile görü
ıen bir yazarımıza ıu sözleri söy
lemitıir: 

- "Şatranç eğitme} '(terbiyevi) 
bir oyundur. Diğer bütün oyun -

Bay Hacim Muhiddin 

lara fikrimce üstündür. Bu oyun 
ira~yi kuvvetlendirir. :Muhake -
meyi sağlarnlaştırn·. Şatranca ül -
kernizde layık olduğu yeri vermek 
Iaznn'dır. Şatranççılar klübü bu
mın için açıyoruz.,, 

Bir adam Mezhep azlıklar arasında 
Beynini 53 mües- Bay özdamar zenginlerin iyi Örnek 

seseye satmış! olacakları umudundadır 
Uluslar Kurumuna gide
cek gibi görünen tuhaf 

bir dava 
Londra gazetelerinde okudu • 

ğumuza göre, birkaç gün önce 
Pariste adamın biri ötmüf, ölü • 
mü üzerine beyninin kime ait 
olduğu üzerinde büyük bir gürül • 

tü kopmu§tur. Çünkc bu adam, 
ölümünden sonra beynini almak 
ve te§rİh etmek üzerinde elli üç 
müessese ile mukavele yapmış ve 

hepsinden beyninin mukabilinde 
binlerce lira almıştır. 

Beynini hayatında bu kadar 
istismar etmeyi bilen bu adamın 

edr, Pierre Lutece'dir. 
Kendisi bir zaman:ar zekasiy

le, hazır cevaplılığıyla tanınmış 

Avnıpanm ve Ameri1ianm 1\erl - Yul<arki ilk reaim'de sinema bir adamdı. Hafızası fevkalade 
yönünde yaz ve deniz mevsimi ta- yıldızlarından "Cin Harlov,, u alt- kuvvetli idi. O kadar ki geçmiıe 
mamiyle batlamıı sayılıyor. taki resimde yüzen bir •baıka yıldı ait sorulan her sorguya muhakkak 

Yapılan bir istata~tiğe göre, zr görüyoraunuz. doğ.·u cevap verir, ve herkesi şa-
her yıl bütün dünyada :ıuya giren- =========~==== !lrtırdc. Pierre'in bu yoldaki 
lerin sayısı artmakta, denize gir- Basın genel direktörü muvnffakıyetleri yeryüzündeki 
menin faydaları daha çok anlaşıl- Basın genel direktcrü Bay Ve- bütün beyin mütehass;darının gö-
maktadır. dat Nedim Tör'ün Temmuz içinde züne çarptığı için bunlar. bu a-

Denize girenler arasında en yabancı memleketlerdl" bir geziye damın beynini incelemenin (tet· 
başta artistler gelmek•edir. Bun - çıkacağı işitilmittir. Bay Direk- kik etmenin) faydalı olacağını 
lar yorucu çalışmalarının yorgun- tör bu gezide basın ve yayın işleri san::: rak kendi,iyle ayrı ayrı ko • 
lu ğunu ancak serin suhrda gider· üzerinde araıtırmalar yapacak- nuşmalara girişmi~ler Paris ve 
diklerini söylüyorlar. tır. Berlin müesseselerinin en meşhur-

zaman unutmadım. Ya sen? .. 
Necdet, cevap vermeden eğil -

di. Genç kadının çenesini tuttu, 
dudaklarını zaptctti. 

* * * Ertesi sabP.h, alaca karanlıkta 
köıkten bir hırsız gibi çıkarken 
vücudu bitkin, dimağı harap, gön· 
lü kin dolu bir haldeydi. Mafal • 
da Gardi, Mafalda Semedas ol -
muı, fakat hiç te değişmemiş. 
Hep ayni karakter. Açık konuta· 
lım: Bu kadın sadece ateıini sön· 
dürmek istiyor. Kendine güzel, 
kuvvetli, dilsiz bir aşık anyor. 
Kocası ihtiyar Rumu sevmiyor, 
fakat paraAını, debdebesini sevi -
yor. Rahat vaziyetini tehlikeye 
koymadan iştahını doyuracak 
birini arıyor. Necdetle on beş gün· 
de bir buluımak İstiyor. On be~ 
ıünde bir gece: Bakırköyünde 

Mafa!da'nın ihtiyar dadısının c -
vinde beraber kalacaklar. Sair za 
manlarda görmek, görüşmek, se
lamlaşmak, hiçbir şey yok. Bu 
teklifi duyduğu vakit Necdet, ya· 
takta tlirsekleri üzerine dayanıp 
doğrulm·1~, denizde için için tutu· 
şan mehli4ha bakarak derin bir 
nefes almıştı . Demişti ki: 

- Medi, beni sevdiğini söylü -
yorsun. Fakat bu söylediğin sevgi 
değildir. 

Ve anlatmıştı, sevmek nasıl o· 
lur? A§k insanı nasıl içli, dertli, · 
mahçup, dilsiz, mantıksız, hesap· 
sız yapar. Kendisi seviyordu. Sev
menin bütün safhalarından geçip 
her birini ayrı ayrı tatmıftı. Prog· 
ram dahilinde sevmek olur mu? 
Bu geçirdiği ıehvet gece,;i Necde
tin ruhunu örselemif, incitmişti. 
Kendisine bütün varlıklardan da· 

ha büyük, daha kuvvetli olan bir 
hissin, yani aşkın böyle alışveriş 
çevresinde bezirgan muamelesi 
görmesi ona bir zehir gibi işledi. 
Dilinin üstünde bir acılık, kalbin
de bir çiirüklük duyuyordu. Hem 
k endine hem Maf alda ya karşı içi
ni kin bürümüştü. Kadıköy iskele
sinin yanındaki kumlukta bir taş 
üstüne oturdu. Yumşak buğular 
içinde bir hayal gibi yanan lstan· 
bula daldı. ilk vapurla karııya 
geçecek, bugün işleri erken biti -
rip dönecek, derhl yıkanacak ve 
yatacaktı. Kendisini zayıf, düş -
kün, ahlaksız buluyordu. Bedriye· 
yi unutmak istemitti. Değil Ma -
falda Gardi, acaba dünyanın bü
tün dilberleri bir araya gelse Bed
riye artık onun hayatından siline· 
bilir miydi? 

.(Yeleli kız) ın hayali pembe 

Eskişehir saylavı Bay Özdama-, 
rın uçak tehlikesini bilenleri art
tırmak için mezhep azlrklarından 
olanlara Ankarada çektiği telya· 
zıar hatırlardadır. 

Dün Bay Saylavı gören bir ya
zıcımız tehlikeyi bilenlerin o yö
relerdeki artıı niabetin' öirenmek 
istemittir. Bay Ozdamar niebetin 

ları kendis\yle mukavdeler yap
mışlardır. 

Pierre bu ipucunu bulduktan 
sonra rasgeldiği her nıüesseaeye 

gün geçtikçe yükseldiğini söyle
miştir. 

• Gerçekten vatandq olmanın 
bir ıörütlü ve bir duyuılu olma de
mek olduğunu g~ıteren örnekler
den bahselmittir. 

Özdamar, fU umuttadJ..,Jü, .mez. 
hebi azlıktan olalıl&r iç!.ndeki zen
ginler bu defa takdirler arasın
da verdiklerini, önümüzdeki za
manlarda daha çoğaltarak vere
cekler ve böylece verdiğini çoğalt~ 
makta herkes için iyi örnekler ola
caklardır. 

baş vurmuf ve bununli' mukavele -----n•ıııınıınımınının•-·-

vap~ağa muvaffak olmuıtur. Avukat Hikmet tarafın
Oncn bu şekilde yapt1~1 mukave
!clel'in sayısı (53) e varmış bulu
nuyor. 

Pierre birkaç hafta önce Paris 
civarında bir yerde ölünce bütün 
bu müesseıeler birden ayaklana -
rak onun beynini isterreğe başla
mışlardır. Fransız müesseseleri 
Pierre'in Fransız toprağı üzerin
de ölmüş olmasından :stifade et
mek istemişse de buna imkan bt 
lunmamııtır. 

Anlatılan dava ya Uluslar Ku
rumuna, yahut ona benzer bir arsı
ulusal kuruma gönder'1erek başa
rılacaktır. 

yaldızlı kumların üzerinden kay • 
dı. O uzun boy, o güzel omuzlar, 
sedef gibi ten, mağrur duruşlu 

haf. O mahzun gözlerdeki muam
malı bakış. 

Mafalda'dan ne beklemişti? Bir 
yakınlık, aşinalık, bir afk? Ne şaş 
kınlık! Bilmeliydi ki zamana ay
kırı düşen bu çeşit taşkınlıkları 
yaıayabilccek iıtidatta insan he • 
men hemen yoktur. Kendisi kim
selere nasip olmayan sağanaklar 
geçiriyor. Ve anladı ki bu sevgi o· 
na kaderin büyük bir hediyesi ay
ni zamanda büyük bir eziyetidir. 
Ne mümkün diğer bir kadın bu gö 
nül ezikliğini avutsun? Şurası da 
muhakkak ki, itık gözü ile değil, 
bitaraf gözle de bakılsa, Bedriye, 
bir tane, eşsiz, benzersiz bir ka -
dındı. 

Hani meıhur cevherler vardır, 

dan açılan dava 
Avukat Hikmet tarafından, ka

rııı Nedimenin, Haseki hastanesin
de tedaviıi sırasında bir koğuıtan 
başka bir koğuıa götürülmesi do
layısile hastalığı arttığı ve uzadı· 
ğı noktasından nisaiye koğuşu şefi 
Dr. Lipmanla bir hastabakıcI ka
dını aleyhine açılan davanın tah • 
kikatına, İstanbul müddeiumumi • 
Jiğince devam ediliyor. 

Davacı, koğuşlardaki bazı has
tabakıcılarla başka bazı kimseleri 
şahit 'llarak göstermittir.Bu şahit
ler müddeiumumilikçe dinlenile -
cektir. 

Orlof, büyük Moğol, Kuhunur. 
Hiç şüphesiz, Bedriye Kuhunur 

gibi yekti ve müstesnadır. 
:f. :f. :f. 

SIRAT KÖPRÜSÜ 
ldarehaneden Necdeti telefona 

istediler. Çağıran Nesrin'di. Müm 
künse bugün gel, diyordu. Nec -
det itlerini acele bitirip vapura 
kotlu. Acaba ne var? Ne olabilir? 
Ağustosun bu sıcak gününde gök
te bulut yığınları heybetle kımıl -
darken kaba bir rüzgar durup du
rup kendini yerlere çarpıyor, öf • 
keli yalayışlarla tozu toprağı ö • 
nüne katıp ıürüyordu. Tuhaf şey .• 
Neırin onu neden çağırdı? 

Demir parmaklığı inerken Nes
rini köşkün ltapısında bekler gör
dü. Çakıllı yolda karşılaıtılar. 

- Hayrola, Nesrin? 
(Arkası var). , 
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1 icaret politikamızda 
büqük bir muv_af f akıget 

TAKViM 

• Cllu dofuşıı 
Glln batısı 

Çu,ımba Perşembe 
:ZO Haziran '1 Hazlrın 
19 R. Evvel 20 it Evvel 

·US 4,)!8 

19.44 19.44 
Yuan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. --188-

Kliring sistemi Celfll Bayann yük· 
sek görüşüyle ilk defa ticaret politi· 
kamızn soktuğu bir sistemdir. Bunu 
Türkiye bakımından kısaca "büyük 
bir muvaffaklyet,, diye ifade etmek 
ldzrmdır. 

Çünkü ticaret muvazenemizi lehi • 
mizc çeviren \C esasen müstakar olan 
dövizimizi her tilrlli 'tehlikeden uzak 
tutmakta olan bu sistem ayni zaman
da dö,iz münakale ine ve ihracına 
meydan vermek izin emtia milbadelc
si imkanlarını çoğaltan n iş hncmını 

artıran mahiyetile de ayrıca memle· 
kete faydalı olmakta ve Celal Bara· 
rın çok "·eciz bir surette ifade ettiği 
~mnhm11.1 alanın malını almak) siya
setinin tamaml'n tatbikini :emi:t ey
lemektedir. 

Burada ticaret muvazenemizin u • 
mumi Yaziyetini kısaca bir gözden 
geçirmek icap ediyor: 

Tediye muvazenemizin ana ha !tını 
teşkil eden ticaret muvazenemiz 1930 
enesindenberi lehimize bir fark kay

detmekte ise de bunu başka sebeplerin 
tesiri altında bulunan 1930 senesi 
müstesna olmak üzere tam normal bir 
netice addetmekte hata edilmiş ola • 
bilir. Filhakika 1931 senesi lkinclteş
rin ayının 16 smdan itibaren tatbikı· 
na başlanmış olan kontenjan usulü -
nün mezkur senenin son bir buçuk a
yında ynpılan ithalılt miktal'.ı üzerin· 
de azçok bir tesir yapmış olduğunu 

kabul etmek zaruridir. Bu suretle 931 
senesindeki ithalatımız ihracatımıza 

nazarlln 6 - 7 yüz bin lira bir noksan
lık kaydetmektedir. 1931 denberi ge
çen seneler hep kontenjan sisteminin 
t irine maruz bulunmaktadır. 

1930 senesindeki ithalatımızın ihra
catımızdan 4 milyon Jira kadar eksik 
olmasına sebep i e, yeni gümrük tari· 
f elerinin tatbik edileceği endişesile 
iartle farkından i tii'nde etmek kin .. 
929 senesinde normalin fevkinde ya • 
pılnn fazla ithaldttır. Filhakika bil • 
ha._4fSa manifatura e ynsı üzerinden 
yapılan bu ithalat spekülasyonu. 930 
senesinde ithalat yapnıa,k ihtiyacın • 
dan piyasayı variste bırakmış v~ hat
ta mem;eketimb.de o zaman his1:edil
miye başlana11 iktı adi buhranın da 
fnzimamile bu senelerde ithal edılen 
stoklar da sarfedilemiycrck bu piya
sada !ihtilaçlar husule getirmişti. 

Bu kısa izahtan anlnşıhr ki mem • 
Jeketimizin ticaret mu\'azenesi nor • 
mal şerait dahilinde maalesef pasif • 
tir. Dahili sanayiin bir kısım ithalat
tan memleketimizi variste bıraktığı, 
yann için de bu hususta daha büyük 
\'C müsbet neticelere intizar ettiği • 
miz tabii olmakla beraber bu sanayiin 
ticaret mıwazencsini ne nisbctte lehi
miz~ lebdil etmls olduğunu veya ede· 
bileceğini Jthalltt ,.e ihracat muame -
Iclerinin tamamen normal şartlarla 
yapılacabrı zamana kadar kat'iyctle 
tayin -re te bit etmek, memleketlerin 
her zaman değişebilen ihtiyaçları ve 
umumt iktısnt üzerlnae müessir olan 
nüfus mıktarr, refah seviyesi ilah gibi 
amilJer karşısında kolay değildir. 

Bu şartlar dahilinde memleketimiz 
için ithaliit ve ihracatta müsavat te • 
min eden bir k1iring anlaşması tediye 
muvazenernizin en 1:.'Ühlm bir Qmili 
sayılabilir. Binaenaleyh, prensip iti . 
harfle 1933 senesinden beri takibine 
başlanan klil'ing sistemi yalnız bu 
nctict>yi temin etmekle kalmış olsay • 
dı gene bunu bir mmnffakiyet say • 
mnk tabu olurdu. 

Halbuki CeJıll Bayar, muhtelif 
memleketlerle yapılmış olan hu an • 
laşmalnrda teminini muvaffak oldu· 
~u çok müsait şartların memleket ik· 
tısadiyatına daha biiyük hizmetler ifa 
etmiştir. Filhakika birçok klirin! an
laşmaları memleketimiz lehine mu . 
hlm nisbet farkla~ı ihtiva etmekte • 
dir: Almanya, Belçika, Holancla, 
Pransa, İsviçre bu farkı kabul etmiş 
olan memlcketlerdendir. Bn memle • 
ketlerin hepsi bizim yüz lirnhk itha • 
Jatımıza mukabil yalnız (70) liralık 
ithnlAt yapmayı ve aradald 30 Jiralık 
farkı da serbest döviz olarnk Cum • 
hurlyet Merkez Bankamız emrine A • ı 
made tutmayı kabul etmişlerdir. Is • l 

Yazan : Tevfik Alan ay 
veç de muayyen bir mebUğı serbest 

Sabah ııamı%1 
oııe ııımuı 
ikindi namazı 

8.'18 
ıı.ı:ı 

16.t6 

~.28 

Yerebatan Bin bir lt.15 
16.16 -19.44 19,44 döviz olarak Merkez bankası emrine Akşam umu• 

Amade tutmaktndır. Yatsı namazı 

imsak 
Bu suretle, memleketimizin imarı Yılın gtçen ıUnlert 

ve müdafaa ı gibi mnksatlarJa hariç· Yılın talan ıllıılerl 

tl.48 
t.01 
170 
186 

tl.48 direk sarnıçları 2.00 
181 
ı~~ 

ten ithal etmekte olduğumuz mtihim L.-------------·ı 
miktarda le,•azım isin döviz satın al· ---------------
mak mecburiyetinden kurtulunmuş ve ~ 8 Q R S A ~ 
bu gibi mUbayaalnrın paramızın kıy· i 
meli üzerine menfi tesirler yapması 1 1 Hız~lannda yıldız ışareci '>ltnlar Uıe· 
ihtimali tamamen ortadan kaldırıl • inde 19 6-9!l5 de muamele göreoler· 
mı tır. Binaenaleyh CelAl Bayar kıt • dir. I Rakamlar kapanış Hatlanoı gösterir 
l'.ing sistemi ile şu neticeleri istihsal I 1 
etmiş oluyor: rtukut (Satıf) _ 

l - ilk merhale olmak üzere: itha· I * Londra * Ne.yor• 
Jat ,.e ihracatımız arasında muvaze • • Parls 
neyi temin. • Mlllno 

* Brllbe 
2 - Bu murnzeneyi nnlaşmalarda * Atına 

temin etmiş olduğu husu~i n müsait • Cenevrr 
şartlarla lehimize tahvil. • sor~ı 

. d' . . k • Amsterdı 11 Dünyanın bugünkiı ırıJe ve on • 

tııs. -
12~. 110 
168. ~o 
so.ı. -
sı. -
~4, -

l!l6 •• 
!14, -
S.'\, -
98. -

• VI) ana l!3, - ı 
* Mı.Jrlı 16 -

* Berlln 43, -

• VarşoVI !4, -
• Bndıpeşt' ~s.-

• BUkreş (~. -
• Belgrac ~4. -

* Yokobııtıı 3.'J, -

*Altın 94!'1, -

*Mecidiye 59, -
!21). -

* Praıı. 
trole iktisat rejimi içinde yukarıkl • 5rnkho'm 
neticeleri i~tih~al etmiş olmak, gören ı==- =========~~~=======~= 
gözler için ancak bir takdir vesilesi Çekler 

:ı~ .•. • Rınknot -
(kap. sa. 18) 1 

1 

verebilir ve Türkiye için bu sistem • • Londrı 6 .0 t'> • Stokhlm 
den memnun olmamak imkansızdır. • r\evyork 0.79!'i •Viyana 

- - .,. Pnis ı2.ıl6 • Mıdrlt 
Ticaret anlnşmalarında da temin • J\li!Ano 9.66S • Berlln 

edilen birçok müsait şartlar vardır. * Prilkse 4.7146 • Vı~o"a 
Bunların en mühimlerinden biri de, • Atını. tı3 741~ • Bodıpe$t' 
birçok memleketlerin bize yapacak .. * Cenevre 2.4:l90 • llUkre, 
ı * 5ofya 63,85;0 • Uelgrar 
arı ithalat ekseriya miktar \'e cins . • Amsterdam 1•171 ~ • Yokohama 

itibarile tahdit edilmiş olduğu halde • Praıt 19,06~1) • Mosk.ovı 

3.134t 
4.'ı!iJ~ 

5.8190 
1,9798 
4,22l'2 
4,4860 

78,6490 
:ı!l.0810 
~7470 

IOllS,25 

YEREBAT AN SARAYI: ı. . 
tanbulun en büyük kapalı sarnıcı 
elan Yerebatanın eski adı, Bazi • 
lika'dır. Jüıtiniyen tarafından 
(527 - 565) eıki Bizans sarayla· 
rınm yakininde yaphrıldığı için bu 
adı almı§tı. 

Bazı tarihçiler bu sarnıcı Koı • 
lantinin yaptırdığını yazmaktadır· 
lar. 

140 metre uzunluğunda, 70 
metre genitliğindedir. On iki aıra 
üzerine 336 ıütun vardır. 

1632 yılında imparator Jil ku· 
rununda ıarnıçta balıklar bulunu· 
yordu. Y erebatan aarnıcının ;uyu 
Belgrat ormanından CebeciköJ 
kemeri ve Eğrikapı ile Ayaıofya 

muka11emleri vaaıtaaile gelmek • 
tedir. Vaktile buradaki ıu, mayıı· 
tan birincite§rine kadar altı ay 
T opkapı sarayının bahçesine eit· 
mekte idi. 

BINBIRDlREK SARNICI: Fi· 
bizim oralara yapacağımız ithaUıtta, J lokaenos sarnıcı denen Binbirdi -
hazan hütün ihraç maddelerimiz ,.e 1ı 1t:..::::· ===iE;,:;;;;;S~H~A~;;;;:M===~==ı-ı reğin ilk kurulutu hakkında iki 
hazan da bunlnrdnn yalnız bir ikisi * ı, Bınlı:u• 9.S<>- Tramvay 19,- 1 

müstesna olmak üzere diğerlerinin ı•Anadolu 42.rn * Çimento ıs 10.:10 ! ayn rivayet vardır. Binbirdireğir, 
hepsi için tam bir ithal sistemi temin ReJt 2 7ıl ünyon De~. -.-· i altıncı yüzyılın ıonlarında Jüıti • 
edilmiş olmasıdır. Str. Hayriye 15·- ~ırk IJel. -.- ' nien tarafından yapıldığı kayde • 

•Merkez Baııkası &7.7~ Balya -.-
Ticaretin tahditlerden azilde olma- u. Stgon~ -,00 Şark m. ecza -.- dilmekle beraber; Kostantin ku • 

smı iddia edenler, kliring gibi sis • Bomontı 11,40 Telefon -.- rununda yapıldığını da ileri ıü · 
temJerin meydana çıkardıfı tahdidat tahvlUer J renler vardır. 
ve formılitelerden şlkAyet ederler. ll=:;;;(;;;;:s;;;;;t;;;;;lk;;;;;r:;;;a;;;;:z;;;;:l:;;;a:;;;r======= Mamburi bu aarnıç hakkında 
Bu şika'-·et, ticaret mefhumu mutlak *1933Tu··r"Bor ı "8 ~·ıe"'trl.. ı l 

J • • ' .- ı:. .. .. ~·.; !U ma umatı vermektedir: 
\'e objektif bir gözle tetkik edilince • . n ~6.- Tramvay 
haklıdır. Ancak, düvizlerin muha.f• • * . . • m 77.-' ~ıhllm 17'.00 - "Kostantin, paY,itahtmı Bizan. 
zasr endişesi ve Jktısadi varlıkları hf. lstlkrhıDıblll I 9s,- • Aaadoln 1 44, - Sa naklettiği ..zaman ayandan on 
mayeye muhtaç olan memleketler •!:rıaııı ısııı:ruı 95.!~ • Anıdolo 11 H,- iki kişi onunla beraber gelmişti. 

19!8 A ~ı ıo. • Anadolo ili Sl,50 
mevcut oldukça böyle tedbirlere mü· • Sıyu-Erıorum cı~.- *'ılime~~u 11. ~ıı.•8 ı Bunlar meyanında Filoksenos na~ 
racaat zaruridir. Nitekim birçok mem. mmda olanı (Septin Sever) tara • 
kketlcr de ayni yola girmiş bulunu • T E Ş E K K U R fmdan kumlan eski Roma surla • 
yorlar. Fransa gibi kapitalist ve kuv· 
vetli bir n~mlekctin ve daha diğer bir Kızımın gözlerine arız olan hasta . rmın bulunduğu yere yakın ken . 

lığı kemali hazakat ,.e ihtimamla te • .l.: b' t b çok memleketlerin bu sisteme yer uıne ır saray yap ıınuş ve u sa· 
davi eden lstanbul Eminönü hanında 

,·erdiklerini gördUkten sonra memle- rayı da yeni malzeme ile kurdur-9 numarada göz hekimi Doktor Bay 
ketimizin bu gibi tedbirlere daha zi- dugu~ geni~ bir sarnıç ile süslemış' Muhtar f<'. Savaşerl'ye teşekkür ede· :< 
yade muhta~ olduğunu kabul etmek ti. Saray, Atmcydanmdaki yu .. ksek 
zarnridir. rim. -

Mürettip inşaatın ve imparator sarayının Ü· 
Ilu münasel>ctle klirin~ sistemi Ali Enver · d d · · ·· b'l k d 

cede yüksek olabilmek için altın •, 
daki bu sarnıcı pek büyük bir ir .. 
tifada bina ettirmişti.,, 

Sarnıç, 64 metre uzunluk ve 
56,40 metre genişliğindedir. Her 
birine 8,8 metııe aralıkla 14 sütun
lu 16 sıra vardır. Sütunların yekli· 
nu 224 tür. 

Bu civarda olan birkaç ıaınıcı 
da yazalım: 

Botanyat sarayı sarnıcı adı: ve
rilen ve türkçe kar§ılığı olmıyan 
bir sarnıç, "V:AKIT,, matbaumm 
arka sokağının biraz ileriıinde hu· 
lunmaktadır. 

Şimdi kağıt depoıu olarak kul
lanılmakta olan bu eıki ıarnıcm 
altıncı yüzyılda yapıldığı tahmiu 
edilmektedir. 

ESKITEODOSYOSSARNI
CI: Bu sarnıç Piyerloti caddeıin· 
den aıağı inildikten sonra Fuatpa• 
şa caddeıi köıeıinde bir evin hah· 
çeıinde bulunmaktadır. 

Sarnıç, 42,5 metre uzunluğun • 
da, 2s metre geni§liğindedir. 32 
sütun bulunmaktadır. Mamburi, 
bu ıarnıcın da altıncı yüzyıla ait 
o1duğunu, fakat, yapanın bilin • 
mediğini kaydetmektedir. 

SOGUK SARNIÇ: Bizanı ku • 
rununda Soğuk sarnıca Sfendone 
denmekte idi. 

Atmeydanının Sf endone kori • 
doru icinde apılmrı olduiu icin 
bu ad verilmişti • 

• 
SULTANAHMET CAMii: Bu 

cami, (1026 - 1617) yılında, ea• 
ki Ayasofya saraylarının üstünde 
kurulmuftur. Sultanahmet camii • 
nin üç tarafı avlu ile kaplıdır. Be~ 
kapıdan girilmektedi.·. Yirnıi altı 

sütunu bulunan iç avluda otuz 
kubbe vardır. 

- IK1NC1 KISMIN SONU --hakkında . Cemiyetiakvamın bundan zerm c cmızı gore ı ece • ere • 
6·7ny"~~ph~bira~ketneti- ~~-~~~~~~~~~~~~~~=ı~-=~~~~~~~~~~~= 
cesinden de kısaca bahsed~blllriz. masma medyun olduğumuz gibi Mersı· nde R A D y o 1 
Fransanın talebi üzerine yapılan bu Fransanın da ergcç burada bloke ka· 

anket neticesi, kliring sistemini, daha lan paralarını bizden mal mübayaa • 
fena bir şekilde tecelJi edebilecek bir sına tahsis edeceğine ve bizim kendi· 
ticaret sukutunun belki önünü almı~ terinden aldığımız kadar kendilerinin 
olmak itibarile, normal şartlara dön- de bizden mal almaya mecbur kala ' 
mek için bir merhale gibi göstermek • caklarına şüphemiz yoktur. 
te \•e fakat biran e\'Vel bu ve bunun KJiring hesaplannın daha ziyade 
gibi her türlü takyidat ve tahdldatın ecnebi memleketler hesabına matlUp 
kaldmlmnsı hususunda karar kılmak· kaydetmesi de bu Bi ·temin Türkiye 
tadır. Meseleyi tetkik eden komitenin ticaret muvazene-ini temin noktai nn
vardığı hiikiinı diğer tafı:;ilatından zarından isabetli bir sistem olduğu • 
~arfınazarln şundan ibarettir: nun kabulUnll tabii göstermeğe kafi-

"Kliring sistemi, bu sistemin he • dir. 
nUz girmemiş olduğu yerlere sokul • liliringin diğer bir faydası da mu· 
mamalıdır.,, kaddfmede arzetmit olduğumuz veç • 

hile it hacmını artırabilmeslnde \'e 
Görülüyor ki Ccmiyetiakvam bu ihracat yapılabileceği l~in, hoş ıö ter 

sistem için müsait bir telakkiye malik mesindedir. 
değildir. Fııknt bu bizim tezimizi çü • 

Bundan maada, Merkez Bankamı • 
rülcmez. Biz, sistemi hlitün dünyaya 

7.ın kliring i~lerinde göstermekte ol • 
teışmili Jrızımgelen bir sistem diye 
mütalca etmedik \e yalnız mcmleke. duğu hassac;iyet de harict krediye 
timizin nrzettiği ı:.craiti mahsusaya f eYkatrıde emniyet yermekte, tediye 
göre bize çok fnydası dokunan bir hususunda her türlü tereddütleri iza· 
sistem olmak üzere tetkik ,.c mütnlea le eylemektedir. 
t>yledik. 

Şimdiye Jiadnr lm:e göre elde edilen 
neticeler niiddenmw en kıymetli bir 
şel\ildtı i bata kaf ıdir. 

Ötcllcnherl bize sattıkları halde biz· 
den kıifi miktarda mal almıyan mem· 
leketıer, bu zarureti bu sistemin tat· 
biki neticc~lnde hic:setmlşler, zaman 
zaman memleketimizde bloke kalan 
paralarını kurtnrmak i~ln bizim mal· 
Jarımızı tercih mecburiyetinde kal • 
mışlardır. 

93:1 senesinde Almanyanın yaptıfı 

mübayaat sayesinde ihraç mallarımı
zın tamamen ve hattA 1)1 fİ)atlarla 

satılabilmiş olmasını kliring anlaş • 

Binaenaleyh bazılarının iddia et • 
tiği gibi "stabllisation monetalre,, te· 
min edilince kliring maksatsız kala • 
caktır iddiası bizim için ,·arid dcfil· 
dir ,.e formaliteler gibi esasa taalluk 
etmiyen itirazlar hariç olmak üzere 
kliring istemi Türkiye için bu hu • 
dutsuz faydaları temin etmiş bulun • 
maktadır. 

lktısat VeklUmizln bu siyaset ve 
muvaffak{yetlnl alkışlamak bir borç • 
tur. 

- latanbul Ticaret ve Sanayi 
Odaıı 6lccmuası -

Dış pazarlara hileli 
mal gönderenler 
cezalandırılacak 

Mersin, 19 (A.A.) - Mersin ve 
hinterlandından dı} pazralar a ho· 
zuk ve hileli mal gönderenler hak 
kında tecim oda11 ve zahire bor • 
sası tarafından ayrı ayrı gerçm 
yapılarak ceza keaildikten b9.§ka 
bu gibi hareketler genel savınan • 
lıkça da ağır cezayı doğuran. ıuç 
olarak kanun yolu ile de cezalan • 
dırılacaktır. Bu knrarlar Mersin 
de verildiği sıralarda Türkoflı A· 
dana ve Tarsus ve diğer yerlerdeki 
tecim odalara da bu yolda kar.:\r • 
lar aldırmıt ve bilha~sa Adana te
cim odası bu mesele hakkında bü
yük bir ilgi göstereı:ek gereken 
tedbirleri onaylamıştır. Türkofis 
Mersin limanından çıkan ve hin· 
terlandını ilgilendiren ürünleri Ü· 

reten diğer bölgeler tecim odaları· 
na da böyle kar~rlar aldırmak Ü 

zeredir. Bu kararların yeretilme • 
sine başlandıktan sonra Menin li· 
manından gidecek mallıırı.n ya • 
hancı piyasalardaki durumları 

Türkofisçe adım adım izlenmekte~ 
dir. Memleketimiz hakkında :1.a -
ı arlı propagandalar yapanlar da 
ayrıca hakyerine verilecektir. O • 

Bu gUn 
tSTA"XBUL: 
18,30: Jlmna&Uk Bayan Azade Tarcan. 

18,M: Almanca ders. 19,20: Haberler. 19,80: 
Sigan orkeıtrn.sı. 20: Konlerana. 20,30: StUd· 
yo orkestra konseri. 21: Radyo caz ve tango 
orkcstraınn. Ttlrkçc sözlU e3erler (Avni) 
21,80: Son haberler - Borsalar. 21,40: Ba • 
yan Nimet Vahit (şan) 22: Pllk neşrlyau. 

BÜ KREŞ: 
18 - 15: PlAk ve duyumlar yayımı. 18: 

PlAk. l!l: Duyumlar. 19,15: Pllı.k. 20: Söz· 
ler. 20,20: Oda mUzlğl ph\klan. 20,50: Sl:lz· 
ler. 21: Massenettn "MANO:-: .. operası 

(plAk fle ile). (Aralarda duyumlar ve aalre) 
VARŞOVA: 

20,80: Şarkılı (pltı.k.) 20,50: Sözler. 21: 
Senfonik ltoıuıer. 21,45: Duyumlar. 21,t'i5: 
S6zler. 22: Lltvanya mUzlğl. 22,80: Sözler. 
- Org müziği. 28: Duyumlar. 23,15: Sözler. 
23,20: KllçUk orkestra konseri. 

MOSKOVA: 
17,30: Sbzlcr. lS,30: I<onscr. 22: Almanca 

yayım. 23,05: Frıumzca yayım. 24,05: la • 
panyolca yayım. 

PRAG: 
20,15: Radyo popurlsl (§arkılı) 21,45: Rao 

yo piyesi. 22,ll'i: Koro konserl. 22,40: Kahve 
konseri (röle) 23,15: Son duyumlar. 23,80: 
P!Ak. 23,35: Duyumlar. (Almaııca.) 23,40: 
PIAk. 23,45: lrJUzlk. 

BUDAPFJŞTE: 

19,30: Vagnerln TANNHAEUSER o-
pera.sının ikinci perdesini röle. 21: Sözler. 
21,80: Çingene mUziğl. 22,80: Duyumllll". 
2:?,: SUel konser. 24,20: Helnenıann cazı .. 
- Duyumlar. 
VİYANA: 
20,25· Piyano mUzlğl. 21,05: Reportaj. 

21,35: Sevgi §arluları. 23: Duyumlar. 23,25: 
Yeni Vlyann orkestra konscrt. 24,30: Sözler. 
24,45: Dans mUziğL 

fiıin bu kararı her taraftR. sevine.le 
karıılanacaktır. 
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~ atıuuedtı 

"Uyanış devirlerinde 
tercüme,, lıakkında 

Yazan: Hilmi Ziya Ülken 
Hilmi ömer Budclanm, Dün 1 5- (Hanifler) kelimesinin 

•• Y arm tercüme kiilliratı içincle barfinen almmau ltir el inler tari· 
çıkan bu addaki kitabım için :ru- bi m ... leaidir. Bunun hakkında 
chiı tenkit makalesine anceclen te- t•kikıbm olmacbiı sibi, hu mev· 
ıe1ddlr ec1..ua. K.italmı (On tiz) aa ile müauebeti de yoklar. Ya· 
bele aöylemit oldutum ıibi- ita • Jdmıt ka•ate ıiire iallmi)'etin 
au, obaut ltitmit v• 1etkin bir eaer ftbclani,et fikri Hanifler ama • 
•:rdaiım ~in çıkarmıt delilim. •mda lauırlamuia bql&llllfb. 
Bu pil ıenit ve etraflı mesele ü • Hanifler 7almdi •e1a hiriatiyan o
seriacle yapılacak daha birpk a labilirler. Fakat bu, kitaltm 315 
rqtırmalar, bunu tamamlqabilir. inci eahifeaiatle llrleclilim fikri 

Fakat • ziyade 18 nokta iiae • tebip .--. lriWda kuvveti• • 
ıbule clurmalıymu Kitabm ..ıdttı· dirirı Çüaki m .. .ı., R&aın..,, 
merkui mecleniJetiaı lakeaclerbe bir med.Ur• ...-.. .ttılil; f• 
ftlltuile ..Jü Ywnclaa uıa- kat hir nm lireldilik olcluiamı 
"ial&m•• ela w• vwtulle .-....-~in ial&mbet,.,.. aire .. 
ıarbe ...-..Wir. Kitalna bakim den misal almaktı. 
ıe.i, medeni sürekliliii "tercüme,, 8 - ~ekten Cyhile meaele • 
cır .... inclea ıöatenaekti. Bmıun aiDcle Hilmi Om...m hakkı T...-.. 
icin ele en büJii)c atlama noktalan· Radet tiJle cliprı "Bu CJl»Me 
m ı. .&rlecliiim iki dmr tefkil • rallipı.i Toie'ra w Giricle kadar 
di,w. Bö)'le olmakla beraber _. madenciliiin aırlarim ~·n 
deni lilrekliliii .ası..ebilmek için Victor Mapien iee Eleusia -.. 
öUki llmrterda de athl olarak terlerinin menteindeıu "Eleasia 
ı.hıettim. Bir kelime ile, kitaltm elini lmrulaı Mınr w Girit dini• 
her tarafı a:rni tanda :razrlma • rile temu etti.I•.,, eliyor. Fakat 
mqtır: Bmwn .. he1'i •manm dar bithaaaa Orph6e'nin, Mı1D1D, Gi • 
blı, ft ..u.... delil; bam k•mla- riclin, Finiblilerin, ilh .. tuirlerin· 
na ehrmi7et itibarile hirisi, ... dm Mluettiii halde ayrıca CiWle 
zılarmm iJdDci planda ıebnui • el• bahaetmi:ror. Y ukanki iki ve
clir. 8mclua dolayı üaeriDde ~ aib11 Jaldatbrmak auretile, ihti • 
CI...._ w birinci elden mma· mal ki hakaız yere, bu neticaıi p 

bUara INıpurmak .....aile •• ,.... ~. . . • 
m.sıliı dilia.......,., oldap si. Hılmi Omenn tenkitlenne '" 
iti; pl•8ta hamr.._ıt tMkik • kitabıma ~liiallkqa tekrar 
...... iltifade.... ,... t..-Jrldir ederma. 
41• ela • HU.l O. Hilmi Ziya Ulun 
,...in dedili ıibi bütün kitabı n 

1 Yabancı Memleket.ler Po tası 1 
• 

gır en şeytani 
Brükselde, biribiri ardınca cinayetler iıleyen 

kadınla erkeğin dur~ıması yapılıyor 
bir 

Geçen pazarteai sflaO Brflbel· 
de, Belçika haberi ltirbb-i ardm
ra cinayetler itl8J8n bir kadınla 
bir erkelin mahakeme1ine ltatla
mıttır. 

Gantelerin wrcliii malGmata: 
.... 1a19t iyi hir Belçikalı au..; 
nin tek çocuiu olan Pier Natan ki-; 
tü talihli bir pnçtir. Tahsili peli 
fena ıeçti. Ersen Cretit) oluncı· · 
ya kadar çalııblı iıler.Se hir fa1U: 
aörmedi. j 

Yirmi bir yqına ıeldlti sa • 
man ann•inclen kalan iki JÜZ o ~. 
tm bin frank mirasa kondu. lhı 
para inandmıyaCak kadar u bir 
uman i~inde eriJip S:tti. Oç JJ1 
IODr& tek lll&ftlUI bile blmaclı.' 
itte ha uracla ..,tan kentliaial 
ıieterdi " pacin ha,atmı eline 
alclL Tal»lt ..,tan olclala ailti 
slriinecek deiilcli. Mari Luis Je
ren aclmda a6ul ltir kız kılıp . . . c . '-1 aırmqti.enan parmatLan ara· 
•ıncla kalmıt olan mir•am tek tik 
lmmtılanm :re:riP tükettikten aon
ra pnç ltıkmı en kötü :rollarda 
yiirtitmqe ...... ,. Bitin ı..a 101· 
lar .. &dl cina1etlere kadar pdi· 
Jordu. Gilsel im cinaJetieri ha· 
:anla1or, Natan da bunları tatbik 
ediyordu. 

Ba m..-clft daima en tık ka· 
clmlar Mqetealal arıyor, orada 
ılrilttllderl hdmlarrn mahremi· 
yetine siriror, elmulamu çal17or, 
ıoara Natan knlan Mon dl Pi· 
yete'ye götürerek karı•hfına para 

N""1nı tilıittin ı• »a. 'liılS 7.,... 
al.,.. Bu ıuratle epeyce para hi- kaclmm banyo yaparken Hiul · 
riktirdller; fakat polisin kendile • dulu anılacaktı. 
rini ıiutlecliiinin farkında delil- Kadnun n•i nr, nesi yoka 
)erdi. hepsini alan Natan metresi güzel 

Biru ela ltatll& memleketlerde teJlan (Malu) yani Mari • Luiz 
hu aaa'atlerini yapmak İltediler. Jerenin l>ulunduiu otele aitti. 
Pariae aittiler. Büyük hir otele i- Bu muvaffakiyet ıüzel ıeytana kl 
nerek av bulmak kaypauna diit- fi ı&ilnmedi. Boiulsn kadmm 
tül süzel mantoaunu almadıfı için Na. er. 

tanı tekdir etti. Fakat kadmm 
Bir akpm Natan hir 'baloda iinrinde manto J:oktu. Genç katil 

daneetllli kadmla tanı!tı• Kadmın bunan ela kolayım buldu. Helerin 
botuna aitmit aibiydi. Beraberce evine aiclerek hiametçieine: 
Mr Otele ıittil•· Nabt.nın yanm- - Madam, 1ieni pnderdi. Man. 
- stisel ..,taam 'IWdili ldoro- tolllDa .._ ... eledi. 
fona ftl'clı. Oclaya sirdilderi •· Hitmetçl tereddüt edinceı 
•n. Herel adındaki hu kadmm - Beni hınız mı unıyonan? 
üzerin• atıldı. Bofazmı sıktı ve Al, itte Herel hana anahtarlarmı 

taB'lldıilit&, ~ ~~iyi inandırdı. kiklerdee toplamlf &felilim. 
Münekkidin if&Nl ettili birkaç 

aılda;rı .,dmlataJDD: ı. lerıı· vor IUl'etiJle itini hitirdi. Llldn hu Ukin ha bGyllk hir tedbinizlikti. 
., llUml l»ir kua netlcainde olmut Bayan l(erelin ceaedi bulununca, 

ı. s. ... !lraml UAlaifatt (Hl
riltiıamllk) .,. ....,... ...... 
~ ldriltl:rn'..... elbe Mr 
tt:r ,ok. Buradaki ...ıe-t, .. • 
fi,.cle de ,a.terdiiim ailti (Tarih· 
te " 1'asünkü dinler) adlı eaerde 
Prof. H. H. Schaed• '-Manioha 
ima,, maJcal•ia.._ almmıtbr• 

2 - Hintten isllınlara ıeçti • 
lfai ..,...._ nk-a. .... ıai 
tarihp meılnır olaa ltir hldiae • 
dir. 8ltiia riJUIJe tarihlerbade 
ı...ı ,c;rebiliriz. Bunan hi,te el • 
... millttan 35 Ull' enel Sim· 
._.ıen1e heaaltm batlama1111& mi· 
ai tlelllclir. r..a.. Simerl• 
1'aha"9de ben ele Abel Re,'ia ve 
Delaporte'un ldtaplarma da1an• • 
... llunu lmaca ..,.. ... ,. ... 
,_7 

3 - H.....-'in tarihi delil ef • 
~ hlr fÜaİ7et olduJunu, Bal· 
dalla tmdlmetlen Nla .. derken 
:<Heruue) aclile kaç kere zikret· 
tim. Burada babıeclileıa, rabu1 
'(iter..-) e atfedilen eaerlerclir. 
GMMe Aar.Jdop6clie'ain (8- • 
_. Trisaaaaiate> macleleaine 1ta • 
kmca ~Oncii uırdan itiltuen balı· 
eedilmele llatlanan hu kitaplar 
lıe.Jrklada mun uaaclıya iıahu ver
diii alrilltir. lıllm 1.lemincle ha • 
ldbten ~aıe.'e ,iahet olaaan 
bbpk eserler tanılmaktatlır. Bu 
bİlll albnda lhnl Neclim ve diler • 
im pek çok ...ı .. zikretmekte • 
ilirlet .... olan bu .......... i· 
J9ti cleiil, i.llm ilemince tanılan 
ı... lerin zikredilmaitliT. 

S •l•rclea llwulUere •i · 
tiılojiala t.tibli •eael•i ""klaa· 
.. Hilmi ömerin t.tldJrini lril•j. 
JOrllum. Buna &J.rıca teıekkiir e • 
derim. 

KudüMen haber veriliyor: aiM ,a.tmaek için Hereli kucak- tabii k.mliai ile beraber olduiunu 
Mamlıtıer laük•"wt tatafmdan Fnnada &omoa tehrinde idi • la111» hanyo ocluma aöt.ürdü. Ban. hismetçi7e 181lenmiı olan aenç a-

Ulaalar ıcan..ma ~ ,.u.k çük Nikol'in bpnldılmı, çocu • JO l&ine yatırdı, 111111lalu açarak ruıcak ve m mretle yakayı ele 
..... ....-ılmiftir. JM _,fa ve 11111 ve laıf.raalann i'lini .~1-.k ltaa,oJQ aa ile doldarclu. Artık YsecektL Nitekim höyle oldu.. 
W.ıık se,illenl• miiNldrep oJan kabil olaPMtdılmı, 1nınuia ıcm fal· ---------------~-----
ba rapor, baline kadar Filiatin cılarm b~• (!)ite kanftıimı yaz• 
Nklanda slkarılan eserlerin en llllfbk. Bır tanftan hu arqtırma• 
.. tle ilai (al&b) u,..dıranıdır. lar yapdarkea, bir yandan da Soc
Rapor en ziyade Filiatinin 1934 lay admcla biri pkatananqtı. 16-
yılmcla J&Plıiı ilerlem.ıu üzerin- t6n ıorplara kartı ıapu oldu • 
de durmakta" ..... Wldinnelr• iuau aö7leJip duran iN .... , ıoa 
tedlr: aüalerde buı itiraflanla 1lalua • 

"lliikUınetin bütçeye dair çok lllUfbu'. 
iyi görülen tahmmleri tamamile Hapiune -. prdiJam Soc • 
elde edilmiştir. Bir nisan 1984 de laf'm, ._..itte hal_.. Sctrent •· · 
bqla1Q> 81 mart 1985 te bitfın fi- ti~~~ ltiriae para atla~arak ~ : ~ 
nanaal yılın raporlannda }\üktl - dı.ıaı ~ teldıf etti~ • 
metçe deferlenen (takdir edilen) liylemıttir· Loreat milltaatilia 
8 482 65S Ura gerçek olarak eorplarma l'I cenin •ermiftirı 
s:Söo;ooo lirayı bulınU§tur. - "CoclaY. Mııim 1~• .-

"Son Paleatin obligasyonlannm kacalnnı ansYordu. ~ten4ieinl de 
tedavüle çıkanbnuı, Palestin oh. ~ lat~ llkın tes..Wfit 
ligasyonlan enstitüsüne yapılan ettim. Bmum 1Çin batatahHlr ... 

ikraz sallhi~W mabfellerde hü • itana 1mk itin frank 911ffC8ibtl 
kürn süren güveı'ıln ve ekonomi llyleclL KendiaDe bçmwa iti 1 • 
durumundaki llf laınbfm, ve ile • zerinde konftak. Bn itte llllhı 
ride olacak durumun en güzel de- tamndıtmı llJiecli Ye 1r~ kapma· 
lillerldir. J& clair hlr plan tlHL., 

''Filiıtinde hüküm silren jlerle • Maman arbclqıJ1wa J'o,lama· LoıiJ'ltl7tJI )Wlın Vr,lriü/le Rr1ildı illbrZ ••...,& .ı..m br-
m~yi hükdınet bu terimlerle (ta • ıı Gzerine hl1le l.ir plln yaptılan re lii .,_ ,.,......, .. 6.t Aiti cih ... oe 111 lıiıi ~'· 
bitlerle) anlatmaktadır: ''Memle- 1okaa aklmdan l»&,le l ı . ..,. P v-.,.,_, ,..,_, ......,.,.,. Wıluıl..,,,._... ~i ıa.. 
k~t fçinde sürüp giden ve aram ke- çirnıecliiini ıiyledi. ~·Gatantilc _,.,._._,.._. ------------------
silmiyen sennaye ve nüfus yüksel· aorduı ve ftd lcadqı •in' IQl'$lle yaralan • ftoaJ J&P.Uba direksiyonu fazla 
meii vardır. Yenf 6ndüstriler vü - - Sapus oldafqn Wde neden mıttır. Valfa tl:rle olmuttur: çerinnft Te Otomobil hUyük biı 
cuda getin1mekteeij; Yeni köyler Uçmak iatiJonlu 7 Nwi 21 iDcl lla• fırkuı ,.... imla inine plen Wr alaca çarp-
yapılıyor, tehirltt l9J1i m.ıı.Ile - "- Hapiaanenln uallne ela,. 1ahaJlanndan LGkaa, Vaaren, mıfbr. Arahanm an tarafı tamami 
1er1e bih'iivor... namıyord11111 •• ~ Melfln hapl • Grepar ıec8Jf H-..no kuaba • le ~· Enkaz arasın 

......... sesirdılim Jedi Jd ~· ..... bir lo1cuatamda ıeçirmit • ela, ı._. llalilt olan yüzhqmır. 
ele çok .._et çektim.,, ler,, aaat on \inle oraya selen JG-- ceMdi plsanlımttır. iki JU1ab;ıy ~mda karıpklıklar 

Bemt'tan bildiriliyor: 
iki mu.ıu.n fırkuı areamda· 

ki w..-.•ulık :rüıbc1en Tra· 
INhte Sa-.da bnfıkblrlar ohmlf, 
d&rt kiti alır ıurette J&ralanmıt-
tır. 

Fransada mütbiı bir 
otomobil kaza11 

, ......... l»ir otoMWI ..... 
olmut l»ir tanarecl Jlzhqı aı • 
müı, 6' J:&rluNJ. .C~iik zabit) 

... .... daveti berine l»ir ıece ı• 1iaflanaclaa alırca :raralDllllf, bi 

...... pbaqlarcb. Gece y&rlll• rl liaflf Mr J.ar& ile kurtulmuttur 
Da &folna Ru • R•'in ...,.... OtomohU•e Wunan 1irmi üç 
.. ._.._ Gl•lt ~· allel w ~iki kmn ela yaralana· 
hldlaeab olm1qbl. Fakat dlautte, lır olduiun-lan Straz'burs hasta . 
otemobili kullanan ;ıüzHtı sola nesine 16tibiilmi.iJlerdir. 
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Dün Sabahki kaza lngiltere, 
ortadan 

denizaltı gemilerinin 

Maltepe vapuru karaya 
nasıl oturdu ? 

öteki 

kaldırılmasını istiyor 
devletler bu Önergeyi onaylamazlarsa, lngiltere 

bir deniz yapı programı hazırlıyacak 
• 

yenı 

Yolcular çok korktular; 
muharririmize kazayı 

bir talebe 
anlatıyor 

Iraktaki • 
ıs yan 

Bir Jstanbut gazetesinin 
yazısı iyi tesir bırakmadı 

\ Londradan gelen haberlere gö
re, lngiltere ile Almanya arasın
da } apılan ve Almanyaııın lngil
tereye göre yüzde 35 niıbetinde 

gemiler yapmasını kararlaştıran 
konuımalardan sonra İniiltere ar
sıulusal deniz ailahlan'Jla yarışı -
na kartı gelmek için baılıcn altı 
deniz devletini toplanmağa çağı
racak ve altı yıllık bir )'apı prog
ramı yapılmasını istiyecektir. Bu 
konfe:rans konu,malarını bir so -
nuca bağlarsa bu sonuca göre ha
reket edilecek, yoksa her devlet 
bildiği gibi hareket edt>cek ve ln
giliz donanması büyi;dükçe Al -
man donanması o nisbet içinde 
büyüyecektir. 

gönaermeğe çağırmıttır. 

Sonra İtalya ve Japonyaya da 
çağrılar gönderileceğ~ ıanılmak • 
tadır 

Akay idareıinin "Maltepe,, va
puru, dün sabah büyük bir kaza • 
ya uğramıştır. Köprüye gelmek ü -
zere sabah saat 5,50 de Büyüka • 
dadan kalkan vapur, biraz yol al
dıktan sonra kalın bir sisle kartı· 
latmıı, f enerbahçe önlerinde ıis 
büsbütün çoğalmııtır. l~te vapur 
Fener bahçede Kelli limamnı ge • 
çerken birdenbire sarsılmıı ve dur
muştur. Sabahın erken ıaatinde 
en çok yolcu, talebe ve memur o
lan Maltcpenin bu apansız duru -
§U herkeıi ıaşırtmıı, telaşlandır -
mıştır. Bazı kadınlaı·: 

- Batıyoruz •• Aman.. diye ba· 
ğırmağa başlamışlardır. Y olcula -
nn b" ilk şaşkınlıkları geçtikten 
sonra bu duruıun bir çarpııma ol
madığı, ancak vapurun aiı yüzün· 
den karaya oturduğu anlaıılmıı -
tır. 

Vapur kaptanı bay Mustafa, 
tehlikeyi sezince manevra yapmak 
istemiş, fakat vapurun tamamile 
karaya gömüldüğünü anlayınca, 
manevra yapmaktan vazegçerek 
imdat düdüğü öttülürmesini bildir 

mittir. 
Vapurun imdat düdüğünü en 

önce duyan "Neveser,, vapuru ol
muşwr. Bu vapur, heır.en imdada 
çağrrılan yere gelmiş, kayıkları 

indirerek yolcuları kurtarmağa 
bqlatnııtno. Bu arada hldiıe A • 
kay işletme direktörlüğüne haber 
verilmit ve Köprüden "Kalamıf,, 
vapuru da kaza yerine gönderil -
miıtir. 

Maltepe yolcunun hepıini aa -
at ona kadar öbür vapurlara çı • 

· karmıttrr. Bu arada yolculardan 
birkaçı korkarak kayıklarla kara
ya çıkmışlardır. 

Yolcular çıkarıldıktan sonra A
kay işletme direktörü bay Nasuhi 
ile muavini bay lhl8Jl kaza yeri -
ne giderek tahkikab. batlamışlar· 
dır. 

Vapwun bat tarafı tamamile 
JCarya oturmuı ve orta kıamı ku • 
ma göm~lmüt bir halde olduğun
dan teknede yara açılıp açılmadı· 
ğı anla.Jılamamıı, bunun anlatıl • 
ması için kaza yerine dalgıç geti
rilerek baktırılmı!hr. 

Dalgrçlar vapurun denizde o
lan kıımını muayene etmitler, fa
kat kuma gömülmüş olan kısmın 
mua-yenesi yapılamamıştır. Bunun 
için de vapurun kumdan çıkan} • 
ması işine başlanmııtır. 

Akay iıletme direktörü bay 
Nasuhi dün geç vakte kadar kaza 
yerinde kurtarma itinin batında 

bulunmUJtur. 
Kazanm tamamile ıis yüzün -

elen olduğu anla!ılmıthr. llgili 
makamlar kaza tahkikatını yap • 
mışlar, vapurda birçok kimıelerin 
ifadeleri alınmı!hr. Kaza olduğu 

vakit vapurun içinde bulunan bir 
talebe dün bir muharririmize fUn· 
ları söylemittir: 

"-Alt kamarada oturuyordum. 
Elimdeki kitapları karıştınrken 
birden oturduğum yerden ileri 
doğru fırladım. Bu o kadar kuv
vetli olmuştu. ki çok defa iskeleye 
ya~~n bir vapurun çarpışma 

benzemiyordu. Etrafımda oturan -
lar da ayni vaziyete düşmüş olduk-

lan için hepimiz biribirimizin yü • 
züne bakıyorduk. Bu çok sürmedi, 
yukarki kattan bağrışmalar du -
yuldu. Alt l;:amarada olanlar bi · 
ribiriınizi iterek yukarı koştuk. 
Memurlar, vapuıun karaya otur -
duğunu söylüyorlardı. lmdat ge -
linceye kadar oludukça baygınlık
lar geçirenler oldu, fakat imdat 
geldikten sonra kurtarıldık.,, 

PlLSNA VAPURU KURT A
RILDI 

Üç gün evveliai si:. yüzündeu 
Yetilköy feneri önünde karaya o
turan Loyd T riyeıtino kumpanya· 
ıinın Pilsna vapuru dün öğleyin 
Türk Gemi kurtarma ıosyetesinin 
Seza.r vapuru tcuafından yüzdürül
mü§tür. 

KARAYA OTURAN BiR VA • 
PURDAHA 

Dün sabah Sarıyerde Nor Doy
çe Loyd kumpanyasınm Alman 
bandıralı 4 bin tonluk Ulm vapu
ru ıiı yüzünden hafifç~ karaya o· 
turmuı ve kendi araçl1trile kurtul
muıtur. 

ŞAŞILACAK BiR iŞ: BiR ŞEY 
SÖYLEMiYORLAR ! 

Dünkü kazanın yukardaki ya -
zılan kıamını arattıran arkcıda~ı· 
mız, geç vakit vapurun kurtarılıp 
kurtarılmadığını öğreıımek için A
kay idaresine batvurmu9tur. 

Akay merkezinde bir hademe; 
idarede kimsenin bulunmadığını 
herhangi bir meıelenin ancak ia • 
kelede bay Oıman yahut ha) Fu • 
atten ıorulabileceğini söylemit · 
tir. 

. Arkadaşımız, iskelede nöbetçi 
Baki ile karıılatmıf, ve kendisin • 
den kaza hakkında sorduğu ıoru
ya !U kar,ılığı almıttır: 

"-Bildiğimizi söyliyemeyiz .. , 
Bunu ancak idarede nöbetçi bay 
Tali.ttan öğrenebilirsiniz.,, 

Arkadqımız tekrar idareye gi
derek bayTalatı bulmu§, o da tun· 
ları söylemi§tir: · ıf 

- "Ben gerçi nöbetçiyim, an -
cak buranın bir memuru, bir ki.ti· 
bi olduğum için hiçbir şey ıöyli • 
yemem, bir !ey de bilmiyorum. 

Vapurun kurtanlıp kurtar.lma
dığını da bilmiyor musunuz? 

- Bir ,ey söyliyemem. 

Bir İstanbul gazetuinin ıon 
Bağdat hareketleri hakkında yaz
dığı bir yazı, öğrendiğ:mize göre, 
orada iyi teıir uyandırmamıştır. 

Bu yazı isyanın, Kamilbey El 
Meadfai bakanlığının tesiri altın
da olduğuna dair birtakım fayia
lar dolaştığından bahsediyordu. 

Irak baıını (matbuatı) bunu 
reddetmekte ve Kamil Leyin yurt
severliği her şüphenin dışında ve 
bu gibi harektlerde SUÇ'.SUZ göre
rek kendisini övmekteiirler. Irak 
hükumeti de buna dai- §Öyle bir 
bildirik (tebliğ) çıkarınıştır: 

Bildirikte deniliyor lci: 
"Türk gazetesindeki mektubun 

El Madlai beyin bir cl:iımanı ta· 
ralınclan gönclerümiı alcluğu sa
nılmaktadır. Bunda, bu hükumet 
adamının nüfuzunu kırmak niak
saclı vardır. Fakat taarruz boıa 
gitmiı, bunu yapmakla ulumn hoı
nutwzluğunu uyanclrrmıfhr.,, 

Yeni sebze hali 1 Temmuz 
da açılacak 

Şimdiden haber verildiğine 
gÖri! İngilterenin bu konferansta 
müdafaa edeceği siyasa, denizal
tı gemilerini büsbütün kaldırmak 
fikri üzerinde toplanıyor. 
Diğer devletler bunu kabul e -

derlerse ne ala! Kabul etmezlerse 
lngiltere bu yolda da kendine 
mahsus büyük bir proıram yapa
caktır. 

Önümüzdeki sonbaharda top -
!anacağı anlatılan konferansa, 
Japonya, Sovyet Ruıya. Ameri -
ka, Fransa ve İtalya devletleri ça
ğırılacakla rdır. 

Yeni sebze hali T eınmuzun bi- Bu devletler denizaltı gemileri-
rinci günü açılacab.-tı;·. Haldeki ni kaldırmağa razı olmazlarsa in
dükkanların son kıamı da bugün giltere önümüzdeki altı yıl içinde 
ihale edilecektir. 130 milyon sterlin ile sekiz süper 

Verilen bir karara göre, sebze dritnavt, 22 kruvazör ve üç tay
halinde dükkan tutmı:yanlar hal- yare sıemisi yapmayı kararlaıtır
Cle it yapamıyacaklaraır. Dı,ar- ,_ dığını bütün aevletlere oildire -
dan mal gönderen toptancı ve cek ve bunun en küçük program 
ıeb~ecilerin malları yeni kurula- olduğunu da anlatacaktır. 
cak bir teşekkül tarafından satıla- Londra, 19 (A. A.) - - İngiltere 
caktır. Bu hususu civar vilayet hükfuneti, Fransa hükVmetini ya
ve kazalardaki bahçıvan, sebzeci kında toplanacak olan konferans 

ve kabzımallara bildirilmittir. için başlangıç olmak üze.re deniz 

1 · l meselesini görü,mek e\ guiyle uz-
Köy ev eri içın açı an manlardan bikatınclı bir salkur 

müsabaka 

DENİZ UZLAŞMASl~A BEN • 
ZER BİR HAVA UZLAŞMASI 

Londra. 19 (A. A.) -- B. Rib
bentrop'un İngiltere hükumetine 
dün bağıtlanmıt olan deniz uzlq
masına benzer bir havct. uzlatmaıı 
bağıtlamak önergesinde bulun -
muş olduğu hakkında urtaya bir 
yayıntı çıkmıttır. Fakat B. Rib -
bentrop ile B. Eden arasındaki 

görüımenin deniz meıelelerinden 
ba~ka meseleler hakkında geçmiş 
olduğu noktasından ba.ka bir teY 
ıöylenmemekte- ve bu yayıntı ber
kitilmemektedir. 

B. Eden, cuma güni: Parise ıi
deceğinden kendisine Almanya İ· 
le yapılmıt olan görüşmeler hak
kında bilge verilecektir 

Londra,, 19 (A.A.) - Gazete
ler lngiliz - Alman deniz anlat • 
maaını hoınutlukla kartılamakta 
ve bu anlatmada, lngiltere ile 
franıa ve İtalya a.raıır.daki ilgile· 
rin içtenliğini (ıamimiyetini) a • 
zaltacak bir erge (maksat) bulun· 
madığmı yazmaktadırlar. . 

UZLAŞMA, 1NG1L TERENiN f 
SiY ASASINI DEGlŞTlRM1Ş ! 

Viyansa, 19 (A.A.) --Yetkiliçe
venler, lngiliz - Alman deniz uz· 
laşmaaının lngilterenin 11yansmı 
değiıtirmit olduğu dütünceıini ile· 
ri ıürmektedirler. Her ne kadar 
Alman pr~uudası Lcmdra uz • 
laşmaıını k~sin bir •urette göıterv 
meye çalıtmakta iıe de bu uzlat· 
manın genel bir deniz uzlqmaıı • 
na bağmlı tutulacağı aanılmakta • 
dır. Ayni zamanda İngilterenin ar
•ıulusal güveni pekleştirmek ıı • 
:raıasına devam edeceği de taım• 
!anmaktadır. 

Trakya köy evleri için Halkevinin 
açtığı müsabaka bitmiş ve 18 - 6 • 935 
salı günü saat (17) de Jstanbul Hal -
kevinde, jüri, Nurettin Ilerkolun baş· 
kanlığı altında toplanarak eserleri 
gözden geçirmiştir. 

Iranda demokrasi 

Bu işin daha başlangıcında mimar
lar arasında gazete sütunlarında baş
lıyan münakaşa. bu işe Türk mimar -
larının verdiği öneme bir işaret sa -
yılmıştır. 

Müsabakaya beş eser girmiştir. Jü
ri bunların i<;inden bir birinci ve ikin· 
ci ~eçecektir. 

Dost komşumuz fes ve serpuştan sonra 
''çarşaf,, ve "lakap,,ları da kaldırdı 

Seçim sonucu yarın belli olacaktır. 

Göz önünde olan bir kazanın iç- Tecim odasında toplantı 
yüzü gizli bir §ey olmasa gerek, 

Birkaç gün evvel !randa Serpu- 1 dört tarafı kapalı, yüksek duvarlı 
şun kaldırıldığım, şapka giyilme- teklinden çıkıp caddeler v~ ana 
ye başlandrğım yazmıştık. Dün yollarda yükıelmektedir. 
Tahrandaki özel aytarnnrzdıan Belediye, Şemiran denil~n ve 
(hususi muhabirimizden) aldığı - şüheranın yazlığı olan civarda e~ 
mız mektupta dost komşumuzun güzel ev müsabakaıı açmıı ~e bı
sosyal alanda büyük adımlar at - rinci ve en güzel eve bin lira mü-

Vapurun kurtarılıp kurtarılma . latanbul Tecim odası mecliıi 
dığmın da ıaklana.cak bir yeri ' dün aylık toplantııını yapmııtır. 
yoktur. Böyle iken karşılaıtığımız Odalar kongresi münasebetile 
vaziyet önünde doğrusu J&ta kal • gönderilen ıaygı telgrafına "Ata
dık. türk,, tarafından verilen cevap o

l'evtiçle Musolini 

Konuşacak 
~ (ÜBi!lanı I. sayıfada) 

metinin bir oruntakı (mümeaaili) 
ile ve belki B. Musolini He bulut -
ması muhtemeldir. 

Dinlenmek üzere İtalyanın Ro
magne ilinde bulunan B. Muıoli
ni 'nin Yugoslavya ba!bakanı ile 
burada bulutması ihtimali vardır. 

B. Y evtiç'in ltalyan Dıtitleri 
müıtetarı B. Suviç ile 19 mayısta 
Venedik'te bulu9ması evvelce ka
rarlaıtırılmıf, fakat bu görü,me -
den, Yugoslavya'nm i~ 11yasa11na 

kunmut ve alkıtlanmifbr. 
Komiıyonlara üyeler seçilmiş

tir. 

ilişik bazı sebeplerden r.lolayı vaz
geçilmişti. 

Bu ilgi ile söylen~Hğine göre 
B. Y evtiç haziran sonunda Küçük 
antlaşmanın başkanlığını üstüne 
alacağından, Musolini ile yapaca
ğı görütmede, yalnı2 kendi ülke
sini değil, fakat üç ülkeyi birden 
oruntamıf (temsil etmi~) olacak -
tır. 

Atina, 19 (Kurun) - Yunan 
harp bakanı General K ondilis, 7 
temmuza doğru, yapılan bir çağrı 
üzerine Roma'ya gidecektir. 

tığım okuyarak sevindik: kafat verileceğini ilan etmiıtir. 
Tahran, (Özel) -- Yol faali -

yeti bütün hızile ıürerken ıoıyal 
alanda da büyük adımlar atılmak
tadır. Bu ara kız okullarına gön -
derilen bir tamimde mektepli kız
ların kat'iyyen çar,af giymemeleri 
bildirilmiştir. Lakaplar da tarihe 
karışmış ve bundan böyle han, 
mirza, ağa sıfatları ortadan kalk· 
mıştır. Herkes adr ve aile adı ile 
anılacaktır. 

"Külahı Pehlevi" giyilmesi de 
günden güne azalmaya ve herkeı 
şapka giymeğe başlamıştır. Cad • 
delerde· - yaz olmak dolayıaile -
kolonyal şapkalara aık ıık rastla· 
nıyor. 

Yurdu yapma yolunda da bü -
yük emekler harcamyor. Şehir. 

günden güne tık Avrupa ıiıtemİn· 
de yapılmıt kötkler, binalarla ıüı· 
lenmektedir. lran "ev,, tarzı artık 

Buğday fiyatları 

iki üç gündenberi dütmeğe bat· 
Jıyan buğday fiatları dün biraz 
yükselmişitr. 

Dün lıtanbula 27,250 kilo bui· 
day gelmiştir. Sert buğdaylar bt'.f 
kuruş beı para ile bef kurut on pa
ra arasında, yumıak buğdaylar İM 
altı kuruş ile altı kuruş on yedi hu• 
çuk para arasında muamele- gör
müşlerd ir. 

Dün borsada ıatılıın buğday • • 
lar: ! 

50 ton Karabia-a ıert, 9 ton Ban-

ciırma sert, 100 ton Zile yumıak, 

40 ton Sıvaı yumşak ''e 100 ton 
Konya {Saray) yumşaktır. Bu 

buğdaylar geçen yılın mahıulü • 
dür. 





içi~ tıivadı 

Bfrakılmı$ 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK, ycdiğiniı bütün yemeklerde mik
roplar doturur. SO~UI\, bu mikropları öldiirür. Bunun için bir 
drktrik soğuk ha~a dolabi satın almalısınız \'C bunu alırken en 
eyisini seçmelisiniz. 

u sigortayı 
Fiatı = 180 lirad~n it~baren . . ~ ediyc = 18 ay vade 

S t 1 l • :N ureddın ve şerıkı, Ankara A. Vet ter, Izmir. 
8 iŞ yer er • Sahibinin Se.si merkezi, Beyoğlu • Ga Jatasaray 

Ankara Vilciyeti Nafıa 
Baş Mühendisliğinden : 

1 - Ankara Vilayetinde takri ben 9 +· 500 kilometre uzunluğun .. 
daki Ankara Çubuk barajı yolunun. tesviye, ainai imalat ve §ose sathı 
asfalt kaplama inşaatı ve iki sene lik mütemadi tamiri kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuttur. Bu itlerin tahmin edilen bedeli 138779 
liradır. 

2 - Bu İ§e ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksilbne Jartnameıi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa itleri teraiti umu miyesi: 
D - T eıviyei türabiye, §Ole ve kagir intaata aair fenni sartna-

me. 
E - Hususi fartname 
F - Keıif hülasası cetveli, ıil silei fiat cetveli 
D - Ta§, kum, su grafigi 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 694 kuruş bedel mukabilin
'de Ankarada Vilayet Nafıa Ba! mü hendiıliğinden alabilirler. 

3 - Eksilbne 26 - 6 - 935 tarihinde çarşamba günü saat 15 de 
~nkarada Vilayet Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Ekailtme kapalı zarf uıu liyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8189 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını ve bu ek
siltmeye girebilmeğe mahsus olına k Nafıa Vekaletinden istihsal edil. 
mit fenni ehliyet vesikasını ha;z olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarı da 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankanda Nafıa Başmühendisliğine getire
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
ıaate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapa
bİmıf olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

'(3206) 

"' 

Ailelere mühim tenzilat 
Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve iyi şartla> 

içinde geçipnek istiyorsanız Devlet Demiryollarında ailelere yapılan 

bUyük tenzilattan istifade ediniz. 

1 

Bu tenzilat, beş kitilik bir aile için % 64 

Sekiz kitilik bir aile için de r~ 70 
Niıbetindedir. (3208) 

SPOR POSTASTl 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 

Posta.sındadır. 

Yurdun en çok okunan bu spor mecmuaaını Pazartesi gün
leri mutlaka alınız. 5 kuruştur. 

": 0 0 
" • , , •' , ~ • Jo f ')'.- • • T 

. ' . . .. . . ' , : ' - . 
• : 1 • ' t 

Tür iye 
MERKEZ 

c··mhuriyet 
BAN Si 

15161 1935 vaziyeti 
AKTiP 

Kasa: 

~~~~~:;.~~.~~~-~--~~:~:~: .. ~-~-~ 1 ~~ ;~:;:;:;!;: ~ 
Cfaklık ....................................... n 710.890.13 

Dahildeki Muhabirler: 

rür.- lirası ··········-··----······· .L 1.301.051.17 

Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Safi kilogram 4.401,321 /ı'I 6. 190.828. 28 
ı\ltına tahvili kabil Serbest dövizler 1 1.411.389. 91 

Hazine Tahvlllerl : 

karşılığı L.158.748.563.-
Oeruhre edilen enakı naktiye ~ 

Kınunun 6 ve 8 inci mad· 
delerine re~fikan. Hazine tara- \ .. 10.533.323.
(mdın vakı tedıyat 

Senedat Cüzdanı : 
flazine bonoları ····-··············· .. ·r L. 3.000.000 -
ncari senetler ·········-·-·······"' ~' .. l 0.036.436.34 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı: 

Al tiyenin karşılığı esham ve ,. 30.441.742.50 
tahviU.t [itibari kıymetle 1 

J Deruhte edilen evrakı n•k- ~ 

B) Serbest Esham veTahviUt •• 4.671.487.71 

Altın "e döviz üzerine uıns 
T ahvilAt üzerine avans 

.. 23.567.99 

.. 2.643.299.65 

Hlssedarlar········-··························-···············-
muhteeit 

YekOn 

= 
Lira 

34.977.232 51 

1.301 051 .17 

7.602213.19 

148.2f5240-

13.036 436.34 

35.I 13.230.21 

2 66686764 

4500000-
8 238101 88 

255.650.372.94 

PASiF 

Sermaye ................................................•.......... 
ihtiyat akçcsj .................. ____ ........................ - .... .. . 
T edavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 1 ~ 158 748.563.

Ka.nunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tevfikan hazine tara· ı 
fından vaki tediyaı 10.533.323.-

Derubtc edilen evrakı naktiyt 

bakıycsi ··············-···············-- 148.215 240 -

Lira 

r 5.ooo.ooo. 
l 026.756.6· 

Karşılığı ramamen altın olarak 
ı tedavüle ilaveten vazedilen ı_ l 0.000.000. - ı 58.215 240, ... 

TUrk Lirası Mevduatı : 

~:~:~:;: =:::::::~::=:=::::::: ı 15
'
224

.0jS,- 15 224 055 .... 

Döviz Mevduah : 

~:~:~;ı ::::=:::::::~~:::==:::: ~ 11:~~;:~~;:;~ 12.472.575. ıs 
-······················································-· 53.711.746 14 

Yek On 255.650.372.94 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
fakonto haddi yUzde S 1·2 - Albn Uzerine avans yUzde 4 1·2 
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Sahibi: ASIM US 
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.BİD. · rh·Nol All.K oolu 

Neıriyat Müdürü: VAK.lT Matbaaaa - lıtanbul 
REFiK Ahmet SEVENGlL 


