
Aydın demirgollarında ser
tJisler Devlet hesabına 
yapılmaya başlandı 

- 2 inci sayfada -

18.1 inci Yal • Sayı : 6250 • 190 

Bir Saglav öldü 
Ankara. 3 (Kurun) - Çoruh 

Saylavı Bay Ömer Fehmi Noylan 
öldü. Cenazeai y:arın öğle vakti 
kaldınlacak ve Cebeciye gömü • 
lecektir. 

idare Telefonu: 24370 SAL 1, 4 Haziran (6 ıncı ay) 1935 Yazı t~leri Telefonu: 24379 O Sayısı S Kuru$ 

ltalyan -Habeş Sınırında Yeni Bir Hidise Yazısı 2 nc.i 
Sayıfada 

Posta uçakları 
Ceçen gün Bayındırlık Bakam 

Bay Ali Çetin Kayanın ağzından 
bizi sevindiren bir müjd~ aldık. 
AYni günde Kamutaydan bir de 
Yasa geçti. Aldığımız müjde. tim 
diye kadar bizde bir türlü batl.t
rıa.nıamıt olan posta uçakları iş~ 
İdi. Kamutay, demiryolluı İfİn 
den ayrı olarak Bayındırlık Bakl\· 
llına elli bin liralık kredi verdi. 
llu para salt poıta uçakları işin1 
lruracak ve yürütecek. Bundan 
lonra Türkiyede de uçak araçm
dan ( vcuıta) posta İ!lerinde ülke 
lbiz faydalanacak. Yurdumuzun 
~a yollarında olduğu gib! hava 
•ında da postalar iıliyecek. 

Bir iki yıldanberi ülkrmizd~ 

bava poataları itine giritilmittir. 

Atatürk Dün Akşam Şehrimizden Ayrıldı 

nı 'lr rı fLff[ in.~ 
~ -~ ··~~==== - .,,..-

.__ 

Geçen yıl olduğu gibi bu yı! da Is Bir mütltlettir ıehrimize onur veren Cümllur BCl§Jianı Kamal 'Atatürk, clün ahıam özef bir trenle, 'A"nllaraya aoğru yola çıkmı§tır. Akay 
lanbul ile Ankara arasında Nisara· iclareainin bir vapurile Haydarpaıaya geçen Cümhur BQfkanı, bir~ok zat ve halk tarafından içten bir göıteriıle oiurlanmı1tır. Reaimlr>rimiz 
dan Tetrin aylarına kadar poıb Ulu Ônderin ıehrimizden caynlqlarını göıfermeldedir. 
ıaçakları ıidip geldiğini biliyoru7. ---·--------------------------------------

F'akat açıkça IÖyliyelim ki bu poı- General . Vasıf Çınar'ın o·· ıu·· mu·· Yunanistan da t&lum varlığı ile yokluğu birdi. 

Çünkü hava poıtalarından bekle- vra llık 
diiimizitlerbupoıtalarlagörülf'· Go··mbo··, ve Ankarada duyulan acı Aı 
lbedikten batka ıörülen derecesi R • • • 
de bir türlü yolunda ıidemedi. eıımı 
Çünkü l:N ite bir türlü değeri de- Taşı gediğine S t R d "" ı· ••t h 
rece.inde önem (ehemmiyet) v~ ovye usyanın en eger 1 mu e as- iflas etmiştir ! 
lilemmüfti. . koydu ! . . SJSlarJ elçimizi kurtarabilmek için Atina. :ı (Kurun) Bütün memle 

Ba kere liava postaları itine Ö· ? kette saylav seçimi faaliyeti hararetle 
.--.wnn dôiııadan doiruJ• Bat- ~~.;;;;;;;~.;:;_,-+-._..._:;,._;._..,..,..~..,.. ..... Nıil.,_~.,_.ı .. IŞJardı • devam ediyor. Başbakan Çaldariııı 
"' - "'' * ·• • ·~ - ---------------~..,...mmnıa •fnı Selaft'fle ~Mtta ınrı •e telıral itlerini yönetleyen (ida· Ankara, 3 (Kurun) - Moıkova ka bir söyle,· söyliyecektir. 

re eden)' Bayındırlık Bakanının büyük elçimiz Vasıf Çınarın ölümi! ölenler kırk bini Atina3 (Kurun) Çiftçi ve İfçi 
hava postaları itini de eline alma· burada büyük bir acı uyandırmı§ · ı partisi baıkam Papanaıtasyu, kral 
•nıı o aöylemittir. Şimdiye kadar tır. buldu taraftarı Metakıasın son söylev~-
Lizde bir türlü canlanamıyan bu Hükumet, cenazeyi reımi tören ne cevap vermİf ve demi~tir ki: : Londra 3 <A.A.) - Quetta zel-
İtin arbk bundan sonra batarıla- !e kaldıracaktır. Bunur~ için Sovyet zelesi kurbanlarının tutarı son - Metakıcu, derhal ve halkın 
C&ft umudunu getirmittir. Kamu· Ruıyada ve burada ayrı ayrı pro· ' tahminlere göre kırk bine ,·armak- reyine bllfVurulmculan kralırı geri 
taydan çıkan yeni bir yasa ile yal- gramlar yapılmaktadır. Öğrendi tadır. Yalnız Quetta şehrinde 26 aetirilmeıini iıtiyor. Fakat bu e 
!lız bu itte kullanılmak üzere be, ğime göre Vaııf Çınarın cenaze'~ bin kişi ölmüştür. Ölenler arasın- melıleri boıtur. Çünkü Yunaniı-
1iiz bin liralık bir kredi verilm~ · 6 Haziranda Odesadan vapura bir da 2:;o İngiliz bulunduğu haber ve- tancla krallık rejimi illô.ı etmiftİr. 
• 1 d' ·1 k · rilmektedir. Hint hükumeti, Pazar •ı, bu umudu kuvvetlendirm~ştir. ı.: G ırı ece tir. Cenaze 8 Hazirandrı Yunan milletinin ikiye ayrılmaır Macar BCl§Ranı eneral 'Gömböı ı günü Quetta şehrini süel kordon 
Avrupanın hemen her iilkesin· ıtanbulda bulunacaktır. na ıebep olan krallıktır. Metakıaı, Söylevini ıöylerlıen altına almıştır. Şehrin halen sağ 

de hava poıtaları günden güne ço- VASIF ÇINARI ÖLDÜREN olan ahalisi salgın hastalık ~ık . krallığa ıadakatinden değil, fakat 
ialmaktadır. Bu arada ör~rk ola- Macariıtanın ıilahlanma11 hak· HASTALIK masınm önüne geçmek için şehri parti menlaatlerinden dolayı, kral 
tak Almanya gösterilebilir: A~. kında Gömbö§, geçenlerde bü •ÖY· Moıkova: 3 (A.A.) - Türkiy<:: bırakmaya mecbur edilmişlerd ir. lık davaaını güdüyor. 

ASIM US k~ehfunmu~~ &~~~~ ~~k~WV~fÇın~n ~ümü l ==~======================== 
hakkında çıkan bültende deniliyor 

(Sonu Sa. 2. Sü. '> <Sonu Sa. 10. Sü. 5) 

Bir vatandaşımız 25 bin 
lira armağan etti 

ki: 
"Vaııf Çınar 30 Mayıı akıamı 

evinde birdenbire haıtalanmıt ve 
karnında tiddetli sancılar duyma· 
ya ve kuamaya başlamıttır. 

(Sonu Sa. 9 Sü. 1) 

Kamutayda 
Dün onaylanan 

kanunlar 
Ankara, 3 (A.A.) - Kamutay 

buaün Nuri conker'in batk~nlığın· 
da toplanarak gündeliğinde bulu
nan kanunlar üzerinde görütmii1 
ve bu arada lran devletiyle 1932 
yılı ıonuncu tetrininde Ankaradk 
imza edilmit olan emniyet, b;taraf. 
lık ve ekonomik emek birliği and
lqmaıını kabul etmittir. 

Kültür Bakanlığının merkez ör-

T< aymakamlar ilün 'toplanarak komııtufar ! ıütleri hakkındaki kanuna rk ola-

1 

rak kabul edilen bir kanunla d~ 
" liava Kurumuna yardım için batvurarak üye defterine adlannı bir ar genel direktörlüğü, özel 0 • 

c:~~nda,larm göıterdikte,j ilgi yazdırmı,Jar, belgelerini a1mıtlar- kulla.r. beden eğitimi ve izcilil: 
el aka.) günden güne artmakta· dır. ı •r 8 . 

' ır~ok valandaılar Kuruıns f..Sonu Sa. ~ Sü. 4), f..Sonıı Sa. 9 Sü. 3l 

Bir çökme daha .. 
Balıkpazarında bir dükkanın tavanı 

çöktü beş kişi yaralandı 

Yaralılar 1ınRtaneye taıınmak üzere cankurtaran otomobilinl' bindiriliy111 
Kenarda: Yoı c.:• !'?rdan Hüuyin. 

lJtin sabah saat dokuz buçukta 
Yemişte beş kişinin yaralanmasile 
neticelenen bir kaza olmuştur: 

Yem işte Balıkpazarı caddeıin· 

de 47 numaralı büyük bakkaliye 

dükkanı Ankara Kollektif tirketi
ne aittir. Dükkinm bir köteıindf' 
de ıaraf Artin oturmaktadır. Dük 

(Sonu Sa. 9 Sü. 2) 
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Somali; de yeni bir kavga Doğu şehirlerimize hava postaları 
Ankara, 3 (Ku~n) - Hava lık Bakanlığı emrinde çahımall 

batlar baılamaz Ankara - !illi' 
tehir - lıtanbul arasında her ,. 
gidip •elme tayyare ıeferleri ,_,.. 
lacaktır. Bundan bqka Şark ıebit 
lerimize de haftanın muayyen ıiill' 
!erinde tayyare poıtaları ıid~ 
tir. ' 

Roma: 3 ( A.A.) - Somalül~ ltalyan • Habeı anırı""a bir hôdüeJ 
ıJukua gelmiıtir. Salahiyettar ltal yan makamları henüz keıin maliı· Aydın 
mat almaml§hr. d • IJ · 

yollan umum müdürlüfünün S,-
yındırlık Bakanlığına geçmeai il-

Roma :3, (A.A.) - Dün Napoli ve Cenevreden dofu Alrilıaıt· 
emıryo an 2erine bakanlık yeni bir kadro ha 

zırlamaktadır. Kadro bu hafta 
na iki büyük vapur laareket etmiffir. Naaeyo ·Semra bu vapurların bi~ • 
riıinde bin to~ neleri 10 lrii~ük za!1it ve 54 zabit vardır. Duıeza Seroısler der1/et hesabına çıkı,cakbr. 
cl'auıta iımindelri diğerinde ue 600 mütelaaau amele vardır. gapılmıga başlandı Hava yollan idareai Bayındır· 

!aparta, 3 _(A.A.) - Devletçe ------------------
Herİyyo söylüyor aatın alman Aydm Demiryolla - lstanbul emniyet Dışarı gönderilecek nü" 

rmda 1 Haziran aabatımda.n itiba- müdürlüğü munelik ve hediyelik eıf' 
Iraktaki • 

ıs yan ---Suçlulardan iki şeyh 
jdam ediJdi 

Bağdat: 3, (A.A.) - Son za· 
manlarda Roumaide çıkan iıyanm 
mürettibi sayılan iki teh idam edil 
mittir. Bu hükmü veren askeri 
mahkeme, diğer birçok iıilert: 
uzun hapiı cezaları vermittir. Or
ta Fırat üzerindeki Sehuyutdı 
çehri bir bava bonibardımanmdaa 
sonra tedim olmuft•· Hamme: 
mıntakaıında Irak ordusunun isi· 
lere kartı yapmakta olduğu hare· 
kat devam etmektedir. 

isyan etmit olan kabileler, Fr 
rat nehrinin bentlerini kesmiıler
d" r. Bu yüzden Fıratın geçtiği bir 
çok yerler adeta göl haline ıelmiş· 
tir. 

Fran8ada· oergileri 
azaltmak 18zıml 

Liyon, 3 (A.A.) - Franaanm 
para durumu ve kabine krizinden 
baıbaeden B. Herriot, demiıtir ki: 

"Franunm 47 milyarlık bir 
bütçeye d.,.anamıyac:aimı dütü • 
nenler aruındayım. Veraileri a • 
zaltmak lazımdır. Paranın deler
den dütürürübeıine açıktan a • 
çıia kartı bir parlamento Jizım -
dır. Speküliıyonun ceıaretini an
cak bu kırabilir. Frangı korumak 
için toplanalım, çünkü frank, 
Fransadır. 

Eski Siyam kıralı
nın evini soydular ! 

Londra, 3, (A.A.) - Dün öi
A /magada, dakikada ıeden aonra bir takım küstah hır· 

•k • J "' ıızlar eski Siyam kralının Know· 
l l uogum leı Sürreydeki evine girmiılerdir. 

Berlin, 3 (A.A.) Hayat Hırıızlar, yatak odaıınm yanm· 
kampanası Ye ölüm kadranı, Ber· '-'•••'{ uvunpıq •P•Po "!C( !'PP 
linin ortaaına yerleftirilecektir. açmıtlar ve eıki kraliçeye ait bir 
Bunlar, Alnıanyadaki ölüm ve çok değerli t&fwı alarak kaçmıı· 
Joğumların niıbetini ıöıterecek • lardır. ,.. 
lerdir. Poliı hırsızları aremalctadır. 

. Her bet dakika~• .. hi~ Gong Deniz ko~uşmaları 
\ ~racak ve arada küçük hır çın - Lo d (A A ) D . k 

k 1 k d k ... n ra, 3 . . - enız o-
gıra çın ıyara , o uz çocugun al • • ak ed--....1- 1 
1 "d - ··aı kt. A . nutm arma ııtır ~o an t.og ugunu ıo erece ır. ynı 

d b. 'kum t• 7 Al Alman delegeleri Kroydan uçak zaman a ır aaa ı man- . . ... 
alanına ınmıtler ve dogruca Al • 

nın öldüğüne iıaret edecektir. 
Alman yada nıüfuı çoğalması, 

dakikada iki, yani senede 210.000 
doğum nisbetindedir. 

iç Mongolistanın sıyasal 
durumu 

Pekin, 3 (A.A.) - Mongol o
toınomiıtleri önderi Prens Kuang, 
lçmonıoliıtanın aıyual durumu 
hakkında Çin bükiimetiyle görü -
tüde bulunmak üzere buraya gel
mittir. 

Prenı gazetecilerl', Japohya -
nın iç Mongoliıtanı Mançı?ri deT· 
leline katmaya çalıttılarını bildir
mit ve demiştir ki: 

- Japonlar yalnız Mongolis -
landa bir etki (tesir) yapmak i · 
çin aüel tedbirler almakla kalma· 
mıf]ar, aJDi zamanda Monıolia -
tanla Mançuri arumdaki ıınır 
bölgelerini de ıöçmen yerleıtir • 
mekte devam ediyorlar. 

Prf'nı, Çin lıükGmetinden, 

Mongoliıtanm Çin Cumari)'esti i· 
çine P.hnml\~ım '"~kta;n3} için 
(temin) Mongoliatan ifferi hak • 
kınd11 Japonya ile bir anlatma 
yapılrıutımı İatf'JDektedir. 

Benzin dolu bir tank oto
mobili tutuıtu 

Pariı, 3 (A.A.) - Benzin do
lu bir tank ptomobilinde bensin 
deposu kapatılacaiı urada, pat -
lama olmut ve çıkan alev dört 
katlı bir kurağm yanmaıma ae • 
bep ohnuıtur. 

Kurakta oturanlar itfaiye ta • 
rafından PÇIUlde kurtarılabil -
mitlerdir. 11 kiti atır aurette J.& • 
ralanmıfbr. 

man büyük elçiliğine giderek 
Prenı Von Biamark ile konut -
mutlardır.• 

Londra, 3 (A.A.) - Sir John, 
Simon, yarın Dıt Bakanlığında 
Alman eksperlerini kabul ede • 
cektir. Konuflllalar, bakanlar a • 
raaında değil, ekaperler arumda 
yapılacağı için Sir Jobn Simon, 
konu,mların batlangıcında çeki • 
lecektir. 

Von Ribbentrop, öğleden son
ra Bay Mac Donald, Sir John Si
mon ve Deniz birinci Lordu He 
konuıacaktır. 

Amerikada büyük 
fırtınalar 

Nevyork, 3 (A.A.) - Nebraıka 

hükumetinde yağmurla karıtık bü· 
:yük bir fırtma olmUflur. Tafsilat 
yoktur. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Batı bü
kUnıetlerindeki nehir tqmalann· 
da 75 kiti 61müttür. Zararın t 7 
milyon dolar olduiu liSyleniyor. 
Y alna Nebruka.hükGmetinde 42 
kiti ölmiif •• 12. mil1on dolarhk 
zarar olmuftur. 
. Yeni lngiliz kabinesi 
Londra, 3, (A.A.) Mançeater 

Guardian ıazetesi, B. Baldwinin 
cuma aiini\ yeni kabinenin liateai· 
Di bildireceiini JUIJor. 

Lonclra, 3, (A.A.) - Dail7 He· 
rald gazeteainin haber verdiiine 
ıöre, B. Balcfwin hatbakan olunca 
B. de Varerayı Londraya çağıra· 
cakbr. 

B. Baldwin, lrlancla ile ekono· 
mlk hir andlaıma yapmak umu· 
dancla l»ulunmaktadır. 

ren aervialer devlet lıeaabma ya· Ankara, 3 (Kurun) _ Anb· Ankara, 3 (Kurun) _ Behl' 
pılmaktadır. ra emniyet müdürü Salibin lıtan- kiti için, ayda değeri 10 linyı rfll 

Eiirdirden kalkan Uk elupre • bul emniyet müdürlüjüne tayini memek üzere dıtarı memleketler" 
ıin bayrajmuza sarılı Atatürk fo. haberleri hakkında lçiıleri Müıte- İfönderilecek nümunelik, ve hedİ' 
tojrafmı l&fıyan lokomotifi bay- f&l'I Vehbi: yeliklerin döviz heıaplarının o.rall 
raklar, çelenkler Ye süllerle ıiil - "-Böyle 6ir muamele bizden maması hükiimetçe kararlqtırd-
lü olduju halde Halk Partisi, he- •~litdr.,, dedi. dı. 

~iye hatkan Ye üyeleri. Ye~ - Brüksel üniversitesindeki Şamda toplanacak hudul 
u.aık halkın cotkun aevmç.len Ye - k I •• k I . . 
ıötteriıleri arumda lzmire dol - tur o O)l ursu arı tahdıt komısyona 
ru yol almqtır. .. .Ank~ 3 (Kurun) - .~rüka~! ~kara 3 (Kurun) _ Emnirt' 

Tre blkmad • beled" • unıvenıteaınde kurulan turkoloJ• itlen Genel Müdürü Bay Şükrü a· 
n an vnce 1 kumı t d · b • • K"l ·· Bak ye batkanı bir .CSylev vermif, bu e rıaa ıçın u tur an· yın 15 inde Şamda toplanacak ti' 

lığımızdan istenen kitaplar yakın · lan hudutları tahdit komiayonundl 
hattın Konyaya bailanmumm ia-

da gönderilecektir. hüktimetimizi temıil etmeie m•' 
teği 1halkın içten gelen arzulariy • 
le kal'Jılanmıtbr. Parti ve beledi- Adligede tayinler mur edilmittir. Bay Şükrü Cumat' 

teıi günü Suryeye doiru yola çt 
ye batkan ve üyelerinden 30 kiti Ankara, 3 _(Kurun) - Adliye kacaktır. Emniyet Müdürünün kr 
devletimiz heaabma ilk biletleri Müatetarlığına ceza itleri reiıi misyona bqkanlık edeceji aaDıl" 
kestirmif ve Kuleönü durağı~a Bay Huanm tayini yiikaek taı • maktadır. 
kadar yolculuk etmiılerdir. 1I ıı - dikten seçti. C. H. nartr··ı· l•mı·r 
nırı içindeki başka istasyonlarda Hukuk Fakülteai medeni hu- rı ~ • 
da içten göıteriıler yapılmtfbr. kuk profe.örlüitine teftit heyeti başkanı 
Omhkvdive reiıi Bay Eaat, onun yerine Bat - Ankara, 3 (Kurun)_ C. fi• 

müf~it Bay Sezai tayin edilecek- Partiıi lzmir Batkanı Bay Avoi 

Silih yanıı devam 
edecek! 

Brukıel, 3 (A.A.) - Devlet ba· 
kanı BaY: VllolMl.rvelde, ~'liet 

kadınlar konıreıinde verdiii IÖy· 
levde demiıtir ki: 

Barq ve ıilibıızlanma ıiyuuı 
güdülecek veyahut yeni bir barl>i 
doiuracak olan ıilib yarıtına de· 
vam edilecektir. Herne olursa ol· 
ıun enternaıyonal Belçikadaki ö· 
rüıüne (tetkilibna) güvenel>ilir. 

Almanyayı baştan başa 
geçme uçuıu 

Berlin, 3, (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Dört uçaklı Danzi• filoıu Al
manyayı bqtan bata geçme uçuıu· 
nu kazanmıı ve hava bakanının 
koyduju kupayı almııtır 

Uçuta giren 30 filodan yalnız 
biri yarıtı bıralmııttır. 

Avusturyanın müdafa~sı 
Viyana, 3, (A.A.) - Scboenbu· 

ende Heimvehrlerin bir göıterimi 
(tezahürü) esnasında prenı Sta· 
remberg ve bakan F ey tarafından 
verilen söylevlerde, vatanın müda· 
f auı ve Dolfuaı tarafından yeni 
Avuıturya için çizilen programın 

tatbiki alanmda Heimwehreter ile 
diğer ıüel tetkilit aruında mev· 
cut dayanıtmayı (teaanüdü) belirt 
mitlerdir. 

Heimwhrlerden ve ywtaeyer 
ıençlik üyelerinden 30 bin kiti 
hülmmet üyeleri önünde geçit tö · 
reni aypmıtlardır. 

Normandi Nevzorka vardı 
Nevyork: 3 (A.A.) - Norman· 

die iımindeki l>üJiik Fransız ıe· 

misi rejaidirnhurun znc:eamı ve 
1200 yolcuyu yüklü oldulu halde 

ltusün bura1a ıelmittir. Ne'f'JOl'k 
limanmcla hir tayyare filosu gemi· 
yi karıılamıt ve pverteıine çe
lenkler atmıfbr. · 

tir. Dolan yarın lzmire ıidecektir. 
Açık olan Ankara müddeiu • 

mumiliğine müfettiılerden Bay Ereğli limanı işi 1 
Sezainin getirilmesi muhtemel - Ankara, 3 (Kw;un) - ErelJ t 
dir. ~ı~ap~~M Vı:>~~ 
Hava ticaret nakliyatı aoıyete mümeaaillerı burün Bf 

Ankara, 3 (Kurun) _ Ekono- yındırlık Bakanı Bay Ali Çetio • 
mi Bakanhiı haYa nakliyat ıube- kaya ile göriiftüler. 
ıi müdürü Bay Avni, Merkezi Av- Sporcular kongresi 
rupada ticaret nakliyab etrafm • Ankara 3 (Kurun) - Ayın 6 ııır' 
da tetkikler J.apmak üzere aitmit· ı da toplanacaiını bildirdijim ıpof 
ti. 'cufar koqreai, hazırlıkların bi~ 

Gelen haberlere ıöre Bay Av- meıine rajmen ıeri bırakıldı. KoJI 
ninin tetkikleri bitmiıtir. Buıün - gre, ıençliğin C.H. Partiıince tef 
lerde dönecek ve raporunu 'Yere- kilitlandınlmaıından aonra top• 
cektir. lanacaktır. 

--~-------------------------------------------Posta Uçakları 
poıtaları itint gereği gibi öııd 

manyanın kırk ,ebrinde uçak i.. vermeıi çok yerindedir. 
taayonlan vardır. Bu iıtazyonla· Bununla beraber Türk:ye içif 
rın herbirinden aabahtan ak,ama hava poıtaaının ekenomik bir İf 
kadar Banliyö trenleri gibi birçok olduğunu da unutmamalıdıı. Çüı"' 
kere uçaklar hareket eder. Bir u- kü öyle yerlerimiz var ki demirJO' 
cundan öbür ucuna demiryclu İli? lu ile bile birkaç günde gid!JeJOY 
bir günde gidilebilen Almsnyadı- yor. Yalnız bükiimetin kendi 'ir 
bava poıtalannın bu derecede ıe· tiyacı için telgraf telleri h~r I~ 
Iitmit (inkiıal) olması dikkate de- ve her gece it1al ediliyor. 011'~ 
ğer bir hidiıedir. mizde hava postalarının i!leme•' 

Şunu da unutmamalıdır ki bir ve çojalması gerek halkın ve ,., 
ülkede hava poıtacılıiının ilerile- re.k hükUmetin itlerini kolaylatlf' 

( Baımakalenin devamı) 

meıi yalnız •enel itlerde u~ak a- ~Bum Kurultayında ~ 
racının çabuklujundan faydalan- dolu halkı arumda okumsyı art' 
mak için delildir. Bu ayni za. ~-..., 

tırmak ve bum yayımını ıenİf'J.. 
manda bir ulusal müdafaa (milli mek için tedbirler arandı. P~ 
miitlalaa) itidir. Harp zamanla. uçakları bu bakımdan büyük p 

nnda bir ul111UD müdafaaıı içi11 metler görebilir. Çünkü ı, 
belki ıüel uçak (a.Jı.ri tayyare) yayılmuı aadece ıür'at iti d__. .. ,. 
bulunabilir. Fakat 'bunları kulla
nacak· pilot yarablamaz. Kaldı ki tir. 

polta uçeklan ıibi aivil hizmetler --------· 
ılnD nwldMler harp •manlann- Lavrenain 
da pek kola,. mllclafaa ıilihı hali- Londra: 3 (A.A.) -
ne konulaltUdili için haYa poeta- UYren1 - Para kunetli • adlı 
ları kurumu (teılıilat) bugün her ber bırakmııtır. Livrena bu is 
ülkede uluaal müdafaa iti olarak de lngilterenin bava tetkilibD 
aayılmaktadır. Onun için hava bayatmı anlatmaktadır. Miral• 
tehlikesini bütün ıeainln gUrlüid bu kitabının 1940 ıeneıinden " 
ile haykıran ismet lnönü'nüa han vel netredilemi1ecejinl J~ 



liŞ;;.-; t l e r 

Fransadaki 
Kriz 

1 f 

. Kriz hôla Jol0f1yor, her ,ün ye= bir iilkenin kapmnı çalıyoı. Yer 

Belediye 
dairelerinde 

Bir profesörü 
kaybettik 

.~Yor oraJa ürün azlığı kJıfında 
10riinüyor, yer oluyor ürünleri 
~alr, yok etmelı iıtiyen/er ıek
~e ortaya çıkıyor. KanadaJa 
l'day acuzlamaıın diye harman
~,. Yangın yeri olduğu .ıamanı 

Üniversitenin kimya profesörü Evleneceklerden pata ve 
Bay Nazım Asaf dün gece ölmüş-

hediye alınamaz tür. Cenazesi büyük törenle kaldr 
Belediye tarafmdıan dün şubele rılacaktır. Ailesine ve arkadaşla· 

re bir yayım gönderilmiştir. Evlen- rına teeaaürlerimizi bildiririz. 

rlcıraınız. KanaJaJa hmmant .}'Qnarken Hambargta bfr di
l •lunek bulabilmek için yıfın· 
~~i~birlerine giriyorltndı. 
"""OQda yanık teker ve külünden 
'"'iz bulanık bir renk aldığı .za. 
lllılndcı dünyanın birçok yerlerin
'• ~ocultlar ıekersizlilrten ilıi kat 
tlıttıı,lardı. 

l' er vardır ki, lrriz para bolla
~ _Yer vardır iri, para alıfı ıek
"'llfe meydana çıkar. 

Gün olur ki piyaıa para bollrz. 
I. ile tG§ar. Gün olut iri, para ıo•· 
>tteyi kanıızlığa uğramlf b;, ycr.
''hlr lıaline koyar. Yıllar var ki 
ifiıt)'a bunları birer nöbet holind<' 
•~rmelrtedir. 

lngilterenin, Belçikanır! ıon 
>tllCITda geçirdikleri hal nihayet 
"'anıada da kendini göaterdi: ,. 
'ank ıallanmaya bGfladı v~ hQf-

ıne işleriyle ilgili (alakalı) bulu· 
nan bu önemli (mühim) yayımda 
şöyle deniyor: 

"28 Eylul 926 sayılı kararın 

yanlıt tatbiki yüzünden evlenmı.· 

memurlarınca haftanın belli gün· 
lerinden bqka ıünlerde belediye 
dairesinde çalııma saati içinde 
yapılan evlenmelerden dolayı ev
leneceklerden para alındıiı anla
tılmııtır. Bundan sonra gerek pa· 
zartesi, gerek perıembe günlerin· 
de ve gerek başka günlerde daire· 
de yapılacak evlenmelerden do· 
!ayı evlenenlerden ücret ahnmıya· 
caktır. Memur ve müstahtemler 
çalıımalarına karşılık belediyeden 
ücret veya m&af aldıklarından do
layı hiç.bir kimse herhangi bir nam 
ve sebep altında bahtit ve hediye 
alamıyacaklardır. Ocret ve h~diyo 
alan memur ve müstahtemler hak· 
kında idari cezaların en ağırı tat· 
bik edileceği gibi ayrıca kanuni 

ilkokullarda eğitimel 
oyunlar 

tik tedrisat müf ettitleri dün kül
tür direktörü Bay Mehmet Eminin 
batkanlığı altında toplanmıtlar· 
dır. Önümüzdeki ders yılı batın· 
dan iti.haren tahsile devam edecek 
çocukların sayıaına göre okullar 
açılması, okullara en çok ihtiyaç 
görülen ıJemtlerin müfettitler tara· 
fından tesbit edilerek kültür mü· 
dürlüğüne bildirilmesine karar ve· 
rilmiıtir. Ayni zamanda önümüz· 
deki tatil aylarında ilk okullar ta· 
lebesine hafta içinde bazı günlet 
okullarda öğretmenler tarafından 
Eğitime! oyunlar oynatılması is• 
tenmittir. Bu istek önümüzdekj 
aydan itibaren tatbik edilece-ktir. 

Bay Ertuğrul Muhsin 
Avrupaya gitti '»letl.; lrangın bu ıarnnhıı, krizin 

tıa töze batan alametlerinlen bi· 
"İdir. 

takibat yapılacaktır. Şehir Tiyatrosu rejisörü Bay 
Bundan baıka evlenme salonla Ertujrul Muhsin dün otomobille 

tının iyice görülebilecek bir yerle· Avrupa seyahatine çıkmııtır. ZeY• 
rine de büyük harflerle yazılmış ceıi Bayan Neyyireneyir de bera· 
olarak fU lemalar asılacaktır ber gitmiıtir. Bay Ertuğrul Muhsin 
"kanun mucibince yapıftırılması evvela Bükrete ıidecek, oradan 

Pcrra ıallanmaya baılaclı mı, et
'tdına iki cinı adam toplanır. Bi
ti'tciler: 

~man para yüuel•in! da. 

'
L~ gereke;n damga pullariyle Tayyar~ Avusturyaya geçecek, Dalmaçya 
ıırinciler: 

cemiyetince bastırılan kıymetli ev· yoluyla Orta Avrupa ıehirlerini 4'aman para düımn! derler •• 
l h Lf rak bedellerinden başka evlenme· dola&acaktır. Bu yolculuk iki ay •i ltnala da •or•anız, a" ıyı::, :ı--

""' iti için gerek memurlara ve gerek sürecektir. 
~ er:,L JJl . hademelere hiçbir sebeple parP. · ~..........._h~""::%;'.%_!.4__"! d .x. 
'lfti~auuuR ıuvon malLzlllanı-.,_.. 1...__... ___ •• ~-~adem•~~ '-..,.,.~ .m:u ımır-~n e5 

8 1 .,, d 11 d k tul lerce de alınmaz.,, • Londrada 
,.._,e _f

1
• aal e aıyon an k u~ - Bundan baıka evlenmenin nere· 

·""" ıçın tın eıcuını ter ettı. .. . Bir müddettenberi Pariıte bu· 
Almanya ıon on yal içinde eni- del yapı~dıgı bı~·deftere yazıl~c:ak lunan vali ve belediye reisi Bay 

1-1onda iyi kar etti. ev enen erle §~ ıtler bu defterı ım· Muhiddin Üstündağ Londraya 
Şimdiye kadar Franıa enllcuyo- za e~eceklerd~r. Evlenme hadem~ ıitmittir. Bir hafta kadar Londra~ 

"- ltcutı durdu. Fakat timdi gö- ~e 0 a~tl~nl bı~ seneden fazla ev· da kaldıktan aonra gene Parise dö
l'iiliiyor ki, orada da enllcu)oncu· enkml e baırekerınde bulundurmıya· necek, Berline gelecektir. Valinin 
1-ı .. _J ca ar, aı a odacı Ye hademeler· H · k d 1 __ ,_ 1 d. 
1_ cııldellıuy1 ondcular parlamentoııtJ le değiıtirileceklerdir. Şimdiki azıranın açın a stanuu a O. 
"Clrf Gf lf r neceği henüz belli değildir. 

Bol ~- .. a~. 1 
;,, tl ··-'"'--- hademe ve odacılar da hemen de· 

fh-_ • urunu up a ,...,...~. iittirilecektir.,, 
·-.ınuektlere ıatan devletler ahalı-
ti, itele emlüıtri ifleriyle ufraıan- Yürükali plajı 
le.,, lecimerler enllcuyon politika- Büyükadada Yürük Alide yapı-
-...,. &,ıklandır. Çünkü bıınlarn lacak plaj ve otelin projesi müsa· 
ta,• ürün boldur. Fakat para o- bakaya konmuıtu. Belediyeye bet 
~cır yükıektir ki ıahn alacalı o proje verilmittir. Belediyede ku· 
""1cır bunu bir türlü elde edem'-- rulacak bir heyet bu ayın on birin 
)Q,fcır. Bu yüzden inıanltırın ço- de toplanarak projeleri gözden ge· 
~cın yoğaltma kabiliyeti azal. çirecektir. Proje beğenilirse he 
cf'4ra cızalıyor. Htnpten •onra men plijın yapılması eksiltmeye 
cf~ altın dokunun en önernil kı- konacaktır. 
""-'cırı Amerika ile FranıaJa top· Bay Hilmi Ankarada 
~fır. Söyle böyle dünya al- C.H. Partisi lstanıbul vilayet i· 
~nın befte üçü bu iki Jevletin dare heyeti batkanı Bay Hilmi 
'"'&nesinde biriluniftir. dün akf&Dl Ankaraya gitmittir. 

Sadri Ertem 

(Soıw Sa.: 4. Sü.: 1) 

Bir .hafta sonra dönecektir. Bay 
Hilmiye, Bay Ali Rı%a veki'let et· 
mektedir. 

iyi su kaplarına takılan 
kapsüller 

Kaynak suyu damacana, fıçı Ye 
tenekelerine konan kapsüllerin ko· 
laylıkla açılabilecek tarzda takıl· 
dığı, hatta bazı su memurlarınıı1 

bu kaplara kendileri kapsül tak· 
mıyarak ıakalara veya batka kim· 
selere taktırarak zımbalattırdıkla· 
rı görülmüttür. Bu ıekilde takılan 
kapsüller kolaylıkla çıkarıldığın· 

• • dan bırçok yolsuzluklara meydan 
bırakılacağı noktasından kapsül· 
lerin itina ile takılıp zımbalanması 
belediye ıube müdürlerine ve ilogi· 
li (ali.kah) kimselere bildirilmit· 
tir. Bu iti yapmıyan memurlat 
tiddetle ceza1anc:lırılacaklardır. 

J - KURUN 4 HAZiRAN 1935 !! 

' 1 Yabancı posta 

Yanlış 
haberler 

Göring,in Balkan
larda dolaşması 

etrafında 

Üniversite bütçesi, profe· 
sörler ve tatil 

Dün çıkan gazetelerin birisinde 
üniversite bütçesinin bakanlık ta· 
rafından tasdik edilerek gönderil· 
diği yabancı profesörlerin tatii 
aylarında üniversiteden ayrılamı 
yacakları yazılmı,tır. 

Üniversite rektörü Bay Cemil 
Bilge dün bir yazıcımıza şunları 
söylemiştir: 

"-Üniversite bütçesi henüz 
bakanlık tarafından tasdik edilew 
rck üniversiteye gönderilmiş de· 
ğildir. üniversite bütçesi etrafın· 
da somlan suallere telefonla iki 
kısa cevap verdim. Üniversite iş· 
lcri etrafında başka hiçbir şey söy
lemiş değilim. 

Profesörler tatil zamanında ü· 
niversiteden aynlarak bir yere gi
de bilirler.,, 

"Dil okullarının kaldınlması 
hakkında verilmiş bir karar yok· 
tur. Bu okullar tedrisata devam e-ı 
deceklerdir. Okullann bütçesi 86 
bin lira değil 20 bin liradır.,, 

Dil okulları önümüzdeki çar 
tamba gününden itibaren yazlık 
çalışmasına batlıyacaklardır. Bu 
okullara evvelce yazdığımız ıih\ 
ikmale kalan ünivenite talebesi 
diğer lise talebeleri ve halktan ia· 
tiyenler devam edebileceklerdir. 

Çocukları Esir geme kuru
munda· yönetim kurulu 
Dün Çocukları Esirgeme Kuru· 

munda 'bir toplantı yapılarak ku

rumun ,...... ,enetim inanda ~·· 
mittir. 

Yönetim kurulu ba,kanlığma Sı· 
vas ıaylavı Bay Şemseddin, bq· 
kan vekaletine: Emniyet Sandığı 
direktör yardımcısı Bay Rqit, 
genel yazıcılığa Bay doktor Saim 
Ahmet, muhasebeciliğe: Sümer 
Bank lstanıbul tubesinden Bay M·ı 
hip, veznedarlığa da Bayan Naih 
doktor Salih seçilmittir. 

Yönetim kuruluna seçilenler 

Göringin Balkanlarda gezmesi
nin siyasal bir maksada bağlı ol· 
duğu şayialarından söz açan, Pro
iya (Yunan) gazetesi, bunun için 
yazdığı bir yazıdıa şöyle diyor: 

Bu çıkan gürültüler bizce doğru 
görünmüyor. Bütün Balkan devlet· 
leri Almanya ile dostça münase· 
batta bulunuyorlar. Romanya ile 
Yugoslavya zirai ürün (mahsul), 
lerini Almanyaya gönderiyorlar. 
Yunaniıtanın tütün ve ıarapları i• 
çin Almanya en iyi bir müıteridir. 

Bundan batka Balkan andlat• 
ması, yarımadanın dıtında bir fa• 
aliyete malik değildir. Bunun için 
flan yahut falan büyük devletin 
dayanmak istemesi de dütünül~ 

mez. Göringin evlenme gezintisi 
dolayısiyle memleketleri arasında• 
ki •birlik menfaatler hakkında Bal• 
kanları yönetenlerin (idare eden• 
lerin) fikirlerini anlamak istemi 
yolunda bir dütünüt daha doğru 
olabilir. 

Fakat bu dütünüı ile, buna ve• 
rilmP.k istenen önem (ehemmiyet)] 
arasında çok meıafe vardır. 

Katiınerini gazetesi de gene bu 
mevzu üzerinde şu sözleri yazfi 
yor: 1 , 

Balkanlıaann kendileri için bir-
likle tututkları gidit yolundan, 
Görinc onları çevirmeye ne dere· 
ceye kadar muvaffak olacaktır?ı 
Bu da ayrı bir mesele. Esasen Bal· 
kanlı devletler kendi toprakları• 

na dokunan her müdaha!eye kartı 
müdafaa etmiye karar vermeklP. 
beraber muahedelerin verdiği in· 
f.,_mın ve barlfl.D kat'i sle't"' ~la .. 
rak kalmak istedikleri için Görina• 
in memleketine kartı da o nisbet• 
le sempatileri vardır. itte bu sebep 
le kendisinin siyasal düıünceler 
den ayrılarak yalnız tecim el ( tica· 
ri) sahada hareket edecek olursa: 
ıeyahatinin iyi neticeler vereceği· 
ne inanırız. Çünkü Balkan devlet• 
lerinin Almanya ile olan tecimel 
bağlantılarının uzun bir mazisi 
vardır. 

her ayın ilk yedi gününde birer Görenler ve görmeyenler 
toplantı yaparak kurumun itleri 
etrafında görüıeceklerdir. 

Bundan başka kurum nizamna· 
mesinde yeniden bazı değifllleler 
yapılacaktır. Bu değiımeyi yap· 
mak için de doktor Salim Ahme· 
din batkanhğı altında ayrı bir ku· 
rul çahıacaktır. 

Nüfus sayımı 
Dün vilayette yapılan bir top· 

lantıda kaymakamlarla belediye 
harita şubesi müdürü Bay Galip 
bulunmuı, lstanbulda yapılan nu· 
merotaj çalııması etrafmda görü· 
ıülmüştür. Kaymakamlar bu ak· 
tam on yedide gene numerotaj iti· 

Nevyork körlük cemiyeti ıek• 
reteri Mr. Winifhet Holt Matre 
OniYersite konferans salonunda 
bugün ve yarın saat on yedide ıöz· 
leri ıörmiyenlerin görenlere, gö· 
renlerin görmiyenlere yapabile
cekleri yardımlar meyzuu etrafın
da birer konf eranı verecektir. 

Konferansa üniYeıite talebesi, 
bütün okulların öğretmenleri Ye ia• 
tiyen halk gelebilecektir. 

ni rörüpnek üzere toplanacaklar
dır. Nüfus sayımının kolayca ya• 
pılmaaı için timdiden mahalleler• 
deki oturanlar sayılmaktadır. 

- . " . . ,.. ,, ... 
it C11ze1 San' atlar Birlifi ralm JUbainin 'Anktnacla •ergi ~vincle a~tıiı 12 nci resi,;. ıergiıi bü~üh mrı ııalfakiyetler kazanmıstır. Birinci reıinule .erginin açıltfınJa b~'unan 
lttiiee.p Pelter'i, Kamutay BQflHın• A. Renda'vı görüyorıunu~. ikinci reıim ıergide bulunan tablolardara biridir. Üçüncü reımimiz, AnlıaraMuhalı&6iicünün on ikinci >ıldönii· 

lertliklerine ait bir intibaı tapil ediyor. 
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Kısa 

-- Şehir---• 
Haberleri 

JAN DARK GEl\llSlNDE - Lf. 
manımızda bulunan Fransız bandıra· 
lı ".Jan Dark,, gemisi erkanı dün öi· 
le yemeğini Fransız elçilik binasında 
yemişlerdir. Bugün gemide kabul tö. 
reni yapılacaktır. 

l:SG1L1Z KRALININ GONO -
İngiliz kralının doğum günü yıl dö
nümü oldufu için dün İngiliz els-ilik 
binasında bir kabul töreni yapılmış • 
tır. 

Fındıklıda oturan F atmanın evine 
gidenler, üzerine atılmışlar ve ..... 
Ağzına eczalı pamuk tıkayıp kadını bayıltarak 

YUMUR1'ACILAR ARASIN· 
DA - lstanbul yumurta teclmerleri 
dün Tiirkofiste toplanmışlar n ba· 
zı işler hakkında görUşmllşlerdir. 
Bundan sonra yumurta komisyonu -
na da üye olarak, Bay Ali Rizayı seç· 
miş!crdir. 

soyduğu anlaşılan Heranta ceza isteniyor ! 

BAY HAKKI NEZlHl ERKSON -
lstanbul Tecim odası tetkikat ,.e is· 
tihbarat müdürü Bay Hakkı Nezihi 
Erk~on tecim ve endüstri odaları 

kongresinde ~alışmak üzere .Ankara -
da bulunuyordu. Kendisi dün lstan • 
bula gelmiştir. Tekrar Ankaraya gi • 
decektir. 

Fındıklıda oturan Fatma iımin
de bir kadının evine giderek zorla 
parasını ve elmaslarını almaktan 
suçlu Herantla. Sabrinin, İstanbul 
ağır ceza hakyerinde yapılan du· 
ruımaları, dün sonuna yakla!h. 
Suçlulardan Herant, ahkonulmu4 
olarak duruımaya çıkarılıyor. 

Gesen sene Niıanının on ıeki
zinci süuü, biri uzun, öteki kısa 
boylu iki kiti Fatmanın oturduğu 

TECiM lŞLERl - Ekonomi Ba • =========-=======:::=::==:::=::=: 
kanlığı lç Tecim Genel direktörü Bay Dinleniş gÜnÜ 
lc:;mail Hakkı Ankarad:ın şehrimize 

gelrni~tir. değiştiğinden ..• 
Bay lsmail Hakkı, lstanbulda te· 

cim iş!eri ile uğrqmaktadır. Bugün· 
lerde Ankaraya dönecektir. 

TERKOS HAVUZLARINDA -
Terkosun Kağıthanedeki süzme ha • 
huvları yeni ba§tan tamir edilmek • 
tedir. Bu tamir bittikten sonra şehre 
relen su daha saf ve temiz bir halde 
gelecektir. 

Fransadaki kriz 
~ (Üstyanı 3. sayıfanuzda) 

l§ler böyle olunca ürünleri ıa· 
tab-Llmek için alıcılann alım kabi· 
liyetini arttırmak lazımdır. Bunun 
da tek saresi enllcuyonJıır. Bu 
cndüıtri iıleriyle uğrCJ§anların Jü. 
:-ünce~idir. Franıada para mue
lesinin ileri aürülmeıi bu nokta
dan patlak vermektedir. 

Fakat meıJe bu kadar Jeğil. 
dir, Franaada enllcuyona Jiiıman 
o!!ln gcnig bir kütle vardır. Ba küt· 
lenin batında bankalar ve para bi. 
riktiren küçük tcuarrul sahipleri 
vardır. BurJar paraları ne güçlük· 
le kazandıklarını, naaıl biriktir· 
diklerini her .zaman hatırlarlar. 

1?89 dan ıonraki enllaıyonla
rın izleı·i hala kalalarınJadır. 

Birçok bankalar Ja bu itin dür 
manıdır. 

F ai:zin Jüımeıi onların hiç ho
ıuna gitmez. 
Franıada 1928 de ~nllaıyonu 

nihayetlendiren hükUmet kararla· 
rı da paranın yükselmesi, kağıt pa
raya altın kartılılr göıterilmek ıu
retiyle halleclilmiıti. 

Franıa hülıUmet bakımından 
banJan iyi utilculeler temin el· 
~ti, parayı kıymetlenJirmeklE. 
Franıa bankcmna borcu olanı 15 
milyar larngı ödemif, Jevlet hazi-
• naine Je biT milyar frank kazan· 
Jırmqtı. 

Banlar da unafulmııf değildir. 
Enlluyona bu ıeküde taraltar o
l'""anıar, dütm.m -olanlar vardır. 

Dün bir çok da vaya 
yenjden gün konuldu 
Hafta dinlenif i gününün değiı· 

meıi dolayısiyle, evvelce cumarte· 
si günü öğleden sonraya ve pazat' 
güniinf" brrakılmıf olan davaların 
günü, dün hakyerlerinde değitti· 

rilmittir. 
Bu davaların ne çabuk görülme· 

ai gerek olanları, önümüzdeki cu
ma gününe ve cumarteıi öğleden 
evvele a.hnmı§br. Bazı davalar i· 
çin de daha ilerideki cuma gün .. 
leri ile cumartesi günleri öğleden 
evvele gün konulmUJtur. Liıtelerin 
uygun olutu nisbetinde, aradaki 
baıka günlerden de f aydalanılmıt· 
trr. . 

Evvelden gün konulan dava.la: 
rın konuldukları günlerin neden 
değittirildiği kısa bir zabıtla be· 
lirtilmit, tutulan bu zabrtlar dosya· 
lara kabmılttrr.. Günleri değişti• 
rilen davalar içinde ibu davalarla 
ilitiii bulunanlara yeniden celp· 
nameler çıkarılmı§br. 

Diğer taraftan dün görülen da· 
valardan ibir kıımı için de, devam 
günü olarak cuma ile cumartesi ıa· 
bahlan, seçilmittir. Dün ağır ceza 
hakyerinde bakdan bir itkence 
dava11 on bet Haziran cumartesi 
günü saat on bire !bırakılırken . 
davacının avukatı dalgınlıkla §Öy· 
le demiflir: 

- Öğleden ıonraya mümkün 
değil mi, efendim? 

Hakyeri batkanı, şu cevabı ver 
miştir: 

- Mümkün deiil. Çünkü cumar· 
teai günleri öğleden sonra hakyeı" 
}erinde durufJDa yapılmaz! 

Ha, ... Evet! Affedersiniz, efen· 
dim. O günlerde saat on üçte ad 
liyenin tatile batladığını !birden· 
bire hatırlıyamadnn ! 

Batka hakyerlerinde de, "dalgın · 
lıkla böyle bazı deyİf ler ol mu§, 
hatta "pazara mümkün değil mi. 
efendim?,, yollu deyitlerle belli o
lan dalgınlıklara da rutgelinmiı· 
tir! 

iki isimli bir kadın! 

Franıadaki /inanılan doğan; 

parlamentoya katlar gelen krizden 
IÖ~ °'anlar fUnu da unutmamalı· 
dırlar, (Bank dö Franı) ıol deği!, 
ıola ıöyle böyle temayül eden lıü· 
çülc Burjuva laükrimetlerini bir 
11ank krizine kurban eJebilecelı 
War tqlcilatlıdır. KenJi ortaya Fatihte oturan Nazire öteki iı· 
~ttrfı krizi, yani yuvarlanmay" I mile Cemile, polisçe yakalanmıı. 
~layan frangı bir •ai cenah cula- • adliyeye verilmittir. Bu kadının 
mına lraldırhr. Fatihteki evinde randevuculuk 

Sadri Ertem 

Türk - Fransız modüsü 
Müddeti biten, ve bozulan Türk 

-. Fransız modüsü iki tarafm i&te
ii üzerine, bu ayın tonuna kadar 
ti • 
uzaltılmıttır. 

yaptığı iddiaıı ileri ıürülmüttür. 

iddiaya göre, evinde yapılan araş· 
tırmada on be§ yatında bir kız bu· 
lunmuttur. 

Adliyec~, bu iddianın ne dere· 
ceye kadar doiru olduğu araıtrrr 
lıyor. 

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

evin kapııını çalmıılar. Fatma aıa· 
ğıya inmif, kapıyı açmı§, gelenle::-, 
kendilerinin Fabnanın köyünden 
geldiklerini aöylemitler. Hatta 
F atmanın akrabaıından bir kaçı· 
nın adlarını saY.mıtlar. Fatmaya 
köyden emanet olarak bir paket 
getirdiklerini ileri ıürerek, pake· 
tin üzerine imzaaını atmaamı iıte· 
mitler. Fatma, im.za atmak bilme· 
diğini ıöyleyince, parmak buma· 

nin bu itte ıuç ortağı olduğunu 

gösterecek delil bulunmadığından 
beraatini istedi. 

Genç bir kadın olan Fatma, hak 
yerine ge)mitti. "Ben, hakkımı is· 
terim11 dedi. Suçlular da, bu iti 
kendilerinin yapmadıklarını iddia 
yollu müdafaa yaptılar. 

Hakyeri, kararın verilip bildir· 
meıini yedi Haziran cuma günü 
saat on altıya bıraktı. 

sınm da yeteceğini anlatmıtlar.1========================-
Fatma, paketi almak için önce ıa· Koltuk altında 
rıh bulunduğu kağıda parmak bas k t 
baımağı onaylanmıf. Parmak bas ızgın yumurta . 
mak için el uzarunıf. Tam bu ııra· 

da gelen iki kiti kolunu kapmr§lar, Şahit bitti, müddeiumumi 
Üzerine atılmıtlar, kadını duvara sözünü söyleyecek 
doğru iterek ağzına eczalı pamuk Şileden araba ile Pendiğe dönüı 
tıkamı.tlar. Fatma, kurtulmak i~in sıröaaında bir geceyarısı Üsküda1· 
bir hayli uğratmış, hatti. bunlar· sırasında haydutların baskınına. 
dan birisinin yüzüne tırnakların~ uğrıyarak soyulan ve öldürülen 
geçirmit. Fakat, nihayet baygm bakkal Akifle ortağı Sabatayı 
düımüı. Üst kata çıkan iki kiti, kimlerin öldürdüğü araıtırıldığı 
sandıkta bulunan kırk yedi lira ile zaman, jandarma tarafından ıor· 
birkaç parça elmaıı aşırıp kaçmıt · guya çekilenlerden birine karakol· 
Jar. Biraz sonra ayılan Fatma, ba- da iıkence edildiği yolunda bir 9i• 

ğırmağa batlamıı, etraftan annesi ki.yet yapılmıf. Bu itten çıkan da· 
ve konu komıu yetitmif. vaya ait duruımaya, İstanbul ağH 

Dünkü duruımada müddeiumu· ceza hakyerinde dün devam edil· 
mi Ahmet Muhliı, eıaıa dair görü· mittir. 
tünü ortaya koydu. Habibe, Ayte, o ..Z&mall'>fü)liıe 1 üzerine kara· 
Hayriye, Sab ri--Ve Alt Zlyatiıb: fa lfola ııctirilenJerdan Mehdı ogıu 
lıitliklerini gözden geçirdi, yaka- lsmaile, kolbıkları alt..rııa kızgın 
!ananlardan Herantın Beyoğlu yumurta konulmak ıuretiyle itken· 
merkezinde gerek tikayetçi, gerek ce yapıldığı, böylelikle kendisine 
şahitler tarafından tanındığını . iılediği sandan suç.u söyletmek yo· 
üstelik yüzünde Fatmanın kend!· lunun tutulduğu, davanın eıaaıdır. 
sini müdafaa sırasında tırnakları· Bu noktadan ağır ceza hakyerinde 

nı geçirmesi suretile beliren izleı duruşması yapılan da Şile jandar· 
görüldüğünü not etti. Herantt;ı ma bölük kumandanı yüzbatı Ab· 
zorla para almaktan ceza kanunu· dürrazaktır. 

nun 395 inci maddesine göre ceza Kendisi, herhangi bir tekilde iş· 
landırı1masmı, öteki suçlu Sabri· kence yaptırmadığını, yanındaki 

Gelin giderken, kan! 
Bqiktaıta Arnavut Celili, kız 

kardeıi Zeynebin düğün günü yo
lunu bekliyerek ta.banca ile öldür 
mekten suçlu Arnavut Hacı ile 
Hakkı, İstanbul ağır ceza hakyerin 
de yapılan duruıma sonunda ceza· 

ya çarpılmıtlardı. Bunlardan Ha· 
cı, asılmıya, Hakkı.da yirmi dört 
sene ağır hapıe mahkUm olmuttu. 
Fakat; bu karar Temyiz hakyerin· 
ce bozulmuştu. 

Kız gelin giderken, kızla evle
nememekten dolayı beılenen kinle 
işlenen bu bu öldürüt davasının 

dünkü duruıması~da, bu kanlı a· 
ra§tırmasını yapan adliye doktor!! 
Hikmet ıahit olarak dinlenilecek· 
ti. Kendisi di~n gelemediğinden. 

duruıma bu noktadan bqka güne 
kaldı. -

Balıkçı, deli değil! 
Eyüpte karıaı Dilberi öldürmek· 

ten ıuçlu balıkçı Aziz, lıtanbul 
=~p uapdv.h apU!JôaA>f8lf wza3 JJf11 

ruımaaının ıon safhasında delilik 
iddiuında bulunmuıtu. Bunun ü· 
zerine Adli tıp itleri direktörlüğü 
mütahede yerine ıönderilmiıti. 

Mütahede bitmi§, rapor veril· 
mif, rapor dünkü durufmada okun 
mu§tur. Balıkçı Azizin, iddia ettiği 
gibi deli olmadıjı keıenkeı anla 

jandarmalardan hiçbirine hu yol· 
da bir emir vermediiini söylüyor. 

Dünkü duruımada, istinabe yo· 
luyla Şilede ıahitlik eden jandar· 
ma Hilminin yazılı sözleri okundu. 

Bu jandarma, bir gün devriyeden 
geldiği zaman karakoldaki yata
ğında Mehdi oğlu lsmailin yaltr 

ğını görüp arkadaşlarına sebebini 
sorduğunu, onların da "hasta da 
ondan,, dediklerini, ahıra inip ah· 
m timar ettikten ıonra tekrar ko· 
VU!a çıktığı vakit, hastayı görme· 

diğini, ne olduğunu sorunca "git· 
ti,, cevabını aldıjını anlatmıf, kol · 
tukları altına kızgın yumurta ko· 
nulup iıkence yapıldığından habe· 
ri olmadığını sözlerine katmııtır. 

Davacı İımail, avukatı ile birlik 
le hakyerine gelmi§tİ. Dava edileıı 1 
Şile jandarma böli!k kumandanı 

Abdürrazak da ıelmiı bulunuyor· 
du. 

Müddeiumumi Ahmet Muhli• 
dosyayı ıözden geçirmek üzere is· 
tedi. Hakyeri, bu isteği yerine ıe· 

tirdi ve durutmayı on beı Haziran ı 
cumartesi günü saat on bire bırak-
tı. 

tılmıttır. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis, 
dosyayı göıden geçirmek için al
mı§br. Gelecek duruımada esaı: 

hakkında.ki isteiini bildirecektir. 

SiYASA 

Almanya ile 
Japonya arasınJ 

Vaşington dan A vrupaya geleli 
berlere göre Almanya ile Ja. 1 
anlaşmış n hu anlaşma habefl 
rupada derin akisler bıraknuştıf• 

Japonya ile Almanya, müsttıf 
ke edinmek yolunda öteki de,·1 
den geride kalmış olanlar a 
dır. Bu yüzden bunlar çıkar 
mallar için lazım olan piyasaı.ı1 
de edemiyorlar. 

Onun için bir taraftan Allll 
bir taraftan Japonya hem mlist~ 
leke edinmek, hem piyasa bulıt' 
çin gece gündüz didiniyorlar. J 
ya bu maksadı sağlamlamak içil 
reyi aldı. Formozaya uzandı, 
!;:Üriyi i~ğal etti. 

Almanya, ikide birde "l\Iüs 
ke isterim!,, diye bağırıyor \'e lı' 
sini duyurmak için her gördüği 
relere baş nıruyor. 

Öbür taraftan Japonya da ,·ı' 
yasalar bulmak için uğraşm 

bütün Çin memleketini Japon' 
bir mahreç yapmağa gayret et 
tedir. 

Son günlerde Japonyanıtl 
maksadı sağlamlamak için yerj 
keri hareketlere başladığı gö 
)Of, 

Çin devletinin Japonya taı 
den kurtulmak ,·eya bu tazyiki ~ 
mazsa hafifletmek için Sovyet 
yanın yardımına gü,·eneceğinde ı 

he yoktur. Nitekim eskiden de 
yapıyordu. 

Japonyanın bu yardımı eıt 
derecede kısmak için Alman)'ll jlt 
laşmak istediği n böylece R 
Almanya ile korkutmayı tasarl' 
apaçık görülüyor. 

Londra gu .. e • .:.e. inden birinill 
Jatışına göre Almanyanın böyle ' 
yet Ruiyaya karşı gelmek isteJll 
nin bir sebebi Rusyanın çok geııi' 
raıiye sahip olması ,.e Almall 
bu araziye hulül edebileceğini ~ 
sıdır. 

A\•rup:ıcb. ba_şlı: an v..e ta :J'; 
dog uya achr zencırJen ıp 11 . 
harp tehlikesi, anlaşılan, için i~iJI 
renip durmakta \ 'C bir patlak 1 

mek için hazırlanmaktadır. I 
• ö. R. Do§rll 

Borsada frank 
Fransadaki son durumlaT Ü 

ne, Fran11z franıının dü§meıi 
aada iyi bir tesir yapmamı§tı. ~ 
Fransız kabinesinin kurulm•" 
zeTine, borsa durumu düzelnıİt 
Anadolu, Övitürk aksiyon1at1 

ki değerlerini yeniden kaza 
lardır. 

Samatyada: Tcofilos, AksarlJ' 
Şeref, Karagümrüktc: A. J{t 
Şehremininde: .!\azım, ı•enerde: 

rif, Şehzadebaşında: Ünh·ersittt 
ı;;ikta ıı: ta: Nail Halit, Lalelide: "t 
1\üçükpazarda: Hüseyin Hüsnü, 
ğaloğlunda: Ubt-yt, Sirkecide: 
Kemal, Galata da: Hidayet, Beyol 
da: Kanı;uk, Güneş, Pangaltıda: 
rakin Kürk~iyan, Kurtuluşta: 1' 
det Ekrem, Kasımpaşada: Yeni 
ran, Halıcıoğlunda: Yeni Türki,e 

1111ııııııııı11111_llllll __ ._ .... ~ 

Geçmiş Kurun/ar; 

4 H•zlran 1 

- Dün Bahçekapıdaki Ticat' 
nelerden birinde çalışan ha 
grev yaparak mağazayı terketı"U 
dir. Hanımlar pek cüz'i olan il 
lerine zam isteğinde bulunıo 
fakat bu isteğin isaf 
görerek vazifelerinden 
dır. 

- Elektrik şirketi elektrik 
lerine zam istemektedir. Naf_. 
retinde elektrik mühendisi 
mürekkep bir komisyon teşkil 
rek şirketin metalebatı tetkik 
mektedir. Şirket bu defa amele 
tine ~ammedileceğini söyleınel'..ıi 
Nafıa neza reti feshe taraftar r 
"1"'ktr·' :r. 



Endülüste Ke • 
eıs 

Dil lflerl 

Kdavuz i~n 
detsler 
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limelilı ıiatahl• önemli bir )'an- Bu sırada zayıf gözleri çukurlaşmış 
Y •••n : "· l•111et Ulukut 

RRDIS, Kemal Reisi kırtnr8ilecekd.. 
f ill. ~I iSi Ilı• Jlllll IHMI. 

lq olJufuna yeni •ördülı. Kıla- t • 
...,. "lllllil,, hrtdılı "ıleliflı•,, bir kız içerıye girdi ... 

Alfons, Kemal Reisi ölüm· 
den kurtarabilecek mi? 

Bu lll"Mla, ıemicle aeai ç1Jmıı7an 
P.W- JUUDClaki esir ldirekıçi O., 
,..._ olmQflu. 
.... D çok hotlanan kürei1151 

~.-ea IPJdarmcla Türklerin eli· 
tlll .. flt, iri llo7la, temiz ;yürekti 
adamdı. 

Alfw bir akpm 7aa1'&1aki ... 
ldciJe 10rcla: 
- Amiral kartalacak mı denin? 
Arfipel ıemicİIİ Türklerin elin· 

.. - )'lldanheri tabak olarak kü· 
tek çeki10r, nt•amdan mak ptı· 
roNa. Fakat, K...ı Reiae kartı 
..... Yanlı. o- iliimÜDi ilte

ekle tatMklıkta~· 
llili7onlu. Alfama dindi: 

- (Kara ııtma) ıineii l»irçok 
ldm.eıeri öldürmiif. Tanrıdan di· 
lerim ki Kemal Reiai ölclünneıia. 

Alfom, arbdqmdan bu cevabı 
:IMtldemi7ordu .. Kqlarmı çatarak: 

- O &tüne çUuk kurtuluruz. 
Di7e mmldancb. 
Gemici J&D sözle Alfoma Nk 

b: 
- Ne dedin? ... Çabuk mu kur

bıluru .• ? 
- O,le ya •• Buradaki Türk ıe· 

..-llQl·ı eri ken4ilerine ltir hat seç· 
ek için kavıaya tutuıacaklar. 
111 d• bacaklarımmlaki zincirleri 

sever bir adamdır. blletince vata:· 
._. "ygifaiai dütünür •• Bana 
öaıenliiimi vermez. 

- Canım, Mil ne merak ediJor
ıun? Bir aıa bclar nuıl olaa Gar 
nata auUlll Jll'Pdmıt olacak. Sinan 
Reisi hıra,. ... ermek içia, el· 
bette..... ..J& sitmen 1Wek. 

-OJfe-.. 8- ya· 
taclılmı ••••tmiJonm. 

-Salaiial..? 
- Ben orada iken &ile Sinan 

Reiı için çok lıutadır cli10rlarclı. 
Garnatada timcliye kadar çoktan 
ölmüftiir ... 

- HanJ& kralclaa plen cevap
ta Sinan Reiaia Garnatada zencin 
&ir aile 1anmcl• oturdaiu bildiri· 
li1or.ıuT 

- Ben ina-~dma- JCemal 
Reiai awtmaktan bqka bir teY 

titiiWU'· 
• • • 

Bir aaı.b kürehcileri birer birer 
ıünrteJe çıkararak ambara aa ta· 
pdddarı urada, Artipelli ıeaüci, 
ıü•ertecle dolatan Mah•ut Rei· 
ıin 1anma sokuldu: 

- Sise milaU. Wr ıesr ....V•· 
celim .. Beni 'bir alribcdr dinler 
mitinis7 

Mahmat Reis elindeki bmçıyı 
taklatarak: 

dir. Falıtd "tadil efmelı,, kmıılıfı, .,,.,emW. pifılı sibi, 
Jefiltinnelı 

ılefil, '"""' ,.,.,.,,...,,,., . 
·-: """"""• Jeffirmel lıalı. 

lıı, Kaınııffqulılır. 
Defittirmclı "telHlil ebnlllı,, Je

melıtir. 

• • • 
Ba Jer•f• Je Jün/ıü ılenedırr.· 

.ze derHllll .Iİ70nı.z. Once müal· 
leri ohyaealı.ıms. Anlamlarını 

6almaftı ~~· Ondt111 
Nnrcı hlime laırfılılılanna halıa 
c:aiana. 

E.-.enis ne oltlafuna bana pelı 
.a.z isaltla4ınaz. F alıat banan 
ılibtlil «i1'ninmle, 6anG anlattı· 
fuau """'"' belirsin olrnalllfını 
i7fintl etmelqün. 

lllı 6dqfcl 6iri6lri ile ayni cm
lcımtlcı olJafa Mmlcın 6a iM .öı 
aramılcı 6ir belini aynlıft olJa 
fana golrl1111 IGinma. 

K... lltllliıleleri örtiinliilı gö
tiirme.z; banl•Ja belirıi 6taflıca ,.,,,,. 

Bo1flllCI tleorim Weolo;üirwlen 
,,.,_,,ip flaruıorlWlfU. F-., 
,;mıtq. """""· ........ hi~ ,.,_ 
tarohıafl-. .,ıi N tlofra bir Nm 

tö.z'ü ,.,,llllllftlflır. 
Sa11111 htun'lltlla neler olJa

fana -87'er nüinü1 
Y cıılın oe htın Nimler ne fle-

melıfir 1 
Ba ilıi maddeyi biribiriyle lıa· 

~ill;.tz~r·~~J-. ..... ıw..11_..~ ... ilJiiiiii .. rrM 
ı nuz! ' 

- Çoktan&eri urtm okpnmadı 
ı~.! cltlii,.Ja.,ali W'IL-talun ı -. 

- ıpanyol ordusuna. Ben ora· ci ile ilti ıainlen lummlı idi. 
J• kralın maivetinde çab&an bir Eair ıemici manalı hir bakqla 0'--'---~. bir -:p ve bi• 

1 ~· Mahmut Reisin Jiirine baktı: _ .. 1111&K'Clllw ..... 

zabitim ••• Seni de oraJ& götürü l11n .Bsiinii ••P lnıralına sör• 
riim. ! - Amiralin kurtulmaımı ille W.etfir•• 7fllllqtır. 

-Türklerin tutaaldılmclan kur miyor mU1unu? Y emr Nıia. lqnomol NıAo 
bdup ıizin elinize mi diifecefim.? -~ '!-.!~~ .::::.u:c!,!!:~i tlır: Bir Nıfcl ilıi baran yaargIJr. 

- Merak etme! Bizde '-.'iirtrk --..... tır. lrtMll Jinni llört ..,,,. ,.lnu 
çebaezıin ! Mahmut LU ba tözleri töJler-

ken, kürekgiain ,...._ doiru Jil· ilri _, .,._.,,,. ,.,,..,... bi,. 
- Yollarda 'at tqıtacakaımz, luırelıette 6alalllftllf olar. 

11~1 mi? r dmilftii. ~ lıi ·•• Y Cllın 6ir et.im, IHuit vÜ fi ·, ••• 
Alfom rUldG: Kürekçi rayaga ceTap Yereli: Yeni hliıneler oe hrftlıilt1n: 
- Sen bana yardım edersen - Alfom lilJlecli.. V •o, 'bu ba,. Belirtin == MitelMlriz 

leni oradan memleketine ıöncler talaim illcmı Wli1onaue. Belirsf = Te&ariis 
tlrba. Mahmut Reis kürekçinin aizle· Belini = N6ana 

- Ben &ayle !Afları çok dinle rinin ~· ı.Drak: Somt6z = Terkip (ıinthfte) 
lba. .. Yeni bir tuzai• dütmek İl· - Sen iJi bir adama bemİJor· Lbm ) 
'-aem. 11111-t ti.ti, 1laaa aana A1fou mu JCatmç ) = Terkip 

- Sana tiz Yeriyorum •. Bana ll,tedi? Binptlm ) 
,...._ edenen, bütün iSmıiinu Eair ldirüp .. pnı ..ıJach: ICatm ) 
~ ve iflcenceclen kurtul~ - Evet.. O, k •et'um ıiaeii Kabmlı ) 
._ ! tuuJOrmat Haataiıtı kiktinclea i· Katımlı ) MGrekkep 
.\rtipeDi ıemcii bu tözleri iıitin· yi eclermit- Binıetlk) 

ee, ltapnı Alfonsun kulaima uzat· Sonra birden iPai pbnk: Somt6zlemek) 
ti: - Ben Kemal Rehla kartalma Katımlamak) = Terkip etmek 
ft - Ha1di, ben de tiz verdim. 11 ~in, cannı fecla ederim, ~ Binıettirmek) 
~ ,.._cabm.. Nuıl kmçK•aın oaa ~ •CIJorum. Y alm = Basit (terim) 
-'ım? Mlıluaat Reie, ldlrelmçiain .aa· Buit (T. Ka.) 
- ilk ince amiralin BIOmüni\ leriae yan inanır, fan iaanmu Yanıç = GaJri ta}til (contre . 
~ ... Kaçmayı 0 öldük· bir ta'f'll'la süYertede dol&flll&la nature) 
'- IO•- dı&•un.. -.a:-. baflaclı: .... ~ -•- Dıtnomal = GaJri ta&ii (anor-

- Sen onun öleceiiııi &iliyor- - Haydi, .. • bılhamcma an· mal) 
.... -t! bara ıatür. Ben~ a&ilfü· .... &a? •• 

- Ell.. Elbette bilirim. Bu, &i· rlm. • • • 
lllemleketimisin hutalıklarm· Mahmut Reia, ~·~ın arka· 
LLt ~tt· B .:..!--La. .:...ı· nndan ta al:ıferl ı•ft etti: usna • u ~en ,._ıye . 

hinde !tir kiti kurtulmadı. - sa,ı...- dotnı çıkana, 
lautaımanm Wr Jola ...... a· aeni ı.ta•ı. shlerbn memleketı 

llatmu •e•ıl• .a,teman. ne~! Beni aldatmak i.-
llıl-. ,_ lnntalaruz, tecllibıl aalanun, urtmda Jiiz de· 

~ ...,1111---1 Türkler iJilildea anlqan fa kamçı taklatacaiıau 1111utma ! 
WruJUlblr. Kemal Reia di· <A'*- l1fll') 

'"' .. llHM ••an, oaa: (Seni ölümden 

~"~clıl) derlene, ana 
~,ardan edeceliadea 

~ .......... ,oldur. 
"'ke.İaat Reil çok Mit Ye ftian 

-------- ------ --
Birimiz 1-pimi~, 
Hepimiz birimiz .,. 

------- - - - --

• • • 
Y cılnu: toprafuruzı ray l.,U. 

lıauaınu:ı Ja 6ir ,.ıilı Unca: öribıii 
ile hpl17amfu:. 

Dolıanalılı 6ir •~, etlıin hu ted· 
6ir •• 

"'1lhe flolııınan bir .ö.z; 6aı al· 
ruana efSiyen 6ir il8f .. 

Sülerimin 6a adam ilzerintl' 
~6ü etsüi olmaılıfım eX~ 
nım. 

Ba luırelıelin 6a 1-ltır büyü .. 
mainin etse'leriıttlen 6iri tl~, ai .,,...,,.,._,...,..,. 

Orii = Şebeke 

- Evet anlıyorum; Hndiatan-ı Dlye&ilima ld. bu adam yalnız 
da kim.bilir ne ıuretle büyük bir bir çift lfÖzdür. Hatti 1111111 da 
ae"et elde etti diyecekaiaiz. Zi - .,.._elden çekin•w ki, biraz 
J&DI ,,l»iraz daha ileriJe side- da o ılzlerin tesiri altmda bl • 
lim. Kendisini Hiadistandan ıel- dnn. Her ne ise, azizim, hia daha 
mit pbi ıw.enık, kimbilir nere- bu aiın bir düğümünü bile elimi
lerde lqili&lere cuua1uk ettitini ze almıı defiliz. Bütün ıizlilik • 
Ye buna kartı hüytik Wr para ka- lerden yapılmq olan 'ba dGlla • 
andıimı da dütünelim. Fakat ler, açılmak için ıisia aeHwm 
bu senetten iıtifade edecek J• - lteldiJOI'. 
ele, &.•ılan.................. -t-
ele ae r DOi&OMUlll ÇöDIEIC 
........... l''Miiill'iM1~ji mJlKEN 

,RİCl._.İS.. Hal1N1d o,......... .. .... ~ .......... z.. 
..... delildir; SüleJlll&ll Şefik Jrl, iki-' çakarla...., ._._ 
lam BinvzaMl1r; ba km W. ıa,.fet17le Wr m igllQ. 
....... ,:. 11 ____ .. .,... .......... .., ........ 

........-......... ., ...... hir. ..... ....... : 
..,....._ •..,U,.. _..., ..... 

d.... ~-- ıis,JUıbialrirlamiai --
el .... ettiais. De • dar ( ••• ) ...._... pllMJ 
mek llJlemiyor. orada iyi olmıJacaiıma iaamnık 
Bu im clals•w -...uadaa i . çı••• Sıiawcelr Mr yerim Jıalr. 
,. it deiitir. lise •Wim. IMml lwıuı-. 

- Hayır, onu da arqtırd1111. Pollı milclUrG, bayle isimlz i • 
Süleyman ~fik, Selbik Wllyeti- çeriye airen Ye a~ ima bir ifa .. 
nio Anedıilar ka:uaındancbr, de ile iatediiini anlatneren ba 
Nezir ise Edirnelidir· Aralarında kanı kartıamda biraz duraladL 
da biç bir münasebet 7oktm. Taharri m,auıru ile konupnlEen 

- Gönlünüz mü? Şimdi &iz IPri7e ldımeuin bıralalnwnaamı 
ıizlililderclen öriihniit bir ai kar- odaeıya emrellnİflİ. Nuıl oluyor 
.... ~. &ulunmuı oluyoruz. Hay· da hu laa, ko11armı aallqarak si-
....- .;_rda. 
di bunu ıeçelim. Hutanedeki te· • ·ı-
cla'ri usulüne dair ollUll bir teY 
iirenebUdiniz mi? , 

- Henüz, hayır, ~iyeceiim. 
Oradan taburcu eclilenleria de 

kendilerini mua1ene etiİJOl'lll'llf• 
- Bu nasıl olur? Öyle iıe ora

ya ıirenler ne iseler çıkarken ge
ne ö,.le ! lyileflllek tözleri ele ya
lan, J.&nİ bir mYi tulatanhk. 

- Hayır, öyle deiil, her baa
ta tam•miJle iyi olup çıliıyor; çı
luJor amma bunun na11l olduğu -
nu bilen 1ok. 

- lliç ta vermiyor ~rum. 
Çünkü bana da ,.bırakın P.I İliç· 
lan cana r,, demifti. Öyle olunca 
hastalar orada ae yapıyorlar? 

- Yi:ror, içiJW, yabp lrallo -
Jor; AUalla tikr, Süleyman 
Şefip el• ecli7orlar. Y aJmz &ir 
feY YU. H .. haltamn Jemejİ J,ir 
detilmif. 

Doktor, 7eaaeldenle kullandı
tı maddelerle ai &anlan teclaTi 
ediyor? Sonra, bütün haatelann 
ıözlerind- &irlettikleri bir nokta 

Dolctoraa ahleri 1 
- EYet, bunu &en ele ıörcliiJD. 

Dolnmaklı = M6-ir 
Ettin = Müeaair 

Dolma k -= Tesir etmek 
Etkin.lr = T•ir etmek 
Etti = Tesir 
Etb == Amil 

• • • 
ltlmm• ftanırlmuını :.ı.-•mem 
O.,,..,.,, iınıwıratoılafu ~a6an· 

eı 4eflledmn ~ llülli ""'""''• 
nna Cipi bir hpı Wl. 

Acaba .Ualıazlanma l.elifinu 
p6i, "ademi lecauiiz,, ipn -.ltlır-___ ,_L. "-~ • .,~_LJ • • 
lllllMus, cmeını ınuucınau~,. '''" 
anunalıi li791ftG nti)'İ.z? 

Kanflll&k = Müdahale etmek 
Anımak = Müclabale etmek 
Saldırmaalık -= Ademi ~caYiiz 
An1111t•bk ;::: Ademi müdahale 

-ULUS-

Katlarmı çattı, l>iraz da ıioir
li bir .ayleJitle: 

- izin almadan buraya nasıl 
giriyorsun? 

- Odacı yardı, amma UJUJor
du. 

- Nel UJUJ'Or •UJ.da7 
Poliı müclüril c-il, öfke ile 

aile butı. Gelen odacı7a bajırcb. 
- Bana ne tliJe İçeri7e lllrak

tm? 
Odacı tatlan ... m &atayor • 

da. 
- Buiıa mu? Glımedim. 
- Glrmeclim ... demek? Ka-

pıcla delil m,.lin? 
- A;ralmm ape,im; l>enl 

muar slriiDOL ..,._ kadar 
ba,,_ ..-i,_ Wr teY oldu. 
lMe•bk hali, ..... ~ • 
ıım. 

- S....,.aclan cla IÖJIG,onan. 
Ha1di, Jerİlle ıit, bea lli1leme • 
deıı &urap kiame ıelmiJKek; i
titiJor m111UD 7 Kıs, timdi sen 
.carı. baupa Haat•••ll• 1Ma 
kılıkla mı çıkılır? DoiraaunD 
..,., ''Ust-.. ele. 

- AfWeninis; .,_ hiWlli • 
Diz kızlardan deiilim; yalan da 
aöJlmıem. Ne keçtnn, - de p • 
karlhlar. Saltah, heni:~ ortallk a-
iarm•d•n kendimi .oka'kta &ul
d-. Gidecek .. Jerİm ,.ok, ıi
•e 11fmdım. 

- Peki, peki INm timtli tele
fonla hutaneden soranm. Adm 
ne? 

-Binnas. 
Bu tiz, sanki bir iine İmİf de 

poliı müdUrii ile tlıMrri memmu
nao en :ıa11•1 yerlerine babnlf 
ıibi ikiıi de birden hareekte ıel • 
dil•. Bu Wtldn, &a hayattan u • 
••kepN,a bafbyan im, uadık· 
lan Bdmu mıydı? Cemil tereci • 
dütle ıorclu: 

- Babanın adı? 
( Arkcuı nar) 



• 
MI 

Zile kasabasıÔı istasyona! M.. dızmır't1e 
1 

Kamyonlar biribirini 
b v J k IA I ı uze en ça ınan ek . k · b ag ama azım • albnlar geçm ıster en çarpış 

Nüfus ne kadar? - Ma ul - Ba- Ambar memuru; "lhtiya- iki kişinin beyni parçalandı; iki 
v_ dırhk - Kültih- • • - Elektrilr. cım vardı, aldJm I,, clemitf a~r, bir hafif yaralı var 
ti.. lmair lntilld• mtlzeaindeki hır Q'.:" 

.. 
Jlllle Zlnilıl lktnlt111ı -. 'ttlttiluilt1111iaJt1117-,lınıJOI' 

Zile, ( Ozel JUICllarmu.dan) 1 bet ldlametrelik yolculuiu iJlia bir 
Zile Anadolmmn oıtumcla ıenif, izap ve sahmet içinde pçirmekte. 
,_.,...u bir on.ela brulmut olan dir. Halbald 1Ra ,ola belediyece j. 
biıbç Yill:retimizden daha bla- ki o'°"9 tallaia edibe, hem bele· 
halıi: ft J.iiJüktir. Sa1111a11 - Sı- di,. kendine bir varidat ~ o
na Utb ICuabanm im eaat bda1' ı., hem de halla yaylıya bimiaek. 
apiumdan ıeçer. lataayomm ten kurtarır. 
bayle uzakta kalıtı aerek alıt ve- Buıün latuyona, hat tarafında 
rit ve ıerebe nakliyat ve yolcu mütem-.diyen binalar. yapılmakta. 
uirWn ......._..,. Zilert çok o mıntab -... .. .._...... ş.. .. ~,wldedir. ~ i1l· ~et hat~ • ., ........ 
f&ll ıda \albn gösterdiği istasyon, ıerekae bu intaat tehir 
alAhanlık ve arazilerinden fede· dahilind,. olacak, Kuabayı bir kat 
klrlıla ,..napmamak bjf91J8li daha pzelleflirecekti. Butün Ka· 
Kuüa11 hB.rl• ltatl hir talihaiz· sabanın İltuJona dotru uzablma 
liie alratmqtır. Buı&n bunak- ıı da mümkün delildir. Zira ara· 
hldan dola11 ,.- ıidit ıelit ve dald mesafe JQkarda aöyl~ilim 
... ..,. nailiptı lnuaaunda ıibi büJüktiir. 
çeldDderi •lnnet lrartiunda lialk. NOFUS VE MAHSUJ_ 
tllilldl harebtl..inclen çok Pİi- Bunları llJ'lerk.n çok mühim 
manclırlar. Ve hiç olmaza b"r bir noktaya daha temu etmek iı 
dekoville Kualaayı hatta raptet terim. Zile pnk ihiacat, ıerek· 
mek temenniaindedirler. Fialrat 18 abt noktum"-n lrle afak t• 
,..mn milyon bdu liraya müte fek bir yer olmadıiı ... n6fm i~· 
ftldaf olan ve JU'lll llalk tarafın. buiyle de yukarda alJ'Wiiim ıi· 
dan ftrilmeai IDlljiut .....,.D hu W hirçok villyetlerimizd• kalaln 
parama da tedariki mlmldin ola· bkbr. Baiin Kalabada on 79di 
-dılrnd•n Kaaı. ~ kal· ldieur bin nifaa barmmaktad1r. 
•akla, iatuyona hali yaJlı]ar Ye Mahmllb da tek çefit üzerine de· 
............ mldi)'l J&PJlmakta.. iildir. Buiday, tütün, hafhat, ...... 
a. car, ,amarta ...ıdyab itibari1I~ 

Gerek Sa._dan ve ıerebi Zite ihmal edilemiyecek kadar mii· 
............ htrlaanıi hir yolca himdir. 

i mlık tahkibtma adliyece devam 
· eclilmekteclir. Çalman ıso Bizana, 
: V enedik ve eski Otmanlı albn pa· 

rumm deleri 7SO lira tutanncla 
idi. Bunlan çalan müze ı.mbar 
memuru Bay Eiatm 330 liraya sat· 
blı anlafıl:mıtbr. Paralarm tim· 
di hanai ellerde hulun4uiu biline
mi10r, hunUnla ı..aı.r Al'&fbr. 
111a1a dnam edilmektedir. Müu 
direktörü Bay Selihattin Kantar, 
enelki ay içinde yapbğı kcntrol· 
da bu eaerlerin mevcut oldupu 
ıörmiiftür. Geçen ay 7apbjı tef.. 
lifte paralann yerinde olmadıiın~ 
ıörmüt, keyfiyetten kültür di
rektlrlüiünU haberdar etmiıtir • . 

Bay Esat, ihtiyacı olduiundan 
bunları alıp 1&ltijmı itiraf etmek- Y tıralrlaitlan "liçil: Naif' ~i, ıollr Sili.,,,..., Mıalliltı · 
tedir. Cuma ,Unü Meninli ile Bayralc., Çepneli Ha•na ait aJDi i 

Müzede hqka çalınmq bir l9Y lı arumcla hir kamyon can;trtmuı le ,iden ve ffflr Alinin iclue 
olup olmaclıiı anlatılmak ib•• olfttuna, ilenler •• JU&lananla• tiii pzoz yüldG kamyona 188&11'! 

~&mir aylanma (mu- etmit, yoluna devam etmİftlr. 
bir komiqon, defter üzerinde mü· ............. ) telııafla bildirmifti. aana ait kamyon 1nmlarm 
zede çalıımaktadır. ArattırmalP.• H lııi 
basOnlercle tamamlanacdtır. idi1e haHı•aLhtmm taf· dan aür'atle ıeçip Meninli c· 

ıilitı yazıyoruz: ne il•lemittir. Banlar da yo 
• Al70n laottınlla bir ktıZG - Sahalı ... t doka aualarmd" na devam etmitlerdir. 

Afyon • Antalya demiryolj ikinci gazozcu lamail Hakloya alt ıaor Meninli ile Salhane anWllltlll 
kııımda Süneyan olarak çabf- yildü ve toför Süleymanın ;dare lımail Hakkmm kamyona 
makta olan Arzıman oflu Abclul · ıinde bulunan 145 mımarab kam na ait ve tofiir Alinin idaie 
W. ~~ ._,....._ dlfen bir JOD Aliancaktan 1'artı1-.ka1a ıit ~ ..... _..- ; 
•ttaıi a'~ ~alanmıı, utane- •elderA fakat öndekinin sala aola 
ye ıetiriliil(en 1.~ ~üıtür. ŞOföiıSi~ ·"48,e._..,"'" madıJttD zlDW'Y811 __ _.. 

bir L:lUluwa .. ;c = ar tari· ı ıeu:c:nm, ıeçen •ene açrbDq ik; 1&dma nail ol&ma"'lf, 
be malildit. EYi•, oftDID orta· yüze Jakın me*utlu, on muallim· le öndeki~ çarpqbr. 
ıındald uki Ye tarihi hir kalenin li Ye tam eleneli bir orta melde· Çarpan lımail Hakkmm 
halka ıibi etrafına disilmittir. He· bi varaır. Gene blenDı l?7erind• yonu olcluiu halde pne ... -
men kimilen ahpp Te krpiçten bir de büyücek bir ukerlik tube· me neticesinde yuvarlanmq, 
yapılmqbr. sın. .... iç tohldar ıi binası ve laflaı mncuttur. de takla atmqbr • 
kqın çamurdan ıeçilmiyecek bir Kal&lmun dört de ilk mektebi Şiddetli çarplfma aonunda 
hale ıelir. Yum ela çok miktarda vardll". Ve bu d&rt mekte&e de- yonda fnılunan toför _Sile 
toz olur. vam eden talebe yeJdlnu bini ıeç· kardeti Cemal ile itçilerclen 

Suyu iyidir, temizcecllr. Birkaç tili halde bu miktar Kuabacb otlu Konyalı Mehmedin tunır11ft1ı1 
sene enel kartıki dalların biri . meYcut ve okuma J&fm& firmiı parçalanmq, ikisi de derhal 
ıinden boralarla ıetirtilerek teh. çocutun bette biri hile clejildiT. müılerdir. 
rin ortumclaki ba kalere çakarbl . Y almz Kal&hada çok yuak ki mi- Gene kamyonda bulunan • 
mq, orada yapılan depod•n Ka • rl bir tek bina yoktur. Mektepler lenlen Şerif Ali oilu Mustafa 
aabanm dört yanma takaim edil · fUDUD bunun etiacle kira ile otur· Nazif otlu Mehpet Ali aiu' 
mittir. Zilecle elektrik lelitab da dala pbi llMM••wt de binaıı olma. rette, tofCSr Süleyman hafif 
nrdır Ye zaranızdır. Bütün ma dıjmclan Wecliyeye ııimmlfbr. te yaralanmqlardır. 
halle Ye aobldarda bat oldaju ıi· Geçen sene Kuabanm ucancLt Cenazelerle alır yaralılar 
bi hemen birçok evlerde elfttrildi ve iltaqon cacldeai üzerinde la!- mir memleket hutaneaine bl 
dir. Elektrik fabrikuı ela ıene tan büyücek bir ilk mektep lıinaaı· nlmıı, yapılan mua1eneden aa 
kalenin üzerindeki bir binadadır. na hqlanmıpa da talip b;r müb· ölenleri~ defnine izin Terilmİf, 

...,.. inip Zil97e selmek uJ 
a-.da Wama trenden WU"a hu 

BAYINDIRLIK Llion t91killtı Yardır. Fakat abhit bulunamadıiuıdan herüs ik- kikata zabıta Ye adliye elko 
Kasaba mamur delildi~. Eaki eakidir. Gene bu kale üzerind., mal edilem .. iftir. tur. 

aeTditi kadm bu idi. Şehrin en ka· 

. .-, ... ============ labalık caddeainde 1&n1&1yon ya· '8 · M _ pan bir ıüzel. Şimdi Necdet onu --------
1 

bütün t.lcıtlardan kaka1111or, o • --

Tefrllaa 11u•ar_.: 8 

dalplar U7WJor, bepeinin yü • 
zinde haJranlık. takdir, un qık· 
lan t.eliriyorclu. Necdet, keDdini 
sletenneclen, Bedriyenin erkekler 
u..inde bırakıp teairi çehreler· 
de olmclu. Onu siriip de libJt 
~ kimle yokta. Suld hMtıiı 
lıDpnııldan MYIİ llDJoı.ia. Eıtmek. 
Wa, hlııs* ,...._.., o• pr • 
___ .. ilaha ıinaek için 

.....,__ ••ı onu eellmlı,or, 
l.zru ubclat'M ODUll heW. HIU 

mal6mat ••iıonlu: 

• • 1 mm etrafta arzular, alikalar u • 
ranclırmuma tahaımnül edemi • 
Jorcla. Y anlarma ıidip konUflD& • 

Yazan: Safiye Erol 
Merhum Şerif aejııa ı.r.ni .. 

- Kadık61lüdür .•• 
' - Ayol bu pzel kad19 kim? 

- Sehu, ıu baıumın tuvaleti · 
ni ılrdiiD J&.. 

- Aa tam henim tipim. 
Demekle karpJanan bir kahra· 

mu. mal1eti sibi Necdet, ODUD 

yohma atılan çiçekleri, alkıflan 
toplıyarak Jlrilclü. itte keneli ken
dlae kartı kltfllanek iatecliii, sün
daz'-i acı tenkitlerle inklr etti • 
li, pceleri riiyalarmda çıldırarak 

ia karar verdi. Fakat iki han11n 
birdenbire Elaamra puajmda kay 
boldul,,. 

Bu yaJc'adan aonra Necclete a· 
i•r alır bir zebunluk, bir tevekkül 
ıeldi. ldarehanede, it ortaaı, dalıp 
clalıp 1idi1ordu. T eaadüfen yazı 
oclaamcla bahmUJO"& &afbıdeki 
kltıtlan itip bir aipra ,..Jo,.or. 
menli'ND hqmclald lrame ocaiı· 
na ıeleni10rdu: 

- Haçik, bir kaımt 1 
KahTe ocatımla almiaacla ıibi 

tekrarlıyorlardı: 
- Necdet beye bir kahve! 

Gizleri kapab, koltujun üa • 
tündeki ~e ıibi alır oturuyor, 
yahut clinelderilJİ muaya da1a • 
J'IP batmı aTUÇluror, bu vasiyet· 
te kendincleo eeç~or. Sen uman· 
lana fazla yeqUnlgp oma biraz 
zayıflaauttı. Havalar da enikunu 
ııcak ! Akpmlan daha erk• çık· 
mata, köye erken dönmeie karar 
verdi. Orhaaları, Mtikerremleri a· 
rıyacaktı. ~yenin hiç olmaz• 
bWini du;rat' awnurdu. 

Ne çare aniyordu. 
POSTACI 

Mükerrem Habibiıı Aabaclem
de K* J'Olundaki kötkünde in
na ıeceei. 

tierhum Habip Pata Abdül • 
k nmaniilda DaZll'llllf, kltk 

o Yaldt Japdmq, aaray ıibi bir 
bina; Mhceei, koımu, balı. her • 
teJ'İ .......... lteriti ... ha • 

lılarla, aadefli ş.. iti mablel 
oyma abanoz tahtlar, Çin 
leri, ameler, yedi iklim, dlrt 
caktw toplanmq antikalar 
lım tıklım döteli. Kötkün ...ı .... 
ri: Mükenemin ihtiyar 
abluı, eniıteai "Ye bir de hu 
tam ıelin olan öksüz le:TZttaııı 
Hüriyyet.. 

Mükenemin abluı ha d 
nü bir prdenparti tarzmda 
tip etmipe de bütün plinlara 
ii1t olmuttu. Ciinkü hüyiik 
efendi, inceau diye lli

0

ire11• 

Mükernm cullancltla ..-r 
çocuklar Karqls, Jeni -. .... ~ 
holdrabu cliJemifti. Nihayet 
ee lmılmum diye cümlenia 
tam hizmet ecllldi, dlll6n 
oldu. - iki )'tiz kiti davet 
mit, fakat dirt Jiiz miu.fir 
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o o Kadın - .Moda o o 0 1 Afyon işleri üzerinde 
bir yayım 

~ 1 a 

\Kır gezintilerinde. giqilecek elbise 
inhisar yönetgesi yeni ve eski mahsul 
için yapılacak muameleleri bildiriyor 

Uyuşturucu maddeler inhisarı ge· 
rtel direktörü Bay Ali Sami dün ak
§anı An.karaya gitmiştir. Ankarada 
toplanan, ve dört bakanlığın iiyele -
ri bulunan afyon komisyonunun ça • 
h~malarrna iştirak edecektir. 

~~~ 

Afyon hakkında yapılacak mua -
mele üzerinde inlıisarlar tarafından 
bir yayını <tamim) yazılmıştır. Af • 
l/on işleriyle uğraşanları ilgiliyen bu 
Yayımı olduğu gibi yazıyorum: 

A - YENl MAHSUL. 
1 - Yeni mahsul :30 Eyliıl 1933 e 

ra.stlıyan Pazartesi akşamına kadar 
İnhisar idaremizin lstanbuldaki hu · 
susi deposuna getirilecektir. Yeni 
l\lahsul için lzmirde depo açılmıya -
caktır. Getirilen her parti afyon için 
sıra numarası 1rerilecektir. 

2 - Bu müddet içinde getirilmi · 
~·en afyonlar ancak ertesi sene yani 

l:i Haziran 1936 dan sonra o zamanki 
~artlar:ı göre -"ıa'iıl'Jc görecek ve i

lare ~u tarihten önce bu afyonlan 
satın almağı düşünmiyecektir. 

3 - Afyonu depoya getirme mas
rafları İnhisar idaresine ait değildir. 
Bu maHar alakadarları tarafından 
depo içinde teslim almacakttr. lnhi · 
Sarlar idaresi bunları istasyon nya 

r
;ıın m::::=mr::::; z : =•m ~.::: .. 

• •• :ı 

Ozdil 1ifll H 18 n ,ci Liste . 
ıı 1 - Sadık - Bayrı. ı1 i 
~ 
•I Sadakat - Bayrılık. :: 
il ı: 
\İ örnekle1': 1 - Biz dostlukları · ;j 
!l nır:a bayrı ve bağlıyız. i: 
~ ~ 
İi 2 - Bayrılık en yüksek inısan . ;~ .. ~· 
i: fı'/, ı·mırflartndandır. ı: :; ıe 
i; :! - TJe/ıte, le/tinde - Yana =~ 

U Leli te olmak - l ' ana olmak U 
t= : • 
~ Örnekla: 1 - Bu işte siziu fi . ·! 
.: ı .· l . . -· . ~= 
~i ·'"' erını::den yana deyılız. :: 
S 2 - Ben böyle önergelerderı ~! 
H Yana olamam. li 
• 3 - Lehinde söylemek - iyili- !İ 

ğini söylemek. U .. 
Örnek: O, her yerde sizin iyili-il 

ğinize söyler. g . , 
1 - Lehtar - Yanat. i~ 
örnek: Ahmet sizin en coşkun~~ 

llanatlarınızdandır. U 
=· 5 - Aleyh - Karşı. =~ 

Aleyhte olmak - Karşı olmak ~i 
Aleyhte söylemek - KarRı söy- H 

• # •• 

6 lemek. il 
fi Aleyhine söylemek - Kötii.lü . H ! tiüne söylemek. Ü 
·ı ! 
i. 1 .! NOT: Gazetemize gönderilecek! 

lYazdarda bu kelimelerin Osman 1 c- i 
calan kullanılmamasını rica ede . i 
riz. !!I 

··············-·· ... ······:····:···················· . .... ..._.. ........... "······ ...... 11 ................... .. 

lttitti. Büyük hanımefendinin ah- · 
bapları, uzak semtlerde oturduk · 
la.rından, gece yatısına kalacak -
lil.rdı. Bazı kimseler, davete vak
tinden dört beş saat evvel düştük
lerinden bunlara akşam yemeği 
çıkarmak h1zım geldi. 

Halbuki ev sahipleri hazırlık
lı değildi. Yalnız 1oğuk büfe ha
~ırJanııtla~dı. Bıma rağmen, et -

k~n gelenler için, aceleden etler 
lltliyJar pişti. Bunlar yemek sof -
~asında iken durmadan yeni ge -
enler oluyor ve cümlesi, yemek 
~tkarıhyor zanniyle, masaya ilti-
ak ediyor, bu tepeden inme zi

>'afet genitledikçe genişliyor. Ev 
sahipleri pürtelaş, Kadıköye, lo -
k.ııta.lara, kasaplara, manavlara 
telefon ediyor, otomobil koşturukr. Mükerremin ablası Hadiye 

•nun, yatak odasının pencere· 

iskelelerden veya nakliyat idarele ~ 
rinden almaz. 

4 _ Bu afyonlar için Inhisar ida-
resi bir yıl içinde ardiye ve sigorta 
istemiyccek ' 'e mallar lnhisar idare
si hcsabma sigol'ta edilecektir. 

5 - Getiıilecek afyonlar en az 
darasiylc beraber 80 kilodan aşağı 
olmıyacaktır. Bunu temin için alı\ • 
kttdarlar aralarındaki Kooperatif 
teşkilatrna ve çiftçi arasında husu
s anlaşmalara istinat edebilecekleri 
gibi komisyoncuları ela arnya koyabi· 
leceklerdir. 

6 - Ambara '\:erilecek afyonların 
idareye satllması mecburi değildir. 
Mal sahipleri afyonlarını kendi uh -
delerinde ve ardiye sigorta ücretleri 

idareye ait olmak şartiyle tam bir yıl 
muhafaza edebilecekleri gibi, başka
sına da ciro edebi1irler. Ciro mua · 
melesini 16 kuruşluk pul üzeri~ i Tatil günlerinde temiz havay@ 
zah bir istida ile yapabileceklerdir. kavuşmak için kırlara çıkmak, kır 
Istidada isim, soy adı sıfat, tafsilat· larda gezip dolaştıktan sonra ra·· 
lı adres bulunmalıdır. İmza veya 
mühür mahalli, hükumet veya Noter· · hat bir vakit geçirmek·tatilden du· 
Hk~e tasdikli olacak Ye üzerine de fo. yulacak en büyük zevktir. Bu gibt 
toğraf bulunacaktır. gezintilerde kadınlar tarafından 

7 - Bir yıldan fazla müddet içiıl • .1 k .. k 1 lbise 
lnhisar idaresince kesilecek az mik • gıyı ece en mu emme e · 

"turid,,dir. Resimde görülen par· 
dösü ile diğer rop turidden yapıl · 
mıştır. Kadınlar bunları giyerek 
rahat rahat gezip dolaşıyor v J 

bunlann toz kapmasından bozul
masından zerre kadar telaş etmi · 
yorlar. 

Bu gibi kır gezintileri elbiseleri· 

ne en çok yaraşan şapkaları but· 

mak kolay değildir. Resimde gö· 

rü]en şapka bunlardandır. Seyrek 

hasırlardan örülen bu şapka par· 

lakhğı ve hafifliği ile göze çarpar. 

Bunların en güzeli kırmızılarıi:lır. 

Fakat her rengi bulunabilir. 

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

~): :~:e ~~~:; ~:ıs:!~~:~:;,i :~:~:c~~~ Derı·dekı.-k-ırışıkları gideren bir ha nyo 
tir. Afyonlar ancak memleketten çı· 

karılmak suretiyle ihraç edilebilir. Derinizin kırışıklıklarını gider· Elli gram gayet iyi gül suyu, beş niz. 
8 - Afyonlarm piyasa e'\:'safını ha· ınek, nefis bir koku içinde banyo gram tentür dö banjuan, beş gram Suyun rengi beyaz olacak süt<.~ 

iı olmaları şarttır. Mağşuş olanlaı- 1 b' kap i· benz· kt" B b yo suyunrt 
imha edilir. yapmak istiyor muaunuz? Buna tentür dö mir a ırsınız, ır ıyece ır. unu an 

hangl. bayan hayır diyebilir? Bu· çinde banjuan ile miri karıştırırsı· döker, iyice karıtbnrsanız hem de· 
Afyonlara 10 Teşrinievvel 193:1 e k · · · d k' k ki ki k · 

o:artlryan Salı sabahmdaıı itilJareit o ~un için size "Le viryinal,, denilen nız. Sonra bir kaşıkla ve müm im nnız e 1 
· ırışı 1 arı ısmen gı· 

günkü duruma göre lnhisal· idaresin· güzel bir suyun nasıl yapılacağım olduğu kadar hızla karıştırarak derir, hem nefis bir banyo yapmıı 
ce fivat bi<;ilecektir. l 1 gülsuyunu damla damla dökersi· olursunuz. 

J - an ata ım: . 
9 - Kes.'Ie11 fı'yatı veı·meg~e razı ıııı ıııı ıııııı ııııııııı ı11ııııı111111ııı1111 nııırııı11urıı1111ııı1111ımıı1111ıı•mıı11111ııııı~1nıııım1t111111ıı ıııııtt11ıımıı111uıııııı11111111ııııı111111ııntıı1111ıııııı111111ııınıu1111ıı1111111111ıı• 

ıı11111111ııııı111111ıııııı111111ı ııuıııı 1111111 11111 ıı " 

olmıyanlar ertesi seneyi yani 15 Ha- 14 _idareye getirilen afyonlara Polis haberleri: Şeker kaçakçılığı duıuş-
ziran 1936 tarihini beldiyecck ve on - muhteviyatı afyon olduğu bildirilen masında şahit dinleiHldi 
elan evvel afycmfffn muamele göre - tabJriyle ve teslim zamanındaki da - Müşteri yüzünden . ,.... ,. .-.:: 
miyecektir. r·ası tartılariyle sandık miktarlarını Muvazaalı bır surette ,eker ka· 

Eminönü taksesinde şoför Meh·· k ı kt l 5 ı h 10 - Teslim ettikleri afyonJann gösterir fotoğraflı makbuz verilecek- ça çı ığı yapma a suçu a a· 
satrnıı için müracaat cdcu lcrden mal tir. met Eminle şoför Tevfik müşter; haddin Rıfat ve arkadaşlarının du· 
almıri<cn ambara teslim etme sıra - B _ ESKi MAHSUL. almak yüzünden kavga etmişler. ı·uşuna dün de 8 inci ihtisas hak-
sma bakrlacaktrr. Eski ma11ar da yeni mallarrn yu- Tevfik demirle Mehmedin başına yerinde bakılmıştır. 

11 - Mülrnrrerciye borçlanna karda sayılan bUtün ~artlarına tahi vurarak yaralamıştır. Dünkü duruşmada hakim olarak, 
mahsuben mal \•erecek çiftçiler ara - olacaktır. Şu kadar kı: . Başı boş inek hasta olan Bay Atıfm yerine, ba· 
smda fiyatın tayini idn Eyhll sonu- ı E k' ı t· 1 dıye . _ .s ı ma ge ıren er ar k ] ... rt ... · ·· · 
na kadar beklemiyecekler varsa bun- ''ermiyecek ise de bir senelik sigorta- Çubukluda muhacir mahallesin an ı~ın .e :~• .. uze.rme ,.. 
lar alım ve satım muamelesini arala- yı ödemek mecburiyetinde buluna . de Mehmet çavuşun başı boş gezeu kanhgm ıstegı uzerıne, Bay Hulu-
rında bitirmekte serbesttiler. şu ka- caktardır. .... M h si bulunmuştur • 

k. ·1 ·d ı · b h' inegı u arremin karısı Gülizarıu 
dar ı, ı erı e uç iri fiyatrn le ıne 2 - Eski maUar yani 193:> senesi Duruş gene iki celsede yapılmış 
veya aleyhine verdiği neticeden dola- mahsulünden evvelkiler gerek fzmir, karnına vurmuş, yaralmıştır. Ka . ve dört göçmen dinlenilmiştir. 
yı ondan sonra bir şikayette buluna· gerekse Istanbul deporularma tes • dın Zeynep Kamil hastanesine ya· Dinlenilen Osman oğlu Abdul · 
nuyacaklardır. t l t 

lim edilebilecektir. ırı mış ır. lah ve Süleyman ile diğer iki göç-
12 - Getirilen sandıklar iyice 3 ıı t şekil 

mıhlanmış \'e tellenmiş ve teslim - Eski ma arm ne şar ve . KALP DURMASI - Şişli men, diğer arkadaşları gibi söyle· 
lerle sürüleceği, keza 1 Teşrinievvel de Süleyman Nazif sokag"ı· l S lAh dd" R f ·ı 

edenin mühürü ile okunaklı surette 1935 Sah günü ilan edilecektir. miş er ve a a a ın ı at ı e ar· 
mühürlenmiş olacaktır. 4 _ Bankaya merhun olan eski nm bekçisi Ömer, ayni sokakta 73 kadaşlarmın verdikleri para ile şe· 

13 - Sandıklar darasiyle beraber malların lnhisar depolarında getiril- numaralı dükkanda kiracı ahçı ker getirdiklerini anlatmışlardır. 
tartılıp teslim alınacaktır. Neticede mesine lüzum yoktur. Bunlar için ban· Alinin ansızın öldüğünü haber Duruşma yeni şahitlerin çağrıl· 
af,·onlar n10rfin esası ı·ı·zeı·ı·nden sa • kalar üdd t' dahı"lı'nd"' lnh1'sar ı"da b k · h k l 

J m e 1 -= - vermiştir. Alinin cesedi belediye. ması için aş a gime ıra ı mıştır . 
tın ahnaca"'mdan hı• aö-ıı·lıgrııı. 'kuru - · b veı·ecel•lerd' ... ' l'o resme eyanuame ~ Jr. d k f d il ""'""""_,ff!IUINIUllllfMllUllNlllllMl .... 10llUllJlllll11lllll!NIRllJ11Ml"1111111Ull"'" .. o toru tara ın an muayene ed" -
ma neticesi değişmesinin bil" kıyme- 5 - Yeni malı eski yerine göster. öz ta1 ihimizi, Öz dilimizi 
ti yoktur. Ağırlrğın artma veya ek • mek yolunda yapılacak muamele sa _ miş, kalp durmasından öldüğü an· h ... ., cüm uriget ogrett i 
silmesi afyonun bedeline tesir etmez. hiplerinin aleyhine netice verir. )aşılmıştır. 

sinden bahçeye bakıyor, sıkıntı -
dan şakaklarını bastırıyor, men • 

dilini parçalıyordu. Kadıncağıza 

burada da rahat yoktu; hanımlar, 
miicevherlerini, çante.larmı) man-

tolarını, yegane emniyetli yer o -
lan bu odaya yığmışlar, ev sahi -ı 
bini mesuliyet altında bırakmış · 

lardı. 

Bedriyeyi kapıdan karşılıyan 
Mükerrem, onu elmaslar, inciler 

içinde görünce ablasının odasına 
çıkarmak istedi, <;Üncü davetiye -

siz bir sürü yabancı, parmakiık
lan aşıp bahçeyP dalmış, L:?.laba
hğa karı~mıştı. Artık bekç;, gar -
son uşak gibi inzibat tedbirleri de 

kar etmiyordu. Mükerremle Bed
riye ahaliyi yarıp geçerken Or -
hanı daha şimdiden zilzurna sar· 

hoş halde yabancı bir kızla dan • 

seder gördüler; neredeyse öpüşe
cekler, o kadar biribirlerine so • 
kulmuşlar. Mükerrem Orhatıa 
doğru bir hareket yaparken Bed -
riye gülerek mani oldu. Bırakın, 

dedi, şimdi kendisini gördüğümü
zü anlarsa utanır. Yürüdüler. Fa· 
kat henüz haremlik kapısına gel
mişlerdi ki, bir uşak koşa koşa 

arkalarından yetişti, Mükerre -
me: 

- Aman beyim, Sıtkı Paşalar 
geldi, enişteniz sizi istiyor. 

Mükerrem hiddetle, artık il • 
lallah ! Diyordu, ben kendi misa
firlerimle meşğul olmıyacak mı -
yım? Haydi bu defa da beylere, 
paşalara kavuk saliıyahm, sonra 
paydos. Siz, Bedriye Hannn, ab • 
lamın odasına emanetinizi hıra • 
kın, hen gelir sızı divanhanede 
bulurum. 

Bedriye, Hadiye hanımın oda
sım buluncaya kadaı· o dört katlı 
köşkün içinde adeta bir küçükse
yahat yapmağa mecbur oldu. Bel
ki yirmi tane kapı açtı. Bu bir a -
lemdi: Namaza durmuş ihtiyar 
hanımlar, yere döşekler seren 
hizmetçiler, çocuklarına salıncak 
kuran anneler, tuvaletlerini taze
liyen genç hanımlar vardı. Bir de
fasında bir pöker karesi Üştüne 
uğradı, akabinde bir a§ık çifti ür
küttü. Nihayet ... Nihayet, birçok 
maceralardan sonra Hadiye Ha -
nımı buldu. 

Mükerrem, işlerin bu macera
ya döküleceğini gündüzden anh -
yarak bahçe duvarına bitişik bir 
kameriyede arkadaşları için hu • 
susi bir sofra hazırlamıştı. Bura
sı bir istihkam gibiydi. Sık örgü
lü taflanlar, Y.aıbangülJerirle çev-

IUl llllUllltllllUflllUtllllltllutlllllıtlll!llllllJUlll•llllllt(lllltlllllllllllNtll'lUll~'·t11ılltJ11lltCI• 

rilen kameryenin önünden bir de
recik geçiyordu. Dereciğin üze -
rindeki minyatör köprünün ba • 
şında, ;ki muhafız, Mükerrem in 
av arkadaşı (Dayı) ve aygır gibi 
bir köpek nöbet bekliyordu. 

Kameriyede, Nimet teyzenin 
karşısında Nesrinle Necdet elele 
oturmuşlardı. Nesrinin yüzü cen ~ 
netleri görmüş gibi, fevkalbeşer 

bir sevinçle parıl parıl yanarken, 
• 

Necdet dalgın ve sessiz duruyor • 
du. Bedriyenin geleceğini düşü -
nüyordu. Biraz evvel Orhandan 
havadisi almışlardı: 

- Prenses mi? Evet, gelecek. 
Ben kendim gittim, davet ettim. 
Onun yanına merasimle girilir, 
malum ya! Bahçekapısında uşak, 
köşkün kapısında hizmetçi, mer • 
diven başında diğer bir hizmetçi. 

(Arkası vm·) 



Hi~AYE 
Kral KaJpleri ! 

Yazan : H. H. Ewers 
< BQ.fı dünkü aagımızda) 

.,Her Pazar her köylünün tencere
sinde bir tavuiu bulunmuını iste • 
rim,, şu meşhur tabloya bakml Biz. 
zat kralın tenceresinde kaynıyan bel
li horozların ne oldufunu sirilnl · 
ntiz. Bu ocak hakiki bir kral kalbi • 
dlr- Bumunuza biraz da bu Burbon
dan çekmek ister misiniz? 

Dolaptan başka bir enfiye kutusu 
. çıkararak Düke uzattı: 

- Az kaldı amma. Zarar yok. Bu
yurun. Dördüncü Hanrl, birinci 
Fransuva harmanıdır. Çok iyidir, 
tavsiye ederim. 

- Yani bu enfiyenin, bu esmer 
renkli tozun, ismini söylediğiniz iki 
kralın kalpleriyle yapıldığını mı söy
lemek istiyorsunuz? 

- E\·et Mösyö Orlean, öyle söy • 
)emek istiyorum. Harmanı doğrudan 
doğruya ben kendim yaptım. 

- Peki bu kalpleri nereden bul • 
dunuz? 

- Satın aldım. Demin söylemiş • 
tinı zannederim. Tp,f'silatmı öiren • 
mek istiyor musunuz? Dinleyiniz. 

Di.ike koltukta yer gösterdi, ken · 
disi de iskemlesine oturarak anlat -
mağa tu.,1adı: 

Pöti Radel'i bilir misiniz? Hayır 
mı? Evet tam bir Orleansınız, ilim
den behresiz! Zaten bunu çoktan bi
liyordum. Büyük pederiniz, mimar 
Pöti Radelin çok iyi bir dostuydu. Bu 
sebeple günün birinde onu Val dö 
G ras ,·e Sen Döni mahzenlerindeki 
kral mezarlarını tahribe memur etti
ler. Bu işi cidden, ihtimam ve itina 
ile ifa etti. Bundan sonran Sent An· 
han sokağındaki Jezvit kilisesinde 
de ayni vazifeyi ifa etmesi llzım ıe · 
di .. BUYük pederiniz bundan bent ha
berdar etti. "Beraber git, ucuz fiyat
la mumya bulur alırsın,, dedi. Mum · 
yanın ne olduiunu tabii bilirsiniz. 

· Mösyö Orlean? Bilmiyor musunuz? 
Mumya, mumyadır işte, yani tahnit 
edilmiş bir cesedin bak.ayası, bunun
la gayet iyi renk elde edilir. Fakat 
pahalıya mal olur! Ucuz mumya bu· 
lunabileceğini işitince ne kadar se · 
vindiğimi tahmin edersiniz. 

Jezllt kilisesinde, kralların ve 
' prenslerin tahnit edilmiş kalplerini 

ihtiva eden kavanozları bulduk. Pöti 
Radel kavanozları parçaladı, ben de 
kalpleri ve demin gördüğünüz bakır 
levhaları satın· aldım. 

- Sonra o kalplerle boya yaptınız 
öyle mi? 

- Evet, tabii. Bir kral kalbi ancak 
bu işe yarar. Hayır müballia ediyo
rum. Çok güzel enfiye de olur. Rica 
ederim şu Dördüncü Hanri - Dirin· 
ci Fransuva enfiyesinden buyurma · 
dınız! 

Dük enfiyeyi reddetti. ihtiyar, ku
tunun kapağını kapayarak: 

- Siz bilirsiniz. Fakat bu fırsatı 
kasırdığınıza hata ediyorsunuz. Kral 
kalbinden yapdmıt enfiyeyi hiçbir 
zaman bulmanıza ihtimal yoktur. 

- Demek ki, kalplerin, enfiye o • 
)arak kullanmadıiınız aksamını bo • 
ya yapıp tablolarıruzda kullanıyor -
sun uz. 

- Evet Mösyö Orlean, bunu bida
yettenberl anladığınızı zannediyor • 
dum. Valuva- Burbon - Orlean ha· 
nedaruna mensup zel"attan her bi!i • 
nin kalbi, tablolarımdan birindedir. 
Fakat tablolanmda bulunan, bunla -
rın yalnız maddi kısmı değildir. Zi -
ra. yanm iş yapm1tdım. 

Şimdi hangi kalbi görmek istersi · 
nlı? 

Dük, gelişi güzel bir isim söyledi. 
- On üçüncü Lui. 
Koyu renkli bir tablc şo,·a]enin Ü· 

zerine yerleşti. Tablolarda, ten ren • 
gi bile donuk bir esmerlikte boyan • 
mrştr. 

- Bu tabloya fazla mumya sar . 
f etmipinlz pliba. Yoba kullandı -
fmm kalp ~ok bilyük müydü? 

İhtiyar güldü. 
- Hayır. Bilakis çok küçüktü, fa

kat daha başka kalpleri de karıştır -

TAKViM 

~ 
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4 Haziran 
:ı R. Enci 
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Yazan: Niyazi "hmed Olu, .. Tefrika No. --152-

T opkapı ve cıvarı 
Sur ve Yalı köşkü 

"Sefir efendi, padişahın liman ta
rafından ve deniz kenarında, sarayın 
''e hatta sarayı ihata eden surların 
dışındaki köşkünü gezmek istedi. Be
nim de yanında bulunmaklığımı Hlt
fettiği için, işte orada ı:rördüğüm şey
ler: Sefir, bir müddet bekçibaşı oda

ri birincisinden sonuncusuna kadaf 
dlzlerine birer peşkir koydu, önleri· 
ne leğen ibrikle getirilen sabunla el
erini sildiler. 

Bütün bu işler görülürken, seflt 
efendiye kahve getirildi, içine ikraıf 
olsur. diye şeker de koymuşlar4ıo 
Kendileri de birer fincan içtiler. JJ• 
kısa yemekte ve ondan sonra bund,. 
başka birşey içtiklerini görmediJllt ' 
Daha sonra köşk bekçisi sefir efen • 
diyl köşkU gezdirmeğe götürdü. Bu • 
rası, dışı dört köşeli, damının orta 
sı kurşun kaplı ,.e ufak kubbeli bil 
binadır. Binanın içinde, asıl daire) 
girmeıden e,•,·el, dairenin etrafını Ç 

viren bir galeri vardır. 
Galeri açıkta, mermer direkli ft t 

tam on kadem geqişliğindedir. Bura· 
dan büyük salona girilir. Burada de- . 
niz tarafında bir, ~·anlannda da iJd. 
kere\·et, karşıda da baştan aşağı tullf 
levhalarla kaplı iki ocak vardır. Ke • 
revetlerin üzerinde yastıkları ve mlll" 
del"leri yoktu. Fakat hepsi de köşed• 
biribiri üstüne yığılı idi. Her kereve' 
tin döşeme tahtası yıldızlar ve Ar•• 
tarzı renklerle boyalı bir ufak sırt" 
tan müteşekkildi. Bu üç kerevette• 
başka köşkün ortasında ayni renk -
lerle müzeyyen bUyUk bir lterevet dW 
ha vardı. Duvarları kısmen beyaJ 
mermer, kısmen dallar ve Arapça yı· 
zılar çizilmiş çinilerle kaph idi. biziif 
kuJJandığımız duvar kağıdı yerin• 
Keza. üç dört yerde, ufak şelaleler 
şeklinde fıskiyeler mrdı, sefir haz • 
retleri orada iken açtılnr. 

Duvara asıh ufak bir levha göz& 
me ilitti. Bu levha, şimdiki padi~a • 
hın gençliğinde yazdığı yarım satn1' 
etrafım süsliyen yaldızh dallar:JfJ 
müzeyyendi. Şu kelimelerden ibare1· 
ti: "Ameli Sultan Mehmet Han ilJll! 
İbrahim İbrahim Han" yani lbrahi., 
Hanın oğlu Mehmet Hanın eseri. J)ıa' 

ha sonra sefir efendiyi ocağın yam1"' 
daki bir odaya götürdüler, burad• 
padişahın oturmasına layik olmıya -
cak derecede köti\ yapılmış, yaldızlt 
üç tahta iskemle ile de I.a Hayei• 
babası tarafından vaktiyle BabıaliY' 
hediye edilmiş büyük bir ayna varcbo 
Keza, sefir hazretlerine som altın • 
dan el yıkamağa yarıyan bir ibriklt 
bir leğen ve birçok ta gilnıUş knblat 
gösterdil~r. Sonra, kamilPn altın • 
nılan bir df' divit gösterdiler; fak•• 
içi açılınca, görülüyordu ki, eayet ; .. 
ce altın kaplamayı tutmak i~in altı• 
na bayagıca gümüş koymuşlar.,, 

(Arkası uar) 

0.) Bostancıbaşı, başına kırırıı" 
renkte bir atlas al'kasma kolsuz "' 
kırmızı bir kaftan, bacağına ma,; bit 
şah·ar giyer, kuşağına müce,·herli bit 
kama sokar, ayağına yemeni ıiyer • 
di. 

Bunlar da devşirme usulü ile t.oP' 
lanan hıristiyan ~cuklardandr. Sar•1 
bostanlarmda bostancılık yaparlar • 
dı. Bostancılar sonraları bir asker r 
caiı şeklini almışlardı. Bostancıbat' 
Boğaziçi ile saray ,.e civannın hah • 
çelerine bakardı. Maiyetinde Kaç9'1 
ağa, baş tebdil ağa, liarakulak ai" 
vezir karakulağı ağa, bostancı kAh • 
yası \'e bostancı odabaşısı adlı zabfi • 
ler bulunurdu. Padişah kayıkla bit 
yere gideceği vakit dümeni bol • 
tancılıaşı kul1anırdı. 

sında dinlendi. Bekçibaşı, sarayın --------------
birkaç amiriyle birlikte sabah yeme- lzmirde benzin fiatları 
ği yiyordu. Yedi kişi ufacık bir sof - İzmir, (Özel) - Otobüaçiil" 
nın etrafına oturmuılardı. · Sofranın ve ıoförler, benzinin bet litrel~ 
üstünde iki küçük sahan duruyordu. , __ ..., 

titesini 125, tenekesini 455 KıP~ 
Birinde birkaç dilim peynir, öbilrUn - JaV 
de de sarayda yapılan simsiyah ek • f& aldıklarını ıöylemekte ve i 
meklerden birçok ekmek parçalan kir olduğunu iddia etmekt~dir. 
vardı. Ondan sonra, bt,nların yerine Bu ıan'at erbabı, ayni 7.ıt......: 
başka bir yemek getirdiler. da benzin itinin tayyare canıi~ 

Bu da ateşte pişirilen bir nevi tarafından idaresini iıtem4'kte~~ 
kaymak, yani yoiurttu. Bunu da iri ler ... Bu takdirde cemiyet \.ÜY"'"" 
tahta kaşıklarla yedikten sonra, 
kalktılar, ve hizmetçiler 110frayr kal- varidat temin edecektir. <il 
dırıp ortalığı süpürsünler diye min • lzmirde aylık sarfiyat 225. 
derlere dizildiler. Hizmetçilerden bi· tiıedir •• 
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Vasıf Çınarın ölümü ve Kamutayda Bir vatandaşımız 25 bin 
Ankarada duyulan acı Y•~~:~~:;;;~.:-.::"::.]d.. lira armağan etti 

'.lır. 

(Ustyanı 1. sayı/ada) kurulutunun her tubesine yakın-
~llbahleyin profesör Fronıolo! dan bir ilgi göstermekte idi. Sor 
"it layı muayene etmit ve bağır· yet siyasa adamlariyle konuttuğu 
llaı !arı düğümlendiiini ve ayni vakitlP.r Moskovaya ilk gelitinin 

1 
&nda perituanda bir irritaıi· birinci bet senelik pli.nın batına 

Jfoll olduğunu görmüttür. Profesör ve bu ikinci gelitinin de ikinci be, 
~ertıen ve Burdenko da konsül· senelik pli.na dayanan genit ge· 
lıi.i Jonda bulunmuılar ve ayni teş litmeye rastgeldiğini sık sık aöy· 
let..ı lcoYmuılardır. Bağırsakları it· ler ve Türk· Sovyet dostluğuna 
ı... -ek için verilen bütün emekle:- büyük bir değer verirdi. Bu dostlu· 
'"illa çıkınıı ve 1 Haziran sabahı ğun iki devletin en çetin anlarında 
~ıJar azalmakla beraber haıh doğduğunu ve bu dostluktan ve iki 
\ l&ıtığı için Kremlin hastanesi ulusun batardıklarından her ik\ 
lit lcaıdırılmaıına karar verilmit · memleketin her zamandan ziyade: 
t:o O ıün ve o gece akademisiyen övünmeğe ve kıvanç duymaya 
l 1, Profesör Frongolot, Burden· hakları olduğunu gösterirdi. Son 
~ liertzen, Liuborg, Vinoıradof zamanlarda. Sovyet Ruıyanın bir 
•-doktor Levin ve Sokolof ve çok yerlerini gezerek Sovyetlerde 
~'lcenci profesör Frenkel ara· yqayıt ve kuruı itlerini yakında11 
~ komültasiyonlar yapılmış öğrenmek istemitti. Sovyet genel
~ •kalbin birdenbire zayıflaması oyu dost Türkiyeyi vuran bu acı 
~laııaiyonun düımesi, idrarda ıe· kayıbı Türk hükumet ve ulusuyla 
. Lulunmaıı ve nihayet haıtanın beraber duymaktadır. 
~lığı doktorları konservatif --- - • 
.. tedaviye mecbur bır•kmııtır. Bir çökme daha 

L_ -~·hastanın ameliyat ııraıınd" 
ı ~i tehlikesi vardı. Ancak ıa · 

ı... ~tn saat üç buçuğunda haıtayn 

~rmak için yapılan bütün teda 
.;:ın bota çıkbğımn ıörülıneıi 
~İne ıon tedbir olarak ameliyat 

• 18, •hıııttır. Hastanın karnı prof e· 
'Burdenko ve Linborı tarafın· 
~ tçılmıı ve bağırsaklarda tam 
,...felç arazı görülmüıtür. Ameli~ 
~n ıonra kalp yavat yavq a· 
L'!'_f mıı ve nihayet saat 8,40 d"' 
:""lbi iıletmek için verilen bütün 
~klere rağmen haıta kalıp felcin 
-· ._. teneffüsün durmasından 
·~. 
'4ş51\tll.lCINDA BULONN:AN 

ELÇiLER 

_.. (ll•tganı 1. aagılada) 

ki.nın çıraiı Haçator otlu Aıop 
dün sabah ıekizde dükkanı açmıf, 
temizlemiı, biraz sonra da hamal
lar Yai iskelesinden etya taııma· 
ya baılamıılardır. Tqman eşyala~ 
pirinç ve faıırlyedir. Saat dokuza 
doğru kooperatifin ortaklarından 
Bay Süleymanla Bay Omer de 
gelmiıtir. Hamallar pirinç ve fa· 
ıulye çuvallarını dükkana getir
mekte ve üst kattaki odalara yer· 

k~~kova: 3 (A.A.) - Türkiyt! 
l?6k elçiıi Vaırf Çınarın ölüm ;_j 

~i üzerine elçilerin en eskis·· 1 
~a büyük_ elçisi B. Attolico, A· 
leh kan büyük elçi.i B. Bullitt 
~ İatan büyük elçiıi B. Lukasievi· 
~~aniatan büyük elçiıi Abdül· 
~ 't •n han Aziz, Çin büyük elçisi 
~ en, Romanya orta elçiıi B. Ci· Ağlr yaralılardan Halit 
,, lıa, Franıa, lran, Yunaniıtan ve ""ili lettirmektedirler. Yalnız üst kat 
St.f Yay itıüderleri Payard, Saed, odalar evvelce yağ tenekelerile. 
-~·tno ve Nesa, Türkiye büyük pirinç ve fasulye çuvallariyle dol· 
L_ -

1
• •iine ıiderek baısaibiında 

""ll!lınuılardır. durulmuıtur. Saat dokuz buçuğa 
'-Öte taraftan, dıt komise;liği do· doğru hamal Muıtafa oğlu Halil· 
1111 • b le Ali oğlu Hüseyin ıırtlarında ge· 
t..ı .ıa esi tefi Kukerman, ve pro· 
."'"ICO) f tirdikleri çuvalları üst katta indi-
' fe i Barkof, merkez yürütüm rirlerken birden ayaklarının altın· 
fi Jl.~eai baıkanlığı sekreterlik~ da bir çatırtı olmuı, biraz ıonra 
t.f •• ••ıki, genel kurumay batkanı dükkanın tavanı büyük bir gürültü 
~~•tıinof da dıt komiserliği, Ka· ile çökmüttür. HamaHarla üıt kat· 
d Ilı Ye müdafaa komiıerliği a· 
.._ ı,.____ ta çuvalları yerleıtiren çırak agop 

-tMilamıılardır. 
SoVVET GAZE ... ELERININ da çuvallarla, yağ tenekelerile bir-

, 1 likte yuvarlanmıılar ve altında 
DUYDUKLARI ACI kalmıtlardır. 

s...~oılcova: 3, (A.A.) - Bütün Saraf Artin o eınada bir it hak· 
~~ ıazeteleri V aaıf Çınarın kında Papaıyan iıminde bir mua· 
ti Ulıden dolayı duydukları de· meleci ile görütüryormu, .. Gürül· 
d:.:ıy. ı uzun uzadıya yazmakta· tüyü ititmitlerse de kaçamamqlar 

ve batlarınc:lan yaralanmıılardır. 1••eatiya diyor ki: Ma.taza sahipleri de dıtarda bulun 
~)ij)c elçi Vasıf Çınarın za· duklarından tehlikeyi atlahmı· J 

dttiııız ölümü.Sovyet ıenelyolunu lardır. Yalnız çuvalların altmda 
~. &cılara boimuıtur. Doıt cü· kalan hamallarla çırak etraf tarı 
li~etin aaravb ıiyaaal müme11i· yetitenler tarafmdan kurtarı1mıı· 
•• ı . tiaıll!Ulcle herkesin MJll ve sev· lar, biraz sonra çağrılan Sıhhi im· 

tih.ıı 1 lcazenmııtı. Vasıf Çınarla dat otomobili ile Cerrahpa§a haı· 
~·~ek fırsabm bulmuı olanla - taneıine kaldırılmıtlardır. Hamal 
~llllli Ye neteli adamı her an larm yaraları alırdı. Konuf&IDJ- ı 
"'1'ıa lardır. Zamanıız bir ölü· yorlardı. Çırak Agop da birkaç j 
S~ l)Q aenç ve yüksek diplomatı yerinden yaralanmııtır. Kazanın 
"• et Ruayanın samimi doatlan üıt kata fazla qya konmasından j 
',_. Ttbıkiye ösıenliiinin yorul ileri ıeldiii anlqılmııtır. Dükkin 
t~"&tçıları arasmdan alıp kapanmıf, içindeki eıyalar bqka 
~ ... ~olduğuna inanmak bite bir yere tafınmııtır. Zabıta Ye be 

1 
-..:__• .. i)or. Vasıf Çmar Sovyet lediye kaza hakkında araıtırmaı 
·~ ekoJMMDik ve kürtüırei 1 yapmaktadır. 

Ar genel direktö!'lüğüniin it · 
leri okullarda ve okullar dıtında 
dramatik sanatlarla, müzik ve 
pliatik san'at itlerinin ulu .. al ül . 
küye uygun olarak yürüm.?ıin~ ve 
yapılması ulusun bu yönden yet!t· 
mesine ve yücelmesine Çi\!ıtmak 
ve çalıtmanın soysal eğitim ba · 
kımından geregi gibi verimli ol · 
ması yollarını aramak ve göster · 
mek olacaktır. 

Özel okullar direktörl;~~ü de 
Kültür Bakanlığının orta ve ilk 
öğretim genel direktörlüğür.f' ve 
rilmit olan işlerden, özel okullar 
la ilgili olan itlerle uğratacaktır. 

Kamutay yine bugünkJ top · 
lantısınd:1 sıhhat v~ içtimai mua · 
venet bakanlığı tarafındo.n An · 
kara merkez hıfz1111ha mü~ssese · 

sinin türlü bölümleri için geli· 
receği yabancı uzmanlarla müd · 
deti bet yılı geçmemek üzere mu · 
kavele yapmaya mezuniyet vereu 
ve· memleketimizde açılacak ar · 
11ulusal panayır ve sergilerin ver · 
gİ ve resimlerden muafiyetine da 
ir kanunları taıvip etmit ve 4 bi 
rinci tetrin 1926 dan önce bulunan 
vakıflara ait tatbikat kanun li.yi 
hasını görüterek kabul etm~ttir. 

Kamutay ça11amba güni: top 
lanacaktır. 

V AKiF KANUNU 
Ankara, 3 (Kurun) - Bugün

kü Kamutay toplantısında vakıf· 
lar kanunu konutulurken Bay Hüı. 
nü Kitapçı: Kanunen ve filen hiz
metleri kalmamıt vakıfların vaz\. 
yetlerini hukuki tashihlerinin ya
pılması lazımdır. Vakfın şartll\· 
rına riayet esas olduğuna göre, 
ıdlit .. elllai buhınan....,.... da-. 

tılabilecek midir? Dedi. 
Bay Raif, fili hizmet!er; kal· 

mamıtlar, mazbut vakıflar arası
na alınacak, ancak mahlul olan 
vakıflara elkonacaktır. Kanunda 
medeni.kanunun netrinden önceki 
mamur vakıflar tabi tutular.akları 
muameleler yazılıdır. Hepsinin i· 
daresi umum müdürlüğün ve U· 

mum müdürlüğün de idare mecli · 

_.. (Ustyanı 1. sayı/ada) 

Dün ıehrimiz Hava Kurumu 
Baıkanı Bay lsmail Hakkı kendi· 
siyle görüten bir yazıcıınıza ıun
ları söylemittir: 

"-Hava Kurumuna üye yazıl· 
malı için vatanclCJ§ların göı~erclik 
leri alaka günden güne artmakta 
dır. 

Dün de va~andaılarımızt/an Sir
kecide Mühürdar laanıncla Nnr film 
Limitet ıoıyeteıi clirektörii Bay 
Nuri Dalclelen Kuruma 25 bin lira 
armağan etmiıtir. Bundan bafku 
Devlet Demiryolları yönetim kuru 
lunclan miilaendi. Bay Omaan Gen 
çer •ahibi bulunduğu apartmanın 
yıllık gelirinin yüule üçünü hava 
kurumuna bırakmııtır. Birçolı 

kim.eler de yıllık gelirlerine U)'· 

gun olan bir para ile Kuruma üy~ 
yazılmaktaclırlar. Bu vatancltıfla· 
ra Hava Kurumu rozeti verilecek 
tir.,, 

Şehrimiz tecimleri ( b.drleri) 
aralarında bir komite kurmutlar. 
dır. Bu komite hava tehlikesi bi
len üyelerle yardımcı üyeleri ıeçe· 
rek adlarını bir liste halind~ hava 
kurumuna verecklerdir. 

Dün vali muavini Bay Rülmet· 
tinin başkanlığı albnda 'kayma
kamlar toplanarak kaza ve nahiye 
tetkili.tları etrafında görüşm~ıler, 
kazalarda cemiyet ıubelerinin ku
rulması itine kaymakamların el· 
den geldiği kadar yardım l!tmeai 
kararlattırılmıttır. 

Hava Kurumuna mümkün ol
duğu kadar fazla bir geHr temin 
etmek için yeni kaynaklar aranı\
muma Ye bh- kuruıtan .............. 
Hava Kurumu istida ki.ğıtlannın 
satılması da alınan kararlar ara -
aındadır. 

Bütün ıubelerde bir Haziran· 
dan itibaren çalıtma bqlam•ttır. 
Şubelere üye defterleri ve mühür
leri hazırlanarak gönc!eri!mittir 
Ayni zamanda her akıam saat orı 
dokuz buçukta radyoda bit' kon· 

ıinin murakabesi a1tmdadır. Dedi. zumlu gördü. Babuvekilet müste-
Bay Mustafa Şeref, idare mec- ıarı Bay Kemal, bütçede 150 birı 

lisine lüzum olmadığını, e1uen it· lira tasarruf yapıldığını, MtJstah 
lenen itlerin devlet fUratıno:a Y~· Şeref, bazı yerlerde memur maaf· 
pılan nizamnamelere göre ~evril· larını ve bina kiralarını veremiye'1 
mekte olduğunu, Bay Raif Ka· evkafın her noktada üyenin tasar· 
radeniz, idare mecliıi yalnız isti- ruf yapmak mecburiyetin.J~ oldu · 
ıari mahiyette olmadığını, kendi ğunu, idare meclisine lüzum olme· 
lerine birtakım vazifeler de veri1. dığını bir takrirle bildirdi. 
diğini, bütçeyi tanzim, m'l.lamela- Bay Tank Us, 1926 dan ıonra 
tı kontrol gibi hizmetlerin şmaca müe11en vakıf var mıdır? ldar~ 
yapılmayacağını söyledi. Uahili · meclisi, teıiı itleriyle de mtfgul o 
ye encümeninden Bay Şükri.i (Ça- lacak mıdır? Dedikten sonra. 
nakale), maksadın şimdiy" kadar Raif Karadeniz, Seli.hattin, Ah. 
idare edilen evkafın tasfiye edile- mel Ihsan idare mecliıi iehind" 
rek hüsnü idareye yutürülmeıidir. söz söylediler. 
idare mecliıinin tetekkülü zaru· lcareteyin hesaplarında lımail Sa 
ridir. Bu letekkül batv1Jkalete l:uncu, toısfiye bedellerinin ıcare-

. kartı mesuldür, dedi. teynin 20 miıli olmasına itiraz ett .i 
Bay Ziya Kevher - Evkafth Araziye ayrı, üstteki binaya ayr: 

yapılan bu yeniliklere, bu idarP kıymet konularak on mislin kabu· 
mecliıinin lüzumu ıörülrr.üttfü'. tünü istedi. 
Bunu denizyollan demiryn~lariyle Gene bir aralık Bay lsmail S3· 
öteki tirketler idare mecHs?eri ile buncu sordu: 
mukayese doğru değildir. idare - Kanun mevzuatı tetkik ed•· 
mecliıi üyesi olabilmek için hu· lince evkafın bu taıviyeıi buıün· 
kuk, mülkiye mezunu olma tartı kü icarlar üzerinde oJamamuı 1i 
nın konutmaaı bunu ifade eder de- zım gelir. Birisi binalı, ötekisi bi-
di. nasız iki arzan,n biriıinden 50, B 

Bay Mükerrem <Isparta) nt:ı tekisinden 500 lira ic.ar ahnma\~ 
Bay Mustafa Şerefin fikrine! iıt'- nasd olur? Dedi. 
raki üzerine Bay Raif Kar:>deni7. Bay Salih Yargı da ded'. ki: 
cevap vererek, valuflarıt&ız ço!, - lcareteyinli müıtakafat tama 
zenıindir. Eakidenberi TiirkleT men vakıftır. Evkafın hakkınr 
yalnız kendileri için dütünruüıle:. korumak lazımdır. Yüzdtı! S faiz 
Mütehauıı Leyman bunları :l an . 1ı ve 10 misli tabir üzerinde durulur. 
cak huauıi kanunla tedvirilli lü · aa bu itin is.inden ~kamaıız. ·-

feranı verilecektir. Dün geceki 

konferansı Kurum namına IJoktor 
Bay Eteın Vassaf vermiıtir. Bu 
ıece lstanbul Kız lisesi eJebiyat 
öğretmeni Bayan Cemilt' Şerya. 
yarın ıece öğretmenler·mizdcn 

Bayan Belkıs Etem Vassat \'ere • 
cektir. Bundan sonrakiler de sı • 
raaiyle bildirilecektir. 

YENi ÜYE OLANLAR 
Eregli maden ıirketi 1500 lira, 

vapur ıirketi sahiplerinden Janct 
100 lira Ticar hanında tütün tüc· 
cari lbrahim Santur 20 lira, Eyüptl!I 
eczacı Hikmet 3o lira, Şehir Mec

!iıi üyesinden Bayan Hakkiye E. 
min 20 lira vermeği teahhüt etmİf· 
lerdir. 

1STANBUL ÜZERiNDE 
UÇUŞ YAPILACAK , 

Duyduğumuza göre tehriıniz • 
deki Türk gezgincilik acentele -
rinden "1T A,, lstanbul üzerinde 
biri 35 dakika, öteki 14 dakika sü
recek uçak (tayyare) uçuşları ter. 
tip etmektedir. Bunun içir: ''Et 
Frans,, uçak ıirketiyle anla,mıttır. 
Bu uçuılar pazar günleri öğleden 
sonra ıaat 14 den batlıyarak ak• 
f&ID altıya kadar nöbetle ıürt'Cek • 
tir. ilk uçuılara bütün litanbul 
gazetecilerinden birer bay:ln ve 

Bay çainlacaktır. 
Bir otobüı, üç motörlü ofan bu 

uçaklarla uçacakları, pazar günü 
Taksimden alarak Yeıilkcy uçalC 
iıtasyonuna götürecek, uçuı ora· 
dan bqlıyacaktır. 

lstanbul ve civarı üzerindeki 35 
dakikalık uçuf, Y e,ilköyden Ada. 
lara, Yalova, Boğaz ve Ki~r,oıu 
bpbyacak, aonra uça)llıuJ ~ıJI.9~ 
tan Beyofluna seçerek yetil .. 
köye dönecektir. 14 dakikalık u· 
çuk ise yalnız köprünün iki yanı 
üzerinde olacaktır. Bu iş1 tertip 
edenlerin söylediklerine g5re uça
cak olanlar, 12 bin liraya sigorta 
edilecektir. HükUınellen mi.i&aade 
almak iti tamamlandığı takdirde 
uçutlarıD önümüzdeki pazara bat' 
lıyacağı umuluyor. 

Ankarada bir io,ılantı 
Ankara, 3 (Kurun) - Uça1C 

Kurumu Ba.tkanı Bay Fuadın ba§· 
kanbğında bugün saat 17.30 da 
bir toplantı yapıldı. Bugünkü top. 
lantıda "Hava tehlikesini J-.Hen Ü• 

yeler,, kurumunun genitlemeıi, 
yapılan müracaatların çokluğd 
ka11ııında yeni tedbirler alınma11 
itleri konuıuldu. j 

Hava tehlikesini bilen 
üyeler 

Ankara: 3, (A.A.) - Hava teh 
likseıini bilen üyeler liıteıi: 

Bay Aslan Nuri lıtanbul Yeni 
Poatane ka11ııında kazasker han 

numara 8 müteahhit 20, Bay Salih 
Zeki Eğilmez Cağaloğlu Nuruoı· 
maniye cad. No. 35 Maliyeden mü1 

tekait 25, Bay izzet Gökdemir Be· 
yazıt Mitatpap cad. No. 2 Sabık 
Kastamonu valiıi 20, Türk kömüı· 
madenleri anonim tirketi 1000, 
Ant~lya nakliyatı umumiye ıirketi 
500, Bay Mazhar Özbil Eskitelıir 
piyango bayii 24, Bay Hüsnü Erze
ne Eıkiıehir kültür direktörü 24, 
Bay Yuıuf Ziya Köıem Eskitehit 
24, Bay Nuri Dajcelal lstanbu? 
Sirkeci mühürdarzade han nurka 
lem limitet ıirketi müdürü mühen~ 
dw 25000 Bay Hayri Kayadelen 
lıtanbul Sirkeci mühürdarzade 
han No. 27 müteahhit mühendiı 
4000, B ay Rıza lnan Malatya tüc· 
carlarından 20, 

I 
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Ul/anlş Devrl·nJe · aOKı·tab ızmirde üzüm rekoltesi 
Uj lzrnir, (Özel) - Eğe bağ böl· 

gesinde bu yıl üzüm rekoltesini 1 ercüme veriyoruz/ tespit için tetkikat~ batlanmııtır. 
Aşağıda 30 rakamının Şiın.dilik 75 - 80 bin ton a2erine 

Çalı,kan arkadatli\rımı:r:dan 
Hilmi Ziya Ülkenin "dün ve yarm 
tercüme külliyatı,, arasında, "uya· 

nıf devirlerinde tercümenin rolü .. 
adiyle yeni bir kitabı çıktı. Mas· 
raflarından dolayı~ eser bastırma· 
nın çok güç olduğu bu zamanda. 

bu külliyat, çalışkan ve değerH 
~ençlere mesailerini ortaY.a çıkar· 
mak için fırsat vererek, memleke 

timiz irfanına büyük hizmetler et· 
mi§tir. Bu ıayede, Jcsa bir zaman 
içinde, hepsi de lüzumlu ve fayda 
lı, kırka yakın eser baıdmııtır. 

Hilmi Ziya, yukarda söylediği· 
miz eserinde bize, eski Yunanlı 
fardan baılıyarak, Türkiye elim· 
huriyetine kadar uzanan devirler 
esnasın.da, milletlerin uyanışlarım, 
nasıl tercüme faaliyetleri takip 
etmiş olduğunu göatermiştir. Va· 
kıa, bu kitap, muhtelif milletlerin, 
muhtelif bakımlardan terciimele· 
ri hakkmcla Avrupada yapılmıt 

mükemmel tetkiklerin kısaca bir 
araya 8etirilmiş olmasıdır. Bunu· 
la beraber ayrı ayn parçaları biri· 
birine bağlıyan muharririn ileri sür 
d·üğü fikiderden dolayı,eseri, yine 
üzerinde durulmıyan, tetkik ve ten 
kit edilmeğe değer. Ben, bu cid .. 
den istifadeli kitapta, takıldığını 
noktalardan baı:rlarmr, değerli aı-· 
kadaşımm iyi kar§ılıyacağını u· 
marak aşağıda tesbit ediyorum: 

1 - Kitabın 25 inci sayfasın 
da Hilmi Ziya, HAnadolunun Cy· 
bele misterleri, Yunaniatandr. 

~~Ebusfa misterleri halini alıyordu 
aiyor. Bu çok yanh§tır. Çünkü Cy· 
bele ibadeti, Trakya Yunanistan, 
Romaya,, başka adlarla değil, ken· 
di adiyle gitmiştir. 

2 - Yabancı medeniyetler ü~e· 
rinde, Türk medeniyetinin tesirle· 
rini tetkik ederken, Sümer kozmo· 
goniainde, hi.ina.tın ıudan yaratıl
dığı hakkındaki kanaatile, tufan 
hikayesinin Ur ıehrinden hicret 
etmiş olan İbraniler tarafından, 

lbrani mukaddes kitaplarına, do· 
layısiyle Kur'ana nakledilmiş ol· 
Ciuğunu ıöylüyor. (23 ıayfa.) Bun· 
dan, lbrahimin Ur ıehrinden Pa· 
leatine hicret ettiğini anlatan "Teli 
vin,, kitabmdaki fıkralarda, HiJmj 
Ziyanm tarihi bir hakikat bulun· 
·duğuna inandığmı anlıyoruz. Hal· 
buki, tarih ve Arkeolojiye ait hiç 
bir vestka ile isbat edilememiş o· 
lan 'bu fıkralarda verilen malu· 
~atın hikiyeden başka değeri 
yoktur. Sümer medeniyetinin Pa
~estin ve Arabiıtana geçmesi içi:.ı 
de, lbrahimin, ya.but Urdan ibra· 
ntlerin hicret etmesine lüzum yok· 

demektir. Şu halde Arami, Ara· 
maen kelimelerinden genit mana· 
da anlaşılacak şeyler, Suriye ül- ı 
kesine girebilen ırkların dilleri, 
ahlak ve &.detleri, dinleridir. 

yanlarındaki noktaları bir tahmin vardır. Geçen yıl SS 
biribirine öyle bir çizgi bindi. Dıt memleket üıHmleri 
ile bağla malısınız ki be • rekoltesinin de bu yıl yüzde 3Q.....-60 
lirecek şekil bir insan nisbetinde fazla olduğu ı!>~leni · 

4 - lalam medeniyetinde, eser· 
leri yunancadan arapçaya çevril· 
miş müellifleri yazarken diyor ki: 

başı olsun. ~: yor. 811 fazlahk, iizüm sat't§t iç.in 
yeni tedbirlere ihtiyaç göstermek· 
tedir. Takas §&Yİası da vatdır. 

"Trismegiste ünvanile meıhur o 
lan Hermesin eserleri Miladın ü· 
çüncü aırından itibaren tanılmıy..;. 
batladı,, ( sa.yfa: 166). Bununla 
Hilmi Ziya Hermes'i tarihi bir mü 
ellif sanıyorsa, yanlıştır. Çünkü 
şahsiyeti hakkında bütün bildikle : 
rimiz hikayelerden ibarettir. 

5 - Hilmi Ziyanm iddiası gibi. 
rakamları ilk defa kullananlal 
Hintliler (sayfa: 240) değillerdir. 
Hilmi Ziyanm Hintlilere vermek 
istediği bu §eref, ıayı ve hesap 
bilgisinde şayanı ha:tret bir terak .. 
ki iÖstermiı olan Türkler, Sümer 
lerindir. Sümerlere ait Nippur 
ıehrinde bulunan vesikalar, 
!bu hususta. hiçbir şüphe br 
raknuyacak derecede, zengindir. 
Sümerler yalnız rakamları kullan· 
:nak değil, hesabın adi ve aşarl 
uıulü de.dahil olduğu halde, bütün 
ameliyatmı yapmı§lardır. Bunu".1 
için, Penıilvanya üniveraiteıi Ba· 
bil heyeti neşriyatının 20 inci ci!· 
dinde Nippur vesikalarından isti
fade etmit olan H.W. HiJprecht'in 
tetkikini okumak kafidir. 

6 - Hilmi Zi1a, İslami· 
yetin Hanifler zamanmda 
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Dün ve Yarın Tereüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it· 
te böyle yetitkin hir insan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka • 
dar otuz kitabI cıktr. Buka . 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin ol. 
olmak ve her ay bir lira öde .. 
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Yukarıdaki rakamlar arasını bir 
çizgi ile biribirJerine bağhyarak 
dediğirni:t yetişkin insan kafası· 
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 

adresledyle birlikte ISTAN • 
BUL ANKARA CADDESt, VA· 
KIT 7UHDU adresine yollar • 
larsa, gelen doğru haller arasın-
da çekilecek KUR' Ada kaıanan ı 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takrmr, ikinciye kü11iyatın 20 
· ·· :ıplık bir takımı, üçüncüye külli
yatm 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Ha'Ziran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin· 
de herkes buhınahi1ir. 

hazırlanmıya bqladığını ıöy· 

lüyor (ıayfa: 313). Bu da ten· 
kit usulünü bilmeden islim tarihi 
yazmıı veya tetkik etmiş olanla: 
rın devam ettirdikleri kökle§mİ! 
bir yanlıtm tekrarıdır. Ara.ibistan~ 
da, İslamiyetten önce, lalam dini 
ni hazırlayan Haniflik adı altmdi. 
bir hareket yoktur , Hadiscileriı1 
müfeqirlerin: b!ze Hanifler diy~ 
gösterdikleri kimseler ya Hiriati~ 
Ytn Y.ahut Yahudi 0.inindediı1er. il fi 
Diğer manalariyle beralber, haki· Kiralık ve satılık yalı - bet 
ki din sahibi olmak üzere, Pey· oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık · 
gamberin Hanif kelimesini lbra· hanesile gayet kulanı§lı ve ehven 
him hakkında kullanmasının se· fiatla kiralık ve satdıktır. Yeni • 
bebi, lalam dinine, pek eski olma· köy Ayanikola caddeısi polia kap 
mn· otoritesini verdirmek istemek- rakolu yakininde No. 185. Hane 
ten başka bir §CY değildir. karşısında manifaturacı ha~ lsaka 

Hümi Omer Budda _ın_iıl'_' _a_ca_a_t_. ________ _ 

Yeni Çıktı 
DUn ve Yarm 

TercUme kWllyatl 

Sayı-33 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

İstanbul '.Asliye ikinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Fakat resmi malumat gelmemit 
tir. 

b;mirde kapanacak 
İzmir, (Özel) Şehrimizdeki Sen 

Polikarp ve Dam dö Siyon Fran 
ısız mektepleri iclareleri deı bu yd 
mekteplerini kapayacaklarını bR 
dirdiler. 

Çorumda kuraklık 
Çorum, (Özel) - Çorumda im· 

raklrk sıkınt.ıı:ı: vardır. Çiftçi yağ· 
mur beklemektedir. Bu, a.ktnll, 
henüz tehlikeli değildir. 

• Çorum Ilbayı öldü 
Çorum, ( Ö;ıel) - Çorum llbft 

YI Bay Arif Aykaç, il jandarmfl 
komutanı Bay Niyazinin evindP 
kalp durma.undan ölmüıtür. 

Bu, heklenmedjk ölüm, Çorum· 
da derin bir acı doğunnuıtur. 

• Alanyada bir zengin kanal a~
tırdı - Alanyada pirinç zeriyatt· 
na bu aene ehemmiyet verildi. lllf 
te,ebbüste Manavgat Alanya hu· 
dudu olan (Alara) çayından su 
ayırarak on bet kilometre tulün. 
de bir kanal yapıldı. Bu kanaldan 
gelecek olan au on bin dönüm a
raziyi ıulayacak ve civard~ bulu· 
nan altı köy halkı bu sudan istifa 
de ederek pirin~ keceklerdir. -~-

Bu kanalı yaptıran Alanya zen· 
ıinlerinden Şevki Azllktır. Kan'-1.: 
dan istifade edecek köyler de Ka
r akaya, Odaönü, Yalçıdibi Boztc• 
pe, Viranıınır, Çenger köyleri~ 
dir. Kanalın yapılması içb Bay 
Şevki Azak yirmi bin lira. sarf el· 
mİftir. 

1f. lzmirde yaz çalqma saatleri 
- lzmirde cumartesi gününden i 
tibaren hükUınet dairelerinde yaz 
ıaatiuin tatbikine baılanmııtıt'. 
Memurlar saat ıekizden fa•ı1as1z 
on dörde kadar çabıacaklardır 

Ayni tarihten baılamak üı;ere ad
li dairelerde de bunun gibi yaz ta
tili yapdmaıı müddeiumumilikçe 
uygun görülmüıtür. . 

1ı1o Balıkeıirde park - İzmir 
park mütehaasıaı mühendis Ferit 
şarbaylığın davetiyle lzmirden 

Bahkcaire gelmittir. Mütehas11ıırı 
geliıi lzmirde llyaslar mezarhğ= 
yerinde yapılacak olan par~ iti ilf' 
ilgilidir. 

Mütehaaaıa Balıkesir ~arl.;a.ymı 
ziyaret etmi91 sonra birlikte park 
yerine gidilmiş, tetkikatta bulu· 

nulmuftur. 

Vapurculuk sosyetesinde 

General 
Gömböş 
979 (Üstganı ı. sayı/adil) 

• ' ! 

alan Lö Jur gazetesi 11f,faca11 

nın vercliği haberi i§itelim,, baf 
altıncla bir yazı nqretmi~tir. 1 

zele bu yazısında diyor [ı.i: 
"Almanyanm Versay andlıfe 

iı sına kartı yaptığını yapmak ~ 
kendinde kuvvet göremiyer.. ~· 
cariıtan, §İmdi kağıtlarını oY1 

mak için tam zamanını bultı1~ 
tur. 

General Gönıböt küçük şııl1 

ma devletlerine e§it (müsafi) 
1 

larak silahlanmak istiyor, 
Pek çok kimseler, bu iste1 

General Göring seyahatinin ilk 
tieeıini göreceklerdir. Biıe t 
bu mesele kurulmuş bir niza,ı\~ 
dafaa edememek zaf mdat1 1 ı 
yor. 

Almanya Veraay andla,nı ı ı 
run süel {askeri) kısımlarını f 
tığı zalllan yalnız bir plltoui~ 
tül emek ve ameli bir ceza la11' 
ınamak, yapılmı§h. Diğer J1ll 

lup devletler andlaşmalar?n ye 
den gözden geçirilmesini i•ttO ıı 
leri halde bu işin ele aJmıııA~1 

çok uzayacağını ve emniye• ti 
~ilitı, birçok güriiltüler Y1 

laeağını bildikleri halde hemı:~ 
}ahlanma e§itliğini isterlerıe f 
mamalıdır. Onlarca iki yel' 
biri vardır: Ya anla§mak1 ld 0 

man netice silahlanma dtSll 
(mtivaz;enesine) varır; yahutı 
rı§ıkhk devam eder, ki her d~ 
tehlikeye karşı hazır bulu;ını~ 
zumunu duyar. 

Bugünkü durumun karıılı~1 
da hususiyet, bunun gitti!cçıl! 1 
rim (tekamül) lenınesindedi:· 1

1 
daklar aras naa Clola,an aıı\~~ 
sözleri kalplerin sakladığı I~ 
dütüncelerle yalana çıkarıl .~ 
dır. Tamamiyle roeşru olan S'J'I 

faa teıkilatları açıkça yapıl1"'~ 
Hiç olmazıa Macarlar açı~ 
söylüyorlar. . 

General Gömböş tatı gedıl ı 
koydu. O yalnız sillhlannısf 
temiyor, ayni zamanda AvrtıP9 

iki takıma aynldığını da gö•
1
1 

yor: Biri, Fransa ve Sovyelu 
küçük anlafma; öteki, Alnı'~ 
Macaristan, Bulgaristan v~ ~ 
de Lehistan ile ltalya .. Arad• ' 
nız Avusturya İfİ engel oluyot· 

"j 
Macar baıbakanının '" 

göre, balyanın küçük anlaşıl" 
yaklaşmasından ziyade Alt11~ 
ya. yalclaımaıı daha çok ihtiJff

1 

çindedir. 'i 
Macariatanın gerçekliklet ı . 

de istediklerini söylemit <'I~ 
bir defa daha görülüyor. Y' 
hkları anlamak için yeni hi~ ~r 
rayova vak'aaına ihtiyaç Y0 clt 
Bu sebeple Roma ve Loıt 

Moskovaya feda etmemelidİ~ 
ha11a Fransa kendisini i.'U , 
göstermelidir.,, 

I•--• Y E " i ~ .....ıııl 
ANADOLU 

tur. 1933 yılında 1Iihiyat fakülte· 
ıi mecmualarmsla JıaYfa: 23 v<;.ı 
24), Sümer dininin, BabiJ, Aaaur 
İbrani, 11Ji111 dinleri üzerindeki te· 
ıirlerine dair netrettiğimiz uzun 
bir tetkikte, en eski zamanlardan· 
'beri iki ülke aruındaki ticaret vt: 
fikirler münasebeti yoluyla umum; 
Türk kültürünün Paleatin ve Ara· 
hiıtana naııl yayddığınr göıter
mİ§tik. 

3 - Hilmi Ziya, 1933 yılında 
çıkarttığı "Türk Tefekkür Tarihi. 

AYgust Bebel 

Sabiha Zekerir.a 

Yervant Pekınezyan tarafından 
Aram Karakat aleyhine 1935 lira 
nm tahsiline mütedair açtlan dava· 
da: MUddeialeyhin ikametgahı· 
nın me9huliyetinden do1ayı mah· 
keme güqü olarak tiyin edilen 
15/ 5/ 935 tarihine müaadif çar4 

,a.mba günü saat 14 için ilanen 
tebligat yapıldığı halde mahkeme· 
de isbatı vücut etmediğinden usu .. 
len 401 inci maddesine tevfikan 
gıyap kararı ittihaz ve tebliğine ve 
ma:hkemenin 10 Temmuz 935 tafr 
hine müsadif çarşamba günü ıaa~ 
14 de bırakdınasına karar verilmi.ş 
olmakla keyfiyet tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

(12095) 

Vapurculuk Sosyetesi genel he· 
yeti toplantısı, bu ayın sonunda 
toplanacaktır. Bu toplantıda bir 1 
çok aylıtmalar ol~cağı ve yönetim 
meclis üyeleri arasında bazı deği~ · 
meler olacağı söylenmektedir. 

KUtUphanesi 

Kadıköy - Altıyola§*' 

Dün ve rarıtı 
Külliyatı 

Vakıt Neşriyatı 
adlı eserindeki yanhtı bu kitapla. 1 İstanbul - 1935 
da tekrar etmittir. Birinci~inde ................... -.; 
Aramiliği bir mezhep (ıayfa: 

118 - 119) .sanmJ§tt. Şimdikinde 
Hiristiyanlrk (sayfa: 35) gösteri· 
yor. Bu ne·hirmezhep, ne de hiria· 
tiY.anlıktır. İbranice,, A1'am, Suri~e 

Fiatı 100 Kuruf 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - tstan1:>ul 

Fatih icrasından: 
Bir <leyinden dolayı tahtı Jiacze 

alınan 3000 adet enginar 7 / 6/ 935 
saat on ela Y edikulede Rum hasta· 
hanesi civarında Angelinin boata· 
nında bilmüzayede satdacajmdau 
taliplerin m~hal'lindeki memuru~ 
na müracaatları ilan olunur. 

~<7493) 

ZAYi 

FaHh Malmüdürlüğünün Samat 

ya masaundan almıt olduğum 
1714 numaralı maat cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eıkiıinin hükmü yoktur, (7498) 

'Ahmet kızı Saime 

nın satış yeridit.:.....,ı 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 
Fatih Karagümrük tra~ 

durağı, No. 4 



Pey paruı 
Ltra IC. 
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Yurttaş, Hava 
Kurumuna yazıl 

Y~rümesi~i unutmuş ! 
9 

' . . 

. Dolu 'Afribda ıc.p•a. laD Wr zürefa I:ondra lia)'Yanr. · 
lialiçeaine ı&MlerilmittL Ha,... Londra:ya çıkınca yürümeyi unuttu 
tandan keıuliaini tekerlekli hir b fae koyaraJt~~anat baJıseai~e 
sltiina9Y9 mechm olmatlard1r. __ 

Yukarld reaimde nuıl ıötüriil düiünü ı~ 

insan ayağı deymiyeq ormanlarda .. ... . . . 

... 

Yurttaş, beş yüf 

uçajımız olmalı 

, 
• Geçen li&fta :(tfnatk ppdan Deliatlon müaal;.lialanna ait 'Atina muliabirimisin ıinderditl reainr 

Jerdstu: [Solda iilMe: ı-tfi8alıaWıır4a 6irinei •elen Bal•ıır atleti Kiyel,2-llrindlifioltın Y,,...ılll 
•tlilg, 3 - ...... ,...,. iCIZCI nan Romen Gol. Altta: K.lmlar aramlla 100 metre ita iıotı-rJ' 
&lnncilifi alan Lcımta. Ymula: Ka!iurlıır ,,,...,,,,,. Pile atma miiıcı6a#uuınAa 6irincilifi hmnml a,,,-- . . -
Arman] 

lllll ll~llHll 1 Bir alanda 160 tayyare 
lllllll kıjıı 

Almanyada taJJ&N itleri ıünClen tüne emmini -Cteklmulilniil' 
artınyor. Meınleket içinde uluaal bir dolatma yapacak olan yüz alt· 

SoYJet Rua tane.recileri içind. mıt ta71are, h-Teketlerinden önce Tempelhof alanmda toplanmq bir 
.. '. Bayan Nina Kamnna ile dünya lunuyor. 

BerezllJa llDD'lan iizerlnCle lnaan aJaiı "delmemit hirfalinn or.' kadm tayyarecileri uumcla 8350 -r ----------------------

.. nJar ftl'dll'. Kitifler Jaftf ya ftf hu onnanlann aizlili~Jerini metrelik bir rekor yapmıf olan Ba· 
çhmele çalqıyorlar. Son sünlerde bir kaclm kltif, BaJ&D La Vena ya ... N. FedoroYoJa Lenin madal· 
lla ormanlara ıirmit Ye orada oturan )'erlilerle konuprak birçok mu- yeJi verilmittir. R•ilnde ıirülen 

_,aki)'etler bunm'fbr. BaJ.&D ı..: Vane .rea~dvrmanm içiade Bayan Nina Xamnnadır. 
,.uler arumda ıC:rülii)'or. · ~ '#-

Caz telalikes~ aon aünl•nle 66 tGn A napada o bdar derin hir korku uyancludı ki, hütün ıaz fabrilc Kadınlar aruında atletizm aünden sün• o bdar lleril~ 
lan ıecell aGndGzlG çabımalda ve aldıiı aiparİfleri yapmaktadır. Yukardaki reaimler Londradaki Coı ~·.:dir ki Avrupada yarııçılar lrırlan doldurmaktadır. Yukardaki ret~ 
man fabriba111111. huırladıiı P• mukelerini ıiateri)'or bu mukelf'ri kullananlar, aerbeat aerbe.t k<ı J bir gÜzellik mektebinin taleheleri tarafmdan yapılan atletizm ye 
nutmakta devam edi)'or Ye bu matkeler yüzünden rahataız olmuyorl.r. den hareketleri miilabakalarım 1ötteri1or •• 


