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Eskişehir Yolundaki Tren Kazasının 
Sebebi Ve Neti.celeri 

5 metre yüksekliğinden çıkan sular ••• 

K•za yerbala k•b•rtma harita•• ve kaza netıce.iala kara Hatesl 

ANKARA, 10 (Huıu~) ~Bi·r~~-~~-~--~~~-·~~--~--~~-~~-~~~~~~~~-~--~~-~hirden giden imdd henindeki 

çer ve Sazak istasyonları araıın- v AK 1 T Muhabiri (doktorlar tarafından yapılmıştır .. 
daki tren kazasını en salahiyettar Kaza yerine vardığım zaman 
ağızdan, Nafıa Vekili Hilmi Bey· k_a_z_a ___ yerinde Eıkitehirden gelen imdat treni 
den dinledim. Kaza haberi üzeri- yaralılarla hareket etmekte idi. 
ne derhal vaka mahalline gitmiı ESKlŞEHIR, 11 (Kaza mahalli· rada bekliyordu. Ankaradan gelen Yaralıları ziyaret ettim. Kaza ne-
ve bugün Ankaraya dönmüş olan ne giden Ankara rnuhabirimiz gece yolcular bu trene, İstanbuldan ge· ticesinde ölen yolcu Eıkitehirden 
Hilmi Bey bana §U izahatı verdi: ıaat 1,30 da telefonla bildiriyor)- len ve bekliyen yolculara da bizim bir zahire tüccarıdır. 

.. _ Kazada bir ki~i öldü, t ka- Şimdi kaza mahallinden geliyo - geldiğimiz trene geçtiler. • Vakayi izah edeyim: 
dm kayıptır. 2 aiır, 10 hafif ya- nım. Saat 12,30 da hareket eden Büyük Millet Mecliıi Reiıi Ki - Köprüyü ıeçtikten ıonra ma .. 
raıı vardır. t'tanr YllhaWu: ,ııfak •• lktıaat vekili Celi.1 Beyin bu • zım Pata Hazretleri latanbuldan kineyi yatıyor buldum. Furgonla 
tefek yaralarla kurtulmuşlardır. lunduğu trenle hareket etınittim. gelen yolcular arasında bulunuyor S. vagonu da parçalanmıt, ve A. 
Bunlar, diğer yolcularla birlikte Bu trenle Biçer iıtaıyonundari bir du. Paşa hazretlerile, kaza mahal- B. vagonu da raydan çıkarak din
Ankaradan giden imdat trenleri le az ilerde kaza yerine k:ıdar gittik. line gitmit olan Nafıa vekili Hilmi gilleriyle köprü üzerine oturmut • 
buraya nakledilmitlerdir. Bir gün evvel Haydarpa§adan k l- Bey geldiğmiz trene geçerek An - tu. Vaziyeti bu tekilde buldum • 

Vaziyetleri harekete müsait ol· k h k l lduv .. a karaya hareket ettiler. Yakaya sebep; ini olarak tid· 
. .1 . E k. an tren at apa ı o gu ıçın o· f da 1 mıyanların ılk tedavı erı ı ıte -~ _ _ .-----::::::_ ... -----------r .... ı:.,_e_,,v_•m_• _ıo-=-~-0 ... :__•_,,Y_• .... -_ ___ ..J Deramı Onuncu Sayıfada 

Yunanistanda suikastçı 
Emniyeti umumiye müdürü sıkı bir 

sorgudan· sonra tevkif edilmiştir 
ıi de tevkif edilınittir. M. Venize· 
loıa kartı yapılan suikastta ınet • 
haldar olduğu anlaşılan eıkıya re· 
isi Kara Tanaş Eğriboz §ehrinden 
kaçmıtlır. 

Hükumet taraftarı Ellinikonmel 
lon gazetesi, vaktile Anadolu he
zimetinin mes'ul ve müsebbibi ol
mak töhmetile kurtuna dizilen Go
nariı ile rüfekasının resimlerini 
netreylemekte ve "bu ıuikasti bun 
lar tertip etmiıtir.,, demektedir. Bu 

1 
gazeteye göre ıuikasti eıkiya reiıi 

Y-~a baı~eklli M. Çıdd91'i• Kara Tanat ıakavet makaadile yap 
ATINA, 10 (Huıuıi) - Dört mııtır. · 

gündenberi evinde nezaret altında Devamı Dokuzuncu Sayı/ada 
.,...111111111•rw."lltlt"""''"'"'' .. ...,...,.'"°""mummfllll111tftlf11111""nnıımnR11P 

bulundurulan Emniyeti umumiye 
müdürü Polihronopuloı, dün 
müstantik tarafından dört ıaat sor 
guya çekilmit ıonra müddei umu
minin de iştirakile tevkif edilmiı
tir. 

Suikaıtta methaldar olmak töh -
metile tevkif edilen zabıta erkanın 
dan Camalukas ile Markakoı ifa
d el erini vermek için müıtantikten 
48 ıaat mühlet istemişlerdir. Sui
kastçıları taşıyan otomobilin emni 
yeti umumiye müdürünün kardeti 
tarafından namı müstearla salın a - Aaae, Adaan bana tokat atb. 

Galatasaray-Apollon 
Galatasaray atletizm birincilikleri 

bugün ayni yerde yapılacak 

Cialataaaray atletlerinden birisi yUksek athyor 
ı K6tedekl realm bag6n Galata•aray takımında oymyac:ak 

olan lzmlrll L6tf6 Beyi ır&•terlyor ) 

Bugün Taksim atadı öğleden yunlarından biriıini vermiye çalı· 
sonra, güzel ve heyecanlı bir ıpor tacaktır. 
günü ya§ıyacaktır.. Galatasaray Diğer taraftan Galatasaray mu-

1 atletizm birincilikleriyle, Galata - hacim hattının Beıiktaf muhacim 

'

saray - Apollon maçı aynı ıaha· hattı kadar ağır baaıp baıamıya · 
da yapılacaktır. cağı malum değildir. Y alruz Ga· 

Galatasaray - Apollon maçı- lataıarayın müdafaada daha lnrf· 
nrn evvelki günkü maçtan daha vetli olacağı muhakkatrr. 
çok alika tophyacağı tahmin edi- Çünkü dün de haber verdiği -
liyor ve bu tahmin de muhtelif miz gibi lzmiTin en iyi müdafaa 
cephelerden yerinde bir tahmin - oyuncularından bulmıan L8tfi 
dir. Çünkü dinlenmiş olan Apol- Bey Galatasaray klübüne simalt Oe" fwlehmet Aa1111 

amı 11.:inci Sayı/ada . lındığı tahakkuk ettiğinden kendi· 
- Sen de ona at .. ydın 1 
- Elbette attım, bem daha evel.. lon takımı bugün tabii en İyi o- T>tct:ımı Doku.ıunnı Sq&ffllltl 



1 Si Edil 
Ism e S. ükrü Beyi izahatı 

ANKARA, 10 (A.A.) - B. M. j sa idim burada bir temdit değil kavelat ahkamında, imtiyazın hi - san Bey, işaret etmiş olduğu tadila 
Meclisi bugün reis vekili Refet Be bir taksir görür ve bunun böyle 0 ) tamında binanın inşası için sarfet tı kanun layihasında yapmak la • 
yin riyasetinde toplanmıştır. masmdan memnuniyet duyardım. tiği parayı hükumete ödemeyi ka· zımdır. Bir milyon 250 bin isterlin 

Osmanlı Bankası imtiyaz müd • Bankanın imtiyazı temdit edildiği" bul etmişti. Bu bina ar~asnm hüku ı s~atü ~redi~i. harici~yde d~imi. hesa 
delinin uzatılması hakkındaki ka· halde, bankanın evrakı naktiyesi. met tarafından verilmış olması do 

1 

bı car~ ha~ıcmde .dıg~~ ~ır mıly~~ 
nun müzakere ve kabul edilmiştir. nin son günü teshil edilmiş yeni ev Jayısiyle vaki oluyor. Bunu hakkı 250 hın lıralık hır dovız kredısı 
Kanunun müzakeresine başlanır - rakı nakliyesinin haiz olduğu hu • hiyar olarak ipka ettirdik. Bu hak vardır ki, bu da son senelerdeki 
ken söz alan Adliye vekisi Saracoğ kuki suhuletler mahdut bir yere kı hiynr §udur: döviz sıkıntılarına bir dereceye ka 
Iu Şükrü Bey §U beyanatta bulun • kadar gidiyor. Ve orada tevakkuf İmtiyazın hitamında ya hüku • dar karşı koyabilmek için banka 
mu§tur: ediyor. Binaenaleyh bu madde im met inşaat için sarfedilmiş olan tarafından 8 sene müddetle aç.ıl • 

"-Muhterem arkadaşlarım, beş tiyazln beraber uzaması lazım gibi parayı vererek binayı alır, yahut mış bir kredidir. Ancak bu kredi· 
altı aydanberi banka ile devam e· bulunduğu halde bankanın göster- arsayı bankaya vermek suretiyle den istifade edebilmek için muka
degelmekte olan müzakerelerin diği samimyet ve ayni zamanda binayı satın almak külfetinden bil olan Türk parasının merkez 
vermiş olduğu netice şu kağıdın Ü· bizim gösterdiğimiz mukavemet kendini kurtarır. Bankanın meclisi bankasına konması lazım geliyor. 
zerinde mukavele şeklinde tertip neticesinde 1941 senesinden itiba. idaresinde üç Türk azanın buluna Merkez bankasında bu suretle biri 
ve tanzim edilmiş, hükumetin ve ren her dakikada artık ortada kal cağı yazılıdır. Bu eski maddenin kecek olan Türk paralarından ge· 
encümenin tetkikatından geçtikten maması esasının temin edilmiş bu aynidir. Bir değişiklik yapıLmamış rek banka, gerek hükumete o yol· 
sonra sizlerin nazarı tasvibinize lunmasıdır. Tekrar edeceğim: Bu tır. Bundan sonra gelen madde, dan kredi açmak imkanı istihsal e 
arzedilmiş bulunuyor. Müsaade bu rada imtiyaz temdit edildiği hal • bankanın fimabat Türkiyede bulu dilecektir. Şayet merkez bankası, 
yurursamz bunun ihtiva ettiği mad de, evrakı nakliyesinin ve merkez nan bütün şubelerinin iadesine zat konmuş olan bu paralara herhangi 
deler üzerinde kısaca tevakkuf e • bankasına geçmiş olan evrakı nak ve mevki in isimlerinin olduğu gibi bir faiz alacak olursa bu faizin 
derek, esasen maliim olan maluma tiyemizle yan yana tedavül imkan yadedilmesidir. Yani Türkiye Zi - yüzde bir çeyreğini banka alacak, 
tınızı, yani ilave edilmiş olan şey· dahilinde görülemezdi. Bunu ni • raat ve Sanayi şubeleri umum mü· üst tarafı da tammen hazinenin o· 
lerle bir kere daha sizlere hatırlat hayet kıymeti 0 tarihten itibaren dürlüğü gibi. lacaktır. ir milyon 250 bin liralık 
mış olayım. Ve sırası geldiği za. bir sene içinde müracaat edecek 0 • Vergilerden muafiyet döviz kredisi tam sekiz seneliktir. 
manda Sırrı Beyefendinin işaret lan veya yanmasından, kaybolma Bundan sonra gelen maddede Fakat şu rakamları gözümüzün Ö· 

ettiği maddeler hakkında maru - sından naşi müracaat etmesi ihti. vergiler meselesi vardır: Osmanlı nüne almak lazımdır. Dört sene 
zatta bulunayım. mali bulunmıyan evrakı nakliye • bankası Türkiyede kazanç vergisi müddetle tam kredi olarak devam 
Bankanın imtiyaz müddeti mu - nin mukabilinde olan altınlar da verecektir. Osmanlı bankası Tür - edecek, dördüncü seneden itibaren 

kavelenin ilk maddesinde yazılı ol hazine emrine terkedilecektir. E • kiyede bilumum posta telgraf üc • borcumuzun her sene ruhunu öde
duğu veçhile 1925 senesine kadar, sasen pek küçük bir meblağı ihti - retlerini verecektir. Osmanlı Ban· mek şartiyle bu kredi sekiz senede 
bundım sonraki gelen maddelerin va ediyor. 2.330.240 lira için kası mahalli idarelere ait vergileri hitam bulacaktır arkadaşlar. 
şartları dahilinde, tecdit edilmiş - dedir. Bunların da muayyen müd verecektir. Bunun haricinde her ~d meseJesine,.ge\'m:e: O man 
tir. det zarfında müracaat etmiyecek hangi bankacılık şubesi haricinde lı bankası, emin olabilirsiniz ki, 

ikinci madde, bankanın husu • olanların bıraktıkları meblağ ban· tela.kki edilecek bir sanat icra e- bu ismim aşığı değilJir. O~un sa: 
si rejimine müstenit bir şekilde ha kadan hükfım'et hazinesine devre • derse o erbabı sanayiin vermekle dece aşık olduğu bir şey varsa 
yatının ve statüsüne istinaden faa dilmiş bulunacaktır. Ondan sonra mükellef olduğu vergileri verecek· memlekette çalışmak ve para ka
liyetinin devam etmesi yazılı bulu· bankanın şimdiki hükumet hesabı tir. Diğer milli bankalar gibi bu • zanmak, nihayet her hangi bir i· 
nuyor. Bu madde ayni zamanda na açtığı hesabı cari kredisi şeklin nun haricinde kalan vergilerden de sİ.m bunun yerine geçmiş ise, bu, 
bankanın statüsüne dahil bir de yadettiğimiz krediyi tesbit eden Osmanlı bankau muaf addedilmiş o isim bulmakta müşkülat çekil -
madde olduğu ve bankanın madde geliyor. Bu da 1,250,000 is tir. mi§ olmaktan ileri gelmektedir. 
atatüaü eski devirlerde yazıl • terlin liradır. Bunun faizi yüzde Eski mukavele hUkUmleri Bu isim onlar tarafından da beğe· 
mış ve şu kanun mahiyetinde bu. 4-7 arasmda olacaktır. Ve ilk sene mülgadır nilmiş ve behemehal istimal edil· 
lunduğu ve ilk teşekkül ettiği za - içın yüzde altı olarak tesbit edil - lşbu mukavelename ile temdit mesini İcap eden bir bayrak telak-
man bir merkez bankası olabilmek miştir. Bu müddetin hitamında ma veya tadil edilmemiş bulunan imti ki edilme.miştir. 
gayesini istihdaf ederek yazmış ol tiye vekaletiyle banka bu faizi 4· 7 y!\zatı sabıka ve mukavelatı sabı· Kamil Bey (lzmir) - Oaman
duğu için bilhassa müzakeratımı - arasında bulunan rakamlardan bi- ka hükümleri bakidir. Burada bu- fı bankası memlekette mevcut 0 • 

zın en büyük kısmını beleden mad- ri ile tesbit edeceklerdir. Eski mu lunan tamamen zıddı olarak yazı· lan milli bankalara, kanunlarla ve 
de bu madde olmuştur. Banka aza kavelede faiz ayni idi. Ancak 4·7 yoruz ki, banka ile hükumet ara • rilmiş olan imtiyazlardan, mena· 
mi hüsnü niyet ve samimiyet gös· arasında değil, 5-7 arasında ola. sındaki mukavelename bundan iba fiden müstefit olacak mıdır?. Mil· 

k b d l 1 li bankaların tüccarlara gösterdi -
terere u statü e mevcut o an ve rakhr. Denilyordu. Buna ait olan rettir: Ve bundan evve yapılmış 
merkez bankamıza ait olması ka- maddede, bankanın Türkiyedeki okın bilcümle mukavelenamelerin ği kredi teshilatını yapacak mı • 

nun ve memleketin efkarı umumi hususi işleri için sermayesinden hükümleri mülgadır. Bu maddenin dır?. 
b b Saracoğlu Şükrü Bey devamla: 

yesi ica ından bulunan ütün ku- bir milyon ısterlin lira tahsis ede • kabulü vesilesiyle bankanın göster 
d 

Arkada,ı.mın sorduğu suale ma· 
yu atı birer birer kaldırmış, sade- ceğini bildirmektedir. Bilahare neş diği hüsnü niyeti tekrar etmek 

alesef bendeniz cevap verecek va
retmı" ıı oldugyu mevd at k ruma isterim. Bundan ha~ ... ka hakem mad ce nizamnameye ticari bankaların 

elyevm nizamnamelerinde mevcut 
olan salahiyetler, vazifeler ve fa
aliyetler bırakılmı§hr. Binaen -
aleyh ikinci maddenin ihtiva ettiği 
kısım nizamnamesinde yazılmış 
olan tadilatı gösteriyor. Ve banka
nın mevcudiyeti bugün kabul e -
deceğimiz kanunla teessüs ~decek 
olan hususi rejime istinat ediyor. 

Üçüncü madde, elyevm, bilirsi· 
niz ki, Osmanlı bankasının teda -
vüle koymu§ olduğu kavaimi nakti 
yelerden yani evrakı nakliyeler • 
den bankaya kalını§ olan takriben 
200 bin liralık bir miktarın 1941 
senesine kadar tedavülde buluna • 
bilmesi imkanını bankaya veren 
bir maddedir. 

Sırrı Beye cevap 
Sırrı Bey arkadaşımız bu mad

Cienin niçin iki buçuk sene zarfın· 
da hitam bulacağını sordular ve bu 
nun 1941 tarihine kadar temdit e· 
dilmesine lüzum görüldü dediler. 
Bendeniz arkadaşımın yerinde ol· 

~ u 1 0 ziyette değilim. Bu, bankanın bi-
kıınununun ı'stı'lza tt' y · mecb desini tay ettik ve yerine muhakı'. ~ m e ıgı u leceği bir iıtir. Fakat, zannediyo· 
riyeti de bu maddenin içine almak mi umumiyemiz kaim oluyor. Esa· rum ki, müşterilerinin menfaati 
zaruretini duyduğumuz için bu sen şimdiye kadar hakeme gide - hilafına hareket etmiyecek kadar 
meblağın 3 buçuk milyon lira ola· cek kadar ıiddetli bir ihtilafın ol· Osmanlı bankası akıllıdır. 
rak sureti dahilde Türkiyede bu • maması bu maddenin bertaraf edil Süleyman Sırrı B. (Yozgat) _ 
Junması esbabı ayrıca ilave edil • mesi için gerek bizim, ve gerek ban Memur ve müstahdemlerinin Türk 
miş bulunuyor. Bunu takip eden• ka için kafi bir teminat telô.kki edi. olacaklarına dair bir şey konu • 
maddede, bankanın Türkiyede la- liyordu. Meclisi alinin hakem mad ld , 

şu umu .. 
akal 30 şubesi bulunacağı musar- delerine karşı biraz hassas olduğu Saracoğlu Şükrü Bey devamla: 
rahtır. Binaenaleyh bankanın va- nu bilen banka bizim istememekli· Memur ve müstahdemini hak • 
ziyeti umumiyesi ne ol\lrsa olsun ğimize rağmen bu maddeden vaz kındaki maddeyi arkadaşım ha _ 
imtiyaz müddetince Türkiyedeki geçmiştir. Türkiye mehakimi ban- tırlattılar. Süratle geçtiğim için 
şube adedini 30 dan aşağı indire - ka için, bütün Türkiyede yaşıyan hatırlıyamamışım.. Eski madde 
miyecektir. indirmek ihtiyacında vatandaşlara olduğu gibi bir mer· aynen ipka edilmiştir. Yalnız şu 
bulunursa Maliye vekaleti ile te. ci olacaktır. Gene buraya yazı ola kayit vardır ki orada konmuş o • 
mnsa gelecek, vekalet tarafeyn rak konması lazım gelen bir parça lan nisbetler kati ve nihai idi. Bu 
menfaa~i olup olmadığığnı tetkik'! vardır ~i, Hasan Beyef end~nin işa defa kon mu! olan nisbetler haddi 
edecektır · ret etmı§ oldukları maddeı kanu- asgari olarak konmuştur. 

Bunu takip eden diğer bir mad- j niyenin tadilini icap eder. O da İyiliğe doğru orada dahi tema-
de vardır ki, o madde merkez bi- ayni yeni açılmış olan Sumer ban yül gösteren bir kayit konulmuş •. 
nasının imtiyazı hitamında inşası ka bir milyon liralık bir kredinin tur. 
için sarfedilmiş para hükumet ta· as:ılması, bankanın muvafakat et· Reis - Söz Başvekil Paşa Haz· 
rafından verilmek şartiyle binanın me:;idir. Bilmukavele bunun ka - retlerinindir. 
hükOmete intikal edeceği yazılı i- bul etmiş olduğumuzu kendilerine Başvekil Paşanın sözleri 
di. Filhakika eski imtiyazat ve mu bildirdik. Bundan dolayıdır ki, Ha Başvekil ismet Paşa Ha:zret -

19 uncu 4adde 
vecat' 

JJasnıakaledcn . 
• 1 

~. i OJ 
batı ile dcğiştirilecegın ' tti~l 

1. d derce 
bır madde şek ın. e . Üll t•l 
halde bu maddenın bır g b'le i 
edilebileceğini düşünrııek 1 

. 1 d' , 
meınt~ er ır. "hiJll 

Yalnız şimdiki halde rıı;ıı d• 
lan bir cihet daha vardır. h' . . . ıa. 1 
vam Cemıyetme aıt sa d ııiO 
cümlesinden olan bir rııad. e sJll 
biki gene Akvam Cerııiyetı' ı, ~ ~ 

d')Jl1V 
rasında mevzuu bahse 1

• ,~ı ~ 
zım gelirken dörtler Jl1I~ 
dört devletin bu salahiyet~ 1 

·dıl'"' 
eJJerine almz.k isterııelerı 
'kalım. Akvam Cemiyetin~~ 
olan dif'ier devletler bu yaııY 
şısında ne diyeceklerdir?·"''~ ~t 

Mehmet ,... 't 
___.-/ ~iti -------- ,, ~ 

Yı d··nüJ11 ~~i 

Cümhuriyet ba , 
mına dair ye~ 

kararlar , ~ 
') / ANKARA, 10 (Husus• · 

nizli mebusu Necip Ali ~e J 
mebusu Hakkı Tarik Be~l / 
kadaşlarının Cümhuriyetııı 
cu yıl dönümünün kutl 
hakkındaki teklifleri bütçe 
meninde tetkik edilmi§ ~e. 
umumi heyetine verilrııil1~ 

Bütçe encümeni teklif edil 

delerle beraber; memurl~ 
sani maaşının ve teşrinie1 

lerinin 28 teşrinievvelde 
ni, cümhuriyet bayramı gii~ 
mektup, kart ve telgrafls 
rım ücret alınmasını, Cii tı_ 
. ~,, o 
tın onuncu yıl dönümü ~ \ 
tiyle ne§tolunacak 111•~ '/. 

Maarif Vekaletince tesbl~ 
cekleri için posta parası 
mesini, bir madalya yaP ., 
dağıtılmasını ve hasılatı~~ 
kılap eserine verilmesini 
miştir. _____ __./ 

Eskişehirde ço' ~ 
ları öldiiren d~1 
ESKiŞEHiR, 10 (f.JaJ~ .. 

Dün öğleüzeri buraya yd 
dakika kadar süren dolaJ 
ve civarda büyük zarar 1' 
Eskişehiri su basmış buflJıı~, 
dır. Seller evlerin bodrıJJS' 
na hücum etmiştir. ıffl 

Ceviz büyüklüğünde 1;1_, 
ludan iki küçük çocuk j~ 
Karagözler çiftliğind~ J~t 
bir kadına yıldırım ı•• .. ıJ''ı 
kadı~cağız derhal ~lrıı:~Jt 
beygıri de yıldırım old 

teri: daf'JJ' 
- Arkadaşlar, arka dd 

wl Ş"k ·· B ·n .,ıaı ı. racog u u ru eyı ' ·ıı'' 

~ 

her birini ayrı ayrı biı~ 'e Je 
beyanatına bir ih:i kelı11' ~ 
ekle.mek isterim. 1''ie 

Müzakere ettiği.ınİZ ııı:tıı"~ 
zun müzakerelerin ııı ltf"' 
Ciddi bir samimiyetle ~ ~ıa••ıı'J~ 

• ıJ11"' 
zusu bu mukavelenııt tei'''e tı# 
ik olmuştur. Biz ıneı1>1 al~f e' 
.. . ti r.n ıf . ,. ıt 

rust ve aynı mye e 3" e jJ11'1f def" .. 
kanın kazanmasını "' e e ~ 

· · h iın ~y ı.atl ·" 
mesını arzu ve 11ıı ~ ~ı'' 
Böyle çah~an OsıJl~aıl• o1'1. 
memlekete çok faY -aa•l'~~ 

ak" tew er Son zamanlard -ı Jşl1 ııJ 1'6 
dan tanışmaları111ız d• 

rıuı 
olduğumuzu huzuru ) 
edebilirim. (Alkışfşr ~t· 

Meclis yarın topla.,-



Anadolu 
Yeni bir tetkik 
sahası oldu 

Itır rn .. 
İzde b Uddettenberi memleketi • 
'S!sı Ulunan asarı atika müte . 

Darülfünun 
Tıp Fakültesinin 

• • 
taşınma ışı 

Utjj p ve (Rodos) müzeleri mü -
Yaz~~esör Giulio Jacopi ahi

Un ıgı bir makale ile Anado-

~ h~edeniyet tarihi noktasın - Binanın her tarafını işgal 
lZ O}d ~ .. k .. 

3te11ıı· · ugu mustesna mev 11 etmiyeceği anlaşıldı 
ltaı ıştır: 

aOdo~a~ alimi bu makalesinde 
~de b ıle beraber Adalar deni
~dcııu ~1tınan diğer adaların A -
:;ka b· ıtasının bir pal\a:5mdan 
~n ır Şey olmadığmı ifade et-
~ tet~~~ra şimdiye kadar yap -
lliyetı~ !e~·den (Akdeniz) me -

~doıud r~nın iptida Asya ve A
~kiıier ; ınkişaf etmiş olan bazı 

Oldu" 1 
e büyük bir münasebe -

bir r hakkında kendisine ka
~~d'anaat verdiğini itiraf et -
'de ır ... Sonra Profesör maka
<iııda 'rürkiye ve Anadolu hak-

ıc Ştı so··zı · ·· 1 kted. Cih erı soy eme ır: 

~ ltt~~ harbi bilhassa yakın 
!'it d .1 

letlerinin hayatlarında 
'ı. •. ttırı b. 
L~ ltt k· ır rol oynadı. Gittikçe 
~llitı ' ıne terakkisi halk kütle,! .. rneınleketten memlekete 
'- "tın· 
~~ k 1

• ınillet arasındaki te • 
~ t~ b~laylaıtırdı. Şarki Avru
~lld ılhaaaa Türkiyede cihan 
~~ ~rı •onra idareyi eline alan 
\'det e\'Jet adamı binlerce sene 
) t~ilrtt \'eya batıl fikirlerin altın
~ bt.. ekte olan memlekete yep 

k..i) ruh Verdiler. Maziyi ar • 
\~a~71'1e.k milleteyeni bir hayat 
~ ı '-t B . . k 

\: ilrn· · u yenı vazıyet arşı· 
... ·t ırı - .. d . b" " l'Qıtt ""1esaısı e yenı ır se· 
:elli h'ıt, Fen ve ilim sahasın • 

\ U •ur~~ fl!laliyet baılamııtır. İt 
l,befİğj e en eski me eniyetle • 
~ lttih?

1an ve bugün malik ol'"'i rı 1 
eserler ve asarıatika 

~rıatı~rından da hiç şüphesiz 
\. lu ._\ ıt'alardan biri olan A-

'İtı t eoloğlar ve mütefennin 
Yerı· b' tk"k 
d

. ı ır te ı ıahası teıkil 

,~ 
'
1

1the----s-ey_a_h-at-leri 
~~~tih--. 
~~rı anlardan sonra, 
~~nı1 ~~e ve Anadol uya .. 
~d,:tk Taleb~ Birliği imti -
~. ~d· '<>nra bıri Anadoluya 

A. ~~~neye olmak üzere iki se 
. 'daı ıp etnıiıtir. 
~Jct-1 \1 •eyahati 20 gün kadar 
İi.. t )( f' . ~.. b a ıleden ayrılacak o -
ltletd eıer kiıilik gruplar bazı 
1, e kat 

d· I" ~e le atak tetkikat yapa -
'I". 

0 Ylere kadar gidecek • 

~~Sek·--:------'it· 1 
hastanesinde 

rı.. ı Ni._ h . . k 
~ b aatanesmın ar a 

ıJ .. _ ~ \1 •en 
"'t\kt e asri bir pavyon 
~·ıt B··t 

1 .• ""'UO 1: u Çeye bu it için ko 
lld,tı ~ıta. Sıhhat vekaleti ta· 
~...... dik ed'l . . p 

"Jtlerj h ı mııtır. avyo· 
~tf111dl!l .azırlanmaktadır. Bu 

erıin ınıaata batlanacktır. 
~~''-lın· Yeni ıer tabibi bu işe 
L~a"" lYet Verrnektedir. Do -
'lıı. f\I Yen· d ) ... t,11, • 1 en tamir edilmiş 

. ı.~~llıd. l\ın diğer pavyonları 
"'l~ ... t, . . lea•-· lhır edilecektir. 

~ip .. 
. te.J>, :ç •ene :zarfında hasta 
11\delc' rarnvay yoluna çıkan 
d ı llrae.J d 
' Yerı · d ar a alınarak bu· 

' d~ ~-n üç büyük pavyon 
l -İJctel'l !Uniilnıektedir. Bun • 
"\t •onr h 
~~ a aıtancnin ah • •e dırıı Pavyonlar tama • 

~ır. 

Darülfünun tıp fakültesinin 
şimdiki darülfünun binasına ta • 
şınması Vekaletçe de tasvip edil
diğinden taşınma hazırlıklarına 

kati surette başlanmıştır. Alaka
dar müderrisler, laboratuvarları • 
nın hangi odalarda ve ne şekilde 
kurulması lazım geldiğini tetkik 
ederek neticesini proje ve kroki 
halinde tesbit etmiıler ve fakülte 
reisliğine vermeye başlamışlardır. 
Bu projeler nakil komisyonu tara
fından tetkik olunarak bir karara 
bağlanacak ve temmuz sonuna 
doğru binanın kabul edilecek u -
mumi projeye göre hazırlanması • 
na baılanacaktır. 

Döşemelerden bir kısmı betona 
çevrilecek, bir kısmı da yanmaz 
bir madde ile örtülecektir. 

Bundan sonra bina, tıp fakül
tesi laboratuvarlarını kabule ha
zır bir şekle getirilecek ve bu su· 
retle taşınma başlayınca getirile
cek al at ve et yanın derhal yerine 
konulma11 mümkün olacaktır. 

Tıp fakülteıinin, timdiki bina· 
nın ne kadar yerini dolduracağı 

henüz katiyetle tesbit edilmiş de· 
ğildir. · Bir tahmine göre fakülte 
için birinci ve ikinci kat kafi ge
lecek', üçüncü kata hacet kalını· 
yacaktır. 

Bu takdir~ üçüncü kata tıp 
fakültesile yakın alakası dolayısi· 
ile fen fakültesinin yerleştirilme • 
sine çalışılacaktır. Eğer bu iki 
fakülteyi aynı binada yerleştire • 
bilmek kabil olursa bunun çok 
faydalı neticeler vereceği söylen • 
mektedir. 

Ta,ınmanın şekli 

Öğrendiğimize göre, her hangi 
bir ziyaa meydan vermemek üze· 
re fakülte ve laboratuvar eşyası • 
nın taşınmasına fevkalad~ itina 
gösterilecektir. Bunlardan bir kıs· 
mı hammallar vasıtasile, diğer kıs
mı da elle taşınacaktır. Bu elle 
getirilecek olanlar fevkalade na -
zik oldukları için çok dikkat edi· 
lecek, her türlü ihtiyata riayet 
olunacaktır. Her müderris labo -
ratuvarının taşınmaıına bilfiil ne
zaret edecektir. 

Eminlik dairesi 
Emanet dairesinin hangi bina

da yerleşeceği henüz malum de -
ğildir. Şimdiki yerinde tıp fakül
tesiyle beraber kalması ihtimali 
olduğu gibi edebiyat ve hukuk fa
kültesiyl-: birlikte İstanbul lisesi -
nin şimdiki bulunduğu binaya geç 
nıesi ihtimali de vardır. 

Edebiyat ve hukuk fakülteleri
nin İstanbul lisesi binasına taşı
nacakları kati surette tahakkuk et· 
tiğinden İstanbul lisesi için ayrı 
bir bina aranmasına başlanmıştır. 

MU,avirllk heyeti 
Diğer taraftan müşavirlik he • 

yetinin bugünlerde daha çok 
kadro işleri ve fişlerin tetkikiyle 
meşgul olduğu tahmin olunmakta
dır. 

Profesör Malt dün ilk defa Be
yazıtta Emin Efendi lokantasında 
yemek yemit ve yemekten &onra 
çınarlı kahvede bir müddet otura
rak kahve içmittir. 

Gemiler 
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Yarım ceset 

SOHBETLER 

Yassı Adada .. 

Sıkı kontroldan Alt ve üst kısımları 

Hafiften çiselemiye başlıyan 
yağmur, motörümüz Kınalının u • 
cundan dönüp Marmaraya açılır • 
ken şiddetini arttırdı. Kuvvetlice 
esen poyraz, dalgaları köpüklen • 
diriyor ve köpüren dalgalar, mo • 
törün kaburgasında parçalanıp ta· 
neleniyor ... Cumanın bir türlü bir 
karara giremiyen havası bizim ka· 
rarımızı bozamamı~tı. Yağmur al· 
tında, Y assıadaya gidiyorduk. 

nasıl kurtuluyorlar yok .. 

Transit geçecekleri ve 
kömür alacakları 

bahanesile .. 
lstanbul limanında sıkı bir kon· 

trol yapıldığını hisseden bazı va • 
purlar getirdikleri kaçak eşyaların 
de geçmemesi için bir çare bul • 
muşlardır. Keşfedilen kurnazlık bu 

dur: 
Hariç limanlardan eşya getiren 

bazı vapur ve şilepler İstanbul li· 
manına gelince Zonguldağa t:ran • 
sit geçeceklerini bildirmektedir • 
ler. Gemi bu ıekilde limanda bir 
ik~ aaat kadar kalrnakta ve muame 
lesini yaptırdıktan sonra Zongul -
dağa gitmektedir. Gemi transit 
geçtiği ve içinde de eşya dolu bu
lunduğu için gemide esaslı bir a • 
raştırma yapılamamaktadır. Tran· 
sit geçen bu gemiler doğruca Zon 
guldağa gitmekte ve orada kömür 
almak bahanesile kaçak eşyayı çı
karmaktadırlar. lıi bittikten sonra 
gemi lstanbul limanına dönerek eş 
yasını çıkarmaktadır. Bazı vapur· 
ların boğazı çıktıktan sonra kaçak 
eşyayı denize a.ttıkları görülmüt • 

tür. 
Gümrük muhafaza kumandanlı 

ğı bu vaziyeti ehenımiyetle nazarı 
dikkate almıf, tahkikat yapılmış, 
neticede Zonguldak Ve Ereğliye ka 
dar olan mıntakayı İstanbul muha 
faza kumandanlığı emrine vermiş· 
tir. Bu vaziyet üzerine lstanbul ku 
mandanhğının sahası genişlemiş • 
tir. Çanakkale boğazından Ereğli· 
ye kadar olan kara ve deniz mın • 
takasında kaçakçılığı sıkı bir suret 
te takip için yeniden 15 kadar de· 
niz motörü alınmıştır. Bunların tek 
neleri yapılmaktadır. Temmuzda 
8-1 O motör daha alınacaktır. 

Oktruvadan açıkta 
kalanlar 

Oktruvanın ilgası dolayıaile bir 
çok memurların açıkta kaldığı ma 
liimdur. Bu memurların açılacak 

münhallere tamamile yerleıtirilme 
sinden evvel hariçten memur kabul 
edilmemesi vilayete tebliğ olun -
muştur. 

'VAKiT 
GUndellk, Slyast Gazete 

Istanbul Ankara Caddest. V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l§lerl telefonu: 243711 
ldare telefonu : 2437ft 

retgrnt adresi : Istanbul - ·ı AKrl 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
-~ 

Türkiye Ecnebi 

Seneli:: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 700 • 1450 • 
3 aylık 400 • ROO • 
ı aylık 100 .. 800 • 
ilin ücretleri: 
TIC'arl llAnlnrııı 114n &Bhifrlt•rlnde eantl-

ml 30 kuruştan b:ışlıır, llk sahifede 2~0 

kuru:ta kndar ı;ıknr. 

BüyUk, fa:r.la, de\•nmlı 114n \'ert>nlere aJt 

ayrı tendllU \'ardır. 

Re~mf llAnlann bir satın 10 kuruştur. 

KUçUk ilAnlar: 

Blrd~ 80 iki defası W Uç detaaı ~ 
dört ctefası 75 ve on defası 100 kUru§tur. 
Uı; aylık uıı.n verenlerin bir defaaı mecca
nendlr. Dört satın geçen llAnların fıuta 

~ satırları beş kuruotan hesap edilir. 

Bunun 20 günlük bir ölü 
olduğu anlaşılıyor 

Dün Defterdarda F eshane civa
rında bir arsada çuval içerisinde 
yarım bir ceset bulunmuştur. 

Yirmi günlük ölüye ait olduğu 
anlatılan bu kesik cesedin yukarı 
ve aşağı kısımları yoktur. Yalnız 

gövde ve bel kısımları mevcuttur. 
Müdde! umumi muavinlerinden 

Übeyt Bey, cesedin bulunduğu ye 
re gitmi!, tahkikata başlamıştır. 

Amerikalı iktısat 
mütehassısı 

lktısat vekaleti emrinde çalışan 
Amerikalı iktısat mütehassısı Som 
mervil dün tayyare ile Ankaraya 
gitmiıtir. 

Beşiktaş antrepoları 
Gümrük idaresince hazırlanan 

Beşiktaş antrepoları yarın açılarak 

eşya kabul edilecektir. 

Belediye ve bütçesi 
Belediye bütçelerindeki maaş ve 

ücret yekUnunun, bütçedeki mas -
raf yekununun yüzde otuzunu geç 
miyeceği vilayete tebliğ edilmiş

tir. 

Çıplaklar cemiyetine 
müsaade edilmiyecek 
iki gün evvel henüz hüviyeti ma 

him bulunmıyan bir ıahun şehri • 
mizde "çıplaklar cemiyeti,, kur • 
mak için teıebbüsata geçtiğini ha
ber vermiştik. Dün böyle bir cemi· 
yet kurulmasına müsaade edilip 
edilmiyeceğini öğrenmek üzere va 
li muavini Ali Rıza Beye sorduk. 
Çıplaklığın umumi ahlaka mugayir 
bulunması dolayısile böyle bir ce· 
mi yet kurulmasına müsaade 
olunamıyacağını öğrendik. 

Adliyede yaz tatili 
Adliyenin yaz tatili her $ene ol· 

duğu gibi bu ıene de yirmi temmuz 
da başlıyacak, beş eylüle kadar sü 
recektir. Bu müddet zarfında nö • 
betçi mahkemeler, müstacel işlere 
bakacaklardır. Hangi mahkemele
rin nöbetçi kalacakları henüz belli 
değildir. 

Mahkemeler, ağır cezayı isti) -
zam etmeyen davaları, tatilden son 
raya, eylül ve teırinievvele bırak
maktadırlar. 

Mahkemelerin tatil müddeti içe 
risinde, baro da tatil yapacaktır. 

Bir eczahanede eroin 

Bulutlu ve fırtınalı havalarda 
Marmara enginleşiyor. Sahiller 
göze görünmüyor ve ta ötelerdeki 
iki hayırsız ada birer seraba ben • 
ziyor. Küçük teknenin içinde, 
Bahrimuhitin ortasında, vapur ka· 
za&ına uğramı' insanlara benziyor• 
duk. Eğer motörün sesi olmasa ve 
güzel yüzlü, güzel gözlü, güzel 
sözlü çok genç bir hanım arkadat 
rumba söylemese, aklımdan g~en 
şöyle bir masal: ' 4Evvel zaman i • 
çinde bir gemi ve bu geminin bir 
kaptanı varmış ... ,, diye başlıyan 
masal uzayıp gidecek ... 

:(. 1(. :f. 

..... Adada, Bizans yapraı iki ta· 
to harabesi var. Y edikulenin, Ru· 
melihisarının iki minyatürü. t 

Bu ada Mısırlı Mehmet Ali pa· 
tanınmış, bir İngiliz lordu adayı 
satın almıt. Bugün otlu bir sahra
yı andıran adacık, o zaman ağaçlı, 
bahçeli, havuzlu ve ıad1TVanlı 
bir mamureymiş... İngiliz lordu • 
nun yüz cariyesi varını§... Harem 
dendiği zaman, benim hatırıma 
viran bir ahşap ev, kaf eıleri çürü· 
müş bir oda .. Yer minderleri .. Bir 
saç mangal... Mangalın batında 

başı çatkılı bir kadın ve ortağı 
gelir ... Ben frengin aklından ge • 
çen haremle, bizim haremlerimi • 
zin arasında hiçbir münasebet gö
rememişimdir ... İngiliz lordu, bu 
adada, frengin hayalhanesindeki 
haremi ihya etmi~ ... 

Dostlardan biri: 
- Herif burada ama zevk ıür· 

müş .. dedi. 
- Dünün zevkini düıünmekten 

ne çıkar, biz bugünümüzün zevki· 
ne bakalım ... 

Bunu genç hanım arkadafımız 
söyledi. Dünün zevklerini göjüı 
geçirerek ananlar çoktur. Dünün 
zevkini ~ilmi yorum, fakat bugü • 
nün zevk~ muhakkak, ki pratik ... 
Her şeyden evvel hulya ile za.man 
kaybetmiyorlar ... tik medeniyet .. 
lerde her şey, zevk bile, düne da.
yanmış.. Bugünün nesli, dünü de· 
ğil, günü dütünüyor. 

il- •• 

Fanileri gökten ayıran perdeye 
değdim ..• 

- Yahya Kemalin bu mısraı -
nı okuduğum zaman, ıairin değdi· 
ği perdeye değilemez sanıyordum .. 
Sanıyordum, ki bunun için çok u
zaklara gitmek lazımdır. Halbuki 
yassı adanın şu yalçın kayalıklı 

Gümrük muhafaza memurları ta (L\ıtfen sayfayı çeviriniz) 
rafından bir eczahanede araştır • ... 5-ınn--ıın_Ul __ lnl"";IUl'.'""llU,-:lllll=IU~Ull'.'""Ulll":=lll=hlll=Jl~llJl"";HJl--::UD~llın--;11U~Hfl--;ftll=-=H=ftU=-==, .. 

ma yapılmıf, iki büyük paket ero- i 15 Yll Evelki VAKiT ,-
Eınnmn111111ııım11n11q11™11"•mm11muı11mnnmnınmnmııımıwurm11111mnn•ı 

in bulunmuştur. Eczahane sahibi 
bunların eroin olmadığını iddia et 
miştir. Tahlil için kimyahaneye 
gönderilmiştir. 

Ahmet Haşim için .. 
Kaybettiğimiz Ahmet Haşimin 

hatırasını anmak için dün gece 
yüksek muallim mektebinde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda 

merhumun hayatından bahıedil • 
, miş, eserlerinden parçalar okun -
1 muıtur. 

11 Haziran 1918 
- 'l'iflbtcn ıılırıım hıtb<'rlere göl't"; lıU

kQnıet parlıınwntosu rdııl l\lösyo Eordatya-
11111 rlyııııetindıı bir 1çtlma akteden>k Olirclı
tanın 1stlkl1ilinl lldıı etmiştir • 

- ı.ondruda tertip olunan bir 7.lyafette 
nutuk bÖJ'll.} en 1\ll!ıter l..oıt Corç buhranın 
geçmediğini, fakat lnglll:r. \e Fran11ız.larrn 
eesart't ,.e st>batı 6BJ<' inde kolaylıkla atla
tılncağını bf'yan etml:Jtlr. 

- l\leclbd ınebu~an reisi H~ı AdU &y 
\ lyunaya gitmiş \C meclis rt>Jsl Mösyö Grn 
lle görllşnıUşUlr. l\toııyö Gros yarın allfam 
Adli Bey ııereflne rlyaM't salonunda bir "1· 
yaftot \"<'rce<'ktlr. Ziyafete bir çok na1:1rlarla 
Tilrkly" ııeflrl HU~lin llllml Pap da\·eı e· 
dilmiştir. 
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Komünistler 
----~ 

( KısA HABERLER) E~rar kumar' T A K V l'!.~,i 
Pazar · 80 

Çamlıca 
Dün sabah kapalı celsede 

muhakeme olundular 
Bir mayıata komünistlik beyan· 

nameleri dağıtmağa teşebbüs et -
mek ve bu beyannameleri dağıtan 
)ara vermekten suçlu olan bazı kim 
ıelerin muhakemelerine, dün sa -
bah İstanbul ağır ceza mahkeme
sinde ba§lanmıştır. 

Kız orta mekte
binde müsamere 

Asarı atika işleri Ik• . . b• 11 H . 12 f-f aıır 
ısını Ir araya azıran Sefer 

Jstanbulda mevcut asarı atika 17 Sefer 18 ,.~· 
işlerile uğraşmak üzere bir memu- toplıyan bir ev g~: ~~~ı~şu ı:::~ 1:.~~, 
riyet kurulacağı haber alınmıştır. Sabah namazı 3 !iO ıt.•' 

Çamlıca Kız orta mektebi bu 
den senesini de geçen cuma günü 
çok parlak bir müsamere ile kapa· 
dı. Talebe hanımların zeki ve kabi 
liyetli f'lleriyle hazırlanan bu müıa 
mere bıııtan bata bir ibda eseri ola 
rak lavıif edilebilir. lstikli.l muşı 
ile baılıyan merasimde "Beyaz kah 
raman,, isimli bir piyes ve "Köy• 
den dönüş,, adlı milli bir operet, 

hazu bulunanların gözlerini yaşar. 
tan ve göğüslerini haklı bir iftihar 
la kabartan ayrı ayrı iki muvaff a
kıyet uzvu teıkil etti. Müsamere • 

nin musiki, tiir, danı kısımları da 
pek zengindi. Musiki ile mevzula
rı, ritmik hareketleriyle, tefsir e • 
elen danalarda bu körpe kabiliyet• 
lerin yaratıcı kudreti bütün vuzu· 
hu ile göze çarpıyordu. Bu husus· 
ta bir fikir edinebilmek için prog· 
ramda okuduğumuz dansların ismi 
ni yazmak kafidir: Yaprak dansı, 
Tepsi dansı, gazeteciler dansı, Gül 
dansı, garsonlar danıı, gemiciler 
dansı, elma dansı, Rus dansı, ;ü· 

vari danıı .... 

Oğrend!ğimize göre, asarı ati· Beyoğlundaki evini esrar ve ku- o~ıe namazı ı~.ı3 16.1
1 

ka evkafa, belediyeye, müzeleı·e marhane tekline getirmekten suç· lkindı namazı 16.t
4 

19." 

Suçlular arasında bir kaç çinge
ne de vardır. Muhakeme, kapalı 

celsede devam etmiştir. 
Bu meseleden dolayı muhakeme 

edilenler, şunlardır: Mahmut oğlu 
Besim, ibiş oğlu ibiş, Salih oğlu 
Hulusi, Mehmet oğlu Mustafa, Oı· 
man, Ramazan, Mümin. 
ıııtt1ıımıımmmmnmnnnrmunmımmmtıW1ımmmnmtnmn~ 

ucuna gelip, batı havaya kaldır • 
mak kafiymit... insan, fi.niled 
gökten ayıran perdeye değiyor. 

Arkadaşımız, "Seı,, ve "Deniz,, 
manzumelerini okudu. Deniz sa • 
biden insanın riıhuna sır veriyor. 
Varlığımızın dar hendesesinden 
kurtulmu§tuk. 

Kayalıklarda, "uav, uav,, diye 
feryat eden martılar, Mannaranın 
ortasında, Okyanusun karikatürü • 
nü çiziyorlar ... 

Yassı adada, beni ne lngiliz 
lordunun bir zamanlar geçirdiği 
hayat alakadar etti, ne de adanın 
tek sakini kedi.. Evet, adada 
bir tek kedi var. Geçen seneye 
kadar adada bir adamla köpeği 

oturuyormuş. Günün birinde bu i· 
ki can ortadan yok olmutlar. On
ların yerini bir kedi tutmuf ... Mar
tı yumurtası ve sahile düşen balık
larla besleniyor .. Hayatından mem 
nun görünüyor ... 

Ben, ıatonun harap duvarları· 
na yazılan yazılar ve isimlerle 
meşgul oldum. Bu duvarlarda, gu· 
nıp gezintilerinin izleri ve sevda· 
]ann hatıralan var. Gelen, eline 
çakısını veya çivisini alıp, ismini· 
ve geldiği tarihi kazmıf. 

Eski ve yeni zevkin arasında
ki fark, bu harabe duvarlarında 
bile göze çarpıyor. 

1915, 1916, 1917 de, duvarla
ra kazılan isimler, tarihler, kema· 
li itinayla, dikkatle, gotik, ıülüı 
yazılarla hakkedilmiş. 1930 a doğ· 
ru, yazılarda ve kazılııta ihmaller 
beliriyor. 1930, 1931, 1932 nin 
yazıları bir çakı veya bir çivi, siv
ri bir taş ucuyla §Öylece çiziliver • 
miş. Bu üç sene zarfında yazılan 
isimler, acemi bir mektep talebesi· 
nin karalamalarına benziyor .. 

Yeni nesilden olan çok genç 
arkadaşımız dudak büktü: 

- Saatlerce uğra§ rp buraya i· 
simlerini kazanların akıllı olduk -
larına şüphem var .. Sanki buraya 
isimlerini bırakmak için gelmit • 
ler .. Ne garip zevk .. . ~ ~ ) 

Dokunma keyfine yalnız tetik 
bulun zira: 

Deniz kadın gibidir hiç inan -
rnak olmaz ha .. 

Adadan dönüyoruz. Uzaktan 
lstanbulun şaheser silueti görünü
yor. 

- Robenson Krüzoe neden ta· 
ir olmamış acaba?. 

- Eğer emrinde kuvvetli bir 
motör ve istediği zaman, istediği 
yere gidebilmesi iınkinı olsaydı, 

o da şair olurdu ... 

l\lı; amaz 19.40 fi.~ 
ve muhtel;f da!relere ait bulun • lu Temistoklinin muhakemesi, la· · ·sam n ' o Yat~• nama:ıı 21, ı t .. 

maktadır. Yeni yapılacak bir tef· tanbul ağır ceza mahkemesinde m~at 2.09 

kilatta bütün bu 'dairelerin tahsi~ dün ba•lamı•tır. \"ılın geçen günlerı t6l 

Bilhaua "Köye dönü§,, opere • 
tinde musiki ciheti de pek zengin· 
di; köyünden tahsil için ecnebi bir 
memlekete giden ve bu seyahatte 
köyünden manen de uzaklatan bir 

gencin ak sakallı dayılar, ihtiyar 
nineler, temiz ve ma.aum köy kız • 
ları, babayeğit delikanlılar kartı • 
aında nasıl ana yurda bağlandığı· 

nı gösteren bu piyeste çocuklar ha 
rika denebilecek bir kabiliyet gös 
terdiler; bu, onların mevzuu idi; 

vatani mevzuları vatan yavruları· 
nın ne kad1.r derinden sezdiklerini 
göstermek itibariyle bunu hangi 

noktalarda daha çok tavakkuf et • 
menin müımir olacağını ıöıteren 

bir iıaret ve hayırlı bir alamet ıa· 
yabiliriz. 

Bu muvaff akıyetinden dolayı 

mektep idaresi ile kıymetli çocuk
larını candan tebrik etmeyi sevim· 

satları birleştirilecek ve tavzif e· 
dilecek memur da asarı atikanın 
muhafazası ile meşgul olacaktır. 

Tepebaşı bahfjesi 
Tepe baıı bahçesinin kira mu· 

kaveleıi bittiği için kiracı M. Le
man tarafından belediyeye devre· 
dilmittir. 

Ancak devir eınaaında, Tepe 
batı bahçesindeki binalar için ki
racı belediyeden 36 bin lira iate • 
mektedir. Fakat belediye ancak 
7 bin lira vermektedir. 

Y :ı lı;alao .. 206 

Davada, esrar içmek, kumar oy· \... ~t 
namaktan suçlu bazı kimseler daha HAVA - Yeşi!k6Y askeri bu/J 

• l zinden verilen maltl.mata gısre:.tt~ 
vardır. Bunlardan birisinın ö düg .. ü -"1 iJw· ve az bulutlu ve mütchav~• 
anlaşıldığından, hakkındaki dava rüzglrlı olacaktır- 2,, ı' 1 

düşmüttür. DUnkU mcaklık; en fazl~~;ıre 
derece, bava tazyiki 7156 ın 

Mahkemede hazır bulunanlar, _ :=;.---~ 
.suçlarını inkar etmiıler, tahkikatı ıı R A D Y O 
yapan polis memurlarının ıahit o· ~'========-

Bugün larak çağrılmaları için, muhake • 
me, otuz eylüle kalmıştır. 

Esrar içmekten hapse 
mahkum oldular 

1STANBUL - .,Ott 

M. Leman bu vaziyet üzerine Kurbağlı derede Arap Saliha 

18 - 19 gramofon. 19 - 1~ ~ 
ttk Bey gTUpu. 20 - 20.so J3C >' ,.. 
20.30 - 21.30 Tanburi Refik J3C 1' 
dtı.§lan. 21.so - 22 gramofon- ff'' 
baren ajıı.ns, borsa haberleri. 

AN KARA (HU m.) ıS" 
hukuk mahkemesine müracaat et• Hanımın kocaıı Mustafa Efendi -
miştir. Muhakeme neticesinde be· 
lediyenin bu binaları satın alma • 
ğa mecbur olmadığına karar veril
miıtir. 

M. Leman yedi bin lirayı ka -
bul etmediği takdirde binaları sö· 
kecekmiş .. 

75 kuruta bir yllan 

Avrupada yılan ticareti yapan 
müeaaeselerden biri ticaret odası· 
na müracaat ederek bir metre u· 
zunluğundaki yılanları 75 kuruta 
satın alacağını bildirmiştir. 

Ali Fuat Paşa Konya 
mebusu oldu 

Ankara 9 - Konyada münhal 
meb'usluğa müstakil olarak nam • 
zetliğini koyan Ali Fuat Paşa bu • 
gün intihapta ittifakla meb'usluğa 
seçilmiştir. intihabın neticeai tel -
grafla Büyük Millet Meclisine bil· 
dirilmittir. 

Pllayeler 

nin evinde toplanarak esrar içmek 
ten suçlu görülen gazete müvezzii 
Kadıköylü Mehmet, arabacı Mu • 
ammer, aandalcı Kemal ve kahveci 
Lütfi Efendiler, dün latanbul ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmişlerdir. 

Dava edilenler, suçlarını inkar 
etm~ıler, polisler p.hit olarak din -
lenilmitler, müddei umumi Ahmet 
Muhlis Bey ceza istemiştir. Netice 
de, Mustafa, esrar içermekten altı 
ay hapse, diğerleri de esrar içmek 
ten ikiter ay hapse mahkUm olmuş 
lardır. 

Yakalan kaçaklar 
inhisara ait maddelerden .kaçak 

olarak yakalanların kullanılmıya
rak bir heyet huzurunda imhası la 
zım geldiği alakadarlara tekiden 
bildirilmittir. .--. 

Ticaret ve zahire borsasında ça· 
ı.,an plasiyelerin ticaret odasına. Sahibiçıkmıyan kaçak eşya 
kaydedilmeleri kararlaımıttır. 

Vlllyet idare heyeti 
Vilayet idare heyeti yarın topla· 

narak elindeki evrakla meşgul ola 

caktır. 

Cuma günü lskenderiyeden ge • 
len Ege vapurunda gümrük muha
faza memurları tarafından araştır 
ma yapılmış, makine dairesinde 15 
metre İpekli kuma§ ile ipekli men

12.80 - 13.30 gramofon· 1y!J 
filarmonik orkestra. 18.4.5 - 'f}7 
19.SO - 20 gramofon. 20 aj~ 

BU il R IC Ş (SU-l,2 m.) jJ .... 
18 musiki - 20 musahabe 1 

B V D A P l!l Ş T E ( 550,li l!J'...ı" 
20.20 konferans - 20.155 koli". 

çlgan - 19.15 cazbant. 
PRAG (488,6 m.) r' / 
19 radyo neııriyatı - 20 opl 

gramofon. 
ROMA (4U,2 m.) 

21 havadis - 21.4.5 operet ) 

VA RŞO VA (\412 m.) (-", 

18 musahabe, konser - 'J,O jJ 
21 halk eğlenceleri- 23 dans ı.1l 

Yarın 

l8TANBULı / 
18 - lS.30 gramofon. lS.SO 

sızça deres (milptedilorc m~_.I 
19.45 Hikmet Rıza Hanım. 19 ,-,.ı 
Zeki Bey. 20.SO - 21.SO Saflf 'i' 

arkadaşları. 21.30 - 22 graıııofl 
itibaren ajans haberleri, saat &ı 

ANK.AltA h 
12.30 gramofon - 18 fUArfl'F ı 

18.45 saz - 19.80 gitar konser 
haberleri 

8 U K KEŞ (S9t,2 m.) ~ 

20 konser - 21 salon mu~ı 
gramofon - 21.45 konser - ı 

B tJ DA PEŞTE (350,6 ı:ıı·~ 
18 konferans - ıs.so orl<es 

Almanca ders - 23.30 çlgan rfJ 

PRAG ('88,6 m.) O 
19.30 radyo nC§rlyatı - :ı 

22.10 opera - 23 son haberler· 

R O M A (O I .~ m.) ~ı t 
21 havadis, gramofon - 1 

, 

23 ha.fi! musiki - 23.515 ha,·ııdl' 

,.--------------, dil bulunmuştur. Eıyaya kimse sa-

Her sene muvaffakıyetlerini B Q R S A bip çıkmamıştır. . 
li bir borç tanırız. 

V t YA N A (5US,1 m.) tf': 
20 askeri muzll-u - 20.35 j! 

yatı - 20.4.0 asker konser - .,,. 
rans - 23.30 radyo jurnalı - ' , 

memnuniyetle kaydettiğimiz Çam 
lıca mektebi hakkında tekrarında i [Hizalannda yıldız işareti olanlar üzer· 
sa bet bulduğumuz bir temenniyi terinde 1 O I Iaziran muamele olanlardır) 
de bu münasebetle yazmaktan ken 

1 
__ R_ak_k_·ı_m_ıa_r_k_·a_p_an_ı_ş _f_iy_aı_ıa_n_n_ı _g_ö_sı_cr_ir_ 

dimizi alamıyoruz. Saf ve berrak Nukut (Satı~) 
bir hava icinde cidden saf ve ne -

f -

zih bir muhit tetkil eden Çamlıca 
mektebini bir ortamektep halinde 
mahdut bir zümreye ıtık verir gör 
mekle bir eksiklik hissediyoruz. 

Mevcut tetkilatını bir parça tevsi 
etmekle onu liseye kalbetmiı olma 
sını bu sefer de mütetebbis ve a· 
zimli Maarif Vekili Beyefendiden 
bekliyoruz. Jt.~, 

Acıkh bir ölUm 

Kum' 
•20 r. Fransız 110.- • t Sllln Av 
• t Scerlln 7 r s.- • ı Pezeta 
*I Onlar 17ti,·- * l Mark 
•20 Liret 21~.- •ı Zolııtf 
•20 r. Relçllı:I t lb.- • ı PenJX 
•20 Drahmt 2~.- •20 Lev 

•20 DIİıar 
•20 Jsvlçre 620,- 1 çen·one~ 
•20 Le\'I 2.1 - • ı Altın 
• l Florin 84.- 1 • t Mecidiye 
•20 Kuron Çek 120,- 1 • I Banknot 

t.6,-. 
18.-
49 -· 
'l5-
ao-
24,· -
54 -

031.-
33.-

2J5,-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

•Paris 
•Londra 
•Nev-York 
•;\ll1Ano 
•Brüksel 
+Atlna 
•Cenevre 
*Sof ya 
•Amsterdam 

12.03 
71~.-
1158-
Q.O:"-· 

3.:l8fi250 
82 -

2. ~540 
67.8750 

1.17;'3 

•Pr~ğa 
•Vl)'anı 
•Madrtı 
• Berlln 
•Vırşova 
•Peşte 
•Biıtreş 
•Belgrat 
.~loskova 

1589 
4.3775 
5 54-

2.018750 
4.1975 
3.64-

:"9.77 
34.9875 
108-l,75 

Esham 

lş 'Ranlı:ıısı 9.55 Terkos 21) 50 
Anadolu 25 40 +Çtmentn Aı. 12.85 

Reji 3.S~ Gnvon ney il.!10 

sır. rtayrlye 15. +Sark ne~ \.!,-

Tramvııv Sl.30 Balya 2 20 

U. Sigorta J0,30 Şark m. ceza 2.35 

• Bomontl 21,6~ Telefon 13.-

istikrazlar Tahviller 

Tüccarla gümrük arasında 
çıkan ihtilaf 

Gümrük idaresi 31 mayıstan ev
vel gelmit olan eıyadan belediye 
yüzde 2 okturva almıştır. Şimdi tüc 
car bu malları çıkartmak için güm 
rüğe müracaat etmekte ve resmini 
vermektedir Bu arada gümrük ida 
resi bu mallardan ikinci defa ok -
tuva almak istemektedir. Gümrük 
malların 31 mayıstan sonra çıkarıl 
mak istendiğni söyliyerek yeni ta
rifeyi tatbik etmek istemektedir. 
Bu yüzden tüccarlarla gümrük ara 
sında çıkan ihtilaf dün gümrük ve 
inhisarlar vekaletine b_ildirilmiı -
tir. 

Bir hırsız takımı 

!on. ~ 

Kaymakam ve ~J 
müdürleri 

Münhal bulunan Adılı~~ 
kaymakamlığına Beykoı 
mı Kamil Reşat, Beykoı\ 
Şileye sabık kaymakaJ11ı ~ 

hukuk müşavirliği şefi e:, 
kırköyüne Fatih kayrııe.1< .j 
Fatihe belediye mektoı>Yj 
luk Nihat, Tireboluya ıt1' f 
ren Küçükpazar nahh'e ld ,e 
Muzaffer, Civrile mül ) . .., 

- }111' 
larından Heybeliada nıı ~p 
rü Eşref, Re~adiyeye ;\~;"~ 
biyesi müdürü Fuat, ~1 ~J 
ye Dolapdere nahiyesı J11 ,i~ 

• t1'1 
dullah Fehmi BeylerıJ1 I l 
dikleri vilayete tebliğ 0 ıı17/ 
Yeni kaymakamlardaJ1 Jıf• 
vazifelerine bat larnışlar 

Öy .. ............ KADIK e .............. 1' 
~~ Havagazı Şit. 
~ ~~ ~ 

- Ama ben bu adada ömür 
sürmek isterdim. 

Dördüncü Ordu sertabipliğin • 
den mütekait miralay doktor Ha
aan Tevfik Bey vefat etmit ve ce
nazesi bir çok müderrisler, hoca • 

lar ve doktoların omuzunda taıı
narak gömülmüştü. Hasan Tevfik 
Bey 302 de Tıbbiyeden çıkmıı, 
Bongoı Patanın muavinliğinde bu 

lunmuştur. Kolera hakkındaki kıy 
metli tetkiklerinden dolayı iki bey
nelmilel kongrede Türkiye namına 
hazır bulunmuıtur. Muhtelif has· 
tanelerde ve kolordularda ıer ta • 
biplik yapan Hasan Tevfik Beyin 
vefatı bir çok arkadaılarını müte
essir etmittir. 

lst. dabtn 
1933 .. 96.!IO .. 19.40 

Elektrllı -
Tramvay 'il,S.; 

Mustafa, Mehmet, kayıkçı Ha • 
san ve boşta gezn takını r· :dan Ek· 
rem gemilerden hırsızlık yapmıya 
karar vermitler ve hazırlık yapmıt 
lardır. Dört arkadaş evvelki gece 
Sirkecide rıhtımda bağlı bulunan 
Sadıkzadelerin Kemal vapuruna 
girmişler ve güvertede bulunan ma 
nifatura sandıklarını açmışlardır. 

Hırsızlar sandıklardan 8 top ku • 
maş1 almışlar ve kayıka yüklerken 
polis memurları tarafından görüle 
rek yakalanmıılardır. 

:: 12 Haziran Paısr 1e 
:1 ,. (jtıP 
ii saat 15 te KadıkoY 1000 
.. s• 
:: reyya Paşa sinernası , .,e 
:: eh I ~ - Süleyman Nazifin Abdülhak 

Hamit için aöylediği aözü unutma
yınız: "Hamid in ömrü çölde geç
miş olsaydı, Sahrayı yazmazdı. 

Selimi izzet 

~arlı: D.\'Olları 2.80 
.n.Muvnhhade 53.75 

GUmrUkler 5 55 
1928 !\1ümes. A 7,95 
Bafdaı '' 75 

"" 

* Ergani 
Rıhtım * Anadnlo 1 

•Anadolu il 
• A. Mllmes~ıı 

·ı·! verilecek olan 8111 ·oe ~ ı 
. . . dersı ~r 
:: ve pasta pışıraıe t e , 
is Hammefendileri da\'~4zS~ 
:: •• .. .. s:; .. 
i:c:::::n:m:u:nEum:n::tı ..... • 

9H5 
ıS,2,5 
44 55 
44,SS 
56,40 

~ 

'l 



Tefrikası:· 25 
-------·-··-··---····-··----
3 MAYIS GECESİ .. 
- Evet. 
~"f' çÖktü~ ıt, genç kızın 

dım. Eğer Nahide katil diye ya -
önünde diz kalanmasaydı, kendimi katil zan· 

har; Bunu size burada, çocukluk 
V urnda söylemek istedim. 

tıQ e Renç kızın ellerini avuçla -
lll İçinde arktı. 

~d- Müfit, canımı acıttın. Ne 
lr kuvvetlisin! .. 

~ - Seni kollarımın arasına al -
ti) ' •ıkınak, sıkmak, sıkmak is • 
0tuın ... 

'cı;: Aına canımı acıtma .. Canım 
hia, ~::ça,. aklımdan çıkmıyan bir 

•lbırni sızlatıyor. 
"'Bu his nedir?. 
..... il. 

aı.... ır bıçakla ölecekmitim sa· 
'""10?'t!~ı ' . 
"' Bu da nereden geldi?. 

l~ ....... Anlatayım. Evvelsi sene 
•et~'~• ıitnıiştik. Bir köyü ziya
t-.,d ltık. Orada l:ir falcı kadın t,. ~.na gittim. Kadın beni gö· 
tiJed· Rozleri yerinden uğradı, ge· 
d~l~·ve ellerini uzattı. Kadının 
te b 1 titriyordu. Duvara dayandı 

&na.: 
cc 

~lcJ...._ NikahlandıAın gün bir bı • 
ile dl ölecc~in,, dedi. Sen buna 

erıin? 

Stıı b~~a ne dersin?. 
....... 1-f 'ht ıç. Manasızlık. .. Falcı hok-

2' ıih .... 
....... ""ı.. ı )'lan oy ~ deme. Şimdi falcıyı 
~ı çıkarmak için iki çare var. 
l.iı d 1 Çare evlenmemek. Bu ka -
~ld 'ili. Hele bundan sonra. Şu 

e Uc· ~. ~· ı?ci çareye baş vuraca· 
"ııı.... iltahlanmak için gün tayin 

--.ıiın. Merasim yapmayı • 

"'oı;-·' 
tU11 ..... ~na hiçbir teY sorma. Bir 
L.. i-e b o 1 •do 'kAh "")'~~ enı a , gı ıp nı a ımızı 

....._ Sahi mi aöylüyoraun?. 
....._ tlbette sabi söylüyorum. 

~ "":' Demek istediğim bir günü 
'iltihap edebilirim. 

....._ tvet. • 

tt1~~en~ ~lmıya geldiğim gün 
ntııın?. 

~ ~ Celeceğim. Ama çok uzat -
'-hı.ı~ olsun. Bu histen kurtu· 

~ret Ayte .. 
~ ıe..· kızın elini öptü. Bir müd

ıı durdular. Ayte sordu: 

"~~ liQni K · h "ld .. ~·· erıme anımı o ur• 

nedecektim. 

- 13 -

Hasan Bey itham ediyor 
Müfit Nerimanla ııörütmiye 

gelmişti. 

Merdiven batında Ayşeyle kar· 
şılaştı. Genç kız: 

- Gel, dedi, sana söyliyecek· 
lerim var. 

- Neriman bekliyor. 
- Sonra gidersin. 
Odaya girdiler. 

- Nerimana her teyi aöyledim. 
- iyi etmitsin. 
Ve genç kızı öptü. 

- Öpme, iyi değildir. 

Hayretle baktı: 

- Neden?. 
- Neriman peritan bir halde. 
- Müteessif oldum. Fakat bu, 

seni öpmeme mani dejildir. 
- Seninle evleneceğimi söyle

yince ne yaptı biliyor musun?. 

· - Tebrik etmittir. 
- Hayır, ağlamıya batladı .. 

Neriman hiç ağlamaz. Ben f&f· 
tım. Teselli etmek istedim. "Beni 
bırak, beni yalnız bırak,, dedi. 

- Ne zaman aöyledin?. 
- Bu sabah ... izdivacın bayırlı 

bir ıey olmadıjını bir kere daha 
anladım. Bunun için beni öptüğü· 

nü istemiyorum. ~ 

- Yanlış düşünüyorsun. 1 

Gene öptü. 
......ı. Sözümü dinlemiyonun no . . 

- Sen bir fey yapma, Bırak ta 
ben gidip Nerimanla konU§f yım. 

Neriman otunnu§ mektup ya • 

zıyordu. Başını kaldırdı ve Müfi· 
di görünce ıordu: 

- Ayteyi mi arıyorsun?. 
- Onunla görüttüm. Size IÖy· 

ı~miı. 

- Size de her ıeyi IÖylemittir. 

imasını anlamamazlıktan gel • 
di. ' ' 

(Devamı var) 

Ressamlar sergisi 
Halkevi müze ve sergiler ıubesi 

bu mevsimin son sergisi olmak Ü· 

zere kıymettar reısamlanmızdan 

Zekai Pqa.nın reıimleri ile bir aer 
gi tertip etmektedir. Şimdiye ka· 

dar hiç bir ıergide tethir edilmi • 

>411fi '& riİYanıda görmüttüm ya. 
d\ p ~bu bahsı kapamak istiyor
~ı, .:t _bir türlü söz karı,tıra· 
'il. Ylıyecek bir §ey bulama· yen bu eserleri gidip görmek güzel 

~)'- ıanatlar müntesipleri için büyük 
'l"Ç deva · 

s_ ....._ 8a. m ettı: bir fırsat olacaktır. 

~ titt~'llla garip bir teY geldi. ·················································-· ..... -. -~llt .... _ ""len sonra odama çıktım, j5··5··-···:···:···h···f········b··b···········:··:·····----·ı· -~- be.Jct O .. d 'k' k ii amımı ı zıssı anız ıçın yı. 
L_: 1 "ardı Tımb· ... nul n e 1 Bı lan ii kanarken en mükemmel mil· il 
:'et~ L .. a ıı o amaz. u e· :: .. ı 

• ıql\ lek . 1 A k i! ıadı taaffun olan 'i 
ı.. esı o amaz. ma an .. ı 

~ "4•e b . :: J. /" 1 t IUll enzıyordu. Her halde p v•o 
1 ~ '"· e\f\.el t · d' ... · ıl 49 " ~ i .~~ l k man omu gıy ıgım :: uıovı HPOIU 1 

~ii e e Yoktu. Eğer olsaydı, Ükullandığınıı takdirde ylizUnih:del 

fi.: di"1, ~id· Eğer b~raz gayret et· H Tazelik ve Gençlik 
~eteı ıp teılım olacaktım. :: b . k · L I · • 
~il erde ok d k .1 k'f :i ehrece lir. yıo aynı zaman· 

.._. u um atı tev ı :ı . I ki 
'· Nahid .. ' 1. b' il da sarı basta ı ara ve baıa· 

il~ 8 e ıaım ı ır genç :: k d b' k · "'): . • İr ge k .. 
1 

. . ii rata artı a ı pe mlleuır· 
t~'tı İtliye . ~ç ız böy e hır cı • 5• dir. Aliıneti farikamızı ve ün· 

~ ı_ hılır mi? Ne fecı' •ey' :I · · · · b ·ı ı ""'1 ·.. ,. • •: vanı tıcarımızı amı o mıyan 
lt Ilı çalmak . . "td·· .. ı. ı 

' 9ll" ley ıçın ° urmu§. ij biUimum mümasil müstabzarab 
~ l>i • ~aha var. !~bancala- li reddediniz. 
'-t_.tiai kaybetmiıım. ii Fabrikatörleri: SCHÜLKE 
,~11ıisin?. . ji & MAYR A. G. Hamburg 

tj tte eminim. ii Umumi acentaaı: S. Jakoel 

Dilimize 
87 inci liste ••--•••••-••••••••• 

s o R p 

ANKARA 9 ı A. A. ı - T OT Ce· 
mlyetinden: 

l{zırşılıklan aranacak arapça ve tarsça 
kelimelerin 87 numaralı listesi şudur 

1 - Abide 8 - Cihan 
2 - Ahlılk 9 - Cumhuriyet 
3 - Akide 10 - De\'lr·Devr· 
4 - Acıf .ı\tf· J 1 - Fen 
5 - Buhran 12 - fc,•eran 
6 - Ce\her 13 - Fezleı.e 

7 - Ciddiyet 14 - Fuhş 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
57 inci liate 

39 uncu mektep: 
Te.tetr: Açıkta anlatma - Tedenni: Aşalı· 

lama - Terbiye: t~ı yetı,tırme, büyütme -
Tedrici: l'a,,·q yavat - Terfih: Bollukta yn· 
ptma - Terettüp: tJ11t11ne .tlmu, Di:ıt!leın~
Terblı: Bırakma - T'f'rtlp: Dizme kuruntu
Tesblt: Saplama, batlama - Tezekktlr: Uı
lama - Teıkere: Uı yaz.ısı - Tezellül: Al • 
çaklığa katlanma. 

40 ıncı mektep: 
Tdılr: Açma - Tedenni: Gerileme -Tf'd

ricl: Uıul uııul, Y•vae )"a''af - Terbiye: u .. 
lauclınna. uelanıa - Terfih: Ondurma - Te· 
rettöp: Dtlfme (uıtıuna işi l:lğUtçWere dil -
ııer) - 'l'erhla: Brakma, 8&hvenne - Tertip: 
Düz.en, dizme, 11ralama, _ Teblt: Uzaklat • 
tırma - Te:ıekkllr: Anına., konuının. 

44 üncü mektep: 
Tefılr: Açma - Tedenni: Alçalma - Tn· 

tlh: Babatıandırma. - Terettüp: Ona dtl§ • 
mek - Terbla: Bırakma, aalverme - Tertip: 
Sıralama - Teıblt Bağlama, Köklendirme -
Tezekkür: ik'raber dU,ünme, konupna. 

46 ıncı mektep: 
Telılr: Anlatıtı ar.ına - TedennJ: Gerile -

me _Tedrici: Ayak &)ak, yaYaf yavq. 111'& 

Ue - Terbiye Ullandırma elveriıll yapma -
Tercttmetbal: eanmı anlatma - Terfih: Ya -
taYlfl bollaJ!dırmak, senlfletmek - Tere& -
tüp: 1Jıtüne düşen alınan - rerlm: ı.tıea ... 
mak ııten kop·ermek - Tertip: l)lallek, dll
zel&lllf'k - TesbJt: Yerleıtlrmek - Tezekkür: 
Anmak ileri ııUnnek - Tes)ıeıe: Yaz.ılımt 
yaprak - Teı.dzlll: Al~{ olma sallantı. 

~--tep: 
Tefalr: Aı:-ma - Tedeaaı Gerileme - Ted

rici: Yavaş yavat - Terbiye: Tınıarf Ot -
retme - TercUınt"lbaJ: Battan geçen - Ter
fih: Bollqtırma - TerettUp: tlııtllne düte
Terhlıı: Sahwrme - Tertip; Dizme - Tea • 
bit: 1·er1e,tırme - Te:ıekkUr: Anma - Tez.
kere: Yazı - Tez.dlW: Alç.alına • 

36 ıncı mektep: 
Tefalr: Açık~ anlatma - Tt!Clennl: Aşatı

lama - Tedrici: Yavaş Y&vae - Terbiye: 
tyt yetlıttlnne, UslancJırma - Terfih: Bolluk
ta Yllfatma _ Terettüp: tlııtttne alma, dl • 

zllme - Terblı: BırakJDa, aalıverme - Ter • 
tip: Dizme, kuruntu - Tesblt: Bağlama, •P 
lama - Tt'J:ekkUr: Uslama - Tezkere: Us 
YU181 - Tezellül: AJçaklıp katlanma. 

58 inci liste 

2 inci mektep: 
Bali: Çözmek, Çözlllll - Baıtm: Yomu -

tak lıath - Bayır: tylllk - Hotbln: Kendi. 
nl belenen - Hulu: Yaranma. Temiz sev • 
gl - HWya: Kunuıtu - Huy: Alıtmtı -
Hllk6met: llbanbk - BllkUıa: Buyruk ıllr-
me. 

49 uncu mektep: 
Hakem: Doğrucıı - HalAJ: Yojturulan -

BaUm: Yavat - Bayat: Yatayıı - Bayır: 
tylllk - Hikmet: Yaradılıt - Hlyanet: Kö· 
tU - Hotbln: Kendini brğ<"nPn - Huy: Ya· 
radılıt - HükOmet: Boyurukçu - HWdlm: 
Buyruk. 

1 inci mektep: .. . ' .. ~ . 
Hakem: Ara bul~ - Haoetmek: Açmak, 

çözmek, eritmek - HaUm: Yomupk b&fll
Bayal: Karaltı, gölge, Kunıntu - Hayır: I· 
yWk, iyi it - Hiyanet: GWı ~ - Ho&bin: 
Kendini 11Sren, kl~YI beğen111tyen - Hulb; 
Oz ayrılığı - Hulya: Kuruntu, sonsuz dlltlln· 
ee - Böküm: Son eös. keettnne l&kmh. 

5 inci mektep: 
Hakem: Yal'(UCd - Halli: Yaaakaaı -

Balletmek; Çözmek, eritmek - Haunı; Uy • 
gıın, uyuk - Hayal: Gölge, bellrııb: - Ha • 
yır: iyi it - Jlllonet: Kl:lklü ııöz, ytlcıe eı:ı
Hlyanet: Bağlllk - Hotlıln; Kendlnl bete • 
nen - HulCıı: Katıkıı:ılık, doğnıJuk - Hul -
3-a: Kurgu, kuruntu - Huy: Yaraddııt, dQf -
HUkttm: Kesip atma-

30 uncu mektep: 
Kalem: l'azgıç - HalAl: Ö®'me - Hal: 

Sormak - Halim; 'l"avq ~lnlt - Hayal: 
Kunıotu - Hayır: lyUlk - Hikmet: Var -
lılc - Htyanet: Katı yttrekllk - Bo&blıı: BD 
ytlk slrtbtme - BaJQs: Dotrutuır - Hulya; 
Karua• - Bay; Yaradıllf. 

Tatbikat mektebi: 
, ... .. ., 

" .. 

Ankarada ilk bahar at 
yarışları yapıldı 

ANKARA, 9 (A.A.) - (Gecik· cikmittir.) Bugün lıtiklil ıpor 1a· 

mittir.) Bugün ilk bahar at yarıt· hasında Çankayalılar üçüncü ta • 
larının betincisi icra edildi. Ha· kımı ile Sanatlar mektebi arum• 
vanın yağmurlu olmasına rağmen da yapılan bmuıi bir müsabaka • 
oldukça kalabalık seyirci vardı. da Sanatlar mektebi bire kartı iki 
Birinci kotu dört ve daha yukarı aayı ile kazanmıttır. 
yaşta 933 senesinde hiç kotu ka- ANKARA, 9 (A.A.) - (Ge • 
zanmamıt yerli ve arap hayvan • cikmittir.) Bugün iıtiklil spor ea· 
larına mahsustu. hasında lig maçlarına devam edil· 

Meıafesi 1600 metre idi. 10 di. Ankara gücü, Gençler birliii 
hayvan girdi; Ceylan birinci, Ga- ve Muhafız gücü, Çankaya birin
rip ikinci Mayiler üç.incü geldi. ci takı:mları karşılaıtılar. Saba 

ikinci kotu: Bu kotu üç ve da· çok kalabalıktı. 
ha yukarı yattaki halis kan lngi· Ankara gücü, Gençler birlili 
liz hayvanlarına mahıustu, handi· maçı: Geçen hafta yağmur dola .. 
kaplı mesafesi 2400 metre idi. yisile ikinci devrede ve devre ni· 
Bet hayvan ittirak etti. Piper bi • hayetine 36 dakika kala tehir edi· 
rinci, Gossör ikinci, Flayılayd len bu maç çok heyecanlı olmut-
üçüncü geldi. tur. 

Üçüncü koşu; dört ve daha yu· Ankara gençleri bu 36 dakika' 
karı yattaki yarım kan İngiliz hay içinde geçen kaybettiklerini teli· 
vanlarına mahımtu. Mesafesi fiye çok çahtblar. Fakat yalnız 
1000 metre idi. Yıldmım birinci bir sayı yapabildiler. Buna mu • 
geldi. kabil geçenlerde yaptıklannı fazla 

Dördüncü kotu; dört ve daha 
laştırmadılar. 

yukarı yaıtaki arap ve halis kan Oyun bire karşı iki ıayı ile ve· 
İngiliz at ve knraklarma mahıua- gençlerimizin galibiyetiyle bitmit" 
tu. Mesafesi 600 metre idi. Tay· 

tir. Ve gençler mıntaka f&mpiyo-' 
yar birinci, Rüçhan ikinci, Sevinç • 

nu olmuftur. 
üçüncü geldi. 

Betinci koıu; üç ve daha yu· Muhafız Gücü- Çankaya ma• 
karı yatta.ki ve 1933 te kotu ka • çı: Hakem İbrahim Turgut Bey·' 
zanmamıf İngilizlere mahsustu. di. Fakat 15 inci dakikada yal-~ 
Mesafesi 2200 metre idi. Bu ko- mur batlaınıt ve oyun haftaya bı·· 
!Uya gelecek hafta Gazi koşuıu rakılmııtır · · .. 

ko,acak taylardan ikisi ve M. Bin- Tenis maçlan 
sin Sıfra tayı de. kotlu. Sıfra bi· ANKARA, 9 (A.A.) _ -(Ge • 

rinci, Güler ikinci geldi. Birinci cikmiıtir). Bugün Muhafız pcü· 
ve ikinci gelenlere ikramiye ve Ten is ıahaıında teniaçile-r aratın : 
mükifatlan verildi. da tertip edilmit olan tenis tur •• 

Giresunda spor nuvaıına saat sekizi otuz ıeçe bai 
Giresun, 9 (A.A.) _ (Gecik_ lanmıthr. Pazar günü tekler ara·· 

mittir.) Spor hayatını kuvvetlen. s~nda birinciler taayyün edecek ·: 

d . k kökl,.•timıek ve halka tır. ırme ve _,. •
1 

• 
büyük bir spor sünü yqatmak Muhafızgücü bısikletçı en 
makıadiyle Giresun Halkevi tara· Kastamonu, 9 (A.A.) - (Ge' 
fından tertip edilmekte olan 16 cikmittir). Muhafız gücü bieik ~ 
haziran spor tenlikleri için büyük letçileri bu sabah yedide ll•ua ha 
hazırlıklar yapılmaktadır. raket etmitlerdir. Sporculan me • 

Kotu, vitiyetlerden, kazalar • ruimle teşyi edilmitlerdir. 
dan ve köylerden ıelen balkın bu S orcular bu akpm llıaza • ...,.· 
ıenliklere ittiraki temin edilmit - ra~lardır. Yarın da Çerkqe ha· 
tir. Şenliklerde bin ıporcu ıenç k t d-... klerdir. 

d . 'kli I re e e ~ 
tarafın an ıstı .. 1 martı aöy ene • • 
cek ve beden harekatı yapılacak- lzmırde futbol maçlan 
tır. 

Ayrıca mükafatlı apor müaa • 
bakal~ olacaktır. Ayın 23 ünde 
de deniz spor ıenlikleri yapılacak· 
tır. 

Ankarada futbol 

IZMIR, 9 (A.A.) - (Gecik ."\ 
mittir) Bir gün evvel tehrimize• 
gelen Romen atletik takımı bugün 
ilk müsabakasını Altay takımı ile~ 
yaptı. Sabahliyin kapalı olan ha• 
va, öğleden sonra açmıı •e tam .. 
bir futbol havası olmuttu. Bun& 

ANKARA, 9 (A.A.) - (Ge · rağmen sahada kalabalık denile.; 
...,., ,,."'""'" ' " "'" • • cek bir seyirci mevcut delildi. 
doğruluk - Balya: Konınta. • • · • · Oyun hakem Altın ordulu Sa·' 

3 üncü mektep: 
im Beyin idaresinde L-•ladı. o .... · Hal: Qö&llldl - Ballm: l'•Yat yavat - 11-T 

Büküm: Ke.tlrmek. ha baılangıçta hücuma geçen Al· 
44 üncü mektep: tay, hemen bir ıol kaydetmiflL 

Hakem: ArUalan, adaftmct - ~. Böylelikle Altay bu devrede çok 
mek: Eritmek, yapmak - BaUm: YıımU§&k 
batlı _ Hayır; tyUlk - m 7anet: Alçaklık- hakim bir oyun onıyarak ilk parti· 
Botlıln: Kendini ıören -Hal .. : 8alllk, du- yi 5-2 ıalip bitirdi. : 
ruluk - Huy: J&l1lddlfo 

10 uncu mektep: lkinci devrede daha iyi OJDIJ&• 
Hakem: nz1attırma - HaW: Hatifi& • r.ağı ümit edilen Altay, pıunuz· 

>"lf - Halletmek: Bitirmek - Halim: Yu - bir oyunla bu ümitleri bota ıetir-
~_Hayal: Allh olmayan d'1fllnee - 'f L" eki 
Hayır: tyı it - Jllkmet: Gidi - Hlyanet: J di. Romen takımı, zaı uır p 
Katı yttreldl. f..aık :raPM - Hotbln: Yal-ı olmasına rajmen, canla bqla OJ

nm keDllnl ıy1 ~ - llol6a: J>otrabık - nuyordu. Her iki takımdan biri· 
Hulya• Kuruntu - Huy: Yan4ılıt - Btl • 
ldhn: Son ek ~ • ı nin zaif bir tetekkül olmumduı 

58 uncu llate . diğerine ehemmiyet vennemeein • 
Tatbikat mektebi : den çok kolay ıol atıyor ve OJUD• 

hrat: Botaa• 1ııareama _ ı.ııw•k: :ear. da aranılan heyecan bir tirlü ha
eama, Ulke&mek - taukrar: YerlDde dar • lunanuyordu. 
ma - htlnull: Bakarak yuma - la(; AD 

• Wt.~ Z&ınan kayboldu?. • · il -mm:aıamh:a:dırıu111mı:ııu1111ırııa:ta;;mn111b•u•l. •-(404
1
••5

111
l 

111 ~ ... ft..L f-..1-- -·--. - Hakem: Aracı - Hayat: SatlJk, dirilik, ya 
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217 sene önce bir Türk sefiri Yeni kitaplar: ................................................................................ . ................................ . 
28 Mehmet Efendinin 
Paris Seyahatnamesi 

Dilimizi nasıl 
onarmalıyız ? 

Doktor (Memduh Necdet) Bey 
yukardaki isim ile bir kitap çıkar
mıştır. Bu kitap doktor arkada -
şımızın evvelce (Yazı yolu) un • 
vanı altında neşretmiş olduğu ki
tabın ikinci kısmıdır. Memduh 

-19 -

Bir azim k.arhane daha var ki ı tık. Orada teneffüı ettik. Sonra 
ayna yaparlardı. Bu da kralın i • buyrun !,, dediler. 
miş .. İzin olmadıkça girilemezmiş. Ceneraller ve divan erbabının 
Ayna perdah olunmasını seyr için kibarı her biri bir yerde istikbale Necdet Bey uzun zaman Anado -

luda bulunmuş, memleketimizin 
hemen her tarafını dolaşmış, do • 
laştığı yerlerde konuşulan şiveler 
ve kelimeler üzerinde tetkikat 
yapmış bir zattır. Bu itibarla öte
denberi arapça ve farisi kelimeler 

oraya da vardık. 

Burada da iki yüzden fazla tez· 
gah ve bin kadar amele vardı. Bir 
cam aynayı alçı ile tezgah üzerine 

yapıştırıp ikinsinin arasına mahsus 
bir kumla su döküyorlar ve dört 
kişi o iki aynayı biribirine sürtü · 

yorlar, ta hışırtı gidip yumuşaklık 
gelinciye kadar .•• 

Sonra başka bir tezgahta cila ve
rirlerdi. Hesapsız aynalar yapmış· 
lardı. 

Ticarethane sahibi iki ayna gös· 
terdi ki ne kadar büyük ayna yapı 
labileceğini görmek için bunu ölç· 

tük, biçtik. Mübalağasız bunun u· 
zunluğu 104 parmak, arzı 64 par • 
mak idi. Acaba bundan büyük ola 

maz mı? Diye daha ziyade dikkat 
ettik. Fakat bunu arzına, tul üne 
mütabık bula.madık. Uzun olduğu 
için arzı kısa geldi. 

Paris şehri lstanbul kadar bü -
yük değildir. Ama binaları, üçer 

dörder kattır ve yedi kat olarak 
yapılan da vardır. 

Evleri pek çoktur. Her katında 
bir güruh ehil ve ayaliyle beraber 
sakindir. Sokaklarında ahali pek 

kalabalık görülür. Çünkü orada av 
retler de sokak sokak evden eve 
gezerler .. Evlerinde hiç oturmaz • 

lar:. Kadın erkek birbirine girift ol 
duğu için şehrin içerisi pek kala· 
balık görünür. 

Dükkanlarda oturan ticaret ya . 
pan alış veriş eden de kadınlardır. 
Dükkanları tuhafiye.ile doludur. 

İstanbul hariç kalmak üzere, em 
sali olmıyan bir şehirdir. Sen de -
nilen nehir şehrin ortasından ge -

çerek ortada bir ada da vücude 
getirmiştir .. Bu adada bir çok bi -
nalar vardır. Notrdam dedikleri 
eski ve büyük kilise de buradadır. 

Her taraftan.köprülerle Sen neh 
rinin bir tarafından öteki tarafına 

geçilir. iki köprüsü var ki iki tara· 
frna serapa evler yapılmış, köprü 
sokak gibi olmuştur. Üstünden ge· 

çen nehri göremez. Sokakları ıon 
derece geniştir. Kaldırım taşları 

dört köşe traş olunmuş, ağaçlarla 
ve çimenlerle süslenmiştir. 

Evlerin kimi kagir, kimi yarı ka 
girdir. Bahçeleri de çok zevkli ve 
acip san'atlarla bezelidir. 

Bir ara Ramazanı şerif geldiği 

için eruç tuttuk. Geceleri cemaat
le teravi kıldık. Sekizi geçerek gü

neş doğardı. Ramazanı Şerifin on 
altıncı günü teşrifatçı gelip Kralın 
davet ettiğini bildirdi. 

Kralın arabası içinde Prenses 
Lanbiski olduğu halde geldi, bizi 

saraya götürecekti. O gün Prenses 
ile dizdize oturduk. Teşrifatçı ile 

divan Efendisi karşımıza oturdu -
lar. Maiyetimiz iç.in 40 beygir ge • 

tirmişlerdi. Bizimle beraber bir at
lı bölük, önümüzde ve arkamızda 
yürüdü. Yollarda selam için süvari 
ve piyade bir hayli asker dizilmiş
ti. 

Bu defa saraya avlu tarafından 
•anfdı. Kral indiği mahalie araba 
ile yanaştık. Evvelce Kralın kahya 
sı ve yakın akrabası bulunan Mös
Y.Ö .(Le Dük). ün odasına varmış -

çıkarak önümüze düştüler. Evvel· 
ce buluştuğumuz divanhaneye var 

dık. Kral tahtında oturuyordu. 
Herkes sırası ile oturmuştu. Bizi 

görünce ayağa kalktdar. Biz de e· 
limizi göğsümüze koyup Selam u-

ile bozulmuş olan türkçenin tas -
sulünü gösterdik. Yakın varınca 

fiyesi meselesi ile meşgul oluyor
temenna ederek vedaa geldiğimizi du. Geçen sene Do1mabahçe sa· 
arzeyledik. Mareşal Dövil Rua rayında toplanan dil kurultayın -
Kralın ağzından cevap verdi: da fikirlerini kısmen söylemişti. 

- Elçiliğinizin iki devlet ara - Doktor bu defa dilimizi onarmak 
smdaki eski doıtluğun muhkem ol için düşüncelerini daha etraflı bir 
masına sebep olduğu şüphesizdir. kitap halinde toplamıştır. 
Sizi unutmayıp her an gönül hoş· Kitabın başlangıcını okumak, 
luğu ile yadedeceğimize şüpheniz mahiyeti hakkında bir fikir edin

olmasın. meğe kafidir. Dil işlerile alaka-
Diyip mektubu kralın eline ver- dar olan herkesi candan alakadar 

di, Kral da mektubu veziri maka • eden bir kıymet ve ehemmiyette
mında olan hükumet reisine verdi. dir. Dilimizde bugün kullanılmak-
0 da bize verdi. Biz de alıp gene ta olan bir çok kelimeler var ki 
efendisine teslim ettik. Sonra te - bunları kaldırdığımız takdirde 
menna ile geri gidip bir kaç adım yerine konacak Türkçe kelimeyi 
sonra elimizi göğsümüze koyarak bulmakta zorluk çe~iyoruz. 
veda ettik, çıktık. Halbuki (Memduh Necdet) Bey 

Öteki odaya geldik, maiyetimiz bu gibi kelimelerin pek çoklarını 
beygirlerine binmişlerdi. Orada a- - kendine göre - bulmuştur. 
rabaya teşrifatçı ile bindik. Pren • Bunlar tetkik edilince hakikaten 

aralarında her kesin beğeneceği 
ses Lanbiski bize veda etmişti. E
vimize geldik. 

Krala iki defa vardığımız za -
man yanımızdakilerden on kişi bi· 
zimle beraber yanma girmişlerdi. 

Scn!·a Salı günü de vasiye ve
da etmek istedik. Onun teşrifatçısı 

gelip bize haber getirdi. O gün a· • 

raba gönderdiler, adamlarımız i • 

çin de beygirler geldi. Binerek git 
tik. Gene evvela buluştuğumuz di-

vanhanesinde, meclisi kurmuş ola· 

rak Vasiyi gördük. Bizi görünce 
ayağa kalktı. Şapkasını çıkararak 
bir iki adım atıp istikbal etti. 

Onunla da veda kelimelerini 
söyleşip devletli! sahibi Devlet 

Hazretlerine mektubunu kendi e • 

liyle teslim etti. Biz de elinden a -
lıp divan efendisine verdik. Son • 

ra veda ederek gene alayla evimi· 
ze vardık. Bir çok atlılar gelmiş, 

yollarda bir çok adam selama dur
muştu. Hariciye umuruna müek -

güzel buluşlar da vardır. Mesela; 
hepimizin arapça (Halk) kelime
si ile ifade ettiğimiz mefhumu 
Doktor(Elgün) kelimesi ile ifade 
ettiği gibi imkansızlığı (Olagan • 
sızlık), (Teshir) i (Büyülemek), 
(Serap) ı (tlgımlar), (İstiklal) i 
(Özbeylik) kelimeleri ile anlatı -
yor. 

(Memduh Necdet) Bey, Türk 
dilini onarmak, duygularımızla 

düşündüklerimizi öz Türk kelime
lerile ifade etmek, ona ameli ve 

asri bir mevcudiyet kazandırmak 
için düşündüğü çareleri birer bi -
rer kitabında (yazga) sayıyor. Öz 
türkçeye mahsus keli.meler bu 

çarelerin bulunabileceğini gösteri· 
yor. 

Her halde Doktorun ortaya 
koyduğu bu kitap takdire değer 
biı- ehemmiyet ve gayret eseridir. 

Şurayı devlet azalığı 

kel olan nazırla da Vasiden sonra ANKARA, 10 (Hususi) - Ad· 
görüştük. Sonra veda edip gene liye ve dahiliye encümenlerinden 
hanemize geldik. mürekkep encümen bu sabah top-

Hariciye Nazırı bize haber gön· landı. Şurayı devletteki münhal 
derdiği zaman teşrifatçısı: dört azalığa namzetleri tesbit etti. 

- O da size veda için gelecek- Namzetler şunlardır: 
tir. Demişti. Bilecik valisi Emin, Bursa va • 

Günlerce bekledik, baktık gelen lisi Fatin, sabık İstatistik umum 
giden yok. Teşrifatçıya: müdürü Nuri, Doktor Kilisli Ri • 

- Vaktimiz geliyor, gideceğiz. fat valilerden Halis, F ahretin, A • 
Nazır efendi ne zaman gelecektir. li Kemal, Fuat, mülga ticaret mu· 

Dedik. Varıp haber götürdüler: kaveleleri tetkik heyeti müdürü 
- Efendim, işi çoktur, vakti yok Enis Behiç, divanı muhasebat a -

tur. Yarın belki size vedaa gelir!. zasından Refik, şurayı devlet baş-
Dedi. Biz de cevaben: muavinlerinden Talat beylerdir. 

- Svvelce, siz bize, o da size gele Meclis heyeti umumiyesi bunlar 
cektir, dediğiniz için biz gittik. Bu arasından dördünü intihap edecek 
güne kadar gelmediği için galiba tir. 

tazim ettirmek istedi. Hemen M. 
Kont Dolvaz'a haber gönderin. Birlik isminde bir mecmua 

Ekmek fiyatları 
İstanbul belediyesinden: Hazira 

nın yedinci çraşamba gününden i
tibaren ekmek sekiz kurut franca
la on iki buçuk Jruruıtur. 

Milli Türk Talebe Birliği "Bir
lik,, isminde bir mecmua çıkarma· 
ya karar vermiştir. Mecmuanın im 
tiyazı alınmıştır. Temmuzdan iti • 
haren çıkarılmasına çalışılmakta • 
dır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

•• OıJd Muharriri : Omer " 
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- Ben de bunu rica için gel • 1 
miştim. 

- Yalnız çamurdan yaptığım 

model burada kalsın. Belki bir ke 
re daha çalışırım. 

- Hay hay. 
- Ne zaman hareket edecek -

•• ? 
sınız .. 

- Uç saat sonra. Raporumu ha 
zırladım ve Essenlerin iyi ve za -
rarsız insanlar olduklarını, onlara 
dokunmamak icap ettiğini yazdım. 
Ve bir saat evvel Kudüsten aldı -
ğım emirler acele hareket etmem 
icap ediyor. Sebebini öğrenmek 
ister misiniz?. 

- Li'itfedersiniz. 
- Size amcamdan bahsetmiş 

miydim?. Amcam İspanyada kon· 
sül vekiliydi. Kendisi mühlik bir 
hastalığa uğramıştı. Anlaşılan ih
tiyar adam ölmek üzeredir. Yega
ne varisi olduğum için beni gör -
mek istiyor. Onun için bana para 
gönderdikten başka Kayser Neron 
tarafından da bir mektup gönder· 
miştir. Kayser Neron, hakim Albi· 
nüse bana hemen mezuniyet veril· 
mesini emretmektedir. Onun için 
derhal harekete mecburum!. 

- Çok güzel. İki saat ıonra 
büst hazır olacaktır. 

Meryem, Marküse elini uzattı. 
Marküs onun elini eline aldı, bı -
rakmak istemedi ve bir iki kelime 
kekeledi: 

- Meryem ! Sizi seviyorum! 
..~Meryem hemen elini çekti ve: 
-· Affedersiniz! dedr::Bu gibi 

kelimeleri dinliyemem ! 
- Niçin? Ben onları ıamimi -

yelle söylüyorum. 
- Onları samimiyetle söyli • 

yenler ne kadar nadirdirler. 
Marküs, kızarmıştı: 
- Ne demek istiyorsunuz?. Ne 

düşünüyorsunuz! 

- Bir şey düşündüğüm yok. 
- Acaba size zevce mevkiin -

den başka bir mevki vermek mi 
istediğime zahip oldunuz?. 

- Hayır, kat'iyyen hayır! Baş 
ka türlü düşünmek size hakaret 
sayılır. Fakat sizin bana o mev
kii vermek istediğinizi tahmin et
mıyorum. · 

- Halbuki ben öyle dü§Ün· 
düm. 

- Sizinle aramızda koca bir 
deniz var. Onun için siz de bu fi
kirden vazgeçin!. 

- O halde Kalipe mi varacak
sınız?. 

- Buna imkan bulunmadığını 
biliyorsunu? ! 

- o halde aramızdaki deniz 
ne? 

- Sen Romalısın ve Romanın 
ilahlarına taparsın. Bense Hiristi
yanım, onun ıçın ayrı ya,amıya 

mecburuz. 
- Anlayamıyorum. Evlenirsek 

uyuşuruz. Hiristiyanlar Hiristiyan 
olrnıyanlarla evlenip duruyor ve 
pek ala uyuşuyorlar. 

- Fakat Nu'nun bana anlattığı· 
na göre annemin ruhu hiristiyan 
olmıyan bir adamla evlenmemden 
mustarip olur. 

- Sen bu düstura riayete mec • 
bur musunuz?. 

Öyle hissediyorum. 
- Hiristiyan olmıyan bir ada -

mı severseniz ne yaparsınız? 
- Böyle bir adamı sevdiğimi 

tahmin ediyorum. . . 

Marküs bir adım geriledi: 
- Meryem gitmeliyim! 
-Evet.. rJi 
Bir lahza tevakkuftan •

0 

Martüs fikrini değiştirdi: 
1 

- Meryem ! Gidemiyortıl11 · 
- Gitmelisiniz! ıJJ' 
- Meryem, beni seviyor J:1l 

nuz? 
- Mesih beni affetsin. 
rum. 

- Ne kadar . 
- Bir kadın bir 

dar severse o kadar! . 
H. •5tl 

- Bununla beraber ır~ rf 
olmadığım için gitmemi istıt° 
nuz ...• 

-Evet. ·)~ > 
- O halde ben de aans 1 

ediveririm. 
- Böyle ansızın olur ,uıu? Ş 
- Tabii olmaz. Zamanlıı 

Sen bu zamanı bekler misitı? 1 
- Beklerim. BekliyeceğitJ1e 

min ol! 1 
- Sana Romadan mektUP 

bilir miyim? 
-Yazınız! ~ 
- O halde hem mektup! ıl 

hem de beni bekleyiniz! ~ 
Meryem! 

- Elveda! 
1(. 1(. ~ ( 

Martüs dönüp gitti. Mef'f~J r 
vinin penceresinden onun ~' 
layın hareket ettiğini gördü. ; 
nun kafilesini gözlerile taktP /ı 
Kafile görünmez olduktan ."i 
elini ~akağına dayıyarak aB~ 
ya başladı. Nu ona teselli /. 
Martüsün muhakkak onu e.t"~ 
ğını, muhakkak geri döıı~r 
söyledi. Sonra onunla mühiıı1 'i 
meseleyi konuşmıya ba,Jad•/ 

- Beni dinle evladım. ~. ı 
bizi köylerine kabul ettikle~ ':J .,,rw. ~ 
man seni on sekiz yaşına gı /:. 
k d · · · h "" t e "ıJ ) a ar yetıştırmeyı taa u ·~, 

d·Jefl · lerdi. Ondan sonra ken ı ~I; 
ayrılacaktık. Bu za.man hul J 
miş bulunuyor. fi' 

- O halde gideriz. Nu ! 
nereye? 

Çünkü onun bütün düf1 tJ# 

gördüğü parça, bu köy ile 011 

varı idi. ~ 
- Nereye gidebiliriz. O• 

yok. Evimiz, yurdumuz yo1'ı 
mız yok. jıt 

- Olmıyabilir. Fakat sel'> }1iİ 
atın var. Onun sayesind~r11iıl' 
şehirlerin birinde yaşıyabt ~i ~ 

- Hocamla Marküs be Jr 
v l' b. • k. yorlıı" ger ı ır san at ar sayı 

ruysa geçinebiliriz. •)(tıı' İ 
- Sonra bende bir IIlvııı" 

tın var. Bunlar yahudi )ti~-" 
b d. - · 8rtı'I o' annene orç ver ıgı P ,,.rıı f 

minin içinde bulduğuIIl ·r~iı· 
Onun için pek ala gidebı 1 ,i 
de artık istirahat et! . 1 .ıel' " 

·ıd•~ ~, 
Kalip Romalıya yenı ıeril' J" ~ 

ra elini bağlryarak EsseJ1 J<lt' ~,ı 
yünden çıktı. Kendisi ~ş.. f ti 

şt .. · 
harpte de mağlup olIJlU 6~ 
meyus olmamış ve: 1 J:Jİ' 1,,. ., IJl. ,,,., 

- Gene kazanacagı >''ro if 
gelecek, ben de RornalıY' ı Jeı1' 

., ıJ1l • 
ğım ve Meryemi alacng ,, 
ti. t&ltt" ~j( 

Kalip Kudüs yolunı.1 ol'" I 
. . dostıı 1 

Kudüste valdesının 1',,.Jı1' fJ' 
k d . . t' sıı ı•' · a mm evıne gıt ı. v htı>'tl iftl' 
çi ölmü§tü, fakat oglıı 05ıerı;,} 
ve ona hüsnü kabul g rı'ı ~ 

.(De"a 
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akkiride oyun Develer Bazı yerleri yenileştirmek, bazı yer-

lier,elan, yol ve Bir kişi öldü, iki kişi Dayanarak bir evi leri de muhafazaya taraftar •. 
n.uınune evi ı yaralandı k d'l 

Jilltka . (H ) •K Balıkesirde lvrindi nahiye mer Yl lVer l er•• lıp b' .rı, ususi - ııın 
' 1

1rıkrniş olan karların ıon kezinde kanlı bir vak'a olmuf, bir Adanada gece sabaha karşı Mer 
~l'İı:ı. 11 'tda. erimeğe batlaması ü- kiti ölmüt iki kiti de yaralanmıt· merli mahallesinde deveci Hasan 
~a.e ~riyen karların tesirile Şa· tır. ağanın topraktan evi müthiş bir gü 
hrj ~ePeaj heyelan etmikti. Zap Tahsildar Hüseyin Efendi oğlu- rütlü ile yıkılmıt o sırada uykuda 
Vj~~n •uları taımıttır. • nun evlenmesi münasebetile düğün bulunan konu komıu yatakların· 
~ ttı il.Yet nıerkezile Çal arasında yapmaktadır. Düğün geç vakte ka- dan fırlıyarak sokağa çıkmışlar ve 
e~e u"~ala vasıtası olan doksan dar Jevam etmiıtir. Geç vakit üç bekçiden meselenin hakikatini an· 
~al Uıunluğundaki köprüyü su· kiti arasında bir kavga çıkmıştır. layınca yataklarına girmişlerdir. 
\ıil~P götürmüştür. Kavgacılar çolak O&man Efendi Çatırdı eınaıında bazı kadınlar 

~4e~Yetinıizin kazalarından Bey ile kahveci Muharrem ve Ali Mu- uyku seraemliğile bunun 12 hazi • 
't~p ile Pervarı araıında yol harremdir. Birbirlerile dargın ol • randa kopacak olan kıyametin ( !) 
~ııta.k devam etmektedir. Sarp dukları anlatılan bu üç kiıiden iki ilk alameti olduğunu zannederek 
~ıııı za düşen 16 kilometrelik Muharremin oyuna kalkması hak- büyük bir heyecan geçirmişlerdir. 
~ ~h'ıtnıittir. Çölemerik ile kındaki teklifini Osman Efendi ka Bekçinin düdük ıesine yetiıen 
ttteı'k

1

Yesi arasında kırk kilo- bul etmemiştir. Muharremler oyna polis devriye memurları evin yıkıl 
ıı. 

1 
Yerin, Gevar ile Şemdi - dıg"'ını görmüttür. "ra. makta, Oıman Efendi de oynama· 

)~iıı ••nda yirmi kilomertelik makta israr ettiklerinden kavga bü Sıcaklar dolayııile ev sahipleri 
1tt leaviy · t ·· b" · 1 l d tt ki d h · eı ura ıyeaı yapı mıt· .. .. b" k l . k' vu av u a ya ı arın an ve ayvan • . yumuı, ıraz sonra an ı va a 
~ \ıi)~Yet . A • •• ı kua gelmiıtir. )ar da dııarda bulunduğundan hiç 

ta.çak tnerkezınde kagır, uze- E lA l k O man Efendi a· bir kaza olmamıştır. 
~1.ıtı ve çinko ile örtülü bir vve .a .ço aB s d . d Evil' duvara bağlanan iki deve-
~~l)j; e\'j inşa edilmiıtir. Bu teı etmııtır. u sıra a Jan armb.a nin bir muzipliği neticesinde bir · 
)h..1 e böyl b" b" üh" • b" karakol kumandanı yanında ır k ld ... h l 
·ıtı ik e ır ına m ım ır k' . d h 

1 
.
1 

denbire yı ı ıgı ve bu suretle a • 
ttıttj . letkil etmektedir. Halkın i 1 Jan arma ve mu tar smaı a- kın telaı ve heyecanına sebep ver· 
~ı.../11 bu t d t 1 ğa olduğu halde vak'a mahalline 
t•ıl( arz a yap ırma arı dikleri anlaşılmıttır. 
''· ediliyo gelmiştir. Tabancadan çıkan kur -
Yıl • r. -
~ İ}'~eti.nıiz dahilinde asayiş şun karakol kumandanının sağ ku mitlerdir. Çolak Osman Efendi öl 
~~ ır. Halk, huzur içinde ya- lağım biraz çizdikten sonra arka- müştür. 
ı/a.ıı.;dır. Bu ıon yıllar içinde da bulunan muhtarın ensesine sap Muhtar İsmail Ağanın yarası a
~ ~ "e Seyit lsmail gibi mü - lanmış ve derin bir yara açmıştır. ğırdır. Karakol kumandanının ya-
~eıC: <>n çete yalcalanmııtır. Muharremler de mukabelede ge. rası hafiftir. 
~hi il de Yazıldığı gibi Barzan cikmemişler, onlar da tabancaları· Katiller yakalanmıtlardır. Balı
~ tedb·tlıaiyetinin , valimizin mu· m Osmanın üzerine doğrultarak a- kesir müddei umumisi mahallinde 
'llıiıı e~~leri ile hükumete ilticası leş etmişler ve birkaç yerinden İsa tahkikat yapmak üzere lvrindiye 
. b 

11ıtıiştir. Şemdinan'da ve bet ettirerek cansız halde yere ser gitmiıtir. 
dedi ltdltllarımızda emniyet ye· ••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r. 

~~ede bir hadise 
Qlt 

' s~ked Çocuk öldürüldü 
1 lllttıu e bir çadır basmak hadise 

ı tıı.ı~' <>n Ya§larında bir çocuk 
~r a. ezilmek auretile öldürül 

t \\e' 

-Hint Meselesi 
Ingilterede siyasi bir 

bUhran doğuruyor 
)\ıı, f~~e tabi Kay as köyünde otu 

~.l',11 a.t ekseriya göcebe halinde Çorçil ile Baldvin mühim mücadelede 
~le k l\aramanlı aşiretinden E-

, t~ tn lltdefi Osman diğer bir a-
1 '~h,1 enaup Süleyman namında

ı~l'ııını kızını bir müddet evvel 
~· § a. d 1 ~ h" t ı. Kaçırılan kızın kar 
. ~ta.bad~aeden müteesair ola • 
1le t .~rıne aldığı birkaç arka
ı. l'ltJ> .. 

'~· a aga.nın çadırını bas • 
~.,.;lıyan kavgaya kadınlar 
1 
h~d•§ ve bir birine tat yağ • 

ı~ ~ •rrn .. b 1 1\ b\t a.ga aş amıılardır. 
~t~1 tatlardan biri Eyüp ağa 
lle l'<>n Yatlarında F atmaya i

~ e 'eb:r~Jarnı! ve bilahare ölü· 
'h~ik 1Yet vermiştir. s· a.ta devam edilmektedir. 

S· 11\o I..J 
• 'ı:ı.aı> P 1-ıalkevinde 

Sabık bqveldl Baldrin '.tellt~i~~Uıuai) - Sinop Hal-

.• ~efl,.I olunda çalıtan kıy • lngilterenin Hindistana karşı 
·~ h ;ı- er 
· qey· ' geçenlerde Faruk takip edeceği siyaset, bilhassa İn· 
lfl.. lrt A 1 1 • • • 'f 

11 "td· "1( n pıyesını temsı giliz muhafazakarları arasında, ~tı • t. Bu f 
d >"111 M ıe er de Y aıar Na· mühim ihtilaflar açmıthr. 
~ lı.IC\r, ete piyesini sahneye Muhafazakarların yakında top-
~a'J 
~l\d 1 biiy .. k !anacak olan kongresinde bu mü· 
~I ı. l( u bir muvaffakiyet him ihtilaflar mevzuu bahsolacak 
~ ~'!lı, 6a f~t, ~ekor, makyaj ve fırka kongresi kararını vere • 
l~~"· ı. zlu hır emek görü · 
li ı '''lete l cektir. ihtilaf, fırkanın lideri o • 
t t~Çe ro ünü orta mek -
1>~ tltuaıı· 
h ~c·· 1nılerinden H. Av· 
q ll :rol" .. 
~ e~ler unu de Hatim Ne· 
L h\~ı Yaptılar. Diğer rolle· 
~t genç 11" 
~ l>al>tlt k nıua ım ve me -
·ete t a. ta idiler 
111~ ~.il. h . 
it e Sok i 

1 
• u~ada, seyirciler 

· Yı hır tesir bırak -

lan ıabık baıvekil Mister Baldvin 
ile fırkanın en mühim rükünlerin-

den ıayılan Mister Çorçil arasın· 
da baş göstermiştir. 

Mister Baldvin, f rrka kongre
sinde, Mister Çorçil ile mücadele 
edecek, fırkanrn ya kendisini, ya
hut Çorçili tutmasını istiyecektir .. 

1 

Mister Baldvin Hindistana bir 
dereceyle muhtariyet verilmesine 
taraftardır. Çünkü ancak bu sa· 
yede Hindistanın İmparatorluk 
dahilinde kalabileceğine kanidir L• 

Miıter Çorçil buna alehtardır .. 
İngilizlerin Hindistanı ııınsıkı tut· 
malarına ve Hintlilere hiç bir şey 
vermemelerine tarftardır. Onun 
fikrince Hindistana her hangi su
retle muhtariyet gibi bir şey veril· 
mesi Hindistanın elden gitmesine 
ıaik olur. 

Mister Baldvine nazaran Hin
distarun hakları az çok tanınmı • 
yacak olursa daha kanlı kıyamlar 
vukubulacak ve Hintliler İngilte
reyi memleketlerinden çıkarıp at· 
mağa uğraşacaklardır· 

Mister Çorçil, Baldvine muka
bele için muhafazakar mebuslar • 
dan ve ıaireden bir blok teşkil et· 

"H" d" t mekte ve buna ın ıs anı mü -
dafaa cemiyeti,, namını vermek -
tedir. Hindiıtanı müdafaadan 
maksat, Hindistanın elini ayağını 
kıı kıvrak bağlıyarak ona bir hak 
vermemektir. 

Çorçilin bu yeni blok ile bir -
likte muhafazakarlardan ayrıla • 
rak yeni bir fırka teşkil etmesi de 
muhtemeldir. 

Muhafazakarların kongresi ha· 
ziranm 28 inde toplanacak ve 800 
murahhaatan te§ekkül edecektir ... 

l stanbulun planını hazırlaması 
için belediye tarafından davet c -
dilen Fransız şehircil ik mütehas -
s rsr 1\1. Agache tetkiklerine başla -
mıştır. Mütehassıs bugün Boğaz
içine giderek orada tetkikat ~·apa
caktır. 

M. Agach~ dün kendisiyle gö
rüşen bir muharririınize İstanbul 
hakkındaki intibalarım ve hazır -
lanacak plan etrafındaki düşi.incc 

Ye mütalcalarm şöyle anlatmıştır: 
"- Bir doktor için hastalık ne 

kadar tehlikeli olursa, vaka o ka· 
dar entresandır. Bir şehir müte· 
hassısı da bir doktor sayılabilir ... 
O; planını tanzime memur edildi
ği ıehir ne kadar fena vaziyette 
ise yapacağı işe karşı o kadar faz
la alaka duyar. Bu noktadan Is-
tanbul planını tanzim etmek işini 
fevkalade enteresan bulduğumu 

söylemek isterim. 
"İstanbulun büyük yangınları 

şehrin planım tanzime memur e -
dilen mütehassısın vazifesini ol -
dukça kolaylaştırmıştır. 

"Fikrime göre; lstanbulun bazı 
yerlerine asri bir şekil vermekle 
beraber, diğer bazı kısımların da 
eski ve tarihi güzelliğini muhafa
za etmek kabildir. 

Pl3n tanzimi 
"Bugünkü içtimai hayatın ica • 

batını düşünerek ve aynı zaman -
da şehrin sanat eserlerini ve gü -
zelliklerini muhafaza etmek ve 
hatta onların kıymetlerini arttır -
mak ıuretile bir plan tanzim et • 
mek mümkün olacaktır. 

"Bu noktadan karşılaşılacak iki 
mesele vardır: 

"1 - !stanbulun bir kısmını bu 
günkü hayata ve ihtiyaca göre 
tanzim ve inşa etmek, 

"2 - Eski ve tarihi eserleri mu
hafaza etmek ve onların sanat 
kıymetlerine dokunmamak. 

"Bu, itiraf edilmek lazımdır ki, 
müşkül bir iştir. Fakat bu müşkü
lü yenmek ve her iki noktayı göz 
önünde tutarak çalışmak lazım • 
dır. Bu işte muvaffak olabilece· 
ğimi zannediyorum . 

"iyi bir şehirci için İstanbul çok 
güzel bir faaliyet sahasıdır. 

"Yukarda da söylediğim gibi mo 
dern bir şehir yapmak için eski 
ıeyleri muhafaza etmek, onların 
kıymetlerini arttırmak ta lazım -
dır. 

"lstanbulda planaız, program · 
sız çalışılmış, bu faaliyet organi
ze edilmemiş bulunduğu için se -
meresiz kalmıştır. Şehrin imarı 

için çalııılırken umumiyetler üze
rinde faaliyet göstermek icap et -
tiği halde teferruata geçilmiş, on· 
lar üzerinde çalışılmıştır. Halbu· 
ki bir şehircilik mütehassısınm ev· 
vela umumiyeti nazarı itibara al· 
ması ve oradan işe başlaması la -
zım gelir. 

Belediye erkftnı 
"Belediye erkanından çok hüs • 

nü kabul gördüm. Kendilerinin 
büyük bir hüsnü niyet sahibi ol • 
dukları anlaşılryor. Açık fikirli, 
salim düşünceli kimseler... Fakat 
bu işte ihtisas sahibi bir rehbere ih 
tiyaçları var. Her halde kendile
rile iyi çalışacağım kanaatinde • 
yım .. 

yorum. Yarın Boğaziçini gezece
ğim. Sonra Beyoğlu ve Üsküdar· 
da tetkikat yapacağım. Bu ara • 
lık Ankaraya da giderek iki gün 
kalr.ıak fikrindeyim. 

"Buradaki tetkiklerimi bitirdik· 
ten sonra Parisc giderek raporu -
mu orada hazırlıyacağım. Rapo -
rumda planın esaslı hatları ~izil

miş olacaktır . Plandan evvel de 
şehrin imarında takip edilmesini 
lüzumlu gördüğüm bir program 
hazırlıyacağım. Plan bundan son .. 
ra tanzim edilecektir. Planın iyi 
olması da programın iyi olmasına 
bağlıdır .. , 

Bir otomobil sergisi 
f ort fabrikasının çıkardığı yeni 

model otomobillerin teşhirine mah 
sus bir sergi dün saat on altıda 

Taksimdeki F ort acentesinde açıl 
mıştır. Bu münasebetle bir çok ta• 
nmmıs zevat davet edilmiı, kendi· 
leı·ine yeni model F ort otomobille 
ri gösterilmiş ve izahat verilmif -
tir. 

Tophanedeki otomobil montaj 
fabrikasında kurulmuş olan bu oto 
mobiller bu sene geçen seneye na• 
zaran daha tekemmül etmiş, daha 
güzelleşmiştir. Yeni modeller hem 
zarif, hem de masrafı az ve ucuz• 
dur. 

Tophane fabrikasında Türk İ§Çİ 
leri tarafından kurulan bu otomo .. 
bil yalnız memleketimizde satıl • 
makta, ayni zamanda Balkan mem 
leketlerine ve hana sevkedilmek • 
tedir. Fabrikanın aylık satışı 150 
ile 400 otomobil arasında değiı • 
mektedir. 

Kadıköy vapuru bozu
larak kaldı 

Evvelki akşam Kadıköyünden 

köprüye i§liyen vapur 11,30 seferi-
ni yapamamıştır. 

Vapurun hareket edeceği esna • 
da makinelerine bir sakatlık arız 

olmuş ve tamiri için iki saatl~n faz 
la uğraşıldığı halde tahrik etmek 
mümkün olmamı§tır .. 

Vapura binmiı olan yolcular ae· 
ce saat 12 yi geçtiği halde hareket 
edememelerinden sinirlenmiıler, 
fakat son vapur olduğu için dııarı 
da çıkamamışlardır. 

Vapuru tamir edilemiyeceği anla 
şıldıktan sonra yolcular getirtilen 
bir romorkörle köprüye götürül • 
müştür. 

Su birikintisinde 
boğulma 

Mecidiye köyünde Darülfünun 
edebiyat fakültesi baş katibi Sıtkı 
Beye ait ve yerlilerden bir zatın 
isticarında bulunan arazilere son 
yağan y~ğmurların tesirile sular 
birikmiş ve Tahsin isminde birisi 
evvelki gün su çukurlarından birisi 
ne düşerek boğulmuştur. 

Pahalılık hakkında rapor 
Ticaret müdüriyeti pahalılık 

hakkında ilk raporunu vermiştir. 

Raporda, yeni gümrük tarife kanu 
nunun tatbikinden sonra fiatlerde 
gayri tabi;~jk olmadığı bildirilmek 
tedir. Bununla beraber ticaret mü 

Tetkiklerden sonra .. düriyeti bütün eşya fiatlerini dai· 
"Tetkiklerime baılamıı bulunu· ma takip edecektir. 
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Hikaye Çaylağın kabahati ne ? 

Küçük oğlu ile beraber . Güzel gel gibi gagası, yırtıcı pençeleri 
San'atlar Akademisine, Çallı lh - vardır. 
rahim Beyin ziyaretine gitmi~ler - - Demek şimdi, çengel gaıa-
di. lı, yırtıcı pençeli çaylak, her gün, 

Sevimli, hoıaohbet san'atkarı sabah akşam, Prometenin ciğerini 
orada bulamadılar. yiyor. 

Bir salonda asılı duran, akade- , - Evet, dünya durdukça da yi-
. ı t hl l b k ı yecek. lşte söz dinlemeyip kibritle 

mı mezun arının a o arına a -
b 1 d l 1 

oynayanların hali böyle olur. 
mıya aşa ı ar. 

Melahat Fuat hanımın büyük - Peki ama baba, çaylağın ... 
bir tablosunu çocuk pek beğenmiş - Çaylağın ... ne olmuş?. 
olacaktı, önünde durdu ve sordu: - Çaylağın kabahati nedir?. 

- Baba?. - Çaylağın kabahati nedir ne 

- Ne var yavrum?. 

- Bu resim nedir baba?. 
_.... Hangi resim oğlum? • 

- Şu resim, hani çırçıplak bir 
adam var. 

- O adam mı? .. O adam Pro-
metedir oğlum. 

- Baba, Promete zengin mi • 
dir?. 

- Bilmem ... Neden sordun?. 

- Çünkü annem, ancak zen -
ginler büyük resimlerini yaptıra -
bilirler diyordu. Eğer bu Promete 
zengin olmasaydı, böyle koskoca
man resmini yaptıramazdı. 

- Bu resim değil... Yani re
ıim, resim ama, annenin bahsetti
ği resimden değil... Bu Promete 
efsanesinden mülhem bir san'at 
eseridir. 

- Ya!.... Peki, Promete kim-
dir?. 

Babası bir. an düşündü. 

Çocuk tekrar sordu: 

- Promete kimdir baba?. 

- Promete efsanevi bir insan-
dır. 

,,_ v.ct .. 
- Peki, ya efsa .... vi ne demek

tir?. 
Babası )'l.\tkundu.. Efsanevi'yi 

anlatmak pek o kadar kolay de -
iildi. 

- Söyleıene baba... Efsa .. vi 
ne demektir. 

- Bir kere efaavi değil, efsa
nevi. 

- Her neyse.. Ne demektir?. 
- Efsanevi demek, hiçbir za-

man var olmamış demektir. 
- Peki, bu hiçbir zaman var 

olmıyan Promete ne yapmıı?. 

- Cehennemin aletini çalmış .. 
- Cehennemin aletini mi? .. 
- Evet, o alete dokunma diye 

tembih etmitler, dinlememiş .. 

- Kibrit mi aşırmıf. 
- Evet, evet .. 
- Sonra ne olmuş?. 
- Bunun üzerine Jüpiter ... 

- Jüpiter de nedir baba?. 

- Reiı oğlum... ilahların rei-
ıi ... Promete onun ateşini çalmıf .. 
Jüpiter de kızmıf. Ona ceza olsun 
diye, bir büyük kayaya zincirle -

mit ve bir çaylağa da ciğerini ye
dirmi9 ... Dünya durdukça, Prome-

te bu kayaya zincirli duracak ve 
çaylak ciğerini yiyecek. Çaylak 
nedir biliyor muıun?. 

- Bilmez miyim. Her zaman 
aöylerıin. Bizim ev ıahibi.. 

- Bu da ne demek?. 

- Alacağına çaylak demez 
•. ? 

mııın .. 

- Yok canım, o baıka. Çaylak 
büyük bir kuttur. 

- Ne kadar büyük?. Güvercin 
--mı?. 

- Daha büyük?. 
- Hani ıinemada gördüktü, 

deTelcutu kadar mı?. 
- Hap, o kadar da büyük 

clejil. Ama, ondan korkunç.. Çen-

demek?. 

- Öyle ya, dünya durdukça, 
l:er gün, sabah akşam, sade ciğer 
yemiye mahkum edilen çaylağın 

ne kabahati var?. 
•nmnımtumnıı nımı111mmnıu111uıumt111111ttınıumıwuaııtmt11ınuııınPanııaııHnt1 

Radyo 
Böyle giderse muhabere 

ve neşriyat biribirin~ 
karışacak 

Geçen hafta Lüsern' de Radyo
d iffüzyon konferansı toplandı. Bu 
konferansa Rusya da dahil olmak 
üzere bütün milletler ittirak etti -
ler. Konferansın gayeıi, pek dar
madağın bir halde olan mevcelere 
biraz nizam ve intizam vermekti. 

Bu konferans, 1929 da Pragda 
toplanan konferansın mabadidir. 
O zaman, milletler araıında hava

yı nesimiyi taksim etmitlerdi. Fa· 
kat o zamandan bu zamana ka -
dar, radyolar o kadar çoğaldı ki, 

1929 daki takimat idare etmemeğe 
başladı. Y~ni istasyonlar doğ

du. Eski birçok iıtaıyonlar kuv -
vetlerini arttırdılar. Sesler bi ... 
birine karışmıya başladı. Pragda 
yapılan planda 200 istasyon var
dı. 200 istasyon 420 kilovat itleti-

yordu. Bugün 4.500 kilovat yakan 
250 istasyon vardır. Bu miktar da 
her gün biraz daha artmaktadır. 

Hiçbir devlet, istasyonlarının 

kuvvetini kısmıya ve sayılarını a
zaltmıya taraftar gorunmüyor. 
Radyo, dahili ve harici en mükem
mel propaganda aleti olmuttur. 

Polis Haberleri .....................••................. 
Bekçiler ve sarhoşlar 
Beyoğlu istiklal caddesinde bek 

çilerlc sarho§lar arasında bir bo -
ğuşma olmu§tur. 

istiklal caddesinde kunduracı 
lbrahimin çırağı Mes'ut ustasının 
oğlu Mehmet ve evde bulunan Ab
dullah isminde biriyle üç arkadaş 
rakı içmişler ve sarhoş olunca is
tiklal caddesine çıkarak gürültü 
yapmıya başlamışlardır. 

Sarhoı ahbaplar önlerine çıkan 
bekçilere de hücum etmişlerdi ... 

Bekçiler evvela sarhoşları süku
nete davet etmek istemitlerse de 
onlar çakır keyif iıi azıtmışlar, bu
nun üzerine bekçiler her üçünü de 
yakalamıt ve merkeze götürmüş -
lerdir. 

Kurtulan çocuk 
Kasımpaşada kömür iıkelesınde 

heyecanlı bir hadise olmuştur. Me· 
sele on yaşında bir çocuğun deniz~ 
düımesidir. 

Camiikebir mahallesinde oturan 
Cemal Efendinin oğlu Fikri. iske -
lede oynarken muvazenesini kay -
bederek denize düşmüştür. iskele
den birer parça denize açılmış bu
lunan kayıkçılar kürekleri çekerek 
yanaşmıtlar ve çocuğu kurtarmıı • 
lardır. 

Mançuri ve Rusya Gençliğine, güzel-

ş k,. ç· . d"f . . ı ligıv ·ne doyamadan ar ı ın şımen ı erının I t 
sahlması öldü • 

Moskova, 10 (A.A.) - Japon
ya sefiri M. Otta Japon hükume
tinin Mançuri hükômetine f&l'k 
Çin f imendiferlerinin ıatılmuı ve 
bu huıuataki müzakerelerin 25 
haziranda T okioda bqlamuı hak 
kında Sovyet Rusya hükUmetinin 
muvafakatini tebliğ ettiğini, bari· 
ciye komiserliğine bildirmİftİr. 

Mançuri hükUmeti buna hiç bir 
itirazı olmadığını bildirmiıtir. Ja- . 
pon hük\ımeti, M. Sokolonkoftan r 
müzakereye iıtirak edecek olan 
Sovyet murahhaılarının bir an ev· 
vel iıimlerini bildinneıini istemit· 
Ur. 

Bundan haıka Ouuouri demir , 
yolları müdürü, iki tirket arum
daki eıya için doğrudan doiruya 
münakalat hakkmda mevcut hu -
ıuıi mukavele ahkamı hilafına o-

larak, ıark çin timendiferlerinin 
sebep olduğu zararların büyüklü
ğünü ileri ıürüyor.. Ousıouri ti • 
mendiferleri müdürü, zararlarm 
tesbiti ile ıark çin timendiferleri 
aleyhinde takibat yapılmasını is -
temektedir. 

İkhsat konferansında 

Alman murahhaslan 
BERLIN, 10 (A.A.) - Cihan 

iktıaat konferansına ittirak edecek 

olan Alman murahhas heyeti Lon 

draya gitmek üzere bu alqam Ber

lillden ayrılacakbr. 

193S Fnman silzell 

Şlkago, 8 - Buradaki -.ynelmllt>I Jll · 

zelllk mllaabakasmda Fransayı temııll et

mekte olan, Fransız gilz4'll Matmazel Lyette 

Teppu, haziranın altıncı l'ÜDÜ perıt.oıdt ne· 
tlcesı ölmUttllı. 

Matmazel Lyette Teppaz, 9 mayısta 

Franaa g1lzell intihap edilmişti. Şlkagodaki 

(Bir asırlık terakki) aerglııl.nde yapılacak 

olan güzellik mUsabakuuıa i§Urak etmek 

üzere maywn on birinde mUaabakaya dahil 

olan elli bir milletin eüzeU.erlle Şlkagoya 

gftml§U. 

.Aslen Lavualı olan Matmazel Teppaz 
sözün tam manasile gençliğine doyamadan 
19 ya§ıtıda ölmüştür. 

Havalar 
Şaşkınlık . içinde 

D?rtler misakı h~ 
Ingilterenin bazı!' 

ROMA, 10 (A.A.) - La' 
dan ıelen bir habere göre 
Hariciye nezareti dörtler 
hakkında bir beyaz kitaP ~ 
maktadır. Bu kitap, ıelec . 
içinde Avam kamarasına 
tir. 

Hariciye nazın Sir JobJı 
bu Beyaz kitapta çıkacak r 
da ltalya ile lngiltere 

ı mesai ;ştiraki ve kartıl~klı lıf 
zihniyetini kuvvetlendırell ed' 

· ıakın muvaffakıyetli ıur 

tinden dolayı lngiliz h ·· 
duyduğu memnuniyeti bilcl 
tedir. 

Geçen martta ltalyan ~ 
'1e yapılan ziyaret esnasıJI 
j yan eden müzakereler 
Avrupada sulhu ıağlalll 

için bir anlaşma yapıl111af1 

liğini h~rkesten evvel M. 
ortaya çıkarmıftır. __/. --------

Almanyad• 
fırkalar 

Milliyetçi sosyalist 
sına iltihaklat 

BERLIN, 10 (A.A.) -
çi Alman cephesinin tanı 
Kolonya darülfünunu tariJ 
risi M. Martin Spahn ile 

Murahhas heyet, başlıca yedi mu Dünyanın bir tarafı soğuk, 
rahhaı ile bir çok mütehauıatan bir tarafında ateş var 

çi Alman mücadele birliiİrr 
kilatın liderlerinden iki 
yetçi Alman cepheıindelf 
rak Milliyetçi soayaliıt t 
girmitlerdir. Bu 3 kiti bd 
lerine sebep olarak de111İ 

mürekkeptir. Baıhca murahhaslar Nevyork, 10 (A.A.) _ üç gün 
ıunlardır: denberi Amerikada tiddetli bir sı· 

"Parlamentarizm ıiıt 
Jet ve fırkalar ölmüşlerdit• 
nun içindir ki, Hitler 
ittirak ediyoruz.,, 

Murahhas heyete riyuet edecek cak dalgaıı vardır. Nevyorkta 
olan Hariciye nazırı Baron Von hararet 34 derecedir. lllinois hü

k&neti içinde ııcaktan 23 kiti öl
müttür. Flindelfiyalı 30 bin tale
be evlerine gönderilmittir. 

Neurath, iktıaat ve ziraat nazm 

M. Hugenberg, Maliye nazırı kont 

Schwerin, Reichsbank umum mü· 

dürü M. Schaht, Hamburg beledi-

ye reisi ve Reichıtag meclisinde 

me\us M. Kroımann, mühendiı 

Keppler, Londradaki Alman elçi· 
si M. Hoeach .. 

Fırkanın idare merkezi 
BERLIN, 10 (A.A.) - Pruıya 

Diyet mecliıindeki aosyaliat grupu 

bir toplantı yapmıtlır. Bu toplantı 

ya Reichıtag mecliıindeki aosya -

list grupunun mümessilleri de itti 
rak etmiılerdir,. 

Toplantı bittikten sonra çıkarı· 

lan bir tebliğe göre soıyaliıtler aoı 

yaliıt fırkaıının Berlinde bulunan 

idare merkezinin Hamboura-a taıı 

nacağına dair Alman ve ecnebi ga 

zetelerinde görülen haberler ve de 

dikodular üzerinde uzun uzadıya 

konuşmutlardır. Sosyalistler, hu 

projeyi, ittifakla reddetmioler, 

ıoıyaliat fırkasının idare merkezi

nin Almanyada kalması gerek ol

duğu fikrinde mutabık bulunduk1a 
rını söylemi§lerdir. 

A!man başvekili Hitler 
nereye gidiyor 

Halk plajlara dökülmektedir. 
Bir çok kitiler bu yüzden boğul -
muıtur. 

"Siyah gömlek,, 
Bu filmi Pariste şiddetle 

alkışladılar 

PARIS, 10 (A.A.) - "Siyah 
Gömlek,, atlı balyan filimi buıün 
Pleyel ıinemaıında ıöıterilmittir. 
llalyan elçisi ile jeneral konsolo
su, bir çok diplomatlar ve siyaset 
alemine menıup büyük adamlar ve 
3,000 e yakın kimse filimi ıeyret -
mişlerdir. Bu filim bütün seyirciler 
tarafından hararetli ıurette alkıt· 
lanmıştır. 

41er misakı ve A \'\I 
Viyana, 10 (A.A) -

leler, dörtler misakı i111s. ' 
sebetile, Berlin ıiyaıilerid 
ettikleri siyaseti ağır bit 
tenkit etmektedirler. 

Rayişpost gazetesi, d8 
sakının, orta A vrupad• 
fuzunun azalmasına ıebeP 
nu yazıyor. • 

Bu gazete Hitlercilerit' 
programlarını misak İ~ 
neticeıile mukabele ede ·Jdf 
hükUınetinin ancak dah• .,; 
li olduğunu, hariçte kepel~ .. 
velki hükumetlerin heP''; 
ha zayıf olup, yalnız ı,.t tJ!f 
ğını ve ancak, kendiıi:;ı, 
mek isterlerıe onu allll ~ 
mecburiyetinde olduiUS'

11 

diyor. 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanh bir roııı•" 
Suana'Jı münkir-..., 

Ası ımmn en meşhur ediplerinden Gerbart tfauptlll;,-_.ı 
eseridir. Bir papazın fevkalicle heyecanlı, meraklı. :ı ~ 
aşkmı, san'atkirane bir şekilde anlatır. ,.,.,, 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde lnkılaip g&ıt 
·Fi atı 25 kuruş. Berlin, 10 (A.A.) - Bqvekil 

Hitler tayyare ile hareket etmiıtir. ~\.._~=======================P,~. 
N~reye gideceli belli delildir. 
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unanistanda Suikastçılar 1 4ler misakından sonra 
4:rı:Oftarafı Birinci Sagılada 
't A, 10 (Hususi) - Batve· 
~ldaris, suikast münasebe· 
h •lef et tarafından tahri· 
l Pılnıanıaaı hakkında vaki 
ea.Yasının nazarı dikkate 
dıfını .. d .. ~ .. d h tt '1i ror ugun en mu a-
et&ıını siyasi itirazı kö • 

'1aı k ve ınilli vahdeti boğmak 
. eden 'beyanatta bulunmuş 

~ lıey~at üzerine muhalif hr 
te.,;:; dün bir içtima akdetmi§ 
~ ı,;eki) tarafından vuku bu 

ek Yanat, tehdidiamiz ve 
etin _ f" .. auena nne muzır gor· 

l ""it ; llefrettikleri mütterek be· 
,, bede tiındiki hizmet adam -

'ita baıvekil bulunduğu 
~:~)-~keti cinayete ve dahi 

. Urükleınekle itham eyle • 

~· 
~ efetin bu müfterek beyan 

· e, ba9vekil yeniden cevap 
'te llluhalef et hakkındaki it 

~.da ısrar etmittir. 

~ tf fırkalar reisleri bu be • 
lelcrar cevap vereceklerdir. 

~ l<anşık vaziyet 
~tf.\, 10 (Husuıi) - Siyaıi 
~ 'd'Çok karıtık olmakta de -
~ •Yor. Kabinenin mevkii 
'l("lllit 1'L• 
~ O.ti •uı bir takım hadiseler 
~ llıali tamamen ortadan 
~eiildir. 
~~' t f &illerinden etkıya re· 
·~ ~? •ııat if ıaatta bulunma· 

'lct . ~~ikaıt ,ebekeıi tarafın· 
~lınüttür. Bu haber ef -
~ İyede büyük bir gale • 
~ letirmittir. 

'te dahiliye nazırları 
ırJ_., ~ı..._-hıen idare etmek -
rlıl, "'Cl&ıı yeni malUnıata 

t'a.btaı jenerallerle meb'us· 
' •)eti tüpheli görülmekte-

~ 4~ 10 (Huauai) - Sui • 

"~tı hakkında aıkı bir 
~ '=· llıuhafaza edilmektedir. 
l' il 1Yete rağmen jeneral Me 

~ buıınmıt bir meb'usun 

't .e dair emir verildiği 
'1-ıl11ıektedir. Diğer bir ri· 

~'-la ~an, mevzuu bahis 
~ fJ:nera) ( Metakıaa) ara • 
~At bulunamamıılardır. 
f~ tin~da gizlendikleri ve 
~~ıkleri zannolunuyor. 

f ıl bu hususta hiç bir 
'terenıemekted ir. 

"~· .. 
..,, "ı~ da M. Venizelosa ya 
~ llıii t. l1thkiatı gün geçtik-

-r' S..İk&a hun bir safhaya giri -
İlltob..._ tta Emniyet müdürü 

d -vpu)o • Ola . 1 un parmağı bulun· 
"'-.:•de tevkifi, sonra sui

CSlcliiıı.:, olanlardan Kara Tana 
· -"lıne · . ı 'attı 11 vaziyetteki ve 
~· l'llıııtır. Çünkü Emni -
~d •)e llliidürünün cinayet 
~U)Otı ~ oluıu ve ıuikaıtçılara 
~ rahıni vadetmiş oldu-

ı..,~lt )'ij~lllaıı ıuikast ıebeke • 
.. ~d ._~eklere kadar uzadı-

ı., ••• .. h 1 . 'L. • tt .. ~ tup e erı teyit et· 
"' ~._ N - -~ lalL l.Zırı ( Metakaaı) m 

•r-dıi .. il ı •çın ortadan kay tt..: ")•Ilı d'l-1_ 
L~ I huı:attir. Sonra Ad 
"- ,u:~n Talyadoroı hak -

e edenler vardır. 
lliiahaı.u it~ zda yazdığımız 
~ ~ Nazırı Raliain har 
~ ~~ndiliı'in kıılaları 
: ,•. ~ 1 •ırasında Harbi

aelnıeai ve nazır ma-

kamını it1al etmİ§ olması ehemmi
yetle telakki ediliyor. Kondilis, Yu 
naniıtanda kuvvetli bir şahsiyettir. 
Suikaıt hadisesinden sonra ahva· 
lin aldığı vaziyeti göıtererek kışla· 
ları gezmeıi arkadaıları tarafın • 
dan diktatörlük ilanı için bir hazır 
lık gibi görülmü' olmalıdır. Dahi-

ruası için te§vikatta bulunduğun -
elan dolayı tevkif edilmiıtir. Hü • 
kumet dahilde ıükunü teıis etmek 
ten ibaret olan programını ıonuna 
kadar tatbik etmeye karar vermİ§· 
tir. M. Çaldarisin iş batında bulun 
ması bu gayenin elde edileceğinin 
kati bir zimandır. 

liye nazırı Ralis'in hareketi ba,ka M. Çaldarisin teşekkürü 
türlü tefsir olunamamaktadır. Di • ATİNA, ıo (A.A.) _ Atina a
ğer taraftan Yunaniıtandan gelen jansı bildiriyor: Baıvekil M. Çalda 
haberlere göre ıuikaıtçılar M. Ve- · l 1'İs, M. Venıze osa yapılan suikast 

4 başvekilin toplanması 
Roma, lO(A.A.)- Gaze

teler, M. Musolini , M. 
Hitler, M. Daladier ve 
M. Makdonald arasında 
Romada bir konuşma 
yapılması mevzuu bah
solduğunu bildirmekte-
dir. ( Stefani) 

haftadan fazla sürmiyeceğine dair 
yapılan tahminler teeyyüt etmekte · 
dir. 

M. Mac Donald ile M. Avenol 
müzakeratı süratle bitirilmek ve 
nutuklarla merasimi kısaltmak için 
anlaşmıılardır. 

Esasen r~is, ıs dakikadan fazla 

ni:.r.:eloau öldürdükten ıonra sabık y 
rlolayısiyle unan milletinin ıavuş Yann Du''nya konferansı 

Mecfo.i Mebusan Reisi M. Sofulis, turduğu kaza kar§ısında Türk mil-
ayan reisi M. Gunatas, sabık Da - 1 t h''kuAmetı'n· y . h k toplanıyor 

söz söylemiyecektir. Umumi kitip 
lik murahhaslar için ıs haziran -
da11 öteye geçmiyen bir program 
hazırlamıştır. M. Mac Donald kon 
feranstan sonra devam edecek bir 
te~kilat yapılması için bir teklifte 
bulunmc..k niyetindedir. 

e ve u ın unanıstan a 
hiliye nazırıM. Maris ile Avrupada 1 kında duyduğu doıtluk ve sevgi LONDRA, ıo (A.A.) - Dünya 
olan Ceneral Plistraı ve aabık hislerini bildiren Ba§vekil İsmet konferansının ilk celsesinin altı 
merkez kumandanı M. Canakakis'i l 

Pata Hazret erine §U cevabı gön · •••••••••••••••••••••••••••••11••••••••1111•••••••••••
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de öldürmek fikrinde imitler. «e.~miştir: . Amerika alacag\J ını Almanya ve 
Eıkıyalardan Karatanasis'in öl • M. Venızelosun şahsına karşı 

dürülmesi elyevm tevkif edilmit yapılan men~ur suikast hakkında istiyor y ahudiler 
olanların iftaatta bulunmalarına zatıdevletlerıyle Türk milleti tara- VAŞ.lNGTON, 10 (A.A.) _ 
mani olmak maksadına matuf ol • fından izhar edilen hı'ssı'yat ve dos k A k Birleti meri a hükumeti borçlu Düşmanlık F ransızlan 

hala şiddetle kızdırıyor 
duğu söyleniyor. 

Baıvekil M. Çaldaris'in ıuikaıt 
hakkında vermit olduğu tiddetli 
emirler ve almıt olduğu tedbirler 
kendi taraftarlarını memnun et • 
memittir. Onun için ahali fırkas1 
içinde Çaldari!''in yerine ~ Kondi
lis'i reiı yapmak için bir cet'eyan 
ba,ladığı haber verilmektedir. 

luk teminatından pek ziyade devletlere ıs haziran taksitinin te 
müteha11is bulunuyorum. HükU • diye zamanının hulul etmek üzere 
metimin ıükunu ve kalkınmayı te· olduğunu hatırlatmaktadır. Hazi. 
min yolunda aarfetiği emekleri haı ne nez1'.reti tarafından hazırlan -
leldar edecek mahiyetteki bu cani mıt olan bu baptaki tebliğ hariciye 
yane hareket karı ısında Yunan · t · l .. d · l 

Paris, ıo (Hususi) - Franaız• 

lar, Hitlerin yahudi dütmanlıiı 
tezahürlerine hala kızmaktadır • 
lar. Bilhassa son iki hadiıe, bu .. ' 
rada çok fena tesir yaptı. Gazete• 
ler, bu tezahüratın eleyhinde ya• 

nezaretı vası asıy e gon erı mit -
milletinin duyduğu nefret hiıleri - · 

d 
tır. 

ne inzimam e en Yükıek alakadan 
dolayı azim tetekürlerimi arze -

Diğer taraftan M. Venizelos ta- rler, Yunanistana ve Yunan ıiya • 
raftarlarının suikaıt hi.diseıi üze· set adamlarına karıı Türk hüku -

met ve milletinin besledikleri dos· 
tane hiılerinin bu yeni tezahüru -
nun Yunan hükumetinin layıkiyle 
takdir etmekte olduğuna itimat 
buyurmanızı rica eylerim.,, 

Kömür taşıyan amele 
Dün ıabah Sirkecide vagondan 

kömür çıkaran amele Erzincanlı 

Ali kömür yığınlarının üzerine düt 
müf, sırtındaki kömür S"Peti başı· 
nı yaralamııtır. Ali kalbinden de 
kiyetçi bulunduğu için hastaneye 
yatırılmııtır. 

zıyorlar. l ı 
Hadiselerden biri milli hi11i • 

yatı rencide etmittir. Mozel taraf
larında Spikkernde bir mezarlrlC 
vardır. Bu mezarlık ı870 harbin· 
de ölen Fransız askerlerinin kab
ristanıdır. . 

rine göıterdikleri heyecan ve net· 
riyal Çaldariı kızdırmııtır. Çalda
ris bu vaziyeti memleket aleyhine 
halkı tahrik etmekle ifade etmiş -
tir. Bunun üzerine M. V enizelos, 
M. Kafandariı, M. Pana Anastasi
yu toplanarak beyanname neıret
mitler, baıvekil de dahil olduğu 

halde ıimdiki kabine ricalini mem 
Jeketi cjnayete ve dahili harbe aü· 
rüklemekle itham etmiılerdir. M. 
Caldariı buna cevap vermiş, eski 
beyanatında ısrar göstermiıtir. Bu 
aktam M. Venizeloı ile arkadatla· 
rı yeniden toplanarak M. Çaldarise 
mukabele edeceklerdir. Anlaşılı -
yor ki, ıuikaat hadisesi Yunanis • 
tanda hükumet fırkaları ile muha
liflerin arasını birleşemiyecekleri 
derecede açmı~tır. Açılan bu uçu· 
rumun neler doğuraca3ı malum de 
ğildir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geçen gün kabirlerin üzerle· 

rinde Alman bayrakları bulunmuı 
tur. 

Maten gazetesi: "Hitlerciler Galatasaray·- Apollon 
terbiyesizlik ediyorlar. Bu adam

Necdet, Afif, Haluk, Nihat Jbra -· ların ölülere bile hürmet etmedik· 
him, Kazım) . . ıooo metre koıu' leri görülüyor.,, demektedir. 

Emniyet müdürü niçin 
tevkif edilmiş ? 

ATlNA, 10 (A.A.) - Emniyeti 
umumiye müdürü ile erkanından 

iki ki~inin tevkif edilmesi dolayı· 
ıiyle salahiyettar mahafilde tevkif 
emrinin M. Venizeloıun bir takım 
ihbarları ihtiva eden ifadesi üzeri· 
ne verilmiş olduğu ve ciheti adli -
yenin mumaileyhin tikayeti üzeri
»e bu yolda hareket etmemesinin 
mümkün olmadığı beyan edilmek· 
tedir. Yapılmakta olan iıtintak ne 
t;cesinde mevkufların meıuliyet de 
receleri tayin ve tesbit edilecektir. 
Şimdiye kadar bunların mes'ul ol 
duklarını teyit eden bir delil bu • 
) unamamııtır. 

Bqlaraf ı Birinci Sa11ılada 
ve eıhrimize gelmiıtir. Bugün ye
ni takını da ilk maçını yapacaktır. 

Netice itibarile zevkli ve heye
canlı bir maç görmek ünıidinde • 
yız .. 

Atletizm blrlnclliklerl 
Diğer taraftan yapılacak atle -

tizm birincilikleri iıe her halde 
futboldan daha az heyecanlı olmı· 
yacaktır.. Mallıım olduğu üzere 
Galataıaray klübümüz atletizm 
varlıklarımızdan en canlı bir ıu
beyi temsil etmektedir. Milli atlet 
takımımızın 11raıına göre dörtte 
üçünü dolduran Galataıaraylıla • 
rın, her ıene yapbkları birincilik 
müsabakaları, memleketimizde 
yapılan atletizm nıüıabakalarınm 
daima en mükemmellerinden biri
sini teıkil eder. 

İşte bugün atletizm sahaıında 
böyle şerefli bir mazisi bulunan 
Galataıaraylıların bu güzel bay • 
ramlarından birisini daha görece· 
ğız. Bu bayram klübün atletizm 
baş kaptanı Vedat Abut Beyin 
çizdiği yeni faaliyet programının 
batlangıcını da çizecektir, 

Atletizm bayramı ıaat 3.lS te 
Galatasaray izçilerinin geçit reımi 
ile başlıyacaktır. Bundan sonra 
fU müsabakalar yapılacak ve mü
sabakalara isimleri yazılan atlet -
ler gireceklerdir: 

ı 00 metre kotu ve yüksek at -

Başvekil, matbuat müme11illeri-
7'e beyanatında thakikata son dere 
r.ede dikkat ve ihtimamla devam e 
dilmekte olduğu hakkında teminat 

lama (Semih, Ahmet, Haydar, Se·· 
vermit ve gazetecileri mutedil dav dat). 800 metre kotu ve cirit at-· 
ıanmak ıuretiyle zihinlerde ıüku- ma (B. Besim, Fethi, Feridun Su
rıet hasıl olmasına çalıımağa teş • at, Mümtaz, Mahmut Nedim, Se
vik eylemittir. Hükumet her türlü lim, Süleyman). 4X400 (Meh· 
t•hrikita kartı tiddetle harekete met Ali, Ömer Besim, B. Beıim, 
sıeçmeğe azmetmittir. Cezmi). 200 metre kotu ve uzun 

Hükômet taraftarı Eliniki gaze • atlama (Semih, Sadık, Turhan,· 
~Hi müdürü muhalefet gazeteleri- Ahmet-Selim, Sedat, Haydar,· 
nin tiddetli hücumlarına kartı J Faruk). 4X100 küçükler bayrak 
r.ebir ve tiddetle muamele yapıl • yarıtı (Ahmet, Mümtaz, lbrahim,· 

ve diık atma (Ömer, Besim, Suat, Diğer hadise de bir alay mev -
Haldun, Cemal, Talat, - Naili, zuu teşkil etmiştir. 
Haydar, Mümtaz, Selim). 400 Bir Alman gazeteıi tayyareci 
metre kotu ve ıırıkla atlama (Meh Rober Kronfelt hakkında bir ma· 
met Ali, Cezmi, Muhtar - F et- kale yazmıt ve bu makalede: 
hi, Haydar, Sami, Selim)· "Bu Alman tayyareci mütead • 

Bundanıonra futbol müsnbaka- dit defalar hariçte Almanyayi 
ıı yapılacak ve bu müsabaka ara· temsil etmittir.,, Cümleaile methi· 
11nda 100 : 200 : 400 : 800) Bal- yesini uzatmıttır. 
kan bayrak yarıtı yapılacaktır. Halbuki bahsedilen tayyareci 

Bunlara girecek Galatasaray· Rober Kronfeld yahudidir. ve A • 
takımları ıunlardır: vusturyalıdır.. Yahudi aleyhtar • 

(Vedat, Semih, Mehmet Ali, lığı başlar başlamaz Alamnya ile 
Ömer Beıim). (Ahmet, Sadık, bütün alakasını keanittir. , 
Sami, Beıim). (lbrahim, Tur · 
han, Cezmi, Fethi). 

Rumlarmn ı,tirakl 

Bu müsabakaların bayrak yarıt· 
ları için Galataıaraylılar Fener
bahçe, Pera, lstanbulspor takım
larını da davet etmitlerdir. Öğren-· 
diğimize göre, Peralılar muhtelit 
bir takım halinde bayrak kosusu
na ittirak edeceklerdir ki bittabi 
bu, yarışın heyecanını daha ziya· 
de artıracaktır. 

Beklenen dereceler 

Bugün en iyi atletlerimizden 
mühim birkıımıru kartılaıtıran bu· 
müıabakalar- neticesinde 4X400 
bayrak ve sırık atlamada yeni 
Türkiye rekorları ümit edilmekte· 
dir. Muvaffakiyet temenni edi • 
yoruz .. 

Giresun Halkevinde 
GiRESUN, 10 (A.A.) - Şair ve 

Edip Ahmet Hatimin ölümü Gire • 
sunda derin bir acı bırakmı§br. 

Halkevi salonunda dün gece bir ih 
tifal yapılarak merhumun büyüklü 
ğü, ıanatteki kudreti yadedil -
mittir 

Bir Alman 
• 

prensı 

BERLlN, ıo (A.A.) - Prusya 
başvekili M. Goering, ltalya Kralı

nın damadı prens Philippe de Hn

se' i Kassel eyaleti valiliğine lal\n 
etmİ§tir. 

Prensin yeni vazifeıine batlama 
sı dolayısile Kasael hükumet kona· 

ğında yapılan merasimde bir çok 

Alman §ahsiyetleri ile prenıin 2ev 
cesi prenses Maf alda hazır bulun • 
muşlardır. 

M. Goering ile Kaasel belediye 
teisi bu münasebetle birer nutuk 

söyliyerek ltalyan-Alman münase

betlerinin bir kat daha kuvvet bul 
masım dilemişlerdir. 

Is tan bul telef onu 
ANKARA, ıo (Huıuıi) - lı· 

tanbul teiefon ücretlerinin vaziye
tini tetkik edecek komisyon per -
şembe günü toplanamadığından 

pazartesiye toplanacaktır. , 







BANKASI 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;DbR 

Ucuzluk •• Temizlik •• Siir'at ............................................. 

VAKiT YURDU 
• 

K TAP KISMI 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Bas~ıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

,... ... ıı. --·"' ---•ıı•...., HMıua.•wnu~ay U nuuuıw.uUi\.UI • &'Vt'I \.11'-'l IU ... -.. • 

delJeri mecmuu "160659,, Jira "95,, kuruştur. Münakasa 2 Te~ 
muz l 933 pazar günü saa~ 15 te Nafıa Veka~etinde yapılac~k ~; 

Münakasaya yalnız, bir gözü en az 40 metre açıklıgtll 
· ıu· betonarme veya kargir bir köprü inşasını teahhüt ve iyi bır i 

rette ikmal eylemiş olduğunu ispat edenlerle bc.ı derece fe:~ 
ehemmiyeti haiz olan ve asgari "200,000,, liralık bir inşaatı d 
defada muvaffakiyetle yapmış olan ve aynı zamanda yukar t~ 
yazılı şekilde bir köprü inşaatını bilfiil ve müstakilen idar~ ~b
miş ve betonarme inşaatında tecrübe sahibi bir mühendis ııll 
dam etmeyi kabul eden talipler kabul o'.unur. il" 

Münakasaya gireceklerin yapbkları işlere ait vesikaları 111 ek 
nakasadan iki gün evvel Yollar Umum Müdiirlüğ·üne gösterer 
bir ehliyet vesikası almalara ve teklif mektuplarını münakasa.~ 
nü saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarhğma vermeler• 
zımdır. 

. lstiyenler Münakasa kağıtlarını görme~< üzere Nafı.a Vek: 
letı Yollar Umum Müdürlüğüne, Istanbul ve lzmir Nafıa Bat111 

hendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa kağıtları 10 lira mukabilinde Nafıa 
vazım Müdürlüğünden satın alınabilir. 

vekaleti 1' 
(2518) 

·~ı~ııı~ııı~ııı~ı~ımıır ıı~ı~~ıı~ooııı~mnıımımıınııınııınııımıımııımm~mıımııınıı~m~ıooınııı~ıını~m~mıııııımıııııımııımımımııı~ 
·=- Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezz : ISI AN BUL 

Türkiyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavttla. Atfna. Pire 
l ., Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 
f · c lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

lITıı!ıımııımııııııınııı~ı~m~mıımım~ım~mmııııııımırnm~ıım~~ıı~ınııınıımıımıınıı~ıımıııijıımıı~ü ıııııııııııııııı~ıııı~ ~ııııı~ıınııı~mı~ııııııııı~ı~ 
Denizli Daimi ~ncümeninden : 89' 

Denizli ViJayet~nio ~u.ldao - Alaşehir yol~nda yapılacak 2,; 
lira 26 kuruş bedeh keşıfh şose ve menfez mşası 5/6/933 t 
hinden 25/6/933 pazar gününe kadar münakasaya çıkarıJaıı 
Fazla izahat almak isti yenlerin vilayet başmühendisliğile Eo 
men kalemine ve lzmir ve lstanbul yollar Başmühendisliğine 
racaat etmeleri ilan olunur. (26~ 

3 K. O. Satınalma Komisyonu iUlnları j, 
a" M. M. V. SA. AL. KOM. dau: görmek üzere her gün ve 111 / 

Yerli fabrikalar mamulatından 

15.000 kilo çoraplık yün ipliği ka
palı zarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 2J haziran 933 perşem 
be günü saat 15 tedir. İsteklilerin 
nümune ve§artnameaini görmek ü 
zere her gün ye münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden ev
vel teminat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. SA. AL. KO. 
na müracaatları. 

(3083) (2574) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikaları mamulatından 

535.000 metre yazlık elbiselik bez 
kapalı zarfla münakasaya kon • 
muştur. İhalesi 26 haziran 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. Is • 

j teklilerin şartname ve nümunesini 
l görmek üzere her gün ve münaka
saya gireceklerin o gün ve saatin
den evvel teklif ve teminat mek • 
tuplarmm makbuz mukabilinde 
Ankarada M. M. V. SA. AL KOM-
nuna vermeleri. 

(3076) (2461) 

kasaya girmek için o gilll ~ 
vaktinden evvel teklif ve tell' ~· 

M ~· mektuplarile Ankarada • "' ' 
SA. AL komisyonuna müra~) , 
ları. (3072) (24 

~ ~ ~ ,.., 
lzmir Mst. Mv. SA. AL. ~~1 ~ 

dan: Kıt'alar hayvanatı ihtlY 1. 
çin 417,000 kilo kuru ot 1'•, l• 
zarfla münakasaya konmutt:,;,' 

halesi 8 - Temmuz - 933 c~il'~ 
si günü saat 15 tedir. istek ıtl 
şartnamesini görmek üzere her -..:iıJ 

. ·rı o r. 
ve münakasaya girmek ıçı ~,S. 

d 1 İ ·rde • ve saatin en evve zrnı "r•"' 
Mv. SAM. AL. KOM. na ıoıı 
atları. (3088), (2642).__/ 

1933 

Almanağı .. ,...,. 
lstanbul matbuat ce ıtttl 
tarafından tertip edllfll 

Her kitapçıda buluııur 

Oöz Hekinıl .. 

D S Ş··krıı. 
M r. . u .. .-

. M. V. SA. AL. KOM. dan: t 11aP"-
Yerli fabrikalar mamulatından Birinci Sınlf ~u_ ~o. (/JJ 

225.000 metre minder kılıfı bezi 11.mBaİlbıBal~i m(A~nfjk:ı.ramcİlad-es.ı •. ~....
kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. lhaJesi 24 haziran 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. lı
tcklilerin nümune ve şartnamesini 

Sahibi: Mehmet }.ııtl'"" •• . _,ı 
1'P5rl~ at ~lüdiirli: Jtl,.,.,.,.. 

V AKIT Matbaa•• -


