
Macarlstanda Darlll
fünunlar ve dJğer 
ilim müesseseleri , 

MUhlm blr tetkik ya~ısı 

Yeni idare işe paşlayınca 

Elinde . lfll parça 
geıiıi bulunacak! 

Bu arada yalnız Seyrl§efahı tarafınd~n 
~5 vapur. devredilecektir 

Seyrisefalnln bUyUk vapurlarından biri 

• emleketimizde deniz nakliyat ve ayrıca teknik heyetler bu'u 
iş eriııio deylet idaresi altına a· nıcı!dır. Hususi vapurların dev-
linmasına; C'fvelki gün Ankarada letçe satın alınmasında son de-
toplan~n Halk fırkası mccliıi rece idillqe ~ arekete dikkat 
gurubunda karar 'ferildiği dün edilecek, devletin ve mal sahip· 
telgraf haberi olarak yazılmıştı. !erinin gösterecekleri cütahas-

Ge?en mütemmim haberlerden sıslardan müteşekkil takdir heyet-
anfaşıldıiına göre, limanlarımıza- leri vapurlara kıymet biçecekler-
rawnda :.eşya ve yolcu nakliyatının dir. Kıymet takdirinde ihtilaf .. 
de•l t · h"sarı altına ahnarak Sey- çıktığı takdirde, her iki tarafça 
rİ!ıefain idaresine Ye Hususi va· gösterilecek bir hakem ikinci 
porcılara ait gemilerin teşkil edi- dafa olarak kıymet tayin edecek, 
lecak eni bir şirkete devri ve bu surette vapur sahip)eri elle-
g mi sahiblerine terk ettikleri 
v arların kıymetlen n"sbetinde riude bulunan gemHer n hakiki 
b bedelini devletten alacaklardır. 

şirliet hisselerinden verilmesi f'k ..ı Yeni teşkil ed lccek umumi 
1 r ~"en vaz geçılmiştir. müdürlük doğrudıın doğruya ait 

ttrnaında kabul edilen oldui"u vekilete kartı mesul ola-
yen kil, memleketim zae aeniz caktır. All tadarlar bU münase-
nakliyat işinin devlet idaresi al- betle yeni bir na1<liyat vekaleti-
tma almarak devlet demiryolları nin ihdas edileceğine pek ibti-
vc poıta idaresi gibi bir umum mal vermemektedirler. Yalnız, 
müçlürli;k halinde idaresidir. muhtelif vekAletlere merbut bu 

. ;..\Omu mi müdürlük h~şek· lunan Devlet Demiryo lları, posta 
k 1 ~ınce, huauıi şahıslar ve ve telgraf ve telefon umumi mü-
mlean•elerle Seyrisefaine ait dürlüklerile yeni teşkil edilecek 
,·aın:ırlar, bu idareye devredilecek, deniz nakliyatı umumi mUdürlü
umumt '"d" ı-k "d .. mu uru te Seyrisefaio ğünün Nafia vekaletine bağlana-
1 ar. 11 •n şimdiki ı'dare meclı"sı· k b k ı b ra u ve a etin ir münakale 

..;;J=e==rı::;:n=:e=:rn=a=l==t =:ıb==i=r,,;;;m;U;;'r~a;;k;;_;a;;_;b;::e~h~e~y~e~t:,.i ~=~' ~A~lt~tırafı 2 inci sayıfımızda l 

ursa Kız San'at 
enstitüsünde sergi 

Necati Bey Kız san'at enstltDsUnde talebe yemek pişirmek 
ve dikiş dikmek derslerlnde 

Bursada Necati bey kız san'at hedefi büyük bir vüzuhla aydm· 
enıtitüıünün ıenelik sergisi, bü· )atmış, mıksadıoı en beliğ bir 
yük bir muvaffakiyet kazanmış- tarzda anlatmış oldu. 

tır. . . Enstitü dört sınıftır. Bu sene 
Teıhır edılen eşya fevkalade son sınıf da açılacaktır. 

zarif, ırüzel ve muvaffak talebe Mektebin kıymetli müdürü me-
cserlerinden mürekıleptir. Iek Hanımı ve talebelerini teb-

Mektep, bu sergı+le y~rildüğü rik ederiz. 

Tarih tedrisatı 
Kongre bugün top
lanmıya başlıyor 

Tarih tedrisatı kongresi bu
gün saat dokazda Ankarada 
maarif vekili Esat Bey tarafın· 
dan, halk evinde açılacaktır. 
Kongreye iştirak edecek mula· 
lim ve müderrislerin adedi 250 
olarak tahmin edilmektedir. 
Konferanslu radyo He ne§re· 
dilecektir. Her günün çahşma 
P!ogramı da gene radyo vo 
aıanıla bildirilecektir. 

Bugünkü celsede maarif vekili 
bir nutuk söyliyecek, Türk tarihi 
tetkik cemiyetinin bir azası ta
rafından "Tarihten enet ve ta· 
ribin fecrinde,. menuu ilzerine 
bir konferans verilecek Ye bu 
konferans hakkında lstanbul da
rülfünunu müderrisleri tarafın
dın mOtalealar söylenecektir. 
Bundan sonra Türk tarihi tetkik 
cemiyetinin azası tarafından 
11Türk ırk ve medeniyet tuihine 
umumi bir bakış,, mevzuu üze
rinde bir konferans Jaha 'feri· 
lecektir. 

Konferanslan muntazaman ta• 
kip etmek istiyenlere milli talim 
ve terbiye dairesince girme 
kartları verilecektir. 

Briyana ,!df' 
Paris, 1 (A.A) - Hükumet, 

müteveffa hnrıclye nazırı Briand 
namına Pariste bir abide rekzet· 
aıek için milli bir iane açmak 
kararını vermiştir. 

Bir cevap 

Güzel ve heyecanlı bir maçtan sonra 

F enerbahçe , Rassing 
takımile berabere kaldı 

iki taraf da üçer sayı yaptılar. Fransız· 
lara karşı bir galibiyet kaçırdık -

- -~ 
"""anın kalemlze bJr ,.otu 

Nihayet dün Rasing takımın1! sa
hamızda gördük. Maçın üç ilçe be
rabere bittiğini ve 'Paris şampiyonu· 

. nun Fenerbahçe He müsavi bir netice 
aldığını, duymıyan meraklıları der
hal tatmin için, evvela işaret edelim. 
Şunu da ilave edelim ki, Fenerbah
çe bu neticeyi ancak çok güzel ve 
şöhretine Jı\yik bir oyunla temin et
miş ve hatta bir galibiyet bile ka~ır
mıştır. 

Fransız takımları hakkında, görü
§e istinat eden maUlmatrmt:ı otmndığı 
jı:in_, Fran. ızJarı cidden merak edi
yorduk. 

Onların ruhiyat n hatta biraz dn 
tempo itibarile bize çok yakın olduk
larını duyduğumuz ve tahmin ettiği
miz için de bir Fran~ız ve bir Tüı k 
takımının karşıln~ma ının hayli zevk
li olacağını umuyorduk. Umduğu
muz, aynen çıktı ve maç, güzel 
ve heyecanlı mnç görmek hevesile ay
lardanberi çırpınan seyircileri tatmin 

edecek ~adar iyl.olda, · 
Fakat Fransızları Style ve atletik 

meziyetleri itibarile bizimkilerden hay; 
Ji yüksek n pişmiş bulduk • 

Bu yükseklik bizi yadırgntmndr • 
Çünkü Fr:ın~ızlara yakın komşuları .. 
mıza baktığımız gözle bakamayız. 

Fransa'da !utbolün uzun bir mil
zisi vardır. 

Ve Fransız'lar, her şeyden en•el 
coğrafi veziyctlcri itibarile li.stnt fut
bolcularla yakın e hemen heıne!ı <la
imi bir temas halindedirler. 

• • 

' Sahaya evvela Fransız'lar çıt tılnr. 
Formaları ufkf ve ince mavi, 1 eynz 
çizgili idi. Uoylan yüksek, omuzla
rı geni~, bacakları kalın \"C adaleli 
adamlardı. Ve İzmirli Vchap, ara
larında derhal farkediliyordu. 

Bundan sonra 1''ener'liler sahada 
göründüler ve hararetli lıir ftlkııjla 

karşılandılar. Nutuklar söylendi, 
[ Alttarnfı 5 inci sıyıfamızdı " 

Hayvan yetlştir,mek usullerlmlzln tsHlhı 

Hayırdır inşaallalı •• Son günle1·de 
bizim Selami izzet Beye bir ilim ı·c ==================================;::;ı 
edebiyat tiyrakiliği geldi. !Jlatbuat 
salıncsinde zornlkdlıın allamesi ol· 
bi hiddetli lıiddetll dolaşarak, ccld
detli celadetli, bağırarak, tıkayacak 
ağız, tersliyccek adcun, haddini bildi
rlcek cahil arıyor! .. 

Cenap Şchabettin Beyden, Namı!~ 
lsmail Beye, Hüseyin Rahmi Bcydrn 
Nurullah Ata Beye, Sadri Etem Bey
den Etem izzet Beye, lımail Hahip 
Beyden Ali Canip Beye kadar bir 
çok tanınnu~ ıimalaruı yanlı~lun-
nı meydana çıka,.an ve !·ilte trlll 
münakaşasından Mtince - Yunatt'ca 
davasına kadar lıer havadan ralan ha 
zat, evvelki gün de bana çatmış: 
(Yeni düny) scrlevlıalı !ikramda say· 
dığım büyük isimleri kulağıma kinıln 
f ısılJadığını soruyor • • 

On beş senedir, muharrirlik lıaya· 
tında kulağına fısıldanmadan tek 
satır' yazamıyan bir zatın, başka· 
larırun yazılarından da ıüplıelennıiye 
belki hakkı olabilir. Fakat sornuya 
asla hakkı olamaz.. Biz, ona: Şu 
yazd~ğın hikti11clerin, romanların 
mcvzularım kulağına kim fısıldıyor? .. 
Şu Namık lınıail Beyin kitabıru 
klmden not alıp ta tenkit ettin? .. 

Şu Yunan tiyatrosu makalr!crirıi 
nereden çıkarıyorsun? .. Diye BCJruyor 
muyuz ••• Hatta, Shahpeare için lıeı 
para etmez, dediği halde ona bi
le eeı fıkarmadık. Artık Seldmi iz
zet Beyi dt sözlerinden mes'ul tuta· 
cak değiliz al- ' 

Maamafih, o mademki ml'rak <'· 
dip BOrmuı, eeı-ap rerelinı: Saydıjjım 
isimler, muharrirliği meılek edinen 
bir insanın bilmiyc mecbur olduğu u
mumi malümattır, Her anıiklopcdidc 
bulunur. 

' 
Yusuf Ziya 

Müteha~sıs; dün geldi 
1 

M emleketinıizde tetkikat yapıp rapor ver.ecek; 

1 
Pr. WeUman, beynelmilel rekor kazanmı• bir macar ine· - ı 
aınden bir senede tam 15,397 kilo sut ve 589 klfo 

yaQ ahndıfını s8y1Uyor ' , • 

Memleketimizdeki bayYanat e• 
ı 

nıtitülerini ve müesseselerini tet• ' 
kik ederek hayvan yetiştirine u· 
ıullerimizin ıılahı heıkkınd btr 
rapor hazırlaması için Ziraat ve 
lktısat vekaletleri tarafındah da· 
vet edilen eudapeıte ynksek 

r 
baytar mektebi rektörü profesÖI 
Wellman, dün s.babki semplon 
ekspresile şebrirdze gelmiştir. 

Profesör, Sirke'ci iıtasyonundı 
Baylar mektebi rektörü Sabri, 
Ankara ziraat ve baytar mekteb
leri Zootekni enıtitösil şefi 
Salahaddin beylerle baytar ımek 
tehi müderrislerinden bazı zevat 
tarafındaD karııla~mış, saat on 
yediye kadar mOsafir edildiği · 
" Biriıtol,, otelinde kaldıktan 
sonra, SalAhaddin beyle birlikte 
akşamki trenle Ankar~ya hare· 
ket etmiştir. 

Profesör Vellman, Zoo teknik 
ilmindeki büyllk ihtiaasile bütün 
Mıcaristanda tanınmı~ kıymetli 
bir mütcbassıstır. Profesör rcfa· 

M. \Vellman Sirkeci gar1ndo 
katinde SalAhettin Bey olduğu 
halde memleketimizde mevcut 
btıtün haraları, aygır depo'arım, 
hıyv_an cnıtitftlerini, inekhaneleri 

" (Lfıtfen sayfayı çeviriniz) 
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Fransada 
Aleyhlmizde neşriyat yapıl· 
maeına arhk müsaade 

edilmlyecek 
Paristen gelen malumata göre, 

Franıız hükumetince, yüz ellilik 
listeye dahil Mehmet Alinin Pa
riste neşrctmckte olduğu "La 
Republique enchaine~,, gazetesi 
1{apattmldığı gibi Necati Rifat 
imzasile aleyhimizde neıriyat ya
pan bir Yahudinin yazıları çıkan 
"La Turguie libre,, gazetesinin 
de seddi için emir verilmiştir. 

Son günlerde resmi, mali ve 
iktısadi Fransız muhitlerinde Tür
kiye lehinde bariz bir cereyan • 
başlamıştır. 

Fransada büyük bir mali gru
pun, yarı sermayesi Fransız, 

yarı sermayesi Türk bankaları 

tarafından temin olunmak üzre, 
Tnrkiyede büyük bir banka te-
sisi arzuıunu gösterdiği de ayrıca 
haber vetiimekt,.clir. 

işgale uarıvon mahallerde 
tasarruf işleri 

Ankara, 1 (Va kıt ) - işgale 
uğrayan bazı mahallerde vuku 
bulacak tasarrufat muamelatıoın 
ıureti icrasina dair layiha encü
menlerde tetkik edilerek ruzna
meye alınmıştır. Hükümetin bu
buıustaki teklifi encümenlerce 
aynen kabul edilmişt r. 

Y tlm!er namına kayıtlt 

paralar 
A k-ıra, 1 (Vakıt) - 927 mali 

senc3 nihayetine Kadar hazinece 
adi emanet hesaplarında yetim· 
ler n, ı a kayıtlı hül:ftmet borç
larını 1513 numaralı lmnun hü-
kümlerine tabi olmıyarak nakden 
tcstrjyeıi hakkında bir liiyiha 
biıtçe encümenince kabul edildi. 

ve nümune ağıllarını gezecek, 
buııların bulundukları yerlerde 
halka ait hayvanları da tetkik 
ederek yetiştirme usullerinin ıı
Jabı hakkındaki raporunu hazır
lıyacaktır. 

Profeı:ıörü memleketimiz da
hilinde yapacağı bu tetkik seya
hatı iki ay sürecek, mütabassıs 
Ank aradan evvela Ecki;ehire gi
dereii o mıntakndııki aygır de
polarile nümune ağıllarını ve 
ioekhaneleri gezecek, Eskiıehir· 
den sonra Trakyaya geçecektir. 

Profesör Tekirde .. ındaki inanlı 
inekhanesini ve aygır deposunu 
gezdıkten sonra Bursada bulunan 
memleket~mizin en büyük harası 
Karacabey miicssesesinde tetki-

" • katta bulunacak, bu müessesenin 
sığır, koyun ve at şubelerini gö
recektir. 

Profesl5r, Bursadan Konya 
hayvan yetiştirme müessesesini, 
Adana harasını ve Aygır depo-· 
sunu, Mslatya harasını, Sivasta 
Uzunyayll mıntakasındaki aygır 
depoıunu gezdikten soora An· 
karaya dönecektir. 

Profesör Ve liman, dün bir 
muharririmize şunları söylemiıtir: 

.,.;;.,ı)ost w kardll§ TUrkiyeye geldiğimden 
V(I Türkleri yalandan tanımak fırsatmı bul
duğumdan dolayı çok memnunum. Buıad:ı.

ki mea1ekt&§lanmm kıymeUi yRrdımbrlle 

Tllrkiyede lıayvan yeU§Urme usullerini U!.n· 
z1m edebillraem, çok bahtiyar olacağım_ 

Türkiye Uo Macaristan, iklim ltlbnrtle 
birbirine çok benzlycn iki memlekettir • 

Bunun 1ciD Macaristan'dan TUrldye'ye 
damızlık olarak göndertıen bayvanlarm 
ırklarma mahsua evsafı muhafaza ettik
lerini zannediyorum . 

Pqte'de iken, Ziraat veklleU mUsteşarı 
Atıf ve sabık Ziraat vekili Rahmi Beylerle 
görU§mU§tUm • 

Buradaki hayvan mUessesclerl le.kkmda, 
hcnUz görmediğim için, bir fikrim yok. 

Fakat Türkiyedo yeU§en hayvanlarla Mn
car hayvanlarının bazı noktalıı.rdan ı irblrlnc 
benzediklerini zannediyorum. Ar.ıcıuistı:uı
da d:ı, Türkiye hayvnnnln gibi m~a;im ve 
kanaatka.r hayvanl:ır yati§Urilir. 

Macaristanda beynelmilel rekorl:ır kıızan

mııı hayvanlar vardır • l!esclA H.uçn adlı 

ve 690 kilo ağırlığında bir inek t.Jr ee
nedo tam 15,897 kilo sut verm~. bu inek ten 
~89 kilo da yağ nlmm:t lır • 

BUtun dUnyada en ı,-ok yağ verf'n inek te 
Og\lsta adlı bir Macar lneğldlr. Eu inekten 
!ılr sene4e 767,G kilo tereyağı almmıı;:tır, 

Dahili 
ve 

Harici Telgral Haberleri 
Almanyanın gözünii korkutan şey : 

3 milyarla 7 milyar arasındaki fark 
ve diğer bazı şartlar ! 

Yoksa biraz fedakarlık yapmağa razı. Diğer taraftan alacaklı 
devletler, istedikleri parayı kağıt üzerinde paylaşarak, 

kendi kendilerine gelin, güvey oluyorlar ! 
Lozan, l (A.A) - Havas A

jansı konferans divanının atideki 
neticelere vasıl olmak hususunda 
hemfikir Ye mutabık bulundukla• 
rını yazmaktadır. 

Evvel:\ : Alm:ınyının tamirata ait te
ııhhüd:ıtı, Amerikanın alacıkl:ırını ilgası 
Şartiyle ilga edilecektir. 

Saniyen: Almanya hemen hükOmet 
tarafındın teminatlı bono şeklinde 7 
mlly:ır ılıın m:ııkt ' beynelmilel tediyat 
bankasına te\·di edecek ve bu paralar 
Almanya tediye kabiliyetini istirdat ettiğ'i 
zaman faiz getirecektir. 

/~iman heyetinin iki milyıtr Rabiş 

mark teklif etmek suretiyle mukabelede 
bufonduğu, fakat mütah3ssıslıırla görüş· 
rnek kaydını ileri sürdüğü, yalnız tami
rııtın ilgası hususunun Amerika tarafın· 

dıın borçların ilgası hususuna tabi tutul
masını l:at'iycn r e<ldettiği söylenmektedir. 

Karşıhkll ısrarı 
Lozan, 1 (A.A) - DüokQ mü

zakcrattan hiçbir netice çıkma
mııtır. 

Riyaset divanı, dündenbcri te
diye l<abiliyetinin teesıüsünden 
sonra Almanya tarafından tediye 
edilmek üzre götürü bir miktar · 
tesbiti esnsı Uıerinde bir itilif 
teminine çalışmaktadır. Almanya 
bu prensibi kabul etmekte, fa
kat bu miktarın 2 milyar rayiş· 
markı geçmemesini istemektedir. 
Diğer taraftan dayioler bu pa-

Deniz kazası 
lrhinda açıklarında bir yel· 

kenll, bir gaz vapurlle 
çarpışb ve battı 

Londra, 1 (A.A)- Fenlandiya 
bayrağını hamil 4 direkli Mel· 
bourne yelkenlisi, Seminole gaz 
vapurile yaptığı bir müsademe 
netic~sinde lrJandanın Cark kont
luğu sahillerinde F astnel açığın
da batmıştır. 

Y elkelinin mürettebatından 11 
kişi boğulmuş ve 15 kişi kurtarıl
mıştır. 

Melbourne 4 direklisi yelkenli 
filoya mensup bulunmakta ve 
buğday hamulesile her sene 20 
kadar yelkenli arasında adeta 
bir ıürat yarışı halini alan 
Avusturalyadan Falmoith yahut 
Queenstotown seferini yapmakta 
idi. 

Boğulanlar arasında yelkenli· 
nio ıüvarisile birinci ve üçüncü 
zabitleri vardır. 

Seminole vapuru, hemen he
men hiç bir hasara uğramış gi
bidir. 

Amerika sefirinin 
ziyareti 

Ankara, 1 (Yakıt) - Ameri
ka sefiri bugün hariciye vekili 
Tevfik Rü,m beyi evinde ziyaret 
etmiştia. 

izmf r tüccarları 
l\temnun 
lzmir, 1 (Yakıt) - Temmuz 

ayına ayit konteojen listesi teb
liğ edildi. Tüccarlar listeden 
memnundurlar. 
Maarif mUfettlşleri kongresi 

bmir, 1 (Vakıt) - 7 Temmuz. 
da maarif müfettişleri kongresi 
burada toplanacaktır. 

ranın 7 milyara baliğ olmasi icap 
ettiği kanaatindedir. 

Almanya bundan maada muhtelif 
şanlar ileri sürmektedir. Bunlardan bi· 
riııci51 şudur: 

Bu tesviye, nihai bir mahiyeti haiz 
olacaktır. 

r Jalbuki, d:ıyinler bu tesviyeyi Ame
rikanın da iştirak edeceği devletler ara· 
sındaki umumi tesviyeye tıbi tutmak: 
istemcktedirl~r. 

Şarıluın ikincisi şudur: 
Fransız heyeti, borcun umı;mt ve 

şamil bir tarzda tesvircsi meselesinde 
sarsılm:ız bir halde bulunmıkcıdır. 

Bundan başka Fı ansı, tamirat itflAh· 
nm ·Almanya için siyasl tevziat istibsa· 
!ine mevzu ıc~kil etmesini hiç bir :r.ııman 
kalıul etmcrnektedir. 

Kendi aralarında 
Lozan, 1 ( A.A ) - Almanya 

tarafından tediye edilecek olan 
götürü miktarın münakaşa.,ı Al
manya maliye nazırı M. Fon 
Krosick'in gıyabında gece yan
ıma kadar devam etmiştir. 

Dayinler, Alman tahvilatınm 
ihracı şeraiti ve götürü miktarın 
alacaklılar arasında tevzi ve tak
simi hususunda mutabık kalmış
lardır. 

Herlyo, Parlse döndU 
Paris, 1 (A.A) - Cenevre ve 

Loıandan nvdet eden M. Hetiot 

ile M. Paul Bencour, bu sabah 

Almanya da 
Bir gazete kapatıldı, 
müsademeler oluyor 

Bcrlin, 1 (A.A) - Aloanya 
ali mahkemesi « Vorvaeıts» is
mindeki sosyalist Alman gazete
sinin men'i intişarı hakkındaki 
kararı, tasdik etmiştir. 

Almanyanın hemen her tara
fında ve billıaısa Stutgart, Hat
tingen, Essen, Cologne ve Dus
seldorf'ta Hitler taratarlariyle 
komünistler arasmd.ı yeoi döğüş
meler vukua gelmiştir. iki kişi 
ölmüt ve bir çok kişi de yara
lanmıştır. Müteaddit tevkifat 
icra olunmuştur. 

Ordu vlUlyetlnde 
Ftrka lşlerl teftiş edildl 
Fatsa, 1 (Vakıt) - Vilayet 

fırka işlerini teftişe memur mil-
fettiş Giresun meb'uıu Münir B. 
teftlşahnı bitirmiı akşam Kara
deniz!e Ankaraya müteveccihen 
buradan geçmiştir. 

Fatsa yolları 
Fatsa, 1 (Vakıl) - Vali Bey, 

refakatinde ıermUhendis olduğu 
halde yolları teftit etmek üzere 
buraya geldi. 

Bektaşi ayini yapanlar 
mahkemede 

h:mir, 1 (Vakıt) - Bektaşı 
ayini yaparken Bozyakada yaka
lanan Şeyh Hasan baba ile 8 
arkadaşı Aıliye cezaya verildi
ler. 4 kadın, bir mektepli meni 
muhakeme kararı aldılar. 
Merk~z bankası ikrazatta 

bulunacak 
Ankara, 1 (Vakıt) - Merkez 

bankasının döviz tediyesine kar
t• iıkonto ve ikra:r:atta bulun
ması hakkında mezuı1iyet Teren 
liyihayı encümen kabul etmittir. 

buraya vasıl olmuşlardır. 
Beşvekil, lüzum görürse, iti

mat meslesini mevzuu bahsede
cektir. 

lngiltere ve Fransa 
Paris, 1 ( A.A ) - Nazırlar 

meclisinin içtiınamı müteakip M. 
Herriot, Franıız lngiliz itilafının 
evveli borçlar ve tamirat bedel· 
lerinin bir birleriyle olan irtibat
ları ve saniyen götürü miktarı

nin umumi mahiyeti gibi başlıca 
esaslı noktalarda vucut bulmuş 
olduğunu iılrarla kaydetmL~tir. 

Almanya ve lta~ya 
Berlin, 1 (A.A) - Cenevre'· 

den gelen bir telgraf ltalyan 
muhtarasınm Alman hey'eti üze
rinde büyük bir intiba tevlit et
miş olduğunu bildirmektedir. 

Alman bey'eti, bu husustan 
dolayı kendilcrioi tcbrike şayan 
görmekte ve ltalyan fıkirlerinin 
Almanlar tarafından serdedilen 
efkar ile temamen mutabık bu
lunmasından ve muhtıranın ta
miratın ilgası için hiç bir itirazi 
kaydi ihtiva etmekte bulunma
ma sıridan dolayı memnuniyet be· 
yan etmekte ve bu şartın ikti
sadi ihya için mutlak ıurette 
lüzumlu olduğuou zikretmekte
dir. 

Hoover planı 
Cenevrede ingiliz, Fransız, 
A~erikan heyetleri ı:ıras1nda 
hararetle mUnakaşa olunuyor 

Cenevre, 1 (AA) - Ingiliz • 
Frans:z - Amerikan heyetleri a-
rasındaki mükalemeler, lngiliz 
heyetinin merkezinde cereyan 
etmiştir. 

lngiltere dominyonlarla istişare 
etmeden evvel programın bahri 
kısmı hakkında bi~ b:r vaziyet 
alamıyacağından v~ Fransa da 
müzakeratın :ıncak tahdidi tes
lihat meselesinin umumiyeti üze
rinden yapılması kanaatinde bu
lunduğundan, murahhas heyetle· 
rin yalnız Hoover teklifatına te
mas etmiı oldukları zannediliyor. 

Bundan m:ıda, Amerikanın 
hatta Hoover teldifatı komia· 
yontar tarafından tetkik için ia
de edilecek o!sa bile umumi 
bir müzakerenin icrasını arzu 
etmekte olmasına bin•en tekrar 
heyeti umumiye içtimalarına 
doğril gidilmekte olduğu tahmin 
olunuyor. 

M. Venlzelos, hum
maya mı tutuldu ? 

Atiua, 30 - M. Venizelos, 
dün gece yarısı birdenbire ra· 
hat sızlanmıştır. 

Sabahleyin hararet, 38 den faı· 
la idi. Haıııtalığm mahiyeti hak· 
kında henüz kat'i bir teşhis ko· 
nulmamıısa da, humma olduğu 
zannedilmektedir. 

Cenevrede bulunan H~riciye 
na:r:mna, Atinaya çabuk dönmesi 
için telgraf çekilmiştir. 

Yeni bir paraşUtıe iniş rekoru 
Orley, 30 (A.A) - Paraıütçu 

tayyareci Rene Machenand, 8,500 
metre haYadan paraıOtle inmiye 
muvaffak olmuş ve bu suretle 
dünya rekorunu kırmıştır. 

Vapur 
inhisan işi 

f Üst tarafı l inci 11yfamı.zdı1 
vekaleti haline getirilmesi ibtt.; 
mali vardır. 

iktisat vekilinin a8zlerl 
Diğer taraftan lkbsat Tekili 

Mustafa Şeref Bey, pazerteıi gil• 
nü Büyük Millet Meclisinde gö
rüşülecek olan deniz posta ıe
ferlerimizin tanzimi meselesi hak• 
kinda şunları söylemiıtir: 

"-HUkumet, bu hU8Ul!ta yenlden bir 11 .. 
ypıa hıı.zırl.ryarak ?r1illet Mecllsina takdlm 
edecek değildir • 

Evvelce Meclise tevdi edllmlş olan ''TUr-o 
kiye poatıı. vapurculuğu anonim §lrketl,, le3-
kil1 hakkındaki l!yihayı tırkııda verit• 
miıı karar çerçevcsl dahilinde iktisat encu
menl tadilen tanzim edecektir. 

EncUmen cumartesi sabahı bu meseleyi 
&örüşmelt Uzere ic;timaa davet olunmu§tur_,. 

Deniz nakliyatı umumi müdür
lüğü teşkil edildikten sonra, bu 
yeni teşekkül emrinde faaliyette 
bulunacak gemilerin miktarını 
anlamak üzre tetkikat yaptık. 

Kaç gemi var? 
BütUn gemi sahipleri vapurla• 

rını hükumete sattıkları takdirde 
yeni idare muhtelif bDyilklilkte 
141 parça gemiden mfirekkep 
bir filoya sahip olacaktır. 

Bu filonun gayri •afi tonaj! mecmuu 
9 l,ılOS dlr. GByri safi tooa.jl 1000 ne ba• 
llğ Ttlrk vapurları 60 dır. 

Seyrlacfaln 1darespıın, römorkörler ve 
kUı;Ulc vapurlar dahil edllmediğl halde, to
nn:ıınrı mecmuu gayri ııan 46,665, satı 

36,338 1 bulan 45 gemisi vardır • 
Ko.lkavan zade ve ortakları kumpanyası

na alt vapurlann adedi 8 d!r. Mec
muu tonajları gayri safi 13,594, satı 800 
tur. Sandık zadeler kumpanyasının tonajları 
yekunu gayri safi 12,658, san 8145 o
lan 7, Kocaeli Nıı.ltllyat ıılrkctbı!n gayrl 
saf1 512, snfl 239 mecmuu tonııjmda 6, 
Hamdl Bey ve ortaklannm gayri safi 1~55. 
ııafi 500 tonluk 4, Mustafa Cemal Bcl1n 
gayri safi 2786, safi H94 tonluk 3 ge
mlleti vardır • 

Mahmut Lütfi Beyin mecmuu tonaj! gay
ri saft 3071 olan 3, ?Jadenc1 Arif Deyin 
mecmuu gayri safi tooa.jı 1414 oJan 3, ~l

koıa ECendinln gayrt aatı t.onajlArı yekunu 
585 i bulan ı, llantıı.lzade kumpanyrı.
mnın gayri snn tonııjları yekunu 1206 olan 
2, llar1JlO.y ve ortaklarmm tonajları ye
Jtiınu gayri snfl 11,211, safi 6789 olan G, 
Kll7.ade Şevki Beyin mecmuu gayri satı to
n ı S 61 oınn 2 gemileri vardır. 

Bunlardan ba§ • YClkenclzadelcr kum• 
pıuıya.smo. ait gayri safi tonajları ,., yekunu 
10,482 olan c, Tıı.vilzadelere alt 1079 
gayri saft ton hacminde 2, Yektn Beye av 
1086 ga)Tl safi ton hacınlnde :, \'cll
znde Mustafa Beye ait 1754 gııyrl safi ton• 
luk 2, Muharrem Beye ait !?W tonluk 
2. alemd:ırzn.delero ait 1656 t.cmluk, 2, 
Ahmet Naim Beye alt 2M5 tonluk 2 va;•vr 
vardır. 

Yazdıklarımızıdan ba11ka. Aptl Vehbt ilc
yln 712, Avro.m !sak Efendlnin 21.89, Ccr-
ralı zade Hacı Eşrc.f Beyin 76, Dede zade 
Sım Deyin 7!H, Deli Emin oğullarının 645, 
Giritli Musto.fa Re;:it Beyin 427, Halll De· 
yin t02, Hernnt Efendinin 777, Alııııct 
Selim Be)1n 935, HaCI Yakup zar.ıenln 1034, 
HUsa.mettln Beyin 117, !ngllJ~ Hlls"y!n 
Rüstem Beyin 1220, İbrahim E')yin 337, 
İbrııhlm Bey ve ortaklamıın 95, l.z:: lrll 
R~nt Ikyjn 2!l0, lzak Salnmon Efenillnln 
418, İbrahim Bey ve ortakıa.rmm OG, Mm. 
AvıuıUynnm 3DO, Mina panço Ef'cndl::1o 
2302, Maotof Salamon Etcndlnln 154, J.Jct.
met Nuri Beyin 1718, ı.ıurnt oğlu Mch:nct 
Bcyt.-ı 520, Meto zade Hasan Nuri Beyin 
202, Nan ve Hallın Beyıcrın 8i0, Refik 
Beyin 205, Rebia aanım ve ortakalrmın 

488, Saliha Hanunm 2541, HUacyln kar· 
tanın 2404, Salt.ın Tahir Beyin Hi6, Si· 
monovcskl Elendinln 121, Şakir İlhami Re· 
yin 627, Uuzun Ahmet oğlu Haınlt B11y1n 
64, Ya.sflye fi. ve ortaklarının :Jl'I', Zcll· 
ha Hanımın 851 gayri safi tonluk birer 
gemiler! vardır • 

Yeni haberler üzerine don ıeh• 
rimizdcki hususi vapurcularla 
temas ettik. Vapur sahipleri, de· 
niz nakliyatı işlerinin inhisar al• 
tın• alınmasını muvafık görme· 
dikleri gibi bir umumi mUdUrllik 
tarafından idaresine de taraftar 
değildir. 

Birlik reisi ne diyor? 
Milli vapurcular birliği reiıi 

Muzaffer B. , dün bize ıunları 
söyledi: 

- Bizim noktai nazarımız, Yapurculuğıııı 
ı;timdlld hallode bırakılarak hUkıimctçe Sey• 
rise!a!n ldarcsinln ve husus vapur kumpıın• 
yalıı.rmm mu:ımell.tını tanzim eden bir ni· 
zamname ho.zırlanma.sı idl. Ankara'ya gl• , 
dan heyetimiz, alakadar makamlar nezdlnd• 
bu filtrl mUdafaa etml~ti . Fakat fikrlnılzla 
kabul edilmedlğl anla.~ıyor. 3u husı:ısta 
yeniden Anknra'ya bir heyet gönclcrmonJa 
mevzuu bahis değildir. 
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Ayaso ya---- 1 
Mozaylklerl Ol ala 

Şimdiye kadar Maarifte: Şeker 
Neler meydana imtihanlar 
Çıkarıldı? . 
Ayaoofya camiinde Bizans devrin- Bakalorea netl<'elerl Serbest gırmesl hak-

den kalma mozaiklerin meydana çıka· l ld kındll fd karar 
nlması için · bir kaç ay t>l'Vel şe1ı· kısmen 80 aşı 1 
rlmlze gelen Amerlka'da Baston felı- Lise ve orta mekteplerdeki 
ri f!i:aM emtitüsii di~ektörü Pro- bakalorea imtihanlarının nenict'S İ 
fesor - ıllr. Thomaı Wıthemore be-
raberinde bulunan Jtalyan mozaik kısmen anlaşılmıştır. 
mütelıassıaları iJI. Grcgorini ve .11. Buna nazaran resmi Jise ve 
Benvenut ile birlikte camideki faa.~ oıta mekteplerle hucusi mektep· 
liyetine der;am etmektedir . 

Mr. Withemore 11imdi camiin da· Jerin tedris usullerinde mühim 
• hllindc "Nartlıcx,', denilen kısımda farklar vardır. Resmi mektepJer

ııe demirden bir iskele üzerinde kut'- deki talebelerin yUzde yetmişi 
vetli bir elektrik projektörünün ziya. 
ısı altında çalı maktadırlar. Müte- imtiban•arda muvaffak olduğu 
hassıslar mctlıalde meydana ~ıkar· halde hususi mekteplerdeki tale
dıkları mozaiklerin il&tüne iş, tamam- belerin ancak yüzde altmışı mu
landıktan ıonra çıkarılmak üzere .'la· vaffak olmuştur. 
rı birer kağıt ytıptftırm·~lardır. 

A~. Witlıemorc, şimdi11c kadar olan 
faalıycti hakkında muharririmize dün 
ıu izahati ı·ermiştir: 

- Faaliyetimize yava~. ynrnş de· 
,·am ediyoruz. Şimdiki halde dnhili 
"Narthcx.. in niha ·etinde bulunan 
tezyinat Üzerinde çalışıyoruz· 

lsıanbul kız lisesinde -49 talebeden 
ıs 1r, Pcı cevnly~l hsesindc 24 talebeden 
7 si muvaffak olamamışlardır 

Şişli terakki lisesinde I 4 ı~lı.:bcnin 
hep~i birden muvaffak olduğu halde 
Feyzi) ede J 3 talebeden 6 sı ve f'cvziati · 
den de 49 talebeden 20 si, lst ; klı\l lise
slnden 60 darı 37 si l nkıl~p J srsinden 
16 ra:ebrden 7 si, 1 la~ riye lisesinden de 
35 talebeden ~' si muvıı(fa'\ olama• 

'Methal kl. mının dört tnrnfındaki 
de~lizleri!' ba ln_ngıcında yalnız ~~o
zaıkten bır~r salıp bulunduğunu gor· 
dük. Ynlnız c~kf "Porta l!:.sil!ca,, 
denilen ve ''Nnrtlıcv,, in ortıı knı>ı I· 
nı teşkil eden kısmın üst tarafında ve m ı~t r. 
iki ;>anında madalyon şeklinde iki Orta mekteplcıden Ni,ıntaşı lı;ız orta 
resim var. E limizde buluııan vcsai- mdacbı talebelerinin hepsi mu\':ıffak 
ka nazaran, bu jki resimc!cn biri:ıin olrnuşıur 
Hnzrctf Mery2m'i, diğ~ri ete S~iı~ t 
Michel'i veya Saint Jean Bapti tc'yi l\ııb:aaşın 93 talebesinden beşi, Şişli 
göste~~iğini znnnediyoru1.. Ha.Ihuki terakkinin 33 talebesinden dördu, Gala· 
son gunlerde, bu re imlerin imparn· tasaı ayın 120 talebesinden 14 dü ve 
tor Justinien ile imparntorice 1'<'0· f cyziyenin 33 ta•ebtsinden 12 si, Şcm· 
dora'ya ait olduğu nu bildiren bir sülmekAtibin 29 ıalebesind:ın 2 si mu· 
makalecl<'n ~ah~dildiğini öğrendim. "'Vaifab: olamamıştır. 

Plvasada bugun 11a.ıar Uzerinde 
tesırinl göoterecektir 

Dört numaralı kontenjan ka

rarnames"nin birinci madd'!s'nin 
dünden itibaren tatbikine bat· 
Janmıştir. 

Bu maddeye nazaran, memleket 
mahsulatından ihraç edilecek şey
lere mukabil şeker, kabve mem
lekete serbestce girecektir. 

Şimdi lstanbul gümrüklerinde 
1500 vagon kadar şeker ile mü
him miktarda da kahve me\rcut· 
tur. 

pıyuada 

tesir ya· 
eugün bu kararın 

şeker fiyatlarına hayli 
pacağı anlaşılmaktadır. 

Bilbaosa kesme şekerlerinde 
teocz:ıülün fazla olacağı muhak
kaktır. Yeni kararın tatbHti hak
lunda Iktısat ve!{ili Mustafa Şe
ref bey şu izahatı vermiştir : 

- Şeker, kahve ve çııy nbal.ıunın 
bir elden idaresi h:ıkkınuaki k:ınun IAyi· 
h:ısı cuın:ırtcsl günü mecll~tc müznkcre 
olunııc:ıkıır. Bu JAyiha .kanuniyet kesre· 
der rtmez derh:ıl tatbikine geçile~ktir. 

Bir hazir:ına kadar yapılmış muı..n·e· 
lelere müsteniden ~ipanş edilmiş olan 
cşyn ılc antrepolara gtlmiş olan ~eker, 
kahve ve çayın mcmle!ııetc serbestçe 
ithali hıktında lAyih:ıd~ hUkiim Hrdır 

,., 
Poliste: 

iki garson 
Kavga ederken ayı

ran yaralandı 
Fındık:ıda Feyzi Beyin gaz"no· 

sunda garson Em n ile Hüseyin, 
dün anlaşılamıyan bir meseleden 
kavga etmişlerdir. 1-lüıeym bir 
aralık pek ziyade hiddetlenmşi 

ve Emine kamcs çekmiştir. Kcn· 
dilerini bu vazıyette görüp gc· 
len ve onları ayıran Galata'da 
Serçe sokağında bir numarada 
mukim Hasan da, Hüseynin bı
çağile sağ elinden yaralanmıştır. 
Hüseyin kaçmıştır. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

Başta şişe kırmış 1 .. 
Dün Sultaoahmette Sadi is

minde biri, Kürt Sedo ite kavga 
etmişlerdir. Sadi, Scdo'nun ha
çına çişe ile vurmuş, şişe kırıl

mı~, Sedo bışıodan yaralanmış
tır. Neticede ikisi de yakalan-

mıştır. 
Otomobil parası için kavga 

Dün Çapa'da Kalender çeş

mesi caddesinde 8 numarada lb
rahim oğlu Celal, 929 numaralı 
otomobil şoför muavini Servet 
ile otomobil ücreti meselesinden 
kavga etmişlerdir. Bu esnada 
Celtilı dövdüğü iddia olunun Ser
vet, yakalanmıştır. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

Her halde şımdıye kadar bu re.'iimle· _ 
rin kim~ ait olduklarını llize kat'i t•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'-İİİİİİİİİİİiiiiiii-;;;m;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;-iimiiiiiiiii;;;.;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;-;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.I 
~~~~:t bildirecek yenı bir şey buıa. Me likit Ba 

Dlger taraf tan lıehsettiğim bu iki ••M• 
madalyon arasında bulunan bir re im 11---~----------------------··--... --mmı•------m.;1 d~ Hazreti lsa'yı tahtında otururken 9 

göstermektedir. Isa, önünde dil ık• k d b• 1 T 1 d 
~~~~eüdi;~nn bir imparatoru takdis et- ı a ın ır o up avşan ı a 
·=•ı:ın s;:> elinde, sayfalnnndn; 

'"'ll diin}anm lŞlğtyım · :'ulh Ve SÜ· bı·r genç en-kegW ı· bogW dular ! sizinle beraber olsun.,. ibar('Sİ & 
·bir İncil bulunmaktadır. Fa-
, imparatorun kim olduduğu tla 

ı :~~~~;~u~~ u-rıer• gnı şeklin- Bu keıdanlarcian birisi mak~ülün maşukasıymış .. 
.. , zı resim ve tezyinatla örtülmüş

tu:r · Bunlar 1847 senesinde Sultan 
Aptülınecit tarafından camiin tanıiıi 
fçın ~a~rnlan İtalyan mimarı Fossati 
tarafından yapılmıştır. l'ossati mo-
zaikleri iyice tetkik ettikten sonra 
buırlal'la çok iyi bir şekilde imizaç e
~en .!e~!mlerle mozaiklerin iistiinü 
or~muştur • Bu resimler asıl nıo
zaıklerin r. d ''°· b" ta •1 eMı ırer kopyasıdır ve 
:rn.m~mile Biznns tarzında resmedil· 

ıştır . 
li'naHyeı· · d ğim . ımız e, bilhas a behsetti-

yahıai•;:ar Fo ati ve diğer bazı se.r· 

1 · hak.k rafından Ayasofya mozaik· 
f~de edi;~':!ıa :razılnuş eserlerden isti· z. 

"Narthe:x,, krsm d k" . . . i b" 
ti dikten sonra ı~ .a ·ı ışımız ı-

r kan harı dahılı narteksee a,•. 
luya çı dehlizd et methnl arasında 
bulunnn .. e Çalışmıya başlryac:ı-
ğız. Bu dehlızın kubbelerinde ve du-
''arlarında bulunan mozaikl 1 • 

k 1• d .. ldı"r , . er, .tarı· 
u a e guıe e §imdiden bun. 

hırı farketmek kabildir. nurad·\ki 
i~imfzi bf til'dik~e!1 sonra dn r.amii~ f. 
sınde, kubbenın etrafında bulunan 
mozaikleri meydana çıkarmıya b:ı~lt-
yacağrz. ' 
• Bu işlerin ne kadar süreceği ma

lu.m değildir. Zaten .. acele .~ttiği. 
m!z de yoktur. Çünku moznrkli!rin 
g~:ıelliğinf bozmadan çalışmak :için 
dıkkatli davranmak ,.e ar.ele etmemek 
1aznndır. 

.Haliç şirketi uln 
Vaziyeti düzeliyor 
Haliç şitketinin geçen aydan-

beri yeni bir tarife tatbikine 
başladıi1D1, ve Köprü ile Eyüp 
arasında doğru seferler ihdas 
ettiğini yazmıştık. 

Bu doğru seferler tahminden 
çok fazla bir raibet görmekte
dir. Ahali, yirmişer dakikada ıe
fer yapın doiru postaları oto
büslere tercih etmektedir. Bina
enaleyh, ötedenberi zarar ettiği
mi iddia eden Haliç şirketinin 
•aziyeti .. ıaba doğru gidiyor, 
demektir. 

"J a vşanlının GümüQ nahiyesine 
tabi Ab!um karyesiııde müthit 
bir cinayet yapılmıştır. Muhabi-
rimizin bildirdi2"ioe göre maktül 
genç bir adamdır. Nebi oğulJa
rmdan Hüseyinoğlu Osman adın
dadır. 21 yaşındadır. Katillerine 
gelince Karaveli oğlu Mustafa 
karısı Ayşe He Karaveli oğlu 

Mahmut karısı Nimet ve Ayşenin 
kardeşi Alidfr. Bunlar Osmanı 
iple boğmuşlar ve tarla kenarına 
gömmüşlerdir. Cin3yeti meydana 
çıkarnn, Osınana ait ayakkabı
dır f;i Ayıeoin bahçe duvarı ya
nında bu'.uor.ıu7tur. 

Truva hafriyatı 
Çanakkale • Truva harabele

rinde Amerikalı profesör Mister 
5empl ve profesör Bileygen ta
rafından yapılan hafriyatın bu 
seneye ait safhası bitmiştir. 

Hafriyat neticesinde, esa~ şeh
re ait oütuolu dehlizle l)ehriu ' 
ikinci ve i.!çüncli kısmına ait ka
demeler ve bir çok eşya mey
dana çıkarılmıştır. 

Çaoakkalede vücuda getiril
rnesi aüşünülen mU.ıenin teşkilata 
tarnamlaomıştır. Mllsait bir bina 
b~Iunınuştur. Maarif mlldürlüğü 
bınada Jnzumlu bazı tadilAt yap· 
tırmaktadır. 

B~. İf bittikten sonra, villyet 
dabılındeki aaarı atika bu bioa
da bir araya toplanacak, şehrin 
mükemmel bir ınilzeıi olacaktır. 
ŞUphell bir ermeni ~•kalandı 

lzmlr 1 - Bergaınıda ıüpheli 
bir Ermeni yakalanmıştır. Bu a
dam lıtanbuldan Midilliye, ora
dan DikiJiye ve Bcrgamaya git
miştir. Hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Katilleri derhal yakalanarak 
adliyeye verilen bu cinayetin se· 
bebi ıudur: 

şenin t>vinc pencereden girmiş 
ve bu eve soo girişi olmuştur. 
Ay~e, o sırada evde bu:unan Ali 
ve Nimetle Osmanın üzerine o:ıhl
mışlar, hazırlanan ip Osmaoın 
boynuna geçirilmiş ve ipin bir 
ucuna Nimet, diğer ucuna Ayşe 
asılorak biçare genci boğmuşlar, 
sonra hep birden götürüp göm
müolerdir. Hadisenin olduğu ge
ce, Ayşenin lrncası, dağa odun 
kesmiye gitmiş bulunuyordu. 

Katil kadınlarla, Ali yakala· 
macn cinayeti büyük bir soğuk 
kanlılıkla itiraf etmişlerdir. 

Maklül Osman ile katil Ayşe 
araeıoda ötcdenberi bir alfika 
varmış. Bu vaziyet köyde herke
sin ağzında dolaşıyormuş .. Fakat 
Ayşenin bu şayialardan canı sı

kılmış ve meseleyi karde~i Aliye 
açmıştır. iki karde~in buldukları 
ço:ıre, Osmanı ortadan yo:c et
mektir. Bu karar verilince terti
bat nlmmış ve birgece Osman 
Ayşenin evioe davet edilmiştir. 
Osmao gece yaloıdan Gonra Ay-

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

Bucada 
4000 Jlra çalan 

hırsızlar! 
Izmir, 1 - Buca'da mühendis 

Raif Beyin evine giren bir kaç 
hırsız, 4000 lira çalmışlardır. 

Hırsızlar, eve Raif Beyin ha· 
riçte bulunduğu sırada gelmişler, 
kendilerinin evin dahilini gör· 
miye gelen iskan memurları 
olduklarını söylemişler, içeri gi· 
rioce Raif Beyin zevcesini tehdit 
ederek, parayı zorla almışlar ve 
kaçmışlardır. 

Hırsızların,kendiJerinin eşkilini 
tarif ettiği takdirde, öldürmek 
tehdidinde bulundu\darı, bu se· 
beple Haoımın bu hususta ma-
lumat vermekten çekindiği söy
leailmektcdir. 
Kara sularımızda bir Yunanh 

lımir, 1 - Çeşmede kara su
larımızda avlanan Istamati ismin 
de bir Yunanla balıkçı görülmüş
tür. lstamatinin sandala rüsumat 
motörU tarafından yakalanmıştır. 

ihtiyarın ölilmil 
Trabzon, 29 - Pazartesi gü

nü Y omrada tarla ihtilafı yüzün
den bir cinayet olmuştur: KAmil 
isminde bir köylü on sene evvel 
Amerikaya gitmiş, orada çalışa-
rak küçük bir servet sahibi ol
muştur. Karni! memleketine dön· 
dükten sonra bununla tarla al
mış, köyünde çifti çubuğu ile 
meşgul olmıya başlamıştır. 

~u s1rada Kamille komşusu 
Mustafa ağa isminde bir ihtiyar 
arasında tarla meselesinde ihtilaf 
çıkmııtır. Bu ihtilaf Pazarle i 
günü şiddetlenmış ve kavga ba· 
tini almıştır. Kamil bir arahk 
siliibmı çekerek Mustafa ağanın 
üzerine ateş etmiş ve ihtiyarı 
öldürmüştür. Katil yakalanmıştır. 
Deveciyi pusuya dUşUrdUler 

Nazillide feci bir cinavet ol
muştur. Nazilli civarında Dua 
köyünde otur~n deveci Ali oğlu 
Mehmet, ayna köyden üç kişi 
tarafından pusuya düşürülerek 
öldürülmüştür. Bunlar Mustafa 
oğlu Mehmet, Memiş oğlu Meh
met ve Ahmet ismindcdir. Şerir
ler yakalanarak adliyeye veril
miılerdir. 
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Bir tani m 

'rahslldarlar 
Halilnnda alınan 
'l'edbirler 
IJalılliyc raT.c'ill'tince dtayct idarcl 

lıususiyclcri, talrsildarları lzakkmda 
h ~zı ı~ararlar verilmiş ı·e l>C'yfiyct vi
lôyctlcrc tamim olunmuştur. 

Bu tamime gürl', alınan tedbirler 
şunlardır: 

"Bir hıhsildan bir dairede a-
:ıami il<i sene çalıştırmak; tahsil 
mıntakalarınıo mümkün olduğu 
kadar sık sık değıştirilmeıi, 

Tahsılat makbuıları husuıi mu• 
hasebe nıUdüriyetince tabettiril· 
diği vakit muhtevi oldukları ev
rak adedi sayılıp ilk ve son sa· 
sabif el erine yazılması ve tasdik 

edilmesi. 
Makbuz cilt ve ııra numaraları 

her vilayette muntazaman tcıel• 
sül etmeli ve bir vilayetteki mak.: 
buzların şekli ve hacimleri kat'[ 
lüzum olmadıkça tebdil edilme• 

meli. 
Makbuzlar müdür Tc uıemiır

elinde para gibi bir muhafazaya 
tabi olmalı ve ziyaında bunlar 
meıul tutulmalı. 

T absildarJardan istirdat edilen 
kullanılmış makbuzların varaka· 
lan mutlaka sayılmalı ve noksan 
varsa hakkında kanuni muamele 
yapılmalı yoksa keyfiyet koçanın 
son sahifesine yazılıp imza edil
meli. 

Alelhesap suretilealınan para 
içinde makbuz kesilmesi hakkın· 
daki kaidenin tamamile tatbikine 

dikkat edilmesi. 
Mükellefin neıdindeki mak· 

buzların arasıra koçanlarla tat• 
' biki hususuna vazifedarlar icbar 

olunmalı. 
Kaymakam ve nahiye mlldUrQ 

Beyler köyleri teftiı veya köy· 
liiJerle temu ettikleri vakit tab· 
silat muamelAtı hakkıodu müm• 
kün olduğu kadar balkı yokla• 
mıya ve yolsuzluk olup olmadı· 
ğını anlamaya çalışmalı. 

Her ne esbap ve bahane ile 
o!ursıı olsun tahsildarlardan gay· 
rı kimselerin ve tahıildarlanD 
gayri resmi makbuzla para alma• 
malan kaidesine tamamen riayet 
edilmesi ve bu esasa mugayir 
harekette bulunanlar hakkındaki 
hükmün müıtacelen •e harfiyen 
infaz edilmesi . ., 

Zaro ağa 
Diinmek üzere mi? 
Uzun müddettenberi lngiltere-

de bulunnn Zaro ağanın bir haf
taya kadar tehrimize dönmesi 
muhtemeldir. Bir milddet evnl 
Zaro ağacın yamnda bulunan 
maktul Ahmet Musa Beyin bira• 
derinden ailesine gelen bir mek• 
lupta haziranın sonunda muka• 
velenin biteceği ve derhal Tnr
kiyeye dönecekleri bildirilmiıti. 
Bu itibarla yeni bir mukavele 
yapılmadığı takdirde, aıırdide 
Zaro, pek yakında tekrar mem• 
leketini görebilecektir. 

Ecnebi mekteblerde talebe 
dosyalar1 

Maarif müfettişleri tarafından 
bir ~o'< ecnebi mel<teplerde ya-
ptlan teftiş neticesinde talebe 
dosynlarının muntazam olmadiiı 
bilhassa talebe isimlerinde büyük 
yanlışlıklar olduğu görülmüştür. 
Maar f müdüriyeti, bu vaziyet 
karşısında bilumum ecnebi mek· 
teplere gönderdiği bir tamimde 
i:alebe dosyalarının muntazam su· 
rette luıytedilnıcsini ve nüfus 
tezkeresi veya ilrnmct Tesikasın
dn yazılan isimlerden başka hiç 
bir ismin dosyaya yazılmamasını 
bildirmiştir. 



Macarıstanaa Darürtünunıar ve 
diğer ilim müesseseleri 

Şf mdlkl vazı yette Macaristan nilfusunun 
binde on dokuzunu Darlllfilnun mezunları 

teşkil etmektedir 
Yazanı V6gh Jenö 

oeyın aıerı 

Kemalpa,a kasabasından 
Mehmet ve marlfetlerl 

Resmimiz 1zmirin Kemalpaşa 
kasabasından dokuz yaıında 
Mehmedi gösteriyor. Bu çocuaun 
boyu doksan dört santimetre ol
duğu halde başının çevresi alt
mıı santimetredir. Zayıf gövdesi 
bu kocaman başı zor taıımak
tadır. 

Mehmet, Kemalpaıa kasaba
sında herkesin tanıdığı, boşa gi
den ıöı:lerinden ve hazırcevaplı
ğmdan dolayı herknin ıevdiği 
bir simadır. 

Acıkbğı zaman sokakta rast
gele bir evin kapısını çalıp içe
riye girer ve kendisine ıofra kur
durur. Mehmedin bu tarz müra
caatını bütün Kemalpaşalılar hoş 
görilrler. 

Mehmet geçenlerde bir gün 
Kemalpaıada kendiıile konuı
makta olan münener gençleri
mizden bir zlhnreye laf arasında: 

- Istanbulda pa:zarola Hasan 
- - Pe,tede yUksek MDhendls mektebi B. öldü, fakat ben aağım, gaze· 

Prôlesör Malşua lstabul Darüllü- 1777 de Budaya ve sonra 1784 te teler niçin benden babsetmiyor-
nuniı haklanda Maarif vekaleti.ne tev- Peşteye naklettiler. lar? 
al ettiğf:rapor, Uim muhitinde epe- Katolik ilahiyat, hukuk ve mülki- Dcmiı, bunun üzerine bu ıu-
gi mllnakaşayı mucip ve günün mese- ye, tıp ve eczacr, ve felsefe ile 
lesl ol11W§tur. hikmeti ta.bilye fakiiltelerini havidir. ale muhatap olanlardan bir ka· 

Darüllünun tedriıatı, bütün mil- Bütün Macar Darülfünunlan ara- riimiz bu resmi çektirerek bu 
letin ha11atı için pek çok ehemmiyeti sında bu Darülfünun "en büyük ve en malumatla beraber bize gönder-
haiz bir meseledir; çünkü bu mües- çok talebeleri olanıdır. miştir. 
sese milletin mukadderatına hakim o- 600,000 cilt kitabı havi büyük bir , ..• , 
lacak, münevver gençliğin yetişeceği kütüphanesi vardır. 
bir irfan ocağıdır. Bugünkü Szeged Dariilf ün~u, 

JJlilletin medeniyet sahasında yük- Macar t.eşri heyeti tarafından 1872 ta
selmeleri ve yahut geri kalmaları lıu- rihinde Kolozsvar şehrinde tesis e-
8usunda. gençliğin Darülfünundan dilmiş iken, büyük harpten sonra 
olacağı feyiz ve iri arun çokluğu ve az. Trianon müahedesi mucibince bu 
lığının oldukça tesiri vardır. O- şehir Romenlere terkedildiğinden 
nun için millet Darülfünunlar ve yük- Darülfünun Szeged şehrine naklolun
sek ilim ocakları tesiı ediyor ve muştur. Maalesef bu Darülfünu
bu müesseselerin tedrisatıru, milletin nun bütün levazım ve laboratuarlan 
yükselmesi için elverişli bir §ekil- Romenlere kalmrştır. Şimdi Sze -
de ve son tarakkiyatın icabına göre gedteki Darülfünun, asri bir şekil
hazırbyorlar. de yeniden tesis edilmiş olup ve h• 

Bu makalemle, kardeş Türk el- kuk - mülkiye, tıp - eczacı, felse. 
kan umumiyesirw Macar Darülfü- fe - lisaniyat - tarih, riyaziyat -
nunlan ve yüksek ilim ocaklarını, hikmet f akültewrinden ibaret dört şu • 
küçük bir m.alunıat vermek suretile beyi havidir. 
tanıtmak iıtiyorum •• Debrecen Darülfünunu, 1912 sene. 

Evvelce Macar Darüllünunlannda si teşri heyetinin kabul ettiği bir ka
ve yüksek mekteplerinde bir çok Türk nunla vücuda getirilmiştir. Kalvinist I 
gençleri yetişmiş iken bugün maalesef lahiyat, hukuk _ mülkiye, tıp, fel- . 
adetleri günden güne azalmaktadır. sefe _ riyaziyat _ hikmet fakülte-

Macaristanda ilk Darülfünun 1367 lerini havi olup Macaristanın en 
tarihinde Peç {Pecs) şehrinde Kınal asrt Darülfünununu teşkil ediyor. Bu _ 
Layoş tarafından tesis edilmiştir· Darülfünun, Debrecen sehn· yanın- -=----..;.......;==-------
B D fil. f .. k i A ~ Mecruhun lylle•mesl, 

u ar unun, mer ez vrupada daki ormanlıkta, bütün fakülteleri- muhtemel dır 
tesisi itibarile ikincidir• Bundan son- ni bir araya toplamiş, burası adeta Evvelki gün Adliye korido-
ra Obuda şehrinde l3S9 senesinde bir Dariilfünun şehri halini almıştır. runda Hasan ismiude biri tara-
ikincl Darillfünun tesis edilmiştir. · 

lHm ve irfanın muhibbi olan meş- Pecs Dariilfünunu keza Macar teş- fıodan ağır surette yaralanan 
bur Kmal Matyaş Pojony {Porsony} ri heyetinin 1912 senesinde verdiğ! Muıtafa ismindeki ıencin Cer
şehrinde 1467 tarihinde dört fakül- kanunu ile Pozsony şehrinde vücuda rabpaşa hastahanesine kaldml
teden müteşekkil bir Darülfünun getirilmiş iken, büyük harpten sonra dığmı yazmıştık. 
tesis etmekle memlekete üçüncü Da- Trianon muahedesi mucibince bu şe- Dün geç vakit hastahaneden 
ru .. lfiinun kazandırmış .. -. hir Çeklere terkedildiğinden, Darül-"'"' f · öğrendiğimize i[lSre, mecruhun 

O devfrde, memleketin geçirdiği iınun evvelce Budapeşteye. sonra ııhhi vaziyeti şimdiki halde ümit 
muharebeler ve karışıklıklar.• Bu Ü" Pecs şehrine naklolunmuştur • Şim- b k k d 
irfan müessesesinin kapanmasına se~ di Pecs'teki Darülfüıı.un asri bir se- verici ir seyir ta ip etme te ir. 

kilde yeniden tesis edilmis bul;u. bebiyet vermiştir. Bundan sonra, • 
on altmcı asırda Macaristanda bas maktadır. Hukuk - mülkiye, tıp, 
gösteren katoJizm ve protestantiz~ felsefe - riyaziyat - hikmet ve ayn. 
gibi d-ini mücadeleler neticesi her i- ca Şopron şehrinde bulunan ila
ki din mensubini tarafından, rakabet hiyat fakültelerinden ibaret dört şu-

beyi havidir. 
yüzünden muhtelif mektepler tees-

Amerika sefirinin kabul resmi 
Amerika sefiri Mr. Charles 

H. Sberrill, dört Temmuz Parte· 
ıi günU aaat beş ile yedi arasın-

süs ~tmiştir. Bunlardan bir kısmı yük- Budapeşte Fen Darülfünununun e
!ek protestan {Kalvinist) mektepleri, sası 18-H te hazırlanmrş ve 1871 Je 
zamanımıza kadar devam edegelmiştir Darülfünun Unvanı verilerek: 1, umu- cektir. 
nu· cümleden Şavoşpatak (Savospa. mi mühendislik, 2, makine mühen- _B_u_D-ar-iı-.1-fiı-.n-u..;...n_l_a-rd_a_n_m_a_a_d_a_3_h_u--

da T epebaşındaki eski Amerikan 
sefareti binasında şehrimizdeki 
Amerika kolonisini kabul ede-

tak) taki '-'Üksek ı·ıı·m akadem··":· disliği, 3, mimarlık, 4, kimyagerlik .• h. k d .. 
J ~-. kuk, 17 ıla ıyat a ·a emısı ve on 

1:>31 de, Kolojvar (Kolozsvan) d~ki ve S, iktisat şubelerine ayrılmıştır· dört muhtelif yüksek akademi ve mek-
1:>81 de, Debnetsen {Debvecen) de- Bu Darülfünun Tuna kenanndaki d 3 tep vardır ki, bunlar arasın a 
ki l:;ss de, tesis olunmuştur. Türk- muazzam binası ve gayet asri labo· yüksek ziraat akademisi ve yüksek 
lerin dostu ve müttefiki bulunan Ev- ratuarlan ile beynelmilel şöhreti baytar mektebi, yüksek orman ve 
del hükumdan Bethlen G~hor G''U- kazanmış bir Darülf ünundur. Bir 

i1 J maden mektebi, muzik akademisi, 
lafehevar şehrinde 16?_6 da bı'r Da- çok memleketlerden bu darülürfü- gü.zel san'atlar akademisi. tiyatro 
rülfünun te.."is etmiştı·r. Protesta.,. nundan istifade etmek için geliyorlar. , k d - - k k ek san at a a emısı, idman yü se m -
Jardan I,uteranlar Eperyeş (Eper- Budapeşte İktisat Darülfünunu tehi. ilh... gibi mektepler zikre şa
jes) şehrinde 1667 de bir yüksek ilim 1919 ta lüzumu hakkındaki bir cok yandrr. Bütün bu saydığımız ilim 
ocağı tesis ettiler. münakaşadan sonra Macar teşri he- müesseseleri 1926 _ 27 senesinde 40 &. 

Bugün, anayurdundan ü~te ikfı;;ini yeti taratrndan Macar iktisadi ha
kaybeden Macaristanda altı Darül- yatının yükseltmek maksadile k3ıbu1 
fünun bulunuyor ki, onlar da şun- edilen bir kanun ile teşekkül etmiştir. 
lardır: Bu Darülfünunun fakültesi: 1\fülki-

Budapeşte Darülfünunu 1635 tarf- ye - siyasiyat, ticaret, ziraat, yük. 
hinde Nagyszombat şehrinde Kar- sek muallim mektebi. 
•iMI Pltmt!n P~1er tarafından vücu- Macaristandaki istatistiğ göre 7SG 
da «eUrllmiştir. Bu Darülfünu~u müderrisi ve 11558 talebesi vardır. 

baliğ olmuş ve müderris adedi 1151 e, 
talebe adedi de 15757 ye çıkmıştır. 

Şimdiki vaziyette, Macaristan nü
fusunun binde 9 unu Darülfünun me-
zunlan teşkil etmektedir; bunda er
kekler binde 18, kadınlar binde,Jlnis
hetindedir. 

- ..... \ V6gh Jen8 . _ 
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Türkçeye çeviren: ÖMER RIZA-17- Yazan: SVEN HEDIN 

GOBl ÇöLLE.RlNDE 

Biz, ıizin zali.m kırbaçlarmızdan kurtulduktan 
kendi kendimize de yaparız • O halde yaıaaın 

33 = 
sonra bunu 
hürriyet ve 

kahrolsun yükler ve sandıklar! .• 
Bu dü§Ünce ile bu bütün sürüyü bir alevin kaplaması bir olu• 

yor • Develerin, sanki çelikten sinirleri var • Bunları bir 
ande iıteplere koıuyor, sandıkları sırtlarından atıyor ve hürriyete 
kavuşuyorlar. 

Temmuzun 23 üncü gününü develeri anyarak geçirdili • 
24 üncü günü doktor Hand,ın hidrojon silindirlerini tafıyan 
on ıek1z deve geldi • Aktam üstü yaptığımız tahriri nüfus neti• 
cesinde bütün heyetimizin elinde 286 deve bulunduğunu 
anladık, bunlarla yo1a çıkmıya imkan vardı • Kaybettiğimiz 
develer, uçtu. Bunların birini daha bulmak ihtimali mevcut •• 
Fakat bunları bulmasak ta vaziyeti idare edebiliriz • 

Develere hakim olmak için on Çinli deveci daha aldıli. 
Bunların yardımile develeri daha iyi idare etmiye imkan hasıl o• 
lacaktr. 

Felaket, yekUn itibarile bize (350) Dolara mal oldu. • 
Geceleyin yağmur yağdı • Ortalık zifiri karanlıktı • Birden• 

bire develer ve onlardan sonra Mongollar bağırmıya başladı
lar • ikinci bir isyan kopmasından korkmuttum • Fakat 
öyle değilmif •• Çok geçmeden ortalığa sükiinet hakim oldu. 

Temmuzun 25 inden itibaren, karargahtaki hayat tabi~ 
leıti .• 

Norin'in kumandası albndaki timal kolumuzdan bir kaç gün• 
dür, haber aldığımız yok. Fakat bu kolun mütemadiyen §i• 
male doğru ilerlediğinden şüphe etmiyorum • Profesör Yua .. 
nın kumandası altındaki cenup kolumuzdan uzunca b ir 
mektup aldık .. Profesör Yuan, bir vulkan keıfetmi§ ve o· 
nun haritasını çizmiye batlamı§tr. Yulkarun bulunduğu yere 
Getaik deniyor • 

Bergman'ın gönderdiği raporlardan onunla arkadatı Çin'in 
bir çok kıymetli şeyler bulduklarını anlıyoruz • 

Gaıun Wor·a doğru Neolitik insanları da bulacağımızı ümit 
ediyoruz. Asya kıt'aaının içi gittikçe kuraklaııyor.. Bin• 
lerce sene evvel (Gobi) nin bugün gibi çöl olmaması çok muh· 
temel • • Erkeölojiatlerimiz bu İ§e çok ehemmiyet verecek· 
lerdir. 

Develer aükUnet bulmuşlardı. Onun için hareket kararlaş• 
tı • Develer tarafından her hangi isyan hareketi vukuunda hazır 
bulunmak için tedbirler aldık • Bütün adamlarımız kısa 
aopalarla tealih edilmişlerdi • 

Bunlar icabında develerle döğüıerek onları ehlileştirecek· 
lerdi • Develer çok tuhaf mahluklardır . Onların fazla 
sür'atle gitmemeleri için, onları dövmek lazım.. Şayet onlan 
iyice besliyecek ve şişmanlatacak olursanız, isyan ederler • Bes· 
liyecek olursanız, hiç yürümezler •• 

Bizim, yavat, ._y.avq hareket etmemizin baılıca sebebi; 
herkesin vazifesini yanmasına imkan bulmasıdır • Bu ]Jçı.u..,L 

' , • .,,,. rı "' .. , ,.-rtı f, ı 
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ıayeıinde erkeölojist arkadatlarımız çalrtmak imkanını buluyor 
ve malii..natımız zenginletiyor.. Çabuk hareket ettiğimiz tak
dirde, malumatça fakir kalacağız • Zaten biz buraya va· 
kit kazanmk için gelmedik • Asya toprağını keşf için vakti· 
mizi fedaya geldik • 

Burada geçirdiğimiz her gün, bizim için kaaznçtır . Bizim 
faaliyetimiz zamanları mahdut değldir. Bütün Asya kıt'ası 
önümüze yayılmı§ bulunuyor • 

- Temmuzun 29 uncu günü Larson beni uyandırdı ve: 
- Doktor! hareket ediyoruz . dedi • 
Ha;a mükemmeldi • • Güne' doğarak ıiıleri parçalamı§h • 

Develer yükleniyordu. Larson, ısı deveyi on kısma ayır• 
mııtr • On üç Mongol, yedi Çinli, iki hizmetçi, bunları idare 
edecek, Muhlenberg ile Leberenz Larsonla beraber buluna• 
caklardı. 

Develer, gaı·ba doğru hareket ettiler • Bir kilomeb·elik me-
saf e geçmeden bir deve kafilesinde isyan alameti görülmü§, 
Mongollar ok gibi fırlıyarak bunları durdurmu§lar ve tehlikeyi 
bertaraf etmitlerdi • 

Kafile tekrar intizam ile hareket ediyordu • 
Mühim bir hadisenin vuku bulmıyacağına kani olduktan 

sonra geri döndüm • Akrabama ve dostlarıma mektuplar 
yazdım . Çünkü bundan sonra mektup gönderınek imkanı yok• 
tu • Yalnız yolda, geri dönen kafilelere tesadüf edersek, 
mektup gönderebilecektik • 

Akşama doğru (Larson) dan 'u tezkereyi aldım: 
"Azizim Hedin: 
Sizin karargahtan 25 kilometre mesafedeyiz • Y olculugU" 

muz mükemmel geçti • (Sinemacı) Lieberenz bot duruyor • 
Ergence harekete çalı§ınız. Burada bir hayli yağmur yağdı . Se
lamlar.,, 

Çok ~ükür ! Her ~ey yolluJ.olunda idi • Onun için ıon dere 
meı'uttukl _ _,_,. 

Yollarda deve lakeleUerlne t-dUf edl~orduk 



Boks il eminde Güzel ve heyecanlı bir maçtan sonra 
Fransızlara karşı bir galibiyet kaçırdık Jozef Levi-Miladoviç maçı yapıldı, 

haksız bir kararla neticelendi 
Maks, tily sıklet şampiyonluğunu 

muhafaza ediyor 
Evnlki akşam, Şebzadebatın

da Millet tiyatrosunda birkaç 

boks maçı yapıldı. Bunların için

de en ehemmiyetlileri tüy sıklet 
1 şampiyonu Maks ile Sabeti ve 

Rodos şampiyonu Joı:ef Lui -

Moladoviç maçlariydi. 
Rodos şampiyonu, malum ol-

, duğu üzre, sıazetemiz vasıtasile 
boksör Y orgosu davet etmiı, maç 

yapılmış ve Levi ikinci devrede 
hfikmen mağlup sayılmıştı. LeTi 

' hasmının kendisini yerdeyken en-
- • . . _ _ seaine ıayn nizami vurduğunu 

Kendi kalernlzln 8n0nde bir an [ Köşede Vehap, Fener kaptanı Zeki n Rulng kaptanı bir arada J iddia ediyor ve Y orgosun diska-

lJacı arafı J inci sayfada' ner vuruşundan, Fransızlar mükem- Fakat bu cezaya itiraz eden Fran- lifye edilmesini istiyordu. işte bu 
Fransız'larm bir hayli uzun süren melen istifade ediyorlar. Topu Hu- sız sol müdafii, hakemi iter gibi bir suretle, Levinfn kıymeti hakkın
"Ya~ larına mukabele edildi. Re- samettin yakalıyor. Fakat elinden ka- hareket yaptı. Hakem de derhal o- da birçoklarını tereddüte ve şllp· 
s imler çekildi ve maç, Mis ter AlJe- çırıyor. Kaleye yirmi metre ka· yundan çıkmasını istedi. Bn va7Jyet heye düıOren o maç böylece ne· 
nin idaresi altında başladı. dar sokulmuş olan Relfur'un şimşek oyunun bütün zevkini kaçırdı• ti~elenmiş ve Levi bir müddet 

Fransız takımı, kaleden itibaren gibi bir şütü ve gol.. Fransız nihayet sahadan çekildi· sonra gazetemiz vasıtasile tekrar 
şu oyuncularla tamamlanıyordu: Şimdi birbireyb.. Oyun müte- Buna rağmen Fener bu ceza vuruşun- Y orgoıa ve y orgosle beraber 

Riu, lJleres, NiJ...-o, Tesscn, Sel- vazindir. Fakat arasıra Fransızlar le dan, sayı yapmak istemedi· Fikret hocaısı Moladoviçe meydan oku
tur, Lotka, Şurvart, Goteru, Ga- hine vaziyetler doğuyor. Ve Fran- çok zayif bir ''uruşla adeta Fransız 
ley, Veynant, Vehap. sızlann cidden giluJ, zikzak ;>ash a- kalecisine pas verdi. Güzel bir jest.. ınuştu. Moladoviç bu daveti ka-

Fenerbahçe takımı da, diin yazdı- kınlarmı seyrediyoruz. Partinin so- Fransızlar, sayılmadı diye itiraz et- bul etti. Yorgoı da tekrar dö-
ğımız şekilde kurulmuştu: nuna doğru güzel bir akrnımız ve ~· tikleri sayılarını bu suretle kapatmış vüşmiye amad~ olduğunu bil-

1/üsametlin, Yaşar, Ziya, Cc11at, kinin sıyrılarak meşhur solile çektfğj oldular• dirdi. 
Zflüzaffer, Fikret, Lutfi, A. lci, Zc- bir şüt.. Fransız kalecisi sol köşe- Bu dakikadan itibaren F ener takı- Nihayet Jojef Levi • Molado-
ki, Niyazi, Hadi· den giren bu tutulmaz mLc;afire ancak mı iyi değildir· ~ Fransızla~ . o.n kişi viç evvelki gece karşılışhlar. Ti-

Fenerba hçe takımı. ilk part ide, gu··. bakab·ı· o"·na malarma ragmen, akın ustüne a- t d ld b' · c' ı ıyor · · · J u an az ır seyır ı ne~· ve ·· • ı d . ya royu ur ~ · ruzgara :a .,.c; ı üşmüştü. • • • kın "pıyorlar. Ye bu akmların hı- ._ •. l . L . . b' 'k' t .. d 
Maçın ilk beş cl al\ ikası bir bir ff. ı · ris· ;de, !'ener kaleci i, şac:.ırtırı bir tlUt e.sı ~v.ın.ın ır 1• 1 ravn. ıçıo e 

ki l' ICinci devrede Zifariın yerin~ Ce- :s t . h d l d 
: r ermem· Fakat F e'nerbahcenin fa o "'anan sıkı fü.. Fransız şülünU yemlecegını ta mın e ıyor ar ı. · b' ~ H\t mildnfnaya alınmış, Cevadm ye. J .., ~ ... 
1~_· ı ır gününde olduğunu gösteren a- daha, hemen hemen ellerinin arn"ın- iki boksör sahnede görününce ı ti rine Mehmet Re:;;at girmicı, soliç ,:\'l-
ame er helirmiye başlamıc;tı. n;ı. · ·ı w k Lr.tr· d ı · • dan karrrdı. .Artık ürüçe berabere- bu tahminler artar aibi oldu. 

hassa en büyük d d" . 
1
- yazı ı e s.-ıg açı u ı e yer erıni r.e- ~ ~ 6 

. er ımız o an çalım ğiştirmfşlerdir. Bittabi bu şekil Fe- yiz · Aka binde bir şiitü daha güç hır- Çünkü evveli MoJadoviç lstan-
ve .~est, (Hayrete değer, değil m:'!. ) nerbahçc;yi kuvvetlendirmiş olmıyor. tardık ve maç bir Fener akını eı:;na- bulun en belli ba•h boksörlerio-
bugun yoktu. Dütiin oyuncular, fal - d b. Y Lutfi İlf' Hfldi ' ' a ni !"Ol hücum krsmı- sın a ıttf · d b' · ·d· S L · a 
Eolu 'turuşlarına, , .e bazr isabet!'iz J • * • en ırıı ı ır. onra evıye n -
l'kl . mrz, Zeki, Ala, Niyazi, anlaşma- zaran daha uücutlu ve boyca 
ı erme rağmen, topu ayag;ına alır- b' d w • 1 F k t Oyunun umumi hatlarını so".v,ıece F sma uyar ır seviye egı • . a a · • f ·ı b' k 'd d k t 

almaz, arkadasına yo1lu ... ·o rdu. ~re çizdikten sonra, edindı';;ı·n1ız' umumi aı t ır mev ı e ır. a a maç 
- J .. , başlan~ıç gene lehimizde.. İyi OY· 0 h · 1 • h'l Af k 

güzel . .. Eğer u zun boylu Fransız- kanaati işaret edelim: bütün ta mın erın ı a ına .;ı tı. nuyoruz, geme fazla çalım yapmıyor, 
l a ra kar~ı Topu havalandı rma .... 111 bak ll t Rasing takımı, takı mı te".kil eden Levi birinci ve İkinci devrede · " sayı yapmıya ıyoruz.. u gayre , 
aleyhimize olacağını, daha iyi kav- semere!"iz kalır mı? Hayır .. lşte Veha· oyuncularının boyu,kafa ve hatta ayak mükemmel dövüıtü. Sayı hesa· 
rasak , Fransız'lan tamamile kendi bin güzel ve hemen ilk tehlikeli bir şü- vuruşlan ve dayanıklığı itibarile ol- bile de rakibinP. faiktı. Moladoviç 
uyunumuz:ı bağlıyacağız. Henüz Frnn tünü yakalamamızı takip eden güze] duğu kadar, teknik itibarilt de hi- Uçüncü devrede açıldı. isabetli 
sız'larda göze çarpacak ilereccdc bir akın .•. Niyazinin iyi bir sürüşü ve zim takımlardan yük"ektir • bir iki yumruk vurdu. Devre le
fevkaladelik yok. Alaya pası .• Alanın hafı ve l>ir Fran- Fener, aradaki bu mesafeyi ancak hinde idi. Fakat buna mukabil 

Toprak sahada yadırgadıklan to- sız müdafiini atlatarak kaleye soku- oyuncularının sür'ati, çevikliği v~ 
Pa vururken belli oıu,_·or. t;u··nl<t" ı" şahsi maharetile kapatmıva muvaffak i.tiyerek veya istemiyerek iki 

~· luşu, kaleciyi şaşırtan bir ayak oyu- J 

yalnız topa değil, toplaberaber top· ü 1 oldu ki, Fransız'lara faik cihetlerimiz hatah vuru~ yapmıf ve hakemin nu, ş t ve go . • d 
ragva da vuruyorlar. :Müdafilerı· de B e bunlardı· ı"btarını almı~tı. Bu üçüncü sayımrzdır. ire karşı Y 

iri boylanna rağme:ı, geçHmez bir üç.. Fransız'larrn kalecilerini pek fev- Dördüncü devre de Moladovi-
manzara gö termiyorlar. 'faç atış. Oyunun bitmesine yirmi beş daki- kalade bulmadık· l\füdnfiler ne n- çin lehinde geçti. S inci devre 
ları, vücutlarındaki inhina kabiJi- ka kaldı . Fener takımı son bir gayret ğırdr • Merkez muavinle, seyirciler Levinin lehinde idi. Mola c!oviç 
yetıerf, kafa vurujölarr, sıçrayışları daha gös terse ve bilha~a daha çok tarafından kendisine derhal "Kelle!,, 1 d 
bizim ı·rın y·eni ,.e kıymetlı' .". e.~·ler... lakabıtakılan diğer muavin Ranani. bir h3 ta 1 vuıuş aha yapmıştı. 

'I: ,.., .f müdafaa sistemine çekilse maçı ka7.a- .. L · w ı b' h d k 
Bununla beraber dikl:at edı·ıı· r~A. sol iç ve ~ol arığı çok bef'endik. cvı ag ayacak ır al e ha em-. · '" ' nacak. Fakat bunu yapamıyoruz.. '.\ 

Rasing'in sistemi, bilhassa mühacim Paslanmız götüleşiyor. Fransızlar da Fener takımına gelince; b:'lşta F'ik- lere deı t anlatmaya uğraşıyordu 
hattında tamamile W sis temhHr. jge yorgunluktan eser yok. Ayni hrz, ret, Zeki, Aıa olmak üzere biitün Altıncı devre berabere geçti. Le· 

Vehap ortada ve ileride, hatta ayni tempo.. Bununla beraber ntd· Fener takımı iyi maçlanndan biri~ini vinin yavaş yavaş tekrar canlan-
kal · · · · · bırakmaz · t yapmı..,tır, di,·ebiliriz. I d · • ecımızın pe~ını Yazıye · hacim hattı ahenkli değil. y .. • • • dığı iÖril iyor u. Yedinci, aeki-
te · AçıkJar, keza· tn~ayitıer, ge. Vehap ayni durgun n yavaş hali- 2inc, 9 uncu devrelerde bu can-
ride ve merkez muavin insayitJerin a- ni muhafaza ediyor. l\Ii afirlerimiz, yarın ikinci maç· 
dehi ort" ""ında o,·nu ... ·or. Jarım a"·ni sahada Galata~arayla ya- lılık devam etti. Levinio sayı he· 

a..~ • J . f Ve bunun içindir ki, Fransız .lr- J 

kadaşlarile arasında hazan münaka- pacaklardrr. Fransız'larrn sahaya sabile galibiyete gittiği bariz bir * • * 
Fenerbahçe daha g üzel oynuyor. 

I,iıtfi'nin aksamas:na rağmen muha. 
cim hattının temposu yerinde . Mtl
zaffer arasıra vuruşlarınr falşolu 
yapmasa, muhacim hattını :Fikret ka
dar besJiyebilecek. Partinin yarısı· 
na doğru Aia'nın bir şütü, beynelmi
lel Fransa kalecis inin hemen parmak· 
larına dokunarak Fransız kalesine ilk 
ziyareti yaptı. 

Alkış .. Alkış .. Fakat bu gol fle 
beraber duraklar gibi de olduk. Yor· 
ğunluğun ilk alametle ri bizde .. 

Fran. ız'lara gelince; daha derle
nip, toplandılar. Bununla beraber 
gnyretJeri hemen çok defa, durğun 
Ye. yavaş görünen Vehabın :ı yağmda 

enyor · Yehap, topu ya kaptırı
yor· yahut pas §eklinde açıklara a 
tıyor, şüt yok gibi ... 

Bununla beraber fevkalade bir kor-

şa!ar oluyor... Bu arada sol içle- daha alışmış olacaklarım dü~ünür~ek şekilde göruliyordu. Son devrede 
ri Yehabı arkada bırakarak şahsi bir bugünkünden daha tehlikeli olacakta- Levi faik vaziyeti kaybetmişti. Fa· 
sürüş yaptı. Sıkı bir şüt.. rına hükmedebiliriz· kat cesaretle döğüşiyordu. 

Fener kalesi, hiç beklemediği bir Bakalım,. Galatas~ray fakımımız Maç bittıği va kıt ha!k jozefin 
anda topu ağlarına takılmış buld11. nasıl bir netıcc alaca!•... h b'I 1· dd d"l •. A. Sırrı sayı e1a ı e ga ıp a e ı eceiı-

Vaziyet tehlikeli bir şekil alıyor. ----------- ni bek lerken garip bir manzara 
Heheınenayni dakikada Ala, fev!cala-
de bir gol fırsatı kaçırdı. Top kale- Karnera görüldn. Moladoviç galip sayıl-
den kaleye mekik dokuyor. Rasing H d l d f mışh. Halle kararı beğenmiyor, 
mühaclmleri Fener kalesine mükem- in is an a. bağmyordu. Fakat tabii nafile .. 
mtl bir kombinezonla indiler ve ~:ığ Me9hur bokıör Karnera Ame· iki boksörün kıymetine gelin-
açıklan kafa ile topu üçüncü defa Fe- rikaya gitmit bu!unuyor. Ameri- ce; Jozefin eksikliği sür'at ve 
ner kalec;ine ~oktu. Fakat hakem ka seyahatini bitirdikden ıonra atılganlıktı. Her devrenin baılan· 
bir hata görmüş ve sayı yapılmadan Hindistana gidecektir. Onun Hin- gıcında ilk yumruğu vurmakta 
evvel düdük çalmıştı. Framıızhr iti diatan seyahatini tertip eden zat, 
raz ediyorlar· Sonra hakemin dedi- Ağahan ile onunla birlıkte çali- MoladoTiçten geri kalıyordu. 
ğini kabul ediyorlar. şan bir kaç mihracedir. Sonra hücuma geçtiği ve Mola-

Maçrn bitmesine IS dakika ,·ar. Ağa ban ıle arkadatları Karne· doviçi sarstığı vakıt hücumunu 
Fransııl:ı.r, kalabalık bir htıcumunı~ız ra'nın Hindistan seyahati muka- devam ettıremiyordu. Halbuki 
esna ında topa elle dokundular •• Dir bilinde kendisine 50,000 iıterlin bu hücumu devam ettirebilse 
penaltı cezası kazandık. nreceklerdir. batta Moladaviçi nakıvut bile 

Mlladovlç ile Sabetl 

Daveti, Saranga tarafından 
kabul edilen Yorgos 

edebillrdi. 
Bu maç hakkındalıei son ıöıO

müz, hakem heyetinin baksıı bir 

karar verdiii merkezindedir. Bu 
maç hiç değilse beraberlikle bi
tecekti. Hatta Jozef Leviyi ralip 
saymak, mağlup saymaktan da· 
ha adiline de olabilirdi. 

Maka - Sabeti maçına relince; 

Makıi Sabeti çağırmııtı. Kaza
nırsa, tüy siklet şampiyonluğu 
unnnını da alacaktı. Fak at Makı 
vücutca hayli faikti. Eldivenleri 
beğinmiyen ve iateksiı eline ge• 
çiren Sabeti ise iştihaıız döğü
şüyordu. Bir iki müşkül devre 

geçirdi. Fakat ring tecrübesi 
kendisini koruyordu. Neticede 
Maks sayı hesabile kazandı ve 
Sabetinin intikam maçı için yap• 

tığı defiyi de kabul etti. 
Bu maçın gahbi, bahriye ho

roı: siklet şampiyonu tarafından 
davet edilmiş ve iki bokıör da 

maçtan evvel bu teklifi kabul 
ctmiılerdir. 

~ ~ • 1 
Bol< sör Y orgosun, Levinin ikin· 

ci davetini kabul ederken, aynı 

zamanda bütün bo\<sörlcre mey
dan okuduğunu da yazmıştık. 
Bu meydan okumıya boksör Sa-

ranga cevap vermiş, nizamnam~
ye uyan bir ringtc ve gene ni
zama uyan bir eldivenle on beş 
devrelik bir maç yıpmıya hazır 
olduğunu bildirmiıt i r. 

A. Snrı 

Muhafızgllcll 
Blslkletcllerl 
MuhafızgUcü bisikletcileri ha· 

vanın faıla sıcak ve yolların ta,
lık ve kumluk olmasına rağmen 
evvelki gün saat 11 'de Divereğe 
muvasalat etmişler. Şehir bari· 

cinde Sporcular febirde haJlc: 
tarafından hararetle karşılan
mıılardır, 
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I uz inhisarı, Devlet ormanları 

Bunların varidatı ne kadar ? 
Dünkü ve bugünkü vaziyet 

Abdülhalik B.in söylediği nutkun metni 

l~---Takvim - ... ,, 
1 

Cumartesi Pazar 
2 Temmuz 3 Temmuz 
27 Sefer 28 Sefer 

GUn doğu§U 433 
Gün batııı 19.45 
Sabah rıamuı 3,18 
Öğle .. 12.17 
tkirıdl .. 16 18 
Ak§am " 19,45 

4,33 
19,44 

(Dünkü sayımızdan devam) tılmış olan, e.mlfık bedelleridir. ·Yatsı • 21,47 
Şimendiferlere bu seneler :r.arfında Buhran vergisi tmsnk .. 2,13 

:l,12 
12,17 
16,18 
19,44 
21,46 

2,14 

178 verdi,ıimiz pnraları da nrzede,-im: Buhran yergisi, ilk teklifimiz olan Yılın geçen } 
177 3:U de 15,G00,000 Lira 10 milyon liradan 8 milyona indirdi- Günler' 

926 da 12, 58,000 '' ğimizin sebebi şudur: - Memurların l 
927 de 25,831,000 " altı ayhğı dahildir - Mülhak ve hu- Yılın kalan 187 
928 de 28,97:-i,OOO " susi bütçelerin bir aylığı bu kadar.. GUnlert J 

186 

929 da :.!8,200,000 '' Altı al'.. .zarfında.v~ mily.on alınan L---ı.----------~ 
930 da 27,900,000 " bu ~ergını~ ~en~lıgı, ~~~ıki olarak HAVA _ DUn aıcak!ı azamı 20, ıısgaı1 
931 de 22,374,000 •• 8 mılyona ı!1dırdı~.' B~t~n bu m~~ı- 15 idi. Bugün hava hafit bulutla olacak ve 

Cem'an 161,7:11,000 lira Yerilmiştir. zatım, varıdat butçesının tahmının u ~ razdan esecektir 
Aynca Ziraat bankasınca hazine de geçen sene olduğu gibi bir tenakus r zı; poy • 

hesabı car:isinden mahsubu yapılan 4 J>Cyı bırakarak tanzim edildiğini R A OY O :;.:-] 
buçuk milyon da şimendifer inşaatma tebarüz ettirmiye matuftur. Belki 
sarf edilmiştir ki, cem'an yekun manzuru aliniz olmuştur. Gazete. Bugün 
166,238,000 lira eder. Uç inhisardan Jerde istatistik idare tarafmdan halk 
aldığımız para ise 170 milyon GlU,QOO tasarrufatı, doğrudan doğruya aile 
liradır. tasarrufatı, fıdi tasarrufat, kumba-

1340 da Ankara'da - Kayseri hattı m tasarruf atı olmak üzere bir ista
Jçin kendi bütçemizden 9 milyon lira- tistik neşredilmiştir. Memleket ik
lık bir parayı da şimendiferlere Yer- tisadiyatı için mühim olan bu istatis
dik. Bugün Ankara' dan itibaren ti,..i tahlil etmeden geçemiyecejtim. 
Samsun'a kadar olan şimendiferler, Halkın tasarruf haltkındaki hareket
Irmaktan itibaren Filyos'a kadar lerini tamamile gösteren \'e nziyct 
"Orası henüz bitmemiştir,, Ulukışla erkam ile f('sbit eden neticede bütün 
- Kayseri şimendiferi, Jt'evzipaşa - milletin bilmesi çok faydalı olur. 
Malatya ve temdidi, Balıkesir - İstatistik 920 den itibaren tasarruf 
Kütahya şimendiferleri bu üç inhisar- harekatını kaydetmiştir. 921 de gös-
dan alınan para ile yapılmıştır, teriyor. Onları ehemmiyetsiz gör-

tnhlsarlaran varidat. düğiim için arzetmiyeceğim. 
Tuz inhisarı eskidenberi 1\laliycnin 922 den başhyacağım. Milli ve 

. idaresinde idi. lki seneden beri yani ecnebi bankalara yazdan tasarruf mik 
, iinhisarların idaresi hakkındaki kanun tarr ve müveddilerin adedini arzede-
ıneşredildiktcn sonra sureti idaresi de- ceğim · ~il!!!~ 
ğişmiş ve bütçesi mülhak hir biit- SeDe Lira l\lüveddl 

çe h~H~de ~eyeti celileni:e takdim ~- 922,ıe milli Iı:ınkalarımrl :ıdcdl 
dilmıştı. ruzdan aldrgımız \'arı- za aile t sarrufu ı.:umlın-( t ,378,000 I ,888 
dat, inhisar kanunundan ev\'el devlet ra ve saire 
bütçesine gayri safi olarak geçebilir- 922 de ı:cne'ıl lı:ınk:ılnr:ı 1.295.000 2,046 
di .. Bu kanundan sonra safi m- 9l3 ,l\11111 Jankalı:rımıza ~.~27,000 3.181 
xidat kaydedilmiye başlanıldı. Bu , .. ~.:Cnclıl bankalara I.559 000 4 874 
inhisardan 927 de 8,00:i,000, 92S ele 924 de l\Jilll lıankal:ırım z:ı 3.607 8.l I 4.943 
7,146,000., 929 da 8.010,000, 930 t a " " .F:cnelıl lan alar:ı 2.159 000 5,538 
7,6~3,000 liradır. 930 da 11 a) lık rı2S de '\ llll 1'ıı.nkııl:ır nuza 4.886 000 7,308 
6,:154.000 Jira ki, bu miktar safi olaral; .. ,. Ecnebi l ankıılııra 2,6~9,000 6 150 
hazineye gelen paradır. Bir inhisa- ntı dan itibaren milli hankalarım:
nmıs da barut ve mevaddı infil:ikivc 7.a vuku bulan tasarruf mevduatı gc
inhisandır. Bu inhjsarın ne sur~t. rek müvcd<li itibarile ve gerek aşh~s 
Je ~şckkü1 ettiği Ye ge~irdiği safhal:n- itibarile 926 dan 931 e varmcıya ka
ma!Qmu tılinizdir. Ondan da üç se· dar: 
ne zarfında 927 den itibaren: 90.000 mü\'eddi tarafından: 

1STANBUL - 18den 19 a kadar gnımo
!on, 19,30 dan 20,30 a. kadar alıltu~ı:n anz, 
20,30 dan 21 e kadar gramotonla opera, 21 
den 22 ye kadar aıa.turka saz, 22 dtırı 2::,::0 a 
kadar orkestre • 

VİYANA (1517,2 m.) - 12,30 konser, 
14,10 konser, 115 Tovberirı ıarkılan,, 16 A -
mazorılar, 17 org, ıs konaer, 21,S.'J opera, 
23,15 çignn musikisi. 

BÜKREŞ (394,2 m) - 13 plAk. H olAk, 
18 orkestra, 19,10 orkestra, 20,20 ~lAlt, 21,21) 
tiyatro, 22 romen musikiBi. 

ROMA (Hl,2 m) - 13 pla.k, l3,415 kon
ser, 18,30 konser, 21 pınk, 21,41:> op.,rn. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 konser 
13,05 Balalayka orkestrası, 19 çlgwı orkes
trası, 19,30 dana, 20,30 konser, 211~ plya -
rıo, 22 konser, 13,50 çlgan orkestrası. 

OSLO (1071,4 m) - 19,l:S milli mı.:.'>i'kl, 

21 orkestra, 23 müsahabe, 23,l!'l knro kon· 
sert, 23,4:S dans. 

MOSKOVA (1304 m.) - 12 haber, 14 
edebiyat, 15 ziraat, 15,30 musiki, lG haber, 
17,10 musiki, 18,10 musiki, lS,30 haber, 
22 ingilizce neşriyat. 

VARŞ0VA (1411 m.) - 13,45 plO.k, 
14,35 plAk, 16,10 plllk, 18 opera, :sı Vilno -
dan nakil, 20 plft.k, 21 konser, 22,10 konser, 
23,05 konser. 

Kô.NlGSVÜSTER HAVZEN (1 3'.i ın)'-
7 jimnastik, 7,15 konser, 13 plılk, 15 konser. 
17,30 konser, 23,45 Bcrllndcn ne.ki~, :!1,30 
dans. 

PARts (1725 m) - 7,45 jtmnıuıtik, S,4:i 
plA.k, 13 plA.k, 20 mUsahabe, 21 edebiyat, 
21,40 haber, 21,4!5 konser. 

~Z7 de 9-15,000, 1)26 d:ıl\lillbankalarıınıza 7.222000 JJ,045 /stanbul ikinci icra lUenmrlug-un~ 
928 de 1,136,000, ., , Ecnebi J oınkalıırıı 3 127 ,000 5.494 
929 <la l,44.5,000 927 de milli bankalarımıza 926 da- dan: 

. 930 da J4;;.oo~. ki 7,222,000 liradan tevdiat mikta- Bir alacağın temini zımnında mer-
Ccm'an 3,1i2,000 lira matliıbumuz rı 12,704.000 e ~ıkmıştır. l\füveddi hun ''e mahçuz olup paraya ceHilm(.'-

oldu. miktarı ll,04:i den 21,422 ye ~ıkmış· si takarrür eden bir adet l\fom kredi 
İnhisarlar varidatı olan bu sen<! tır. f onsiyc tah,·ili 14 - 7 - 9 J..? tarine 

bütçeye koyduğumuz :!3,G7;; 000 lira hu Ecnebi bankalarına olan tevdiat ta müsadif per§cmbc günü saat 10 dan 
idarelerin hususi hütr:?lcrinde Jrnbul J,2:JO,OOO liradır. 11 e kaciar Istanbul esham tah'\'ilfıt 
hu) 1 rulrnuş olan \al'İd"ttan hazineye 928 de milli bankalara bu miktar Borsa ında açık arttırma sure~ile sa-
verilecc': olan safi hi sedir. 17,46S,OOO liraya ve rnüvcddi adedi tılacağmdan talip olanların mezkur 

Devlet ormanları 21 binden 3.3,018 e çıkmıştır. Ec- gün ''e saatte mahallinde hazır hulu-
Mühim varidntımızdan biri de de\'- nebi bankalarına 640ö müveddi tara- nacak memura müracaatları fürn olu

Jet ormanları \'aridatıdır . De\'let fından vuku bulan tevdiatta 4,99!J,OOO __ n-;u~r=. ==;;:;========;--
orrna hn \'aridatr, su suretle bir 2- liraya baliğ olmuştur. 1 
)il' takip eimelıtedir:: 927 de 1,466,000. 929 da milli bankalara 928 de1'ı DAVETLER 
9"8 de 1.S64,000. 929 da 1.982,000, n:m 17,468,000 liradan ibaret olan tevdiat 
da 1,,87~.000, 931de1,44S,OOO liradır. 22,192,000 liraya ve mün~ddi adedi 328 doğumlulara 
Du sene 1,100,000 Jira t:ıhmin ettik. ele ::ı:J binden :>3,216 ya çıkmıştır. 
Orman hasılfıtı ~mtı~larrn tenakus et- Ecnebi bankalarına 4.978,(){)0 lira v~ l\:ıdıköv ve Adalar askcrlık şubesin· 

den : Kadık(iy A5. Ş. ne mensup :128 mesi n zamanında satılmamak ''Üziiıı· müYeddi adedi G,.33:; dir. 930 da mil-
den müteahhisler faahhüclatlnrını ta- li b'lnkalara 27,10-1,000 lira ,.e müvcd· D. luların ve bunlarla muameleye . tabi 
mamile ifa etmi)c imkfın bulama- di adedi 76,4G:i e ecnebi bankalara ve dıha ya~lı efradın son ycıklaaıaları 
dıklan için ihtiyaten 350 bin lira nok- G,182,000 lira ve müveddi adedi 6161, Temmuzun ddrdüncü parıırtr.si '1inii 
sanile varidatı tahmin ettik. Jcar 931 de milli bankalara 34,207,000 lira Kadıköy Jıcaymakamlığı dairuinde yapı· 
bedrllerf cvvclld seneler fazla idi. ve müvedcli adedi 101,623 lira, ecne- Jacağından mükelleflerin ye\' mü mez ı.. tir· 
Son çıkarılmış o1an kanunlaı· hu sa- bi bankalara 4,00:>,000 lira ve mü- <len itibaren yoklamayı gelmeltri ve 
lhada henüz tesirlerini göstermemis- veddi adedi 4,600 dir. Bundan da an- gelmeyenlerin eczalı olacakları iU.n olu· 
Jer<lir. Onun için geçen sene 41Ci ]aşılıyor ki, milletimiz de tasarruf fi-
bin lira icli. Iltt sene 200 bin lim 0 • kirleri her gün geçtikce tak\·iye _n_u_r_. ------------
Jarak arzettik. Satılacak emlfık be· bulmaktadır. Bu hu U"ta milli ta- zayüt ettikçe, diğer sahalardaki i~
delleri 1.990, hin lira olarak kovduk. sarruf cemiyetinin de t~sirleri b:h'iz- lerdc de elbett-e kolaylıkla basıl olur. 
.Arzettiğim gibi hı rnda ev'\elcc sa- dir. Milletin tasarruf kabiliyeti te- (Devanı cdccd .. ·) 

c=;z: 

L::~~==J - --~ -~·~~-r-~-~~_~:_~;-~:_: -
Son günlerde Nataşa asabi ve 

heyecanlı bir halde vize daire
sinden mağazalara koştu, her
kesle vedalaştı. Eşyasını hazır
ladı. Gece Tagami bu projeyi 
mevzuu bahsediyor. Vazgeçme-

sini teklif ediyor fakat ısrar ede
miyordu. Bir takım imalı sözler

le dolu münakaşaları esnasında 
mühim Yaitlerdt bulunuyordu: 

- Mösyösini seven bir ka
dın başka febre çıkıp gitmez, 

lazım olunca açlığa bile katlanır, 
itaat eder. Sevgilisinin mesleğine 
zarar vermez. Evde mabviyetkir
lıkla yaşar. O vakıt eğer bu 
mösyö Tagami ise böyle iyi bir 

ahlik karıısında kadını iyiden 
imtihan ettikten ve ltendisine 
adabı muaıereti öğrettikten son-

ra onu Japonyaya bile götürmesi 

ihtimali vardır. Baharda Japonya 
ne güzeldir. Orasını görmek is
temezmisiniz? 

Nataşa böyle iki manalı mu
haverelerden anlamıyordu. Bir
den soruyordu : 

- Benimle evlenirmisiniz? 

- Bazı ahvalde iyi aileye 
mensup Japonlar asil kadioları 
almışlardır. 

- Saçınızı uzatmayacağınıza 
söz veriniz. 

Nataşa hiddetle bağırdı : 
- Ne saçı? Japonlar hiç bir 

vakıt saç uzatmamışlardır. Örgü

lü saçı olanlar Çinlilerdir. 

- Orada arkanızC:a ve üç 
adım geriden yurumıye beni 
mecbur etmezsiniz yal •• 

- Memleketimde Madam da
ima Möıyömn arkasından yürür. 

Çünkü bir düımanın taarruzu 

halinde Mösyönün kolları serbest 
olmalıdır. Valdem Hanımda böy
le hareket ediyor. 

- Hiçbir Avrupalı kadın bu 
zillete tahammül edemez. 

- Hiçbir Japonyalı, Avrupa
lılar gibi kadınların önünde diz 

çökerek elini öpüp: .. Lfıtfen Madam! 
Emrediniz Madrm ! Kölenizim 
Madam!,, demez. Bir memleket

te erkekler bukadar tenezzül 
ederlerse o memleket mahvol

muıtur. 

Rum kilisesinde saatler biri

birini takip ederek çalarken Ta
gami nasihatlerine devam edi
yordu. Sabahleyin Nataşa, Mu
ranın yanına giderek cesaretini 

arttırmaya uiraşıyordu. Mura 
hayretle baiırdı : 

- Hali tereddüt mü ediyor
sun? lbrabimin bana temin et· 

M emleketln muhtelif belediye işleri 

lstanbul şehrinin planını ergeç 
yaptırmak · emelindeyiz 

Şilkrü Kaya Beyin söyedlğl nutkun metni . 
(Dünkü sayımızdan devam) racaatlarda bulunmaktadırlar. Eğ~; 

Proğramları hazırlanmışıtr. 'fert ip- belediyelerin vaziyeti maliyesinin mu· 
leri yapılmıı:tır. Projeleri hazırlan- sait olması ve gerek planın ev·veleınir• 
m~tır. Tahakkukları, tatbikleri pa- de haritaya mütevakkıf olması plln
ranm mü~it olduğu zamana bırnkıl- Iarm derhal yapılmasına mani olmak• 
mıştır. Belediye kanununda kendi- tadır. Evveıa haritaları yaptırac:ı· 
lerine tahmil edilen vazifelerden hir ğız. Sonra planlar yapılacak ve tet• 
çokları bu suretle kalmaktadır. Şe- kik edilecektir. Bu proğram ne bir 
birler, belediyelerden memleketin u. duadır, ne bir hayaldir, Biz, büt· 
mumi umranı ve tenakusu nokta-
sında bir çok istifade etmişlerdir. En çel erden ke.5i1erek, her sene ayrıla
büyük istifadeyi eden devletin mer- cak para ile kanunen açılması Jftzınl 
kezi olmak itibarile Ankara şehri ol- gelen belediye bankası vasıtasil! 
muştur. Ankara, Anupa şehirle- yaptıracağız. &!ş sene sonra :J - 3 

rinden bir çoklarının fe\·kındadır. milyon liralık bir belediye bank ısı te
Ve bir çoklarının da fevkına ~ıkncak- sis edilecektir. Bu suretle belediye• 
tır, Ankara şehri zannedildiği gibi ]eri mahrumiyetten, banka kapıla• 
dünyaca tanınmış bir isim değildir. rında dolaşmaktan kurtaracağız.. 
Bir kere ehemmiyeti siyasiye itibari- Sırrı &y, şehircilikte bana muza· 
le herkesçe tanınmıştır. Saniyen An· 
kara şehrinde bizim en meşgul ol- hir olmak isterseniz, evvelemirde bil 
doğumuz zamanlar ve paramızı en kı- banka tesisine yardım ediniz. Kong
sa sarf ettiğimiz zamanlarda yaptığı- relere göndermekten bir şey çıkmaz• 
mrz; medeni eserler cihanın her ta- Haberiniz var mL 1 Londra'da böyle 
rafında hayretle yadedilmektedir. bir banka var mı? 
Bir cok ecnebilerin gazetelerimize Sırrı Bey (Kocaeli) - Hayır. 
vaki beyanatı, buna delil olduğu gibi Şlikrü Kaya &y - Londrp.'da böy• 
Avrupa gazetelerinde, kitaplarında ıe bir teşekkül yoktur, Onlar da bi~· 
ve risalelerinde görlilmektedir. llina- den gördükten sonra bunun ehemnw 
enaleyh Ankara tanınmamış lıir şehir yetini nazan dikkate alarak belki ya• 
değildir . parlar.,, 

Dünyanın her tarafında kongreler Reis _ Dahiliye bütçesinin heyeti 
in'ikat eder· İdare, ceza, şehir umumiyesi hakkında başka söz istlyeıı 
kongreleri, fırıncılık, ekmekçilik, 
kunduracılık kongreleri gibi lıelccli- yoktur· 
yeleri alakadar eden kongreler in'ikat Fasıllara geçilerek Dahiliye bütçe"" 
ed2r, Eğer biz biitün bu kongrelere si kabul edilmiştir. 
iştirak edl'::t!k olursıık, bu d:ır (SON) 
nziyette kendi tanzifat, tenvirat ve ---------------
sairemizl yapamıyacak vaziyete geli· Efsane deg" 1·1 ·' 
riz. Londra'nın İstanbul belediyesi-
ne vaki olan tekliflerini reddeden doğ. 
rudan doğruya ben denizim. Oradn 
sefirimiz \'ardır. Eğer kongre sefi· 
rimizin bulunmasına mani olacak mer-
tebede ise, konsolosumuz vardır. 
O i~tirak etsin, dedim. Mnksaclımız 

belediyeye bir kaç bin lira israf ettir
memektir. 

(Bravo. sesleri) . 
Biz, lıtanbul şehrinin ~Jlt&nnı, )'91lg· 

relerden beklemeyiz. Kon.s;rclerin 
mukarreratı neşredilir. Elımize ge
lir. Istanbul şehir namına orada 
bir kaç kelime söylemesi bir ~ey temin 
etmez. 

İstanbul şehrine biz temelinden, e-
asından başlamak emelin deyiz . İs

tanbul şehrinin planı basit olmadığı 
i~in biraz zamana tevakkuf etse ele 
ergeç yaptırmak eme1indeyiz. Çiinkii 
biz yaptırmıyacak olursak. yarınki 
nesil, belki bizi tahtic edecektir. 
Onun için hu sene İstanbul lıelediyc5İ· 
nin bütcesine tahsisat konuldu. Bir 
münak~a açılacak. lki yüz - iic,; 
yüz bin niifuslu şehirlerin pltrnmı yn]l 
mrş bir zatla. pazarhkla bu sene 
belediye hiitçesindeki tahsisatla İstan
bul plflnı temin edil mi~ olacaktır. 
Bence bundan evnl imara başlamak 
fazla masrafı mucip olur. Ilclki yn
rın ileride o masrafları tekrar vesile
ler, yo11ar açılır. Yapılan mas
raflar heba olur. Tiirldye şehirci. 
Jikle doğrudan doğruya alfıkadar ol
maktadır. Mesela fzmir'in plfını 
vardır. Manfsa'nın ,.e Aydın'ın plf'ı
nr val'dır. Phln Uzerine iş.. Di
yarı~kir. Malatya, EJaziz'in plfın
ları yapılmaktadır. Dfğ(!r hclecliye
ler de planlarını yaptırmak :çin mü-

tiğine göre bir kaç ayda koca 

bir servet elde edeceksin. Baş
kalarına da sordum. "Kıra!,, cö· 
mert, na:zi!.< bir zatmış. Ne kadar 

metresi olmuşsa hepsini zengin 
etmiş 1 

Bu sözler Natuşa'ya cesaret 
vermişti. Yemekte dedi ki: · 

- iyiden düşündüm Viyanaya 

iİdeceğim. Bu daha iyi olacak 
itti. Düşününüz bir filim çev;re· 

rek iki aya kadar avdet ede-
ceğim, işlerin hepsi de yoluna gi
rer. Siz sefire Ruı kadınını defet
tiğioizi söylersiniz, oda Tokyoya 
yazar. Sizi mutlaka mükifatlan
dırırlar. Ben yok iken Uyamaça 
izin veriniz. Kohıırı koğunuı, be
ni tanımayacak yeni hizmetciler 
tutunuz. 

Sütnenemi burada bırakıyo
rum. Bu tekrar geleceiime kafi 
bir delildir. Size mektup yazarım. 
Ona sıhhatim hakkında malumat 

verirsiniz, çünkü kendiıi okumak 
bilmez. 

Bir baku;la ölUmUn bir haklka 
tin ifadesi oldulu anıa,ıldı 

Eskidenbtri bir balu9la ölen• 

lerden bahsedilir, fakat bir ba• 
kışa izafe edilen bu müthi~ kuv· 
vetin baş!<a bir9ey olmadığı zan• 
nolunurdu. Halbuki ilim, bunun 
da asılsız birşey olmadığını, bir 
bakıtın öldürücü tahribat yapa· 
cağını isbat etti. 

Amerikanın Kornell darülfil· 

nun bakteriyoloji mnderriıi pro· ' 
fesör Otto Balın senelerce de
vam eden tetkiklerden sonra 

inıan gözünden çıkan ve hile· 
releri öldüren bir şua bulduğu• 

nu ilin etmiştir. 
Gözden çıkan bu oltru,iyole 

şuaı, insan burnunun ucundan 
da inşia etmelde ve aynı öldü· 
rücü kuvveti haiz bulunmaktadır. 

Onun için aşıklar, öpüftllkleri 
zaman son derece ihtiyatlı dı&v• 

ranmak mecburiyetindedirler. 

Fakat gözden ve burundan 

daha tehlikeli bir uzviyet, par• 

mak uçlarıdır. Doktor Bahu bir 
kadının parmaklarını dolaştırdığı 
bütün çiçeklerin derhal öldOkle

rini görmüştür • 
--- jl 

'f agami, genç kadının gendi• 
sini sinema yıldm olmak ümidine 

kaptırmış, Mura Laska'nın naai"' 
hallerinin damağına yer etmif 

olduğunu Ye kendisini alakoy"' 
manın imkansızlığını anladı. 

Artık şışırm19h. Kadını bet 
tarafta takibe baıladı. Mura da 
onlara rafakat ediyordu. Üçll 
beraberce çamaıır, ayak kabı al"' 
dılar, Nataşa'nın hareketinden 
bir gün evvel kastordan bir ja"' 
ket de satın alındı. Tagamı ııkj 
bir pazarlıktan sonra bunun da 
parasını verdi. Mura bu hareketi 
gayet asiline buldu. Nataıaya bal 
fikrini söyleyince Nataıa dedi ki: 

- Kendi parası ile almıyor. 
Ştravsm bıraktığı paraları saf"' 
fediyor. Parayı elimden aldı. Ser 
de kahue aptalcasına sarfeder' 
sin; dedi. 

Mura Rus,a homurdandı: 
- Vay canına.. Herif Adet• .. 

Sakın paramn yarısını anafol 
etmesin. Sen aptalın birisin. 

{BUm.edll 



[ Memlekette V AKIT 1 

Gemlikte Gençlik Ve Hayatı 
Gcrnllı. hususl muhabirimizden . 
Yaz gelince, sıcaklar basınca 

1>urada da bir gece ve denizde 
sandal ~ayatı gürülmiye başladı. 
Daha dune kadar deniz kenar
ların~a, ma~al~~ aralarında, kapı 
ısnlermde yuz ustü uzatılıp yatı
rılan sandallar artık denizin üs
tünde hafif betik sallantısı ha
linde ge~i~miye başladı. Hele 
Yu·uz gıbı gemilerimizin ara 
ıı~a b .. uraya gelmelerinin bu 
mınyatur kaıabanın zeki ve cev· 
Yal . ~ençlerioe batıra bıraktığı 
yenıhklerden biri olan mini mini 
botların deniz üzerinde süzülüp 
kayııl.an ne kadar boş oluyor. 
GemJıkte . ~ünden güne iokiıaf 
e~en yenılıkler, faaliyetler gö
rulmektedir. Bu münasebetle 
fU ciheti kaydetmek istiyorum. 
Burada deni:ı keoarmda tarn va
pur iskelesinin bitişiğinde Ye 
metruk bir halde duran beledi-
ye gazinosunu fırkanın .erdiği 
radyo Ye belediyenin yerinde ola
rak yapdığı maddi yardımlarla 
Gemlikspor gençleri asri ihtiyaca 
ka.fı gelecek bir şekiJde hazırla
~ı. Daha evvel mahalle ve çarşı 
içlerinde, kahvelerde pineklemek 
vazıyetinde olanlar, şimdi genç· 
lerin vücude getirdikled gazino
nun yeni halini görür görmez 
kadın, erkek burıya koşm~ya 

başladılar. Bir taraftan lstanbul, 
Ankara, Avrupa radyolarını din
liyerek, diğer taraftan denizin 
güzeJliğine bakarak geç vakte 
kadar ruhlarını dinlendiriyorlar, 
neıeli bir gece hayata geçiriyor
lar Şimdi burada bir de banyo 
mahalli yapılması isteniliyor. Bu, 
yaloız Gemlik halkının ihtiyacı 
için değil yazın deniz basretile 
yanan civar kasabalar, hatta Bur-
sada n gelenler için de lüzumlu, 
faydalıdır. Bu yüzden Gemlik 
maddi fayda da elde etmiş ola
caktır. Bunu da gazinoyu ihya 
edenlerden istesek acaba ne 
derler? 

.y. ##o • 

Mudanya ıporcuJarının daveti 
üzerine "Gemlik Spor,, gençleri 
yakında aralarında bir maç yap· 
mak üzre Mudanyaya gidecekler. 
Sporcuların bu ıpor tenezzühüne 
bir kısım halkın da iştirak ede
ceği söylenmektedir. Yazın ge
zınti fena şey değil? . ~ . 

Koza mevsimi. Köylü ve halk 
kozaları iılemek için Adapazarı 
Türk Ticaret bankasından çok 
yardım görüyor. Bu milli banka· 
nın bu vadideki alAka ve yar
dı mı buradaki ticaret unsurlarını 
pek memnun ediyor. 

1 Devlet Demlryolları llBntarı j 
d k

l (Ankara· Kayseri hattı üzerinde Şefaatli civarında km. 244 
e i ocaktan çıkarılacak 4000 M3 Balast. 

90 
2) Konya-Yenice hattı üzerinde Hacıkırı civarında km. 305 + 

O ve km. 311 deki ocaktan çıkanJıcak 7000 .M3 balast ka
palı zarfla münakasaya konmuıtur. 

_ 4000 M3 balastın münakaıası 20-temmuz· 932 çarşlmba gü· 
nu saat 15 de 

k 7000 M3balastın münakasası 15·ağustos.932 pazartesi günü 
eza saat 15 de Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı

Jacai( tır. 

Tafıilat Ankara Ye Haydarpaıa veznelerinde her biri beşer 
Uraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (2990) 

1200 çift. cebire ve l 94000 adet ergonun kapalı urfla ve 
takas kaydı ıle münakasası 28 Temmuz 932 pereembe günü sa
at l 5,30 da Aokara'da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafoiJat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde münderiçtir. (29721 

Pendik Tuzla arasmdıı kAin '"içme,. namile maruf su mahal
line gidip gelecek yolculara bir ttıhulet o1r.ıak üzere bu sene de 
1 :.. 7 - l 932 tarihine mUsadif Cuma gününden itibaren iş' arı 
•hıre kadar atideki banliyö katarları mezkfı:- mahalle kadar 
devam ettirilecektir. 

Kntar Köprü 

No. Har. 
Haydar ı n .ı içme 

Haı M\•v li:ı.:-. -12-19 6 30 8 (lJ 14-21 7. 6,55 .- 8 03 
18-23 .- 7.28 8.37 8.4t> 
22-27 8.20 8.45 9.50 9.55 

9.30 10.- 12.- 12.05 
14· 29 1 1.40 12.08 1353 14.-
28-33 13.SS 14 20 15.45 15.55 

Köprü 
Muv 

10-
11.
ı 1.45 
14.20 
15.35 
17.30 

(1 J Bu katarlar Yalnız Cuma günleri seyrüsefer eder. 

fçme katarları seyrüsefer ettiği müddetce banliyö yolcu ka
tarları yaktı harel<et cetvelinde atideki şekilde tadilat icra edi-

lecektir. 1 • 7 • 952 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalm:r: 
C ·· ) i Pendik H . uma gun er . • avdarpaşa arasında seyrüsefer etmeye-
cektir. Buna mukabıl Yalnız Cuma günleri atideld tarife muci

bince 14 No. lu katar. ~ostaocıdan Pendiğe kadar devam Te 17 
No. lu katar da Pendık ten hareket ettirilecektir. 

14 No. lu katar 

Eosancı Hareket 7.56 Pendik Hareket 
Küçükyalı " - - Yunus 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 

7.56 
7.59 
8.03 
8.12 

Yunus 8 l 7 KUçükyalı 
Pendik Muvasıı.lıt 8.20 Bostancı 8.22 

Daha fazla malumatın, istaıyonların bekleme salonlarına talik 
edilmiş bulunan ilanlarda mevcut olduğu nıuhterenı ahaliye ilan 
olunur. (2960) 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan; 

Bin iki yüz adet hayvan çulunun kapalı zarfla mlinakasası 7 
Tem muz 932 perşembe günü saat on bet buçukta yapılacaktır. 
Taliplerin nümune Ye şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları t2698) 

As. M. Sa. Al. komisyo
nu il nları 

Hava mektebi ihtiyacı için 
3000 kilo koyun. 2000 kilo sığır 
eti talibi uhtesindedir. Münaka
sası 4 - Temmuz· 932 pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Tophanede Merkez kumandanlığı 
sabo alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Dahaucuz tolip 
olanların şartnamesini g6rmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de vakti muayyeninde 
hazır bulunmaları. (51) (2965) 

* * • 
Hava mektebi ihtiyacı için 

23000 kilo ekmek aleni müna
suretile satın alınacaktır. Müna· 
kasa kasası 4·temmuz· 932 pazar· 
tesi günü sıat 14ten 16ya kadar 
Tophanede Merkez kumandan-
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılmacaktır. Taliplerin şart
namesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
komisyonda hazır bulunmaları. 

Kilo 
3528 
5000 
7000 

1552S
Kilo 
6472 

15000 
7500 

18000 
4500 
8000 
5000 
3072 

650 
7600 

75794 

(52) (2966} 
• • • 

As Tıbbiye Mp. 
Piyade Atış ,, 
Kuleli L5. ,, 

Eczacı MP. 
Maltepe Ls. 
Gülhane Hı. 
ihtiyat Z. Mp. 
Gedikli K. Z. 
Ölçme taburu. 
As~<eri konak 

,, müze 
Merkez kumand~nlıği 
Dikim evi 

Yukardaki mahallere hizala
rmdaki miktarlarda mangal kö 
nıürü iki şartnamede aleni mü· 
nak sa suretile satın almacıkhr. 
Münakasaları 10 Temmuz 932 
paza:- günü saat 16 ya kadar 
Tophanede merkez kumandanlı
ğı f'ahn alma komİS)'Onunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için lcomisyona mü
rncaalları ve iştirak için de vakti 
munyyeninde komisyonda hazır 
bulunmaları. (27) (2718) 

Harp Akademisi ihtiyllcı ıçm 
150,000 kilo saman 200,000 kilo 
kuru ot ayrı ayrı iki şartname· 
de kapalı 1arf suretile satın alı· 
nacaktır. Münakasaları l 1 Tem· 
muz 932 Pazartesi günü saat 
14,40 da Tophanede Merkez ku
mandanlıiı satınalma koroisyo· 
nunda icra kılınacaktır. Taliple-
rin şartnamelerini görmek için 
komisyona muracaatJara ve işti· 
rak iç'n de şnrtnamesi veçhile 
bazırlıyacakları teklif mektupla
rını ibale gününun muayyen vak
tinde komisyon riyasetıne ver-
meleri. (29) (2720) 

Çeki 
000 Harbiye mektebi 

l tOO Süvari meldebi 
300 Topçu \'C Nakliye meldchi 

2150 Fen tatbikat mektebi -405U 
Yukardaki mahalJere hizaların· 

daki mıktarlarda 4050 çe1'i o
dun bir şartnamede kapalı :zarf 
sutetile satın atm:ıcaldır. Müna· 
kasası 14 Temmuz 932 perıem
be günü saat 14,30 da Tophane
de Merkez Kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına-
cat~tır. Taliplerın şartnamesini 
görmek için komisyona mür~ca· 
atları ve iştirak için de ~arlna
mesi veçhile hazırlayacakları tek· 
teklif mektuplarını ihale giinünü 
muayyen vaktındc komisyon rı-

yasetine vermeleri. ( 17) (2613) 
• * • 

Harp akadem=si ihtiyacı için 
800 çeki odun aJcni münakasn 

1932~ 

ist. M • ·ıanlan 1 
Mahalle ve mevkii Sokağı No. sı Cinsi Mdtdiü 

ican 
1-sena Beyğolu Kuloğlu Ağahamo:m C. sin

de 3·cü vakıf hanın 
1 Dairesi 

,, ,, 7 
" 

" " 
8 ,, 

Beyoğlu K5.tipmusta· Telgraf S. da 2-4 
fa çelebi No. h apartımamn 

3 
" 

1 
1 
1 

,, Abdullah 

" .. 
Paogaltı Fransız mezarlığı 

karşısında 
Galata Sultanbayazıt Yenişehir 
Galata Kemankeşka· Helvacı 
ra Mustafapaşa. 
ÇemberJitaş Mollafe· Mahmudiye C.si 
nari. 
Kadirga Katipsinan 

Bayazıt Sekbanbaşı 
Yakupağa. 
Usküdar lhsaniye 
Üsküdar Tavaşiha
sanağa. 

Ortaköy 

Simitçi 

Çiçekçi 
Menzil hane 

Büyükayazma 

Yenicami avlusu 
Aziziye 
Şimitçi 

16 Hane 
18 ,. 

115 ,, 

42 ,, 
6 Hanenin 

hissesi 
7 Hane 

ı 
1 
1 

1 
8-9 1 

1 

11 Cami hademe 1 
odaları. 

9-7 Hane 1 

6-4 " 1 
425 Dergahın se· 1 

lamhk kısmı. 
12 Hamam içinde 1 

5 oda. 
53-89 Dükkan 
16-55 

3 il 

ı 
1 
1 

Çelebiojlu Alaettin 
Babıali Nalhmesçit 
Öayazıt Sekbanbaıı 
Yakupağa. 

Mollagurani 
Çakmakçılar 

Topkapı C. si 
Tarakçılar medre
sesi ittisalinde. 

4 4 • dllkkln 
35 Dill<kan 

l 
1 

Kasırnpaşa Camiikebir Turabibaba 
Kasımpaşa Seyitali· Cami ittisalinde 
çelebi. 

5 
41 " 

" 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

,, Mandıra 45-29 
" Kabataş Omeravni Dolmabahçe C. si 195-203 " 

" Beşiktaş Şeolikdede 
Eren köy 

" 
Kuruçeşmc 

istasyon C. si 
Topçular C. si 
Mandıra 

221-223 
21-19 

5 
3-1 

39-25 

" 
" 
" 
" 
" 

1 
1 

Tophane Süheylbey 
Kasımpafa Seyitalı
çelebi 
Üsküdar Gerede Yenicami avlusu 92 Yağ mağazası 1 
Hocapafa lbnikemal 50-48·46 Bodrum ve oda 1 
Galata Y olcuzade Iskender boğazı 1 Garaj 1 
Çembcrlitaş Vezirhanı 3-cü kat 13-19 Oda 1 
Defterdar Abdülvedut Eğrikıpı 5 Kayıkhane 2·sene 
Nişantaşı Muradiye Cami ittisalinde 43 Dlikkan 3-seno 
Abııkapı Seyithas~n Lebiderya O Mağaza ve ye· 3 

dekçilik. 
Balada mevkiJerile cinsleri yazılı olan .aluf emlak hizalnrın· 

daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
lhale!cıi Temmuzun 4-cü p·znrtesi günü yapılacaktır. Taliplerin 
yevm ve soati mczl<üra kadar Çemberlitaş'ta Evkaf Müdiriyetin· 
de akarat kalemine müracaatları. (2624) 

Gedikp 
nama 

'da Jandarma Satı
omisyonundan: 

Nümunesi veçhile dokuz bin beş yüz hayvan tımar fırçasının 
kapalı zarfın münakasası 12- Temmuz- 932 tarihine müsadif salı 
günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi 
görmek iizere her gün ve münakasaya iştirak için mezkür iÜn· 
de muayyen saate kadar teminat ve teklıfnnmelerilc beraber ko
misyonnmuza müracaatları. (2807) 

Darüşşafaka Lisesi 
It1üdür!üğünden: 

Mektep için bir sene zarfında 
nlınacak 19 kalem crz kın kn· 
palı zarf usulılc münakasası ya· 
pılacağından talip olanların mü· 
nakasaya iştirak için Tem muzun 
9 uncu cumartesi günü saat 14te 
ve şartnameleri görmek için her 
gün Nuruosmnniyede Cemiyeti 
T cdrisiyei lslamiyeye mürc:ıcna t
ları. t2939) 

Ool<lor 

Hafız mal 
Dahili Hastalıklar Müteha ısı 

Cu:ıından m·ıada her gün lijledcn 
sonra saat (2,:m elan 5 c kadar lstan·ı 
buldn Divan) olundn 118 num:ırnlı hu 
susi ltnlJincsindc dahili h:ıstalıldarı 
muayene ve lecin vi eder. Telefon: 1 

suretile satın alınacaktır. Müna
kasası 11 Temmuz 932 pazartesi 
günü sPat 16 ya lcaciar Tophane· 
de merkez lrnmnndanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına· 
caktır. Talip:crin şartnamesini 
görmek için komisyona müraca. 
alları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde komisyonunda h.ızır 
bulunmaları. (28) \2719) 

Dr. A. Emanueidisi 
Zührevi hastalıklar 

muayenehane i 
Sirkeci : Trabzon oreli ) nnındı 

SEV "SEFAiN 
Merkezi idam! Galluı kciprllb:ı.şı B 21i23 

Şube A. Slrl:ecl Muhurdcr zade Han 22640 

lzmir • Pir • t kenderi o 
posta ı 

(Ege) S Tem muz Sah 1 l de Ga
lı:ıt a rıbtımmdnn kalkar. (3015) 

l::mir Ekspres postalnnnda ı 
Istanbul • lzmir ücretleri 

Kr. 
l inci lrnm~ra 1500 
2 inci 
3 üncü 
Güverte 

" 
" 

1000 
800 
300 (3015) 

lstanbul ikinci lcra Mcı.ıurlugun
dan: 

Bir alncnğııı temini zımmında mnh
cuz \C i iııci açı!, nrttırmu ile p ırn· 
) !1 ç~uilm~i ınub.arıer nıuhtelifil 
cıns mathaa rnnl incleri 10 - 7 - 932 
tarihine rr.Usadif ı>an r gi:nü nn~ or'
dan on dörde kadar Gahtada Yiil ı-rlc 
lc~ldırımda Yazıcı so!mğında r; - 7 
No: lu m:ıtban derununda atılncn-rn 
dan talip olanl:ınn mezkur gün Ye 
saatte rn:ıh ilinde hazır bulunacn~' 
n.t>muıa rnüıacnatları ilfın olunur. 



il 

ır 

Ba 
Nedir· 

Çocuklara 

HAYAT 

NIN 

mahsus 

~ 
KiTABI 
bayat· kumbarası 

r -

Gedil<paşada Jandarma satın 
a ~ma komisyonundan: 

Bin adet hayvan velensesinin kapalı zarfla münakasası 7-Tem 
muz-932 perşembe günü saat onda yapılacakhr. Taliplerin ıart
name ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasay~. işti· 
rak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen sa• 
ate kadar komisyona müracaatları. (2700) 

Sinop Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinen: 

Sinop Umumi hapishanesindeki mevkuf ve mahkumlara 1-6 932 
tarihinden 31·5-933 tarihine kadar verilecek bir senelik ekmek 
ıeraiti atiye dairesinde ve kapalı zarf usulile otuz gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Mahkum ve mevkuflara verilecek ekmek Samsun veya 
. Boyabat düz ve temiz kırma unundan ve her biri üçyüz dirhem 
olmak üzere yapılacak ve her gün hepishane doktoru tarafından 
muayene edilerek mağşuş olmadığı, piıkin ve ekle salih olduğu 
tasdik edildikten sonra mahpuslara tevzi edilecektıir. 

2 - Yevmi alınacak olan ekmeğin vasati mikıarı 600dilr. Bun
dan- fazla veya noksan telebe hapishane müduürlüğünün salahiyeti 
ola'Calıt ve müteahhit tarafından bu bapte bir i\İna itiraz serdedil
miyerek istenilen miktarda ekmek verilecektir. 

3 - Taliplerin 944 lira 45 kuruşluk teminatı muvakkatelerini 
teklifnamelerile birlikte yevmi ihale olan ı 1-7 932 pazartesi günü 
saat on beşe kadar Sinop C. Müddeiumumilik dairesinde müte
şekkil umumi Hapishane münakasa ve müzayede komisyonuna 
tevdi etmeleri şarttır. Bu saatten sonra vuku bulacak tevdiat 
kabul olunmaz. 

4 - ihale, Adliye vekaleti celilesinden badelistizan icra 
kılınacak ve cevap gelinceye kadar müteahhidin taahhüdü baki 
ka?acak ve bilcümle tekalif 'Ye rüsum ve sair masraflar kamilen 
müteahhide ait olacaktır. Daha fazla tafsilit almak ve şartna
meyi görmek isteyenlerin Sinop C. Müddeiumumiliğiode müte· 
şekkil Hapishane münakasa ve müzayede komisyonuna müraca-
at eylemeleri ilin olunur. (28251 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yeniden isticarma talip olanla
nn 2 Temmuz Cumartesi saat 10 da heyeti teftişiye riyaseetine 
müracaatları. 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
sO • DO • RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ve arzu edilen 

m:ıballerdek i teri ke~er, vücude biç bir 
mazarrat vermez. Sıhhat vekı\letinin mü· 
sa ııd ei resmiyesint haizd ir. 

UAn 
Şirketi Hayriyeden 

Boğaziçi vapurlarına mahsus 
yaz tarifesi Temmuzun üçüncü 
Pazar sabahından itibaren tatbik 
edilecektir. Tarifeler gİfelerde 
satumaktadır. 

VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdlL 
Telefon : Y:ızı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 
Telgraf: lstanbul Va k ıt. 

Abone şartlara: 
1 a o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 J 4!i0 2700 

~ !&rtla ramız: 
Resmi Hususi 

Sann J O Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk llAn !•rtlarımız : 
1 ~ ,, 4 1 • JO Uefıılı , 
30 50 65 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her Uç aylı· 

lıgı için bir defa mect:anendir 
B - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

VAKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asrm. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Gedikpaşada Jandarma Sa
tınalma Komisyonundan: 

Dört bin adet çağ torbasının kapalı zarfla münakasan 
7 - Temmuz - 932 perşembe günü saat on dört buçukta yapıla
caktır. Taliplerin nllmune ve ıartnameyi görmek üzere her güo 
ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (269-9) 

1 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 
K. O. ihtiyacı için 360,000 konulan 413.000 kilo kuru ota 

kilo •e birinci fırka ihtiyacı için talip zuhur etmediğinden ihalesi 
350,000 kilo un ayrı ayrı tart· 6· 7 · 932 Çarşamba günü saat 16 
namelerle ve pazarlıkla alma- dadır. Taliplerin lzmir müstab
caktır. ihalesi 4· 7-932 pazartesi kem mevki satın alma komisyo
günü saat · ıs te ve 15,30 da nuna muracaatları. (495) (3022) 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· • • • ! 
!iplerin şartnamesini almak üze
re her i1ln ve pazarlığa ittirak 
edeceklerin dı vakti muayyınde 
komısyonumuza milracaatları. 
( 484J (2917) 

,,. .. 
Çatalca Mst mevki kıt' alarının 

ihtiyacı için 2500 kilo taze sep
ze pazarlıkla alınacaktır. lbaleıi 
4-7-932 Pazartesi gilnü saat 16, 
5 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini 

almak üzere her gün 'Ye pazar
lığa iştirak edeceklerin de vakti · 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (493) (3020) 

• • • 
K. O. ve 1 inci fırka ihtiyacı 

için 3,300 kilo mercimek pazar
lıkla alınacaktır. ihalesi 4-7-932 
Pazartesi gDnil saat 17 de ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin tarlnamesini almak ftzere 
her gün ve pazarlığına ittirlk 
edeceklerin de vakti muayyenin-
de komisyonumuu 
lan. (492) (3019)" 

• • • 

muracaat-

lzmir müstahkem mevki ihtiyacı 
için kapalı . zarfla münakasaya 

Kırklarelindeki kıt'at ihtiyacı 
için 772,500 kilo kuru ot ve 63000 
kilo sıiır eti kapalı zarfla müı.a• 
kasaya konmuıtur. Otun ihaleıi. 
30-7-932 Pazar gUnü saat ıs do" 
Sığır etinin ~balesi 31-7-932 Pa• 
zartesi günü saat 15 dedir. Ta
liplerin vakti muayyeninde teklif 
ve teminat oıektuplarile birlikte 
Kırklareli Satın alma komisyonu
na muracaatları. (486) (3016) 

,... Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler ı 

FRIGECO 

l 18 ay vade ile 

SATiE_~ 
ZAYILER 1 

.Kılıçtli ısk~rlik şubesinden aldığım 
terhis teskeremi ve nüfus kAğıdımı v• 
cüzdanımda on lira ile beraber zayi et· 
tim. Para kendisine olsun insaniyet na· 

mına teskeremle nllfus Hğıdımı ıirdekl 

adresime getirip kapıdan içeri bırakınız. 

Beyojtlu >..yn ılı çeşmede Duraç so
kağında No. 12 Dapola apartım3nında 

Çemişgezekli Hasan oğl u Ahmet 1 31~ 

doğumlu. 


