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Y enı Prof esorler l>·· 
!İtıc· ~n Yerli mallar sergisinin be

•aı a ld 'lçiıi . çı ı. Memlekette Türk 
ti nın \re T .. k · · ol, ur sermayesının ese 
tt>-, t~k VÜcude gelmiş muhtelif 
~t Çt nunıunelerinin adeta büyük 
~ h h altında toplanışı demek o· 
\ d u •erginin bu defaki açılışın-

a rıye ı er ta yan k. l ) k? 
bayrakları çektiler ım er o aca. . 

a y·· 
~İtı ureklerimiz gene iftihr ve 
~U 

1 
ç ~UYgulariyle kabardı. Çün
ergıy' 

-.>'İ ' gezenler yalnız yerli sa-
ttı r ~lhsullerinin en son ve en gü 

l't!Jıtl . . b 
''>-ot] erını urada görmekle kal 
L ar · d · "'len ' aynı zaman a ve nıs -
~ef Pek kısa bir zamanda mem· 
~i tın .ne büyük inkişaf merhale· 
~'- eçırdiğini de yenisiyle eskileri 
~>'e'tıd~ Yaptıkları küçük bir mu· 

r-, le ıle anlıyabiliyorlardı. 
ılhak'k ~ıt ı a Nazmi Nuri Beyin a· 

ıL ııutkund . . v. .b. b 
'Ilı le a ışaret ettıgı gı ı e§, 
~ti~e eve} Türkiyede mevcut 
\~k ların miktarı üç yüze var • 
~"t~n. bugün iki bin dokuz yüzü 
'İıl ile tlır. Cümhuriyet Türkiyesi-
1\tai tı.a~di sahadaki inkişafı de -
~il d:~ olçmek için bu iki rakam -
~t det· a kuvvetli ve daha manalı 

t ıl bulmak mümkün de"ildir. 

Bir de telsiz telgraf istasyonu tesisine hazırlanıyorlar 

-

iıgal edilen adalann yerini g&ateren harita 

Gelen haberler, Adalar denizinde İtalyan /metine bir İtalyan destriviyerinin 
bahriyesi tnmfınd:ın bazı adaların işgali kcy- bahriye sili.hendazları çıkardığını, 
!iycunın tahminden daha rnlihim olduğunu b 1 5· M · G . . un arın ınaros, avrıya, aros 
gösteriyor .Yunan hükClml'U ndnların kımc O' d' d l J b ve ıya ı a a arına talyan ay-ni t olduğu• ;mal Cim olmadığmı ileri .sürerek 

hll.dlseyl ehemmiyet.siz gibi gösterme!< ve ka· rakları çektiklerini bildirmiştir. 
patmak istemekle bernbcr Yunanlstruıın İşgal kuvvetleri telsiz telgraf tesis 
yanı başında Uç dort hilçUk adanın İtalyanlar etmek tasavvurunda.dırlar. 
tnrn!ında işgali tıfç de ilml tetkiklere istinat 

acmtyecck sıbıaır. I-'ilhaUika buraya bir ATINA, 1 (Hususi) - ltalyan· 
ltalyan harp gcm!Bi gitmiş, karaya İtalyan lar tarafında iıgal edilen üç ada .. 
bahriye askerleri çıkmış ve bayrak çekerek cık meselesi ıiyasi noktadan hiç 
telsiz telgraf tesisine tcşcbbUs ederek bir as- bir hareket göstermiyor. Fakat Y u-
keri işgal mahiyetin! vermiştir • nanistan heyecan içindedir. 

Yunıın hUkOmeU dah!ll ihUIAfla, !ırka gU- Hükumet Siklat adaları valisin· 
rliltUlcri arasında ıuılll§llı~·or ki bu meseleye 

IAzım geldiği kadar dikkat edemiyor ve 

belki bu yüzden hAdls<'yl örtbas etmek isti-

~'ltat sanayi noktasından gör -
~~Uz bu inkişafın hakiki kıy· 
~1 takdir etmek için biraz da 
c\~ Ota~eDlleketlerin vaziyetlerini 
t\ )et U~e getirmek lazımdır. Zi-
1\i~d YUzünün hemen hiç bir kö
~e bugün iktısadiyatmdan 
~ ~i~:: 0.lan ınemleket yoktur ve 
~~lltı e •ktısadiyah inkişaf halin 
·~t\de tllen:ı}eketler bugün vaziyet 
iL i... t&C~aha. fazla şikayet etmek .. 
~ ıh h yor. 
~ ''-di h anın er tarafını saran 

den mütemmim malumat istediğin
den, henüz hiç bir teşebbüste bu .. 
lunmamııtır. 

Başvekil, erkanı harbiyei bahri· \~1~ uhran bn!ka bir takım AT1NA, (Havas) - Siklad a• 
~ '->-ke:tlerin içtimai bünyelerini daları belediye reisi Yunan hükfı· (Del·amı 8 inci sııJılada) 

L ıql'i I \'e hu buhranın dalgaları 
1'' o a k ~ 11' ~d ~a memleketimize de 
>~ ~ en Türkiye toprakla -

'
~~ ~·ı' .altı sene içinde üç hine 

1 lı f b 'k . d· ı iL a rı a tesıs edilmiş ol .. 
'~l "llııad· b. ı.... "k v. • • ı ır narı a degıl mı-

Mehmet Asım 

V Dcııanıı ikinci Sayı/ada 

-~ıt' ~------1 
~ ın Yeni Tefrikası 

l4'1ı. J 
cı .. 1 

•• zzet Yazıyor: 

c·· 
0nuI Tuzağı 

ltı ~eı b· 
\ı\i li4!ııas· ıı· J-iiz, güzel bir göz, 

t!tıt ••• ı~ bir endam, genç bir 
~~e. 

~ôNo· 
liıı 'l'ece~· L TUZAGI 

de : ~ıniz. HayII',· bıi ese -

8el" · J ""Gu~<!l Qrnz zzet 
··•tışt Yiiz.. .. 
tıa,,, Ur; f u, gıızcl g(izii hul-

J ı ak llıi"<l ll ta~e .~t tuzak, ne Gü-
• ltı 1ın. vucudii, ne ele Dc

sır11 
t lÔ 11 cndaımdır. 

<lıı:ıı.a~~~L TUZAGI 
~e b llıe"'ık . • ~ndan sonuna ka -

il .. L lÇlnd 

Türkiye-Fransa arasın .. 
da dostluk ve M. Heriyo 

altında bulunan Suriye ile Türkiye 
arasında mühim olan hudut meıe
lesini hallettim.,, 

M. Herriot perıembe günü 
Marsilyadan lıtanbula hareket e

decektir. 

Tüccari mukavele 
Pariste çıkan (Jurnal Endüıtri· 

yel) gazetesi geçen hafta lktıaat 
Vekili Mahmut elal Beyle Fransa 
hükumeti arasında imza edilen ti
cari mukaveleden bahsederken di
yor ki: 

- Bu itilafname muicibince Fran· 
sa ile Türkiye 1929 senesinde mü
tekabilen konaolide edilmit olaa 

Sabık baıvekll M. HerJyo maddelerin gümrük tarifeleri üze· 
Paris, l (Husuii) - Ru5yaya rinde aerbeıtilerini alıyorlar. Bu -

gitmek üzere buradan hareket e - nunla beraber Franıa ıon zaman
den M. Herriot, Liyondan ge - larda Türkiye cümhuriyeti tarafın 
çerken, gazetecilere şu beyanat· dan gümrük resimleri yükaeltilmit 
ta bulunmu§tur: olan mahsulat hakkında 1929 te,ti-

Beynelmilel şöhreti olan iki Alman 
profesör üniversite kadrosundadır 

Profea6r Nlaaen 

lstanbul üni .. 
versitesinde dün 
ıabahtan itiba • 
ren yeni eminin 
ve fakülte reis -
lerinin nezare • 
ti altında ça • 
lışmıya baılan • 
mıştır. Rc1lt Galip Enyln blr knrlllatüril 

Mükrimin HalU B. 

de Fuat, fen fa. 
kültesinin yeni 
reisi Kerim BeY. • 
ler, tıp fakültesi• 
nin yeni reısı 

Tevfik Salim Pş. 
da vazifelerine 
başlamışlardır. 

Fakült~ re .. 
Neşet Ömer Bey, sabık emin ve 

kili Tevfik Recep Beyqen eminliğe 
ait işleri devren almıştır. Edebiyat 
f akülteainin yeni :reis} KöJ>l'ülü za .. 

silrei öğleden evvel bir arada 
toplanarak çalışma tarzı füıerinde 
konuşmuşlardır. 

(Devamı • inci nyıfada) 

Beşinci 

Yedi mallar -"' 
piade B. M. M. 
Re.lal tarafından 

kardele keaUlr • 
kea we bir pavl• 
yon ge:ı.Ulrken 

Yerli M,Ilar Sergisinde 

1 
t' • 

(Yazın 10 unca •ayıfada) r ................................................... n .......................................................... , 

1 .. _ Yüzme Müsabakamız 

1 
11 Ağustosta Moda 

deniz lıanzamlarında 

Büyük bir rağbet ve alaka ile 
karşılanan Yüzme Müsabaka
larımıza iştirak edecekleri kay-

detmekte devanı ediyoruz. "<t~acak b· e, heyecan için-
r~f( ıı· maceradır. 

YAl<INDA 

- Daima dostane münasehatta fesinin tatbiki ıuretiyle bir ID9'l -

bulunduğum Türk ricalini mem· faat temin ediyor. Bunun haric;in
nuniyetle ziyarete gideceğim. Bu de olarak gerek Fransa ve ı4!1ftk 
dostluk çok kere samimi bir teşriki Türkiye bir (Cleoring) mukaveleıi 
mesai ile mühim meseleleri halle aktederck biribirlerine kar.ıı cliier 1 · Müsabakamıza ait tafsilatı 6 ına 
kadar varmıştır. Nasıl, ki iktidar bir takım kolaylıklar ve mütekabil i . s.-.~ ;ı. sayıfamızda bulacaksınız 
mevkiinde iken Fransız mandaıı menfaatler eösteriyorlar.,, t l · · ' ~ 
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Beşinci Yerli 
Mallar sergisi SON HABERLER 

Başmakai<'der. /Jct:am 

Londra konferansın~1 son !·;l~
maında söz gÖyl.iye:ı M. Loyid 
Corç fikirlerimi bir cümle içinde 
hulasr. ederek söyle demişti: "Mil-
letler arasında iktm:ıdi bir siper 

Tedrisat müf ettişlerile köy muallim .. -
lerine ilk ziraat kursu 

harbi devam ediyor. Londra 

konferans! bunu pek açık göster -
1 
Ziraat vekili tarafından Ankara Ziraat enstitüsünde açıldı 

di.,, Fakat büyük bir memnuniyet-

çocuklarına buna göre bir terbiye. 
vermek, onlara asrın icap ettirdi 
ği fenni çiftçilik usullerini bilen 
insanlar halinde yetiştirmek lazım 
dır. Bu hususla ilk tedrisat müfet 

le kaydedelim ki bu iktısadi harp· Ankara, l (A.A.) - llk tedri· 
le başka memleketlerin fabrikala- sat müfettişleriyle köy muallimleri 
rı kapanırken, yani her memleket ziraat kursu bugün (dün) ziraat 
yer yer iktısadi kalelerinin harap enstitü.tinde ziraat vekili Muhlis 
old~ğ~nu r.örür~en biz.im ~emle. -

1 
Bey tarafından açılmıştır. Açılma 

ketımızde her gun yem yem f abrı· rer.minde maarif ve ziraat erkanı tişlerimizin ve köy muallimlerimi-
kala..r kuruluyor. da hazır bulunmuşlardır. zin uhdesine büyük vazifeler düş~ 

Her memleketin siyasi istiklali Ziraat Vekili Muhlis Bey nut-
nin temelini iktısadi istiklal teşkil 

1 

kunda hulasaten ıunları söylemiş· 
eder, iktısadi istiklalde bu mem ~ lir: 
leketlerin kendi asgari ihtiyaçları· "Maarifimizin değerli vekili Re 
nı gene kendi miJli vasıtaları ile şit Galip Beyefendiyle onun kıy 
yetiştirmesi sayesinde 'kabildir. metli çalışma arkadaşları çiftçilik, 

O · · ·ıı· .. d l ·le iktısat ve sağlık bilgilerinin köy nun ıçın mı ı muca e e ı . 
T .. km'll t• · d' t' · k lere bıran evel yayılması için köy ur ı e ını.n mevcu ıye mı ur· 
taranlar Lozan sulhundan sonra muallimlerinin bu bilgilerini derin 
iktısadi istiklalimizi temin etmeği 

1 

)eştirmek, arttırmak ve yenileıtir -
kendilerine milli bir ülkü yapmış- meği kararlaştırdılar. Bu çok fay 
lardır ve bu itibarla her sene açı· dalı ve hayırlı kararı ziraat ve -

1 l. il · · ·ı t d. · kaleti minnet ve şükranla karşıladı an yer ı ma ar sergısı ı ( ısa ı ıs -
t 'kl. l ·· d l · d Jd d'l · ve savaşta beraber yürümeği bir 
ı a muca e esın e e e e ı mış b b'ld" 

birer zafer gibi telakki olunabilir. orlç . 1 ık .. 
1 

. b . 
1 kı ve a etın u ışten an ıyan · 

lktısadi istiklal mücadelemizin ları bir araya geldiler, bir program 
çete muharebelerini geçirdi, in " çizdiler. Bu sene dört yerde kurs 
önü, liatta Sakarya muzafferiyet

lerim de gördük. Şimdi Dumlupı· 

açmağı kararlaştırdılar ve kitapla 
rını da yazdırıp bastırdılar. 

narı bekliyoruz. 1ktısadi kurtulu- Kendilerini buradan selamlamakla 
şun büyük bayramını bekliyoruz zevk duyduğum 50 muallim arka -

daş Ankara ziraat enıtitüsünde 
ve öyle görüyoruz ki o zaman çok 
uzak değildir. 

Mehmet Asım 

kurs yapacaklardır.,, 
Bundan sonra İstanbul nüniver 

sitesiyle, iköy hocalarına kuralar 

mektedir.,, 
Demiş ve köy hayatında en ha • 

riz faaliyetin çiftçilik olduğuna i· 
şaret edetek bu kurslarda ziraatin 
mühim şubeleri hakkında kısa fa. 
kat çok ameli ve tatbiki bilgiler 
öğretileceğini ve bu bilgilerin mu· 
allim ve mütahassıslar tarafından 
kitap suretinde bastırılacağını ve 
bunlardan basılmış olanların şim·' 
diden dağıtılacağını söylemiş, sö· 
züne şöyle devam etmiştir: 

"Köy muallimi, köyün bilgi ve 
başarma cihetlerinden karanlıkta 

kalmış olan muhitinde bir kıvıl· 
cim, bir mum, bir meşale olmalı· 
dır. 

Köy muallimlerinin köy mekte
binde yapacağı işler pek mühim • 
dir. Fakat muallimin köy muhitin· 
de yapacağı daha bir çok mühim 
işleri de vardır. 

Köy muallimi, köyde bir işaret• 
çi; bir teşkilatçı olacaktır. 

Cümhuriyet halka dayanan bir 
idare tarzıdır. Milletin kendi ken-

Cümhuriyet 
Bayramı 

açılmasının bir güne gelmesini ha dini idareye muktedir olması için 
yırlı bir tesadüf telaki etmiş ve buna ehliyetli ve iktidar kesbetme 
muallimlere muvaffakıyet dilemiş· si lazımdır • 
tir. İşte bütün muallimlerimizin, 

Maarif vekaleti talim ve terbiye hükumet memurlarımızın en mü • 
lta.zırlıklarına hararetle heyeti azasından ve zirai kuralar him vazifesi bu nokta etrafında 

çalışılıyor komisyonu reiai Ali Haydar Bey toplanmaktadır. 
de: Ulu Gazi sayesinde, az zaıtıan 

Ankara, 1 (A.A.) - Onuncu Türkiyede yaııyan ahalinin içinde asırlara sığmıyan inkılapla· 

vekilimiz Dr. Re9İt Galip Beye -
fendinin, eskidenberi köy işleri • 
ne karşı çok alaka gösterdiğini 

köy muallimlerine burada hatır· 

latmak isterim.,, 

Bundan sonra tavukçuluk ensti
tüsü şefi Kadri Bey tavukçuluk 
hakkında ilk dersini vermiştir. 

Kurs kırk gün sürecek ve bu -
nun otuz günü ders ve tatbikat on 
günü de şehir civarında tetkik ıeya 
halleri ile geçecektir. 

Ziraat vekilinin telgrafı 

Ziraat Vekili Muhlis Bey, lzmir, 
Bursa, Adana ziraat kurslarına iş 
tirak eden muallimlere şu telgrafı 
çekmiştir: 

"Reşit Galiµ R. nrkadaşımın namı
na şimdi kursu açtım. Hu çok ha
yırlı vesile ile ::'izlere ınuvaffakı • 
yetlcr diliyerek segvi ile selamla-
rnn.,, 

Bir vapurda nikah me
murluğu yapan kaptan 

Kan, 1 (Hususi) - İngiliz 

bandralı bir yatta, Amerikanva· 
ri bir izdivaç olmuştur. Amerika
lı M. Rober Slaters ile M. Wal · 
terden dul kalan madam Şarbot 
Daving evlenmiılerdir. 

Madamın yanında, kocasının 

ölümünü t~sik edecek evrak bµ • 
lunmadığından, yatın kaptanına 

müracaat etmi§lerdir. Kanunda, 
gemi birinci kaptanının, nikah 
memurluğu yapabileceği muserrah 
tır. 

Kaptan bu iki çiftin nikahlarını 
kıymıştır. Merasim, öğliye doğru, 

denizde yapılmıştır. 
cümhuriyet bayı·amı yüksek kom is üçte ikiıinden f azlaıı köylüler teş- ra kavuştuk. inkılap umdelerini 

yonundan: kil etmektedir. Birçok kasabalar· memleketin en ücra köşelerine S hh d · l ı iye e tayın er 
CümhUTiyet bayramı yüksek ko· da yaııyan ahalinin mühim bir kadar götürmek, yaymak ve her 

misyonu çahımalarına devam edi- kısmının da metguliyetleri çiftçi - yerde kökleştirmek lazımdır. Ankara, 1 (Hususi) - lçel sıh 
Y,Or. Bugün vekaletler heyeti reis- liktir. Şu halde Türkiye umumi • Bugün İstanbul üniversine i!le- hat müdürü Şahap Bey Konyaya, 

1 - · 1 b yet itibariyle bir çiftçi memleketi- riyle meıgul olduğundan dolayı bu Konya sıhhat müdürü Halit Bey erıy e il'likte toplanılmıştır. 
dir. Bunun için bu memleketin bulunamıyan muhterem maarif de Urfaya tayin edilmişlerdir. 

Bu toplaruıta her vekaletin hazır ... iıiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiİİıİİİİİİiiiiiiiiiiıııiiiiOiiiiiiiiiiiiiiii;;,;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......... _.--..---.. .... .._iiiiiiii_..iiiiiiiiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııO-.. ................. _. . ...,.ııiiııiiiiıi_. 
ladığı raporu vekaletteki heyetler 

tarafından tetkikinin 13 ağustoaa 

kadar bitirilmesi ve 17 ağuıtoıa ka 

dar da bütün raporların heyet reiı 

leri toplant11ında gözden geçiri -

lerek neticenin komisyona verilme 

si liadar albna alındı. Bu heaapla 

Oll'1Jllık cümhuriyet devrinin e· 

serleri ve heaapları ağustos sonun 

d&JJ,fiel bir arada teıbit edilmiş -

Umumi af layihası hakkında 

o1'caldır. 

Yazılan 
ibaret 

Ankara, 1 (Akıam) - Ad· 
liye vekaleti cümhuriyetimizin o· 
nuncu yıldönümünde ilanı muta -
savver af için tetkikatta bulunmak 
tadır. 

Merkezde yüksek komisyona 

bağ)ı l)'&rdımcı komiteler çalıtma· 

ğa Öevam ediyor. Milli cemiyet 

ve müesseıelerden maksada hiz -

met için istenen izahat bekleniyor. 
Bu maksatla Rusya ve İtalyanın 

inkılaplarının onuncu yıldönümle· 
rinde ilan ettikleri affa dair olan 

İngiltere - Rusya arasında kanunlar ve eıbabı mucibeleri tet· 

ticaret muahedesi kik olunmuıtur. 

Londra 1 (A.A.) _ Sovyetler Ali karar heyeti tarafından tet· 

birliği ile İngiltere arasında yeni kikatı ikmal edilememit dosyala

ticaret mukavelesi yapılması için 

murahhailar arasında aktedilecek 
yeni toplantı hakkında henüz bir 
1nlnşma elde edilmemiştir. 

Girişilecek müzakerelerde bü .. 

yük ıüçlüklerle karıılaşacağı hak 

kında bir takım şayialar dolaşmak 
tadır • 

rın tetkiki için tetkili mutasav · 
ver yeni bir ali heyet hakkındaki 
layiha icra vekilleri heyeti tara -

f ından müzakere ve kabul edilmiş 
ise de bu layihanın millet meclisi· 
ne sevkine artık lüzum görülme
mektedir. Maamafih millet mec
lisi birinci teşrinde açılınca bu la
yihanın· hükumetçe encümenlerde 

yazıların tahminden 
olduğu anlaşılıyor 

müzakeresine geçilmiyecektir. Zi 
ra ayn.i tarihte hükumet af kanunu 
layihasını da meclise tevdi etmiı 

olacaktır. 

Affedilecekler mi? 

Hükumetin meclise tevdi ede -
ceği af layihasında siyasi mahkum 
lardan, memleket haricinde bulu
nanlardan bir kısmının afları hak
kında da kayıt olduğu söyleniyor. 
Bu meyanda sabık başvekil Rauf, 

hürriyet ve itilaf lideri Sadık, mu· 
harrir Refik Halit, filesof Rıza, 

ka~makam Adil Beylerin afları 

hakkında teklif le bulunulması ih· 

damet mektupları göndermekte ve 
Türkiye topraklarında ölmek iste· 
diklerini bildirmektedirler. 

Rauf Bey Çine yayan bir İngiliz 
kaptanının refakatinde ıeyahate 

çıkmıt ve Hindistana gitmiştir. Re 
fik Halit Bey Haleptedir. Sadık 

Bey Romanyada bir Türk beyinin 
çocuklarına Türkçe hocalığı yapı· 
yor. 

V AKIT - Dün diğer bir refikı
mız taraf mdan da verilen bu haber 
arasında Adnan Beyle Halide Ha
nınım da yi.iz ellilikler meyanında 
gösterildiği ve onlaıın da aftan isti 
fodc etmeleri mevzuubahsolduğu

timalinden bahsedilmektedir. Ma- nnu kaydedildiği görülmüştür. 
amafih bu hususta kati malumat Adnan Bey ve refikası esasen 
yoktur. yi.iz elliliklerd~n olmadığı için Ak-

Yüz ellilikler listeıine dahil o· şamdan aldığımız yukarıdaki ha
lan Sadık, Refik Halit, filesof Rı- ber gihi diğerlerini de ihtiyatla 
7.'\. ~ rlil Beyler zeTah iliyeye ne- "kaydetmek lazımdır. 

Gazi Hı._.~ 
Reisicümhur Hazretleri ı,olt 

gün motörle Y alovadan Jst~ı,; 
gelmişler ve !'aat 18 de 0°1111 GJS' 
çe sarayına çıkmışlardır· t k• • 
Hazretleri sarayda yarırıı s••tekr.ı' 
dar istirahat ettikten sonra 
Y alovaya dönmüılerdir. , 

f'tl' Eski Fransız se 1 

nin Gazi Hazret-
lerine vedaı 

·1 1\ f rt0 

Dün, Romaya tayin edı e W 
sız sefiri kont dö Chaınb.~0111Je1~ 
riciye Vekili Tevfik Rüşto ~ 

· ter beraber Ankaradan gelınıt ~ 
Pendikten bir molörle )'alo 

gitmişlerdir. . ~-
Reisicümhur Hazretleri b 

dan kabul edilen M. dö Ch•~ ti' 
Gazi Hazretlerine veda etııı•f 

Sefir, Y alovadan a\'detiflf 

ı . d .. ere sonra tal yan sef aretın e ,. d • e 
verilecek bir öğle ziyafet1'1 

İngiltere sefaretinde bir •k 
ziyafetinde bulunacak. perf:ııP' 
günü tayyare ile hareket ede' 

edecektir. ' 

M·ıı "f ı·.., · d ·ysf ı et çı t ıgın e zı ti 
Yalova, 1 (A.A.) - Bugiıtl. ( 

. . .. . . k~tib• 
ısıcumhur Hazretlerının a ~ 

mumileri Hikmet Bey tar•fı~ 
l\1. Şambıune millet çifti@ 
bir öğle ziyafeti verilmiştir· . 

Yemekte Hariciye ve D•~' 
Vekilleri de vardılar. ______ /_ 

ismet Pş. Hı· 

Ô .. .. d k" h ft ,·r.1-" numuz e ı a a ~ 
Istanbula hareketi 

muhtemeldir ı J·'· 
Ankara, 1 (Hususi) - d;ı 

Pa9a Hazretlerinin önii.-ı~ı 
hafta içinde lstanbula hat~ 
ve kısa bir müddet sonra S J"I' 
gidecekleri tahakkuk et~ 

Istanbul MaliY' 
teşkilatı 

Y . ..d .. l tesb~ 
enı mu ur er 

edilmektedir ~ 
Ankara, 1 ( Hususi) _., 

l . e t 
Vekaleti, İstanbul ma ıY 1" 
kanunu üzerinde çalıfınaS' ti 

mıştır. Yeni müdürlüklere 191 
olunanların tesbitine hatları~;~ 
EyluJ iptidasında yeni tef 

çalıtılacaktır. _/ 

· ıet J 
Evkafta tayın ~'~ 

Ankara, 1 (HuıusO _.,,,, f tfJ' 
"1'' ~müfetti~liğine, Af yon e ··J,jjtl/ 

dürü Mazlum, Afyon 111~,,,; f 
ne Manisadan Hakkı, P'' ı 
Kon yadan Mitat, koYY81~ ,,.,.fi . r eP1, 
liden Tahir, ve Denı:Z ıY ·ıı ,,, 
dan Salahattin Beyler taYı 
mişlerdir. 

_ ..... ---- ~ ııı,,d' 
Dün gece BeyoJ ·"'$i . ı· b" k f abr1 gız ı ır ra ı 

bnsıldı ,e,
1 .ı aıılıi' 11 

Muhafaza kuınantt 1-1 .J 
d.. gece r, 

lalı tarafından un S&Attl ;I 
aramada, Beyoğlundaada.-ı ~i'( 
ğında 34 numaralı r.1 fıtl I 
nın hanesinde biı· rakı rA~l J 

l .. ur· z"'~ meydana çıkarı ını:s d_,, 

larak rakı kaçak~ılar~,.I 
1000 okka cibre ıle Y 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~3 - VAKiT 2 Aftus'os 1933 ~ 
~ SOHBE1LER 
Med · D · t tese. Darül- ua sınen yer 
tıun -Ünı·. versı'· te yü~·~~~~~::te :ıi~:~i, ~ç:!~~~::~ 

(~oktagj . Kalamış koyunda li'ınAı!fllll1lllllllı11ukııuı111nııımııııııımıdın1111nıtımıııbuııın~ınttınantıJ11 'I aıııu:ııı11 Ali Seydi Bey bunlara karşı bitaraf bir müşahit 
"!Uııtd n.ın ilmi medresede yu- \ n ara a ır tev & ~ kaldı; iktisadi sahada esasalı ha -

~Uerj~· ~e~rese Teokratik ce- Boğulan genç bir kaz~ya l kif ve kömür işi! s Dün Cerrahpaşa hastane- reketler oldu. Darülfünun bunlar 
. Med rnı <ınlayışına mana 1 g • d .. ld .. dan habersiz göründü. Hukukta 
tı .. rese Te.okrasiye göre kurban olmuştur ~ tktısat Vekaleti müşavirlerin·~ sın e O U 

ı Rorijs ta d .. .. . ~- den Fazıl Beyin tevkı"f edildig-i =!) • • radikal değişiklikler oldu, darül • 
ıar1~ k • rzını, uşuncenın Evelki gece yarısı Moda ile Ka· Trabzon mebusu Alı Seydı Bey f 1 . l l t d · 

lı ura f . d"' k ;; ünun ya nız yem <anun arı e rı • 
.,,,dt r. lamış arasında bir motör kazası ol e nı un yazmıştı · ~ dün iki aydanberi tedavide bulun l ki 'k 'f 
d .... etede in k f b" t \ Ö~ d· - · · ·· lkt t E C 1 h . sat programına ama· a ı tı a et-'iİI, t b' san a ası ta ıa - muş, Ahmet Bey isminde bir zat e gren ıgımıze gore ısa ~ duğu erra ıpa~a astanesınde 1 . . .. • 
'11ııu1u \ ıatın din ulularına göre gece ~aat on ikide denizde boğul - i Vekaletinde resmi takas işleri ~ mebtela olduğu zatülcenpten ve ti. Harf ınkılabı oldu, oz dıl ha • 
l',

0
k 1 e karşı karşıyadır. Za· mu§lur. J ile meşgul olan Fazıl Bey, bazı l fat etmiştir. reketi başladı. Darülfünun hiç 

de in ta.si devrindeki cemiyet - Saat on ikide Kalamı~ta acı fer- \ resmi fabrikaların kömür işle · ! Ali Seydi Bey, 307 de mülkiye - tınmadı. Yeni bir tarih telakkisi, 
ld1 tfıa.na tabintla mücadelesi- yatlar i~idenler, bu sesler arasında f rini yaptığını söyliyen bir mü · 1 den mezun olmuş, kaymakamlık . milli bir hareket halinde bütün 
ltt§Uevekküldür. Tabiati ne bir bir betbahtın deniz ortasında: ~ teahhidin 8 bin ton kömür çı- ~ larda, mutasarrıf ve valiliklerde ülkeyi sardı, darülfünunda buna 

i ·ııliktur_uile görür, ne de tabiatı _ Evladım, evladım gitti, Ah- ( karmasına delalet etmekle ma7 ) bulunmuş, mülkiye heyeti teftişi- bir alaka uyandırabilmek için üç 
tq'le~rıne kadar inerek tetkik medim nerede? Y etişiniz, bulunuz. 1 nundur. ~ ye reisliğini yapmıştır. Mütareke yıl kadar beklemek lazım geldi. 
'llhtt b·e tabiata hükmetmek için Diye bağırdığını iJitmişlerdi. " Bu müteahhit kömür için için U esnasında Sa it Paşa hi.ikfımeti ta· İstanbul darülfünunu artık durmuı 
~ltıed ır Usule sahiptirler. Onun Motörden gelen bu feryada gc:ce J aldıktan sonra 16 bin lira ko · \ rafından azledildikten sonra le - tu, kendisine kapanmıştı, vustai 
\ tıak;esenin ilmi kulaktan ku- yarısından sonra etraftan yetişen } misyonla ha§ka bir tacire dev · f kaüde sevkedilmişti. Geçen sene bir tecerrüt içinde harici alemden 
tıı~t ~dilen bilgiler, ve niha - olmamış, Ahmet Beyi o akJam bul- f retmiş, bu suretle araya baz\ ~ Trabzon mebusluğuna seçilen Ali P.lini, ayağını çekmişti.,, 
~~~ ' b:Iagat, fesahat gib{ mak kabil olamamıştır. Fakat e - \ yolsuzluklar karışmıştır. l Seydi Bey uzun müddet mülkiye 

1 
~di, a.zlıgrndan daha ileri ge- velki gün dalgıçlar Kalamış koyun f Söylendiğine göre dün bir zat ) mektebinde muallimlik yapmış ve 
'ltl te§h'h da cesedi bulmuşlar ve boğulan J İstanbul dan bu kömürün güm • ( memleketin maarif hayatında bü -
'tile 1 ı istiare, ve uluların genç defnedilmiftir. \ rükten çıkarılma muamelesini J yük yararlıklar göstermiştir. Ali 
~h:d Çerçevelenmiş bir halde Öğrendiğimize göre kaza o ge- il ikmal etmiş iken bu havadi~ \ Seydi Beyin yetiştirdiği talebeler 
dtğ·;ea~de laboratuvar kimya ce motörde yapılan bir eğlencede ~ duyulunca muamele durdurul · ~ bugün memleketin en mühim mev

~l b 
1

' sırnya için çalışırdı. Bu Ahmet Efendinin biraz sarhoş ol-
1f muş ve kömürlerin çıkarılman ~ kilerini işgal ediyorlar. 

it ;:~.hakikatlerde keşfedil • masından ve motör kenarından ge· ı) na müsaade edilmemiştir. ' Memuriyet hayatı haricinde ken 
~ikgıl~. Fakat ortaya çı • çerken denize yuvarlanmasından 1. ,,. ,,. "' fi disini ilme vakfeden Ali Seydi Bey 

~İne at eokrasinin istediği, ileri gelmiştir. 'I Ankara, 1 (Hususi) - evel- \ her biri birer kıymet olan 93 adet 
•it, tnal ettiği hakikatler de- ki gün tevkif edilmiş olan lktı· ~ eser vücude getirmiştir. 

l.ıı.~ittı 
~ih .ata kaclar, Osmanlı dev-
~ğ):1Yet itibariyle teokrasiye 
~· 1111§lı. Medrese her teok-

:\at vekaleti müşavirlerinden ! Son neşrettiği "Resimli Kamus,. 
Şoförlük ehliyetnamesi Fazıl Bey hakkındaki tahkika· \1 çok takdir toplıyan kıymetli bir 

Belediye, şoförlük yapacak o· ta devam edilmektedir. Evrakr E, eserdir. 63 yaşında hayata gözle· 

~ i 'Yetinde olduğu gibi biz 
"t llı_o.nları tabiata değil, ahi -
\ ndıhayet ahret için dünyaya 

lanlardan şoför mektebi ıehadet - yakında müddiumumilikten is· ' rini yuman bu kıymetli ilim ve yurt 
namesi aramıya karar vermiştir. ıi tintak dairesine verilecektir. j" adamına magfiret dilerken arkada 

Şoför mektebinden mezun ol - .lıınıııııııumımnıııuu ııınnnıtııııınıınıtınıııımıuııımıııııııııııınıınıııınuuııınııııu"' kalan akraba ve ailesine teessür ve 

t ı. 

l\,._, .ış .y. ... 

mıya~lara ~hliyetlerini i~pa~ etse - v apurcular taziyetlerimizi bildiririz. 
ler bıle ehlıyetname verılmıyecek- Ali Seydi Beyin cenazesi bugün 

'%nat-' tır. Takaide çalı!an §oförlcrin eh- saat 11 de hastaneden kaldırılarak 
liyetnameleri yeni baştan değiıti- inhisar dün tatbike Topkapı mezarlığına defnedilecek ı b· -ucvri, Gwmnnh ~OT -

rilecektir. t · 
başlandı ır. ____ _ 

\Jnyesinde bir deği!me yap 

o~ 
• 'nlt d ı . b'' . 'b . l ~ ev etı unre ıtı arıy e 
~ 

0 
an 11liparatorluğu idi. Fa• 
rta z . l 

~Od aJnan ımparator u · 

'

tik ern cihazları bir V oronof 

1 
1 aşıladı 

ar · 
tt'tıf arasında memekette 

b· tn Yanında darülfünün 
ır ll\" 

tülf·· Uessese açtı. 
>,lın Untın modern milletlerin 

ı, dü .. 
bir .. . Şunce tarzlarını do-

~'ll-ı unıversite değildi. Na -
I~ .. 8.tılt devleti de bütün zor-

\i.l "ta .. 
'ltıt grnen modern bir mil-

il.rtnı b . d' w• h 1 
~ •ır d enımse ıgı a • 
~~U evlet halini alamamış· 
~ ~ ti~srnanlı İmparatorluğu 
·~ ~ zları alırken bu cihaz 

!.l. ıarnan b·· · · ili~, ')ar unyesını yaşat-
, ~t· du M IA • 'd 1> tle · ese a ınsan mı e-
;dıı, I eldiyerek fili ya~atmak 

b' ~İr :an mideli fil nasıl 
~~Ot}\l .. a.hluk olursa Osmanlı 

b, . h~lig~ da böyle acayip bir 
l'~lf" '11 alcl \t l.ıtı l. 

bkbedet\~n da ayni şekilde bu 
• t ltı b. . 

~~I e~ o} ır ıfadesinden ba~ 
ı ~l'i il.ltil.trıadı. Bütün ilimleri , 'ıı;. ın 

İl· ••tedi .. ~ alan üniversite 

Cami içinde 
Eroin içerken yakalanan 

alh kişi 
Ağacamii içinde Y orgi oğlu 

Perikli, Ahmet oğlu Hasan ve iki 
arkadaşları eroin içerken yakalan 
mışlar ve ihtisas mahkemesine ve· 
rilmişlerdir. 

Dün Y ervant ismindeki birisi 
de ayni işle ali.kadar olarak gayri 
mevkuf ve diğerleri de mevkuf o · 
larak muhakemeleri görülmüştür. 

Tahkikatı yapanlardan bazıları 
eroini Avramdan aldıklarını; Av· 
ram da Hüseyinden aldığını söyle
miştir. Yervantta da 120 gram e 
roin bulunmutlur. Tahkikatın de
rinle~tirilmesi için muhakeme ta· 
lik edilmiıtir. 

Çocuğu yarahyan şoför 

Şoför Vehbi Efendinin kullan
dığı 2686 numaralı otomobil Bursa 

sokağında oturan 11 yaımda Hera 
nete çarpmış, yere düşürerek ağır j 
ca yaralanmasına sebep olmuıtur. 
Şoför yakalanmıtlır. 

f ·~le &ı halde bir türlü 

~~~~ı . .c\:İ.inasebetli bir isim manlarda darülf ünün da ümitli, 
I \lıll li i)j?tı na darülfünun dedi. ne~· eli, ve itibarlı idi. Fakat Oı -

t'(ı~tı~İtt' 1ancak ilmühale manlı bünyesi yıkılmağa, millet 
"ttıı ı. im. d' 

~t . ttiitı d 1 ınden ayır .. hayatı karJımıza çıkınca ihtiyaçlar 
lı ,/1tı",, eğildi. Nı' tekı"m ule d y • • H 1 d · " "" egıştı. ayat §ıut arı eğışti ve 

1 

tı~ı ııora 2: 
•ır 1 tlin aınanlara kadar görüşler başkalaştı. Darülfünunun 

lltı ad • 
\~1 l:lı b' amını hatırladık. sakatlığı, manasız vaziyeti daha ı 

\ l'q it .. 
• 1 bit ~'l'ara O lurlü ilmühal • iyi gözlere çarptı. 
ı ~~~el~ ' l'itt d Shlanlı ıslahat .. Re~it Galibin bir ağustosta açtı• 

' ~ t\ al b 

Dilnkü içtimada bulno .. .ıar 

Deniz işleri inhisarı ağustosun 
birinci günü olan dünden itiba -

ren resmen tatbika başlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre Jktısat Ve· 
kaleli deniz işlerine ait seyrüsefer-

Telef on Ücretleri 
Yüzde 15 tenzilat yapıla
bilecek. Fakat nerede ? 

Telefon şirketi tarif esini tetkik 
eden komisyon son toplantısını 

dün yapmış ve .son altı ay zarfın -
<laki Jngiliz lirası temevvücatma 

göre telefon ücretlerinde yüzde 15 
tenzilat yapılması icap ettiğine 

karar vermiştir. Bu karar bir ra· 
por halinde vekalete bildirilecek -

tir. 
•nnımıtammmı111111ımnmttttaıın11mııunn11ım1111H111motm11mınnımımmıntmıtım 

aralarında vekaletin teshil edeceği 
hatlar üzerinde muayyen günlerde 
vapurlar işletecektir. 

leri bunların nereden başlayıp ne· 

rede biteceğini tesbit ve ilan ede· 
cektir. 

Tarife komisyonu da vazifesini 
Bundan sonra vapurcular şirke 

o zamana kadar teshil edeceği için 
tiyle deniz işletmesi idaresi kendj 

VA KIT' 
GUndellk, Siyası Gazete 

latan bul Ankara Caddesi, \'AKI'! yurdu 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: 243i9 
ldare telefonu : ı437!1 

reıgraı adresi: lııtanbı.I - ·ı AKiı 

Poııta kutuııu No. 415 

Abone bedellerı 

1'Urklyc 

:lene il" HOO Kr. 
ö aylık 7~0 

ıı aylık 400 

ı aylık 150 

il An UcreUer1. 

t<:cneb1 

2700 ı<r. 

14~0 A 

'<00 

sou • 

fi<'.ari 1111.ııhvın ilAıı l!ilıhllf'lniııdt• "ıuıtl· 

mi :iti ıwrıı~ıun tıu ıılar, ilk ~•hlh-dc :!50 

kııruDıı kadar \,'ıkıır. 

artık vapurcular arasında katiyen 
rekabet olmıyacaktır. 

Vapurcular ihtilafı 
Vapurcular şirketi müessisleri 

1 

arasında ihtilaf olduğunu dün yaz· 
mıştık. 

Deniz müsteşarı Sadullah Bey 

1 

dün vapurcular şirke~i ~ücssi~.l~~i 
ni davet ederek kendılerıyle goruş 
müş ve vekaletin temennisini bil-

dirmiştir. Sadullah Bey vapurcu 

larm hemen anlaşmaları lazım 
geldiğini bildirdiğinden vapurcu -

lar bugün büyük bir toplantı yapa
rak aradaki ihtilafı hal için konu 
şacaklardır. 

Yeni alınacak vapurlar 

Bir cümhuriyel için, ideal bir 
maarif vekili olan inkılapçı, laik, 

her hamlesi radikal Reşit Galibin 
bu sözlerini; arapça dualarla ku • 

rulan eski darülfünunun tarihe ka 
rışmasmm zaruri olduğunu anla • 

tan, izah eden beyanatını okuduk 

tan sonra, hatırıma şu eski fıkra 
gP)di; 

Temellerinden, çatı aralıkları· 

na kadar, dört yönünü dua sinmiş 

bir tekkenin önünden, ueç vakit 
geçen bir adamın karşısına, haydu. 

dun biri çıkmış. Adamı soymak 
maksadiyle gırtlağına sarılmış. 

Aadamcağız can havliyle hay • 
kırmış: 

- lmdat! .. Beni kurtaracak bir 
müslüman yok mu? ... 

Bu feryadı; sinen duaların ha-
vai nesimisine sinen şeyh efendi 
duymuş. Snrsak sarsak başını 

pencer.eden uzatmış, tıksırıklı bir 
sesle: 

- Var demiş, var amma dı!arı 
çıkamaz! 

Eski clariilf ün unun da, temeJle
rinden çalı aralıklarına kadar, dua 
.sinmiıti. 

Selami izzet 

Hulusi Beyin cenazesi 
Ölümünü teessürle yazdığımız 

mütekait miralay Hulusi Beyin ce-

nazesi dün Heybeliadada Hüseyin 

Rahmi Beyin köşkünden ka1dırı • 
larak ada kabristanına gömüİmüş• 
tür. Milli miidafaa Vekili Zekai B. 
bu eski askerin cenazesinde aske· 

ri merasim yapılmasını emret .. 
miş, bahriye mektebi talebesiyle 

donanma mensuplarından ve kara 

efradından birer müfreze cenaze • 
dP. hazır bulunmuştur • 

. 
: mmm mnnm 11unm m ı ı muınım 11mmum uu11ttHffDHltflll~ 

L m ~ı~ıwı!ı~ı!ııou~~~.1 ~İııı .~~,!!!!mnıııJ 
2 Ağustos 1918 

- J{ırmı hlllıfmwtiıılıı d"' l('ti 1111.'"l'i 08· 

nı:ıııly<" ııt•zıllııdr \el,lli n·sıııhl olarak Kırım 

Kıırııll:ıy n1.ıısımlnn \l' nııılıarrirlııdrn ~ab

ri T.feııdi ,\J \111.0f t:ı~ in edilııfistir. 

- ili• detn ol:ı nıl< llnuııııım1.a l'kren.'·a 

bu) ruj;"ıııı h!ıınll hlr \"Upur grimi tir. ( 1.560) 

ton hacmiııdı• olan lıu \'arıuruıı i!!lni (ilanım) 

ılıır • ,{ ' \>~t , \rallt 1
• şu esi mana- ğı üniversite medreseden sonra, or-

, a )\~~1le ttı ~ (Fen) kelimesi- ta zamanla modern hayatı telife 
~ 0111 <lı, u ahili olarak or .. çalışan darülfününu medrese gibi, 
~~ f\( hl. 

Uuyllk, ta:ılıı, tlf'\nnılı llaıı ı·l'rPııtı>rc alt 

a~ rı teıı ılla t uı nlı r. 

ltt!ımıi ilanların hlr ı;:ıtırı 1 O ktırıı)tur. 
Yeni alınacak vapurlar hakkın - HakOd.uı J:'l'll'lı hnbcrlerP nn1.nran : oehir-

ıl ~İtı• "ttattı ç·· tekke gibi kapattı. Onun için 1 a-
~ İll ~ but · unkü Osman- ğustosu ben, Osmanlı maarifinin 

l, ~~etiııe ~ ~akatlıkları o- yıkılı§ günü ve modern kültürü!l 
)'t\ı- l:ll'e,i k a ar İ§lemişti. doğuş günü olarak kabul ediyo • 

~ibi "a:.ndini sürükle-. ! rum. 
1Yet aldığı za- Sadri Etem 

da lktısat Vekaletinin hazırladığı fo irtibat kiımllrıı ıııUııkntı olımı':hır. ~0, Y"' 
talimatname İstanbul liman idare- ınıırnhhaslıırı sıılı1hiyeti ltılmilrJ ı haiz hıılıın-

sl.ne teblı'g edı'lmı'ştı'r. mal.tadırlar. Hrmcıı blltiiıı sl'blrdr eruıksız • 
Bir defası 30 lltl defası ôO Uc: defası M 

dört ııerrun i~ ve on defası JOO kunıatur. 1 - · "b lık hlıkllıııfıorıııadır. r-ı·l'rı lmaUıtı dıırmıı~ gi-

KUçUk ilanlar: 

" Buna göre agustostan ıtı a - bldir. 
Uç aylık lllln verenlerin bir defası mccea· 
nendir. Dört satırı ı:;ec:en 111\nlıı.nn fıu:ıa ren 15 yaşından büyük hiç bir va- 1 - B.IVJl'rR rt.:isl ıılız:r.arı ( Bnııd('I ) ~lntıl 

1atırları be~ kıını~tan he.sap edilir. ~ pur satın alınmıyacak ve muamele 1 tı ırıı seıll'ı.I nılinl' ebt•tll•• umumi rn7.i)etı 111 

.. . ~ 1 ıeri de resmen yapılmıyacaktır. yaslyfl hııkkırıd.a uz.un lılr mıtuk ırnt etmi:tllr. 



Londra•ya gelen bütü.n gazete - markalarına rasgeliyoruz. lngilte .. 
ciler gibi ben de konferanstan mü renin siyasi adamları, artık, Bü • 
him bir netice alınmak mümkün yük harbin İngiliz mesullerini ara 
olmadığını daha ilk günü söylemi§ me..ktadırlar. 
olduğumu iddia edebilirim. Fakat Konferans büyük tezatlar ara .. 
bu tıükümde bulunmıyan hemen sında çırpınıp bocalarken, birden· 
hiç kimse yoktu. bire, Amerika din değiştirdi: 

Bunun sebebini halledilecek me ·- Evvela her mHlet kendisi kur 
selenin büyüklüğünde, korkunçlu.. tulmalıdır4 Bütün iktisadi siyaset, 

Çarşamba 

2 A~ustos 

l O Rebi.ahır 
Gün doıusu 4.~7 

l:ün latışı 19,2S 
Sn halı nanı azı 3,:•S 
Otlc namazı ı ~.~o 

l~indı namazı 16, 15 
.\ ~şrnı nııma1.ı 10.25 

\'aısı namazı 21, 14 

l m<al: 2,56 
rılın ı:cçcn gllnle rı 212 

l;alır .. 15! 

Perşembe 
3 Ağustos 

11 Rebi.ahır 
4,57 
19,t!' 
3,S5 
1\UO 
16.lll 
ı!l,25 

tt,14 
2,Stı 

!!13 
154 

ğunda ve karı§ıklığında aramak la her memleketin hususi şartlarına ---=~~~~~=~~~~~=-":":"'""' 
zım gelir. 66 milletin murahhasla: göre değişir. Umu.mi bir kararın, 
rı, buraya, dünya buhranım orta • gene her memleketin hususi şart -
dan kaldırmak için çağrıldılar. fa ı larma uymamak gibi bir tehlikesi . , 
kat her biri kendinden bir ıey ver· v~rdır, dedi. 
meksizin başkasından bir şey al - Büyük bir gururla iddia edebili-
roak için buraya geldi. ri~, ki milli iktisatlarmı düşünen 

Ben de bir Türk knfasiyle düşü- bütün milletlerin davası, bize sene 
nüp Türk gözü ile baktım. llk man lerdenberi realitenin, zaruretlerin, 
r.ara şu idi: Milletler arasında u .. Türk vatanını ihya etmek kaygu -
mumi bir uzlaşma davasından çı - sunun ve tecrtibeleri.mizin bul • 
kan her teklif, aşağı yukarı, bizim durmuş olduğu davanın tıpkısı • 
davamız aleyhine idi. Bu uzlaşma- dtr. Büyük sanayi ve ihracat mem 
mn umumi prensipleri münaka~a !~ketlerinin menfaati, milli iktisat 
olunup ta her murahhas ketıdi mil• istiklali prensiplerinin yalnız ken· 
Ji ınenfaatlerini müdafaa ettiği za dil eri için doğru ve bizler için yan· 
man söylenen her ihtitazi kayıt iıe h§ olması yolunda idi. Bizler ve bir 
bizim davamızın lehine idi. çok milletler Londrada İngiliz, A· 

Bugün 
ISlANHULı 

ıf! - JIJ G rtt mor oh ı Kolofnbi;t"& u60f5 • Sa· 

lılıılıı lifll l .F.. <r. % ll9 • Od<'on 168233 • Odo -

on 21;0131 - 19 - 19,ı.l Stüd~·o az heyeti -

19,1;; - 20,80 Hihım Bey tarafından karagöz 

20,30 - 21 .~o Udi SaIAhatttn B. n Nnbtir ır.. 
r e fakati! • Jfamlyd ıfanlm - 11,30 - :!! Gra

mofon : S lhibtııin 1101 D. 1109 - Sahlblfilri sc· 

si D. 88 I - Btuıı~vik 8826 • SnHltnnlı'i ıw.si K. 

65%G - 22 den itibaren Anadolu AjBnııı, 

norstı huberi, Saut ayarı. 

V1l'ANA: IJUl.1 m. -

12.80 if>liıklıt nıcşlıur bCıteklrların est>rlt'

rl - IS senfonik koııM'r - Jf.10-U de\'amı 

- 18.SO ırnnsrr - 2035 a11kl'ri bando- 2s.ıo 

ltoııscr. 

BUl>APEŞTE: :SS0.5 m. -
M. Sarraut'nun Fransız şarabı 

için söylediklerini harfi harfine 
biz de Türk tütünü ve incirleri i · 
çn, gene Fransız delegesinin Fran 
sız toprağının mahsulleri ile bu 
mahsullere ait sanayiin himayesi 
iÇin söylediklerini satırı satırına 

biz de kendimiz için söyliyebilir
'dilC. Ottawa kararlarını mücİaf aa 
için İngiliz muralihasının bulduğu 
'deliller, bizim milli iktisat esasla .. 
rımızı müdafaa için bulacağımız 

m.erikan, Fransız Te Alman işsiz • 
lerine çare l:>ulmak için sıktştırtlt -
y-urduk ... Dünya sözü bir edebiyat 
tr. Dünya sözü lng'ilizler için İmpa 

ıs.o:; hııllr musiki - l ı.so plik - 18..i5 

ı; lgaıı nım;ikist - 20 piJ aııo n• kr.man konse· 

rl - 21 şarkıl:ır.- ~!.31t otlteıtra konst'rl -

ratorluğun, Amerikalılar için elle· 28.15 ~·1.can unı!Ukld • 

Clelillerin ayni idi. 

Demek ki Haziranın on ikisinde 
Londra' da Y eoloçya Müzesinin sa 
lonarında 66 milletin 4,000 kişiye 
yaliın adamı değil, hakikatte, iki 
fikir karşı karşıya geldi: Li bera • 
lizm ve mini iktisat! 

Eğer bir kaç büyük devlet kendi 
milli iktısat menfaatlerini uzla§ -
lırabilselerdi, dünyanın öbür kıs • 
mana liberalizm düsturlarını dikte 
ebneğe kalkışacaklardı.Onun için, 
bir hafta kadar, bütün nutuklarda 
iktisadi nasyonalizm, buhranın i • 
kinci isıni gibi bir şey oldu; Kon -
tenjantman, tediye muvazenesini, 
Clöviz kontrolü, tarife himayesi gi 
bi iddialar, hep iktisadi nasyona • 
lizm çerçevesi içinde idi. 

r\nde bulunan kıt'anıti Almanlar 80KREŞ- su! m. -
için Alman bac:ala-rıttın maskesi 
itli. 

tik sanayiin, İngiltere adasının 
mofiopolü altrnda olduğunu bili .. 
yorsunuz. Biraz sonra Adaya bir 
kaç Avrupa milleti rakip çıktı. 

Sonra Amerika, Japonya ve Rus -
ya kapılaTı ada - Kontinan mono 
polüne kapandı. Nihayet müstem• 
lekeler bile baca tüttürmiye başla· 

rlılar. Milletlerden bir kaçının ö • 
bürlerini istismar devri nihayet bu 
lacaktr. Milletler 19 uncu asrın si

yasi istiklal kaYgasından 20 inci 
asrın iktısadi istiklal kavgasına ge· 

ı;etek cephe değİftirdiler ve coğraf 
yadan sonra refali taksimine giriş 
tiler: Davanın esası bu idi. 

13.4Ö plakla oıla nıu,lklııi - 18 muhtt'JU 

tnrı:da ht'!otelt!r - 20.20 l'fomf'n mu~lklil -

21 Jo"lütlc konıı!'r, olo Konııtantin Tıırkalif> 

tıırAfındarı.- 21.20 rıırano fit' kGiıilr. :Sıitf3·n 

Şr·hap tarafından - 22.0.> kem::ııUa klnscr -

'?2.S5 dan~ musiklııl • 

v.tnşd\'A: ufa tir. -

ıs.s;; p!Aldıt Bı>davcn. - 11>.s:; plAk -

IG.SS Jlllik - Ji haClf mu11tkf , .er.az plkları -

ı ıur> IA'h muııiklı;l - 10.3.> tı>gırnni Kıı • 

dın st'sl - 20.o:s rılAk - 21 pıyano - J2.10 

halit 3arkılar. 23 KafekonlK'r • 

BF.LGRAD: 4St m. -

1! plı\k - ıs.o.; kon!er.- 19 oı'lr8tra llf' 

ınilli hn\l\lar - 20 milli Mvalar, t~ramıl, ka· 

dırı fl('!lf - ıt .46 Cc'nkonan (Vido) opera11.-

28.SO çtıan muıılkl&I. 

ltOll,\: 411.2 m. -

21 tra'bt-rlcr. Phlk. TrbM 

2 1.l;i ı\ . l'usdnanııı (8trnt~rl'llo) Opt'rctl. 

Türk davas-mı iktisndi nasybna- !'Aids: 828,2 m. _ 

lizm diye tenkit eden Alman mu - 1 20 l'ltık - 20.30 plak - 21.so ork~ıtra 
ı·ahhası, mutlaka imparatorluk ma İ ı, .. ıısai. 

lı kullanmak için, artık şarabın kö 
t.üsünü, meyvanın ve gıdanın fe • 
nasını yiyen İngilizlerin payıfah • 

t.ında olduğunu unutmuştur. Ame

Yar1n 
lSTANUUL -
ıs • fg,so Gr11m0İoıı: Sahbinlri ıe~ı c. 

IS l7 - a1ilbinin il<' 1 Ub - Öc!eon \', T. iti -
rika ise şimdi kendi kapılarını eı:h IR,30 - 19 Frmısııra df'rııl Cil<'rlr.mı, tıtıftılıC· 

ki masallardaki Padişah haznele M 

rinden daha srkı sıkıya kapamış -

ra) - 19 • 20 Kemtıl Niyazi ~y v~ nfia • 

da'jları - 20 - 20.so :SP.hil Oklu hm:ıll Hıık· 

kı m.r - 20.sO' ı :H.30 Kemani Rı>şat ~~· ''" 

Hamburgtan gelen liaberlere 
göre Hamburgpiyasastnda ham af 
yon satışı biraz Clurgundur. 

Temmuz bafında fiatlar çok 
düfkündü. Bunun sel>epleri yeni 
sene malları hakkında tam bir re• 
kolte tahmin edilmemesinden ileri 
gelmektedir . 

Saylendiiine ğöre mettılekeU • 
miz ffialitulatttiın bu setle uyuttu
rucu maddeler inhisarı taraf ıtıdatı 
ihraç edileceği haberleri üzerine 
fiatlar son günlerde tekrar yüksel 
meğ başlamıfıtr. 

T asfiyehaneler ve mua
mele vergisi meselesi 

"" llııbcrl, .Saat a;nırı. 

\'IYAN~: lHA.ı nr. -
l 2.30 plR'kl• kii'y ha rnla rı. 13 M>nfonik 

konsr.r. 1 ı.10- 11'1 rlevuınr.- l8.2j kons('r. -

Kf'maıı H ! piyano rı>fakııt~ le Kıırl Kösht' r t:ı· 

rafıııdan tf'gıtnııi. Birlnr l kısımda kuı;tik ıım-

O zaman Amerika diyordu, ki: 
- K-onferaıis kararlarında ek -

seriyel devlet sayısına göre ölçü • 
lemez. Dünya ticaretinin yüzde el 
lisini temsil eden det'letlerin reyi, 
ekseriye"\ reyi demektir .. 

ıır. 

Mister Roozvelt: 
lon besteleri .lkfm-:Y kısıımfa Johan :s.·trı\\·"m ·e 

Almanya'nın yeniden sanayile .. 
ıen memleketle'r«! makine ve ser -
may~ vermemek için bir cephe bir 
liği teklifinde bulunacağını gaze .. 
telerde okuyorduk. Amerika mu • 
rahhasının ilk muhtırasının birin -
ci maddesi bütün gümrüklerden 

yüzde 10 indirtmekti. Ftansa altın 
külçesine tutunmuştu. Eğer bu ha· 
rekette ırtuvaff ak olsaydı, hedef 
1913 e dönmekti. 1913 şartlarına 
bütün dünya milletlerinin 'hasret 
çektiğini zannetmek doğru değil -
di. Mesela biz Türkler, sonra Rus
lar, hatta lngiliz lmparalorluğuğu 
dominyonlarındatı l>ir çoğu, 1913 
senelini bir kabus gibi hatırlarız. 

1913 ile 1933 arasında, dünya pa· 
zarlarında, Amerika ve Japonya 
rekabeti doğmuştur. 

İngiltere, Made in Germany mar 
kasından kurtulmak için harbe gir 

di. Şimdi muzaffer lngiİterenin so 
kaklarında Made in Japon, Made 
in Russia, hatta Made in Canada 

- Hakikatte lierltes kendi men 
faatini gutmek için Londraya ge!· 
mİ§tir. Ben Washingtonda bu ışı 

daha iyi yaparım, dedi. 

Haua lazım gelirse Amerika' -
nın dışındaki büyük pazarlardan 
bir çoğundaki menfaatlerind.en bi
le vazgeçmeğe karar verdi. Şim -
di herkes kendini düşünecektir. 

Bu son söz benim değildir. Meş· 
hur Alman bankacısı Schacht'ın • 
dır. Gecen akşam bir ziyafette~ 

- Her millet kendi evinde işleri 
ni düzeİtmeğe bakmalı, diyordu. 

Çalışmıyan, başkasına avuç a • 
çan, toprağını madenlerini ve matı 
sullerini işlemiyen milletler büyük 
dcvletferin ağızlarına lokma ola -
caklaraır. 

Milli say devrine giriyoruz. Ba· 

zı memleketler için dünva buhranı 
denilen §CJ, Türkiye gibi mem1 
ketler için kurtuluş hummasıdır • 
Bunun da islırapları , yorgunluk • 
ları, fedakarlıkları vardır. Fakat 

dünyanın, ancak bütün ınilletler 
ayrı ayrı kendilerini kurtardıktan 
sonra, Uurtulacağıtıa JÜPhe yok -
tur. O zaman normal bir tesviye O• 

)alacak, fakat bu l;it dünya fela • 
keti değil, tarihi inkifaf kamınla

rımn herhangi bir milletin hissesi· 
ne isabet ettirdiği fedakatlık payı 
telakki edilecektir. 

Londra konf ~ransının Türkiye • 
ye verdiği ders, şimdiye kadar yü
rümüş olduğu yolda eskisinden 
bin kat fazla itimaf, bin kat fazla 
hız ve hamle ile devam etmekten 
ibarettir. 

Londra konferanıı, sanki, bizim 
ne kadar hata etme.miı olduğumu 
zu ispat etmek için toplaritiiıştır. 

Toprağımızın altını ve üstünü, ve 
Jürk iç pazarını fethederek :aen • 
ginleştireceğiz. Satacağız ve alaca 
ğız: Fakat asıl inki~tif ve z~ngin -
lik haznesini; Türk sayi, Türk top 
rağının ıdh ve üstü, Türk pazarı ol 
cluğunu hatırda tutacajız. 

Falih Rıflu 

!'(Wr<'tlı •rindl'n parç:tfar - 22 hatfr knmır.r -

2 291'.ııfonlk korı~r ~ ff. t:Y piıtttfa ct.inft liarn· 

tarı. 

BUV.\J>EŞTJ!:: :S~.{ı m. -
13.0j ph'lk - h.30 ı;igan hanıları- 18.30 

f/ello kon<ıerl - 19.30 haiır musiki. z(. ı (j iki 

•ıtı<'m. - :!2 hii6tirler, <'ll7.ban(. - ıı ~·fıan 
ha\'alnrı . 

BUKREŞ : 39t.2 M. -

JS Jil'!'bertı>r, pfı\IC, tf'j(ılnnJ , rin'r~'kf -

XS.4ft plakla hafif ~stelH - is ııffınl 6aı'i<İ6 
·-~.!o ptı\kla mrtti beııt<-ler. :ai Vatcntftrü 

KT~('oyn tirafmdan t~ıatınl - ~l .ıi) ptıtkld 

!enrolrik konser. 22.16 konserin de\·ıım. 

VARŞO\',\: 1412 m. -
ıs.o;; kon!wr - ı ı.n ı plllk - ır..31 plfık -

li.S() pl8kla f>onsn - 18.15 keman rttalmtile 

tt'gaııııi - 19.31 pll•la K 6fo lıalfııCIP. teganni -

:u koi'i~r. 23 diiı\s h!Nlılıırı • 

HELGRAD: .f3 r m. -
1!.n pı«k - ı:ı.o.; kon~r - JS.Sü mdyo 

orkf'Alrr~lııin koıı !l4·ti - 20 konser - 23.SO 

tig:ııı hanıl:ırı . 

r..C>:tr'A .uı,ı m. -
!H tlatıtlr'M:t, pllk - 211.8~ hsb°'ttl<'f, mr~ti 

baliilt (H6friıanın ltlkı\yl'.ttrl) o~~'tt. 

l'AltlS: 328.2 m. -

20 plak, haherlrr - 20.30 plllk, sohbet -

21 (Foll ı>Brjt'r) n'\USU - 21 • .a;; 
knnııı>ı'f. 

ork~trıı. 

' r.oncfra 
• Ne\•yCfrlı: 

• l'arls 
rJ ~1{f4no 

* Rr h~ct 
• Atloa 
• C en ene 
* Oh a 
* AmstcrdPnı 
• f>raı: 
• sı6t ITo' m 

• ı.onJra 
$ ~C\'~OrJ; 
4 Paıfs 

• Mllano 
* 1'riıL:sel 

1 
• ı\tfoı. 
* Gcnc\ fc 

iş Rankası 
ı~naıiolu 
Rejf 

ı Şlr. Hayr iye 
Tramnıy 

U. St~rta 
llomontl 

193J da ISL 
lstlkrazid ı. 

11 ... .. rır ö rol 
I>. :\lın·ah 

C.umrul:lcr 
1928 ?116. A 

710. -
158. -
ı;o, -
~24. -
rı a. -
'15. -

8:4. -
S!S, 50 
El!', -
{~O. -
ı;s, -

15. 
:; ı.

ıo.oo 

:;J. c:.> 

~.:JO 
:;3,SO 

fli~dar. .. ...... ~.....----
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Yeni çıkan kitaplar ................................................ 

Acaba Yalan Mı? ' Tütün 
Uzun zaman Almanyada tütün 

Nakleden:Selami İzzet ıuııımnıı~ H b" Ed' işleriyle meşgul olan a ıp ıp 
...... Sana d ı k . . d 

'°Ilı)' ' sa ece nerde kaldığını geçirdiğini i~pat etmiyor. Herhal- 1 Bey ıeçenlerde memle etımız e 
Pe~~rn. ele bu gece bir yerde yal~p uyu • ' ilk defa olarak bu madde üzerine 
....._ 'tın •ert cevap verdi: dun? 1 en mükemmel bir tetkik mahsulü 

b~ b· a herşeyi anlatırım, yahut - Eğer bir dara !=Özümü keser- neşretmiıtir. Tütün memleketi " 
Si.~~ fey söylemem. sen. Ağ:lımı açıp tek kelime söyle· mizin gerek ihraç maddesi, gerek 

hl, ır Bey, karısının uzun bir ı mem. Sen her yapılan şeyi anlat .. hazine varidatı noktasından en 
Ç\r: Uyduracağını anladı. Fakat j rrınnın zevkli bir şey o'r ı:ğunu mu mühim bir mahsulü olduğu için bu 
L~ b~ı dinliyecekti. Dinlemese, zannediyorsun? Şimdi beni dinle. eseri tetkik edip te muharririni 
>'otd ır Şey öğrenemiyeceğini bili- Oradan çıktım. Saat tam altı bu • takdir etmemek mümkün değildir. 

....._ U: çuktu. Düşündü.m: Habip Edip Bey bu eserinde birin-
....._ Peki, dedi, anlat.. "Sabir bekler, hemen eve gide .. ci derecede tütünü istihsal itibarile 

l~rn lia §Öyle, şimdi herşeyi sör j yim.,, tetkik etmiş, Türkiyenin bu saha • 
)ok.[ ... Saklıyacak bir şeyim de Tramvay beklemedim. Otomobile daki rakiplerini göstermiştir. Eser 
dı, ~ker saklıyacak bir şey olsay binmedim. Cümhuriyet meydanı • şu nokta üzerinde bilhassa ısrar 
~ d ~~.türlü davranırdım. Ço • na kadar yi\ya yürüdüm... Orada etmiştir: Bulgaristanda ve Yuna .. 
?ıt b' egıJırn a ... Söylesene, eğer fe kime rasl gelelim dersin ? .. . Bil ha - nistanda vaktiyle bir şark tütün 
~ ~!ey Yapsaydım başka türlü kayı,m .. Amma dünyada bilemez • mefhumu yoktu. 
C et ederdim değil mi?. sin .. Kime rast geldim dersin?. Fakat bu iki memleket Türkiye· 
~~e gülümsedi ve devam etti: - Bilmem. den aldıkları yerlerdeki tütüncü· 
~i &na, dün, Melihaya gidece- - Düşün. lük vaziyetini muhafaza etmekle 
' ~~leınj§tim. Söylediğim gibi - Salihaya mı? iktifa etmemİ§lerdir. Sonradan 
1.~ fitt-. y l d B' y k onu Mel1'hada hı- · · h 1 d .. t.. t' t' ~le ""11

• a nız ı. ıraz sonra, - o canım, yem yenı sa a ar a tu u~ ye ış ır • 
._il h'nç 'kız geldi. Saliha. Sana on raktım. meğe ve yetiştirilen tütünleri ı~lah 

Qu ~bahsetmiş miydim? . Sabir Beye nazaran. Pervin, o - ederek bu san' atı memleketlerın • 
dlİ!u~u~ bunlar doğruydu. Sabir nu, doğru söylediğine inandırmak de ilerletmeğe gayret göstermiş .. 
>or S du: Evvela doğruyu söylü .. istiyordu. Koca bir yalanın kartı • terdir. 
"' do~nr~ yalanını karıştıracak sında yapyalmz, kalmamak için, Bu sayede Yunanistan bugün tü 
~· 1111 ıle doğru olmıyanı far • yalana kocasrnı da iştirak ettir • tün istihsali noktasından birinci 
,~etniye çalışacak! mek istiyordu. dereceye gelmiştir. Türkiye ikinci 

t Qa b (Dı-vamı ,·ar) 
~ )\· Yır, ana hiç bahsetmemiş dereceye düşmüştür.. Bulgarstan 

trndir bu Saliha? da Türkiyeye yaklaşmağa batla -

~:Sekle.San~Salihanınkimol 2 milyonluk 
h UQ" ıonra sö,•lerim. 

mıştır. 

Habip Edip Bey sonra hem 
re~· . ,, 

1tQ111 h~tıın sesi tathlaıunıştı. Koca d a v a 
~ •r noktaya alakadar olması 
tı: '-'na crı'tt' S" .. .. 

Türk hem de tark tütünlerinin , . 
mütterek rakiplerinden bahsetmıt-
tir: Yugoslavya, Romanya, İtalya, 
Macaristan, Rusya, Arnavutluk ve 
hatta lrandaki tütüncülük vaziyeti 

"11t'd·· c. ı. ozu gene oraya go • u. 

dt • ~eyse, evvela ondan bahse
\i 1 • Sonunu aba 1yi anlarsın. 
\ "

1
' Yirmi seneden beri İstanbul· 

"1 oturan bir Mısırlının kızı ... T u-
Slb~ayj.P. bir kız. 

ı_ Q ~r Bey anladı: Karısı hu kız 
'"' 1

1.•ırlıyı tanıyordu. Onların 
l\'ı "1P 1"" • 
"t • • gına anlatacak ve o acayip 

'ıt~;·-d.~, .. kendi yaptığı şey çok 
......_ h Rorunecekti. 

rek' ......_ S ı arnma,gcce neye kal dm? 

~'\t)t~ret dedim ya ... Ya bekle 
"'S bir ~Ştan anlatayım, yahut ta 

......_ fcy anlalmıyayım. 
S· Anlat. 

L 'bir B 
'\ bi ey, karısının, geceyi baş" 
'~r ,erkekle geçirdiğini düşüne
~ıı ~i ınu~tarip oluyordu, ki bu
''ıı ~ ne ınanmak, inanabilmek 

, il 'lıyordu. 
tı... Anlata ... u·· .. .. 
~ ~c cagım. çumuz otu • 
•• ~11Uftuk. Aramızda ne konuş 
~lii, ~ tahmin edersin .. Geve -
~·· v~!ladrk mı, zamanı unutu-
~ ıt r>ck çabuk geçer. Bir 

~ s,ı,fı. ~t sa.at altı olmuş. 
,. ~ ~- ) ey, o anda, Pervin in ya• 
~'ttı, _.t t 1~acağım hisaetti .. Bu his 
li~"'iaı, ~•nin de sezdiğini anladı. 
· •rdenbire sözünü kesmiş· ,, .. , 

~&o 
ı_ ' il· llra devam etti: 
" .. d il-de h k tt1r.' a hm saat altı .. On .. 
~""' ~thlar. Neyse, kalktım. 
'O trıirne gittim. 

'-l;" ~'&tte orada mıydı? 
'" l'trı·'•kıy:orsun, sözümü kes• 

~i:' l'~.,ı~ nerede olur. 
~ '-l'l)e gitmek şart mıydı? .• 

~t~ ~t ı alacaktın? 
I),,_ ll.lac ... 

..... ltııı, agıını mı öğrenmek 
~ .. . .. 

\iç· •t~in k 
~~ b~ hir alktı, odasına gitti. 

it Çift ~~~etıe geldi. Açtı. İçin 
~ ı,~ dıven vardı. 

dııı 1di\'~~~•ğırn. ... 
•, a."'~d t'ırı •arılı olduğu kağı • 

"ııi e de le · · · f' ....._ I )\~ l rzıaının arması 
~. • ıydr. 

' llUt~'Pat1• 
ta hunlar geceyi nerede 

Davacı hazine,dava 
edilenler 2 Rumdur 

İstanbul dördüncü hukuk mah -
kemesinde, iki ~ilyon otuz altı 
hin üç yüz yirmi kurutluk bir dava 
açılmı~tır. 

Davacı hazinediar, dava edilen
ler de Yani Hronaki efendi ile Ka· 
lipso H. dB". 

Dnva, usulsüz olarak kendile-
rine ödenmiş olan bu paranın 

müteselsilen istirdadı davasıdır. 
Muhakemeye, mahkemelerin 

yaz tatilinden sonra başlanacaktır. 

<KISA HABERLER> 

Yeni tarife projesi 
.9eniz müsteşarı Sudullah Beyin 

reisliği altında ticaret odası, deniz 
ciler, liman idaresiyle alakadar ma 
kamların murahhaslarından mü " 
rekkep tarife komisyonu dün ilk 
içtimaım yapmıştır. içtimadan 
sonran Sadullah Bey bir muharri
rimize demiştir ki: 

- Yeni tarife projesi ne yüksek 
ve ne de şimdiki kadar anormal 
vaziyetedir Bütün arkadaşlar bu 
yeni tarife projesini tetkike başla
mışlardır. içtimalara devam ede-

ni izah etmiştir. Bu rakiplerin şark 
tütünlerine karşı nasıl çalıştıkları
m, Türkiyenin bunlara karşı nasıl 
hareket etmesi icap ettiğini göster 
mittir. 

Fakat bizim tütünlerin daha 
başka rakibi vardır: Bu da Virjin
ya, Çin ve Japon tütünleridir. Tür
kiye, Yunanistan ve Bulgaristanın 

birleşerek bu rakiplere karşı nasıl 
hareket etmeleri lazım geldiği ge
ne bu eserde güzel izah olun.muş· 

tur. 
Habip Edip Bey devlet varidatı 

olmak itibariyle gene tütün üzerin· 
de güzel tetkikat yapmıştır. Zen • 
gin memleketler değil, fakat Yu -
nanistan, Bulgaristan gibi memle

ketleri miıal göstererek bizde de 
tütün inhisarından alınan varida • 
tın çok büyük tezayüt imkanları bu 
lunduğunu göstermiştir • 

Yunaniıtanda ve Bulgaristanda 
tütünden fazla mahsul alınması 
b•ndrol ıiateminin tatbikinden do· 
layı değildir. Belki tütün gibi 
mükeyyifattan olan bir maddeden 

daha iyi iıtif ade bulunabileceğinin 
hilinmesindendir. Sonra bütün 
dünya memleketlerindeki tütün 
sarfiyatından, nüfus başına isabet 

ceğiz. eden sarfiyat ve hazineye giren va 
Ekspres Mehmet ! ridat hakkında eserde şayanı dik· 

Ekspres Mehmet ismindeki sa- kat malumat vardır. 
ibıkah Galatada Necati Bey cadde- . 
· d F 'd Ef d' · Bir de Habip Edip Beyin kıta" 

sın en geçen rı ma en mm . 
b . d .. d 1 k 1 hında ihracatın tezyidini temıne ce ın en cuz anını ça mış, a· 
k k l t matuf tedbirlerden bahsolunmak-çar en ya a anmıt ır. . 

tadır. Yunanistanın 1912 senesın .. 
Fırının penceresinden d ÜŞÜf de tütün ihracatı Türkiyeye naza • 

Tophane Boğazkesen caddesin 1 ran dörtte bir derecesindeydi. Şim .. 
de Sofuklunun fırınında hamurkar d' b l k t' "t" 'h t 

ı u mem e e m tu un ı raca ı 
Yani f ırmın penceresinden düş-

Türkiye ihracatınin iki misline 
müş, başından ve bacaklarından 

yaklaımııtır. Bulgaristamn 1912 
yaralanmıştır. 

senesindeki ihracatı hiç mertebe • 
Vapurda h1rsız sindeydi. 

Beşiktaş iskelesi açıklarında 

demirli bulunan Nimetihüda vapu 
runa sabıkalılardan Haıan gir· 
mi§, kamaralardan eıya çalarken 
yakalanmıştır. 

Şimdi onun ihracatı Türkiye ih· 
racatına yaklatmııtır. Bu üç mem· 
leket mahsulatı ziraiye ihracatı ya• 
pan yer olduğu gibi ihracat mad • 
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Hiddetini yenemiyen gençte ne 

korku, ne bir tereddüt eıeri görü -
nüyordu. Kendisinden af dileyen 
yolcuya döndü: 

- Eğer bu sözü söylemeseydi
niz, Kara oğlan ıizi sağ bırakmaz
dı .. dedi. Ve sonra sapsarı kesilmiş 
titriyen kıza dönerek: 

- Haydi Güli, sen yukarı çık, 
misafirlere ateş yak, kurunsunlar ! 
dedi. 

Eli hançerinde duran yolcu, 
"Kara oğlan,, ismini işitince şaş · 
kın bir hal aldı. Arkadaşı yalva • 

nr gibi: 
- Osman .. Serdengeçti Osman. 

Diye mırıldandıktan sonra: 
- Bizi affedin sultanım dedi . 

Tanıyamadık. Bizim Mehmet bir 
az da delidir. Ne yaptığının far -
kında değil.. 

Kendisini Karaoğlan diye tanı· 
tan serdengeçti Osmanı Pasinler · 
den Kafkasya içlerine kadar ta 
nımıyan, ismini duymıyan yoktu. 
Onun için söylenen destanlar dil • 
den dile dolaşıyordu. Fakat ıon 
birkaç senedir Karaoğlanın ismini 
duyan olmamı,tı. 

O, Abaza paşa üzerine yürüyen 
Mürteza paşa orduıu ile Karahisa· 
ra gelmişti. Abaza paşa kendileri
ni bir kaleye 11kıştırdığı vakit Os -
man: 

- Paşa demişti, hücum edelim. 
Fakat paşa böyle yapmamış, 

bir alçak gibi Abaza hainine tes -
lim olmuş, sonra da genç Osmanı 
pmmazlamıftı. Genç Osman, bet 
arkadatıyla kaçarken takip edil • 
miş, arkadaşlarının üçünü feda et 
tikten sonra Yadigarla kurtulabil· 
mişti. 

Aradan seneler geçtiği halde 
Serdengeçti Osmanın ne olduğunu 
kimse duymamıt, bir gün bir kale 
bürcünde, bir ıün bir ordu ile ıa· 
vaşta görünen Osman kendini u 
nutturmak istemişti. Serdengeçti, 
ismini du~nlarla onun bir çocuk 
yaşında batardığı işleri görenler, 
J..içbir vakit unutmuyorlardı. 

Fakat, Karaoğlan birdenbire 
görünmemitti. Uzun seneler nele · 
ri unutturmaz ki .. Tanıyanlar, hat 
ta en yakın arkadaşları bile: 

- Oıman kimbilir nerede öldü. 
O, aai kalsaydı bir yerden batını 
cı:&carırdı. Diyorlardı. 

Karaoğlan, Murtaza paaşnın 
"'dusuyla Abaza paşaya iltihak 
ettiğini duyunca uzaklaımış, Ya -
cl'ıirla kendi halinde yaşamıya 

başlamıştı. Maamafih, Karaoğlan 
AU uyur düşman uyumaz der ve 
d-ıima uyanık bulunurdu. 

Şimdi bir han içinde bulduğu -
muz Karaoğlan miıafirlerine yer 
gösterdi. Güli diye çağırdığı kı · 
-ım getirdiği elbiseleri misafirlere 

deleri de bunlarda fazla bir tenev 
vü göstermez. 

Onun için üçü de tütün ihraca .. 
tına büyük ehemmiyet veriyorlar. 
Ve vermek mecburiyetindedirler. 
Türkiyede tütün ihracatı bütün ih
racatın (o/o 25) ini, Yunanistan da 
% 57 sini, Bulgariıtanda ise o/cı 46 
sini teıkil etmektedir. 

Yazan : Niyazi Ahmet 
verdikten ıonra odasına çekildi.. 
Aradan bir saat geçmemişti, ki 
misafirlerin odasından kavgaya 
benzer sesler geldi. Karaoğlan, ev 
vela aldırmadı. Fakat sesler git • 
t\kçe yükseliyordu. 

İki arkada!ın döğüşmeleri ihti
malini düşünerek yavaş yavaş alt 
14 attaki odaya indi. Misafirlerin 
bulunduğu yere Yaklaştı. Kapının 
<'nüne geldiği vakit sesler kesil • 
mişti. Kapının yanında durdu. 
Bir müddet dinledi. Geri döndü. 
Yürümek üzereydi. Kulağına ken .. 
clisine hiç de yabancı olmıyan bir 
~es geldi. Abaza paşadan bahsedi· 
yorlardı. Karaoğlan bu ismi duyun 
ca merakla kapıya bir parça daha 
yaklaştı. Şimdi içine bir şüphe 

girmi,ti. Acaba bunlar Abaza pa • 
tanın adamları mıydı?. O, Abaza 
pa,anın barsaklarını delmiye, üç 
arkadaşının, binlerce yeniçerinin 
intikamını almıya ahdetmişti. Ses
ler işitiyordu. Biri: 

- Ne çıkar .. Abaza paşa bura• 
ların allahı değil ya ... 

- Fakat bizi yakalarsa derhal 
kazığa geçirir. Ne kadar yeniçeri 
varsa hepsini kılıçtan geçirtmit. 
Dizlerinde bağ işaretleri olanlara 
bile acımamış ( 1) 

- Rahim, korkak olma.. Aba
za askerleri bizi tanımaz hile .. 
K~leye hiç yanaşmıyacağız, doğ -
ru Tokada gideriz. 

Odada bir an sükut oldu. Kara· 
o~la~ sabırsızlıkla ve alakayla 
dinliyordu. iki yolcu şimdi tama • 
m'yle esrarengizletmişlerdi. Kim· 
di bunlar?. Tokada kime gidiyor -
lardı? .. Abaza patadan niçin bu 
kadar korkuyorlardı. Karaoğlan 
bunları düşünürken, odadakiler 
yeniden konuşmıya haşladılar: 

- Mehmet, mektubu Karaoğ • 
lana söylesek mi? .. 

- Deli misin Rahim .. Kara oğ
lan paraya tamah eder, mektubu 
kendisi götürür. 

- Hayır Mehmet, Karaoğlan 
merttir. Hem Karaoğlan Abaza 
paşayı da sevmez. 

( 1) Abaza paşa El'zumm da ve 
ch·armda bütün yeniçeıileri kılıç
tan geçirdikten sonra şüphelendi
ğ-i kimselerin dizlerini muavenc e
cH,\'OJ'. Yeniçrrilerin giydikİeri diz 
bağı izinf' te~adüf ederse. derhal 
yeniçeridir diye ölniirtih·or<ln. 

(De\'amı \'ar) 
ttuUllAIJQllltlfQllH'lllHIHHl ..... ldNlfKffllllllll 11ımtn•ımuM1*1Hmıııvm1NIHlllHH .... 

Denizdekilere numara 
Belediye denizde çalışan san • 

dal ve motörlerle diğer ufak vesa· 
ite numara takılmasına karar ver• 
mi§, bunun için alakadarlara teb
ligatta bulunmuştu. Aradan aylar 
geçmesine rağmen belediyeye mü
ı acaat edip numara almak istiyen 
olmamış, bunun üzerine zabıtai 
belediye memurları sıkı bir teftişe 
batlamıtlardır. Numarasız görü
lenlere numara verildiği gibi ehli
yetnamesi olmıyan sandalcı ve mo 

törcüler hakkında da zabıt tutul
muştur. Liman dahilinde çalıtan 
ufak vesaitin numaralanması sür• 
i\tle ikmal edilecektir. 

Bu malômata göre bizim için Vilayet maiyet memurlu~u 
fevkalade hayati olan bu madde · Mülkiye mektebinin bu seneki 
ile artık eıaıh surette mefğul ol- mezunlarından Hasan Şükrü Bey 
mak zamanı gelmiıtir.. vilayet maiyet memurluğuna tayin 

• "°,,. edilmi~tir. 
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~ nı·nHı~nmı-m~ııı~•Ilılı~----·--mnı-••~ Yüzme Müsabakaınıı 
o Memleket Halberlerı o ~ 

~~! ı ıı · ııı ıı~ım ı nı m ı a111111mııooııınmınmooıınıım~mın~ııı ıı~ ı~ 111mııınııı mınıııooınııııınımnımmııınıııoo~lllllll•mımı11; Müsabakamız umuma açıktır, 
isimlerinizi yazdırınız Zonguldak 1 Karısının katili 1 Ü karde 

Kargılar arasında saklan- Ç Ş ,J<)ı 
Tertip ettiğimiz büyük yüzme ırak), Ömer (1500, 100 bayt(Sıtl 

müsabakaları 11 Ağustos cuma gü Nijat (200 bayrak), Orhall t1ır•ç 
nü Moda deniz hamamında ya • üstü, kurbağala~a, bayrak) (;,rbİ• 
pılacaktrr. Modada yeni vücuda (Bayrak, kurbagalama), det 
getirilen yüzme ve atlama yerleri (Sırt üstü, 100 bayrak)' N(~) 

Cümhuriyet hayra· 
mında bir ziyafet 

verecek 

dığı yerde bulundu! Bir azgın katilin 
Tarsus (Hususi) - Üç gün evel 

Tarsusta bir aile faciası olmuştur. 

Zonguldilk, 1 (A.A.) - Onun
cu cümhu:-iyet bayramında Halke
vi tarafından köylü ve amelelere 
büyük bir ziyafet verilmek ıçın 

şimdiden tedbirler alınmağa baş· 
lanmıştır. 

Bu ziyafete yirmi bin köylü işti 
rak edecektir. 

T arsusun Tekke mahallesinde 
oturan çörekçi Diyarıbekirli Meh

met karısı Alazizli Ali kızı F at -
mayı bıçakla vurmuş ve Fatma 

memleket hastanesine kaldırılmış
sa da aldığı yaranın tesiriyle öl -

mü~tür. Cinayetin sebebi söylen
diğine göre Mehmedin karısından 

şüpheye düşmesidir. Mehmet öğ
Onuncu cümhuriyet bayramı le üzeri eve gelmiş ve karısına çı -

iç.in Halkevi tarafından barut .in • kışmıya başlamış, karısı da bun
hisarlar idaresine 800 liralık fışek . dan korkarak komşularına kaçmış 
sipariş edilmiştir. Dekorasyon 

sa da Mehmet arkaımdan yetişe-
için şimdiden 5 bin elektrik ampü· rek elindeki, kamayla muhtelif yer 
lü spariş edilmiştir. Köylerde 

)erinden vurmuş ve kansını yere 
ve şehirlerde her eve asılmak için 

yıkmıştır. 
bayraklar ve fenerlerin imaline 
haşlanmıştır. Kaçan katil Mehmet aranmıya 

Halkevi idman sahası için 20 başlanmıştır. 
metre tulünde demirden bir bay • 
ı ak direği yaptırılmıştır. Hüku ~ 

met konağiyle yeni halkevi binala· 

Üç saat sonra Sadık Paşanın 
bahçesi civarındaki kargılar arası-

na gizlenen Mehmet adliyeye tes-
11na asılmak üzere yirmişer metre lim edilmiştir. Katil cürmünü iti
lulünde büyük birer bayrak sipa • raf etmiştir. 
riş edilmiştir. Alaçağzında kömür 
ocağında grizo neticesinde vefat 
eden abelenin efradı ailesi fırka 

katibi umumisi Recep Beyefendi 
tarafından fırka vilayet teşkilatı 

vasıtasiyle telgrafla taziye edilmiş 
ve bu samimi alaka amele muhitin 

ele büyük memnuniyet ve şükran 
' 'deri uyandırmıştır. 

-)ördüncü karısı 

yapacakmış! 

Göı:-.?lcd~ Giilef köyünden 37 
yaşlarım.:la Ve J .evli taşçı oğlu Os
man 12 yaşlarındaki Havayı, dağ 

başlarına kaçırmıştır. Dördüncü 
karısı yapmak istediği bu yavru
yu dağlara çıkaran azgın, jandar· 
mamız tarafından yakalanmıştır. 

Samsun - Bafra yolu 
Samsun - Bafra yolundaki bo

zuk '-:e batak halinde olan parça
nın tamiri hayli ilerlemiştir. Bit
mesine birkaç günlük zaman kal -
mıştır. Bafra yolunda diğer bo -
zuk olan yerlerin tamir ve inşası 
bu sene zarfında ihale olunacak • 
tır. Keşifleri ikmal olunmuştur. 

Sabık Muş mebusu 

s2rbest bırakıldı 
Şekavet tahrik ve eşkiyaya 

yataklık etmek suçu ile mahfuzen 
Muşa getirilen sabık Muş mebusu 
Muhittin Bey yapılan tahkikat ne
ticesinde serbest bırakılmıştır. Mu 
hittin Beyi ittiham edecek deli.il 
mevcut değildir. 

Uşakta fabrika yandı 
Uşak, 31 - Buradaki Hacı Ge 

dik şay:lk ve un fabrikasından dün 
gece ikide yangın çıkmıştır. Yan
gın birdenbire büyümüş, alevler 
her tarafı sarmıştır. 

Yangında fabrikanın kazan ve 
makine daireleri tamamen ütü ve 
tarak daireleri kısmen yanmıştır. 
Zarar çok büyüktür. Yangın hak
kında tahkikata başlc:nmıştır. Gö
ı:ü~cn iüzum üzerine beş kişi neza· 
ret altına alııımıştır. 

Eşkiyaya yataklık 

Kadirliden Malatyaya ge

tirilen 111 mevkuf 
Malatya, 28 (Temmuz) Seyhan 

vilayetine bağlı Kadirli kazasında 
eıkiyalık ve bunlara yataklık et • 
mekten suçlu üç kişilik bir mevkuf 
kafilesi Diyarıbekire sevkedilmek 
üzere pazartesi treniyle Adana • 
dan şehrimize gctirilimiştir. 

Mevkuflar arasında Seyhan u
mumi meclis azasından Tevfik B. 

ve kardeşi ve umumi meclis azasın 

dan Coşkun Vahit, ve Kadirli bele 

diye reisi Necati ve eski belediye 
rei1i Faik Efendilerle mahkeme 
sabık başkatibi ve şaki Ramazanın 
amcası Tevfik ağa, kız kardeşi 

Fatma hanım ve çete rlısi Veli a
ğa bulunmaktadır. 

Tahtalı minare camiinde mu
hafaza edilen mevkuflar salı gü -

nü erkenden merkez jandarma bö 
lük kumandanı yüzbaşı Camel 

Beyin idaresindeki kuvvetli bir 
m iif reze tarafından kamyonlara 
bindirilerek Diyarbekire r.akledil
m;ştir. 

111 M a t b a a m ı z a G el e n 111 
•: '= E Sl L F. ~ 

, __ _ 
Ülkü 

Halkevleri mecımuasmın altıncı 
sayısı çıkmıştır. İç.inde dikkate de
ğer tetkik yazıları, şiirler, ve gü • 
zel bir hikaye vardır. 

Resimli Şark 
32 numaralı Ağustos nüshası üç 

renkli gayet güzel bir kapak için
de: Kültür inkılabı - Summerler· 
le Türklerin münasebatı - Leyla 
niçin Mecnunun kasesini kırdı -
Tarihçilik bir ilim midir? - lstan 
bul gazetecileri Bursada - Der • 
man - O yeşil gözler benden ne 
istediler?. - Şiirler ve saireyi 
muhtevi olarak intişar etmiştir. 

Matbuatımızın bu kıymetli mec· 
muasmı okuyucularımıza bilh<>.ssa 
tavsiye ederiz. 

kurbanı oldular 
Malatya, 28 - Tecdedin Reşa • fenni şartları haizdir Müsabaka. (1500),Fahir (400), Jirayer) tli

diye mahallesinde çok feci bir ci- mız umuma açıktır. lstiyenler gi• Talat (Atlama, kurbağalarıt• 'r.t•• 
nayet olmuş. Kara Hüseyin oğlu rebilirler. risto (Atlama), Fuat, Turaıtı ihİı 
Mehmet, Ahmet, Mustafa adlı hi (12 - 14 çocuklar) ~e~,r-
üç kardeş ayni mahalleden Yusuf Bundan maksadımız henüz hiç Rauf (14·16) , Hıraç, Ceınıl, erÇı 
c.ığlu Ali adlı bir azgının tabanca bir klübe dahil olmıyan ve yahut his, Fethi, Hıristo, Tarık, S(S" 
ateşine maruz kalmışlar ve bunlar klübü bulunan fakat her hangi bir F ernan, Şefik, Sa veci, Nutaıı 1 r 
elan Mehmet, hemen ölmüş, Ah • sebeple resmi müsabakalara gire- H (H rıı ar topu), Leyla anım anı dı} 
met, Mustafa Ağır yaralanmışlar- miyen yüzücülerimize de, klüp rasındaki bütün müsabakalar 
dır. Gündüz cinayetten evel katil yüzücüleriyle birlikte yarışma İm• /.• 
Ali ile vurulanlardan Ahmet ara • kanını temin etmektir. Bu itibarla Beykoz klübünden: Saffaıtı jb 
Gıncla ~ehirden köye dönü•te yolda k . gah (100), Vangel, Lili, ~!), 

T ,. deniz federasyonu yüzme o.mıte· ( 4V" 
Adafı civarmda ağız kavgası ol - sinin himayesinde yapılacak yüz. (200), Lili, Hakkı, Torna 5()0)• 
muş ve sonra döğüşe, vuruşa dön· me müsabakalarımız büyük bir Hakkı, Lili, Mihal, T oma ( 1 sJ 
müştür. Araya girenler bunları rağbet ve alaka ile karşılanmıştır. Niko, Hasan (Sırt üstü 100)' .. ,ıı 
biribirinden ayırt etmişler ve kav- Kayit muamelesine gerek matbaa fan, Adnan, izzet (200 kurba~tll 
gayr bastırmışlardır. Kavgacılar- mızda gerek Moda deniz hama • ma), Behçet, Selim, Behzat ( 
elan Ahmet birkaç adamla yukarı mında devam ediliyor. ma) · ~ 
Banazı yolunu tutmuş fakat atlı o- 1. S. K. klübünden: Malıt',ı 
1 Al . d Ah d · lstiyenler gazetemizde spor mu R M ·11 S · M"ll • an ı sonra an me e yetışe· ut iı er, uzı u er. A Jil' 
rek yeniden kavgaya başlamıf ve harrirliğine veya Modada deniz Müsabakamızda baş hakelJI _111 

1 k · k d hama.mı müdürlüg~üne müracaatla k · · 1 b 1 sil ti'"' yeni yetişen er i incı avgayı a yüzme omıtesı ve stan u .. se1 
bastırmışlardır. isimlerini yazdırabilirler. ları klübü reisi Ekrem RüştıJ ~ 

Eskidenberi üç kardeşle arası Müsabakamız için şimdiye ka· mütehassıs hakemliği de Y J' 
bozuk olan ve yoldaki kavgalar - dar yazılanların isimleri şunlar • antrenörü Her T ekethof yap• 
dan da çok içerliyen katil karanlık dır: tır. 

bastıktan sonra kardeşlerin evle- h k 1 • · • ı ·ııi ,f 
Nijat (400-100), lıtavro (400 Diğer a em erm ısım erı _ı-A 

rinin önüne gitmiş ve mülayim bir d · K w'" 
-100), Fenerbahçe klübünden: rıca neşre eceğız. azana,_.it' 

sesle bunları dışarıya çağırmıştır. Salim (200, 400, 1500 bayrak), Li madalyalar hedeyie edileceıı...-
Üçü birden dışarı ~ıkınca Ali he - (lOO), Cemil(ıOO, 400, t500 bay• Müsabaka programı şudur: 
men onlu tabancaııyle atef ederek .................... ••:•:•••·::··························· ····················:: 

r·ı························· .................... . .... . ............................................. . üçünü birden yere sermiş ve evine • ........................... S t ' · 
i! Numarc:sı: aa ı: . . evı: ~ 

dönerek hayvanına binmiş ve sa · :; 1 rn J ürk ba)rak )arı~ı (100-200-toO 
vuır.mu•tur. ·: b ,. :;- i• 2 ı :1 1;; 400 ser est 

Üç kardeşten Mehmet derhal il .l 13 30 50 ,. çocuklara (12-14) :aş 
ölmüş, Ahmet ve Mustafa ağır ya- ·ı 4 13 35 ı 00 , .. ( ı-ı.- ı G) •• rf1 
ralı olarak memleket hastanesine ~İ 5 t.HO ;;o ,. t ekaüılcre (3'.J den yu'ı:ı 

;! 6 13,·15 200 kurbağalama (Hanımlara} kaldırılmı~lardır. .s - n 7 14 05 100 'erbest 

Su yüzünden 
Cinayet 
Maktül ölmeden . evel 

katilleri söyledi 
Malatya, 28 - Beş gün evel Ke

fe ·dizde bir cinayet işlenmiş ve 
nahiye merkezinde babasiyle bir
likte ticaret işleriyle meşgul olan 
Babik zade Osman efendi oğlu Ne 
cip efendi av tüfe{!iyle öldürülmüş 
tür. Necip Efendi yayladaki bağ 
evinden Keferdize gelirken yolda 
kurulan bir pusuya düşmuş ve atı
lan kurşunlarla göbeğinden yarala 
narak iki saat aonra ölmütür. Ne
cip Efendi ölmeden evel, kendisini 
vuranların Keferdizli Abik oğulla 
rından 1 zzct, Öksüz oğul arından 
Ömer adlı şahıslar olduğunu ve 
bımlarla üç gün eve) tarla sulama 
yüziinden kavga etmiş olduğu için 
bu meseleden muğber olarak cina 
yeti işlediklerini söylemittir. Bun 
lardan izzet ve Ömer yakalanmış· 
)ardır. Ele geçirilmiyen Hacı da 
şiddetle aranmaktadır. 

Yakalananlar suçtan haberleri 
olmadıklarını iddia etmektedirler. 
Cinayetin nasıl işlendiği ancak 
tnhkikat neticesinde belli olacak -
tır. 

TİPİ D 1 N D t 
Yazan: Mahmut Yesari 

258 Sayıfa 65 Kuruı 

l\lahmut Yc-;ari : İ nsanların en ince si
nirlerini . en seçilmez fikirlerini büyük 
bir vukuf ve itinalı hir çalışma ile bu 
romanında gös termiştir. Bütün okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

f ! 8 ı 4 15 100 ., (I lanıınlara) 
.ı 

i: 9 14,30 100 Sırc iisı ü n 10 1 ı 40 ,\ tlama (5 mecburi 3 ihtiyari} 
U ı ı 15 !O 200 Serbest 1~ il 1'1 15 ~O ~O kurbağalama çocuklara (IS?· 
:: 00 (14· 16} :: ı .1 ı s . o ı .. .. vtı 
:İ 14 15 40 50 kurbağalama (tekaütler 32' ll 
İ: ıs 16 Türk ha rrak yarışı (H.mıml:ıra) 
:1 ı 6 16 20 1500 serbest il ı 7 16 55 400 ::ıerbcst 1 Ianımlara il 18 17 10 Su topu 
i 19 18 Yağlı direk .. ·········································:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........................................ . 

Otomobil yarış davası 
Vehbi Bey müsavi şartlarla yenideJI 

yarışa hazır .. , 
----· b"l" 

1 

. b ' l' . t a~ıt ır Bir oto~:1?bil. ya~·ış~na haksız. o- nı otomo ı ·~~n gaye e • S~/ 
}arak girdıgı ıddıasıyle Samı ye nan karoserını çıkarayıııı ~f D( 

Hanını aleyhine dava açan Sait itibariyle mümkün merte~, 01,# 
· B l" b · · · ece,. .... ıı Pa~a zade Vehbı ey c un ıze dun sikleti derecesıne ın b;tiv· 

şunları söylcmi~tir: benim şimdiki Buick oto111° 1, 1"' 
- Akşam gazetesi pazartesi bu vaziyetle Samiye Han•~ #ili' 

r ~ ' nüshasında Samiye Hanı • an yarış etmeğe hazırııtı· . ·ııti11 , 
'ki J fi mm yolların kapalı bulunduğu bu seneki yarışa ayni tart ,.role 

bir zamanda benimle yeniden bir etmek yani ağır olan "",,;1'" 
müsabakaye hazır olduğunu Tu • kaldırmak suretiyle 11e tefı1''tl~ 
ring Klübe bildirdiğini yazıyor. hakem heyetlerinin ınu"a ıı1"' 

f . . . . t•t' ,,,ı 
Yarış şeraitinin tara eyn ıçın miı- riyle yarışa iştirak edıPkır•" ~ 
savi olması asıldır. Eğer Samiye otomobil aürat rekorunu fff(;f1~ 
Hanım benim 1933 modeli spor f · k A · l ·ndell tı' yan se aretı atıp erı ı11•f JI 
tipinde Buick otomobilimin ayni Ariva Senede böyle yaP ıs' ~ 
bir otomobil ile yeni bir yarışa ge- Herkes gibi Samiye t-l•~r· 1'~, 
lebilirse ben de her zaman Samiye buna itiraz edeıneill' ,,.111 ( 
Hanımla yarış etmeğe amadeyim. dı ki karoserisini çık•' f "tl j1 

Şayet böyle bir otomobil ile gelme. benim Buick otoınobiliıtl . )1111~ 
ğe muktedir değilse o halde benim tomobilind~n üç ~~eri~~,t ~ 
otomobilimin de Samiye Hanımın kuvveti daha hafıfltt· aıııı•1' 
f ort otomobili derecesin.de hafif~ bunu da nazarı itibara 
!ettirilmesine müsaade edilsin. Ya ğım. 
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Rusyada yaptığı-
•• 

mız son musa
bakalar şehirlerimizdeki faaliyet 

ve alınması lazım tedbirler ! Dün gelen haberler güreıçileri -
mizle atletlerimizin Moskovada 
yeni müsabakalar yaptıklarını bil· 
dirdi. 

~\fer Atletizm antrenörünün sözleri 
.\1,1\h •ıın a-ntrenörü Her Alekst 
~}>~~; Aıııadoluda yaptığı son 
~ ~, ~ akkında bir makale yaz· 
~t~· . Yazıyı Anadolu ajansına 

1ttır A 
''A- · Yncn yazıyoruz: 

~':k""'lllerik d A 
•11 1ll a a ve vrupanın bü -
~ h entleketlerinde nüfusun he
li 'lnen ·· d "11 aPo Yuz e onu spor yapar. 
'))"""~cular federasyonlara mu -

J.f ~•ıırler. 
fı...-llbuk· T·· . 
1~ 1 urkıye 14 milyon nü-
~-ıt ;nca.k binde biri sporcu o .. 
'kol ederasyonlarda yazılı. De -
~t l'~r~or tti: 1000 Türkten sade 
tı~ 'P<>rla meşgul oluyor. 

lıt ~ hahaettiğim memleketlerde 
'curd ıooo kişjden 100 tanesi 
lliiflta ur. Şu halde Türkiyedeki 
~biıun Yüzde onu sporla meşgul 
f itte • • • \ d.t 11 ıçın, Türk sporu 100 de 
dt "'la bu ·· ı · la~ Yumr- ı. Bu takdirde sa-
~ ol nbulun 60- 70 bin sporcu

ltta.Jı. 
l'(irlt' 

~etle f •Yede spor denince umumi-
~ .. d utbol anlaşılır. Meseli. Balı
~rk c. 50 kişi futbol oynuyorsa, 
~ ~•ır futbol oynıyor denir. Hal 
~d ~ &.det 25.000 nüfusun ancak 

'ık'. '- •ıı etler. 
( ltı' 

''ol 
1 1 ·OOo kişide sade iki kişi 

S 0Ynıyor demektir. 

~7r ~ütün dünya üzerinde 
~ l'u ~n derlediği için,. tabiidir 
tlt, ı;-~ •Poru da inkişaf edecek-

~)d,h .~t 'P?run bütün millete 
')d, t 

1 ~eaı ve hakikaten bir 
~~l h~ın etmesi için her şeyden 
' l' lltun Türk mekteplerinde 

l"f "Pılınalı. 
\.ı -tlbuki . 
-~ep §tındiye kadar bizde ne 
~l"ı 'Poru, ne mektep spor ho
'•· ' lle d J:· il e mektep spor sahaları 
.... ~, ~~~.mu~abil bütün mektep
~ )ll)tn tzını, dağ sporu, kış spo• 
t~boı ak, Yüzmek ve futbol ve 
~ ~'&l;Ynamak isti yen yüzlerce 
'1.._"'k i ~ın. Fakat bunlar spor 
~/ın çokluk her vuıtadan 
~~ Urlar. 

~·'it 'Po 
\ 1 ~l runun §İmdiye kadaı-
~ ı ltıaaına ilk sebep bence şı:- l 
~~ 
~ ı. llıiller 
L 'lUlt·· 1 spor sayesindeki vü -
~l Utii ·· 

"~' nun kıymetlerini tatbi-
4~ •1nd k ' ~d a Ço az tanımıştır. 
b. 

01" ah ı· · · Ilı · ·toOı-.. a ısının pek çoğu da 
ı) ·"n n d 
~~ ~. llu he .emek olduğunu bil-
~) f' akıkatı Anadoludaki 
b~d~ 'llo~aa olarak aldım. Tür
~'t' ~ki"· ra geniı bir temel ata
t 1, l"lf'l b' 
ıı~b- tke~ı 1~ çok §ehirlerin Halk 
lıt İd~h-ıı, erınde ıpor hakkında 

l 1: t Yaptırdım. Program 

~t ......... s 
tt~t l>or n d. 
~ tık, e ır? Mevzuu üzeri-

1· ......... 
ı ~t Otirra . 
3 "1t, Pıyatlar üzerine resim 

li~ ......... s 
ı_ 'tt t l>or · · 
't~il ~krai .... J~nastiğinin ve atle-

Atletizm antrenörü Her Abrabam 

idiler: Zabitler, memurlar, mual " 
limler, talebeler, aileler. 

Liselerde ve muallim mekteple
rinde, kışlalarda ve spor sahaların .. 
da talebe, zabit ve askerlere, klüp 
ajanlarına spor dersi verdim. Bu 
suretle ıpor yapmanın yalnız bir 
kaç klübün değil. bütün milletin 
umumi bir işi olmasına muvaffak 

Bundan evvel.ki müsabakaları 
7-0 gibi kahir bir farkla ve tama• 
mile kazanmış olan güretçilerimiz 
bu Üçüncü karşılaşmayı üç gali
biyetle bitirmiılerdir. 

Abbas raki.hinin sırtını yere ge .. 
tirmiş, Çoban Mehmet ile Saim 
hükmen galip sayılmışlardır. Kü .. 
çük Mustafa tuşla, Yusuf ile Nuri 
de hükmen ıfıağliim sayılmışlardır. 

Atletlerimiz de bu ikinci karşı
laşmada 100 ve 200 metrelerde 11 
ve 23 saniye ile ikinciliği almışlar
dır. Yüz metreyi Semih 200 met
reyi Mehmet Ali koş.muştur . 

VKIT - Semih birinci karşı -
laşmada yüz metreyi 10, 9/ 10 da 
iki yüz metreyi de 22 6 / fO da ala· 
rak birinciliği kazanmıftı. Son 
haber bu ikinci müsabakada Se .. 
mihin geciktiğini bildiriyor ki ken
disi, Balkanlarda bile ancak bir ki 
şi taraf mdan geçilebilmişti. Ayni 
haber, diğer sütunumuzda işaret 
edilen, Ruıyadaki atletizm varlı -
ğının hiç de geri olmadığı hükmü·· 
nü teyit etmektedir. 

Sporcularımıza ziyafet 
oldum. HOSKOV A 31 (A.A.) - Dün 

Maalesef bu faaliyetimi her şe.. hariciye komiserliği bahçesinde 
hirde ancak 2-3 hafta yapabili - M. Karahan tarafından Türk spor 
yordum. Halbuki bana kalırsa her heyeti 'ereflne l:Jir gardenparti ve· 

şehirde, ve yahut her vilayette hiç rilmiJtir. 
olmazsa bir spor hocası yaz k~l ça- Bunda Türk sefareti erkanı ve 
lışmalıdır. Türk spor heyeti, Sovyet Rusya 

Bu spor hocası sonra, vali, mek.. bedeni kültür ali meclisi reisi, ha
tep müdürleri, askeri kumandan .. riciye komiserliği mümessilleriye 
lar, Halk fırkası, Halk evi, spor edebyat ve spor ve sant alemlerine 
mıntaka heyeti ve nihayet spor mensup bir çok zevat hazır bulun• 
doktorunun yardımı ile umumi muşlardır. 

spor faaliyetini tertip eder. 
1 

Sovyet sportmenleri bir çok spor 
<Dcvnmı 8 inci l'lnyıfada) ekserszleri yapmışlardır . 

Davis kupası bu sefer 
lngilizlere geçti 

lngilizJer tarafından 18 sene ev
vel tesis edilen ve her sene birinci .. 
likleri Amerikalılar ve Fransızlar 

diseyi büyük bir zafer olarak kar
şılıyorlar • 

Mevsimin 
yarışları 

933 mevsiminin ilk yelken ya 
rışları cuma günü yapılıyor. Bu ya· 
rışın yeri Modadır. Yarış rotası 

Moda Haydarpaşa arasında veya 
Moda koyunda 8 - 10 millik bir 
mesafe üzerinde yapılacaktır. 

A: Sınıfında beynelmilel ve T. 
D. F. sınıfları. 12 kademlik dingi, 
12 metrelik şarpı, 15 metrelik yole 
20 metrelik yo)e, 25 metrelik şar
pı. 

B: Hendikapla yarışacak kotra 
grupları da (1) büyük yat, (2) kü
çük yat, (3) yolelerdir. 

Mükafatları beynelmilel ve T. 
D. F talimatına göre verilecektir. 

Ayrıca hususi mükafat olarak (la
tan bul - Marmara) kupaları veri -

lecektir. 

Bu yarışlar T. Y. R. U ve T. D. 
F nizamatına göre yapılacaktır. 

llk yarışın yazılma mü<!ıdeti bugün 
bitiyor. ikinci yarış 20, üçüncü ya
rış 22 ağustos günleri olup bunun 
için de ikinci ve üçüncü yarışa iş 
tirak edecekler muayyen günden 
48 saat evvel federasyona veya yel 
ken komitesi reisi doktor Demir 
Turgut beye müracaat edecekler • 
dir. 

Moda, Devriye sokak 32 numa
ralı hanede. 

Atletlerimizin Rusyada 
Aldıkları dereceler ve Rus atletizmi 

hakkında düşünceler 
Şimdiye kadar atletlerimizin Balkan rekoruna muadildir. Bu de 

harici temaslarda galibiyetini gör- receler atletlerin biribirlerini ıı -

memiş galibiyetlerine alışmamış kıştırmalariyle olmuştur. Binaena· 
ve alışmak da istememiş olanlar ley Ruslarda iyi sürat koşucuları 
onların Rusyada kazandıkları za- var demektir. 400 de elde edilen 
man hemen orada ilerlemiş bir at- derece pek iyi olmamakla bera -
letizm hareketi olmadığına ve bi · her Moskovadaki varlığı da göster 
zimkilerin de bundan dolayı ka mek için kafidir. 
zandıklarına hüküm yürütebilir. 800 de genç atletimizin elde et
Hayır, tahkik ettik ve öğrendik. tiği dereceden daha aşağıları ile 
Rusyada zanendildiğinden fazla Fransızların (Puk) takımının en 
atletizm harekatı varmış. Her se - iyi koşucusu lstanbulda tarafımız
ne binlerce atletin iştirakiyle çok dan mağlCıp edilmiş, daha fena 
güzel dereceler elde edilen birin - dereceyle, yani 2,12 ile iki sene 
cilikler yapılırmış. Yalnız pek az Balkan şampiyonluğu yapmış Bul 
beynelmilel müsabaka yaptıkları gar Pedan gene lstanbulda tarafı .. 
için müsabaka kabiliyetleri nok • mızdan mağlüp edilmiş 933 Yu -
sanmış. Bugün atletlerimizin Rus- nan şampiyonasında 800 birincili
yadaki elde ettikleri dereceleri ha ği ancak 2, 7 ile Çokalas tarafın
zı umumi müsabakalarda elde e - dan kazanılmıştı. Elde edilen 26,3 
dilen derecelerle mukayese eder - çok iyi olmamakla beraber Rusya
sek Rusyadaki atletizm varlığı da bir de orta koşu varlığı oldu • 
hakkında bir fikir edinmiş oluruz. ğunu pek iyi gösterir. 
Bizim atletler 100 de 10,9 ve 200 Atlamalarda 1,80 den yukarı 
de 22.6 (400) de 55.4 (800) de derece ancak birinci sınıf müsa -
2. 6. 6 yüksek atlamada 1,86 yap- balcalarda elde ediliyor. Ruslar 
tılar ve ilk dördünün birincisi ol- 1,87 atladılar. Balkan ikincisi o • 

dular. lan atlayıcımız burada da 1,80 le 
Yunan, Bulgar, Yugoslav atlet- ikinci kaldı ve bu suretle atlama -

lerinin ve bizim de iştirak ettiği · lardn da ilerlemiş bir Rus varlığı 
miz 3 Balkan olimpiyadında 100 olduğu anlaşıldı. 
metre (11) saniyeden aşağı yapı 1 . Bizimkilerin kazandıkları gali 

~~ . tının h k l .. i......._ •ı, are et erle gos .. elinde (Son yedi senedir Fransız-
C..ı "·ı larda idi.) kalan Davis kupası le -'1"4t () °'1 e . 
11iitıi" ~ dn~ vücut kültürü ola- nis maçlarının bu seneki son mü .. 
~ ... ~ ~tbik.t~kalık sabah jimnas sabakaları da bitmiı ve uzun se-
l~"'.~~ ... ~ 1• 1 nelerden sonra nihayet kupayı bu 
'ı-..'~ dol ~~lk evi salonu 1 sefer İngilizler kazanabilmişler -

(Vines) in mağlubiyetiyle Fran 
sız Cochet'in ferdi şampiyon ola -
cağı ve belki bu sene de kupayı 
Fransızların kazanacağı tahmin e
diliyordu. 

Son gelen telgrafla (Cochet) in 
(Austini) i 6/ 4, 6/ 4, 6/ 4, 5/ 6, 
(Perry) nin (Merlini) 5/ 7, 2 16, 
6/ 8, 6 14 mi'~lun Pttikleri ve fakat 

lamamıştı. Rusyada yapılan 200 1 bıyetler sudan değildir. 150 mil -
metre derecesi 931 senesindeki Y.0 nd.an seçilmiş Rus atletlerini 

H ln ... IUlmftlllttlllnDllllllHll"':UIBqlllBU1m11m1: H":lllJUWtnnnll""'.lltttllllllhlllJWl l ~ımdıye kadar çalışmalariyle ve 
takım hesabıyle İngılızlerle ılk de- beynelmilel müsabakalarla elde et 
fa olarak kendi koydukları kupa- 1 tikleri tecrübeler ve manevi kuv • 
yı 2 ye kar§r 3 galibiyetle kazan " I vet sayesinde bihakkin güzel de -
dıklarmı bildiriyorlar. receler]e yenmişlerdir. Bravo ço-

Resi.mlerimiz bu seneki müıaba- cuklar .• 

l'ı tQ, \! ıdı. Bütün halk ta- 'ı dir. 
\'tut ''~heyecan içi.nele Biitün lngiliz sporcuları bu ha .. 

kalarda karşılatan rakip tenisçileri 800 cü Ziya 
göıteri;or. 
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T ür ki yede yeni profesörler kimler olacak ? Doğrumu? 
Spor 

(Baş tarafı 7 ici Sayıfada) 
Tabii bu spor hocaları yalnız 

sporun bir sahasında mütehassıs 
ve antrenör olmamalıdırlar. Bun
lar daha ziyade sporun her kısmı· 
nı öğretebilecek umumi evsafı ha" 
iz hocalar olmalıdırlar. 

İyi atlet, yüzücü, dağa tırmanı
cı, ski kayıcı olmalıdırlar. (Bilhas 
sa bu saydığım sporlar Anadolu İ· 
çin mümkündür.) Bundan başka 

başlıca top oyunlarını ve kaidele -
rini bitmeleri lazımdır. Voleybol , 
Basketbol, Hend ve Futbol. Bu 
spor hocaları bir de Türk - Spor 
madalyasini almak itiyenleri imli· 
han edeceklerdir. 

Kendi şahsi tecrübelerime na· 
zaren, Türkiyede halk kütlesini 
spora en çabuk, yukarıda anlat -
tığım tedbirler sayesinde lelbede
biliriz. 

Eğer Türk talebesini Türk ali 
jimnastik mekteplerinde spor ho
cası olarak yetiştirirsek, tabiidir ki 
ilk Türk spor hocaları yetişip te 
dışarıda çalışacak ve tecrübe sahi
bi oluncıya kadar daha bir çok se
neler bekleriz. 

Spor hocaları bi.itün halk üze • 
rinde şamil geniş çalışmalarında, 

idare cihetinden vekaletlerin ve 
spor teşkilatlarının azami yardım· 
larına muhtaçtırlar. 

Şu halde sporla beden terbiyesi 
usulleri yeknasak olarak tesbit e .. 
dilmeli. Ancak bu tarzdaki sporun 

Türk milletine sıhhi ya;dımı do· 
kunabilir. Ancak bu şekilde çalış
ma kuvvetli bir nesil ve beyneLmi .. 
lel çarpışmalarda. yüksek derece • 
ler teıp,.Mı ede~ilir • 

Yunan adalarında 
(na. tıırafı l inci ayılııdıı) 

ye reisiyle fenerler idaresi müdü -
ründen izahat aldıktan sonra hal• 
yan aefirini kabul etmiş ve ken -
disiyle görüşmüştür. 

İtalyan sefiri, bu mesele hakkın 
de hükumetinden hiç bir malumat 
almadığı cihetle, yalnız ltalyaya 
ateş püsküren Atina gazetelerinin 
neşriyatını protesto et.mekle iktifa 
etmiştir. 

1tafyanların bu adacıkları jeolo 
ji tetkikat ve sahillerin derinliğini 
ölçmek için işgal ettikleri temin 
edilmektedir. 

Esasen hu adacıkların Yunanis-
tana ciheti aidiyeti meşkuktür .Bu 
adacrklar ltalyanların tahtı işgalin 
de bulunan Astropalya adasiyle 
Yunanlıların hakimiyeti altında 
bulunan Kalimnos adası civarın -
dadır • 

Bu adacıklar gayri meskun bir 
takım kayalıklardan ibaret oldu· 
ğu cihetle, şimdiye kadar ciheti ai
diyeti meselesi ortaya sürülmemiş 
tir. 

Burada çıkan Elefteros Antro .. 
pos gazetesi bir takım Atina ga • 
zetelerinin bir bardak suda fırtına 
kopardıklarını, Yunan fenerler i -
daresinin fikrine göre bu adaların 
on iki ada tevabiinden olması ha· 
sebiyle ltalyaya ait bulunduğunu 

(Baıt tarafı 1 inci eayıtada) .h. il 
tarı ı mua imliği için Ali Fuat ve Süreyya Ali (Dahili seririyat) 

1 Maarif vekilimiz Re•it Galip y f z· B l · :r usu ıya ey erın isimlerinden Kerim Sebati (Harici seririyat), 
Bey dün üniversiteye gelmemiş ve bahsolunmaktadır. ö 

1 
Besim mer Pata (Veladiye), Zi-

din emiştir. Kendisini öğleden son Edebiyat fakültesinin yeni ho .. .. · N Ö ya Nuri Paşa (Uzniye ve hanceri-
ra emın eşet mer Beyle fakülte caları arasında Mükrimin Halı"l · l 1 ye), Mamdi Suat Tetrihi ma-
reıs eri ziyaret etmi!lerdir. Hilmi Ziya, Ali Nihat, Sabrı" E•at .. razi) 1 Raşit Tahsin (seririyatı ak· 
Tebligat ve teşekkürler Beylerden bahsolunmakatdır. tiye), İsmail Derviş (Fenni veladi-

Darülfünundan üniversite kad - Mükrimin Halil Beyin orta dev· ye ve ebeler fiziyolojisi), Hadi Fa 
rosuna alınan müderris ve mual .. re şark tarihi hocalığı muhakkak ik (tıbbi kimya), Ethem Akif ( tıb 
limlerin listesini dün neşretmiş • gibidir. Kendisine inkılap enstitü- hı adli), Hasan Reşat (cildi seriri• 
tik. Bu listeyi bir gün evel yazdı- sünde de bir vazife verileceği söy yat), Talha Yusuf (fiziyoloji ), 
ğımız eski kadro ile mukayese e· lenmektedir. Yukarıda diğer is.mi Sadettin Vedat( emrazı hariciye 
denler tasfiyenin ne kadar kat'i geçenler müderris muavinliklerini mebadisi), Kenan Tevfik ( seriri • 
ve cezri olduğunu layıkiyle gör • alacaklardır. Ali Nihat Bey şerhi yatı nisaiye), Ziya (ayniye) , Kad 
m ·ıJerdir. Eski darülfünun kadro· fünun muavini olacaktır· ri Raşit (velade), Server Kamil 
sundaki müderris ve muallimlerin Ömer N;\zım Beyin Tıp fakülte· (hıfzıssıhha), Esat (ayniye, Sela
üçte ikisi (doksan küsur müderris si için müderris muavini olarak haddin, Fuat, Fehim, Mustafa Nev 
ve muallim) kadro haricinde kaI- 1 ismi geçmektedir. Tıp fakültesine zat, Mahir paşalar ve beyler. 
mışlardır. Mazhar Osman, Hulusi Behçet Übeyit Refik, Haydar, İsmet Ka· 

Bunlardan bazıları yaşları do • Beylerin profesör olarak getirildik mil, Niyazi, Burhan, Fazıl, lbra· 
layısiyle üniversite kadrosuna a • leri tahmin olunuyor. him Şevki, Hikmet, Şevket Aziz 
lmma.mış bulunmaktadırlar. Umumi Türk lisaniyatı tarihi Beyler. 

Yeni liste şehrimizin münevver- müderris muavinliği i~n Rağıp Bu zevattan Şevket Aziz Beye 
leri arasında heyecanlı bir tesir bı- Hulusi beyden bahsolunuyor. antrepoloji dersiyle birlikte fen 
rakmıştır. Bunlardan başka doktor Re~.· zi· fakültesi kadrosunda yer veril -

Dün eski ve yeni profesör, mu • ye Salih Hanımın Fizik müderris mektedir . 
allim ve muavinlere birer mektup- muavinliğine tayin edileceği, pro· Hukuk fakültesinde ismi görül -
la vaziyetleri bildirilmiştir. Yeni fesör Salih Murat B. in fen fakül- miyenler: 
kadroya alınmıyanlara şimdiye ka lesinde bir kiirsü İşgal edeceği şa· Ağaoğlu Ahmet (tarihi hukuk) , 
darki hizmetleri dolayısile teşek .. yidir. Safvet isminde başka bir ha- Etht"m Akif (tıbbı adli)• Cevdet 
kür olunmaktadır. nımm da muavinler arasında bulu Ferit (usulü cezaiye), Hacı Adil 

Açıkta kalan profesörlerden ta- nacağı söylenmektedir. (hukuku medeniye)' Aynizade 
lim ve terbiye heyetine seçilenlerin İnkılap enstitüsü Tahsin (maliye), Zühtü ( ihsai • 
isimleri bir hafta sonra belli ola- Yeni ihdas edilen inkılap tarihi yat), Kenan (cezai tatbikat), Ab-
caktır • profesörlükleri için Riyasti cüm •. durrahman Münip (medeniye) , 

Ecnebi profesörler hur umumi katibi Hikmet, Akço- Münir (iktısat), Ahmet Reşit (dü-
Üniversite kadrosunda yer ala• ra oğlu Yusuf, M. Şemsettin, Ru - vel), Cevat (hukuki tatbikat). Mit 

cak kırka yakın ecnebi profesörle- şen Eşref, Sadri Maksudi Beylerin hat (esasiye), Memduh (kara tica
rin listesi henüz kat'i surette ma .. isimlerinden bahsolunmaktadır . reli), Vehbi (ceza), Muslihiddin 
lu,m değildir. Bu hususta henüz Hatta bizzat Maarif Vekilimiz Re- Adil (idare) , Beyler. 

Eczacı ve dişçi mektepleri kad
rosunda isimleri görülmiyenler: 

neticelenmiyen muhabereler var .. 
dır. Yalnız bunlardan ikisinin 
isimleri kat'i surette malumdur. 
Tıp fakültesi için temin edilen bu 

profesörlerin isimleri Nissen ve 
M. Zaverbruh'dur 

Bu profesörler dünyanın en 
büyük operatör ve cerrahları, bey
nelmilel en büyük şöhretlerdir. 

şit Galip Beyin de bir kürsü alma· 
sı ihtimalinden bahso\.anuyor. 

Bu tahminlerde ne kadar isabet 
edilmi§ olacağı bittabi önümüzde
ki haftalar içinde anlaşılmış ola • 
caktır . 

İdare kadrosu 
Dün ıslah heyeti tarafından üni· 

versitenin idari kadrosu da hazır· 

lanmıştır. Bu kadro bazı küçük ta
dillerle eski kadroya benzemekte~ 
dir • 

Yeni kürsüler 
Üniversitenin muhtelif şubele-

Hulusi (hayvanat), Mazhar 
Hüsnü (umumi nehatat ,.h~talık

ları ), Server Kamil (Bakteriyolo
ji) , Hadi Faik (hayati kimya), 
Tevfik Recep (ensaç ve rüşeym), 

Mahir (teşrih), Kazım (fizik), 
Mustafa Mehmet, Mustafa Nevzat, 
Hüseyin Talat, Osep Celalyan, 
Ömer Şevket, Halil Salih Beyler. 

Muallim muavinleri : 
Mehmet Refik. Servet, Süley • 

man Hilmi, Cevat Beyler. 
Fen fakültesi kadrosunda ismi 

görülmiyenler: 
Mustafa Hakkı, Sait, Esat Şera· 

Tütün deposuPd9 

yaralama vak'a51 

r
Müdür başka türlü sÖY \l 

yor, amele başk~ 1,ıı-
Dünkü Son Posta gazete•1 ,,.ıı 

sim tütün deposu müdürü "e c• 
B . l d H ·· .. ··n ıaba1' . ın ame e en usnunu ;ot 
sile ba~ından yaraladığını yaı• 
du. . ,d 

d · "' ı ' Bu arada Hasanrn söyle ıg 
sözler ilave ediliyordu: d~ 

''Hftdise günü öğl e paydosu~~· 
idik. Amele kızların üstleri toz 

11 nuştı. Bunlara iistlerini tenıizl~ 
lerini sövledim. Ekspt!r lzzct 
bu sözle~·iıni işidince beni ~e~d 
Beye sikayet etti. Kenan ]3e~ , . ., gı 

benı odasına c.:ag-ırttı tokat . ., ' ·~ı 
sonra da tabancasını cekcrl?k 1 

., . ~ 
ateş etti. ı..: ursun baf':ıma 1~ . . ~ 

etti. O sırada odada bulunan · 
banc.: ı biı· adam Kenan Beye : Jd 

- Yahu ne yapıyorsunuz, çı 
dmız mı?. Dedi. \ " c hn suretle . 
çüncii kurşunun çıkmasıntı ~. 
oldu. Odaya eczacı çağrıldı. 
mı sardılar. Şikayetten rnz f 
ınekliğim için para vadetti. 
Ben de korktum, u gündcnb~rı 
!diyette hulunamadmı.,, ., 

Dün Son Postanın yaz~~j~ ~t 
haber hakkında depo ınüdutıl f'1 
nan Beyle görüştük. Ken"11

1
; 

depoda böyle bir vak'a 01.fnad•_,1• 

hatta ameleyi yakından bile ~ftif' 
madığını, muhayyel vak'anı11 ' 
olduğunu söylemiştir. rıJ' 

Kenan Beyin bu sırada Y'"~ 
bulunan eksper Sacit Beyse f 
rı söylemi§tir: ,, 

"Deponun bahçesinde aflle ~ııt' 
Hasanın yoldan geçen bir k' b""ı 
takıldığını gördüm, kadı1' tJf 
görünce amelenin kendisİJ1e ti 
tığını söyledi. ııııt' 

Ben de Hasana ihtarda b&J ı-' 
'ı"l'r J dum. Hasan benim bu 1

' t"' .. ii1e ... 
kızdı. Kadının üzerine yıJr 1,,. 

dövmiye savaştı. Amele f-lıs•'~tif 
vaka üzerine müdüre ra~ot ~;ti 
İş idarenin inzibatı heyetıJ1t ı/ 
rildi. Ha~an kendisinin k0~~J 
ğını anlayınca bir daha f ab~J 1' 

w d s· d 0 d b 00 le b•' ugre."lla ı. ım ı e oy 0~,, .. ,r1 · ralama vak'asmcfan bahse 1 

Bir müddet evvel İngiltere kra .. 
lı hastalandığı ve hayatının kurla• 
rılması için cerrahi bir teşebbüse 
ihtiyaç görüldüğü zaman, İngilte
rede büyük tıp üstatlarının mevcu 
diyetine rağmen, bu iki Alanın pro 
fes örü tayyare ile ve hatt~ gizlice 
Londraya getirtilmişler ve İngiliz 
kralı Hazretleri bu iki profesör ta
rafından ameliyat ediJ.mişti. 

Reşit Galip Beyin işaretleri veç
hile kendilerinden üniversitemiz
de istifade edilmesi temin olunmuş 
tur. Bu muvaffakıyet tıp alemin • 
de derin bir tesir bırakmıştır. 

rinde ihdas edilen yeni kürsüler 
arasında arkeoloji, ilk ve orta de" 
virlerde latin devletleri, etnograf· 
ya, kürsülerinin isimleri geç· 
mekte ve bu kürsüler için Rem
zi Uğuz, Hamit Zübeyir Beyler • 
den bahsedilmektedir. Latin dev" 

fettin (Nebatat), Cevat Mazhar 
(Hayati kimya), Fatin (umumi G ~ 
heyet), Nazmi Asaf (Sınai ve andigene me~;te 

Profesör M. Nissen şehrimize 

letleri dersine bir ecnebi profesör 
getirilecekttir. 

Bittabi bu bahsi de ihtiyatla te
lakki etmek lazımdır. 

gelmiş, tetkikata başlamış ve bazı 
sıhhi müesseseleri gezmiştir. Pro - Kadrolarda görülmiyenle-
fesör M. Zaverbruh da yarın şeh • rİn tam listesi 
rimize gelecek ve bu iki profesör Edebiyat fakültesi kadrosunda 
yeni üniversitemiz için bize yar • görülmiyenler: 
dım edecekler, raporlar verecekler Ali Muzaffer (Son zaman tari• 
ve bizimle beraber çalışacaklar • hi), İsmail Hakkı (Terbiye ve iç· 
dır. timaiyat) Naim (Metafizik), Beh 
Yeni isimler ve tahminler çet (Orta zaman tarihi), Ahmet 

Üniversiteye darülfünun kadro Refik (Umumi Türkiye tarihi), 
su haricinden alınanların listeleri Ali Ekrem (Şerhi fünun), Avram 
bugünden itibaren ıslahat heyeti Galanti(Akvam ikadimei ıarkiye) 
tarafından verilecek ve isimleriyle Fazıl Nazmi (Roma - Yunan ta .. 
birlikte ilmi hüviyetleri de iıaret rihi), Ferit (İran edebiyatı tarihi), 
olunacaktır. Halil Nimetullah (Mantık), Ali 

Henüz bu hususta tebliğata ba~ Macit (Beşeri cografya), Sadi 
lanmış olmamasına rağmen muh· (Türike cografyası mevzii coğraf .. 
telif tahminler yapılmaktadır. Bu 1 ya) Hamit (Yeni za.man tarihi), 

gayri uzvi kimya), Mustafa Salim Puna, ı (A.A.) - Bandı r'_ 
(mihaniki riyazi), Ah"!'net Müştak nındabulunan kimseler p11ıı' fff 

d•'· (arziyat), Burhanettin (tahlili ri.. lince serbest hı rakılmıtlılr t'ııl 
yazi), Şükrü (tahlili hendese), halli memurlar Punadan .-t/e i 
Burhanettin Ferit, Ligor (ameli başka bir yere gitmemesiJ1~-" 
kimya), Ali Vehbi (hayvanat), atsizlik hareketine karıtdl f,'J'1 

Ömer Şevket (uzvi kimya), Hasan aGndiye emretmişlerdir. ~e~f 
Hamit (umumi riyaziyat, yüksek aGndi bu emri dinlemek .. i•\,ııcıt' 
hendese), Tevfik (umumi fizik) ve Punadan çıkıp gitmegt ,, 
Malik (petrografi) beyler. mıştır. ,,•'

1 

• •• •••• 
············································~································ . 

Muallim lnekteplerı ·ıe 
Erkek muallim mektebi Erkek lisesi 

birleştirilmiştir, üç sınıftır if'' 
----------- . · deiifl 

Dün bazı gazetelerde erkek mu- Bundan başka şekh11 1 

ktıJ'' allim mektebinin lağvedildiği ha· muallim mektepleri yo 

her verilmittir. Dün öğrendiğimi - Vefa lise oh.ıY0' riıt' 
ze göre bu mektep li.ğvedilmemiş ~- ·• . Jiıe ~" 

y~ry~ 1 tahminlere göre hukuk fakültesin· İzmirli İsmail Hakkı (İslam fel .. 
ancak İstanbul erkek lisesiyle bir· Vefa orta mektebin111 

.,.,, , 
• "''.. itle leştirilmittir. Muallim mektebi getirilerek lisesi bıJl ı1"' ııf 

Yunan hü~iimetinin aradan bu de hukuku idare ve ammeye ec • I sefesi) Beyler 
kadar gün geçtiği halde hala he • n:bi .. profesörler getirilece~ ve hu l Bu zevattan İzmirli İsmail Hak
nüz bir portestoda b:.ılun.maması kursulere Sıddık zade Samı ve Me kı Bey ilahiyat fakültesi yerine ku 
ve meseleyi tetkikle iştiğal etmesi nemenli İbrahim beylerin muavin rulan İslam tetkikleri enstitüsünde 
bu adacıkların Yu!laııistana ait ol- o!arak tayinleri söylenmektedir : hadis tarihi kürsüsüne verilmiştir. 
:ııadığı fikrini teyit eder gibi gö- ı' Hukuku medeniye kürsüsü için mu Tıp fakültesi kadrosunda görül· 
runmcmektedi: . avin olarak Münip Hayri, hukuk miyenler: 

bundan sonra üç sınıf olacak ve lsesinin de erkek ınu•1!;,cıı"" ~1( 
l. . k" . . h d k b 0 

• hı· w • bıJ1-r ısenın se ızıncı ve ya ut o u • ının ta ıye edecegı ııt· J' 
zunc usınıfmı bitirenler istedikleri tirilmeleri kararlaştırılJ11'.' fJİ(T I 

kd. d 1 ı· e•• ~ ta ır e isenin bir şubesini teşkil !•nmanın sebibi kız 15 ~if,f 
edecek olan muallim mektebine ge nın mevcut talebe içİJl 
çebileceklerdir. memesidir. 
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•tlerin kısırlatma kanu-1 İdam kararı 
: ~ll ne gayeyi güdüyoı·? Birmahkiim kararıı 

2 Ağustos 1933 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 

~~ Taksimde Varyete ~l ................................................................................................................ ................................................................................................................ 

" Tropikal Ekspres ,, 

... 

ll~r Şeyden evel düşünülecek nokta anormal nasıl karşıladı? 
surların millet içinde f azlalaşmaması için Ankara ağır ceza mahkemesin-

ij·ıtJ tedbir alınmasıdır ,, de bundan beş sene evel Kambur 
tr •a.k - Tevfik'i karısının verdiği beş bin 

Eğlenceli bir bar numarası; Arkalarında · 
mayolar, başlarında berelerle kızlar .• 

lltıu atların kısır edilmesi 1 ameliyat yapılıyor. Mualecevi bir liraya tamaan ve yolunu bekliye -
•lctii'Je b çıkarmış bulunuyor. mahlul tatbik edilerek guddede rek öldürmekten suçlu Ayet, Ah -
k·' korır:Yn:lrnilel dimağ hıfzıs .. 

1

1 fazla faaliyet temin ediliyor. met ve Hamit hakkındaki hüküm 
• 1loıunaras~nda ve tarafımdan "' 11- ı,. tefhim edilmiştir. 

ttıllde bu n cınsi tetebbüler cemi- Ayni zamanda bir tazyik ve Riyaset mevkiinde Ce.mal Bey , 
~il. ıua !ltesele mevzuu bahso - bir tahaffuz çaresi olarak tatbik iddia mevkiinde miideiumumi mu 
~dilrn a~ ~e böyle şeylerden 1 edilen takim de inkişaf ediyordu. avinlerinden Nadir Bey bulunu • 
h'1k b eıını rnünasebetsiz gö -

1 
(1907) de Cemahiri müttefika- I yordu. Dinleyici kalabalığı önün-

Qlttdi. Unda büyük bir heyecan da Endiyanda bir kanun tatbik i de kar~r okun~~· Sami~n ar~sı~~ 
11 'tkıeıeı edildi. Bu kanun aptallara ve ıs -

1 
da Adlıye Vekılı Saraçoglu Şukru 

°'••dl\ e ne kadar münasebet- lah kabul etmez canilere kartıydı. Bey de yer almı~tı. 
t tııu b h nıe;cut olduğundan Daha sonra başka hükumetler cin- Kambur T evfik'i karısının ver .. 
~\'e~ a •edtlmesi lazımdır. si cinayetler i~liyenlere, mecnun • diği beş bin liraya tamaan ve yo -
ttllleıu~u bilmek lazımdır ki lara, alkolik ve morfinoman olan- !unu beklemek suretiyle taammü -

'et adım etmek değildir. lara, anormal dejenerelere, hatta :len öldüren Ayetin Türk ceza ka-
tnek ten "I '"dd 1 · · b"k ak de .asu gu e erını bazı firengililere bunu tat ı et - nununun 450 inci maddesinin dör 

~a.ğal ntektır. Bunu vaktiyle tiler. düncü bendine tevfikan ölüm ceza 
,e .... arına yaparlardı. Simdi Hu··man Beterman Fondatı"on- l b · t" 

·o..ı v k ~ sına çarptın masına ve u emaye ı 
"t t e anserli olan husye - ı kA !'\ad un bir raporuna göre anunusa- Ayetin i•lemesinde amil olan Kü-

ın b" l . . 1 "' 
~'"ardır uveyz erını a .. ni 1930 a kadar resmen 10,877 kı- çük Ahmedin ise fiilde iştiraki sa· 

tt \ı>;U\'( • sır ameliyatı yapılmıftı. Son üç se· bit olmakla beraber cürmün hini 

1 b~luğ arın böylece alınması nede, geçen rubu asra nispetle yüz -ikam da on beşin .i.bitirmiş ve fa • 

Taksimde Revüden bir sahne 

Geçen sene ayni mevsimde gör
düğümüz Brezilyalı revu trupunu 

gene Taksim bahçesinde görüyo • 
ruz. R evüden ve numaralardan 

bahsetmeden evvel trupun müdü .. 
rü ve rejisörü ile aramda geçen ko 

nuşmanın bazı parçalarını buraya 
naklediyorum: 

yi biliyor .. Zenci dansörler çifti 
Bas tos ve Banks da zararsız. Fa • 

kat en güzel numara Alman akro• 

hatların ki. Avrupanın herhangi 
büyük varyete tiyatrosunda oynı • 
yabilecek olan bu tirviyo seyirci • 

!erden hakkile çok alkış topladı. 

Onlar böyle perdenin dışında ça • ıt a) a varmadan evvel yapı- l · l 
f· Utıa f ..ı· de elli fazlalık görüldü. Şu halde kat on 5ekizini ikma etmemış 0 - Iışırken içeride "kızlar,, arkaların 
1~l'ol .. ermn morfolojisinde . . d d - - Trupumuz Türkiye'.'C ikinci 

l- OJısinde b·· "k t . . kısırlanma terakkı edıyor demek - ıığun an cezasının on sene agır da beyaz pamuk mayolar, başla. 
· reıt . uyu esır ıcra . hapse tahviline ve Hamit'e gelin- defa geliyor. Geçen sefer bir ay 

tiidd cınsiyetaiz kalır. Tena- 1 tır. · t' k' kadar kalımştık. Bu scfc ı· el·"\ h" -
ıı.. elerinin kaybolması do - Bu rapora göre Kaliforniyada Ct", bunun dahi cinayete ış ıra ı ~ " 
.... ı _ b"t ı ki b b Tu··rk ceza men hemen o kadaı· outı·:ıcagı- z. 

~~k ~~anıete mahkumdur. Bu~ tatbik olunduğu şekildeki kıaırlan· sa 1 0 ma a era er • · 
C\oıl .. · 1 . ı d B b knnununun 450 inci madesinin dör Geçt.i ıniz memleketlerde en çok 

l Vucudun diğer aksa_ manın tesır erı şun ar ır: a a 
ı. -norf ı ı · k" b k k 1 diincü bendi delaletiyle 65 inci kaldığımız yer 1\fünihtir. 4 ay mü 'hd o ojik tesirler goru .. o mıya ım an ıra maz, ısır o a· k 

rında kurdeleli beyaz bereler ge • 
lecek numaraya hazırlanıyorlar.ek 

serisi bir çok canbazları hayrete 
düşürecek derecede meharetle bar 
fiks yapıyorlar . 

.. ı- madden"ın üçüncü bendine uyara· L.,. 11adı"ueı1 O"naclık 13und ·:ı. baş at ..• edilen bir horos yağla- 1 nı cinsiyetsiz yaomaz, bir ceza de- ı..:l • ·' ··' • < ıı . 
rtıe · · ....-- on sene müddetle ağır hapse ko - ka Fransa<la, lspanya da, ltalyada, Yılan kadın da görülecek numa 

•, .._ ~ını unutur, kavgacı . ğil bir himayedir. Kısır edilenler, 1 · 1 d K 1 
·••ey] h i nulmasına ittifakla karar veri mış- 'I · tan ve I>oJonua cl·ı buluıı ra ar an. a mi ığı bir kolu geçen 

~ı~I' 1 Şe evisi kalmaz, ibiği aileleri ve doıtları da bunu tasdik ~' acaı·ıs ·' ~ ~ 
" til' .1 1 1 t · } .. l · · · t c ve başı küçük bir kedi yavrusunun r~d • ediyorlar. O sayede hastalar teda- · ull \. Ş i:! sıze JU soz crımı ı:::;pa -
ll e <:İn • f 'h I d k l k l ki Mahkumlar Ayet te dahil oldu clun bir kitaı ) ! büyüklüğündeki kocaman yılan :'\ sı aaliyetini bırakan vı ane er e apa ı a aca arına .... 
ı l'rı~t i.Yu halde üçü de "Allah ömürler 1 bana doğru dilini uzatıyor. 
lıllr. 8~esil peydasını imkan ~ aileleri nezdine dönebiliyorlar. tı Aslında sevimli bir adam olan ~ . 
~ du . .1naennleyh ferdin dere- Sakat çocukların aileleri ve ya ha- versin,, diyerek mahkeme salonu- " d "' .. .. d k' k k' b Korktugumu bellı etmeden mer 

§Uren h d ·· ı · t f a b'· ·· nu terkettiler. mu ur onun e 1 oca ıta 1 açı - d ivenin arkasına gizleniyorum. 
~U a ım etme usu~ 1 yır muesseae erı ara ın an uyu - Ç k . .. .. ki b b yor .. Sayfaları ba,lıyor çevirmiye. 

1 b;::racaa.t edilmiyor. Yalnız tülmeıine lüzum kalmıyor. Muave- o melın gorunme e era er ı k 1 Numara bitip genç kadın y,anımt • 
'4._ el A . b . .. .. J Zannetmeyiniz i bun ar Mösyö 

.. tf,.,. erın tenasül yollarına net bütçeleri hafifliyor. Tasallut yehn enzı sararmış ve yurume < "D l h 1 d H za döndüğü zaman beyaz vücudu-
v ••e ın · . 1 • d .... ki . "b' . t oor ay,, ın atıra arı ır. ayır. h 
; • anı olmakla iktifa c· cünhaları azalıyor. Hasta fertler ten zıhya e suru) enırd gı dı vazıye Trupun geçtiği yerlerdeki gazete- nun ayvanın sıkmasile yol yol 

1 .t t te ma keme sa onun an ışarı çı- kan toplandığını görüyoruz. 
t" ı\Ek bu sayede evlenebilmek müsaade- lerin revü hakkında yazdıkları.Bu 

le tak· karılmıştır. il' 'tı.ıtıa ım, kınalı inzalin sini alıyorlar. Cins bozulmaktan gazetelerin içinde "Koriyera Del .. 
'I 'I)~ 11 

Ve kadında ise büvey - kurtuluyor. lasera,, gibi meşhur olanlar bile 

Bir Macar artisti Türkçe konu • 
şuşuyor. Ara sıra halka acapiy bir 
şive ile anladın mı? diye soruyor. " t tnıato:ı ' tl rub'u da miyoklonik sar'a ile ma-tr ~ti ~ . oı e karşılaşmak Şayanı kayıttır ki, şimdi birçok 

' 

Rı Fa.il f' · luldür. Maniyaklarm çocuklarının 
•ıd ope ne ırınin bağ- fertler bizzat kmr bırakılmasını 

" ' ır. üçte biri de maluldür. Eğer hem 
J7 İstiyorlar. 

~ lltaf'h nna, hem baba şizofren olursa ço • 
"f' ~ti' t kı· (x) şuaları vasıtasi- Kısırlanma İsviçrenin Vo kan- cuklarının yüzde 53 ü ayni illetle 

. da ad 
1 nı Çareleri aranıyor. tonunda bir kanunla teessüs et - maluldür. Yüzde 29u da psikopat 

der;·lde.recenin tayini henüz miştir. Bu memleketin code civil'i· olurlar. 
'

1 ır ş · d 1 
~tt( . · ımali Amerika nin 97 inci ma desi cinnet e ma -

. erınd b _ .. Rudin netice olarak diyordu 
ı.. ı'- ol e aglama usulu lul fertlerin evlenmesine manidir. 
"il tt ki: "Dimaği hıfzıssıhhayı ini de -
t,~"' t .. k.unuyor. Çünkü (x) c.u- Bu kanun mecnunlara, fikren ma .. "' jenerelere tatbik etmek kafdağını 
~. İyo~nı kat'i bir mahiyet lullere, nakabili tedavi olanlara, aımak demektir. Sağlam unsurla-

t'i~11'!.ı1. 1.k • eb1ehlere ve toksikomanlara tat -
'!. ı ra tatbikse devamlı bir iyilik temin 

lh ~ ... . 
1 

takim kordonların bik olunan kısırlanmanın lehine 
•ıııı t."'"ı edir Al d k 1 t A'l . h' eder.,, 
t •ıitı · · man o tor · 0 muı ur. ı e, vası veya na ıye timin hali hazırında irsi tema-
~--l :r kanununu tatbik için heyeti kısırlanmayı talep eder. yüller harici vasıtalarla henüz ta 

1
'. ''o e ecekleri usul bu olma- Aite veya nahiye heyeti tarafın · dil edilemiyor. Ancak kısırlamak 

ıt ~ .ı a t b dan seçilmemi, olan iki doktor ıouretiledir ki, anormal ve malul -"'L e ou· d l , "İlı' .
1
f ın ve Ansel husyele- fe .. di muayene e er er. Eğer rapor 1 · d w .. • • ·ı k . ,. erın ogması onune geçı ere cıns 

1
1 ~d,tıt

1

~i "~aza.tının "nutfe,, yani muvafık çıkarsa sıhhiye meclisi t.asfiye olunabilir. 
'l.ı1•1 fa, .. ı 11 cbu.da getiren gudde _ ameliyata müsaade eder. B • b 11 l(lt 'I( u rapor umumı ir tasviple 
~~l l'itıi · ır guddeden husule "' "' "' karşılandı. Benim mesaimi de tev-
~ lı- t. 11Pat . . 1 B l b"" .. 1 k tl 

e 
'-)j b~ ~llrici ıçdın tecrübe er u mese e utun mem e e er· sik ediyordu. Kanaatimce dimaği 
.~ d·~ıl ed gu de yani "nut- d~ ilmi bir tetebbüe mevzudur. 

1 
profilaksinin her şeyden evvel a

~İ)t 1tel' h·· en gudde imha edi- Hitlerin kanununu ibda edilmiı ad normal mahlukların tevellüdüne 
h1• t tld .. Ucreler daha bu"yu" k d l' d' A · f \ q~ "' otmeme ı ır. ynı gayeye matu mani olması lazımdır. 

\r tt~dal\ b:d~.Ykorl~r. . bir kanun evvelden Rayhiştağa Burada tıbbi ve ilmi tetebbüe 
tlı) ' Sal\d Yu hır hareket zu- tevdi edilmifti. Diğer cihetten di- taalluk eden metotları münakaşa 
~tı -~,~ '' "e Steynak kınalı maği hıfzıssıhha beynelmilel kon· etmiyeceğim. Takim bence başka · 

var. 

- Bu s0nc rcviimiizc bir iki 
Tii l'kç~ skeç:e ilave etmek istiyo -
ruz. Pa radan sakındığımız yok. 
Scvircileri güldürc>cek bir adam a 
rıyornz. bulamadık. 

Biraz sonra oyun ba§ladığı za • 
man müdür ile beraber kolisteyim. 

Gözü.me çarpan ilk şey "kızlar,, m 
hareketlerindeki beraberlik. Ge • 

çen seneye nazaran terakki sezile
cek derecede. Yapma tavırlarile 
"Rakel Meller,, e benzemek isti • 

yen geçen seneki İspanyol ~ans~
zünün yerine genç ve . neşelı hır 

T ekrar "Ey Rusya,. şarkısı ve 
kitarlar. Sonra "kızlar;, ın vücudu 
nu hemen hemen örtüsüz bırakan 
Avrupa müzelerindeki meşhur tah 
laların takdimi: 

Floransada veba, Kleopatranın 
ölümü •.. 

T orpikal Ekspres revü trupunun 
"kızlar,, ı da dahil bütün artistleri 
kıymetlidir. Eksik olan şey Avru • 
pa tiyatrolarının revülerinin canı 

olan ziya oyunları ve muhteşem de 
korlardır. Seyyar bir trupta da 
bunları ara.mak ve bulmak pek 
müşküldür. 

Etibba Muhadenet cem iyetl 
tenezzUhü 

Etibba Muhadenet ve Teavün 
cemiyeti 3 ağustos perşembe günü 

kidir. Fakat nakabili müdafaa si- mutat yaz gezintisini yapacaktır • 
yasi ı;~yelere matuf olmamalıdır. Ş i rketi Hayriyenin 65 numaralı 

Şüphesiz ki, kaba an'anclerc vapuru köprünün Boğaziçi iskel~ 
mCl'bul bırakılan cahil tabaka için sinden saat (18.30) da davetlileri 

ı alarak Kadıköy ve Kalamışa uğ • 

kadın var. Evvelden iki sene ka .. 
dar Pariste "Kazino dö Pari,, de 
çalıştığını söyliyen Matmazel Kas• 
tia doğduğu memleketin timsali o
lan kastaniye tleri kullanmasını i · 

biyolojik bir mese enin bu suretle 

' f •ı~ ı llutf e .. ll'd' 4~1 ıtılrn rnuve ı ı,, nes-
>~ltt~· fl\al~Ya. ve dahili gudde
\t 'll 't-ltıiy Yet vererek f erdf 

radıktan sonra adalar etrafında 
mütalcası pek ele ihata edilecek 

foransı Pariste 30 mayıs 1932 de care kalmadığı zaman tatbik olu· b' d ~ ·ld . M f'h .11 hir gezinti yapacak ve (20.30) da 
~ · ır sev egı ır. aamn ı mı e - . ~ . . 

toplandığı zaman bu mesele hak- nacak bir zarurettir. Maamafih le- . ~ ~ ~ . b b .M Suadıye plaJ gazınosunda akşam 

t,d'ıtı,li)e Çalıştılar. Bu ame -
ı... dit er \r • 

\L;'lli~. d,f l e ınsan üzerinde 
t.'\t..._1l t() .. ~la.r Yapıldı. Netice

··• 'lıd " ı \.~ lttı· tettç u. h~iyarlar mu-
~~ 1tt 'tıuh R?:ıüktüler. Fakat 
\;·'t),t -..h11 .. ltlıf tesirleri gayet 
' 111 .- ett · ~~il llıa}ı 1

• Her halde a -
ı.. ~h·ı· ~Urıu 1 w 'l't h 1 ır, z o dugu tah -

-~,r~ 
' lcı~t kesilmeden 

kında Münihli profesör Rudinin 1 vellüdü murakabe edici mahiyette tın sl elametık'k~na tmer u.~tlubr:1 u· ı ) emeği yenecektir. 
• • 1 asır arın tel ı ıne enezzu ı e et- S (2) d M d b ' 

bır raporu tetkik olundu. ı ~cdabir mevcuttur. ı · d'kl . b ' I . aat e armara a ır ge· 
. me 1 erı ır mese eyı pervasızca . . d h ld '- . 

Profesör raporunda, malul ai - .Bence bir cınse daha iyi biyolo· d H ' tl . h k . . z ıntı a a yapı ııdan sonra nynı 
. . mey ana atan ı erın aree tını . k I 1 w k B w • • 

l~nın fılan veya filin tarzda a - jik \'asıflar, fazla sıhhat. fazla . k lA d ıs e e ere ugrıyara ogazıçınden 
takdır etme azım ır. l k d ı · ı · d · k · normal bir nesil vereceği hakkın- kuvvet vermek ve anormalleri ye- , gc ece avet ı erı e ıs elelerıne 

~a kat'i bir fey söylememekle be- ti§tİren ne olursa olsun tarzını ni - Acaba Hitler bunu Alman cin· bırakacaktır. 
ı aber ihtimalit cetvelinin tanzim hi.".yete udirmek için efkarı umu - ı sinin mücadele faziletini ve hari- Vapurda ve Suad iyede mükem • 
edilebildiğini söylüyordu. 1 miyenin tenviri tarttır. 1 ci kudretini tenkis için mi yapı mel bir mu_ik mutena parçalarla 

Meıeli. furaıı malumdur ki, Hitlerin kanununu ne suretle yor? Bunun böy!e. o.lmad.ığını ~ü. • eğl~nccye ncşat verecektir. Ayrıca 
Huntington hastalığı malullerin 1 kullarabileceği hakkında mütalea 1 şünmek meseleyı ıyıden ıhata ıçm artıstler tarafmdan yapılacak var-
çocuklarının msfında &örülür. Bir ' yürütmiyeceğim. Tasavvur mantı· l kafidir. ye te numaraları da vardır. 
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Beşinci yerli mallar sergisinde 
Milli sanr.yi birliği tarafından 

Galatasaray lisesi alt kat salonları 
ile bahçesinde hazırlanmakta olan 
yerli mallar sergisinin beşincisi 

dün büyük merasimle açılmıştır. 
Be§ senedenberi devam eden 

serginin her sene görmüş olduğu 

rağbet üzerine sergiye İ§tİrak eden 
ler çok olduğu için bu sene yalnız 

Galatasaray lisesinin alt kat sa -
lonları değil, mektebin etrafında 
ki bahçelere de pavyonlar yapıl • 
mış ve birçok yerli mallar teşhir 

edllmck için hazırlanmıştı . 
Öğleden sonra saat on altıda 

lshı.nbulda bulunan mebuslar ile 
lstanbulun ileri gelen memurları, 
vali, muavini, polis müdürü, ticaret 
ve iktısat erbabı ve birçok fabrika
törler merasime iştirak i~in sergi -
nin büyük bahçesinde toplanmı§ -
lardı. 

Bu esnada Büyük Millet Meclisi 
Rdsi Kazım Paşa da dört seneden 
beri küşat merasiminde hazır 

bulundukları serginin beşinci sc -
nesi açılma merasimine iştirak için 
~elmiş1erdi. 

Merasime evvela istiklal marşı 
jle b~landı. Büyük bir alkış tu • 
fanı arasında biten marştan sonra 
Sanayi birliği katibi umumisi Naz 
mi Nuri Bey kürsüye geldi. Ve açıL 
ma nutkunu söyledi. Nazmi Bey 
bu nutkunda bilhassa dediki: 

Muhterem Efendiler; 

Heyeti celilelerinc:e maliimdur 
ki : Sınai ve zirai sahada ilerlemiş 
en zengin milletler bile; mahsulle 
rin kıymetten düşmesi, mamula
tma mahreç ve müşteri bulama -
ımısı yüzünden şiddetli buhranla
ı a maruz kalmış işsizler adedi mil
yonlara baliğ olmuştuı-. 

Dünyayı saran hu sıkıntılı va
Eiyettcn nispeten en az müteessir 
ı>Jmaklığnnızm hikmeti ve sebebi; 

Cümhuriyet hükumetinin zama
nında ittihaz etmekte olduğu ame
li tedbirlerdir. Teşviki sanayi ka
nununa müzeyyel kanun, Sümer 
Banlan yarı sermayesini halk sana 
yiinin himayesine tahsisi yolunda
ki mevaddı ve bilhassa milli para
nın istikrarı gibi esaslı kararların 

faydalı neticeleri, huhran dalga
larından Ti.irk sahilleıini konmıuş 
V"' sınai dünyamıza nefes vem1iş
t i ı·, 

, ,, sebepledir ki: 

G ümı'Ük himayeleri ve teşviki 
sanayi kanunlan ile sanayilerini 
kurmuş memleketlerin 30-40 se
nede a1dıkları neticeleri Türk sa
nayicileri beş senede elde etmiş
lerdir. Fabrika adedi 300 den 
2900 ze baliğ olmuş ve umumi ihti 
:.v.acm yüzde yetmişi dahilden temi 
ne başlanmıştır. Bunun maddi e
serlerini beşinci yerli mallar ser
gisinde görmek ziyaretçilerimiz 
için mümkündür. Herahlde şura
sını kaydetmek icap eder ki nıuh-

. terem Milli 1.ktısat ve Tasanuf Ce 
miyetinin yerli malların sürümü ü
zerindeki isabetli ve irşatkar tel
kinleri şuurlu konferansları milli 
istihsal ve milli rağbet noktasın -
dan şayanı şükran neticeler ver -
miştir. Bugün iddfa edebiliriz ki 
hükı1metimiz tenzilatlı bir maddei 
iptidaiye tarifesi tatbik ve muame 
le vergisinin mükerrer tahsilatı 
noktasını tanzim ederse artık güm 
rük muafiyetine ihtiyaç kalmaz. 
Bu vesile ile davetimize icabet bu
yuran kadirşinas heyetinize teşek
hiir ederken Büyiik Millet Meclisi 
Reisi Kazım Pa.~ Hazretlerinden 
beşinci yerli mallar sergisini aç -

mak lfıtfunda bulunmasını istir- demez. Biz garanti ederek hemen 
ham eyleriz. 

Nazmi Nuri Beyin istirhamı ü
zerine Kazım Paıa ayağa kalkmış 
ve Galatasaray lisesinin orta kapı
sında bağlı bulunan kurdelay~ kes 
mek için eline makası alınca: 

- Beş senedenberi büyük bir 
muvaffakıyetle çalışan Türk sana
yi erbabının beşinci sergisinin de 
hayırlı olmasını temenni ederim .. 

Demiş ve kurdelayı keserek içe 
riye girmiştir. Sergi tertip heyeti 
ile fabrikatörler Kazım Paşa ve 
davetlilerle birlikte bütün pavyon
ları gezerek izahat vermişlerdir. 

Paviyonlar arasında 

Kapıdan girilince sağ taraftaki 
ilk pavyon Sümerbanka ait fahri· 
kalarm idi. 

Gayet güzel ve zevkli birsurettc 
te§hir edilmiş olan yerli mallar, 
halılar, kumaşlar, kunduralar 
ve diğer fabrika mallarını Kazım 
Pa§a ve misafider iyiden iyiye tel· 
kik etmişler ve ç.ok takdir etmiş -
lerdir. Nitekim Kazım Paşa d<t 
bu takdiri şu kelimelerle ifade et • 
miştir: 

- Her sene geçen seneye nispet 
le 1 O sene daha ileriye gidiyor. 

Bundan sonra sol taraftaki pav
yona girilmi1 (Güzel Sanat mobil
ye fabrikasının) oda takımları, 

Bursa çakıları, yerli bıçaklar gal 
vanize kovalar, Salahattin Adil 
Paşanın kablo teller fabrikası mal 
ları, alominyum eşyalar, Necip 
Bey ıtrıyat fabrikasının müstah -
zerah görülmüş ve takdir edilmiş
l :r. 

Bundan sonra Serdar zadenin 
ipekli kumaşlan ve işlemeleri, şark 
yağ ve boya fabrikumm malları, 

karyola ve maden eşya fabrikası 

eşyaları, Halil Sc:zai fabrikasının 
mallan, İbrahim zade ve Bekir 
zade karyola fabrikaları ile Ece 
çorap fabrikasının ipekli çorapla. 
rı, Muhittin Beyin ipek mensuca
tının bulunduğu pavyonlar gezile
rek çok beğenilmiştir. 

Bundan sonra inhisarlar idare
sinin tütün, müskirat mamulatı 

Alpullu şeker fabrikasının büyük 
pavyonu gezilmiştir. 

Şeker fabrikası şeker hakkında 
istatistik malumatlar hazırlıyarak 
duvarlara asmış ve şekerin ne su· 
retle işlenildiğini gösterir bir de 
tablo yaptırtmıştı. 

Diğer pavyondaki asrı mobilyc 
fabrikası malları vardı. Burada 
bir yatak oc!:...,~y le bir yemek odası 
eşyası vardı. ·Ve kıymeti 2500 lira 
idi. 

Karamürsel fab:-ikasınm kumaş 
ları ise çok takdire Jayikti. 

Yeni açılan T arsusta Çukurova 
kaput ve patiGka fabrikasının mal
ları ise çok güzeldi. 

Nitekim Kazım Paşa bu fabrika 
hakkında şu izahatı verdi: 

- Ben 6 ay cvel Ana.doluda ge
zerken bu fabrikayı gördüm. En 
son sistem makinesi olan hu fabri

ka elektrikle sessizce çalışıyordu. 
İplikleri Belana malı olduğu için 
çok ınu\'affak oluyordu. işte bu
rada da mallanm görüyoruz. 

satmağa haznız.,, 

Demi~tir. 
Maden eşya fabrikaları, i~lemc· 

ler, pabuçlar, Takıim Sebat fab· 
rikası ile Kerim Kadı zade Oıman 
Nuri Beyin yağlıkçı işleri, gömlek 
leri ve iç çama,ırları çok takdir e
dilmiştir. 

Yerli el çantaları, kolonyalar, 
küçük fabrika mamulatı, perçin 
mürekkebi, milli konserve fahri • 
kasının balık konserveleri de beğe 
nilmiştir. 

Bursa Pazarı Hasan Hüınü Be. 
yin ipeklileri, kadın eıyaları fab· 
rikaları malları, Suphi çorap fab
rikası çorapları, Etem Pertev müs 
tahzeralı, Kütahya çinileri, Evli· 
ya zade Nurettin Bey ile Kazım 
Beyin kolonyaları da. takdir edil -
miş Kazım PCJ.§a Nurettin ve Ka -
zım Beyle Avrupaya ihracat yapı· 
lıp yapılmadığı hakkında uzun 
müddet görüşmüştür. 

Ka - bo çorap fabrikası, Zeki 
duhani Beyin trikotaj itleri, El -
mas mekik fabrikası, Adapazar 
fabrikası, Hilaliahmer kadınla • 
rının itleri, ağızlıklar, taşla yapı· 

lan birçok İ§ler, kuş tüyü fabrika 
sı mamulatı, Kemaliye halıları, 

Süreyya Pata menıucat fabrikası 
kumaJları, İbrahim Ziya mensu • 
cat fabrikasının ipeklileri, kova 
fabrikaıiyle Çor.uk Sesi ve Afa • 

can gazetesi pavyonları gezildik -
ten sonra merkez heyeti tarafından 
misafirlere limonata ıve dondurma 
ikram edilmiştir. 

Bundan sonra Zingal tirketinin 
2.000 liraya taksitle 'atmakta ol -
duğu üç odalı bir m11tfak ve hala
lı bir kattan ibaret ahşap evleri, 
fabrikanın diğer mamµli.tı ge;ıil -

miştir. Bundan ıonra Galatasa -
ray bahçesindeki pavyonlar birer 
birer görülmüş ve çok tllkdir edil 
miştir. 

Bahçede lktısat Vekaleti fabri
kalar ve havuzlar müdüriyetinin 
pavyonu vardı. Bu pıwyonda 

Türk sanat kabiliyetini gösteren 

çok güzel eserler vardı. Türk işçi· 
sinin emeği ve türk zekasile ortaya 
çıkarılan eserler hakikaten takdi -

re Jayikti. Türk sanayii hi\rbiye 
fabrikasının sobalar ve diğer e§ya
larla lsak Naom Efendinin ay
na fabrikası mamulatı ve Raılyo -
lin, yayla, mandıra, ta -

besu, Bomonti fabrikalarının 

malları ve diğer ufak f abril-'.alar 
müstahzeratı da gezilerek takılir e 
dilmiştir. 

Millet Meclisi Reisi Kazım Pata 
sergiden çok memnun olmu~ ve 
kendisi ile görüşen muharririmize 
aynen §U beyanatta bulunmuştur: 

- Milli sanayi kısa zamanda bü 
yük terakki gösteriyor. Bu hnla 
bütün tekamül derecesine varac:a

ğı muhakkaktır. Geçen seneye nis
peten bu sene çok fazla bir terakki 
müşahede olunuyor. Sanayi erba 

hını bu gayretlerinden dolayı tak· 
dir ve teşvik etmek halkımızın da 
h:r vazifesidir.,, 

T opkapı güreş şubesi 
Dün, Topkapıda gençler birli

Bundan sonra İstanbul dericilc- ğinin giireş şubesinin resmiküşadı 
rinin pavyonu gezilmiştir. lstan • yapılmıştır. erasimde federasyon 
buldaki bütün deri fabrikalarının reisi Ahmet Şükrü, mmtaka reiıi 
bir arada teşhir ettikleri deriler Kemal ve şehir meclisinden ve 
ve mamulat arasında çok güzel klüp rüesasından Biycan ve klüp 
mallar vardı. Dericiler namına reisi Yümni Beylerle davetliler ve 
bir zat Kazım Paşaya: muhit gençleri hazır bulunmu~lar· 

- Avrupa ıugam garanti e - . dır. 

lstanbul Hali Ne Oldu ? 

T e~~f ... ;t";·;~·~·~··· .. ·~~de 
geri kaldığı anlaşılıyo 
Para meselesi de halledildiği hal 

aradaki ihtilaf bitemedi 
- ---·· .. ii ·ı . d ··h diıler,, Keresteciler yangın yerinde ya- cı er yerın e mu en ,o 

pılacak olan ıebze halinin 29 leş- ce uğraştılar, didindiler, pıl 
b . )'' 

rinievel Cümhuriyet bayramında lar yaptılar, beton . ırıa f'.tl 
temel atma merasiminin yapılaca- leccğine karar verdıler. r
ğı yazılmıflı. Y aptıiYımız tahkika hemen bir münakasa açını ... 

P b · de"' ta göre, sebze halinin daha uzun lıyordu. Aylardan erı del\. 
müddet, belki de hiç temeli atılmı- sa ha açıldı, ha as:ılacak 
yacaktır. du. rıı 

Alakadarların ve iktısat müdür Fakat gel gelelim: f-{ll ~el 
lüğünijn sıkı bir ketumiyet muha- yüzünden belediye feıı h~ş j 
faza ~tmesine rağmen biz hal iıi - iktııat müdürlüğü ara5111 

•• 111 
nin neden aylardanberi halledile çıkmış fen heyeti ınüdi.ir\l t• 
memeşinin sebebini öğrendik, ya - kat hal inşasına katiyeP d 
zıyoruz: görünmemiştir. Ziya. BeY 1,. 

· • •tıP1 
nelerce beklenmesını, ) .5t İstanbul gibi büyük ve medeni rıı ı 
büyük bir hal yapıtınası 

şehrin ufak ve temizce bir sebze 
haline malik olmadığını gören be- tedir. r11 

lktısat müdürü ise hn 1 
f 

tediye reisi Muhittin Bey ile şehir evci in~asını, şehir halkınıll 
1 

Jneclisi azalarından bir k1&mı keres yet" 
ce pis ve gayri sıhhi bir . i 

teci dükkanlarının yanmaııiyle mey sırı 
kanan sebze yedirilıneJ'lle 

dana çıkan arsada bir sebze hali 
mektedir. Ji~ 

yapmayı düşündüler. Bu hususta d bil 
Fen heyeti bu yüz eı1 ı·' 

tetkikat yapıldı, raporlar hazır • do .. ı 
saplarım çıkarmamış, tıt· 

landı, mesele şehir meclisinin iki t ıŞ 
münakasa işi geri ka 111 s·i 

içtima devresinde uzun uzun görü- d"I ce 
laf m ne şekilde halle 1 e 

şüldü. Hatta mecliste azalardan 
lum değildir. 

çoğu bugünkü sezbe hali ismmı ~ıJPJ'.t 
taşıyan yerin pisliğinde,n, rıhtım • Diğer taraftan ald•S .. ,.ı' 
sızlığından, darlığından ve diğer mata göre, §ehir medıs~ ·ıi 1 

birçok kusurlarından şikayette bu· dan birkaçı da sebze hahJ.~'~ 
lundular. Nihayet halka biraz te· kından fllakadar ol~ll 5 ıe 
miz sebze yedirmek gayesiyle mu· Azalar şehir meclisinııl (e 

evel içtimamda, ınedi5Çeıı"dıl 
vakkat bir sebze hali yapılmasına J11 
karar verildi. Büyük hal şehrin bu gibi kararların d~i:c edilıı1 

tarafından tatbik edılıP . il' 
planı yapıldıktan sonra inşa oluna 
caktı. Bu karar üzerine hesaplar si hakkında salahiyetler~ıect 
yapıldı, halin 180 bin liraya çı • olup olmadığı istizan edı 
L '"' } ld • ( • 8' • b'ld' ~· • b"r*tf ( !ı'acagı an aşı ı, l§ para me&e eıı ızım ı ıgımız ı "bİ' 

ne kalıyordu. Dahiliye Yekiıletiy- o dq., paraeızlık, ihtilaf i 1 pı1' 
le temas edildi, bir bankadan 11 - ler !Yüzünden hiç bir İt )'J 

tikraz müsaadesi alındı. Kereste masıdır. ,,,,, 

··' ···i:;:~b~i·;-;~;:·i;;:·d;;~~=:~d:~; ..... F;~~~·;··.:::·R ıı!i ~ 
Tamamına sekiz bin lira kıymet grr 

takdir olunan Kadıköyünde Cafer M. Heriyo Rusyaf~e~ 
ağa mahallesinde Duvardibi ıoka· cek, tetkik ede ~ıı.ı 
ğında eski 12 yeni 51 numaralı Paris, 1 (Hususi) -

11 
ft( 

maa bahçe hanenin borçlu müte - gitmek üzere hareket ede 
veffiye madam Sof ya Aleksiyadi riyot ~emiştir ki: ıı•ıl f 
ye ait dörtte üç hissesi açık art - - Rusyaya, 1922 de "1, i 

k l l . · kstlt f hrmıya çı arı mış o up ~3 - 8 - 933 tımse, gene aynı ına "ıtiifr 
tarihinden itibaren şartnamesi di rum; Görmek için. l{ı.ı jtİb" 
va.nhaneye talik edilerek 6·9-933 yet ve içtimai vaziyet ;of 
tarihine müsadif çartamba gunu bizden çok ayrı olduğ~. Jile~· 
saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul bir memleketi gidip got' tetl' 
7 inci icra dairesinde a~ık arttırma nuşmak, münasebetler 1',:ı•' 
ile satılacaktır. Arttırmıya ittirak mek, ıahsi dostluklar ··tii11 lf 

1- ld - bı.t için yüzde yedi buçuk teminat ak- azım o uguna d 

çeıi alınır. Müter,akim vel'gi, be - inandım. 3ct\~ 
lediye ve vakıf icaresi mü§teriye Rusyada bir şey yaP ,de'' 
aittir. Arttu·ma beledi muham lim. Göreceğim, tet~ilc 50~1~ 
men kıymetin yüzde yetmİ§ beşini konuşup görüşecegıfll~Je i~ 
bulduğu takdirde ihale yapılacak- beni davet ettiler. ts~e ·ıı deft'" 

"d -· ,cJ 
tır. Aksi halde en son arttıranm ta ıum ve gı ecegım : .ıe ı 

şsı> 11eı ahhüdü haki kalmak üzere arttır - dum. Sovyet RusY .. 11ıı.se e' 
ma 15 gün daha temdit edilerek arasında yeniden mı.ı dıt ~ıı' 
23 - 9 ı- 933 tarihine müıadif cumar etmiş olmasına fral15~"' '1'il ıJ 
lesi günü aynı saatte muhammen yalnız ben değilim · beP 

0
,J 

kıymetin yüzde yetmiş beşini betin tesisine berı f~ıırıs'~ıtt~ ~ 
bulduğu takdirde en son arttırana 1926 da Sovyet - ·t11ı'' Jı' 

.. . k Jl ' ;fil ihale edilecektir. Bulmadığı tak • tecavuz mısa ını Jl)ş ,~ıı 

clirde ihaleden sarf mazar edilecek önayak oldum. Bu~ı.ı iJ1 ~ıf 
tir. 2004 numaralı icra kanunu • derim. Memlekell~şıııfl ~ ~ 
nun 126 mcı maddesine tevfikan siyasetini dü~ünme~ tJ1,ıd',., ~ 
İpotek sahibi alacaklılar ile diğer örgüler arasında k3 ı.ı ı>'or 1' f' 

ka memleketler kalJJl "~' ı alakadarhların ve irtifak hakkı sa 11Jl".
1
-e , 

hiplerinin dahi gayri menkul üze • bedelinin paylaşm~'~,o~~ıl 
1 

rindeki haklarının ve hususiyle lılar. İşbu mnddeı 
1 

etıfl ~ ,ı ,' 
faiz ve masrafa dair olan iddiala- kamına göre hareke 1'1'' .• l 1 

k b l ,. ııt , -J"' rmı evra ı müs iteleriyle 20 gün daha fazlc>. ::lt\ ufll ., J1 .çl 

içinde icra dairesine bildirmeleri lerin 927-5388 do5> fil"" 
lazımdır Aksi halde hakları tapu le memuriyetinıize 
sicilleriyle sabit olmıyanlar satı~ ilan olunur. ( 6022) 
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Is tan bul Ziraat Bankasından: Deniz Yolları işletmesi 
ı.- AC:ErtTALARI : 
(\adı ö 

" ' • Köprüba~ı Tel. 42362 
ırkcc: ' ı· h·· d d h • ı\ u ur ar za e anı 

~22740 
Karadeniz ,_P_o_s_t_a_s_ı--• 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre 

N No. muhammen kıymeti 
S9°İ Topkapı Kürkçübaşı Kemilkiburun Ahşap hane Tam 11 600 T. L. 

Karadeniz 
592 Edirnekapı Hacı Muhiddin Acc çeşme Kagir hane ,, 19 800 ,, ,, 
593 Samatya imrahor Hacı Marıo! Ahşap hane ve arsa 3/32 8'2/ 34 100 ,, ,, 
594 ,, Tulumba Kagir hane 115 4 1000 ,, ,, 
595 " ,, Hacı Manol Ahşap hane 3/8 71 561 ,, ,, 

2. Aw 
RO .. gustos - 933 çarşamba 
ıl'· nu saat l 8 de kalkar. Dö· 
Uşle J· ı 

ıreboluya da uğrar. 596 Y edikule F atihsultanmchmet Demirhane Hane ve Ah ur 22164 70172 170 ,, ,, 

'--------(3674) 597 Topkapı Beyazıtağa Aksaray Ahşap üç düld.an Tam 37/39/41 2000 ,, ,, 
598 Eyüp Hacı Husrev Eğrikapı Arsa ,. \ 6/63 100 ,, ,, 

çANAKKALE 599 Beyoğlu Kamerhatun Kiraz Kagir hane 217 23 1430 ,, ,, 
600 Galata Arapcamii Yemeniciler Kagir Dükkan 110/120 1 642 ,, ., 

Yüzde yedi l:uçuk pey akçelerile ihale bede!Jcri nakden veya. gayrimübadil hon.o~i~~ .~denmek üzere y.ukarıda evsafı yazılı gayrımen
kuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihalelerı 7/8/933 pazartesı gunu saat on beştedır. Şartname bankamız kapısına 

\'aPtı 
ıo ru 4 · 8 . 933 cuma saat 
k da idare rıhtımından kal
Y:t· Kuşadası ve Gelibo'.u'ya 

saılmıştır. Senei haJiye ver&'sile belediye resimleri müşteriye aittir. (3363) 

nıl dönüşte uS! rar (3770) 
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ıstanbul Belediyesi ilanları 

Pastırma ve Sucuk ·imalathanelerinin sıhhi evsaf ve şeraiti 
hakkında tanzim olunan 15 maddelik talimatname 30 Temmuz 
933 tarihli ve 3198 numaralı lsta!lbul viliyet gazetesiyle neşret
tirilmiş o!duğu alakadar anın malumu olmak üzere il an olunur. 

(3756) 

Maliye V ekiletinden : ~ amsun !! 
l\ :: 1 - 2257 numaralı Madeni Ufaklık para kanununa tevfikan 
!i 3 \lapuru p b H Silik olmıyan ve ayarlariyle nizamı vezinleri tarı{ bulunan esl<i 
~ .. Ağustos erşem e H gümüş paraların; iJeride tedavül kıymeti tefedildiği zaman hal· 

ıii ~ijnü ekşarnı Sirkc:ci'den hare- ~~ kın mutazarrır olmaması için, Devlet al&caklan mukabilinde bir 
·: tietı :: b 
~ S c ( Zonguldak, İnebolu, Ei mecidiye 37 kuruş hesabiyle kibulü takarrür ettirilmiş ve u 
11 l' an:ıaun, Ordu, Giresun, i! huiusta Malsandıklarına tebliğat yapılmıştır. 
il rabıon, Sürmene ve Rize)ye g 2 - Cumhuriyet Merkeı: Bankasınca da beher on gram mes· 
;: a~inı :: 9 k t 1 k ~ F et ve avdet edeceldir. H kfık ve gayri meskfık halis Gümüş 1 uru~tan sa ın a ınaca -
'i y 

1 
azla tafsilat için Sirkeci ~l tır. (3661) 

·; e kenci Hanındaki acentalı- E~ -------------------------
. •na rnüracaat. Tel: 21515 g DOKTOR Daktilo aranıyor 
. ·=::::::::::::::: .... (S99I ) .................... H Hafız Cemal Türkçeye bihakkın vakıf mü-1'--------::.. ...................... esseıemiz için seri yazan bir 

. Cttret İşleri umum müdürlü-
ı an: Dahili haıtalıkları mütehaasııı daktiloya ihtiyaç vardır. Lisan 

"J DivanyoJu N. 118 Telefon: 22398 bilen tercih olunur. Vakıt Yur-
ikinci tesrin 330 tarihli ka· "'""'"'"'"'"'"""""'"111111111111111111 11ııınıııııınııııuııııııııııuınıın11 .. ,ıımıı11•11111111ıım duna daktilo işaretli mektupla 

~·~ hükürnlerin.e göre tescil edil- tarihinden itibaren Türkiyedeki müracaat. 

~t' • olan ecnebi şirketlerinden muamelfıtmr tatil edeceğini bildir- l~•ı••••••••••I ' ~nııı t b.. ı· 
~ ''~ a ııyet t (Sosyete Fran - miıtir. Mezkiir firketle alakası bu-

'1\-·~ur lö Komers de taba - )unanlarm. ıirkete ve icabında ls
'let• F 
~ e ranaaise pour le com- tanbul mmtakası Ticaret müdür • 
tı-ce d 

~' es taboes ) şirketi bu lüğüne müracaat eylemeleri ilin o-l'c :rn .. 
uracaatla 21 temmuz 933 lunur. (5590) 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 

Ucuz ak .. temizlik •• Slr'at 

v AKIT v ·uR D u 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
!:!'Pılacak Cetvel işlerinizi .. 
h_Ylakbuzlarınızı •• 
uefterlerinizi .. 
baskıya Ait lier işinizi .. 
V,~KIT YURDU 

~er Yerden Çok Ucuz Yapar 
1~tediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır . 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Muhammen 
Bedeli 

Lira K. 
137 50 Tamamı 71,78 arşın mıktarında bulunan Küçükpa-

zar'da Hocahayreddin mahaJJesinda Kazancılar 
caddesinde 30/30 No. lu dükkanıu 8/32 Hissesi. 

l 10 00 Tamamı 65 - arşın mıktarında bulunan Küçükpazar-
da Hocahayreddin mahallesinde Kazancılar soka
ğında 36/36 No.Ju dükkanın 3/ 15 hissesi. 

110 00 Tamamı 60 · arşın mıktarında bulunan Küçükpa-
ıar'da Hocabayreddin mahaJlesinde Yoğurtçu soka
ğında atik 21/23 cedit - 31/31 No. Ju iki dükkanın 
44148 hissesi. 

41 67 Küçükpazarda Hocahayreddin mahaUesinde Ka-
zancılar sokağında 8/8 No. lu kagir dükkanın 8/96 
hissesi. 

Baladaki mahlul emlak Ağustos'un 28 inci Pazartesi günü sa· 
at 15 te Pazarlıkla satılacağından talıplerin mah!iilat kalemine 
müracaatları. (3748) 

Eliziz Vilayetinden : 
Elazizde iıkaa edilen Romanya rnuhacirlerinin hane inşaatına 

sarf olunmak üzere lçel Vilayetinden Malatya istasyonuna gelen 

830 metre milfip çam kerestesinin beher metre mikabı 700 ki
lo itibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyonundan 

Elizizdeki depoya nakli için beher ton on üç Jira belediye ra• 

yicife 26 • 7 • 933 tarihinden l 4 · 8 - 933 c kadar münakasaya 

konmu,tur. Talip1erin 14 - 8 • 933 sa at on altıda % 7,50 teminat

larile Viliyet iskln Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müra-
caatları. (37 49) 

Devlet Demiryolları ilanları 

2. Ağustos • 933 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş bulunan 
banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakasası 17 - Ağus-
ots. 933 perşembe gününe talik edilmiştir. (3624) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Ma mülhakat Dilıce ve Hendek idare ambarlarında mütera

kim takriben (870,000) kilo tütünün Istanbula nakli pazarlıkla 
ihale olunacakhr. Taliplerin . şartnameyi gördükten sonra pazar· 
lığa ittirak etmek üzere 0o 7,5 teminatlarını hamilen 7 - 8 - 933 
pazartesi günü saat 14 de Galata'da Alım. Satım Komisyonuna 
müracaatlıuı. (3450) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikalarımız ihtiyacı için pazarlıkla 1250X2000 X Sm/m eb'

adında heı katlı (200) adet Kontr plike satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gördüİ\ten sonra pazarlığa iştirak etp 

mek üzere (7 · 8 • 933) pazartesi günü saat 15 te Galatada A· 
hm, Satım komisyonuna müracaatları. (3704) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden; 
Paşabahçe Fabrikası için paıarlıkla (2150) ton maden kömürü 

sahn alınacaktır. Taliplerin fartname}'i gördükten sonra pazarlı
ğa iştirak etmek üzere ( % 7,5) teminatlarını hamilen 9. 8 - 932 
çartamba günü saat 15 te Galatada Alım, Satım Komisyonuna 
Müracaatlerı. (3455) 

Erzurum Posta T. T. Baş 
Müdüriyetinden; 

9. 7 · 933 tarihlerinden itibaren yirmi gün müddetle münaka

saya çıkanlmıf olan Errnrum, Bayburt arası Posta nakliyatı için 
talip çıkmadığından munakasa ı9 · 7 · 933 den itibaren bir haf• 
ta müddetle temdit edilmiştir. (3751) 



, _ '""'"'~~'" ...... ··-.. -·-~-·-----------... ~· ... -.. ,....., 
~ Istanbul ve Trakya eker Fa ikaları JOrt Hnoninı ~irketin~eO' 
' Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin ki!odan az 

olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:a~:ı~~yaç~::::: Kristol Joz ~e~erin Kilosu 36, 7 s ~on~ıba KOP ~e~erin Kilosu ~9 ,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir . .astanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
riş!er bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. 51- J 

pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 1 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 - 30 Telgraf 
adresi: Istanbul, Şeker Telefon No. 24470 . 

. ......... ~ .. ---·-~ ... - .. """""' --·--... ·--------~-"-""""""""""-1 
• fü .. !ıı 11 j@ Karaciğer • Mide - Barsak Taş, kum hastalıklarımn kat'in tedavisi için ffllllllllllllllillll/lm . 

= Açılm!ı~~n·~n ~o!~~~~~tel _!:on ~~!~a -Plaj İ 
Hergün Köprüden saat 6,30·7,35·8,20·10·11·13, 15-15,10 da Haydarpaşaya giden 1 
vapurlar1n trenleri ve cumalar1 ilaveten sabah 7 vapurunun· treni i~me ı 

membalarına kadar gider gelirler. ~ 

• ı . · ımı· ım ıı 1 ,00111· ııınnı ııllllmıııınııııllillllll~ıı ıın~ıırım~!illllllllıilllllllllllLııııınııı~ııınmı ııınıııınıııınıııııını~ıııı~11100111-•1 
Mü 1 a Se risef a in idaresi 1 /'================::==============================, 

. ~ Y , • , , il Bah~e ve Birahane il 
Tasfıye Heyetı Reıshğınden :umu· =.~=·,~.· NovOİ:ni 'ıili 

2248 No. lı kanun mucibjnce Seyrisefain Müdüriyeti 

nıiyesi l ·Temmuz - 933 tarihinden itibaren lagv edilmiş ve !i Beyoğlunun en güzel yeri !J 
"J 932 .. swci mJliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vereceği ii Q lı 
ha~İ:leye intikal ey:emişt i r. Mezkur idareden alacağı olanların :: Bira· 2 kuruş il 
alacal,hırının hanği seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağus- ~~ Iİ 
tos. 933 sonuna kadar pullu bir beyanname ile Hey'ete bildir· H ~iuhtelif mezelerle her ncv ı iİ 
meleıi. (3517) ~.~. rakı da \'ardır. •ı 

H E~ AYltJ 

Kiralık Odalar 
Orhan B~y hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler./ 

iyi ve temiz yemekler 
~ 1 

il Her akşam ıı 
~ Konser Müzik 1 
-... ............................................. 1.. ı ~ ............................................• .. fi!' .......................................................... 
~ 3. K. O. i . . . . 
i Satınalma Komisvonu i14nlan· i . . . . . ·························································· 

lzmir Mat. Mv. SA. AL. KOM 
dan: 

1.594.000 kilo odun kapalı zarf· 

la münakasaya konmuftur. ihalesi 

7 ağustos 933 pazartesi günü saat 

16 dadır. isteklilerin tartnameyi 
görmek üzere her gün ve münaka· 
saya girmek için o gün ve vaktin· 

den evel teklif ve teminat mektup
lariyle lzmirde Mat. Mv. Sa. Al. 

Kom. nuna müracaatları. 
(3159) (3223) • • • l 

lzmir Mat. Mv. SA. AL. KOM 
dan: 

2.004.500 kilo odun kapalı zarf· 
la münakasaya konmuftur. lhaleıi 
7 ağustos 933 pazartesi günü saat 
17 dedir. İsteklilerin şartnameyi 

görmek üzere her gün ve müna • 
kasaya girmek için o gün ve vak 
tinden evel teklif ve teminat 
mektuplariyle lzmirde Mat. Mv. 
Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. 

(3158) , (3224) ............................................................ 
~ru ........ G ............ ;h ..... iii;··k;b·ı~·;;·i··ıı 
i! • arJ Beyoğlu, istiklal il 
!i c:ıı.ld esi, Galatas:ı- H 
~~ ray istasyonunda Recep Bey apartıma- İİ 
:: nına nakledilmiştir. Kapısı Mektep so- !I .. .. 
.. . . k ~ T 1 ~ 41 .. .., l •• :: kak, t ıncı ·at • o. 1- e . • o. ' - H 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:ıaıııı:m 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - htanbul 

Maarif V ekiletinden : 
ilkmekteplerin dördüncü beıinci sınıflarına mahsus Tarih ki

taplarının baskı ve satış işinin. pazarJıkta jhalesi. 

ilkmekteplerin dördüncü ve beşinci sıoıfl ara için Maarif Ve· 
kaletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Tarih kitapJa rırı 10 

basma ve dağıtma iti açık münakasa şeklinde 3 Ağustos 1933 

Perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti MU•· 
teşar1ık Makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlık1' 
ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenJerin şartıı•· 
mesini almak üzere Ankarada Maarif Vekaletine, lstanbuld• 

Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitapların müsveddelerini gf rrııtk 
için de Ankarada Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürlüğüne ınür•• 
caat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık 
muvakkat teminat akçasını Malsandığına yatırdıklarına dair bir 

makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu Komisyon Reif' 

liğine teYdi etmiş bulunmaları lazımdır. (37~ 

MerzifonAmerikanKızMektebi 
Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi 

Leyli ücreti: 175 lira - Nehari ücreti 20 Jira 
Merıifon Amerikan mektebinden malümat isteviniz. 

(5978) ~ 

Denizli Vilayetinden: 
r • Denizli Buldan Alaşehir yolunda inşa edilecek ~2314 . 1~0 

15 kuruş bedeli keıifli 8412 metre tul B!okajli şosa inşaatı ıÇ;, 
teklif edilen bedel haddi liyık görülmediğinden 9 - Ağustos·9 " 
çarıamba günü saat 16 da pazarlıkla ihalesi yapılmak üzere teıO 
pit edildiği ilan olunur. (~ 

Sıhhat ve menfaatlerini düşünen 

ASRi KADIN 
Ahvali umumiyeıinin iyi bir halde bulunması hıfzıssıhhasıP•0 

itinaıma ve hıfııssıbbası ise sıhhi tuvaletinde kullandığı "'ot· .. 
tahzara medyun olduğunu bilmelidir. O, taharetlerinde "e y 

11 kanmaJaıında daima fena kokularıoı izale ve mikropları itlaf ede 

• yeti 
müıtabzarım kullanmalıdır. Sari hastalıklar vu\rnunda sır• ıJI 
defi için "Lysol,, un istimali şayanı tavsiyedir. Alameti farık•O' 

bimil bulunmıyan mümasil müslabzarları reddediniı. 

Fabrikatörleri: SCHUELKE & MAYR A. G. Haınbou'!-> 

"·-U•m•u•m•i•a•c•e•n•ta•s•ı •: . s •. •J•a•k•oe•l•M•a•h•tu•m•u•,•ls•t1a1n•b•u•ı.-.. '~ 

Hatıralar ve liesikalat 
Harp kabine/erinin isticvll;~ı di· 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ulJerın•" dit· 
vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmekte 

Harp kabineerinin isticvabında,1• 
Biltün harp senelerinin ve mötareke yıllarınm en can~•~'" 
balarını, bu eserde bulacak, Jezzetle, merr.~!~ okuyaca 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 


