
ntlra konferansında para 
• 
'ilerinin müzakeresi başta 

geliyor 

Sayı: 5542 Tahrir Telefonu: 21379 Perşembe 15 HAZIRAft • (' ınca 

Dörtlerin Avrupaya Tahakkümlerine Karşı Hazırlık .. 

Dö;t1~;-~I;·;k~·~·; .. k;~ş~··b·i~-d~ 
"Islivlar misakı,, 

l>Q Btı.GRAT, 14 (H~uıi) -
itler miıakı ıözü ortaya çıktığı 
~ bir çok devletlerde, hoı -
~uıluk a1iimi belirmiıti. Dört
~ahafilinin ıürekli neıriyatına 
ı...= -en, burada, dörtler miıakına 
;:• enıniyetaizlik devam etmek -

ır, 

&i '1.' eıprit de Belgrad,, gazete -
'&ıtkYanı dikkat bir makale yazdı. 

lııakalede, lılav memleketleri-

nin, dörtler misakına kar!• bir Is - ctevtetlnln bir Avrupa dlrektu\-an kurmaları 
lavlar misakı aktetmelerini teklif na !M't tetkıt eder ,.e bu husustaki gayreUe -

rint hiç., indirir. Garbın dört devleti, doj'ru-
ediyor, diyor ki: 

dan dofruya veya bilvaaıta İslav clevletlerlae 
( blavları lklııc l plana atıııı , .e Anupadakl ıera;•p nllluz edemezler • ., 

mevkilerini tezl'lzüil" tıkratan bu bl'ynf'lmllf'I 

tarzı hattkf'tf' karıfı İıslav mlllı•tlerlnln a k sül

lmeU llzımdır . 

(Dörtll'r mlıwıkı ırlbl, İslavlar misakı akt

etmek için hiç bir mlnl görmlyoruz. İslavlar 

da, ırullıu idame etmt>.k Vf' tıdav mllletlerlnin 

menfaaterlnl JtÖ7.etmck gayesiyle bir misak 

aktetrm-lldlrler. Böyfo bir misak, dört ,;arp 

Bundan ıonra, dörtler miıakı

na ııyan eden Polonyanm bu mi • 
saka ön ayak olma11 ve lılav mil

letlerinin hukukunu muhafaza içi~ 
derhal bir faaliyet proıramı ha • 
zırlamaıı teklif ediliyor . 

Suriç Y oldaŞın Elçiliği J\Inıanyada yeni 
bir moratoryom 

~atırlardadır ki, Vaıington Onuncu yıl dönümü münasebetile 
e&.....,eranıı toplanırken Amerika 

tt~' rei•İ altın üzerine amba..- Ankarada merasim ve mühim bir nutuk 
' 11nUJ, doları altın esasından 
'ehtı.ı~,, k&rfılıkıız kiiıt para hali· . 
~l'IDİfti. Bu defa Londra kon· 
~ ı toplanırken de Almanya 
tit döyiz moratoryomu ilin etmit 
...:a. Döviz moratoryomu demekten 
, ~dımız ıudur ki, aayri mu • 
~il bir müddet için Almanya 
~Bankası 1931 senesinden 
~~ husuıi borçlar için döviz 
\it.:teceii'1i hük&nete bildiımit· 
' rçlular takıitler ıeldiii za • 
~ \;,rçlannı bankaya setirip 
~ l. O!arak yatıracaklardır. Bun
~~ada alacaklılar heıabma 
~ f.._ olunacaktır. Fakat ban· 
'-i ~rkı ecnehi paraıma deiittir
~eceii için alacaklılar paralarım 
~acaklarclır. 

olarak gelitinin onuncu yıl dönü • 
mü ıerefine bir ziyafet veımiftir. 

Ziyafete Baıvekil lımet Pqa 
Hazretlerile Ankarada bulunan 
bütün ecnebi elçiler, elçilikler er
kanı, vekiller heyeti azaıı bulun • 
muılar~ır. 

ANKARA, 14 (Hususi) - Su -
riç Yoldaş on senelik elçiliği müna. 
sebetile şunları sÖylemiştir: 

" Habramda silinmez izler bı -
ralran, "Sovyet Sosyaliıt Şuralar 
'lttihadı,,nı temıil ettiiirn on ıene 
zarfında, iki memleketi arasında, 
ehemiyet itibarile f evkalide müs· 
teına vekayi cereyan etti. 

Buraya geldiğim ııralarda yeni 

ta ~ba Almanya böyle bir kara· 
"iç.in ittihaz etmittir?. ~t h8ytlk elçlal Sarlç Yoldat 

ti'- huauıta ileriye ıürülen birin- ANKARA, 14 (Huıuıi) - Hari 

.Türkiyenin o esnada henüz bitmi
yen Lozan konferansına bir giriz
gah teıkil eden büyük askeri zafer 
leri ·bulunmaıına rağnıen -siyasi 
cephede henüz istiklal mücadelesi 
ni tamamlamanııt olduğunu hatır· 
lamak kafidir. Geldiğim sıralarda, 

~ Almanyada kafi derecede ciye vekaleti vekili Şükrü Kaya 
~ "'e döviz ıtoku kalmamıt ol • Bey bu aktam yirmi buçukta Mar· 
~ ~~r. Fakat kararda dikkate d~ mara kötkünde Sovyet büyük elçi 
nıt~ llokta vardır ki, bu da umu ıi M. Suriç'in memleketimize elçi Deı•amı Onuncu Sayıfada 
~. C 'I -.e mahiyette olmaması • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıı••••••••n•••••••"'"'"''''••••••••••••••••• 

....,Ü Alm~:::.:ı ~:;:· Bir Mütevelli Tini 
~ Devamı ikinci Sagıfada 'I" 

&ir •· 1 · 1 b. güze artist e ır 

hoksör evleniyor! 

~ .. Aaal o..tna 

' hJcnı artiatlerinden Anny On· 
~el' d~ methur bokaör Max 
ttıtt.ıı'tıa ıle evleniyorlar. Dün 
>otı-td •r bu izdivacı haber veri -

b ı. 

t;.~lc.a Ba ~eti r er'in de Brodvey ar -
'··ilden June Kinght ile evle· 

.-.: ~ lllılaıı!~or. 
~ ~ Baer ın June ile evlenmesi 

'~~- karısını bof&ID&sı icap Sc"- ... 
~ eliıin bir daha bokıörlüğe 

teceı· .. ı ı IOJ enmektedir. 

Bu zatın Ayaspaşa ile hiç bir müna
sebeti olmadığı sabit olmuştur 

-2-
Salihattin Molla Kevakibi za· ı olmuı?. Selahattin Molla bu itin 

i dedir. Kevakibi zadeler aslen A - mahiyetini izah için zahirde çok 
raptı!'. Fakat bu zat diğer taraftan makul bir yol bulmutlur: As'ında 
eline Ayazpaşa ahfadından oldu- Arap bir aileye mensup bir adam 
ğuna dair bir ilam almıf, bu ilam mutlaka gene Arap bir aileye men 
ile Ayazpaşa vakıfları üzerine mü· sup kadınla evlenmez. Bu kadın 
tevellilik hakkı iddia etmiş, bu meseli bir Arnavut P•tasının kı -
hakka istinaden bu vakıflara mü- zı olabilir. Bu evlenmeden de bir 
tevelli tayin edilmesini istemit, çocuk doğabilir. O vakit hu çocuk 
evkaf idaresi bu ta'ep ve iddiayı babası tarafından (Arap zade), 
gösterilen ev?'aka ve ilama göre anası tarafından da (Arnavut za
murafık görerek Molla Beyi mü - de) olur. Sonra babası tarafından 
tevelli yapmış, Selahattin Molla arap, ana111

• tarafından amavut o· 
diğer bir çok mütevellilikleriyle lan bu çocuk zamanla büyür, o da 
beraber Ayazpafa vakıflarının da evienir. Hem de bir Türk veya Çer 
b~ına geçmiıtir. kes kızı alabilir. O vakit hu evlen-

Bu suretle esasen Arap bir aileye medf"n doğan çocuk Arap ve Ar
mensup olan Molla Bey Arnavut navut olmaktan ha§ka Türk ve 
ıülalesinden olan bir ai'enin ev - Çerkes aile.sine mensup sayılabi • 
lidı vaziyetine geçerek o aileye lir. 
mahıuı bir kanuni hakkı efine al• itte Selihattin Molla böyle gayet 
mıttır. m tıkt ltir yoldan giderek iptida 

Acaba bu it naıd olmuı ta böyle Devanu Ol'llUIC!' Sqılada 

M. Troçki, Hif lercilik dün

yanın başına bir felaket 

getirecektir, diyor 

idare Telefonu: 24370 Sayıaı 5 Kurut 

gömülüşü 
Çok hazin ir cenaze alayı ile merhu
mun vasiyeti de yerine getirildi : 
Cenaze. B_~şjkt~ş .. stadından_, g~irildi 

a-.. ıktq yollannda cenazenin ge~ljı ·- Tabut B8'11dq ~ atatliiııK1a 

Betiktaş klübünün umumi kap - şa hastahanesinde huırl•nm11 ve 
tanı, futbol federasyonunun umu· saat on iki - • 
mi katibi ve spor i.lemimimiz:n ye doğru Be- ,,..----------.......... 
büyük varlığı ŞP.refi dün gömdük. tiktaıta Si • 

Cenaze m"raıimi çok müesair 
ve çok muhtefem oldu. Şehrin ta -
nınmış bir çok simaları, bütün spor 
teşekküllerinin mürahhasları, mer
humun talehe3i, arkadaşları ve 
bütün Beşiktaş1ılar bu son vazifeyi 
ağlıyarak yaptılar. 

Gözlerle gönüHer azlndı , yürek
ler daha bugünden hasret ve i şti -
yakın verdiği acılık'a şiş ti , kabar
dı. . ~ :(. 

Merhumun cenazesi Cerrahpa -

nanpafa ca • 
miine getiril • 
mişti. Şere • 
f İn dostları 

ve arkadaı -
larının hepsi 
buradaydı. 

Başta C. 
H. Fırkası , 
vilayet, bele • 
diye, Betik -
taş H. Fırkası, 

Hallt Be' 
( Beyaut) 

Beıiktaı klübü, 
Deı,amı Dokuzuncu Sagılade 

······························ ·· ·~ ························································· 

Yaman bir dolandırcı 
imza taklit ederek 

çeken biri 
bir hayli 
yakalandı 

lıtanhul, Ankara, İzmiı· gibi üç. j Riza ve Mahmutp~ada yai~ıkçı 
büyük şehirde ileri gelen 11 zatı Hüseyin Beyleri dolandırmıttır. 
dolandıran bir sabıka' ı İstanbul Kemalin bulduğu usaı yepyenidir . BUyUk 

zabıtasının işarı üzerine lzmirde malcnm sahiplerinin imzaıannı ve yazılarmı 

k iyice taklıdi öğrendikten sonra bu makama 
ya alanmıştır. Bu dolandırıcının 

tabi menmrltırıı. tezkere yazmakta ve sonra 
ismi Kemaldir. Kendisi 25-26 tezkereleri kendisi götürerek para almakta • 

yatında kadardır • dır. 

Ankarada dört beş zatı ve Is • Kemal Anltıı.rnda Maliye Vek!letı mUdUr • 

tanbulda mali teşkilat ıeflerinden !erinden birisinm ağzından !stanbulda man 

birisiyle Baıağazade ambarında Dernnu Dokuzuncu Sagıfada 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--~ Küreiarz 
Bir 

Çıkmazda 
Muharriri: 

2 inci makale 

Bugün 
4UncU sayıfada 

~·· 
Mtlıterl - Ba ne kadar dehıetll roman 1 
Berber-O-yede -çlannu elim cllk'olda da...._ 

itim kolaylqb ya Bepfeacll ı .. 
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1'~/T'ın Tefrikası: 29 
---···-·-.... ························ Dilimiz 

3 MAYIS GECESİ .. 92 inci liste 

A~KAHl\ 14 ( A. A. ı - T o:r. Ce
mi~etinden: 

lıa - Ben mi Kerime hanımın yo· 
il\& kestim? ? • 

s· - Ben olduğum yerde durdum. 
~:dlco~ğa girdiniz. Ben merak i· 
\' d~Ydırn. Çıkmanı bekliyordum. 
d ti'' •ekiz dakika sonra çıktın VP. 
t l 'b• rı 1 kotmıya ba§ladın ... 

"ı .. ;- Bütün bunları, beni gördün 
il, . 

Ll- Bana doğru geliyordun. Fa· 
"' b' d . lctıd ır en, sağa kıvrıldın, karşı 
~ •rınıa geçtin. Böyle deli gibi 
w~n için mühim bir sebep ola
~tı p · d ı· deı.a · eşın en ge mıye cesaret e· 
lel'f '~İnı ... 33 numaraya doğru i -
~dını, Evden yarı giyinik bir a
le çıktı ve biraz sonra bir polis
d1ı leldi. Y akla§tım. Bir §ey mi ol -

' dedirn. 

di :- Daha ne olacak. hanımefen
tı öld" d"l ' d' di. ur u er. ıye cevap ver -

~Polisle beraber eve girdiler. 
!t il Reri döndüm .. Ne yapacağımı 
t.:~t'trııttıın. Arkandan koşmak is
le~;~· Muhakkak, ki büyük bir 
~ ılce geçiriyordun. Biri seni ta
~t~k olıa, mahvolurdun. Fa • 
d'aı lozden kaybolmuıtun. Mey -
t, :-. Yoktun. O dakikadan son -

80 1 .elıye döndüm ... Ne yaptığımı 
~'Yerniyeceğim, çünkü bilmiyo • 
I~ ~· ~eç vakit klübe gittim. Mü
')ıl ru orada buldu.. Ertesi gün 
\jl' dıtn ve benim için yapılacak 
~ey olduğuna karar verdim: 

ilk. 

diiıa' kerime öldü diye mi üzül -
~l ' Yokıa katil beni zannettiğin 

" tbi kaçttn ?. 
Jr.ç;;_~eni katil zannettifim için 

hel'İJnaı•ın gözlerinin içi güldü. 
ıia.ı;- ıavallı Safa.. Her neyıe, 
lliııJ 1 ben anlatayım da dinle .. Se 
l•ld~ kavga ettikten sonra doktor 
~·· ~uay~ne .~~i, haınile oldu· 
lt.İi u soyledı .. ~utu? gün seni bek· 
" 1tı. Bu mu1deyı verecektim. 
'itl11ı d' N · d bilı..· e ın. ere e olduğunu da 

1Yordum. 
' Beni affet Neriman. 
':"" Gece Nuri beyle de yemek 

t;,"1. MeUha ile sinemaya git • 
\o Orada, yanımızdaki locada 
d:b)orlardı. Neriman iımini 'd lıQı. Kulak kabarttım, §unları 

•• llln: 
)Ot?' Bu ıece Kerime hanım gidi . .. 
~Nereye?. 

ı, .. '- Safayla beraber kaçıyor • . .. 
li"""-.._ Yok canım! ••• Nereden bi-.. .,.., .. _, ........ 
)~-;; Duydum. Yarın herkes du· . ,, 
a_~~11llfmalarına devam ettiler. 
~ l• 0Ca.dan fırlayıp çıktım. O ge 
)l &~Y&tıın miıafirleri vardı. Ora-
ı ••ttiııı B' . k' h' . . Y\d • ızım es ı ızmetçımız 

Ct~1 lıatırlıyorıun ya. O !imdi 't ~a oturuyor. Ondan bir eski 
0 de bir şapka istedim. 

.... ~ ~adem ki eve gelecektin, 
•Jafet değiıtirdin?. 

"- :- lltaklar olup bitenin farkı· 
ltıc_ ~ftlasınlar idye. Şadan beni 
~. ~ ~Pıdan çıkardı ... Hasan Sıt-

1111 e•ı'n· .. .. ld' ....., .... ın onune ge ım. 

....._ I>eınek beni gördün?. 

~İta Cin·~ayır, seni görmedim .. E • 
"'-ılıJc Uııde durdum. Her taraf ka· 
d, d~~ Ne yapabilirdim? •• Belki 

"'eti., c:~lıar~m ~edik~dudan iba· "'1 11 döndum, brr otomobile 
'!'Q. ~k1'a c . . e· r enana gıttım. ır 

az dansettim, sonra eve geldim ... 
Kerime hanımla konuşan ve bera
ber eve giren ben değilim. 

Kocasının inanıp inanmadığı • 
nı tetkik etti. Safa bir tey söyle -
medi, Neriman devam etti: 

- Yol da gördüğün kadın ben· 
dim, fakat eve giren ben değildim. 
Caddede kotan da ben değğildim. 

Safa masanın üzerinde duran 
bir tablayı aldı, iskemlenin üze -
rine koydu: 

- Bu tablayı masadan alıp is· 
kemleye koyan ben değilim, disem 
ne yaparsın? .. 

- Demek inanmıyorsun?. 
- Sözüne inanmak, inanabil • 

mek için hayatımı verirdim. Fakat 
imkansız .. Hem madem ki yanıba
şımdan geçtiğin halde beni tanı • 
ma8ın, demek, ki gayritabii hal • 
deydin ... Belki de sonra ne yaptı· 
ğmın farkında değilsin. 

- Hayır, olamaz. O gördüğün 
kadın, Kerime hanıma yaklaıtığı 

zaman, sen onlardan ne kadar u
zaktaydın?. 

- Elli metre kadar. 
- Önünden geçtiğim zaman Ü· 

zerimde ne vardı?. 
- Görmedim, yalnız yüzünü 

gördüm. 
- Gördüğün kadının kıyafeti· 

ni biraz olsun tarif edemez misin? 
- Hayır. 

Neriman kı°zdı: 
- Canım, böyle ~ey olur mu?. 

Biraz düşün, iyi düşün, elbette gö
züne çarpan bir şey olmuştur. 

Biraz düşündü: 
- Zamıederim ki koyu renk 

bir manto vardı. 
- Ne biçim, ne renk manton?. 

O kadının yüzünü görmedin mi? .. 
- Görmedim. Ama görmeden 

sen olduğunu tanıdım .. Hem neden 
bunları soruyorsun? .. Eğer ,kızın 
tevkifi işi altüst etmeseydi .. 

- Neyi, hangi i§i altüst etti?. 
Sana yanlış görmütıün, aldanmış· 
sın diyorum. Neden inanmıyor -
sun?. Genç kızın tevkif edilmit ol· 
ması da senin aldandığına delil • 
dir. Onu cesedin yanında, elleri 
kanlı ve tabancalı bulmuflar ... Üs· 
lelik Hasan Sıtkı beye de ateı et· 
miş .. Cinayeti iılediği meydanda 
değil mi? .. Gördüğün kadın o ola· 
cak. 

- Pek ali, madem ki ısrar edi· 
yorsun böyle olsun. 

Kalktı, gene odada dolaımıya 
batladı. 

- Neriman, aile dostlarımız • 
dan ihtiyar, yaşını başını almışlar 
var. Böyle birine git de sana nasi· 
hat etsin . 

- Saçmalama ... Her halde bir 
avukatla, bir müddeiumumi ile gö· 
rüşaen daha iyi olur. 

Bu esnada kapı açıldı, Müfit 
girdi. 

Neriman haykırdı: 
- lıte, Müfit burada. Her hal

de ona itimadın vardır. 
Müfit hu sözü işitmemezlikten 

geldi. 

( Dtwamı var) 

Kıır~ılı ld:ırı ar:ın:ıc:ık ar:ıpç:ı \ 'C farsç:ı 

k climekrin 92 numaralı listesi ~udur 

ı - \'aıt-Y:ıt· 7 - \'ukuat 
2 - \'ııde 8 - \ 'ukur 

3 - \ 'azifc <) - ~iyaset 
4 - \":ızİ)Ct 10 - Zi\afot 
5 - \ 'cfa 11 - %iıhu1 
6 - \'L'k:llct 12 - Zımni 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

62 inci liste 

37 inci mektep: 
Humt: Tanrıya bağlaıım:ık - Haram: 

Tnnn )U!'l!ığı - Hava: Yt•I - Hınııi: Aı;ıl•, 

ı;ıif,, hoppa - Havnılls: 1%•tllcn söz - Hn 

\'ııle: Tahta gergi, akrı - Havmıla: Alt ıuı~ 
rııı, kurııak - Havuz: Çukur - Hayat: Ul 
rilik, ta lık, B\lu - Hnyvan Canlı. 

33 üncü mektep: 
Hımtl,ret: Yurt dtı)guı;u, bulun dııygusu

llıınıt: Mğınt• - ll:ıram: Yasak - lfan·a: 
Diri - Havai: OoğiimsU, ba~ - lla\'L\dlı;: 
Olan biten - llavulc: t :ınlne hını.kına, tuh· 

tapt'rde - lluvsnla: Anlayış - Havuz: Su 
hık, ııu çukuru - Hayut: Sn~lık, dirlik, ya 
şıı:yış - Hayvan: l'uısıynn, gcuıı, diri. 

12 inci mektep: 
Jlarıılycl: Odlu <;ldıım - Hamt: Değerini 

bllmt>k, ölmek - ilamın: Yasak - Hına: 
\'el - Jla,-ai: no , a~·ık mavi - Havadis• 
Olatan nı'Aneler, Yeni söz - Hal-alc: Baş· 
kasma bırakmak - Havsula: Kuş kurııa -
~ı. ıuılayı'), ıılt karnı - lla\·uı:: (iukuk -
Hııyııt: Dirlik - Hayvan: IJlrl. 

56 ıncı mektep: 
. Hclı!S: lstek - II!'ybd: Ilüyliklük -

Hı•Jt•t: llt•psl - Hll<': \'ulan - Hıiocr: Bil 
gl - Hilliyct: KendlsL 

14 üncü mektep: 
Hanılyd Jyl Ylirekıı klm!I~ - Hamt: Ol

ıııc - lfan\m: l'Ul!lllk eylrmc - Hav\'n: Aı' 

Unvai: Boş y('r ile ftÖk urusuıda olan - Ha 
Yadis: Sonmdıın olanlttr - Hıwule: Si)nınr 

IRyı,, blrlblrl Üııt'rlne ('e\irme - Havsala· 
Kursak - HaYUz: lJstallkla yapılış uıu çu

kur - llııyat: Sallık, dirlik, Yafll.l'lf -· 
lfay\•ıın: Diri nesne. 

1 inci mektep: 
Hamt: Hğmc, öğiiş - Havadis: Dönen sffı; 

te r - Havale: Gönderme, Çevirme _ Hav 
sala: Kursak - llal'UZ: Su Çukunı _ Ha • 
ynt: Dirilik, ya~ma - Hayvan: Diri, ya.,ı 

Tatbikat mektebi: 
Ha,'\ız : Su çukunı - Hayat: Sağlık, dlr 

ilk, ya ayııı • 

5 inci mektep: 
Hamiyet: İç nt~l - llarııt : Tanrı \'<'rglsl

nl övme - Haranı : l'asaktı - Hıwll: htck, 

ös\inme - llavni: l'ırııırı, uçarı - Jla\adls: 
S.·nlar, doğun işler - Ha\'nlc: 8a3kasına çe. 

\lmıc - Halııala: Alış ~Ucu, çatı - Ha . 
nız: Su biriktirme çukuru - Hayat: Yaıta. 
yış, clJrllk. 

28 inci mektep: 
Hamiyet: Öz ııözlil - llarnt: Ö\'Dl('k - Ha 

rnm: ı·nsak - Hanı: l't>I - Havai Gelgeç 

Hnrndls: Du;nılan söz - llavl\lc: üste atms 
- Hav&ala: Kurııak, kaıılay13 - Hın'ln:: 8•1 
durutı - Hayat: Dlrllö, llDflık - Ha;)"\'an: 
Canlı, ya,ıyan • 

29 uncu mektep: 
Hamiyet: Koruma - Hamt: ÖğM('k _ Ha 

ram: l"ıısak - Ha,·a: l "eJ - Havai: DütJ<Un 

- Havadis: J>uyuş - lla\'ale: Bırakma -
lla\'sala: Kılır - llıı\'uz: Çukur - Hayat: 
Dlrlllö, a\•hı - ffapan: Yaşayan. 

44 üncü mektep: 
Hanım: l'aııak - Havadis: DU)'Uk - Ha

\"Bll': lş bırakma. gönderme - llanıala: tç 
varlığı - Hın u:r.: Gannc - llayııt: Yapma 
- Hayvan: Dlrılt'r. 

3 üncü mektep: 
Hıı,·uz (h:ın): Tıyıınk - Hu~at: Olrllllc. 

43 üncü mektep: 
Hamiyt>t : Yurt korurlul< - Hnınt: Tanrıya 

ulanan - Hnmm: Tanrı beğ!'nm!'z - Hava: 

=======-=--=======-==-! Solulc, solunan, yrr snrarı - H:ıvul: G!'lgf'ç 
l'!!r ıınranm, 3t'J ııarancıı - Ha,ıaclJs: tla -
nık, duyuk - Hal"llle: Ustüne çr,·ırme _ 
Havsala: Uıı evi - Havm:: Su durağı - Hay 
van: 1'aban~. ftdamsız, damsıE. 

Köycülük şubesi 
Halkevi köycülük şubesi bu ay 

sonunda Tepebatı liyatrosunda bir 
müsamere verecektir. Müsamere 
civar köylü kadın ve erkeklerde 
davet edileceklerdir. 

Temmuz ayı zarfında da köyle· 
re aeyahata çıkılacaktır. 

49 uncu mektep: 
Hamiyet: Büyükllik - Haram: Yasak, 

tabu - Hava: l"el - Havai: 8o:J - Hava· 
dl•: Duyulan - lhwale: l·oııama - Hav
ll&la: AnlaJ ı;,, kıırm bofiluğu - Hıwuz: fil· 

kur - Haya&: l'aşa)lf, dirlik - Hayvan: 
Diriler. 

apalı Hudutları~ 
-=AŞANLAR~ 

Saf sesli kızlar : " Lehistana karşı harp 
edelim!,, diye şarkı söylüyorlardı .• 
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- Allahu ekber dedi. Onun ira· 

desi yerini bulur. Eğer nasip et · 
mişse günün birinde kendi diyar -
larımızda kartılıklı koktey içeriz. 

Elini sıktım. Bilmem minnettar 
mıydım, yok.sa içimde bir husumet 
hissi mi vardı. Mekkeye seyahati • 
min projesi haber alınmışsa Dün
das benim hayatımı kurtarmıt de· 
mekti. Fakat bu mahrem projeyi 
kim haber almıftı?. Demek ki ben 
de Van Jonks, halya ve Rus dok
toru kadın gibi tarassut edilmis • 
tim. Bu tarassudu Necidin bede • 
vileri yapamazlardı ya! Bu hare • 
kette bir Avrupalının zekası gözü· 
küyordu. Eğer böyle muktedir bir 
casus mevcutıa onun nezih tavırlı 
olma11, koyu mavi gözleri ve par -
lak _samanı andıran renkte saçı ol
ması da mümkündü. Fakat bunla
rın hepsi ihtimalat .. Bakınız ertesi 
günü ne oldu: 

• • 
Mekke yolunda eski bir F ord ı· 

çinde iki Suriyeli tacirin arasına 

sıkıtmış yol alıyordum. Deve, mer 
kep, şutuflar yüklü hecin kafile • 
leri bağıra, çığıra türlü sesler çı • 
kararak yolu dolduruyordu. Bu ka 
labalık arasında bir hristiyanı 

kim farkedecek. Muhakkak mu • 
vaffak olacaktım. 

El'alemine bir fersah kala eski 
F ordun arkasında bir koma seıi 
duyuldu. Kalabalık iki tarafa aı • 
kıttı. Kral lbniıauudun lüks oto -
mobillerinden biri fİmtek gibi ya· 
nımızdan geçti. içinde kırmızı aa· 
rık sarmıf iriyarı bir zenci vardı. 
Zenci §Üphesiz bize ters ters bak • 
mış olacak ki ıoförün yüzü külren 
gi gibi oldu. iki Suriyeli titriyerek 
kekelediler: 

- Polis müdürü ... 

Eğer Ciddede bileği kesilmiş hır 
sızları, kafası kabak gibi patlatıl
mış canileri, dili kesilmit küfür • 
bazları görecek olursanız karaya • 
ğıza karşı kimsenin duramıyacağı· 
nı anlarsınız. 

Vait, tehdit, hatta aopa ile mü· 
kemmel bir dayak çekmek bile 

f ordu geri dönmekten menede -
mezdi. Böylece Mekkeye kadar gi 
demedim. Ve Ci<ldeye döndüğüm 

andan itibaren insanların kalbin -
dekini hatta belki mahrem evrak· 
larındakini böyle kolaylıkla oku • 

yup anlıyan Dündaa Ougali gör • 
mek benim için pek büyük bir e • 
mel halini aldı. 
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lKI NUMARALI TRÖST 

Dançiğin bu günkü günde Av· 
rupanın en mühim noktalarından 

biri olduğunu herkeı bilir. Vistü. 
lün ağzındaki bu liman Almanla · 
rın Lehistana kartı yapacakları 

bir taarruza esas olacağı gibi kızıl 
orduların da hücumuna maruz kal 
mrya namzet bir noktadır. 

En küçük bir hadise burada mü 
him bir ehemmiyet kespedebilir. 
Bunu beynelmilel casus teşkilatı 
da bilir. Esasen onların vazifesi 
bu gibi hadiseleri ya evvelden kar· 
şılamak yahut olmalarına sebe • 
biyet vermektir. Şunu da kaydede
lim ki Dançiğe denizden gidilecek 

olursa - pasaport göatermiye lü· 
zum olmaksızın, yegane devlettir. 
Bunun için kurunuvüsta manzara • 
sını henüz kaybetmemit olan bu 
~ehiı· hafiye te§kilatı için adeta bir 
arzı mev'uttur. 

Ucun müddettenberi casus teı· 
kilihnın faaliyetini tetkik ediyo -
rum. Casusluk merakı, afyon itti .. 
yakı gibi meatedici ve takılanı ko
yuvermiyen bir meraktır. Bundan 
bir müddet evvel caıus letkili.tı 
örümceklerinin ağları içinde faa -
liyetini görmek imkanı oldu. Bü .. 
tün cihanın gazete muhabirleri 
Hitlercilerin karargah kurmuf ol .. 
duğu serbest Dançig tehrine koşu• 
yorlardı; ben de bavulumu hazırla 
dım. 

1932 haziranının 25 inci günü 
idi. Üç alman harp gemisi ıerbest 
limanın dıt kısmına girdiler. Al • 
man filosunu karıılamak için kü· 
ç.ük bir ordu toplanıyordu. Topla .. 
nanlar otuz bin kadar ve bunların 
arasında koyu renk gömlekli pi .. 
yadeler, Stalhelm ıüvarileri, üç bin 
kadar topçu, humbaracı, muhnik 
gaz bombası atıcı vardı. Bütün te· 
hir deli gibi olmuıtu. Faal bir ti • 
caret merkezi olan beldenin her 
tarafından: 

- Kahrolsun Lehistan sesleri 
yükseliyordu. 

Şunu i§aret edelim: Leh hudu· 

du yedi kilometre yani iyi yürüyüf• 

le bir saatlik mesafededir. 
Bu kısa izah vaziyetin ne 
kadar tehlike kespettiğini ve Al .. 

manların yapmıı oldukları komıu 

ziyaretinin ne gibi acı neticeler ve 
rebileceğini gösterir. 

Bu manzarayı görenlerin ağzm· 

da bir barut kokusu tadı ve gönü} .. 

lerinde bir endişe kurdu kaldı. 

~ir saatlik bir yürüyÜ! harbe ıü • 

rükliyebilirdi. Ölüm yedi kilomet· 

re meıaf edeydi. Biz bu dütünce 

ile manzarayı seyrederken Dançiı 

alayları nalçalı çizmelerile nehrin 

sokaklarını çınlatıyorlardı. 

Hatırımda en ziyade naktolu • 

nan şey Alman bahriyelileri ıerC"" 

fine yapılan fener alayı oldu. Met" 

aleler taşıyan, ve yüzleri miğfer .. 

lerin siperi temsi altında ıimsiyah 

görünen süvarilerin arkasında ta -

burlar geçiyor genç kızların saf 

bir sesle söyledikleri fU ıarkı gö • 
ğü çınlatıyordu: 

Lehistana karşı yürümek iste -
l'IZ. 

Lehist.ana karşı harbetmek is • 
teriz. 

Yanımda bir alman gazete mu .. 
habiri vardı. Bu adam birinci aı .. 
nıf muhabirlerdendi. 1926 da Az .. 
ra muharebesinde Dürzüler bir 
Fransız alayını mahvettikleri ııra .. 
da orada bulunmu, ve gazetesine 
yazdığı bir makalede bu hare .. 
keti ilıi etmitti. Onun kalemin -
den çıkan yazıyı dünyada hiçbir 
gazeteci F ranıa aleyhinde yazma .. 
mıttır. O, bugün gayet memnundu. 
Fener al•yını seyrederken sevinç .. 
ten ağzı bir karıt açdmıftı. Bütün 
dişleri gözüküyordu. 

(Devamı var) 



Türk sefiri 
··-····· .... ···-···-········--··-································ .. ··· ... 

28 Mehmet Efendinin 
Paris Seyahatnamesi 
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B• adam kendi ahırında ava 1 - Köprüden kartı yakaya geçe-

çrlanak için 150 at beslermit. Ken- lim, yorulmuttur. Çabuk avlanır . 
di ayanından, adamlarından her Dediler .. 
birinin kendisine mahsus elbisele- Kartıya geçtik .• Bu taraftaki or-
ri vardır.. Zaten böyle her kiba- manı da öteki gibi tarhetmitler .. 
nn avcılarına mahsus hususi elbi- "Şuradadır, buradadır,, diyerek 
sesi varmıt ki kim bunları görse: dolqtık. Nihayet: 

- Bu falanın avcısıdır. Dermit. - Gene suya atılıp geldiği ye -

M.. ·· L" D''k 'tmek • ·n re gitti! .. oeyo o u ava gı ıçı 

ahınnda yüz elli at beslermif .. Ta- D~diler .. 
mdıklarmdan ve akranından bir Köprüyü geçip bir saat kadar 
çok kimseler var ki hepsi belli bat· sokak sokak beyhude dolattık •• 
lı adamlar ve beyzadeler0 Bunlar - Kaybettik! isterseniz birini 
ava çıktıkları zaman hususi elbi- d1lha arayalım! Dediler •. 
selerinden kimin avcuları oldu • Artık usanç gelmitti. Halkın at
iunu anlamak kabilmif. Bütün ki- b.rı da ter içinde kalmıftı. Bizim 
barların ayrı bir renk elbiseleri araba üç kere yedek hayvan değiı
var. Bununki kaysı rengindeydi .. tirmıiti. 
Biıtün adamlan giyinerek atlara -Artık saraya gidelim. Dedik. 
bi!'diler. Halka gibi yapılmıt yir- Beş alb saat o orman içinde do· 
miden fazla av borusunu boğaz - lu dizgin dolaımıtbk, bir türlü ni
larına geçirdiler. hayetine eremedik. Hep muntazam 

Bunlardan birini de Mösyö Lö ve dümdüz kırkılmıt yapraklarla 
dük boğazına geçirdi, yola çıktık. bezenmit sokaklardan geçiyor -
Kendileri ve bizi.ın arabamız için duk. Doğrusu bir çölde bu kadar 
yedek beygirler vardı. Bir orma 7 takayyüt ve ihtimam göstermeleri· 
na girdik, bir saat kadar gittik. iki ne ve bu kadar masraf yapmaları • 
tarafızda olan ağaçlar düm na tattım. Zira her sene kırkılma
düz olarak dikilmiıler ve iki tara- ğa muhtaç imif. Gündelikle itçi 
fı makasla kırkılar1lk düzeltilmif, tutup çahtbrırlarmıı. Sarayın ya
mızrak lx,.yunda yeşil yapraklarla kınlarında daha ziyade itina et -
dötenmitti. mitler. Acayip ve gerayip san'atlar 

Yolun sağ ve solunda böyle kır- y:ıpmıılar. Öyle h,oı yerler gör -
kılmıı dümdüz ye~illikler vardı .. dük ki anlatılamaz. . 
Gözün yettiği kadar görmesine Saraya geldik. 
mini olacak bir tek E:ğri ağaca le- - Vahti hayvanlar ve kutlar 
sadüf edilmiyordu. var. Seyrederseniz gidelim. 

Hele bir yere geldik ki dokuz Ded\ler. Köprüden geçtik. Kar-
yol ağzı idi. Ortada duran bir kim tı yakada görünen büyük binala· 
ae göz alabildiğine her tarafı göre- rın yanına gittik. Meğer orası kuı
rebilirdi. hane ve vahti hayvanlara m.ahsus 
Avcıbaıı bizi oradan karıılıya • yermif. 

rak: (Devamı var) 

-lıte fU orman· içinde çatal 1-------------

1 
...................................... --. 

SPOR 1 
: ..•....•••...................................... : 

Yarınki maç 
Beşiktaş takımı 

siyah formagiyecek 
Dün de yazdığımız gibi yarın 

Kadıköyünde ikinci devre lig maç 
larının en mühimlerinden biri ya
pılacak, Betiktatla Fener bahçe ta 
kımları kartılaıacaklardır. 

Umumi kaptanları Şerefin ölü
mü hadisesi dolayısiyle Betiktaf -
lı futbolcuların birdenbire büyük 
bir teessüre uğradıkarı göz önüne 
alınarak bu maçın yapılmaması 

fikri üzerinde meıgul olunmuf, fa
kat Beıiktaf klübü bu fikri doğru 
bulmamıf tır . 

Maç yapılacak ve Betiktaf fut -
bu!cuları bu maça siyah pantalon
ve siyah forma ile çıkacaklar, 
maç baılamadan evvel sahada iki 

dakika sükut edilerek Şerefin bü
yük hatırası yad edilecektir. 

Rusyaya davet edilen 

sporcularımız 

Geçenlerde,, sporcularımızın 

Rus sporcuları tarafından davet 
edildiklerini yazmıttık. Dün spor 
federasyonuna bu davet hakkında 
eauh malumat gelmittir. Ruslar 
kendi sporcularile temas etmek üze 
re futbulcularımı7.ı, atletlerimizi ve 
teniaçilerimizi davet etmektedir -
ler .• 

Gidecek kafile otuz sporcudan 
tereküp edecek, bunların bet atlet, 
dördü tenisçi mütebakisi idareci 
ve futbulcu olacaklardır. 

Ruslar kafilemizin 27 Haziran -
da lstanbuldan h""reket etme.sini 
rica etmitlenlir. Davet kabul edil
mittir. Yalnız hareket tarihinin 
deiit tirilmesi ihtimali vardır. 

boynuzlu bir büyük geyik kaldır -
dık .. 

Diye haber verdi. Mösyö Lö dük 
de: 

Apollon 
ı-"""""i)ii;;;-H;b;i;;.···-····ı 

Af.;;~~~";;dü~;~ Dün Şişli .ta~ımına 
- Siz burada durun. Biz ormana yenıJdı 

ıirip geyiği çıkarırız, ve avlayın • ikhsat konferansı 
cıya kadar peıini bırakmayız. Ge
yik ormandan çıkıp ne tarafa ka
çarsa siz de ardından kuavlayın .. 

Dedi. Bütün adamlarını aldı .• 
Ormanı her taraftan kutattlıar. 

Bunlarm tazıları yoktu. Yüz -
den fazla usta iri köpekleri vardı. 
Köpekleri ormana salıverdiler, or
talık köpek havlamasiyle doldu .. 
Borular çalınmağa baıladı •• 

Birdenbire çatal boynuzlu bir 
geyiğin tam kartımızdan çıkıp sağ 
tarafa doğru kaçmağa baıladığını 
gördük, arkasından avcular ve 
köpekleri kuvalıyordu. Biz de 

"kuzıuna kuvvet, kamçıya bere -
ket,, deyip dolu dizgin pefine düt· 
tük. Meğer bu borular, avcılar bi
ribirini kaybetmemesi ve avın ne 
ta.rafa gittiğini herkesin bilerek o 
tarafa gitmesi için çalınırmıf. 

Biz de boru sesine kulak verip 
"turadadlr, buradadır,, diyerek iki 
saat kadar kottuk .. Nihayet bir su 

kenarına geldik. Geyik kendini su 
ya atarak kurtulmuı, avlıyama -
dık .• 

- Bir bqkaaını ister misiniz ? 
Dediler .••. 
- Siz bilirsiniz ••. 
Dedim. Ormanlara yayılıp bir 

bqka aeyik daha buldular. Bir sa· 
at kadar kuvaladık. Nihayet o da 
audan kaçtı 

Bertin, 14 (A.A) -Volf Ajan
sından: 

Alman mahafili, M. Von Neu • 
rath'ın iktisat konferansının dün • 
kü celsesinde verdiği nutukta, si -
yaset, maliye ve kambiyo mesele • 
lerinin baılıca noktalarında Al -
manya, ltalya ve lngiltere arasın • 
daki tesanüdü tavzih etmit olma • 
aına iıaret ediyor. 

Bundan bqka, Von Neurath'ın 
siyasi ve iktisadi meselelerin bir -
birine kanııklıiı hakkındaki söz • 
lerinde ailibları bırakma meaele • 
sinde elle tutulur neticeler alınma
dan Londrada müsbet kararlar a -
lınamıyacafına dair itiraflar var
dır. 

Harp borçlan 
Vqington, 14 (A.A) - Resmi 

mahafil harp borçlan hakkmda 
sükiinu muhafaza etmektedir .. Fa
kat iyi haber alan kimselerin söy
lediklerine göre lngiltere hük6me
tinin 15 Haziran taksiti için yüzde 
1 O miktannda bir tediye yapmak 
için yaptığı teklifi kabul edildiği
ne dair lngiliz membalarından sı· 
zan haTadisin doğru olduğu anla
tılmaktadır. 

M. Ruzvelt'in bugün borçlar me 
selesi hakkında bir beyanatta bu
lunacaiı zannedilmiyor. 

Apollon 2 - Şişli 3 
Şehrimizde bulunan Apollon ta 

kmıına lstanbulun teıkilata dahil 
olmıyan klüpleri tarafından üç 
maç yapması teklif edilmitti. Li
zım gelen müaadeyi alan Yunanlı
lar dün Şiıli takımı ile ilk maçları· 
nı yaptılar. 

Yunanlılar bu maça, bundan ev· 
velki maçlarda oyuna. dahil olmı· 
yan bir kısım ihtiyatlarla beraber 
çıkmıılardı. 
Yunanlılar oyunun baılangıcın • 

da vaziyete hakim oldular ve oyun 
ilk devre esnasında hemen hemen 

Şiıli takımının yarım sahasında 
cereyan etti. Buna rağmen Yuna • 
lılar sayı çıkaramadılar. Fakat Yu 

nan müdafaasının hatasından iıti
fade eden Şiıli muhacimleri bu 
devrede iki gol yapmaya muvaffak 
oldular, devrenin sonlarına doğru 
da Yunanlılar bir gol yaptılar. 

ikinci devre çok gürültülü geç· 
ti. Yunanlılar penaltıdan müsavat 
sayısını kazandılana da Şitlililerin 
de buna mukabil penaltıdan yap -
bklan üçüncü bir gol ile maç 3-2 
Şiıli takımının lehine neticelenmit 
oldu. 

Yunanlılar ikinci maçlarını cu • 
ma günü Kurtuluı ile, üçüncü maç 
larını da pazar gün Pera ile yapa· 
caklardl!'. 

Kurt, Kuzu, 
Kavgası 

Muharriri: Ömer Rıll 
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Meryem, biraderlerden gördü - Ve üç gün sonra MeryeıD; d• 
ğü teveccüh ve muhabbeti derin hamilerine veda etti. Hep•• aOI 
bir tükranla anlattıktan sonra Ku- tetyie çıkmıılardı. A~rılık ~ 
düste ahvalin iyi olmadığına meb - lul ettiği zaman hepsı de 

il ni ıahil tehirlerinden birine git - lar, E11enler, yurtlarına ftf 
mek fikrinde olduğunu söyledi. ve kederli dönüyorlarken •di~ 

Bunun üzerine biraderler, sa • Kudüs yoluyla Tıbraya 11 
hil ıehirlerinden hangisinin muva· du. 
fık olacağını koniıımıya bqladı - Dört gün sonra Tıbra>:-
lar. lar. Benoninin konağı, bıt 

Onlar konuıurken kapıları vu • için hazırlanmıt gibiydi. • 
ruldu. Biraderlerden biri kimin sarayını torununa gezd 
geldiğini tahkike çıktı. Gelen, Ta- sonra sordu: . . .. t. 
cir Benoni idi. Kendisi torunu Mer - Beğendın mı evladılll ~ 
yem hakkında Essenlerle görüt - - Çok güzel, büyük~ '1 
mek için gelmitti. - Burası senindir! BeoiJll 

Heyet, Benoniyi kabule karar 
verdi. Benoni reise itilerek selim 
verdi. Sonra söze baıladı. 

Ve hayatta olduiwıu yelt öi -
rendiğim torunumu görmek için 
geldim. Sizin onu timdiye kadar 
yetiıtirdiğinizi yeni haber aldım. 
Kendisi burada mıdır?. 

- Buradadır. Biz de onun toru rak ihtiyarı öptü. 

nunuz olduğunu biliyoruz. 
- Niçin bana haber vermedi -. ., 

nız .. 
- Çünkü valdesi onu bize va

siyet etti. Siz ise onun anasını, ba
basını da itkenceli ölümlere uğ • 
rattınız. 

- Ben buraya kendimi müda • 
f aa için gelmedim, torunumu iste -
miye geldim. Toronumu bana tes· 
lim etmez misiniz?. 

- Evvela sizden teminat iste-
riz. 

- Bu teminat Declir~ 
- Servetinizden bir kısmını, 

ölümünüzden sonra ona kalmak ü
zere tahsis etmek, hayatında, iti • 
kadında, izdivacında onu serbest 
bırakmak. Onun dinine kanıma • 
mak! ... 

~- Ya bunlan reddedenem ! 

- O zaman Meryemi ilk ve son 
defa olmak üzere görmüt olunu • 
nuz. Biz dervit adamlarız, Fakat 
kuvvetten mahrum değiliz. Mer -
yem, bizden ayrılacak, çünkü ta • 
rikatimiz yetiımiı bir hanımın a • 
ramızda bulunmasına müsaade et 
mez. Fakat hepimiz onu seviyoruz. 
Ve hepimiz onu sıyanet için her 
fedakarlığa katlanırız. Onun için 
teraitimizi kabul etmediiiniz tak -
dirde dünyanın dört kötesini de a· 
rasanız bir daha Meryemi bula -
mazsınız. 

- Ben de sözü torunuma bıra
kıyorum. 

· Meryem fikrini sarih bir suret
te ifade etti: 

- Benim iyiliğimi istiyenlere 
minnettarım. Fakat servete ihtiya
cım yok. Anam ve baham gibi de 
ıstırap ve iıkence içinde Y&f&mak 
istemem. Onun için beni sevenle • 
rin sözü benim sözümdür. 

Esaenler de, Benoni de bu ce • 
va·bı beğendi. Reis Benoniye dö • 
nerek: 

- Söz sizindir! Dedi; biz siz • 
den yeni şerait istemiyoruz. Mar -
kuse imzalayıp verd.iğiniz ·taahhüt 
kafidir. 

Bu sözler Benoniyi hiddetlen • 
dirdi. Fakat ihtiyar yahudi kendi· 
ni zaptederek kararını bildirdi. 

- Şeraitinizi kabul ettim. 
- Ali! Siz bu aktam misafi • 

rimiz olunuz! Yarın taahhütname
nizi yazar ve imzalarız. 

Ertesi gün her fey yapılmıttı. 

Rahat ve mes'ut yqıyor~ar 

noninin toronuna kartı ~~·· 
ti her gün artnulkta ve ıbtı!lıf 
nunla temas edenleri, onun fflJ: 
betini kazananlan bilhassa 
kıskanmakta idi. 

-12-

Yüzük, gerdanlık ve m 
Meryem Tayrada huzur 

kun içinde yaf ıyordu. ilk 
lıp ile karıılaımaktan kor 
yem, onun ıehirde bul 
anlıyarak bir kat daha 
olmuıtu. Tayrada bulu_. 
Hiristiyan>ar Meryemi ziy 
yor ve Benoni bunları ıö 
ie geliyordu. Zaten veziye 
ça değitmiş, hiristiyanlar~ 
la Yahudilerin vaziyeti 
düpnilftü. Tayradaki Suri 
Rumlar, Yahudilere hem 
likleri, hem dinleri yüzünd 
güdüyor, onları katli amlat 
m~larla tehdit ediyorlardl# 
bir kasırg& kopmak üzere İ 

Meryem, evinden nadire• 
yor, ve san'atile eserlerile 
oluyordu. Büyük babası o 
ıaı-ıya çıkma11nda tehlike g 
için o da, iizülmekle bera 
kalmayı tercih ediyordu. 
yalini meşgul eden sima, 
tu. Meryem gece gündCiz otJd 
nüyor, ve ondan haber bekl 

Bir gün Meryeın, büyük 
nın Palaetinus'de bahçeieriJ" 
miye gitmişti. Kendisini 
dolaııyorkan hizmetçilerd~L 
ona Romah biı· zabiti ge~ 
bit ona hümıetle eğildiktd 
şu sözleri söy1emiıti: • ı'. 

- Adım (Gallos) tur. ~ 
mek ve bi; emanet tevdi So 
zere Romadan geliyoruJll• 
tup ve bu po.ket size ai~ !~af 

- Bunlan gönderen JollP"':.. 
B 1 .. d •• - un an gon eren 

ünvanını haiz asil M~· 
- Kendileri iyi midirlet• ~ 
-Sıhhati iyidir. Alll~, 

servetini ona bıraktı. lht• ~ 
parator Neıon bu yüzdell i 
esirgemiyor, Ye asil MarkU' 
s:ırayında1J çıkamıyor.. loa 
Nrron'un dostlan pek ...... 
olmazlar. Fakat üzü~•JI J1e11 
kü Markus emniyettedil'· 
femi ifa riınit bulunu 
laha umArladık. ~• 

(DP--
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iŞARETLER ........ SOHBETLER 

Hak ve Hürriyet Step? 
8uda yeni bir kasaba mı? yapı ve yol /Kizım Paşa Sahte sular 
~ l);in valizlerim elimde trenden ı 

-Ağaoğlu Ahmet Beye· 

Latinlerin: ' 'Vox populi, vox 
Dei,, sözü, bizim: "Halkın sesi, 
hakkın sesidir.,, meselimiz, Fran • 
sa ihtilalinden beri - o zamanlar 
sui tefsir edilen - mefhumuna 
kavuştuğu gibi "Hürriyet,, te: "Ey-

d~d'lrpaşa rıhtımına daha ilk a- Evlerin katları mu- Meclisin son faali- "Taşdelen mührü-
~ 1 attırn, atmadım, bir tanıdıkla J' 
~!ıla~tırn. ayyen olacak yetini izah etti nün taklidi 
,,- Merhaba, dedi. 
Ji- Merhaba, dedim .. 
,, eınen söze başladı: 

t.. - Allahını seversen bu Step 
"lled' ~ltı . ıt? . . Nerededir?. Anadoluda 
d .. ~ı kasabadır, haritada aradık 
'lt~IJ.k 
'• .. 

~~~-Step mi canım hani cograf • 
kır\a 0kumuşundur ! Ona (Boz 

\' da derler ... 
., anındaki atıldı: 

dlıı~· ~onya vilayeti kasabaların· 
dt~ •tı., Karamana yakındır. Adı 

tk Yeni değiştirilmiş!.. 
.\~ "' "' 

~-~~başka dosta rast geldim. Ba
l> it ga:zeteden bir parça okudu. 
,, 

0 &t gazete köplere binmit: 

I~ 5- 1-Iaşa ve kelli Orta Anado· 
~tdttp midir?. Bu ne haldir?. Bu 
d, algınlıktır?. Step ancak Asya-

"ardı d" . . o· >at k· r ıye yazıyor, çızıyor. ı-
ı· 

ltt \~1"rcr yıl ön~ Türkler o ralarda imiş· 
'~kfl<'k bir mr.dı•nlyrtlt• ~· ıı~:ırlarınış. 
~ ''iJ lltı kuraklık ,~ suların ı;r.kilmc 1 do • 

'!~ ~ bt-ııren ~öllcrdc, steple rde yaşamak 
"'' .\ 

11lıayınra batı~a doğru akın ~·upını'} -

' lladoluya da briki o 7.amanlar ~l'l • 

'1'" l<'•ruk Nallı. Heyin (Akın ) pl~e l bn 

A ~l'fl\lıın çol' ı;llzel cnıılandırınıştrr.) 
L "'f e · ~tt tın, peh, peh .. kırk bir buçuk 
'-~ ltıaşallah ... Artık bizim mu • 
f~ı~tler yazı yazmak için kitap 
te C\h?ıt okuyorlar •. Bir de bizle
~ d ıl ıtkhna geleni yazan adam-

er1er. 

J) :[. "" ~ 
b Oatı.- k l - .. l" • 
Clo~k 14••ıun ·u agma soy ıyeyım, 
ttı~. ~I' kazılsından bahsetmiyo -
dt 1t tpgeni~ bir coğrafya üzerin
~!~ 011u~uyoruz. Bir yerin Step 

~l> 01rnadıfını anlamak için ora
\•ı Senelik yağmur alış tarzı, 

t 't . . •, ın vazıyetı, otların ve hay· 
~ ~lrın yetitme §ekilleri göz önü

tetiril" S ır, 

~el> demek çöl demek değildir. 
~-~ \t~~lka Stepte medeniyet ol -
tih 1~ 

1:enler halteder. Çünkü ta· 

Stepte •nci ve 13 üncü asırlarda 
derıiyel\·(foğan koskocaman bir me-
1"" tı h • 1- l 1 b' . "'ll)a a a an ata an ata ıtıre· 

~ .. la. r. Orta. Anadoluda, etrafı dağ 
dı" , St\rrilmit genit bir Step var· 

Qj~ h 
lb\ı, b· Undan bahsediyoruz. Eğer 
• it 
'~tlliI· acayip kaıabalılık, ve vi-
)etli h ık gayreti değilse aşağısını 
~t~l 'rflerj okumak bilenler ilk 
it,l>~Jl dördüncü sınıf coğrafya 

,.,.l lrınd k 
'' ltl an ç:hr, cıtıı· o urlar, 

lt... ~ 

Sadri Etem 
~ li, ctka---1-or_y_a-im_ti_h_a_n_la-rı 

~ '\re 
' ibıtih 0 rta. mekteplerde bakalor 
~tır l ~nlarına bugün başlana -
:l'\tl>\ı, taelerin son sınıf felsefe 
~ta g,~\ı~lleri Maarif vekaletin -

' 111 r rnııti s· · · d · 
1
• l ı i . r · ırıncı evremn aon 
ı Stn d d b" ~ hl~i f e e e ıyat grupu sualle 
~ "llele ~ ır, Uk meptep son aınıf 
~t;ltn· tı. dün bütün mekteplerde 
§ ı:- 1tlır. 

\ ~neb· _ı_ • • 
t )'J"' 1 cuı;alhyet mekteplerın -
~ıı.. ··•ı r·· k ~ .. ,jl'e I ur çeden imtihan ve -
.._. n er f 
L·~ı,I\ b· •ını ta kalıyordu. Yeni 
~ ltl 'L ır kararla Türkçeden ka -

eiqe r • 
\ t)b· eamı mekteplerde ol -
, ....... ece~~Ylü!de ikmal imtihanı
tı.:._,, erdır. Ancak bunda da 

olanuyanlar aınfta bı -
&rdır, 

Yeni yapı ve yollar kanununun 
meclisten çıktığı ve yakında vila -
yet ve belediyeye tebliğ edileceği 

haber verilmektedir. Bu kanun tat. 
bik mevkiine konduktan sonra so· 
kaklarda ve caddelerde muayyen 
kattan aşağı bina yapılamıyacağı 

gibi, küçük ve dar sokaklarda da 
yüksek binalar yapılamıyacaktır .. 
Kanundan binaların birbirlerine 
irtibat ve nisbetleri, parklar, hah· 
çeler, yollar hakkında bir çok ah
kam vardır. 

Gümrük memurları 
Gümrük muhafaza memurları i-

le diğer gümrük memurları içinde 
vazifelerinde fevkalade dirayet 
gösteren bilhassa kaçakçılık itle -
rinde çalıtanlara birer maaş nisbe 
tinde ikramiye verilmesi için emir 
gelmittir. 

Bu emir üzerine dün bu memur· 
lara ikramiveleri tevzi edilmi,tir. 

Hayırsız adadaki 
esrar! 

Münzevi Vasil ne oldu? Yeni 
bir iz üzerinde yürUnUyor 

Bir müddet evvel, Hayırsız ada
lardan birinde senelerdenberi yal
nız başına yaııyan Vasil isminde 
bir ihtiyar, birdenbire ortadan kay 
bolmuf, muhtelif cephelerden ya -
pılan tahkikata rağmen, ne olduğu 
anlaşılamamıştı. 

Son günlerde bu adada bir esrar 
deposu bulunduğu haber verilmesi 
üzerine arattırma yapılmıJ, bir ka
ya dibinde otuz kilo esrar ele geç
miş, kaçakçılıktan suçlu olarak bet 
kiti yakalanmıştır. 

Esrar deposunu keşfedip polise 
haber vermemesi endiıesile Vasili 
öldürmüş olmaları ihtimal dahilin 
de görülerek bunlar, bu noktadan 
da sorguya çekilmişlerdir. 

Henüz bir netice alınamamış ol
makla beraber, bu yeni iz üzerin -
den yürünmektedir. 

Sadri Etem Bey 
Bir buçuk aydır Anadolu şehir -

!erinde şeyyar terbiye sergisi heye 
tile birlikte dolaşıp memleket ve se 
yahat intibalarını gazetemizde 

neşretmiş olan muharrir arkadaşı -
mız Sadri Etem Bey, dün Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. 

Yangına mani olmak için 
Resmi dairlerde yangın çıkma -

8ına mani olmak için Başvekaletçe 
vilayet ve belediyelere ehemmiyet. 
li bir tamim yapılmıştı. 

İstanbul vilayeti dahilindeki be
lediye şubeleri ile kaymakamlık 

ve nahiye müdürlükleri binaların· 
da yangına karşı icap eden tedbir-

ler alınmıştır. Odacı ve hademe • 
lerle gece nöbetçilerine de aıkı e -
mirler verilmiştir. 

4 Fransızca kitap 
Mekteplerde okutulan dört Fran 

sızca kitabın talebeye okutulması 
mahzurlu görülmü, bunların kal -
dırılması Maarif müdürlüğüne bil
dirilmiştir. Gelecek ders senesi ha 
tından itibaren bu kitaplar mektep 
lerden kaldırılacaktır. 

"Umumi af ilanından 
benim haberim yoktur ,, 

Büyi.ik 1\lillet l\leclisi Rei::;i Kel -
zım Paşa Hazretleri diin sabahki 
trenle Ankaradan gelmiş, Hay -
darpaşada bir çok mebuslar, vilfı
yet erkanı taraf mdan karşılanmış
tır. 

Kazım Paşa Hazretleri Büyük 
Millet Meclisi tatil edilmiş hulun
duğu için bir miidclet şehrimizde 
kalarak istirahat edecektir. Paşa 
Hazretleri dün Beşiktaş s.'lrayında 
kabul ettikleri bir ınuharririmize 
şunları söylemiştir: 

" - Büyük Millet Meclisi tatil 
devresine girmiştir. T eşrinievvelin 
birinde tekrar toplanılacak, riya -
set divanı ve encümenler azası de
ğişmiyecektir. Biray ~onra yani teş 
rinisanide, her yıl olduğu gibi riya 
set divanı ve encümenler için seç· 
me yapılacaktır. 

"Büyük Millet Meclisine verilmiş 
fakat bu devrede çıkarılamamış o· 
lan kanun layihalarının mühimleri 
iş, orman ve kazanç kanun layiha· 
larıdır. 

"Cümhuriyetiınizin onuncu yıl· 
dönümü münasebetile bir af ilan 
edileceği hakkında benim haberim 
yoktur. Su yolda Büyük Millet Mec 
lisi nezdinde bir teşebbüs yapılmıı
mıştır. 

"Erzurum - Sıvaa hattı yerli ser -
maye sahibi bir kaç tirketten mü • 
teşekkil grupa ihale edilmiştiı·. 
Grup, inşaata hemen hatlıyacak -
tır. 

"Antalya hattı Nafıa vekaletince 
henüz bir şirkete ihale edilmiş de -
ğildir. Mamafih bu hattın inşasına 
müteallik kanun meclisten çıkmış -
tır. 

"Yıldız sarayının taıniri, bu aa -
rayın icabında beynelmilel konfe· 
ranslara ve memleket dahilinde 
toplanacak büyük kongr-elere tah -
sisi içindir. unun için tnedis bütçe· 
sine 100 bin lira tahsisat konulmut 
tur. 

Afyon inhisarı 
Yeni müdür teşkilat 
yapmıya başladı 

Afyon inhisarı müdürlüğüne ta
yin edilmiş olan Ali Sami Bey An
karadan aldığı emir Üzerine inhi -
sar için teşkilat yapmağa başlamıt 
tır. Evvelce afyon kooperatif umu 
mi katipliğine tayin edilen Niza -

mettin Ali Bey Berlin ticaret mü
messiliğine tayin edildiği için rnu
maileyhin yerine de hiç kimse ta -
yin edilmemiştir. Ali Sami Bey le§ 
kilatın esas kadrosunu hazırladık
tan 50nra vekalete gönderecek bun 
dan sonra yeni memur da alınacak 
tır. 

Maliye vekili 
Dün şehrimize gelen Maliye ve

kili Mustafa Abdiqhalik Bey vali 
Beyi ziyaretle kartını bırakmıştır. 

Defterdarlıkta teşkilat 
Defterdarlık yeni teşkilat için 

hazırlanmıya başlanmıttır. Şimdi

ki kadro kanunun tatbikine başla
nılacağı eylüle kadar değişmiye -
cektir. 

1 
Taşdelen suyuna son senelerde 

rl\.ğbet fazlalaşmı~tır. Günlük sar
fiyat lstanbulda fazlalaştığı gibi 

hürriyet, senin namına ne cinayet· 
ler işleniyor!,, feryadından sonra 
muğalatadan kurtulmuş ve bugün 
hakiki hüviyetine sahip olmuflur. 

.. Hak kavinin, demek 
şeririndir ..• 

Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere 
de her gün damacanalarla Taşde -
len suyu gönderilmektedir. Bu rağ 

beti gören bir çok açık gözler Taş
delen suyu namı altında terkosla 
karışık sular satmaya başlamışlar- Mısraındaki şerir ancak mecelle 
dır. Açık gözcililer belediyenin olabilir. Çünkü mecellenin tamdı
damacanaların ağzına koyduğu ğı haklardı, ki en büyük hakaızh -
mühürleri de taklit etmişlerdir. ğı doğuruyordu. 

Bu hal karşısında damacanala - Hem bugün değişen hak, yal • 
~ nız mecellenin hakkı mıdır? rın agzına Evkafca da bir kurşun 

h Mesela bugün hak, yalnız çalı • mü ür vurulması kararlaşmıştır. 
şanın değildir. Ça!ışınıyanın da bir 

Evkaf mühürlerinin taklidi müş • h kk d E~ Lm d .. ld - a ı var ır. ger o aaay ı, dev 
kul o ugundan halkın bundan l ti · · l 1 v e er ı~sız er e ugraşmazdı ve ça· 
sonra aldatılamıyacağı muhakkak 1 1 l ·1 k ·· b·· . . ış.mıyan ara verı me uzere ut • 
addedılmektedır. Evkafın vuraca· l t h · t k d n·· çe ere a sısa onmaz ı. un me-
ğı kurşun mühürler dört köteli cellenin hak verdiği tefeciyi, bu • 
dir. Üzerine vurulan damganın bir gün kanun mahkeme kapıaından 
tarafında üstünde ufak bir ay ve kovuyor. 
altında "evkaf,, yazılıdır. Fıkrayı bilir misiniz? 

Vapurculuk 
kanunu 

Dün akşama kadar 
beyannameler verildi 
Posta vapurculuğu inhisarı kanu 

nuna göre bütün varpur sahipleri 
gemilerinin miktarını tonilatosunu 
ve bütün vaziyetlerini gösteren bi
rer beyannameyi deniz ticaret mü
düriyetine vereceklerdir. 

Kanun mucibince tesbit edilmit 
olan müddet bugün bitmektedir. 
Öğrendiğimize göre dün akşam 

geç vakte kadar bütün vapurcula
rın vapurları hakkında verilmesi 
lazım gelen beyannameyi deniz ti
caret müdürlüğüne vermişlerdir. 

Ve bu vaziyete göre beyanname 
vermemiş hiç bir vapurcu kalma -
mıştır. 

Beyannameden sonra gene ka • 
nuna göre bir takdiri kıymet ko -
misyonu seçilecektir. 

Hükumet tarafından takdiri kıy 
met komisyonuna kimlerin memur 
edildiği henüz malum değildir. 

Mamafih vapurcular birliği dün 
birlik merkezinde fevkalade bir 
toplantı yaparak takdiri kıymet ko 
misyonunda vapurcular namına 

bulunması lazım gelen murahhas -
larmı seçmişlerdir. 

Eski bahriye müsteşarı Hüsa -
mettin Beyle İtalya Lüit kumpan -
yasından M. Jiveny'den mürekkep 
olan vapurcuların murahhasları 

takdiri kıymet komisyonunda ehli 
hibre olarak bulunacaklardır. 

Nazım Hikmet Bey 
aleyhine 

"Gece gelen telgraf,, isimli ki -
taptan dolayı açılan komünisliğe 

teşvik edici neşriyat davasına ait 
ır.uhakemeye, İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde dün kapalı celsede 
devam edilmiştir. 

Bu davada §&ir Nazım Hikmet 
Beyle birlikte kitabı basan "An -
kara,, ml\tbaası sahibi Ali, dağıtan 
kitaphane sahibi Muallim Ahmet 
Halit Beylerde dava edilen mev -
kiindedirler. 
Nazım Hikmet Bey. Bursada ko

münistlik tahrikatı yapmak suçlu -
larile birlikte Bursaya gönderildi -
ğinden, dünkü muhakemede yok • 
tu. 

Sof tanın biri, misafir olduğu ev 
den sabunları çalmıt, kalıpları 
cübbesinin altına aaklamıt ve tam 
kapıdan çıkarken göğüs geçirmiı: 

- Hay hak! 
Ev sahibi softayı önlemi§: 
- Hakkı biliyorsan, sabunları 

yerine bırak! 

• 
Arada sırada göğüı geçirip: 

"Ah hürriyet!,, diye feryat eden -
ler, sabun hırsızı softaya benzemi
yorlar mı? 

Selamı lzzet 
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Ali Fuat Paşa 
Bir haf ta kadar evvel Konya 

mebusluğuna seçilen Ali Fuat Pa· 
şa dün Ankaradan 1atanbula gel· 
mittir. 

Şehircilik nedir ? 
İstanbul planının hazılamaaı için 

belediyece çağrılan Fransız tehir• 
cilik mütehassısı M. Agache dün 
akşam yüksek mühendis mektebin 
de "§ehicilik nedir?,, mevzulu bir 
konferans vermittir. 

M. Agache gelecek pertenbe gÜ• 

nü de güzel sanatlar mektebinde 
bir konferans verecektir. 

Olimpiy3:t komitesi azalığı 
Beynelmilel olimpiyat komiteain 

de aza bulunan Berlin büyük elçi • 
miz Kemalettin Sami Paşa bu iş • 
ten istifa etmiştir. Bu azalığa Ame.. 
rikanın eski Türkiye elçisi M. Sher 
rilin tavsiyesile Kocaeli mebusu ve 
Türkiye turing klübü reiıi Reıit 
Saffet Bey seçilmittir. 
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- J'arl'I ıne,kl kumandanı ceneral Dö • 
bay hnriçtf' sul te14kkl edllrblc•~k bir ta • 
kıııı lll'Şrlyntı hn\·I ga:r.t•frlt•rln ihracını ml'n• 
('tml tir. 1tnlyada oldu~u ı:ibl ~imdi d,. 
Frnıısaıb gıu.rteler nıemallkl et'nrbl.)e lçhı 
n;nıcıl nilııhnlar tat.'ctnwlr m{'l'lnır ola<ıak -
l:ırdır. Ha kik 'azi~ rtte harll"ln hnh<'rdıır l'dll
mrnar,;I lı;lrı lb.ım gell'ıı blitOıı tl'dablr alın • 
mıştır • 

- Don li:u.aknlrı IH~~ l'tl nıllrahhnııaııı AJ
nmııya "' A \'lıshıryn Mararlııtan ııdlrlrrine 

Don Kn7.akalrı tarafından bir cümhurlyl'f 
h•şkll rdlldl~lııi blldlrınl~tlr. 

- Aııııdc:ı~. ~hlllndr trtklkat ~·apan '"°"" 
hr.tın milli hnrnt , ... ıııın~ ilmh:e alt f4'ptalfr • 
fı w!!llHıl11rdı111 nıllli talim vr trrblyf' <ıemf • 
;ı·rtı tnrafrııdan bir snı:I \"Ül"ııda E"f'tlrftml&tfr. 
ÖnlımüıclPkl çarş:unha j:'llnO ııaat :1 fi' .erıl· 
nln kü,at ,.e nıerft!llml lcrll edlll'lttllttr , 
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Kürei rz, Bir 

-2-

• f • .. • ) ~-l' ~. "' • '",;!·;ı- • - • , 

<KISA HABERLER> 

mazda lstanbul balıkçılarının 
bir isteği 

Çı 
Zavallı adam ... Sanki bedenini 

kafese döndüren verem kifayet et 
miyor muş gibi, :bir de böbreğin -
deki taştan musttarip. işte beşeri -
yet te öyle. Mülki, siyasi buhran 
az geliyormuş gibi bir de, ondan 
beter bir iktisadi buhrana tutul -
mu§. 

Biliyor musunuz? Hazreti A -
dem ve Hazreti Havva zamanın -
dan beri nakit vazifesini ,gör-en, a
lış verişe alet ve vasıta olan altın 

ve gümüş ilga edildi. Bu kadar bü
yük bir inkıabı insanlar ıhiç kay -
detmemişlerdi. Ticaret, şimdi, büs 
bütün itibar1dir. Altının yerine 
kredi geçti. Kredi de cıva .gibi. Hiç 
rahat durmuy.or. 

lstihsat ile · stihlak denk değil. 
insan çok_, iş .a2. 

Her .devlel: ve millet, nakil ve 
muhabere vaırtalarının bunca te -
ır:akkisi e rağmen, ıbeynelmiiel ti -

r.eti ır.akmış, unutmuş; kendi 
ıh yaşamak · tiyor. il.ikin ta -

biate mü.nafi ıolan Jbu tecerrüt ali 
..de hiç ıbir fayda temin edemedi. 
Yaraya merhem kabilinden on -
feranslar akdine başlandı. Geri git 
-mek ıiçin ..kararlar ittôhaz olunu -

ıyor" unacak. 
:1 in a'fı: :şu: Buhran ıpek en -

cin. Hiç bir kimsenin kat'i bir mü
talvası yok. Hiç bir eyet maksadı 
m bilmiyor. 1Kıar.a.nldcta bir kör dö 
wşü.'.Bir Babil ku1esi i orada ça
lışan 3,000 amele bithirinin dilini 
anlamaz olmuş. Bununla beraber 
meseleleri a1 için gene konferans 
lar kuruluyor. Gene sabah, akşam 
ziyaretler çdkiliy.or. Gene bars k -
lar ve hususile mideler bozuluyor. 
Gene ga"2etelerde beyanat neşrolu
nuyor. Fakc:.t istim gelmemiş. Ka -
tar kalkamıyor. 

Bütün F.ransanın' nüfusu kadar, 
yalnız medeni Alemde, işsiz amele 
mev.cut ki ıbnnlara bütçeler para 
veriyor. Gemiler, fabrikalar bozu
luyor, sökülüyor. Alat ve edeval!ı 
beşer.iyete fazla geldi. stisnasız, 
yer yüzündeki her bankanın vazi
yeti fena.dır. Bütün mali müesse -
Jer bir hayal temeli üzerine .daya
nıyor. Sermayedarlık (Kapita -
lizm~ usulü topu attı. Sosyalizm o
nun halefi olmak istidadını ıho.iz 
değil. Kapitalizm .de -tecrübe edil
di, os_yalizm ae. lkisi de kötü. 
Kürei arza nüfu u çok geliy.or. a 
kineler nüf.usa 'htiyaç bırakmıyor. 
Hey mem!eketin vereceği alacağm 
dan kat kat fazla. Müvazeney:i 
bulmak hususunaa edilen tecrübe
ler hep bo_ş çıktı. 

Bunun içindir ki mali, iç timai ve 
nb1!\ki kU'metler de dü tü. Bu keş
mekeş hali artabilir .. Yakın bir is
tikbalde be§eriyet, umumi harpte 
olauğundan ziyade, birbir.ini ye -
mek ihtimali mevcuttur. H em şid
ôetle. 

Husumetler eksilmiyor, artıyor. 
insanlar vifaka doğru gitmiyorlar. 
Demek =ki bu güne kadar tutulan 
yol, çıkar yol değilmiş. 

Beynelmilel ittihaz edilen siyasi 
ve iktisadi t edbirlerin hiç bir der -
de deva olmad1ğımn anlasılması 
dünya rejiminin kötülüğün; delil
dir. J918 ıde, koca Kürei Arz Vil -
son, Lloyd George, Clemenceau gi 
bi üç fevkalade yaratılmış .budala
mn elinde bir oyun !topu gibi kal
mıştı. Hiç bir firavun, hiç bir nem 
r:ut, mazide insnnların bu kadar 
nmk.dderatı ile böyle oynamamış. 
laraı. İki milyar insan bu üç ya -

man aptdın mahkfunu oldu. Siya-

set şirazeden çıktı. lktisadiyatı ida 
me eden ancak bu siyasi müvaze -
ne idi. Hiç bir nevi emniyet kal
madı. Bunun neticesinde Kürei ar 
Arz iktisadi mihverinden çıktı. Bü. 
tün ç.arHar bozuldu. Beşeri taa -
ıvün mefhumu unutuldu. Artık mil
letler birbirine fena gözle bakıyor 
lar. Vaktile ticaret muhtelif millet 
lere .mensup insanları birbirine 
y klaştırıyordu. Şu kıyamet günün 
de ise her mil'et diğerinin lokması 
1111 ağzından kapmıya bakıyor. 

Hayat, beynelmilel hayat iç.in i
tilaf usulleri, dünya medeniyetine 
doğurmuştu. Medeniyet, tekrar e
deyim, ilmen hayat için itilafın bir 
semeresidir. 

Bu ortadan kalkınca, Ch. Dar -
vin'in pek güzel tasvir ettiği (ha -
yat için mübareze) nin karşısında 
huluıuıyoruz. 

Bu mübareze artabilir. Çünkü 
görüyoruz k\ Garp ve j\merika si
yasileri, hala, eski tedbirlerle dün
ya iş'eri aüzelteceklel'ini -sanıyor -
lar. Vahi hayal! Bu diplomatik ve 
1'u iktisadi Tejim beşCt"iyeti kurta
ramaz. Bu ?"ejimlerin iflasını garp 
devlet :t; t! milletleri de, Amerika 
devlet Vt! miUeti de, her eyden ev 
vel, tasdik etmelidirler. Fakat göz 
ler bağlı, kulaklar :tıkalıdır. Kürei 
arz bir g-irda'ba 'doğru sürükleni -
yor. 2 r:ıilyar insana yaztk oluyor. 
Bugüne degin "ıtihaz edilen usul -
ler hiç bir fayda vermedi. htatis
fikler gizli aeğitdir. Buhran artı -
yor .. Düne c1egin ;sterlin lirasını 

demir a --l._ aadediyorduk o da 
gümbürc · Ondan sonra bile do-
1 arı sarsı· z sanıyorduk. O da is
terJini "takp etti. Bunlar gayet kö
tü alametle:t-lir. 1şsizik inmedi, art 
'tı. Beşeriyetin zararı -günden güne 
çoğalıyor. 

- Bunun neticesi ne olabilir? 
Vahşı, behimi bir mücadele. 

- Böy]e bir ihtimalde biz ne ya 
parız?. 

Bu ciheti yarın tetkik edeceğiz. 

Celal uri 

BORSA 
[lfü:alan ntia yıldı ?. işareti olanlar üzer
lcdnde 1 ~[ Jazirımda muamele ıolıınlar.dır] 

Rakkanfr•r kapanış fiy.ııtlannı gösteri r 

(Satış) 

K uruş 

•20 l. Fransız 17 1,- * 1 Silin Av 
• ı cılln 720.- • 1 Pczcıa 
• ı Dolar 17.ı,.- * 1 Mark 
• 20 Liret 220.- * ı Zol•ııı 
* 20 r. Bel~llrn 1 IH,- • ı l'en jrli 
• 20 Drahmı 95,50 • ~o l.ı::y 
:tno IS\lçre 616.- • 211 llioaı 
u o ı ı çcrvoneç 
• ; .cs a ı::;ı- , .., ı Altı o 
• 1 I l~rl n BS.- * 1 J\I ccldiyr 

.20 Kuron Çek 120.- "* ı Banknot 

Çek fiatları . (kap. sa. 
~-

• Parls 1206 •Pr:ı~:ı • T.ondra 714- * \7 i)an ı 
+ Ncv·Yo rı. ~l .51JO • Madrlı 
+ l\lilAno Q,0\)-. * Bcrlln 
• Bruksct :uıı- -* Varşova 
• Atına a2 14:"5 • Peşte 
+Cenevre 2.J;540 * RUkrcs 
• Sofya !ı7.IJ I) •Bclgraı 
+Amsterdaın ı.ıs- 1 :ıt MosL:ova 

Esham 

* Is R:mli:as• 9.S ı 1'erkos 
Anadolu 25 05 '*(imcnto A ı 
Hcjl :ı,5!i rn\'OD ney 
St r. Hayriyt: 15. Sark Del! 

• Tramvuv 5.1 .30 Balya 

I{ ..... : 

:,i;i,50 
19.-
50 - -
23 50 
llO ·
'23, -
56-

930.
~3.~f) 

2JCı.-

16) 

15 927S 
4.3~-
:-. 54'36 
2.0 12 1 
4.22~5 
a.:-•50 

80.1150 
:ıı;.o:-so 
1090,75 

2Q 30 
13 ıo 
.. ı.::ıo 
~.-
220 

U. Sigorta ıo.:ıo Şart m. ceııı 2.35 

Bomonıı ~lı6S Telefon 13.-

istikrazlar Tahviller 

lst. dah ili % :;o J Elclmlk 
1933 " .. 97,25 Tramvav 'i ı.s;, 
~ark n.yofl an ~.75 Erııanl <ı7.25 

* D.l\l u \'Bh hade 54.50 Hıh tım ı s.2.5 
GUmrül: leı 5 ıı:; * Anıdrılu ı 44 40 
1928 M llmes A 7.'15 • Anadolu il 44.40 
Ba~daı ı • :'!'i • t\. Mümessil 56,20 
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İstanbul balıkçıları ticaret oda· 
sına müracaat ederek balık nakli
yatı için !kullanılacak f ıçdardan 
fazla orman resmi alınmamasını 

bu hususta alakadarlar nezdinde 
teşebbüsatla bulunulmasını iste -
mi§lerdir. 

Bir tarak dubası 
lngilterenin büyük bir limanında 

bulunan büyük bir tarak dubası sa 
tılmak üzere belediyeye teklif e -
dilmiştir. Dubanın Halici ve dere 
abrızlarmı temizlemek işin de kul
lanılabileceği ve ucuz f iatle verile
ceği bildirilmiştir. Bu teklif beledi 
ye fen heyetince tetkik edilmekte -
dir. 

Nurullah Esat Bey 
Sanayi ve Kredi bankası müdür 

lüğüne tayinedilmiş olan Nurullah 
Esat Bey dün Ankaraya gitmiştir. 

Müddeiumumiliğe davet 
İ&tanbul müddei umumili,iin -

en: L;tanbulda bulunduğu anlaıı
lan ıKocali C. müddei umumi mu
ia vini Tevfik Bcy:in Acilen memu -
riyetimize müracaatı. 

Yerli mallar sergisi 
Be§İnci yerli mallar sergisi l 

ağustos tarihinde Galatasaray li -
sesinde açılacaktır. Milli sanayi 
birliği yarından itibaren istihzara
ta başlıyacak ve ayın 27 sine ka • 
dar bütün hazırlıkları ikmal ede
cektir. Sergi ağustosun birinci gü
nü mutat merasimle açılacak ve 
.on beş ıgün müddetle açık buluna· 
caktır. 

Müesseselerimiz tarafından ser
giye karşı büyük bir alaka ve rağ -
ıbet gösterilmiştir. Bir.çok fabrika
lar,, atölyeler ıve aanayi müessese
Jeri milli sanayi birlijine müraca· 
at ederek şimdiden sergide kendi
Jer.ine yer temin etmişlerdir. Ser -
gi yirmiyi ütecaviz kısımdan iba 
:r.et bulunacak !Ye her .sene olduğu 
gibi bu sene de ser.gide teşhir edi
len mallar halk tarafından alına
bilecektir. 8u sene de sergide bir 
çok yenilikleı.ıe tesadüf edileceği 

de ayrıca ikaydedilmektedir. Be
şinci yerli mallar sergisi her saha
da her -gün bir adım daha ilerli
yen milli sanayiimizin yeni mab
sullerile dolacaktır. 

Bugünden itibaren sergi mahal
linde istihzarata ve sergide teşhir 
edilecek eşyanın yerleştirilmesine 
başlanacaktır. 

Kasak şaraplar 

Bakırköyünde Zeytinlikte Orta 
sokakta 68 numarada 'Yani Ne -
votninin hanesinde yapılan araş . 
tınnada 1caçak 1 O şişe şarap ve 
emsali içkiler 'Zuhur ettiğinden mu 
sa dere edilmiş 'Yani yakalanmı~ -
tır. 

Mektep gezintisi 
Kuleli mektebi talebesi dün 

Şirketi Hayriyenin 67 61 ınumara -
Jı vapurlarile Beykoz parkına git
mişlerdir. 

Gençlerin vapurlarında bando 
muzika vardı. Talebe muhtelif 
sporlar yapar k öğle ve -akşam 
ten sonra Boğazda bir gezinti yap 
mışlar, oradan Çengel köy üne av -
det etmişlerdir. 

İki meşhur yankesici 
Zabıta me§hur yankesecilerden 

Murat ile Şakiri dün yakalamıştır. 
Son günlerde bir kaç ki~inin canı
nı yakan bu sabıkalılar Adliyeye 
verileceklerdir. Bunlardan ba-şka 
-diğer salnkahlar da sıkı bir surette 
takip edilmektedir. 

Bakırköye Yakın ..• 
·---··············································· 

iki köy ahalisi bir 
geçtiler ... 

• 
1 

Bir toprak meselesinden ve bir ınah· 
keme kararının tatbikinden çıkaJ1 

bu kavgada yaralılar var 
Bakırköy ilerisindeki Şamlılar hele etmiş, kar~aşalık arasılldş:. 

ve Aya Y orgi köyleri ahalisi ile zı kadınlar derece derece Yrc, ~ 
Reıneli Ü$Jllan Bey arasında, o ci- j mışlardır. Bunlardan Hasan h' 
vardaki bir kısım arazinin aidiyeti, di zevcesi Hacer Hanım, h~st;i~ 
..etrafında, senelerdenheri süren 1 neye kaldırılmış, diğer sekı:t ·fİ1 
bir ihtilaf vardır. Bu ihtilaf, za - nin de yaralarının kaç günde 1 ı~ 
man zaman iki tarafın biribirlerini tiğine dair rapor alınınasınll 
muhtelif mahkemelerde dava et - zum görülmüştür. fıfı 
melerine sebep olmuştur. Bir taraftan jandarma ~a:,ır 

Bir müddet en-el, İstanbul hu- dan tahkikat yapıldığı g ib11 ~ 
kuk mahkemelerinden ikisinde gö raftan da hadise müddei uJ1'1°f et' 
rülen bu daYalardan etraflı suret - ğe bildirilmiş, muavinlerdeJl ~ l 
te bahsetmi§tİk. Bu meselelede bir hat Bey hadise yerine gidere tJ 
taraftan da hazine, arazinin ve hu velki gece geç zamana kadnt ~·t 
arazi üzerindeki cıskiden kalma kikatla meşgul olmuş, elli b:fı! 
bazı binaların ve ımalzemenin ta- nin ifadesini almış, gerek }<ofbııt 
ı&arrufu noktasından davacı mev- ri, ıerek jandarmaları birer 
kiindedir. dinlemiştir. d 

Köylülerle Resneli Oıman Bey Hadiseden dolayı tevkif :ı 
arasındaki müdahele ve muaraza· miş kimse yoktur. Tahkikatl.\ eJ ' 
dan meni davalarına ait muhake • )ı ve etraflı surette devaıtı 
meler devam etmektedir. mektedir. 

Son günlerde, Resneli Osman B,. Vali muavinine ni1tıı·" 
hukuk mahkemesinden köylülerin :ı ·(I." 

arazi üzerindeki faaliyetini tahdit Bu hadise hakkında diill ~f 
eden ihtiyatı tedbir kararı .alınış te müracaat ettik. Vali mutı' 
ve bu kararın infazı ııraıında bir 'li Rıza Bey şunları söyledi/ 
hadise çıkmıştır. "- Selahiyettar mahk / 

Haber aldığımıza göre, ihtiyatı isdar edip icrasını vazifedıı.' 
1 

tedbir kararı, bu arazideki otların murlara tevdi ettiği kararıJl t 
biçilmesini tehir yollu bir karar ol- ve 'İcrasına karşı fili muhtı~ 
duğu halde, infaz sıra~ında yanlı§ mukavemet gösterilmesi "t'I 
anlaşılmış, o araziyi köylülerin 1ah zabıtanın muavenetine J1l1Jfı 
liye etmeleri şeklinde tefsir edil - vuku bulmuş ve zabıta tar" j; 
miş, münakaşa büyümü§, kavga ve mukavemetler ibertar.af dilef' 
mücadele şeklini almıştır. ır.ar tatbik edilmi tir. 

Bunun üzerine, jandarma müda Hadise hundan ıibarettir·~ 
• ......................................................................... ~1 

Ahmet Han ' T A K v i ~ 
Efgan murahhası 
silahların tahdidin

.den iiınitvar.dır 

Perşembe 

15 Haziran 
21 Sefer 

GUn do~nşu 
Gün Lauşı 

Sabah namuı 
Otıe namaz.ı 

C ıı'' u ~ 
16 Haıi'1 

22 sefer .,,. 

Jkindt namaz.ı 
Silahların tahdidi konferansın - AL:şam namaz.ı 19,42 

ıh l~fgan murahhasr heyetinin re- \'ntsı namar.ı 21.43 

4.~'8 

19,42 
3,20 

IY,14 
16.15 

isi olan Efgan elçisi Ahmet Han ım~aı.: 2
•
08 

\'ılın geçen günlen ı 66 
Jlin CJenevreden l stanbula gelmiş- ı.: ı ~,.., 

\.. 

:ıı an .. ~v"' , .1 
Gr. Ahmet ıHan bir kaç güne ka - "1..1 
\~ar Ankaraya gidecektir. HA\'A - Ye~llköy ııskeri J"l.\sıı:p ~ 

Se1i'r diin bir ımuharririınizc şun zınaeıı verilm maırımata G'orc lJl 

ları söylemiştir: a1: ıl• vıı ıSakin olaraktır • ııı ı1 
l1Unkü sıcaklık t•n !azla 22, "111'l· 

"- Silahların t haidi konf eran J'C<'e, "havu taz~1kı ; oo mmmcttt'~.,,ı· ~ 
aırun tatil müddetinden istifade e- ~,,, 
derek Ankaraya gidiyorum. Bir ~-.l===;;;;R=;:;;A= nt ~lt y .O ,/ 
kaç gün kaldıktan sonra tekrar _ ~ 
lCenevfeye giaeceğim. 

"Silahların tahdidi konferansın
dan iyi neticeler alınacağım zan -
nediyorum. Bu hususta nikbinim. 
Biliyorsunuz ki, İngiliz projesinin 
birinci kıraeti ikmal edilmiştir .. 
Üç temmuzda tekrar toplanılarak 
projenin ikinci kıraatına başlanı • 
lacaktrr. 

"Karadeniz ve Çanakkale boğaz 
larmm silahtan tecridine dair ka
cyıtlarm kaldırılması hal<kmdaKi 
Türkiye teklifi komisyona havale 
edilmiş bulunmaktadır. Biz, Tür· 
kiyeninınoktai nazarına müzahe -
ret ettik. Zaten Türkiye, Rusya, Ef 
ganistan ve lran bir çok meseleler 
de ayni noktai nazara sahip bulu -
nuyorlardı. 

"Nadir Şah Hazretlerinin bira -
deri olan Berlin sefirmizin katli 
hadisesine gelince; bir masum kanı 
akıtılmış bulunmaktadır. Bu katil 

Bugün 
tS1' ANllUL - Jet4

1 

18,30 Gram ofon, 19 '.Fraıısıt.l'll ~ı"" 
lcmlş olanlara mahsu ) - 20: t{c il J. 

;r;etı ı 
nry \ C arknib.§luu - 20,so: r.t ,cj I 

• ı tılll ·"' ınall Ilalil<ı be~', 21,30 - bC11 ~~ı· 

ve ıırkadıışlnrı - 22: Gran1ofofl• 
itlbnren jantı, bonıa, nt '11yor•· 

Yarın ıf~ 
ISTANBULı ,... 1 

8 ilen 10 a luıdnr Grıınt010" .,,, / 

20 3e iratla r Saz, l\1ll5t>rrcf ;uıııııJ11 ,ııJ( 
~0.BO s ltııdar Omuııı rı hlhPn - 4# / 

1 - ~· ~ 2 1 ıı .kadıır Jlnııımlıır heyet rrıı 
uıll!' 

ka dar Gramofon - 22 den 

ha brrler l. il 
_ ___ .. ıııille!, l 
hadisesi, vatana aönUP ~r f ' 
sap vermekten korkan ve pil ' 
bazı hainlerin ta hrikile ~~(ııJ' 
tır. Bu cihet katilin kench 1ı 

... ı01att 
den de anlaşılıyor. ~ ıı.J't11 / 
meti icap eden şeyler• ~r. b1' 
1Bu hadise etrafında fa:ı1'ıı1 
söylemeği doğru bulınıY 
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Beyim buyurun 
""'llllllAAllllllllllBIUllllllllUllll8,A'vA'i!ıuıııınııııı lllURllUlllUlll; , Bunları 1 Hayat engin bir audur, -1 biliyor musunuz 

•• ~ Bazan coşkun dalgalı, ı k_4 

1 Hayat fefla bir huydur, . -- ~~7~ 
Bazan geı:e:r kavgalı.. ~ ı v. . ~~ltAY .. 

1 Ellerimiz neden geç üşür? 
Havalar ~uzel olduğu halde 

gene fanilalarımızı çıkarmayız .• 
Hele annelerimiz biraz da merak· 
lı ise: 

=ı6 Hayat keskin bir rüzgar, İ fJ. ·:~ ~· ~', 
Günler onun nefesi, 1 -~ r. 

e Hayatta gülmekte var. = 

~··· Beyim buyurun .. Bura· Daha bu laflara gülmeğe baş· 
•ıı ... Buraıı. Dünyanın dört ladık.. Bu esnada arkadaki sıra· 
le.rafmda nam veren da oturan bir zat sual sormağa 

Jc• ~~lap mütehauııı Mösyö bqladı. 487826 ile 7899 u darp 
İlcırik .. Burada.. et ... Bir, iki, üç derken netice mey· 

i~}>~, 20 bin rakamlı adetle· j dana çıkmadı mı?. Hayret etme· 
~ kafasında cem, tarh, yiniz.. Evet yekun meydanda .. 

'>o,• taksim ~derek neticesini ve- ;{ ı/ 
~ ·• Her keıi hayretlere dütü· ' s ~-'l"J, 

"·· 
~ Leyim •. Buyurun.. Aıker, J ;f 

l O kurut··· Büyükler 20 
Li··· Ha beyim .. Ha ... ,, 
~ ~debatından geçerken müt 
&..:,- kalabalık tiyatronun kapı· 
a._""11l\i doldurmuıtu. Kadın, er· 

1acuk itite kakıta bilet ıite· 
ıJ"'1c '-'1ıe ıidiyorlar bir bilet 
lJ~in çalıtıyorlardı. Bilet 
~ . bepıi memnun kota ko· 

l'i)e siderek yer kapıftıkları 
tc •n ıözüküyordu. 
e oluyordu. Bir adam için ne· 
fazla merak vardı. Bilmem?. 

. de bu kadar kala.ba.lığm h~
~f ıaında dayanamadım. Bir 
l•lıp İçeriye girdim. Ben de 
--.alnıak İçin kottum. 

l!Wm ... tıerce kafa patlatbtımız 
b .. aplan o bemen 7apıyordu 

Bundan aonra aualler batladı. 
96879 zait 19765, 976987 darp 
1639, 817,666 taksim 3465. Bu 
ıualleri sordukça ben şahsım iti • 
barile kendimi imtihan olacak ta· 

lebe zannediyordum. Ne ise bu 
it çok uzun sürmedi. Derhal ka· 
pandı. 

Arkadan tekrar bu adam çık • 
tı. Tam bir saat belki 500 sual sor· 
dular. Dikkat ediyorum bir da • 
kikada en az 8 - 1 O kitiye cevap 

~ ~ 
~ Ağlamaktır son sesi. ~ 
~ Hayatta insan yürür, G 
1 Sevinir, güler, ağlar.. 1 
l!İ Hayatta insan görür. 1 
1 Bir çok yaz ve ilkbahar.. ~ 
i ~ i Fakat hayat pek bottur, ~ 
i Dertli insanlar için, İ 
g Velhasıl hayat bottur, 

1 ii Kedersiz hatlar için .. 
~ Perteval)'al llse•I Hklzlncl •ınıftan ~ 
1 nac1 Safa i 
ln~sıa ııı_,ı•nw11um•ı-11Mı :························································: i Faydah Bilgiler i 
ı ... _ ....... ee••••••D••••••••••eeee•eeeeeee•e•••-•eeeee: 

Banyo yapınız 
Dut yapmak - Soğuk ıu ile 

dut yapmak ııhhati kuvvetlendi • 
ren mükemmel bir vaııtadır. Fa • 
kat doktorun tavsiyeıi olmadan 
dut yapmayınız. 

Çünkü dut yapmak her vücude 
iyi gelmez. 

Evinde dutu olmıyanlar soğuk 
ıu ile ıalatılmıt bir havlu ile vücut 
larmı çabuk silmeli çabuk kurula
malıdır. 

Banyo 
Banyo - Banyo yapmak için 

evevla doktora gidiniz. Suyun i· 
çinc:le 30. dakikadan fazla kalma· 
yınız. 

Hazım esnasında banyoya gir· 
meyiniz. Ancak Yemekten üç saat 
aonra banyoya ıiriniz. 

Banyodan çıkarken kuru veya 
111tılmıt havlu ile veya ~ıkma ile 
kurununuz. • ~ 

Deniz banyosu 
Yazın deniz banyoıu çok fay· 

dalıdır. Fakat birdenbire dalma· 
mak tartiyle. 

Kızgın günet altında veya fır· 
tınalı havada denize girmeyiniz .. 

Deniz banyosundan aonra a· 
yaklarınızı sıcak suya koyananız 
iyi olur. 

~da yerime oturunca etra· 
~lere göz gezdirdim.Burada 
tltd yetmite kadar her kes 
liç ~ \' alnız benim tanıdığım 
~Pi lllee yoktu .. Sanki bütün ah
'ıi ~ benim buraya ıeleceği· 

veriyordu. bir cHveıi inıit· 

~ ~ İkleri için birletmitler gi • 
~•nesi bile gelmemifti. 

S: bu&i biz Şebza.debatılıyız .. 
leb~ arka.da.şiarım buradadır .. 
, .. e baıınm gezmesi, eğlen • 

1 ile• • 
' 'faeı ıınema .•. Bir tiyatro.. He-
~ b r aaman birbirinmize ran· 
'-ıc ile ve , ien buralarda bu· 
!'ctu en buıiın bir danesine bile 

'· 1) f ~bnemek canımı 11ktı. Ne 
~il kla'kıka yıllardan uzun geçti. 

o:;dr, perde açıldı •. 
'ı"ıilca Yll bir tahat koymuflar .. 
dt 8 ~ldrktan aonra aktör gel· 

'~ Orta boylu alelade bir a • 

~!.~eye ıelir ıelmez bir alkıt 
~~ ır koptu. Kimi yaşa ~iye 
de &ö ~~· kimi alkıtlıyor, kimi 

·, 0 .. ; •Yorum dinle... Diye aeıle· 
' ct· 11

• Nihayet bu aktör bun • 
-,·- ,~edi ve ıarip bir türkçe ile ••: 

...._~.cihan beaap profesör ••• ! 
trık... Siz ne zaman aöyli· 
takanı... Ben.. Yapacak 

~b, darp, takıim .. Ama 
e IÖJlemek ben yok ce • 

Bu hayretimi burada tekrar e- Anadoluda da böyle bir adam 
diyorum .. Sonra öğrendim ki: Bu varmıt. Okuyup yaznıa bilme-d!ği 
adam çok zeki imif.. Hesap için halde ne kadar çok rakamlı olur 
kurulmuf bir dimağı varmıf. Ca • ıa olsun, her darbı, taksim·, ce· 
hil olduğu halde bir saniyede he· mi derhal y..ap.ımrıf .. 
sapları yaparmıf. Bu da tabiatin Masalcı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazısız hlklye: 

o 

o o 
Cabi Efendinin başından geçenler 

b 
Geceleyin ses çok 

çıkar ? 
mu 

Bazıları bu suale evet derler: 
- Geceleyin ses çok çıkar ve 

çok uzağa kadar gider. Bunun doğ 
ru olduğu muhakkaktır. Fakat 
sebebini biliyor musunuz?. Gece ~ 

leri tabiata bir ıeaaizlik çöker. Ka· 
ranlık içinde en ufak hayvanlar • 
dan en büyük hayvanlara kadar 
her şey ıeaaizlik içindedir. Sanki 
dünya yarım ölüm halindedir. 

itte bu esnada bağırdığınız za· 
man sesiniz bu sessizliği yarar ve 
ta uzaklara kadar gidebilir. 

Halbuki gündüz böyle midir?. 
Bütün dünya herekettedir. Her 
fey hareket halindedir. Tabii si-

zin sesiniz de tabiatin bu faaliyeti 
içinde çok uzaklara kadar gide • 
mez.. Bilmiyenler de geceleyin 
seı çok gider derler. 

Ne için ihtiyarlarız ? 
lhtiyarlarız. Neden?. Bunu şim 

diden düşünmek doğru değildir ... 
Faka nasıl olsa siz de büyüyecek 
ve ihtiyarlıyacaksmız. 

insan tıpkı bir makineye ben • 
zer. Bir makine mütemadiyen 

çalııtıktan sonra nasıl aşınırsa in· 
ıan makinesi de çalışa çalışa eski
meğe ve yorulmağa başlar . 

Bunun için genç ve körpe yaşta 
iken kottuğu kadar koıamaz. Her 
feyi görüp geçirdiği için her itte 
bir yenilik bulamaz. Ve bunları 
merakla seyredemez. Çok güle -
mez. 

Bundan maada vücut makine • 
si tamamiyle yorulduğu için otur· 

duğu yerden kolay kolay kalka • 
maz. İtte bu işi (ihtiyarlamak) 
maıduiyle ifade ederiz. 

Suda yüzen hayvanlar 

yüzmeyi nereden öğrenir? 
işte öyle bir ıual ki .. Cevap ve· 

rene aşkolsun. 
Ördek, kaz, köpek, koyun gibi 

hayvanlar yüzmeyi nasıl öğreni · 
yor. Hele küçük ördekler nasıl yü 
züyor? 

Küçük tavuk piliçleri suyun içi· 
ne girer girmez ölüyor da ördek 
yavruları yüzüyor bu da nasıl olu· 
yor? 

- Aman oğlum .. T erlemesin ... 
Soğuk almasın ... Fanilasını çıkar• 
masın ... 

Deye yüz bin kere tenbihlerde 
bulunur. Hakikaten doğrudur ... 
En uf ak bir ihmal ile vücudumuz 
üşür soğuk alır da elimiz ÜfÜmez, 
hatta kolay kolay terlemez .. 

- Bunun sebebi nedir?. 
Çok düşünmeğe lüzüm olma • 

elan bunun sebebini ben size izah 
edeiym. 

Vücudümüzda bir çok delikler 
vardır. Buradan mütemadiyen ha· 
va itler.. Hava soğuduğu zaman 
eger vücudumuzu dikkatle ört • 
memit isek buradan fazla aoiuk 
girer.. Bizi müteeaair eder. 

Halbuki elimiz, hatta yüzü • 
müz her dakika, her saat her gün 

suğuğa, rüzgara, yağmura veya 
kıta alıttığı için ıinirleri de alıt· 
hrır.. Bu 5ebepten elimiz veya 
yüzümüz soğuk almaz .. 

Nitekim seaaizlik içinde ahtan 
bir adam gürültüde çalıtamaz ... 
Gürültüye alıtmıt olanlar da ıes· 
sizlik olunca sözlerini unuturlar. 

ı··············r;~j·;;··5ö;i;:·-.. · .. ~·-·1 
·········----------··· .. -· ........ . 

İyi dinleyiniz 
Küçük bir delik koca bir ıe • 

miyi batırır. 
• • • 

Küçük paraları aakla •.. Altın
lar kendi kendilerine saklanır. 

İntizamın fay dası üçtır: 1 -
dütüncenizi azaltır. 2 - zamanı 

botu botuna geçirmekten kurtanr. 
3 - efyayı muhafaza eder. 

Az yiyen çok zaman yer. Çok 
yiyen çabuk bitirir. 

l ...... H~·;1;~~··a1i·;;~;;i·~··3 .. ·-·1 
·················································----

Dü,ünüraeniz bunu bulmak çok 
zor bir şey değildir. 

Ördek yavrusu annesinin kanat · 150 okuyucumuza hediye 
larını çırpa çırpa suya girdiğini Bu haftaki bilmecemiz heceler-
görünce tabiatin verdiği bir kuv • den cümle teıkilidir: 
vetle kendisini suya atıyor. Annesi hr - Cek - le - di - e - it 
gibi ayaklarını oynatıyor. Yüzü. tcs - mel - kem - mü - mü 
yor. nü - dö - yıl - cu - nun -

Tıpkı insanlar gibi.. Küçücük o - tin - ye - hu - ri - cum 
bir bebek .. Annesinden doğduk • Doğru halldenlerden 150 oku
tan sonra nasıl meme emiyor? O . yucumuza muhtelif hediyeler ve• 
na kimse meme emme dersi ver - receğiz. 
miyor ya .. işte ördekte böyle.Kaz, Hal varakalarına isimlerini&i 
köpek, koyun da h;\··'~ : okunaklı yazınız. 
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liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiriiiiiii MedihaMünür Ödemiş, Garbi Anado-1 Bır man ' 
Yak'a, Havayı Ba safa dairesinde J birini size tavsiye edeceğim. (U-

cereyan eder sulca defterine bakar) (Ahmet Ne ı h k "" ' Bir kişi öldürdü, bit unun ayat aynagı. kişi yaraladı . 
- 1 - dim) Benim dairede ki.tiptir. Bu 

Daire müdtirünün odasr. 
Nüfuzlu dost - .... Düdüm o -

nunla görüştüm .. 
Daire müdürü - Benden bah

settin mi?. 

Nüfuzlu dost - Ettim, istedi • 
ğin olacak. Fakat kendini çok fe
na tanıtmışsın... Kat'iyyen çalış -
mıyor muşsun.. Müdürlerin içti • 
matnda, bütün müdürler, memur -
larınm terfileri için gayret göster
dikleri halde, senin umurunda bi
l~ olmuyormuş. Hatta maiyet,fode 
çalışan memurları bile tanımadı -
ğını iddia ediyorlar.. , 

Daire müdürü - Bunu iyi, ki 
ihtar ettin ... Acısını çıkarırım ... Ge 
lecek haftaki müdürler içtimaında 
münhal bulunan bir daireye mü -
dür muavini intihap edilecek ... Gö 
rürsün, bu müdür muavinliğine, 

dairemin memurlarından birini 
terfian tayin ettireceğim ... Dur ba-

• 
kalım şimdi münasip bir namzet 
bulalım ... Tamam, Ahmet Nedimi 
öne sürerim. Gelecek hafta müdür 
muavini olur. 

Nüfuzlu dost - Tanıyor mu -
sun?. 

Daire müdürü - Hayır .. Ben 
yalnız kalem amirlerini tanırım. 
Fakat onu tanıyormuş gibi davra
nacağım. 

Nüfuzlu dost - Tayin edile • 
cek mi?. 

Daire mü.dürü - Muhakkak. 
-2-

Müdürler içtimaı. Münhal mü
dür muavinliğine kimin tayin cdi
lt.,ccği münakaşa zemini olmuştur. 

Daire müdürü ._ Beyler! ... Bu 
güne kadar hiç, hiçbir münhale 
memurlarımın namzetliğini koy -
madım ... Ben memurlarımı iyi ta· 
nırım. Memur dediğin kolay kolay 
tP.rfi edememelidir. (Gülümser -
le:-) Onları her gün İş batında gö
ru!roruz. Meziyetlerini, kusurları • 
nı biliyorum. Bu gün, içlerinden 

son üç ay, gözümün önünde çalıı
tı. Lüzumsuz kağıtların tasnifi i -
le meşgul oldu. Meaaisini çok tak
dir ettim. Çok çalıtkan bir memur. 
Onun müdür muavinliğine tayin 
edilmesini teklif ediyorum. 

Ahmet Nedim bey tayin olu • 
nur. 

-3-
lçtima biter. Mi.idürler 'dağılır. 

Daire müdürünün yanma katiple -
rinden biri sokulur. 

Memur - Affedersiniz müdür 
beyefendi, müdür muavinliğine 
kimin tayin edildiğini sorabilir 
miyim?. 

Müdür - Elbette sorabilirsin .. 
Ki\tiplerimden biri tayin ed1Jdi. 

Memur - (sevinçle) Ya! •• 
Müdür - Üç aydır gözümün 

önünde çalıııyor. Mesaisini ~ok 
takdir ettim. 

Memur - Beyefendi, bir şey 
daha ~oracağım. 

Müdür - Sor bakalım. 
Memur- (Kendini kastedeıeJ:) 

Acaba terfi eden memurun iem· 
Seyfi mi!. 

Müdür - Hayır. 
Mümur - (Meyus) ya! .. 
Mü~ür - Nedim bey rr.urlüı· 

muavini o!du. 
Memur - (Hayretle) Ahmet 

Nedim mi?. 
Müdür - Evet, Ahmet Nedim. 

Bunda bu kadar tatacak ne var?. 
Memur - Efendim, Ahmet Ne

dim üç aydır mezun. 
Müdür - (Afallıyarak) Üç ay· 

dır mezun mu?. 
Memur: - Evet efendim, has· 

taydı. F akrüddeme uğramıftı. 
Müdür - Emin misin?. 

Memur - Elbette efendim. Hat
ta bu sabah karısından mektup 
geldi. 

Müdür - iyileşmiş mi?. 
Memur - Hayır efendim, öl -

müı! 

Elektrik, fabrika, tütün, yol, 
yeni evler ve mektepler .. 

Ôdemişten bir gör ünUş 

Ödemiş, (Husuıi) - Bu yazıla· 
rımla Vakit okuyucularına Ödemi
şi tanıtmak istiyorum. Ödem it; 
coğrafi, iktisadi, zirai vaziyetle E
ge mıntakasının başlı, batına bir 
tarihi ve İzmir vilayetinin verim 
ve güzellik itibarile eşsaiz bir ka -
zasıdır. 

Geni§ bir ovanın müntehasında 
Bozdağ etekerine yaslanan beş 

bin haneyi muhtevi Ödemişin yü
ze yakın köyü ve Adakide, Berki, 
Kiraz adlarında üç nahiyesi var -
dır. Umum nüfusu 85 bindir, bu 
nüfusun 18 bini kaza merkezinde 
toplanmaktadır. Kazanın deniz -
den yüksekliği 127 metredir. 

İncir, tütün, zeytin, patates, ken 
dir, istihsalatının batında sayıl -
makla beraber elma, ceviz, pa -
muk, arpa, buğday ve saire gibi 
mahsulat ta memlekete mühim i -
rat getirmektedir. 

ra; Ödemişte kesilmiyen bol bir 
ıu ve inkıta yapmıyan kuvvetli bir 
elektrik vardır .. 

Dört saatlik mesafeden (Elek -
trik çıkardıktan sonra) bir çok fi 
litrelerden geçmek ıuretile şe~re 

gelen su, memleketin bütün ihti -
yaçlarına cevap vermektedir. Su -
ıuz ev olmadığı gibi on adımda 
bir sokaklarda daima akar çeıme
ler görülmektedir. 

Yangın tehlikelerine karşı çok 
iyi tertibat vücude getirilmiş, he -
men her sokak batına yangın muı 
lukları konmuştur. İtfaiye .te,kili· 
h çok muntazamdır, belediye bu 
ıene bütçesine koyduğu tahsiıatla 
bu işi daha ziyade genişletecektir. 

Ödemişte 4 büyük zeytinyağı 
fabrikası vardır, Ödemişin met -
hur yağları bu fabrikalarda çıka • 
rılmaktadır. İnhisar idareıi; mu -
azzam bir tütün imalathaneıile 
modern bir idarehane yaptırmı§ • 
tır. Ödemişin nefia tütünlerini in -
hisar idaresi bu imalathanede İf -

!etmekte ve bu yüzden memleket -
le binlerce amele geçinmektedir. 

··:························································································ 

Ba§ta lzmir Valisi Kazım Paşa 
olduğu halde knymakam Haşim 

ve belediye reisi doktor Mustafa 
Beylerin tükenmek bilmez çalıt -
ması bu şehrin varlığına her gün 
yeni bir mevcudiyet daha ilave et
mektedir. 

Hükumet konağının inşaatı da 
bitmiştir. Cümhuriyet hükumeti -
nin bu abidesi Ödemişe baıka bir 
güzellik vermektedir. Tayyare Ce· 
miyeti, Halk Fırkası ve fırka sine· 
maaı da §ehrin en güzel binaların
dandır. 

Kaçak 
Bir idam mahkumu 

yakalandı 

Bundan iki sene evvel Aydına 
bağlı Germencik nahiyesinin Kürt 
ler köyünde müthiş bir facia ol • 
muı, danacı Mehmet isminde biri 
öldürülmüştür. 

O zaman zabıtanın tahkikatı, bu 
cinayetin Dinarlı Hüseyin tarafın· 
dan i~lendiğini meydana çıkarmış· 
h. 

Dinarlı Hüseyin derhal yakala -
narak hapishaneye trkılmış, fakat 
hapishaneden firara muvaffak ol -
muştu. 

O zaman bu adam hakkında gı· 
yaben idam kararı verilmiştir. 

Hüseyin hapishaneden firar et -
tikten sonra bir müddet dolaşmıt, 
bilahare Kasabada bir gazinoda 
kurnaz Ahmet namı müstearile ça 
lışmağa başlamıştır. 

Germencik nahiye müdürü Sü • 
leyman Şevki Bey, idam mahkii • 
munun Kasabada gizlendiğini ha -
ber almıf, karakol kumandam E • 
min Efendiyi, katili yakalatmak 
üzere Kasabaya. göndermiştir. 

Kati! zabıtaca yaklanmış ve el -

Muhafızgücü bisik
letçileri Adapa

zarında 
ADAPAZARI, 14 (A.A.) - Mu 

hafız gücü bisikletçileri dün saat 
21 de ıporcuların ve halkın alkış -
ları arasında Adapazarına girdi
ler. 

Havanın yağıtlı ve mesafenin 
130 kilometre olmaıı dolayııiyle 
bisikletçilerin dün Adapazarını tu. 
tabilecekleri ümit edilmiyordu. Bi 
sikletçiler ınütkül teraite rağmen 
bu mesafeyi almakta büyük fera -
gat ve muvaff akryet göstermitler· 
dir. 

Kastamonuda zararlar 
Kastomnu, 14 (A.A.) - Devam 

lı yağmurlar dolayısile sellerden 
ve doludan T osyanın Kızılırmak 
vadisindeki çeltik ve ekinler hata -
ra uğran11ştır. Taşköprünün Gök -
çeağaç nahiyesine de §İddetli dolu 
düşmüş, 14 köyün mahsulüne za -
rar vermiştir. 

1~1RüWtıanıtmındRum~nta;nımmaımısmmm 

ferine kelepçe vurulmuştur .. Kati • 
lin üzerinde Aziziyeli Habip oğul· 
larından Ali oğlu Ömer namına 
bir vesika çıkmışhr. 

Katil Aydına gönderilecektir: 

400 bin lira gibi mühim bir 
para sarfile Bozdağdan şehre su 
getirilmiş ve suyun kuvvetinden 
memleketin elektrik ihtiyacı da te 
min olunmuştur. Ödemişteki ten -
virat, gerek ucuzluğu ve gerek teş
kilatının intizamı ile diyebilirim 
ki; lzmirden daha iyidir. Çünkü; 
motörünün arıza göstermesi, f ev -
kalade hallerde kömür, benzin gi· 
bi motör ihtiyacının bulunmaması 
cihetleri varit değildir. 

Kuvvetli bir suyun altına konan 
dürbin mütemadiyen bol ve de • 
vamlı elektrik istihsal etmektedir. 
Ödemişte cereyanın kilovatı (6) 

kuruştur. Şehrin elektriklenmemiş 
bir yeri kalmamıştır. Caddeler, so· 
kaklar, evler, mağazalar velhasıl 
her taraf bol elektrik ziyalarının ı 
tıkları altında adeta bir gündüz 
manzarası arzeder. 

Bu teşkilat için gerçi çok par~ 
sarfolunmuş ise de; memleket em
salsiz bir tenvirata sahip olmuş, 
belediye de mühim bir varidat 
membaı elde etmiştir. 

Büyük şehirlerin harp anlarında 
benzin kalmadı, kömür yoktur di· 
ye çektikleri 11kıntı, ve nihayet ka 
ranlıkta kalmak tehlikeleri Öde -
miş için mevzuu bahis değildir. Zi 

Yapılan bir çok yeni evler, bü -
yük parkalar, kurulan müteaddit 
havuzlar, açılan geniş caddeler 
memleketin umranmı yakından 
gösteren işaretlerdir. Müvazi cad
delerin üzerinde birbirine karı§an 
ağaçlar ve bunların yeşillikleri Ö· 
demişin man:zaraaım bir kat daha 
güzelleştirmektedir. 

Ödemi§; asri, fenni, muntaza.m 
bir şehirdir. lzmirden farkı deni -
zinin olmaması ve tramvayının bu 
lunmamasıdır. · 

Çarşının vaziyeti; muhtelif ban 
kaların yükselen büyük binaları 
burasının alış veriş kaynağı oldu· 
ğunu da Hk nazarda anlatmakta -
dır. 

Ödemişte bir orta mektep var · 
dır. Zafer meydanmda bulunan 
mektep; dahili tertibatı ve tedris 
heyetinin kıymetli muallimlerden 
vücude gelmesi dolayısile Ödemiş 
te ayrı bir varlık yaratmaktadır. 
Bundan başka şehirde 4 tane ilk 
mektep vardır. Bunların üçü yeni 
yapılmış binalardadır. Bu mektep 

s·u~ 
Konya, (Huıuıt) - 1 ıto 

ğirmen köyünde Mahınut 0 rd~ 
taf a aianm bir mandası va 
manda ıenelerdenberi fd'1 
ğanm evinde imi§. o kadar r 
ki, kendiliğinden gider ıe 
Evvelki gün Mustafa aia 
yı dıtarı çıkarmak iıterkell 
manda birdenbire azınıf "il 
fa ağanın üzerine hücurnla ıt 
dan ve göğsünden ağır ,uref 
ralamıttır. Mustafa ağanıP t 
dına yetiten çoban Mehııı~ 
Muıta.f a da hayvanı :zaptd 
mit, daha fazla kızan ınan j 
fer zavallı çobanı feci b•f 
)eriyle öldürmüştür. Baiıt.1 rı dağılan çoban acı bir telı' 
müttür. 

Vak'a haber alınınca ıııe.I 
den baytar Zeki Bey gönde!' 
. M . ~ 

tır. andanın muayeneıı ~ 
ıinde kuduz olmadığı anl~ı 
hr. Ağır surette yaralı • , \ 
muvafakatile azgın mand• .' 
ma va11taıiyle öldürühn~ 

Istanbul otobüsleri b 
akın ettiler ~ 

lstanbuldan lzmire dört j, 
götürülmüıtür. Bunların 1'0 

4, 
Şehitlerdeki Taı iskeleye 1';/, 
lemesi için belediyeden nıiİ /' 
tenmittir. Rıhtım tramve.ylfl'j 
keti müdürlüğü imtiyazn-1. 
ki kayıtlardan bahisle 1'o 
yalnız Rıhtım tramvayları11~ 
yebileceğini, başka nakliye J 
larmın işlemesine müsaade & 
miyeceğini iddia eylemekte,i 

lzmirde (Kaptrkaçtı) ne~f 
kamyonetler de fazlalaınııf ~ 
ların sahipleri Etref PaıaY" :/ 
ka semtlere İ§lemek için r1' 
iıtemiılerdir. ~ 

Belediyece bütün bu rniir•·j 
ler hakkında tetkikat yapılı" 
dır. 

lzmirden Burnavaya itli1e'l 
büaler mülhit bir rekabete V 
mitlerdir. Bunlar 10 ve t!1 ı/ 
fiati 7,5 ve 5 kuruta indirıı' 
dir. 

Ef ez de tetkikat fi~ 
Profesör Mar yanında ,e u' 

olduğu halde İzmir müze 1P 
1 

Salahattin Beyle beraber f.fe j 
rabelerini tetkik için Se}çui~ 
mittir. Profeıör avdetinde 
ma ve Sarta da gidecektir· 

dKa r ad en 1 z iki yat•11 , 
etıt' Bulgaristanın Rarzgrat f ~ 

çıkan Türkçe "Karadeni:z:,~ '1; 
daıımız iki yatına girmittıt· 
rik ederiz. _,,) 
ttımamımı•IDlltQUfM:mnmımwoonn1ıııtmmı•nmınm~·V 
lerde okuyan yavrular dört 

yakındır.' . dil;' 
Gençlık te§kılatı gıpta e .. ı 

l "bU haldedir. İki tane spor k u 
1 

dır. Mendereı ve Altın O"l•ıci 
rmı taşıyan bu genç tefek / 
fırkanın yüksek yardımların' 
har olmamaktadır. 'f~ 

Netice: Ödemit hayat )<~)" 
ve varlık membaıdır. Be~ed\e~ 
rin eski mahallelerindekı. e" si 
timlak etmek emelindedır. '/. • ,,.r J 
larını aldıktan aonra genıt 1,~ 
ler açıbıcak ve parklar yaP:

11
,, 

tır. lıte o za~an ödeınit y• 17, I 
mirin değil; Türkiyenin G•~,') 
nadolusunda bir pırlanta 0 

tır Jı 
Muammer t<• 



Şerefin Gömülüşü 
8flftarafı Birinci Sa11ıfada 
e lcUrıan cemiyetleri 1ttif akı 

er an gönderilmit büyük çe -

• ~ .. olmak üzere Türk, Erme -
"ıa~rı ~lüplerin, mekteplerin 
· lelıf ınüesseselerin gönder
Stlenklerin ıayııı kırkı geçi-

4ıb, 
._ Yrağa sarılı tabut ile bera

)'ııı b' . · · h •nı geçen kafile namaz 
~~ ekliyorlardı. 

lelif kümelerin ve grupların 
~- mevzuları Şeref ve onun 

~ •tıydı. 

1~~- ~ırada bir çok mendille 
i ttı kapattığı görülüyor, 
~ f tderasvonu reisi Bur -
1rı 8 . 

\.\h eyle, Güreş federasyonu 
Qıet F etgeri Bey hıçkıra 

s._; lğlıyorlardı . 

.. Y&tıında namaz kılındı ve 
llt

0
'ftdc §ehir mızıkası cenaze 

~1 
Çala cala bu hazin ve bü-

file ç ~ w d w )Gtil • ıragan sarayına og -
~ Qııye ha,ladı. 
~taf ı poliı kordoniyle çev -

~ ay bütün caddeyi dolduru
e g" l' oz alabildiğine uzanıyor-
l~ut tam bir belagatli. Ağ -

il loa:lerin ve ellerin üstünde 
~' •allana ilerliyordu. 
. thurn .. . d . 
ı1 , son gunerın e vaııyet 

ıl.' terı . . "t" 'b ~zesınm, uzun zaman -
·~, en kurmıya, yoktan var 
' · Çtlı~tığı Be!iktaş stadından 

~tıitı! istemitti. O, eski Çı
''r (St ayının nvlusunda kuru -

Ptt~ ld) rnı son defa görecek -
\) r'-İtnin en müessir, en yü -

~.~~safhası bu oldu. Alay 

~\r.,_ l.iyük kapnmdan girdi ve 
1 dolasar~k ortaya ve bir 

t " . 'lbkct U2eı·ine konulan tabutun 
'1 ' toplandı 

tı~ ~fit Beyin hitabesi 
~. IÖ~e i·· ' · ld · k'le~ ur""ıye man cemı -
~i t ~tnuırıi merkezi namına, i
t ~ eı, Beyazıt meb'usu Halit 
' ~ladı ·ı~ ftt hitabeyi söyle . 

kuvveden file çıkarmağa vakit bu
lamıyan büyük sporcunun az ve 
fakat olgun ve dolgun hayatında 

yapabildiği hizmetlerle Türk spor 
tarihimizde ebediyyen unutulmaz 
bir mevkiin (ismi gibi) Şeref sahi
bidir. 

Şeref, aziz Şeref; 
Gayeye durmadan varmak için 

çalışmağı vadeden arkadaşları • 
nın da senden tek bir dileği var -
dır: O da kabrinde müsterih uyu
mandır !,, 

Hamdi Emin Beyin sözleri 

Bundan ıonra Futbol federas -
yonu reisi Hamdi Emin Bey şu hi · 
tabeyi söyledi: 

''Elimizle buraya gömdüğümüz 
Beşiktaşlı Şeref, hayatının kıymet

li zamanlarını memleket sporuna 
vakfetmiş bir gençti. Şeref bu 
memlekette futbolu iyi bilen, dün
ya sporunu iyi anlıyan bir idare • 
ciydi. O bilhassa takip fikri ve 
çok çalışma ve iş başarma hassa • 
larına malikti. Şeref, mücadele • 
ciydi ve noktai nazarım kuvvetle 
müdafaa edebilen münevver bir 
vatan çocuğuydu. ittifak tetkila -
tında ve sporun memlekette yayıl
masında büyük emekleri sebket -
mişti. 

Bilhassa teşiklatın istinat etti -
ği cüz'ü tamlarmdan, Beşikta§ 

klübünün kurucularından, ilerle -
ticilerindendi. Bir meseleyi en doğ 
ru yoldan mütalea eder ve İ§İn kö
küne nüfuz ederdi. 

Hususi hayatında ve sohbetle -
rinde pek neş'eliydi. Fıkraları, hi
kayeleri ve bunları anlatışlarında

ki tatlılığı ile arkadaşlarını cezbe
derdi. Şeref, memleketi için en 
fazla müfit olacağı ve spor teıki

lahmız için en fazla hizmeti do
kunacağı bir yaşa olgunluk yaşı· 
na gelmitti. 

O, bütün gayretlere bütün itina
: ara rağmen muannit hastalığın -
dan kurtulamadı. Onun ziyaı a· 
ramızda daima bir boşluk olarak 

"t.,llht kalacaktır. 
t. Ceiı ereıa arkaclaş'arım; Kendisine Allahtan rahmet di -
.,.~,. }'~tla' l al <.unda bu kara ler ve Türk futbol federasyonu 
~li ~:erkcdccE'simiz genç, kıy· namına ai'esini, aile ocağı kadar 
""~ , tfin hayatı battan başa ~evdiği klübünü taziye eylerim., 
~ 'c~ ~tculan icin destan olma- Su hitabeyi İstanbul mıntakası 
~İf ~dıt Fitrat~n çok narin ve atletizm federasyonu reisi Burha-

1>~ ~ lllakla beraber §en, İyi nettin B.in, Betikta§ klübündenAb 
S ~ df'ınİr ıızimliydi. dullah Beyin sözleri takip etti. 

~l.tl>or, ~ . • Burhanettin Bey hıçkıra hıçkıra 
l_'' bu>ii skı zaman ardanberi sa· ağlıyarak şunları söylemişti: 
"l'dr ~ bir s~batla çalıı:r ve 
~"ıi &ı ışın mabadini kolayca Söndürülmez ateş 
~·s~ .. : ederdi. "Bize her bakışta, neş'e ve ha -
~ ~i b· '.Yegane gayesi sade, sa· yat getiren Şeref için bugün bura· 
'tı..• Sl>o I~ l~timai hayat yaratmak- da bu merasimi yapacağımızı kim 
"li: t ·~· h k "'f~i.iJ· ,..ın t-r devirde pek çok a lına getirirdi? .• 

A -tla .. d 1 · r °'t1:\la :rnuca e e ettı. Kader bize bunu da göster • 
/,~,· Unun tahakkukunun ge - di. Anladım ki Çırağan, ona bu -
Ş ı "e . . . • 

'ı ~r~f) . •tının sarpa sarması 
1!tı. •n asla ceaaretini kırama-
(} 

' ''kad ı k ~~. ,. '! arına her zaman 1 • 

~ ı 'tean· k Qİt ız alpli sporcular 
1:e.ınan k t'" .. . . l' e l a ı umıtsız ığe 

S ı er derdi. 

~:. ~<:ıı.delelerine gözlerini 
~k.i n. •Padığı ane kadar teli§ 

l. ıın d . "''th eva:rn ettı. 

~~ ~:un hususi meziyetlerin. 
~e h a Uzun uzadıya bahıet
.._İııi-~ heyecanımız ve hemde s .. ıııı l!l" . 
;a.-ı.otda u~aıt değildir • 
L'k ~elı kadar kalemi ve 

' h'tl°llhunun hamleıi kadar a
ı •he . d d- 11 e vardı. Çok genç 

,~raınızdan ayrıldığı için 
~ndan pek çoklarını 

gün için yanmış. Biz de onun için 
bugün Çırağan gibi yanıyoruz. Bu 
ateıi döktüğümüz göz ya1ları sön· 
düremez.,, 

Artık sevgili Şeref, stadını son 
defa görmüttü. Stadından çıkıldı. 
Ve cenaze biraz daha ilerde bulu

nan Yahya Efendi mezarlığına çı
karılarak hazırlanan metfene tev· 
di edildi. Teessüf artık son haddi
ni bulmuştu. 

Burada da evvela umumi şehir 
meclisi azasından ve Beşiktaş k'ü 

bünün erkanından Abdulkadir B., 
tehir mecliıinden Avni Bey, Be -
tikta! klübünden Gol mecmuası 
sahibi Refik Osman Bey birer hi· 
tabe ıöylediler. 

Türk mukavemeti 

Avni Bey Şerefin tedavi için 
Viyanaya gönderilmesini mütea -
kip, vaziyetini Viyanadaki sıhhat 
müessesesinden sordukları vakit, 
Viyananın en meşhur profesörle • 
rinin bu sualine verdikleri cevap
tan bahsederken bütün gözler ye -
niden yaşarmıştı. 

Viyana doktorları hülasaten 
şöyle cevap vermişlerdi: 

"- Burada hastanız üzerinde, 
insan mukavemetini kıran, en şid
detli tedbirleri yaptık. Fakat o, 
buna nadir insanların gösterebile· 
ccği mukavemeti gösterdi ve gös -
teriyor. 

Şimdi, Türk mukavemetinin ne 
demek olduğunu biz daha iyi an
lamış bulunuyoruz.,, 

Viyana profesörleri bu mektup· 
larma Gazi Türkiyesi hakkında 
duydukları hayranlığı bu suretle 
tekrara vesile bulduklarını ilave 
etmişlerdi. 

Avni Bey, Şerefin aon günlerini 
de şöyle anlatıyordu: 

"- Şeref bu hastalıkla tam on 
iki aydır mücadele ediyordu ve 
mücadele rökorunu da kırmış, has· 
talığa son dakikaya. kadar teslim 
olmamıştı. Kendisini ölümünden 
be~ gün evvel tekrar gördüm. Ar -
tık Şeref morali ile yaşıyordu. 

Bana dört gün sonra öleceğini 
söyledi, ağlıyamadım bile ... Çün -
kü şimdi Şeref teslim olmu§tu. Ona 
bugün evlerin bütün pencerelerin -
den bakan gözler bile nisan yağ -
murları giQi ağladı. 

" 
Acı feyler 

Dün yakınlarından öğrendiğimize 
göre zavallı Şeref son on bet gü -
nünü pek halsiz geçirmitti. Artık 
öleceğini biliyor ve bu ölüınün a -
cılığını, ailesine karşı ölmeden ev· 

vel gene bizzat kendisi ha.fifletmi· 
ye çalışıyordu. Karısını, iki çocu
ğunu, annesi ve son sekiz günün -
de yanından gece gündüz hiz ay
rılmıyan babasını bu ölüıne karıı 
aazr azar ahştırmıya uğraşıyordu. . ,,. . 

Şerefe rahmet diliyoruz, ailesi -
nin, klübünün elemlerine iştirak 
ediyoruz •• 

Cuma günU ihtifal var 

Yarın Şerefin hatıralarım yad 
için Halkevinde büyük bir ihtifal 
tertip edilmi§tir. 

Beşiktaş klübünün minnet 
ve teşekkürleri 

Bl'şiktn~ jlmnaııtlk klUbü rlyıı~tınden: 

KIUbUmüı.ün kıynıetll YRP<:ısı ve umumi 

kaptanl Şerefin cenaz.c merasimini" candan 

ve gönilldcn bir alı'lkııylll i:ıtırak rderek bu 

kara giinümUı.de 1csllJCtlmiz.e koşan bütlin 

arl<.ıdıı~lara \'il Ç!'knk göndennel< ımrctlyle 

l~tlrak eden Ciinıhurlyet Halk Pırkası tcş • 

kllfıtınıı vt• muhterem Cevdet Kerim Reye • 

fendl3e, lstanbul belediyesine \'e merhuma 

karşı bii~iik bir sllygı \'I' llt'\·gı izhar edı•rı•k 

l.:ı•zıı çelenk llı• Jııtırıık eden muhtı•rem mat

buat crmiyetl ilı• ııılr <'emlyct ve şlrkl'tlcrc 

,.,. ı.ıJmetll zı•\·ata 'c h«'r birine karşı mln· 

netle baj;landığımıı; friJerasyonlarımızın ,.e 
mıntal<&nın mert ve Allcı•nap rl'l!I ve Az.ala • 

nıın ımvglll ııpor kli}plerlmbe ~f'rt'k alleıd 

gnl'k JillibUmıiz auı, :ıyrı ı;iikran \'e mlnnı·t

lerlml7.I arza bu nı:ıtı>mli gliniiınlh:de lmkAn 

bıılamadı~ınm:dnn yilkııck ı;uzf"tı•nilln t.:ıy • 

nıetli tnnıssntıınu btlrh:ım ederb; drndim. 

ihtifale davet 
T. t. (', t. İstanbul mıııtaknsından: 
l\lerhıım Şeref Beyin hatırasını ~ad \'e 

tn7.izetmr.lc ilıcro J9-Ila7.lrıın-1933 pa:ı.nr· 

tc~ı günli ak~nnıı sant 17 buçukta btanbııl 

llıılkc\·lııdr. bir ihtiraı tt'rtip cdilml'1tlr. mı -
fımıım 8porcıı orl<:ıda,ıarın bu lbtlfalde 

haı.ır bulunmalarını rka ederta • 
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• 
iki gazete M. Troçki 

Matbuat kanununa Harp tehlikesinden 
muhalif hareketten bahsediyor 

Dün muhakeme edildiler 
İstanbul ikinci ceza mahkemesi 

dün öğleden sonra "Akın,, ve "Son 
Posta,, &azeteieri aleyhindeki mat 
buat kanununa muhalif olarak ha
reket davasma ait muhakemeyı; 

başlamı~hr. 
"Akın,, gazetesi sahibi ve umu • 

mi neşriyat müdürü Yusuf Ziya, 
"Son Posta,, gazetesi sahibi Ali 
Ekrem ve Neşriyat müdürü Halil 
Lütfi Beyler mahkemeye gelmiş -
lerdi. "Son Posta,, gazetesinin ve
?~Hi sıfatile eski Adliye müsteşarı 
Ferit Bey hazır bulunuyordu. 

Dava edilenlerden "Akın,, gaze
tesi baş muharriri Ağaoğlu Ahmet 
Bey, mahkemede yoktu. Mahke • 
meye, müderris olarak çalıştığı Da 
rülfünunda imtihanı bulunduğu i
çin gelemediğini bir istida ile bil -
dirmiş, muhakemenin mümkünse 
imtihanların biteceği gün olan yir 
mi iki hazirandan sonraya bırakıl
masını rica etmi§ti. lıtidasile be
raber, Darülfununca verlmiş imti
han müddetini tesbit ve tasdik e -
dici bir tezkerede göndermişti. 

Reis Hamit Bey. hazır bulunan
ların hüviyetlerine dair sorguyu 
yaptı. Sonra, dava talepnamesi o
kundu. Bunda, açılan matbuat ka
nununa muhalif hareket davasının 
kanunun otuzuncu maddesine uy -
gun olarak açıldığı, Ağaoğlu Ah • 
met Beyin "Akın,,m 31 mayıs ta -
rihli ve 3 numaralı sayısındaki 

"vazife,, serlavhalı baş makalesi -
nin, isim ve hüviyeti tasrih edilmek 
sizin, müphem tarzda, devlet me -
murlarının cümleıi hakkında sui 
zan tevlit eder ma;hiyette görüldü
ğü yazılıyor, bu noktadan muhake 
me isteniliyordu. 

Reis Hamit Bey, önce "Akın,, 

sahibi ve Neşriyat müdürü Yusuf 
Ziya Beye, ne diyeceğini ıordu. Yu 
suf Ziya Bey, §U cevabı verdi: 

- Bu yazı, heyeti umumiyesi i
tibarile, ruhi bir tahlildir. Cürüm 
kasti yoktur. Kanunun maddesin -
deki kayda dokunur mahiyette de
ğildir. Ben, yazıya bu kanaatle ga 
zetemde yer verdim. 

Sonra, Ali Ekrem Beye ne diye· 
ceği soruldu. O da, şöyle söyledi: 

- Ben de yazıda cürüm ma
hiyeti görmedim. Üç, beş satırını, 
''ister inan, ister inanma! baf::lıklı 

,, J> 

latife sti~unumuza naklettik. 
Yazı, §ahıs tayin edilerek, hedef 

tayin edilerek !·azılmamıştır. 
Halil Lütfi s~y, "ayni fikirde -

. ' d d' yım .,, e ı. 

Reis Hamit Bey, müddei umu
mi Übeyt Beyin, Ağaoğlu Ahmet 
Bey tarafından mazeret beyan e -
dilmesi hususunda mütaleasmı al
dı. Ubeyt Bey, "kabule §ayandır,, 
dedi. 

Reis Hamit, aza Haydar Naki ve 
Hikmet Beyler, muhakemeyi 24 ha 
ziran cumartesi günü saat on dör -
de bıraktılar. 

Rüşvet almak .. 
Ortaköyde Cemal Efendi ismin· 

de bir mükelleften 15 lira rüşvet 
aldığı iddia olunan maliye tahsil -
darı Hakkı Efendinin muhakeme
sine, dün İstanbul ikinci ceza mah 
kemesinde devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede tahkikatı 
yapan bazı zabıta memurları şahit 
olarak dinlenilmişler, Hakkı Efen· 
di, bu paranın mükelleften vergi 
taksitine mahsup olarak alındığı
n•, listede kayıtlı bulunduğunu ıöy 

Bir müddettenberi memleketi • 
mizde bulunan Fransız gazeteci ve 
romancısı M. George Simenon bu
gün Rusyaya gidecek, orada. bazı 
şehirleri gördükten ıonra tekrar 
lstanbula gelerek biray kadar ka • 
lacaktır. 

Pariste çıkan "Paris·Soir,, gaze
tesinin muharrirlerinden bulunan 
M. Simenon iki gün evvel Sovyet 
sabık Harbiye komiseri M. Leon 
T roçkiyi ziyaret etmiş, ona gazete 
si namına bazı sualler sormuttur. 
M. Troçki bu suallere yazı ile u • 
zun bir cevap vermiştir. 

Fransız meslektaşımızdan öğren 
diğimize göre sabık Sovyet Harbi 
ye komiseri bu cevabında huli.ıe • 
ten şunları bildirmektedir: 

"- Rusyaya dönmekliğim için, 
hatta ima yoliyle olsun, bir davet 
almış değilim. Bu iş için benimle 
temas etmeğe geldikleıi söylenilen 
memurlard:m da haberim yok. Ma
mafih şunu da ı:;öyliyeyim ki, Rus
yaya dönmemekliğim için hiç bir 
sebep yoktur. Rusya ciddi bir müş 
külf\t karşısında kaldığı takdirde 
kendimi onun emrine amade bir 
vaziyette bulundurmak benim için 
bir vazifedir.,, 

M. Troçki Fransız gazeteciye 
dünya ahvalinden de uzun uzadıya 
bahsederek M. Hitler ve M. Muıo· 
liniyi tenkit etmiş ve: 
"- Almanyarlaki Hitlercilik c'e. 

reyam ergeç dünyanın başına bir 
felfıket getirecek, nihayet on sene 
içinde bir harbin patlak vermesine 
sehep olacaktır.,, 

Demiştir. 

Yaman bir 
dolandırıcı 
(Ba! tarafı 1 inci sayfada) 

blr lcşkilAt şefine şöyle bir mektup yaz.arak 

45 lira dolr.ndırmıştır : 

( Muhterenı efendim, 

(Anl<:ımdan henllı. geldim. Fakat acı bir 

haberi•' knr,ıla tını. Refikam aiılf're ömür 

teda\ 1 edilmekte olduğu tıaııtahıuıede ,·erat 
etml tir. Zl~aN'tlnlz.e gelemedim. MUmkllnee 

ljll elrmll nnımıla hıına 40--50 lira kadar bir 

)'ardımda bııhınmanızı rica eder ve bllrmet • 

lcriml sunarım. Parayı lı.limlll ,·arakaya ''er• 

meni~ meretıdur .. ., 

Kemal bu mektubu kendiıi gö .. 
türmüş ve hiç §Üpheyi davet etme
den parayı almıştır. Kemal, mu .. 
harrir arkadaşlarımızdan birinin 
imzasını taklit ederek gene böyle 
bir mektupla bir lokantadan on 
bet lira almı§br. 

Bu cür'etkar dolandırıcı yakın -
da lzmirden şehrimize getirilecek
tir. 

Güreş birincilikleri 
Ankara güreş heyetinden: 

Ankara mıntakası güre§ birinci
likleri 16 - 6 - 933 cuma günü 
Ankara Evkaf apartımanındaki 
mmtaka idman sa:onunda yapıla • 
caktır. 

Tartıya sa<ıt 13.30 da, müsaba • 
kalara da 14 tc başlanacaktır. To
larans yoktur. 

Hakem h!!yeti: Baş hakem Mu
zafefr, hakemler: Buhran, Sedat, 
Hayri, Halil, Suphi, Vahit, Nuri, 
Genç Mehmet Beyerdir. 

Müsabakalar duhuliyesizdir . 

lemiş, gizli olmıyarak, kahvede her 
kesin içinde alındığını bilen mü -
dafaa şahitlerinin dinlenilmeıini iı 
tem iştir. 

Mahkeme, bu ,ahitlerin dinlenil 
melerine karar vermitlir. 
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Almanya ile Avusturya Dil Anketi Bir Mütevelli Ti 
arasında yeni bir mesele Söıleri bağlam_ıya !arıyan 

yabancı tabırlerın de 
•• 

Bu zatın Ayaspaşa ile hiç bir ın 

V. d k• b• · karşıhkJan aranacak 
ıyana a ı ır Alınan memurunun ANKARA. ı 4 t"- t\.) -T. o. 

sebeti olmadığı sabit olmuş 

tevkifine Almanlar da Berlinde T. Cemiyeti uım.ımi. katipliğinden 
T. D. f. C. u.numi merkez hey -

eti buaün Mclanf Vekili doktor 
Reşit Galip n~yefendinin reisli • 

-2-

Ba:)tara~ı hirinci sayıfarl:~ . . \ ra ( 1~15) ~ t~ri~~ncic. . 
bir mahalle ımamından kendısınm Mehmet I"a~ıt Eh. ndını!l 
Ayazpaşa ahfadından olduğuna tüvcih edilmiş, v::ddın . 
dair bir ilmühaber almıştır. Son· da Mehmet Jtaşit !~fen 
ra bu i°mühabere istinat ederek sı Mehmet Vcliy~ iittin 
bir mahkem':! ilamı çıkartmıştır . larak göslerilmif}tir:. 

mukabele ettiler 
Bei'lin, 14 (A.A) - Berlinde- doıtluk "~ı-i zörmüştü. inde toplanmıştır · 

ki Avuıturya orta elçiliği nezdi • M. Wasserheack tevl:if edilcce . Kollardan :;elen teklifler, dışar · 

Daha sonra da evkaf idaresine 
ne memur matbuat ata§esi M. ği vakit Londrada bulunan Avn'- dan gelen kafıtlnr okunarak her 
Waaebeak siyaıi zabıta memur- lurya 8atvekili M. Dollfus ile tele- biri hakkınJa kararlar verilmiştir. 
lan tarafından saat ikide tevkif fon val'ıta.,ite görüşmüştür. M. Dol- Kar§ıhklar ank,..tinin söz kısmı müracaat ederek: 

Şimdi göı·ülüyor ki 
sene evvel Selihattin tA 

e~~tir. Bu tevki~i.n. Viyanada- Jfus, M. \Vasserbeack'ya verdiği bitmiş olduğundan sözleri bağh • "- Ben Ayazraı;:a ahfadında · 
kı an orta elçıhğı matbuat talimatta yalnız cebir ve kuvvet mıya yarıyan ve yazı dilimizde mm. Bl)ni ı.ü:;ü!~ k1bamın babası 
ata,esi ve Rayişlağ meclisi milli - karşısmdr boyun, eğmesini söyle - çokça kullanılan arapça ve farsça Mehmet Ra~it Cfentli K~\·akibi 
yetçi sosyalist azasından M. Ha- mi~tir. Bu talimat neticesi olarak tabirleri zeyl olarak ankete konul. ahfadından Hacı Ahmet Efendi 
bicht'm Linz de tevkifi üzerine ı M. Wasserhcack kendisini tevldfe ması kararlaşhrılmı!hr. ile Ayazpaşa ahfadından Ayşe 
yapılmıı bir mu! .,;.belei bilmiıil- gelen zabıta memurlarını takip et Kolların şimdiye kadar çalıı • Hanımın izaivacındım dünyaya 
den ibaret olduğu zannedilmekte mek istememi§tir. Bunun üaerine malan da gözden geçrilirken her gelm\~tir. Bu itibıu-la hiiyük ba -
dir. polisler kendisini zorla alıp götür· birinin neticeleri alınabilecek it . bamın baba.:ı l\lehınet Raşit Iı.fon-

Viyana hükumeti M. Habich- müş\erclir. lerinin çabı;klatılması yolları dü • dinin aııne ~: tarnfp,c]an Ayazımşa 

f mdan çıka .. tılmış biı i 
dan bir buçuk aı:r c~""'cl 
bir vakıf be.·atı ar~sılldl 
tenakuz varc'ır. BerJtıı' 
Mollanın elindeki ,Janıııı 
iptal etmektedir. 

Ortada bir berat 
Molalnm büyük babas 
Mehmet Ra~it Efondiyİ 

in memlel:et harici imtiyazından Neşredilen yarı resmi bir tebliğ- şünUlmüştür • · vakıflarına miitevclJi olmak hakkı 
istifadeye hakkı olmı.d:ğını kn- de diyor ki: !il haizim. Riııaenalcyh resmi mu-

mamıı bir Arap ail~cıine 
diye aöılerirken kendi . 
-Ayazpaşa ahafadrncl_.. 
hakkındaki~ ila mm -' 

bul el.J'!lemc:ctec!ir. Halbuki M. "Hitler bir aıüfctti§i olan ve Vi· Vilayellenlen gelen derleme fiş· <\fllclesinin y·tp:hr:ık mütevellili -
Wasaerbeack on senedenberi Eer· yanadaki Alman elçiliği nezdinde leri istatistikleri tetkik edilmit, u- ğin uhtcıne tevcihin isterim. lş -
linde oturmakta idi, kendisinin m<'.tbuat ata§esi bulunan M. Ha - mulan ~abukluğu ve bolluğu gös - tc elirndeki şu ilam benim 1)U hak
memleket harici imtiynzmdan isti- ııicht'nin Avusturya hükumeti ta - termiyen vilayetlere birta.mim ya· kınıı ispat eder.,, 
fadeye hakkı olduğundan hiç bir rafından huku~ düvel ahkamına pı1amsı kararlaştırılmıştır. Oemi!tir. 

ve ne manası ola.D;Jir?. 

Binaenaleyh bu vazi 
battin Mollanın falAJı 91 

vakitte şiipheye mahal görülme - mı.;gayir bir surette tevkifi üzerine Bunun üz~rine evkaf idaresi 
vakıfta hiyareti go 

m:ıtir. Re3mi vazifeleirinin ibkasın M. Waıserheack mukabelei bilmi- Alpulluda stadyum Mollanın eHndeki ilamı almış, ila-
da M Y/asserback muhtelif Al - si! olarak Alman toprağı haricin~ mın mündeıecatmC\ bakarak ken· 

azledilmesi kafi dcğildİf 
tiyle re.smen verilmiş bİI 
hükmü hilafma olarak 

man hükumetlerin:len büyük bir çıkarılmı§hr.,, disini Aya.zpa!a evkafına mülevel-
........................................................................................... Galatasaray ile F enerbah- li yapınıttır. Aradan bir müddet 

S · y ld El ·ı· ~ . çeyi davet ediyorlar geçince ,urad-n, buradan bir ta_ 
urıç 0 aşın ÇJ ıgı Alpullu, _Şeker fabrikuı mü· kım tikiyetler iıitilmeğe batlamıt 

diirü Şefik Beyin laimetile intuı • İşe de faydası o]mamıtlır. Ondna 

O ı d •• •• •• •• b ·ı na batlanan 8POI' sahası imal e • ıonra Molla Bey ıenelerce Ayaz • 
nuncu yı onumu munase eti e dilmek üzeredir. Sahuun yakında pafa vakıflarının mütevellisi 11fa-

asır ıonra nasıl olmut ta 
çıkarılmış olmcuını te 
lazım ge1ir. 

Burulan iki -ay evvel 
9u nol~tayı lt:ıv~clis ı ' 
kaydetmiıtir. Fa.kat _g 

A ka d • h b 1 · 1 - --'- B tiyle elinden geler. her ıeyi yap • 
n ra a merasim Ve mu•• ı•m ı•r nutuk açı ma re!:nll yapıaa~ır. U •& • 

ha Trakyada mevcut spor ıahala. mı§trr. Galiba mütevellilik ııfatı -
ıüne ka4l•r Pe al~ı k.ad'll•• t1 
itiraz gelmif, ne de ewk 
tarafından tahkikata 

rının en iyisi ve fenni tartları cami nın 1'ir gün eHndı-n gideceğini dü-
(Baı tarafı 1 inc:.i ayfada) ..-Mekol•, KanJaaaun ..\akarda bu olacaktır. fiiaerelc •aktfların yalnız "asıla -

lunchiiu sıralarda imzalandı ıve tını değil, kendilerini de satıp ye- lüzunı ıörül•mi;;türi. 
Büyük ~is Mustafa Kemal Pata· 
nın i-:lve ettili milH mücadelenin 
zaferi olan Cümhuriyetin de henü~ 
ilin edilaemif oldoiwı• da hatır
lamak ki.fidir. 

O aman, 10 senedir Türkiyede 
ıefir bulunmakla iftihar ettiğim l:Ju 
aon senelerde tayanı hayret bir le· 
raWri g&teren memleketim, uğra
dığı iltillnm yaralarını henüz ka
patıyordu ve istila ile beraber, ik
ı. .. di bünyesi de kökünden saraıl
mıı bulunuyordu. Fakat şimdi ke
mali iftiharla ·bu oa senenin, her 
iki memleket için büyük muvaffa
kıyet seneleri oldujunu IÖyliyebi -
liriz. Her iki memleket te ,ikbsa
deıı kuvvetlendiler, beynelmilel 
büyük birer amil oldu!., cihan .... 1 
hunun büyük amiH oldular. Bu JDU 

vaffakıyetler, iki nıiUetin heyeoa· 
nına ve her iki memleketi idare .e

denlerin güzel idarel~rin4en doğ~ 
... Uflar. Bu muvaffakıyetıeki •sıl 
rolG da, bilhassa beynelmilel •f.h
nede, iki memleketin saraılmaı 
d08tluiu 01namııtır.Bu on ıene zar 
fınaa, bu dostluğun grafiği çizile • 
cek olsa, çizginin daima yükseldi
ii görülür. 

Bu dostluk ben gelmeden çok 
evvel haılamıştı. Bu dostluğun 
tneabaı, her iki milletin biribirine 
kartı beslediği derin muhabbet ve 
mütekabil menfaatleridir. 

Ben bu deetluğu takviye etmeğe 
~alııtım ve Türkiye hükimetinden 
iu hlllueta daima yardnn ve ko • 
laybk ıördüm. 

TürkiJede bubaaduğuın müddet.. 
çe, dostane lllÜnueıbetlerimiai, bir 
çok •i7ui 9Ullhedelerle; ki en e • 
Mmiy.tli.i Pari. mi.akuhr. Bita • 
1'aftık misakı denen bu misak, nu· 
mune tefkil etmİf ve ıerek Şuralar 
lttihac!ı ve gerek Türkiye daha bir 
çok m~mleketlerle bu neviden mu • 
ahede1er imzalamıtlardır. 

Bu miıalcm zeyli olan Ankara 

beynelmilel ıahadaki <beraberlik Resmi küıatta Galataaaray - meğe ~tlamıthr , 
proNibini te.bit etti. Fener birinci takımları aruında Bu ıuretle bir riw-ayete göre bir 

Bundan 1ı1onra ki net 
bu vaziyet ü~eı-.iııde d 
durmak isteı i:ııt.:. Memlelcetimi&i biribiriBe baflı- bu aahada bir nıü,abaka yapılma· ,Uç yüa bin Jirayı, diier 9ir riva • 

yan mütekabil emniyet •• aahl1 • 11 için teıebüslerde bulunulnaut • yele göre milyonu bulan bir 9el"Vet 

ma'Z doltluk netice•i Wze bahri pro tur. at.bibi •lmu§tur. K b•I ~ b• 
tokolu da imza ettirdi. Alpullu f abriwı mi.iatahdemin Eier ~libattUı Molla a..kilw. - U lıa f a I 

Esasen, ben gelmeden evvel de, ve asıelesi taraf mdan tetkil edi - t~n Ayupafa aWMlmcl•n olıay • 
aramızda hiç bir hudut ihtilafı mev len ıpor klübünüıı t~ili için dı tabii buna kiınu bir ıey deye • 
cut olmadı§mclal), 'bu husuıtamüza ınahalli hükUmete aaürM:aat edil· mezdi. Kendiıinin mütel'ellilik yli 
kereye girişmedik, bu da hudutlar mi!tİr. •iioden kaza.acı laaklı iıe •ilyon ~ 
da, iyi bir komıuluk temin etme - ları bulıa bile ıene hiç bir ffY ıöy 

· k ı 1 k ö t d · · · k y · lemmıezdi mıze o ay 1 g s er ı ve ıyı om- ................ enı rıktı . 
..... ,.......... T .. ,u::.-.:a:: H lLuk' · · b' 

tuluk esaslarını, husust bir çok mu n ı: a • 1 lfln C$$JI iÇ le öyle 
kavelclerle tesbit ettik. H Basubadelmevt 1 değildir. Çünkü elinde bir ilimla 

lkt d. .. obetle · · · h ii 5! Ayu)l&fa ahf ~dıodannn diye i.d-

inşaata esas ol 
proje seçildi 

ANKARA, 14 (A.A.) 
F ırkuı umumi idare hey 
toplandı. Menemende 

Kubilay abidesi iç.in millf 
karlarımızdan gelen teki 
kik e1undu. Edirne mua 'k' ıaal 

1
_
1 ~unat_, __ .. 1 ~~~z:ı, .. er !! Tolstoy'un mefhur eseri !i dia ,eden Solibattin Mollanın Aft 

ı ı Jile c.,.et~ me • .,.~rını goze- :: . 0 _ . • :ı 

t k 1 'k"·--.J· . t • H•rdar Rifat .xsr111 ter.c:timesı :: ya~pafa ahft.dı ile hiç J.ir mü.ıa ,. 'bi hocalarından ıan'atkit 
ere ve ayr.ı o an ı UNWI ııı em • i! .. . i! . ~ 

le . . b I ld I ..Jik 600 kusur sayıfa 175 iı;uruı :: sebeti vo)dur. B-. ~ •eııe evkaf i.. tıraş Retit A§ir Beyin p 
rınııı a e llr o mama.sına a - :: s r k k .. ··-ı.- · ii ~ ·• .. .., a a uıu"' .... neşı :: d . b··• 1 •--ih· . ~·L-....ı:Jle ı-bul _..J'ld' p kat eıierek tanzim ett~ ::.......................................................... aresınce qııpz ... o an - 1 w:e11- .... ~ "&il aul ı. 
Buıü.,kü VNJb muvaffalnyet ................................ - ...................... kalarla sabittir . J,ik'pumda bazı deği · 

her iki meııılckete beraber çalıta : nan ve o zaman bu zamandır me- Filhakika Molla, Ayazpaşa ıulecak ve hemen İfl!aaı. 
cak çok.c.'ahr. genif bir •1-• aQmıı- ıaimize daima hüınüniyet ve alaka ahfadından olduğunu ispat için caklır . 
trr ve basit ticari mübiideleler bu ıo.teren l•met Pt. Havetlerine; u elinde tuttuju iı.lın Ue büyük ha • Viliyct te,kil&tı kald 
r.ahayı tahdit ecl.ı:niyeı:ektir.. zan aenelerdenheri beraher çalış • basının bahası Mehmet Rsı§it E • lwd~ki idare heyetlerinitl 
Şunu U. ili ye edeyiıu, ki "o~im malda iftihar ettiğim Tevfik RüttU fendinin Kevakibi ~hfadında.n Ha- leri tetkik ve hem vilayet 

mesaimi, her iki meınleket .ricali • Beye, Hariciye vekil vekili sıfat ile cı Ahmet Efen diye Ayazpqıa. .ahfa kaza idare heyeti hulun_,. 
nin birbfrlerini ıiyareti çok koll")' • dost memleket ınümeaailine kıy - dlTldan Ay~ H'1nınıın oğlu oldu- kftlm.deki .vilayet h 
1-.ıtırmıttır. Ziyaretten bawder • ı:netli yardımlarda bulıuıan Şiilu'ü ğunu iddia ~bnekt~dir. 1 J.caai viı.y;t tetktlitına 
~en, ismet Pa,a Hazretleril• Tev- Kaya Beye mjpnettarım. Halbuki bu Mehmet Raşjt Efen- ,.k ilcalan kahul edildi. 
fi.k RiittU Beyin ziy~etini l;aydet - M•aaİJD ~in çok kıymetli olan dinin babası Hacı Ahmet Efendi y al ·ı · t 'd-~ 

d d 
_ ., K k'b. e y ruz vı aye ı ar 

me en ıeçem.iyeceğim. ltua ıniUeti yiikıek ıyardımluını benden iliç egıı, eva ı ı ahfadından Meh- I> ı rk l dek" 
l-u ziya1etin hatır.asını unutı:nıya- llir .zallHln eeirgemeyen Reiıleüm - met Veliyyüttin Efendidir. Bu da ~=d 

81

~ ".:; ~ 
caktır. hur Hazretlerine ayrıca mcdywnı Ni~ancı Mehm~t Paşa vakfının tıd _,,:Le. bu.luıdar~ ~ 

T" ki • ), iL _J • , , , r , e ... -u•SI U ft UgUJIO-
ur ,....,,. •• ;••• ceçiFdiğim tükranım. tevHy~t beratı ıle sabıthr. Zı - barla oralarda vilayet he 

bu 011 şene urfınd•, liw aiizel mem 
lekeli ve aıil milleti ıevnıe~i;ıj öğ- bl,_.ı ~-.Urıldı. 
rendim. Kendimi tun mana.sile An Darülfünun JAübayaat Kaza heyetlet-inin '""" 
,karalı addederim. HülWıı:aet ıııer _ K • nd den fazla 011uyacafr içill 
kezinin harikulade ler•kki.ini, in- omısyonu an : k\ız oJ..ıı ii .... rahiaar 
kitafını ve ıüzetleJitini sevinçle ta MG'ı• Herltiye ttieeı te Haydarpaşada Tıp F.tıiijesıiod~ rkn •n ful. rey dımt ~ 
kip ediyoruuı. Bu inl<işııf ve terak- me\"c-.l ietknablo ••t eski eşv• 5 Toaaaaf '3.l A•aibiıt.e .U.1- •ilıw h-.y~.ı~ 
ki yeni TürkiyeQİn bir seaıbolü • dıf Ç,WfUDN giai •ah'mak üzere 11- .ııw,.,_~ k9;ıp1.,_., de yecl~in \ırıatr• 
dür. har. Talit»leria etf•,a 'l'irmek içia .Oj'lıdJ.O tıwv..A Hfıf••twı'2 vafıls ıiirüldü. 

SCSziinıü bitirirken, yeni Türkiy~ Tıp Fakettesiode ve öifeden soor.- da NiJe..J J:l.Wf4 ,.,.,.,. Urou .. j id.wtt heJ~ 
hükumetin~ ve büyüklerine en de- dabitinde meYcut ambarlara ve ,ftrloa,.,ini o'•.,_k ifi• "'•'• deki baft~wma ~iıule 
rin nUnnet hiJlerİmİ beyan e.d~ • )'OD kitabeti.ne ve pey •Ürmek İÇİll ,de yijuje f~ PtlrM ..... ,.. OOj.ı p;r.ijşü4lij. 
rim: Bill;ı..._ ilk defa it.e ôaıtad.. tinde t~a>.iDıtı llWY.t~le.rü. birlakte mezkir ı~ Mtı • V~ t.9Pkwı ~N' ı" 
lım zaman, Hariciye vekili bulu • beıte Mübayaat komisyonuna müracaatları ilin o!uaur. (2730) kıldı. 
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Esrarengiz Cinayet 

P arç~I;;;·;·~ş· .. ·-~esedin 
kime ait olduğu .. 

'yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir kah
vedeki şüpheli muhavere !.. 

. l iki ou" t:. 1 'l .. d h • 
ııı ttı· ~ n raıı a ı e vucu unun mu 
'{ tii ıf Parçaları Defterdarda ve E· 

ti Pte bulunan 18 yatındaki gen • 
ti tı. Ceıedi teıhis ve cinayet faille-

~ bı~ırı llıeydana çıkarılması için za 
, .,alca, tahkikata ehemmiyetle de· 
I Ilı edilmektedir. 

~ ltt~aktulün üzerinde iki tren bi -

11 ııı/ "~ bir de Necip ismine yazıl -
hJllı 1 hır mektup müsveddesi bulun· 

~tlur 

t""elk' " b' .. h "hb .. ~ . ı gun ır şup e ve 1 ar u· 
5' ~,rıne 3 kişi yakalanmııtır.Yakala 
ıP d rılarCemal, Yatar ve lhaan ismin 
"'J~ Üç arkadaştır. Bunlardan Ya • 
• 4/ 19 Yatında ve henüz askerliği-

ııil' t h.pınamış, Ihsan daha küçük 
11 llı~fl~dır. Ahmet askerliğini bitir · 
e ) 

1
' \>e arkadatlarına nispetle daha 

d'thdır. Her üç arkada§ Defter • 
e ı,'r Yenimahallede oturmaktadır· 
e tı~j leendilerini tanıyanların anlat 
J t lrına. göre bunlar hep beraber 
it ~:ıerler, ekseriya Ayvansaray ga· 
. ıııoJ 
ıt lt llrına giderek otururlar, içer· 
1ı ta.~ dönüıte nara atarak herkesi 
b llıız ederlermi§. 

1'İj b· ~rkadaılar evvelki gün Eyüpte 
~ır kahvede oturuyorlar. Kahvede 

(~ ~dblitün mahallede günün dedi • 
l ~lf lııu cinayet havadisidir. Her 

Cj ldan bir ses çıkıyor; herkes 
titı'}'etc baıka başka manalar ve· 
~or. 

ı d, Su esnada ahbap arkadaşlar 
~ ... ~illarında §Öyle konuşmakta -

- Hayır hayır canım nasıl bir· 
le§ mitler?. 

- Birleşmişler itle .. 

Ihsan müdafaa ediyor: 
- Evet evet birleşmişler, niçin 

birleşmesinler, tabii birletirler. 
- Vay anasını ... 

Ahbapların bu şekilde konuş · 
maları Haliç şirketi çarkçılarından 
Osman ağa isminde birinin akra
bası olan bir zatın nazarı dikkati
ni celbetmiş. Rümuzlu kelimelerle 
yapılan bu muhavere ve ikide bir 
(birleşti), (birleşmedi), (birleşe -
mez) cümlelerinden ayrı ayrı 

semtte bulunan cesetlerin kinaye 
edildiğini tahmin etmiş ve derhal 
polisi haberdar etmiştir. 

Hadiseden haberdar olan za -
bıta ihsanla Yaşarı kahvede bula
rak yakalamış, evinde bulunan Ah 
met de kaldırılarak merkeze geti· 
ritm iştir. 

Bunların her üçü de sureti kat· 
iyede inkar etmekte ve cinayetle 
alakadar olmadıklarını söyle -
mektedirler. Defterdar muhiti de 
bu kadar korkunç bir cinayeti bu 
çocukların işliyebileceklerine ihti • 
mal vermemektedirler. 

Ceset, bulunan parçalarile bir· 
leştirilerek morga nakledilmi§tir. 

Halk arasında devam eden de-
dikodulara göre işin içinde bir ka· 
dm parmağı da vardır. Diğer ta • 
raftan para yüzünden işlendiği de 
söylenmektedir. ~ ~i t~raf ta hirle~miı. 

Uyuşturucu Maddeler inhisar 
idaresinden ; 

d 8. Hazi~a? 933 tarih ve 2253 No. lu kanunun muvakkat mad· 
I tsı mucıbınce 1933 senesinden evvelki seneler mahsulUnden el· 
Ctinde bam afyorrlau mevcut olanlar 23 · 6 • 933 tarihi akşamı· 
:a !<adar bulundukları mahallin en büyllk mUlkiye memuriyetine 
.,tağ-ıda sorulan suallerin cevabını ihi:iva eden bir beyanname 
''aıeyc mecburdur. 

Beyanname sureti : 

ld \Verilen makamın ismi) vasıtasilc uyuşturucu maddeler inhisar 
-resine: 

~ll!ı yedinde bu'unduranm ismi ve adresi · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • 
P.t illırı bulunduğu yer •••.••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••• 

't·'1•n miktarı (kilo hesabi le) •••••• •·• ••• •••••••••••••••••·•·•••• •• 
ıcari evsafı (kabil o!duğu kadar) • · · · • · • • • • .. •• • • • • • • • · • • • • • • • • 

Heyanname Yerme tarihi Mala elinde bulunduranın 
ımzası 

ırıl· 25 kuruşluk pul 

iıı 1 Su beyanname malın bulunduğu yerde tanzim ve ibraz edilir. 
l\U ~bu beyan nam t.er i:\i nüsha olarak tanzim edilecektir. iki 
\> ' .1~ da mahallin en yüksek mülkiye memuruna ibraz edilecek 
t\~ •kınci nüşhanm altına mezkur makamın 1 inci nüshayı aldığı· 
d ~ayt ve aldığı tarihi resmi mühürle tastik edecektir. Musad· 

ı. ' 8 nüshalar mal sahibine iade edilecektir. 
b eyannamesi verilmiş 1933 den evvelki seneler mahsulü olan 
ita~ afyonlar yalnız 31 Kinunuevvel 1933 tarihine kadar sahip· 
,~:ı \'~ya bunlardan salın almış olan kimseler tarafından ihraç 

I tbılecektir. 
at •tanbul veya lzmirde beyannamesi verilmiş olan malları satın 
bu~Cık olan kimseler mübayaayı müteakip bu beyannamelerle 
tlı Unduklan mahallin inhisar idaresine müracaat ederek kayıt 
1b~ele~ini yaptıracaklardır. . . 

lac kaç lımanları olan lstanbul ve lzmıre saır yerlerden vaki o · 
tn ~ .. sevkiyat, beyannamesi muhteviyatma istinaden mahallin 
}fa Yuksek mülkiye memurluğunca verilecek olan imrariye ile, 

P•lır. 

ı,t3~ Kanunuevvel l 933 tarihine kadar mallarını ihraç etmiyen· 
lJ unları inhisar idaresine teslime mecburdurlar. 

tib· YUtturucu maddeler inhisarı kanununun 7 inci maddesi mu· 
dil~~~ şimdilik lstanbul ve lzmir limanlarından Afyon ihraç e· 
ı,t ılecektir; Afyon ihraç edenler ihraç etmek istedikleri mal· 
,·1 ın beyannamelerini idaremize ibraz etmeyince ıhraç nıüsaade-

'e ·ı · rı aııyecektir. (2733) 

ikinci iflas memurluğundan : 
Kumbaracı yokuşu altbaşmda 

oturmakta ve doğramacılıkla meş· 
gu] bulunmakta olan T odoraki bi • 
raderler şirketi iflası 5-6-933 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasına karar verilmit 
olduğundan: 

1 - Müflisten alacağı olanların 
ve istihkak iddiasında bu1unanla -
rın alacakların' ve istihkaklarını 
ilandan bir ay içinde 2 inci iflas 
dairesine gelerek kayd ettirmeleri 
ve delillerini (senet ve defter hüli 
saları ve saire) asıl veya musad • 
dak suretlerini tevdi eylemeleri, 2-
Hillifına hareket cezai mes'uliyeti 
miiste'zim olmak üzere müflisin 
borcluların ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarım bi1dirme
leri, 3 - Müflisin mallarım her ne 
sıfatla o'uraa olsun ellerinde bu -
lunduranlo.rın o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak tartiyle 
bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri 
ve et.mezlerse makbul ma -
zeretleri bulunmadıkça ce -
zai mes'ulivete uğrayacakları ve 
ruchan haklarından mahrum kala· 
cakları, 4 - 19 ' 6 933 tarihi -
ne müsadif pazartesi günü saat 14 
ele a1ncakhların ilk ictimaa ~elme· 
leri ve müflisle müş~terek borçlu 
olan1Rr ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin top· 
lanmada bulunmağa hakları oldu· 
ğu ilan olunur. (4534) 

Beyoğu 4 üncü sulh hukuk mah 
kemesinden: Ş~~Jide Dere soka • 
ğında .(34) No. lu hanede Zeynep 
Yaşar H. ma ait menkul eşya 18--
6- 933 tarihirıe müsadif pazar gü 
nü saat 16 dan itibaren mahallin· 
de miizayede ile satılacağından 
talip olanların mezk\ır gün ve sa· 
ntte mahallindP. bulunmaları ilan 
olunur. (4519) 

1 3 K. O. Satlnalma Komisyonu illnları 1 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM. 

Fırka merkez kıt'aları ihtiyacı için 
85,815 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuftur. ihalesi 
26-Haziran-933 Pazartesi günü sa· 
at 15 te yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle lzmir kış -
lasında Mıt. Mv. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3077), (2514) 

"' ~ 'i-

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 

Yerli fabrikalar mamulatından 
70.000 metre kı,lık elbiselik ku • 
maş kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 28 haziran 933 
çarşamba günü saat 15 tedir. la· 
teklilerin tartname ve nümunesi • 
ni görmek üzere her gün ve müna· 
kasaya girmek için o gün ve sa
atinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. V. 
SA. AL. KOM. nuna müracaatla-
rı. (3075) (2462 

il- "' :(. 

M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

310.000 metre çamatırhk bez ka
palı zarfla münakasaya konmuş -
tur. lhaleıi 8 temmuz 933 cumar· 
tesi günü saat 15 tedir. isteklile
rin nümune ve ıartnamesini gör -
mek üzere her gün ve münakasa
.ya girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. SA. AL. ko 
misyonuna müracatları. 

(3080) (2556) 

dan: İzmir Mat. Mv. Kıt'aları ihti· 
yacı için 145,200 kilo nu kapalı 
zarfla münakasaya konmuftur. i
halesi 1 Temmuz 933 cumartesi gü 
nü saat 16 dadır. İsteklilerin ıart· 
namesini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile lzmirde Mst. Mv. Sa
Al. KOM. nuna müracaatları. 

(3087) (2627) 

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

40,000 kilo çoraphk pamuk ipliği 
kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 10 -Temmuz - 1933 
pazartesi günü saat 15 tedir. istek
lilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek i -
çin o gün ve vaktinden evvel An· 
ka:rada M. M. V. SA. AL. komiı -
yonuna müracaatları. (3092) 

(2672) 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Hava ihtiyacı için pazarlıkla ve 

takasla 59 kalem muhtelifülcins 
rasat alalı alınacaktır. Pazarlığa 

gireceklerin 27- Haziran -1933 
salı günü saat 10,30 da Ankarada 
M. M. V. SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (3100) 2713) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassııı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Tl:J Q KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
'2Aı-4AT--~ D~R 



BOTON AVRUPAYI 
EVİNİZDE DİNLEMEK 
ve Radyo istasyonlarının 
neşriyat.na muntazam ta
kip edebilmek için, tek 
bir duğme ile idare edi· 
len ışıklı otomatik ıskala 
ite mücehhezlelefunken 
ahtzelerlni tercih ediniz. 

8 O U R LA B 1 R A D ! R L E R ve Ş••, S A T ı ! M A ~ A Z AL AR 1 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Tertibin 3 üncü keşidesi 15 inci 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır 

., .... ,, ~··· 
Ye " En" 
laimberll• 
elikctıcrı 

f&=~D 
tüilıaaı&W. 

Sabah .-., ak~am lıir b•,. 
dak ;su derununda bir 
kahVtJ kaşı4t 'roıkdannd• 
k/Jfidir. 

(4043) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

4, 3, 2, ve 1,5 ro/m kutrunda 150 ton demir tel kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

Mezkur tellerin 16/ Ağuıtos/933 · tarihinde ihalesi icra kılına· 
cağırıdan taliplerin şartname almak için şimdiden, şartnamedeki 
tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ve teminatlarmı ihti
va edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif çarşam· 
ba günu saat 14 te lstanbul'da yeni pastahanede Mübayaat ko-
misyonuna müracaatları. (2678) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Beykoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Paşababçede incir
köyünde avarız vakfından 29 numaralı Bakkal ve 31 numaralı 
mahallebici ve 37 numaralı bakkal dükkanlarile 35 numaralı ha· 
ne 20/Haziraa/933 tarihine müsadif sah günü saat 14 te pazar· 
lak suretile kiraya verileceğinden isteklilerin o gün daire encü-
menine müracaatları ilan olunur. (2'132) 

ZA YI - Hali tasfiyede bulu -
nan Şamlı İbrahim mahtumları 
fil·keti senedatından 602 numara -
dan 701 numaraya kadar 50 adet 
aksiyonumu kaybettiğimden hük· 
mü olmıyacağını ilan ederim. 

.(4535) Nihat 

Memur aranıyor 
Temsil kabiliyetini haiz ı,gü.zar tnf'mur· 

lar aranıyor. Dlvanyolunda, Ticarethane 

aokağmda 4 numaray<1. mli.racaat 

1 1 
Mayıs iptidasından itibaren 

~~lld: 
"1ilıhi 
, d,..,a 
·~~k 
~dek.'a 
K. l 
''Rır ı 
~.: 

lıll) 

Mutedil fiyet ve tediyatta azami suhulet göstermek şartlle muhtelif cesamette• 

ki yeni soğuk hava dolaplarenı taktim etmektedir. Yen 1 F R 1G1 O A 1 RE ' f 

~l'tıi, 1 

~~r 
~llll 

mutlaka gör mel isiniz. Bu ·soğuk hava dolapları yalnız yiyeceğinizi daima taze ~ bo 
~ ka 

bir halde günlerce muhafaza etmekle kalmayUp ayni zamanda sıhahatinizl q O}d 
. :la.n 
~~·r· temin, konforunuzu itmam ve zevkinizi de tat· 'RIGIDAIAE ismini taşıma• 1 •n lt!Cf 

min edeceğine emin olabilirsiniz. 
ıan iter soğulc llava dolabı 
llalcılcı IAIGIDAIAE değildir 

l ~.'' ~ 
~hl 

Türkiye için umumi acentesi 
Ev i n i ze layık büyük 11e kücük bir1 
f r i g i da i re mevcuttur 11e kolavlik

1 
olmak üzere tedivat 12 veya 18 agda 

da 9ap ılabilir. 

~'tıı 
tı.ı il ' 
,~tı 

BOURL.A BİRADERLER. Ş11' -~ ırı, 

' 'Ö· 'İlil N - İSTANBUL-lZMRI 
u.> - ~: . . . . -.. ; . ' - •. :Q " .. . . •• 1 • ' - • • • 

)e,lt, 

SEYRiSEF AiN 
:\<te ıkezl idar esi Galata köprıilıaşı JJ 2623 
ŞabcA, Sirkeci Mlihllrdar zade Han 22640 

16 - Haziran • 33 den iti
baren Göç seferleri yapılmaya· 
caktır. (2707) 

lzmir • Mersin Postası 

ANAFARTA 
16 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından kalkar. 

(2728) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

ıstanbul·lzmir sürat postası 

Müddeti seyahat 22 saattir. 

IJer hafta C umartesi günü saat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, Pazar günü 
lzmire muvasalat, Pazartesi hareketle 
Salı günü lstanbpla avdet eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentalığa 
müracaat. Telefon: 22134. (4495) 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Kira bedelinden mahpus olup 

satılması kararlastırılan bir adet 
Fransız markalı piyanonun della -
liye ve ihale pul resimleri müşteri~ 
sine ait olmak üzere 22-6-933 
perşembe gtinü 16 dan 18 e kadar 
Şişlide Dere Yeni mehtap sokağın 
da 34 No. lu hane önünde ikinci 
artırma ile satılat"ağından talip 
olanların o gi.in ve o saatte memu· 
rine müracaatları. ( 4518) 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babıali (t\ nkara cadde~i No. 60) 

Sahibi: Mehmet Asım 

N«'§rlyaı MlldürU: ı. Sala 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Dünkü nüshamızda çıkan bu ilanı tashihen yeniden . neşrediyorııSı 

Emniyet Sandığı 
Müdüriyetinden: 

Sandığımızda 15-Haziran tarihinde~ 
itibaren yapılacak ikrazlarda tatbi~ 
olunacak faiz ve komi~yon nisbetle~ 

aşağıda gösterilmiştir. 
l E IA ı . k b 'J' 'k z1 d KA . b' l . . A % 9 

- m aa. mu il ı ı ı ra ar a: argır ıoa ar ıçın senevı , 
faiz ve peşin % 1,5 komiı)'011 

ahnır. , 9 
:Ahşap binalar için senevi qo 

faiz ve peşin % 3komisyon ahı>11' 
Bu nevi ikrazlarda borcunu vadesinde ödeyenlere peşin ahn'~ 

komisyonun yüzde yarımı iade edilir. 

2 - Mücevher mukabili ikrazlarda peşinen alınmakta ol~;, 
maktu % 3 komisyon bundan böyle almmıyacaktır. Hesap k~51s 
diği zaman senevi % 9 faiz ve yine senelik olmak üzere Ofe 

~~, 

~' ( 
n\ı .. 

.ı· .. 
tl\c 
~ lı,, 
~~ 
111 )', 

~ha. 
~tor 

~. 1 
~l ~il 
~t( 

·~-\ı, i\: 

~it. 
; .',ıı ı 
\.~; 

ti, 
~ \), 
~a.ı 

'\il .. o 
li~ı , 

~lıı 
I~ 
~tllt 
1• ltlı 
ı.ı. 

'11 1~. 
~'-ırı 

q& 1 ~t\E 
3 - Meskuk ve külçe altın mukabilinde yalnız senevi \·· ~ 

lrnmisyon alınmakla iktifa edilecektir. 

faizle ikrazat yapılacaktır. ·ı ~li! 1 

4 - Esham ve tahvilat mukabili ikrazlarda senevi % 9 fı~, ~d 
alınacaktır. Altın ve tahvil kıymetinin % 75 ne kadar avans " \ lı 
rilecektir. ~ ~i 

d'' \Ilı 
5 - Tevdiat bonoları mukabilinde yapılacak ikrazatta [11U ~r. \~ 

Sandıkça verilen faizin % 2 fazlası alınmakla iktifa edılecekt:~ ~~~; 
Sandığımıza elyevm borçlu bulunanlar muamelelerini irnh•1 ··!· ~ıtt· 

tecdit ettirdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki bu tenez;tı \ ~: 
den istifade edeceklerdir. ~ ij~U3 

- j ~() 

inhisarlar Levazım MüdüriyetindeJl: ~ b 
1 - Hamule tonu 30 ili 70 arasında olacak 
2 - Tekne ve motör 3 seneden eski olmayacak 
3 - Motör çift silindirli olacak 
4 - Teknenin sür'ati 7 milden aşağı olmıyacak 

5 - Şanzumanı tornestanh olacak ~'' 
Iobisarlar idaresi için motörler mübayaa edileceğinden yu o' 

rıda yazılı evsafta motörleri olup satmak arzusuuda buluoaP .~ş' 
tör sahiplerinin 25-6-933 Pazar ve 1, 8-7.933 tarihlerine Oldıı" 
dif Cumartesi günleri saat dokuzda ... heyeti mahsusa tara~ııı bİ' 
muayeneleri icra kılanmak üzere motörlerile birlikte Cibalı ;;) 

sarlar isllelesine gelmeleri ilin'oluııur. • • (26 ...&.ı. 


