
Tayyare piyangosunun dün
kü keşidesinde kazanan 
numaraların sıraya konmuş 
listesi 10uncu sayıf amızda 

Konferansta giiliinç Dlr te.klif 
Londra Konferansında Ring Devi Adam 

lürkiyenin saılayileşmesi Avrupa 
sanayi memleketleri için bir 

Karneranın 
Italyada bir bayra
ma sebep olan maç 

yumrukları 
, 

tehlike teŞkil edecekmiş .! 
İbret alınacak 1 , . 

İtalyan boksörü (Kamera) nm 
geçen hafta kırk bin seyirci önün -
de ağır siklet boks §ampiyonu Şar· 
keyi altıncı ravuntta yere serdiğ_i· 

bir söz 
b~ londra konferansından müspet 
~ lletice çıkmıyacaktır. Bunun -
bq ~raber konferansın içtimaları 
~tı bütün faydasız da olmıya -
bj~ it: Zira bu konf erans~a olu.p 
Sok tı '!ler her memleket içın hır 
th- tbret dersleri verecek -
t~· ~itekim bizim aldığımız ib -
ltı' derslerinden biri (Poase) İs • 
~de bir Alman murahhasmın zi
•i bl llıenıleketlerinin ıanayiletme
b, a.reketinden bahsederek ve bil
ııı·"' l'ürkiyenin ıanayileımesini 
~l RÖstererek bu hareketin Av
~\ı~ •anayi memleketleri için bir 
~İh:~ke te§kil ettiğini, binaenaleyh 
ı., "141t aanayi memleketlerinin bir
l\ ~~lt bu müşterek tehlikeye kar
·~~ır almaları lazım geldiğini 

lo lltlf olmasıdır. 
fılld 11dra sefiri Münir Bey tara -
!ıJa11ltı layik olduğu şekilde kar -
' tlııı olan bu sözleri işittiğimiz 
~ı_,. ~ hunları Almanyanın fikri 
~tr ~ kabul etmek istememiştik. 
~İli a.lde bu sözlerin bugünkü 
~ ~ 4Iınanyası tarafından yal
~ td;•hih değil, hatta takbih bi
'İttıd·' eceğini ümit etmiştik. Fakat 
~ ~~e kadar bu yolda hiç bir a

t~,toreıneyince hadise üzerinde 
; durınak lüzumunu hissettik. 

~:&.ha Alman hükumeti haki -
\ '>' ~oase ismindeki murahhas 
\dt~.1 fikirde midir? Ayni fikir
~~ tklıe Türkiyenin iktısadi istik 
~ ~d llrtı bir nevi taarruz teş -

biJ~n o. sözler neden dolayı tas
\,k e~ılmemiJtir? Bu nokta 
~- edılecek bir ıeydir. 

~~t' londra iktııat konferan -
~~ı~ıc Almanyadan başka bir 
~hb ete mensup herhangi bir 
~i il) ' ' Türkiyenin sanayileş -
~t )'~~hinde bulunsaydı bu ha • 
f ~ t \.ırk efkarı umumiyesinde 
q'-t ~~e bir teessür uyandırırdı, 
~ a. kimseye hayret vermez-

~ ~it h 
~ bh·~Uıta teeG1ürle beraber de-
~> ~ tt)j ll.Yret hissedişimizin sebe
~I dıı-: t\ce, hunu anlamak ko • 
\ ~ 't~tlcl' a~ihi bir hata eıeri olsa 
~ . .\ıh. trıılleti umumi harp için
.~· .• ,,tı 
~~lir lllilletiyle yanyana harp 
\1~>,d. O kadar ki sadece Al -
~tı'11tt~ tarp cephesinin yükünü 
~f llf~tl ek İçin Osmanlı impara
\~ı :n Reniı hudutlarının mü
d: ~lt .. • '-rarına olarak Filistin 
.'\ l- '1tıd 

lıfurahha•ımız MBDlr B. 

Murahhasımızınbir 

kötü iddiaya cevabı 
Londra, 11 (A.A.) - lktısat 

konf eransırun ticaret komitesinde 
murahhasrmız Münir Beyin TÜrk 
noktai nazarını tenkit eden Alman 
murahhasma cevap vererek pro
testoda bulundurğunu bildirmiş -
tim. Münir Beyin beyanatı aşağı
dadır: 

"Tali komitenin geçenki toplan
tısında Türk heyeti murahhasası 

namına kendi zirai istihsalatını 

kullanmak iÇin bazı sanayi ihdas 
etmek suretiyle en iptidai ihtiyaç
larına mukabele etmekle iktifa e
den bir memleketin hattı hareketi 
müfrit bir milliyetçilik suretinde 
telakki edilemez denilmiştir. Türk 
murahhası ayni zamanda iktısadi 
karışıklıklara mini olmak için 
bilhassa ihracat sanayiinin tanzim 
edilmesi lazım geldiğini ilave et -
mişti. 

Alman murahhası bu beyanata 
atfen mezkur tali komisyonda yap-

I 

Yabndaı lastllz 'bafYeklll ve Fraaaız 
maliye uaıan M. fenet. Atafıd.a ı 

koaferaa•t• bir taW •aatl 

ni bütün tafsilatı ile ha -
ber vermiştik • 

Amerikalıların, ağır 

siklet bokı ıampiyonlu • 
/ ğunu ellerinden kaçırma
\ mak için tertip ettikleri 
1 bütün manavreleri de ye-

re sermiş olan Karnera -
nın yumrukları el'an A -
nıerikarun ve Avrupa -
nm bütün spor muhitlerin 
de merak uynadınnakta 
ve maçın en ince tef errü
abna ait resimleri neıro . 
lunmaktadır. 

Bütün balyada bir 
bayram vesilesi olan Pri· 

1 
mo Kamera yirmi daki -

l ka içinde günün meşhur a 
damları ııraıına geçmiş • 
tir. Bakalım beline ge -
çen §ampiyonluk kemeri IJılJ~· 
ile beraber başına konan 
tali kuşu bu dev adamda ne kadar 

tığı beyanatta Türkiye halkına 
iş bulmak ve iktısadi muvazenesini 
tahakkuk ettirmek için yeni sana
yi ihdasının bir felaket olacağını 

iddia etmiştir. Alman murahhası 

müddet kalacaktır. · 
Eğer Karnera, §İmdiden sonra 

var kuvveti tekniğe verir ve biraz 
da kafasını iyice işler bir hale ge
tirirse zannediyoruz ki bu kemeri 

onun belinden sölonelC pelC te lio .. 
lay olmıyacaktır. 

Yukarıda takdim ettiğimiz re • 

sim ağırlığı 117 kilo tutan bu ring 

devini ıırt tarafından gösteriyor. 
M. Posse'ye göre sanayi devletleri ••••••••••••••••••••••••••••••••••ır:•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••-••••••••-• 

tarafından ihracat hususunda re- B •• 2 5 5 y 
kabeti tanzim eden itilaflar elde ugu n un an 
edilmedikçe memnuniyeti mucip b 
hiç bir sureti tesviye bulunamaz. a h r i y e ı i s i 

Eğer bu son telkin sanayi dev -
Jetlerince müttehit bir cephe teş • 

kilini istihdaf ediyorsa, Türk he- Aris İsminde bir mektep gemisi ile 
yeti murahhaıası §urasını ihtar et-

meyi faydalı görür ki iktısat kon - şehrimize gelecekler, merasim olacak 
feransı bazı devletlerin diğerle -
rine kartı cepheler teşkil etmeleri 
için toplanmamıştır. Bilakis büyük 
toplamşm gayesi konferansa işti
rak etmekte olan bütün milletler a-

Misafir Yunan denizcilerini ge
tirmekte olan mektep gemisi Aris 
bu sabah limanımıza gelecek, Bo-

kaç deniz tayyareci namzedi gel
mektedir. 

(Devanıı 6 mcı aayıtada) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ğaziçinde bir cevelandan sonra 
Dolmabahçe önünde demirliye -

cektir. 

Gemide bulunan zabitler, zabit 
namzetleri ve mürettebat 255 ki -
şidir. 

Aris, bilhassa mektep gemisi 
olarak 1928 senesinde F ra•sada 

(Devamı 10 nncu aa.;flfada) 

Berlinde iki milyon insanı 
Şehir d~şına atan sıcaklar 

Biz burada hAlA yazı beklerken orada kencllal kumlara 
atanlar yahuz hıaanlar dejilmlf •• 

Aris gemisiyle lstanbula 105 Yu
nan bahriye zabit namzedi ve bir-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kır gezintisi 

ll ) ""-fit e, Bağdat cephelerin-
~,~lt.,d:•Ya cephelerinde ve sa-

't't ~ ba~an çılgınca taarruz 
tbik edilmiştir. Bunun· 

Berlin, 11 (A.A.) 9 haziran pa- ise iki milyona yakın yolcu taşı • 
zar günü birçok senelerdenberi en mışlardır. 

,,_. - Hanım, evde kapıyı, pen~ereyi kilitledin ya .. 

Mehmet Asım 
Oeliamz ikinci Sayı/ada 

sıcak gün olmuştur. Berlin banli- Bütün hu halk Berlin civarın .. 
yö mahalleri §İmendiferleri bir bu- daki orman ve göl kenarlarında 
çuk milyon ki§i, nakil vasıtaları biraz serinlik arıyorlardı. 

- Kilitledim ama hepsinin anahtarını sokak kapı
sının Ustünde unutmuşum. 



ibret alınacak 
bir söz 
IJaşmakaleden Devam 

la berab~ Türk - Alman ittifakı 
hesabına gördüğü bu zararlardan 
dolayı Türk milleti hiç bir vakit 
Almanyaya karşı en küçük infial 

eseri göst::!rmemiştir. Bilakis u -
mumi harp ile bitmiş olan ittifak 
yerine samimi bir dostluk muha • 
fazası için elinden geldiği kadar 
çahtmıştır. Sonra (Sevr) muahe -
desiyle milli varlığı tehlikeye düş
tüğü zaman da hiç bir memleketin 

yardımına boyun eğmiyerek ken· 
di mevcudiyetini gene kendi milli 

vesaitiyle kurtarmak için mücade
leye girişmiş, nihayet çok büyük 
fedakarlıklar pahasına olarak(Lo-

zan) muahedesiyle buna muvaf
fak da olmuştur. 

Acaba (Versay) muahedesinin a
ğırlıklarından kurtulmak için uğ
raşan Almanya gerek umumi harp 

içinde, gerek harpten sonra Türk 
milletinin milli istiklal yulunda 
çektiği müşkülat ile bugün hala 

gösterdiği fedakarlıklara ve gay -

retlere karşı en kücük bir hür • 
met eseri duymamış mıdır? 

-~SON HABERLER~ 

F ransanın konferanstan çe
kilmiye karar vermesi? 
Konferansın bir 

tatil edilmesi 
veya iki ay 

ihtimali var 
Paris, 11 (A.A.) - Maten ga -

zetesi nazırlar meclisinin Fransa
nın Londra konferansıdan çekil -
mesine karar vermiş olduğunu, an
cak nakit meselesiyle alakası ol -
mıyan gümrük tarifeleri gibi diğer 
meselelerin müzakeresine devam 
etmeyi kabul edeceğini yazıyor . 

Fransız tezine göre paralarında 
istikrar olmıyan memleketlerle ti
cari ittifaklar elde edilmesi müm
kün ,.tc;;.ildir. 

Rus beyannamesi 
Moskova, 11 (A.A.) - lktısat 

konferansı divanın aktetmiş oldu
ğu celsede Sovyet heyeti ikinci 
reisi konferans reisine bir beyan -
name tevdi etmiştir. 

Mütearrızın tarifi 
hakkındaki mukavele 
Bundan evvel Londrada müte

arrızın tarifi bakında bir mukave· 
le yapıldığını, bu mukaveleye Rus 
ya ile ona komşu olan Türkiye, 
Efganiıtan, Romanya, Lehistan, 1-
ran, Letonya, Estonya devletleri
nin imza ettiklerini yazmıştık.Öyle 
anlaşılıyor ki bu mukaveleyi ya -
kında küçük itilaf ve Fransa ile 
beraber diğer bazı devletler daha 
imzahyacaklardır. Bu takdirde mü 
velename harbi kanun harici 
kavelename harbi kanun harici 
ilan eden meşhur Kellog misakı 
nın mütemmimi bir vesika halini 
alacaktır. 

olduğunu ilave etmiştir. 

Para işleri 
Londra, 11 (A.A.) - Para iş -

leri komisyonu tahrir komitesi öğ· 
leden biraz önce miizakerelerine 
başlamıştır. Komisyonun tavsiyele
ri saat on beş buçukta riyaset diva
nına bildirilecektir. 

Reuter ajansının edindiği ma -
lumata göre tahrir komitesi hangi 
meselelerin az çok anlaşma ürnidiy 
le müzakere edilebileceğini kestir
mek işini tali komisyona bırak.mış· 
tır. 

Ticaret siyaseti ile uğraşan tali 
komisyonun raporundan yarın • 
dan evvel istifade edilmiyecek gİ· 
bi görünüyor. 

Konferansın akibeti hakkında 

ki son ve kat'i kararın bugün veril
memesi muhtemeldir. 

15 dakika süren mühim 

Maarif ve Terbiye 
········································•··• 

Ecnebi mektepl~~-
de Türk kültürtJ 

Amerikan Roberkollej ınelıt~ 
müdürü M. Monro geçen gün 
gazeteci ile yaptığı mülakatı- d 
mektebin takip ve tatbik ede' 
maarif siyaseti hakkında ınar}. 
vermiş ve bu arada "lstanbul. 

merikan koJleji Türk- A~erı > 
olmalıdır. Menşeleri itibarıyle uıl 
merikandırlar bu değişemez. 'f . 
kültüründe teceddüt hareketiııe. 
tirak etmek üzere Türk gençler'. 

yetiştirmeği istihdaf ettikleri '
1 

betle de Türktürler,, demiştir. t1 
ra bu maksadın temini için Ol 

tebin talim ve idare heyetini )cıt 
men Amerikan olarak muhaf 
etmekle beraber kısmen de 'f" 
ye tedris programlarının esasi• 
da bulunmıyan bazı dersleri P 

ramlarına ilave etmek suretiyle 
rine getirmeği ümit ettiğini .O 
miştiş. 

Bu sözler memleketimizin 
maarif muhitinde iyi bir tesir 
sule getirmiştir. Esasen M. 
ro geçen sene memleketimize 
geldiği sırada buna benzer 
lerde bulunmuştu. Şimdi önii 

deki tedris senesinden itibarell 
vaitlerinin ne dereceye kad•' 

rine getirilebileceği merakla 
lenmektedir. 

Malumdur ki son zamaııl 
bir takım müslüman mektepl 

Duymuş ise böyle hürmet his -
siyle Alman murahhasının Londra 

konferansında Türkiye hakkında 
kullandığı o garip lisanı telif et • 

mek imkanı var mıdır? Yoksa Al
manlar resmi bir konferansta mu

rahlı:aslarının ağzından çıkan o 
sözlerin manasını anlamıyacak 

kadar Türkleri histen ve muhake -
meden mahrum mu farzetmekte -
dirler. 

Bu beyannamede konferans ni
zamnamesi üzerine ittihaz edilecek 
kararlardan müstakil olarak mez -
kur ruzna.meye iki meselenin ithal 
edilmesi teklif olunmnktadır ki 
şunlardır : 

Mütearrızın tarifi hakkındaki bu 
mukaveleye göre aşağıdaki beş va
ziyetten biri tahakkuk ettiği halde 
bunu yapan devlet (mütearrız) te• 
lakki olunacaktır: toplantı de misyoner mekteplerinin 

lktısadi ademi tecavüz misakı , 
bazı memleketler ithalatının tevsii 
ve bu tevsiin ne gibi şerait altında 
tahakkuk ettirilebileceği meselesi. 

1 - Harp ilan etmek, Londra, 11 (A.A.) - Cihan hareketleri dikkatla takip e 
2 - Harp ilan etmeksizin bir 

devletin arazisini işgal eylemek, 
iktısat konferansı bürosunun an - yor. Zamanın icabatına uy 

Mehmet Asım cak 15 dakika süren toplantısı mektepler hakkında da ted 

Londra, 11 (A.A.) - Sovyet 
heyeti bir muhtıra vermiştir. Bu 
muhtırada alınacak kararlardan 
hariç olmak şartiyle, konferansın 

müstakbel ruznamesinde şu mese· 
lelerin de bulunması teklif olun -

3 - Harp ilan etmeksizin deniz 
ve hava kuvvetleriyle bir devletin 
deniz ve hava kuvvetlerine teca -
vüz -etmek, 

saat 15--40 ta bitmiştir. alınıyor. Mesela geçenlerde 

T.RüstüB. 
.:;, 

Riyaset divanı, tahrir komisyo- nıwut nk hiilcOrn.ı.t; •·~il ~ 

nunun ortaya sürdüğü teklifi tas - ner mekteplerir.'i Arnavutluk 1 

vip ebniştir. Bu teklifte konferan • lisi millisi karariyle kapatmıt 

Romada mühim :temas
Jarda bulunaeak 

4 - Bir memleketin sahillerini 
ve limanlarını abluka etmek, 

sın hangi meseleleri müzaker'!ye Biz memleketimizde iıtetl 
devam cdeceeinin tayini işinin §İmdiye kadar bu tarzda ,;d 
muhtelif tali komisyonlara ait ol -

Rom~ 11 (A.A.) - Daha önce maktadır: 
Parfoe uğramış olan ve şimdi Vi • 1 - İktısadi ademi tecavüz mi -

5 - Bir memlekete tecavüz et -
meğe hazırlanan haydut ve çetele
re yardım etmek ve yahut bu çete
lerden yardımı esirgememek. 

duğu beyan edilmi~ti. 

Bu tali.komisyonlar ayrı ayrı 

yana.tla bulunan Türkiye Hariciye saki, toplanacaklardır. 
Vekili Tevfik Şüştü Beyefendinin 2 - Muhtelif memleketlerin it
bu akşam Romaya gelmesi bek • halat kabiliyetinin genişletilmesi 
lenmektedir. ve bunun hangi ~artlarla kabil ola 

Bundan başka mukaveleye bir Konferansın 15 gün sonra eyli:la 
de zeyil ilnve olunmu!tur. Bu zeyle yahut birinci teşrine kadar mu • 
göre bir devletin siyasi, iktısadi ve vak.kat bir müddet ta!il yapması 

Dün M. Mussolini ile Sovyetler cağının araştırılması. 
elçisi arasında vuku bulan uzun i Muhtırada, bazı şerait tahtında 
konu§ma ve M. Litvinoff'un yakın- Sovyet ithalatının artırılmasına te

ya içtimat teşkilatı, idaresindeki muhtemel görülmektedir. 

f 1 d 'et eden karı Bu tatil müddeti bittiği zaman zaa ı, grev er en neş -

da Romaya geleceğine dair çıkan mas etmektedir. 
şıklık, ihtilal, mukabil ithilal ve kambiolar hakkındaki beynelmilel 
dahili har müdahaleyi haklı gös- vaziyetin daha geniş bir müzakere 
teremez. p {sahası göstereceği umulmaktadır. §ayia esas tutularak Türkiye Ha -

riciye Vekilinin Romaya gelmesi 

ve ltalya ile Sovyetler birliği ara
sında müzakere edilmekte olduğu 
zannedilen ltalyan - Sovyet ade
mi tecavüz misakı projesi arasın
da bir münasebet görülmektedir. 

T. D. T. Cemiyetinde 
Ankara, 11 (A.A.) - T. D. T. 

Cemiyetinden: 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti umu
mi merkez heyeti bugün umumi 
katip Ruşen Eşref Beyin reisliği 
altında toplanarak ankete konul -
muş sözlere kılavuz komisyonun -
dan karşılıkların tetkikine devam 
etmiştir. 

Hava açıldı ! ________ ,,____ Riyaset divanının aldığı kararlar -
Londra, 11 (A.A.) - Tavsiye - --k -b -kl - .k-=:- -- da şu noktalar tavsiye ediJmistir: 

1 · k f k.b · . . mer ez an arının teşrı ı mesai ~ 
erı on erasın a ı etını tayın e - . h 1 1 . d. 1 - Maliye tali komisyonu ilk 

decek olan tahrir komitesi içtimaı ıse orç anma mese esı ır. önce borçlar meselesinin müzake • 
t. · d L d k f h Para meselelerinin üst tarafı _ ne ıcesın e on ra on eransı a· · d t l'd' 

1 t 
şimdilik bir tarafa bırakılacaktır . resme evam e me ı ır. 

vası açı mış ır. f 2 - Maliye tali komisyonu 
Büro bu tavsiyeleri kabul ederse Memnuniyet· merkez bankalarının mesai iştiraki 

konferans işlerine tabii bir prog - Londra, 11 (A. A. - M. Cox rey hakkında tali komitelerde şimdiye 
ram ile devam edecek, sonra vazi- ittifakına işaret etmi§tir. Bu her kadar kabul edilen karar suretleri
yetini bir ruzname teşkil etmeğe iki komisyonun çalışacağına dela • nin tetkikine başlamalı, gumuş 
müsait bir derecede istikrar kes- lct etmektedir. para meselesinin ve programında 
belliği zaman tekrar toplar..mak M. Bonnet vaziyet memnuniyet mevcut olup umumi bir anla1}ma yo 
üzere dağılacaktır • verici bir şekilde terakki etmekte lu ile müzakereye elverişli savıla -

Reuterin haber aldığına göre kon C\lduğunu söylemi,tir. 1 cak clii!cr her hangi bir meselenin 
feransm Üzerlerinde derhal mü - M. Kienbock memnuniyetini bil ı-tali komiteleri vasıtasivle -
zakereye girifebileceğini mevzular c.lirmi! vaziyetin şimdi daha açık müzakeresine devam etmelidir. 

Memurlar arasında • 
tayın, terfi ve nakiller 

Umumi merkez heyeti yarın sa
at on beşte toplanarak hem bu tet-
k .

ANKARA, 11 (Hususi) - Ma- ı lüğü binalar müdürlüğüne İstanbul 1 Be_y d. erecesiyle merkeze nakledil 
ikleri ileri götürecek hem de ce-

miyet itlerine bakacaktır. anf Vekaleti ikinci sınıf müfettiş· posta müdürlüğü müfettişlerinden mızhr. 
p=:::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"I l~ri~den Ali ~iza, Bedri Beyler bi- Tevfik, fen mü,avir heyeti azalı - Dahiliye memurlar. arasında 
:S Yurtda ! E: rıncı sınıf müfettitliğe, üçüncü ğına mühendis Fuat, hukuk müşa· Ankara, 11 (Hususi) - Mu§ 

1 Y ~ . i! sınıf müfettitlerinden Re§at Nuri virliğine Bandırma asliye mahke - mektupçuluğuna Tokat mektupçu -
az aylan bol, bol zeytınyagı , ıyelim.

1
.. · T k k l w 

:11 Çünkü zeytinyağı. hem sağlık için çok ve Ekerm Nebil Beyler de ikinci meai azasından Hamit Beyler tayin su Hık~et, . ~ at. ~e :~pç~. ug~na 
1 faydalıdır, hem de } urdumuzun korun- unıf müfettişliğe terfi etmişlerdir. olunmuşlardır. da Artvın vılayetının lagvı uzerıne 

(

•• m:ığa mulıt_aç bir mahsufüdür. :: açıkta kalan Kadri Nihat Beyler 
.. Posta memurları arasında Hariciyede · d·1d·ı i\1illilktısat ve Tasarruf cemiyeti ii tayın e ı ı er. 

:ır.:mc:::=::::--:::11:1::;:::=:::::::::::::::::. ANKARA, 11 (Hususi) - Pos· Ankara, 11 (Hususi) - Erivan Çatalca kaymakamı Cevdet Sa-
ta t~lgraf ve telefon umum müdür- ikinic sınıf kon.solosu Hüseyin Zati lih Bey vekalet emrine alınmıştır. 

tatbik siyasetiyle ecnebi me 
!erinden bir tanesini bile aç~ 
rakmıyabilirdik. Fakat 'fiİ 
bu tarzı hareketten ziyade 

mekteplerinin kendi kendileri#' 
lah edebileceklerine kanidir· 
ki Amerikan Roberkollej ıniİ 
nün yukarıya kaydettiğimi:ı 
ri de bu kanaatimizi teyit e 
mahiyettedir. 

Bildiğimize göre hususi ı1' ~ 
l l . . . . .e~ er ta ımatnamesının yenı :ı~ı · 
ğustosta tetkik edilerek eylil 
de tatbik sahasına konacaktı~· 
nun içerisinde ecnebi mektel"' 

nin hususi vaziyetleri milli. :d. 
dairesinde tanzim olunacaf"' 
meselede en mühm noktll f 

Ecnebi mektepleri Türk ııı 
lerine ecnebi muallimleriyl• 

savi muamele yapmıyorlat· 
tep idaresine karıştır 

Şimdiye kadar bu cihel 
idarelerince tefti§ suretiyle t 

olunmak isteniliyordu .. f~ 
rübe göstermi~tir ki teftıf fi / 

ı,; 
noktada maksadı temine~ 
ğildir. Mutlaka bu ıne1'te 
Türk kültür ihtiyacını iyi'e 

mış anasırdan birer adadl ~ 
malıdır. Bu adamlara ııı_., 
mevki verilmelidir. Bu··"İi 
mutlaka mektep müdiirl"tw 
sı lazım gelmez. F akal 1_., 
mazsa müdür muavini 0 ,.t~ 
Y almz Türkler müdür ııııJ 
tihap edilirken seciye d~' r • . çok ehemmiyet verme 1 

1 
enaleyh yeni nizamnaııı;,.CJI 
ken bu mesele gayet di1' 1"' 
kik olunarak icap edell 
iliveni lazımdır. 
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Deliren kaşifler 
" illa)(:- ~endi kendine işliyen bir 

,, ne ıcat ettim. 

llıot-:-f. B~~ kutu kibritle bir loko-
1 1 Yu '"t ... ,, ru ecegım. 

üniversiteye 
girecekler llıot; Guguklu saatten bir loko

,, Yaptım. 

fett; Devridaim makinesini ke§ -
l'tı,,, 

Tal ebenin lise tahsilinin 
tetkiki ,, 

,,- Makine icat ettim. 
,, - Makine icat ettim. 
- 1cat ettim .. 

iıa~lrrıanyada iktısat buhranını 
% k eden 2500 rapor yazıldı. 2500 l a ile derde derman arandı. 

~ ıı <>ndra konferansı 66 noktai 
a~a 

ıS • • rın altmıı:. altı girift davası 1sırıd ~ 
e sıkıştı. 

"' 1': • 

~.Unlar neyi ifade eder?. ister 
~ •ne keşfettiğini, ister dünya 
"ttıı"anına çare bulduğunu söyli
dlft adam olsun bunlar bir devrin 
d~ l'dan bakınca gülünç yüzleri
dt~·llunlara birer kaçık demek a

~ o~, 1"· Hakikaten bunlar realite 
~de kaçıktırlar. 

' ~i akat bunların bir cemiyet 
ııı~de .marazi oluşlarına bakarak 
~ a ıfade etmediklerine inana -
~U)'ıı. Çünkü marazi hareketler 
~~· bir seri biribirini kovalıyan 
A.ıaelerin neticesidir. 

~ \ttuPanın veya Amerikanın fi
tı t 
,, at'afından: 

ııı, h Buhran, buhran diye tı
~t b~~eyi boylıyan insan ve ya -
>ii~·· ı.ıım memleketimizde keşif 
~)'~nden mecnunlar defterine 

1 
d, olunan vatandaş bu bakım -

cı ;~ayli manalıdır. 
,, 11' Zamanlar: 

......._ Ben allah oldum. ,, 
,.. ""=- Ben peygamber oldum. 

di)'e' l3en metafiziği keşfettim 
&\iı-;: ~1bıarhaneyi boylıyanlar sürü 

Üniversiteye girecek gençler li
se mezunu olacaklarına göre - e
velce yazdığımız gibi - Maarif 
Vekaleti, darülfünun ıslahatiyle 

beraber lise ve orta mektep tahsil
lerini de yeni baştan ve esaslı su -
rette tanzim edecektir. Şimdiye 

kadar darülfünunda yapılan tec -
rübeler neticesinde bazı gençle -
rin yüksek tahsil derslerini takip 
edecek kifayette olmadıkları anla
şılmıştır. Bunun için üniversite -
nin teşkiliyle beraber liseler ıslah 
edilirken liselerin son sınıf mda bu 
lunan talebenin tnbi olacakları ba

kalorya imtihanının da çok ciddi 
yapılmasına, bilhassa ehemmiyet 
verilecektir. Gelecek seneden iti
baren bakalorya imtihanlarının 
tarzı da değişecek, talebenin li
sede okunan dersleri kmamiyle 
hazmedip etmediği bilhassa inti -
sap edeceği yüksek tahsildeki mes
leki ders!eri takibe muvaffak olup 
olmadığı tetkik edilecektir. Bu-

nun için lise b:ıkalorya i.mtiharuna 
girecek talebe - §ayet yüksek tah 
sil görecekse, hangi mesleği in
tihap edeceğini, bakalorya imti
hanından evel lise müdürlüğüne 

bildirmesi de ayrıca düşünülmek
tedir. Bundan ba~ka, bir liseme 
zunundan behemehal bir yabancı 
dili - okuyup tercüme edecek de
recede - bilmesi şart olarak ka -
bul edilecektir. 

Kaçakçılık . " ld' v ı .. 

lllıtı~kıa. türlü, türlü delilikler var. Dün akşam kaçak eşya 'k ll'ırı sebepleri üzerinde dur • 
~()tı' taba.bet meselesi üzerinde yakalandı 
di.,, ~lbak benim haddim değil· Gümrük muhafaza teşkilatı dün 
lı)0 ıtka.t zihnimi §U sual kurca- akşam yeni bir kaçakçılık meyda-

~ k ,, na çı armııtır. 
~ıld ......_ Dün allahı gördüm diye Muhafaza memurları, dün akşam ,,•;an adam yerine bu gün baş- Büyükderede Halim kaptana ait 

•c bir motörden şüphelenmişler, mo-
fttt·......_ Devriadim makinesini keş- tör araştırılmıştır. Neticede, Bul • 

r ~~ diye ortaya çıkıyor. Artık garistandan gelmekte olan bu mo-
~~· a tababet meselesi değil, bir törde bir miktar esrar, Bulgar sı -

~ \)?etin arzuları, iştihaları, te - garası ve beş kilo barıt ile saçma 
~ lllteri söz sahibidir. bulunmuş, suçlular ihtisas mahke-

~ "' :,. "" mesine verilmişlerdir. 

'~ ıaman kategorilerine gö-
1 Dil klavuzu 

~, <iflJnen bir kafanın sapıklığı Haber aldığımıza göre Türk 
'İ)ıe bfa. allah, peygamber dava- Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 
\ı~lkera.ber yürür. hazırlanmakta olan dil kılavuzu 
•~ı bt, ihtiyaçları değişen, ar - nihayet iki buçuk ay sonra tabolu
~tlt} k aıkalaaşn bir topluluk , nacak şekilde bitmiş olacaktır. 
~~,ı . ta hile başka arzuların, 
q • lı ;h~iyaçların if ad el eri olur -
~.,t ~1 de bu cins marazi tipler 
~ı ir1~"1nin içtimai (enkonsiyan) 

' ediyorlar. 

d )'.. "' "' "' "\ \i't)f 
t ~ıld 1Yede (makine) karşısın-
'~"'1 •l'a.nların karakteristik ta -
~ ~) 11\tal': 

dıl', Unlar makineye inanmış • 

~ ~~) il 

kunç bir kabustur. Bu kabustan 
yananların şuurlarında çalkanan 
ilk hakikat makineye kavuşmak· 
tır. Fakat makineye kavuşmak, 
sanayile,me iştihasını doyurmak 
için yalnız hulya, yalnız şuurun 

kendi kendine uğraşması kafi de
ğildir. Asırların elinde yontula, 
yontula inceleşen ilmin, narinle
şen tekniğin bu işe yardım etmesi 

SOHBETLER 

Edebiyat: 

Sumer bank Bir lngiliz 
vapurunda 

Sola çark!.. 
Bu hafta, ispanyadan İspanyol 

üniversitesi talebeleri geldi. Ve 
bittabi kendilerine soruldu: Dündenberi faali

yete başlamıştır 
Baş kaptan kaçaklarile 

beraber mahkemeye 
verildi 

- Memleketimizi nasıl buldu -
nuz. 

Onlar da, her İstanbula gelen 
ecnebi gibi cevap verdiler: Fabrikaları, hususi sanayi 

müesseselerini işletecek 
Limanda demirli bulunan İn -

giliz bandralı Paktriya vapurunda 
birinci kaptan Galveni'nin ka
marasında iki yüze yakın lüks sı
gara ve tütünler ve eJJi şişe kadar 
içki, 150 paket kadar tıbbi ecza ve 
bir çok pipo meydana çıkarılmış -
tır. 

- Fesle yaşmak arıyoruz, bu -
lamıyoruz .... 

Sumer bank dün f aa.Hyete g eç
miş \ ' C müdürü umumisi Nurullah 
Esat Bey bize şu izahatı vermiş
tir : 

"- Kanunumuza göre, Sanayi 
kredi bankası ile devlet sa • 
nayi 
]arını 

of isinin bütün mevcut-
ve alacak ve borçla -

rının Sumerbank' a devri için 
lazım gelen tedbirler alınmıştır . 
Devir heyeti yakında filen işe baş
lıyacaktır. 

Sumerbank sureti umumiyede 
banka muamelatından başka dev -
Jet sanayi ofisinden kendine inti -
kal ederek fabrikaları işletecek ve 
hususi müesseselerindeki devlet 
iştirakini idare edecektir. 

Bankamız devletin iktısat prog
ramına dahil olarak tahakkuk et
tirmek istiyeceği sınai hareket ve 
tesirlere müteallik etüt ve projele
ri hazırlamak ve bu yeni tesisleri 
kurmak ve idare etmek ve bunlar
dan başka tesisleri ve tevsileri 
milli iktısat zaviyesinden verimli 
addedecek sınai teşebbüslere işti -
rak ve yardım etmek gibi vazife -
ler deruhte etmiştir. 

Bu geniş faaliyet sahasında se -

mereli olarak çalışmak için dev • 

Jetin müzahereti ve teşkilatımı~m 
bünyesi bize emniyet verecek ma -
hiyettedir.,, 

Tapuda bir tayin 

Beyoğlu tapu katipliğine İstan • 
bul baş katibi Rüştü Bey tayin e· 
dilmiştir. 

Beyoğlu baş katibi Refik Bey 

Bu kaptan kaçak eşyanın imhası 
iç!.n muhafaP .. "': memurlarına on İn 
giliz lirası teklif etmi!, bütün eşya
ları ile beraber ihtisas mahkemesi 
ne verilmiştir. 

Buraya gelen her Fransız, her 
İngiliz, her Alman: 

- A !.. Diyor, hani kafes, hani 
peçe, hani ferace, hani harem?. 

Bu hanilerin sonu gelmiyebilir. 
Türk inkılabının yıktığı köhne 
müesseseler, kökünü kuruttuğu 
batıl zihniyetlerin adetleri o ka • 
dar çoktur, lci Türkiyeye ayak ba· 
san her ecnebinin, Kemalizmin 
kudreti karşısında hayran kalma• 

hı ması imkansızdır. lspanyol seyya arı mem-
Y alnız, bizim canımızı sıkan 

leketimizden giderken ·· bir taraf var.. Bir Fransız gaze-
Şehrimizi terketmezden evel tecisinin, bir Alman muharriri • 

Madrit darülfünun edebiyat fa - nin, bir İspanyol münevverının, 
kültesi reisi Mösyö M. J. Morente Türkiyede hal5. fes, harem arama· 
İstanbul gazeteleri vasıtasiyle sıdır .. 

memleketimize bir teşekkürname Bir İngiliz köylüsü, Türkiye in· 
göndermiş ve bu teşekkürnameyi kılabını bilmiye bilir, fakat bir 
şu satırlarla bitirmiştir: İtalyan münevverinin Türkiyeyi 

"iki memleket arasında teyem- hala Osmanlı ülkesi zannetmesi 
münen husule gelmiş olan müna - doğru sayılmamalıdır. Ama ka· 
sebatın ileride daha ziyade takvi - bahat kimde?. 
yet kespedeceğine ümitvarız.,, 

Edebiyatımızda. 
~ ·~ ....... . ' 

Berberle kömürcü 
Karagümrükte berber Süley -

manla kömürcü Mehmet, dün 
kavga etmişler, bu sırada Meh -
met, Süleymanı başından bir de -
mır parçası ile yaralamış, yaka -
lanmıştır. 

lOuncu yıl dönümü 
Cümhuriyet şenlikleri 

için komisyon 
Cümhuriyetin l O uncu senesi -

nin kutlulanması için teşkil edil -

Keriman Hanımın dünya güze
li intihap edilmesi, Nazire hanı • 
mın İspanyaya gitmesi, Türkiyeyi 
cihana tanıtmağa kafi değildir. 

Bir memleketi, başka bir mem· 
lekete tanıtacak en kuvvetli ele
manlardan biri de edebiyattır. 

Bizce edebiyatımızın hudutla • 
rımızı aımamasınm en belli başlı 
sebebi, şimdiye kadar cemiyeti 
hiçe saymış olmasıdır. Şair di • 
ye, Emil Ver haren, Verlen tas • 
lakları, Dode mukallitleri, Zola 
ve Burje çömezleri yetiştirdik. · 

1 

de görülen lüzum üzerine tapu mesi kanun iktızasından olan 

Avrupada, bu müellif, edip 
ve şairlerin kendilerinden evvel, 
kurdukları veya kurmak istedik • 
leri mektepler yıkıldıktan, usulle· 
ri iflas ettikten , duygu ve 
görüşleri kıymetten düştükten 
sonra, biz burada onları taklide 
başladık.. Avrupayı alakadar e -
decek, onlara Türkiyeyi tanıta -
cak hangi eserimiz vardı, ki zah • 
mete katlanıp tercüme etsinler?. 

evrak memurluğuna almmıştrır. yüksek komisyon Ankarada faa -

Jiyete başlıyor. Komisyonun azası 

Hüseyin Ragıp Bey Halk Fırkası umumi katibi Re -

Moskova büyük elçimiz Hü _ cep, Ankrara Halkevi reisi Nafi 

seyin Ragıp Bey yarın İtalya va

puru ile Odesadan şehrimize ge -

lecektir. Yanında sanayi heyeti de 

beraberdir. 

VAK ı · T 
GUndcllk, Siyası Gazete 

lstaııbul Ankara Caddesi, VAKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2437G 
idare teletonu : 24370 

reıgrnt adrcsJ : Ietanbul _ ·ı AKM 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri. 
--~ -

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 

1 aylık 

Tllrklye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 
150 

ilan Ucretlera : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 • 
~00 • 

800 • 

Atuf, Maarif, Dahiliye ve Milli 

müdafaa müsteşarlarıdır. 

15 inci tertip 
Tayyare piyangosu 

On beşinci tertip Tayyare piyan 

gosunun üçüncü keşidesine dün 
başalnmıştrr. 

Bu keşidenin en büyük ikrami -

yesi olan 100000 lira 1131 numa

raya, 10000 lira 21665, numaraya 

5000 lira, 7856 numaraya çıkmış 

tır. 

Her hangi bir Avrupalı, her 
hangi bir eserimizi eline alacak 
olsa, daha ilk satırlardan: 

- A, diyecektir, bu sizin de • 
ğil, bu bizim.. Hem de bizim 
kötümüz... Bi2de bunun çok daha 
güzelleri var ... 

1 ~l,\lnlar teknik tahsilden ve 
• \ı l'Q.,k~da.n mahrumdurlar. 
ıf ~ ~ t~;~ede kaşiflik ihtiyacı ne

~) \t11' 
1
Yor?. Bunu memleketin 

~~. ~~l'ihinde derin, derin an
~~"tttd ll' tneınleket ki makine 
~ 1\ 'IJ.~ kaybettiği için haıta -
\i~İtı~"'rnıştır. Bir memleket 
~İl~. )'be Yal'ıtında bütün kuvve
~~i~i '11cılar namına israf e

~~~~'dırn, adım seyretmiştir 

lazımdır. Halbuki kabustan uya - rıcari ll!lnhırrn 11!\ıı s:ıhlMnlndc ~nu
nan fertlerin teknik tarafları kıt- mı 80 kuruş tun huşlar, ilk 88hlfı·dc ıso 

lık içindedir. Bunun için, maikna- kuruşa kadar çıkur. 

25000, 15000 gibi diğer büyük 

ikramiyeler bugüne kalmıştır. Yüz 

bin lira kazanan biletin bir parça

sı Milyon kişesi tarafından satıl -

mıyarak Piyango müdürlüğüne i -

ade edilmiştir. Diğer parçaların 

nerede olduğu dün anlaşılamamış
tı. 

Bugüne kadar süregelmiş olan 
edebiyat bir nevi "Sağ,, edebiyat· 
hr Edebiyatımız bir kısım elite hi
tap etmekten kurtarılmalıdır. Ede· 
biyat cemiyet içindir, düsturundan 
artık şaşmamamız lazımdrr. Edebi
yatımız Türk camiasını bütün gö 
nüllerde ve gözlerde canlandırdı • 
ğı gün hudutlarımızı aşacaktır .. 
Bunun için edebiyata kumandayı 
veriyoruz: Sola çark!. 

Sel3mi izzet 

1 ~,11 't.hip olmamanın ifade 
l Yüz sene süren kor-

1 b f Uüyiık, fuı.Ja, de\'Ornlı ıııı.ı Vl'rcıılere alt aşma iştihası bizde ir tara tan 
ayrı tcnzJlit vardır. fikir halinde yürürken, heri taraf-

tan da realiteyi aşan hulya hudu-
Resmi llllnlarm bir llltırı 10 kuruştur. 

du içinde çalkanıyor. KUçUk ilanlar ; 

Hadisenin tefsiri: Bir defası 80 iki detnsı 60 uç deruı t>:> 
En akıllımızdan, en delimize dört cıefnsı 75 ve OD defuı 100 kuruştur. 

Uç aylık llAn verenlerin bir defuı mecca-
kadar hepimiz makineleşmek isti- nendir. Dört satırı geçen ıutnıarın rıuıa 
yoruz. Bir millet makineye bu ka· a. sntırlan beş kuruştan hesap edilir. ~ 

dar susıyabilir !. j ' ' 
Sadri Etem 

Galatada marangoz Kozmo -

za on bin, Galata polis mer -

kezinde polis Tayyar Beye beş 

bin lira çıkmıştır. 

Ketideye bu sabah dokuzda 

Darülfünun konferans salonun • 
da devam edilecektir. 

-* 
Valiyi .ziyaret 

Akay müdürü Cemil, dıt hat -
lar müdürü Sadettin, ticareti hah 
riye müdürü Necdet Müfit Beyler, 
yeni vazifo:crine başlamaları mü· 
nasebetiyle dün vilayete gelerek 
vali ve vali muavini Beyleri zira· 
yet etmiılerdir, 
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Yazan: Fazal Şemsi 

Bu maksatla birçok kimseler tev
kif olunarak İsticvap ediliyordu. 
Bu arada birkaç defa f nyaı Loyo
la ile şakirtleri de tevkif olunmuş
lardı. Engizisyon mahkemesi Lo -
yolanın hiçbir ruhani tahsil gör -
memiş olduğunu nazarı dikkate 
alarak kendisini etrafına şakirt 
toplamaktan menetmekle iktifa et 
ti. Sonra serbest bırakıldı. 

Loyola enkizisyon mahkemesi 

TAKVİM 
Çarşamba 

12 femmuz 
19 Rebi.evet 

Gün doğuşu 4,39 

Per§embe 
13 Temmuz 
20 Rebi.evet 

4,.ı9 

Gün 1 atışı 19,41 19,41 
Sabah namazı 3,00 3,00 
Oğle namazı l'l,19 12,19 
lı.lndl namazı 16,19 16.19 
Akşam namazı 19,41 19,41 
\'ntsı namuı 21,39 21,39 
msıt 2.~s !ı,25 

\'ılın geçen gUnlerı 193 194 
itala o .. 176 175 

\.. 
H.A VA - Y~llköy rasat merkezinden vc.-rt

lc.-n mnlfının.ta göro bugün han bulutlu ola -

caktır. DUnkil ııcaklık en fatla 28, en az; 

19 s:ıntıgmt, hııav tazyiki '769 mWmctreydl , 

Sonra nazarı dikkatini celbe
den bir cihet de şuydu: Loyola 
kendine şakirt olanlara yalnız ru

hani talimler yaptırmakla kalını -
yordu. Bu şakirtler gerek geçiniş, 
gerek giyiniş usullerinde tamami -
le reislerini taklit ediyorlardı. Ü
zerlerinden herkesin giydiği elbi
seleri çıkarıp atıyorlardı. Onlar da 
Loyola gbi topuklarına kadar i
nen paçavra halinde bir hırka ile 
vücutlarını örtüyorlardı. 

tarafından bırakıldıktan sonra - , R A O y Q -=="[ 
Salamanque'e gitti. Fakat orada :;:!!;===========:;:;_J=~= 

Bununla beraber bu şakirtlerin 
Loyolaya karşı merbutiyetleri hu
dutsuz değildi. Çünkü Loyola bir 
:ır.üddet sonra ispanyadan kalka -
rak (Paris) e gitmiş, orada fa.hai-
lini ikmal etmek istemişti. Şa
kirtleri onu takip ederek Pe.rise 
gitmemişlerdi. Bir müddet sonra 
dağılmışlardı. Yani Loyolanın şa
kirtleri üzerindeki doğrudan doğ
ruya tesiri kalkınca eski topluluk
larından, eski cemiyetlerinden e -
ser kalmamıştı. 

Loyola'nın Alcalnda bulundu -
ğu sıralarda bir gün geldi ki bu 
adamın etrafında dönen esraren
giz faaliyet ruhban sınıf mın naza
rı dikkatini celbetti. Çünkü Alca
Ja şehri (A1umbrados) isminde ga 
rip ve esrarengiz bir İspanyol ta
rikati mensuplarının merkezi ol -
mak üzere tanınmıştı. O zaman
larda ispanyada hüküm süren en
gizisyon teşiklatı bu tarikate karşı 
kuvvetli bir mücadele açmıştı. 

da Alcalada yaptığının aynini 
yaptı. Burada da etrafına gene ka 
dmlı, erkekli bir takım insanlar 
toplryara'k onkıra ruhani talimler 
yaptırmıya başladı. Bir halde ki 
orada da gene engizisyon teşkila • 
tınnı takibine uğradı. Bu defa ya
pılan tevkif ve tahkikattan sonra 
gene serbest bırakıldı. Yalnız et
rafma şakirtler toplıyarak onlara 
vaız ve nasihat etmekten vazgeç
mesi şart koıuldu. 

Fakat Loyolanın içinde öyle bir 
ateş vardı ki onu rahat bırakmı

yordu. O mutlaka etrafına birçok 
şakirtler toplıyarak onların ruhla
rını terbiye etmekten zevkalıyor -
du. Onun için daha fazla ispanya-

da kalamıyacağını anladı. Niha -
yet memleketi bıraktı. Kitapları -
m bir e§eğe yükledi. Kendisi yaya 
olarak bir eşek yükü kitaplarıyle 
beraber Parise gitti (sene 1527) 

(Dmıımı '\'lır) 

arü fünunda taşınma 
azır ıkları ilerileyor 

Bugün 
ISTANISVLı 

18 den 18,SO a kadıır g'mmofon; 18,30 dan 

19 " kadar fransızcn dCl'B (1Icrleml5 olanlA

ra nuıhsos); 19 dnn 19,IO B kaclaı- aaz (Cen

net lııınrm); 19,80 dan 20 ye kadar uz (Nec-

ml~e Jınnıın); 20 den 20,SO a kadar saz (:si· 

hnl Tevfik luı.nım); 20,80 dan 21,SO " kadar 

Eftalya lırumn, kemani Sadi B. Ye arkada3-
lBrı; 21,80 da.ıı 22 ye kadar gramofon; 2Z 

den ltlbıı~.n Anadolu ajansı, borsa haberleri 
,..e &ant nyarr. 

vtYAXA - 12,80 plAkla konser, 1%,55 

bvıw.ya dalr haberler, ıs öğle konseri, 1',10 

JIS devamı. 16,20 ev kadmma taw.ıyeıcr. 16,56 

plD.kla opera. 18,%0 muıısır Avusturya bcot.c

kArlarmm eserleri. 20 konser. 20,40 devamı. 

%3 akşam konseri. 

BUDAPEŞTE - 11 konfcranı ve pllk, 

1 S,05 ru;lterl b:uıdo, Jıl,80 konser, 18 çlgan 

mu Udsl, 19,15 ~az musiki~, (Luna - Park) 

tan. 20,10 şarkılar. 2ı opera orkestrnsmm 

konscrt, 22,SO ak ıım hnberlcrl, plAk. 28,10 

ı;{gnn orkestrası. 

BOKUEŞ - ıs ha.berter, 90nra plAkla o
da musikisi. lS,40 Jınflf m115Ikl, 18 radyo or

l;:estnuıı, 19,15 devamı. 20,%0 pllkla Romen 

havnlan, 21 pl.}ııno konseri, 21,SO vlyolnn -

11('1 kon1JCrl, :az 1JUt konseri, 22,ao dana mu

aUdal. 

TARŞOVA - 18,05 plAk, llS,(15 plAk, 16,3.5 

pliik, 1'7 plAlt, 1'7,SO ~rlalnr, 19,15 spor Te 

beden terbiyesi, 19,35 tııgaııııl, ıo,05 pl!k, 

%1,%0 koro bnllndc tagnnnl, 22,10 piyano, 2S 

cııperanto, 28,SO plAk, %8,40 dans. 

BELGRAT - 12 plü:. IS,05 konser, 19 cı-

i gnn mu lh-fsl, 20 konser, 21,30~1Akla Guno· 

slahat müşavirliği heyeti- Ecnebi müşavirlerin adedi nun (Favst) openıaı, 

İstanbul üniversitesine kalbedil
mek üzere bulunan Darülfünunda 
taşınma faaliyeti günden güne iler 
!emektedir. 

Cerrahpaşa hastahanesinde yap
tırılacak amfi pavyonu ile, teşrih
hane yapılaack bina için açılan 
münakasa cumartesi günü bitmek
tedir. 

Bu itibarla inşaata önümüzdeki 
hafta içinde esaslı surette başlana
caktır. 

Diğer taraftan ıslahat müşavir· 
liği heyeti de faaliyetle çalışmak -
tadır. Maarif Vekilimiz Reşit Ga
lip Beyin bugünlerde Ankaradan 
gelmesi bekleniyor. 

Vekil Bey şehrimizde kalacağı 
müddet zarfında Darülfünunda 
meşgul olacak ve ıslahat komisyo
nuna riyaset edecektir. Üniversite 
kadrolarının kat'i şekilde tesbit e
dildiği anlaşılmaktadır. 

Kadro üzerinde bir çok rivayet· 
ler var sa da bunların kat'i bir ma
hiyeti olup olmadığı ancak önü -
miizdeki haftalar içinde öğrenile -
bilecektir. Evvelce de işaret etti -

ğimiz gibi mevcut kadroda mü -
derris ve muallimlerden üçte biri
sinin kadro haricinde kalacağı bu 
rivayetlerden birisidir. 

Kadro haricinde kalacaklardan 
bir kısmı yaşlan dolayısiyle teka
üde sevkedilecek, bir kısmı telif 
ve tercüme heyetinde çalıştırıla -
caklardır. 

tuz kadar olacağı rivayetlerine ge
lince bunlar fazla mübalağalı te -
lakki edilmektedir. Hariçten geti -
rilecek ecnebi müderrislerin onu 
geçmiyeceği söyleniyor. 

Ziraatimiz için 
Amerikalı mütehassıs 
"Vaziyet iyidir ,, diyor 
lstanbulda toplanmık olan 

Amerikalı mütehassıslar buradaki 
tetkiklerine devam etmektedirler. 

1ktuat mütehassısı M. Hines 
Türk tüccarları ile temas ederek 
muhtelif meseleler hakkında iza· 
hat almakta ve diğer mütehassıs
Iann yaptıkları tetkikleri topla • 
maktadır. 

Bunun için mütehassıslar her 
gün kendi aralarında toplantılar 
yapmaktadırlar. 

Bir kaç. gün evvel Trakyada bir 
tetkik seyahati yaptıktan sonra 
lstanbula dönen ziraat mutahas -
1111 M. Gardner dün bir muharri -
rimize şunları söylemiştir: 

"- Anadolunun bazı mınta -
kalarında ve Trakyadaki tetkikle
rini bitirdim. Türkiyenin zirai va
ziyeti iyidir. Türkiyede ziraata 

çok elverişli toprak vardır. Ada -
na havalisinde portakal ziraati i • 

yidir. Trakyadaki pancar ekimi 
de ilerlemiştir. Bir iki gün sonra 
Karadeniz vilayetlerinde tetkik -

Yeni kadroda kendisine kürsü ler yapmak üzere hareket edece -
verilecek ecnebi müderrislerin o - ceğim.,, 

RO'!\IA - 21 haberler, plAk, tıbbi mll8ah.a

be, 21,45 İtalyan operalarr, koruıer sonancla 

hııbcrlc.r. 

PARIS - 828.2 m. - 21,80 tiyatro, 23,SO 

(Lldo) dans orkestrası, 24 baberler. 

Yarın 

ISTANBUL -
18 den 10 a kıM'faıo gramofon; 19 dan 19,45 

c kaıl:ır sa.1: (Melımuro hanım): 19,45 ten 

20,SO ıı kndar Kıımgöı; (Haznn Bey tanıtm

dan): 20,SO c1an 21,SO n kndar (Udi SalAbat

tin B. Nobar E. Damlyet bıuıım); 21,SO dan 

22 ye kadar Gramofon; 2% den IUbıırtn ajans 

bor53 lınbcrlerl ve aat aynn. 

\1YANA: 1518.l m. -

12.SO meşhur beıııtı-k&rlarm eserleri, plftk

Ja, ıs konser. 14.10 - 15 devamL 1'7 operet 

besteleri, plAkla. 18.2:> teganni, piyano refa

katiyle. 19.M senfonik konser, plAklıı, Nl -

kolay Rlınskl Koruıkofun (Şehrnzad) ı . 20,45 

orkestre konSl'rl 28.25 dans banılan • 

BUDAPEŞTE: IS50l5 ın. -

JS.05 ı,on!Cr. H,SO konser. 17 plllk. 18.80 

konser. J0.40 eğlenceli bahisler. 20,%0 kon -

r 21 harici ıılyasete dair 21 ,45 çlgan mu lkl

sl, 23,15 nkşam haberleri, sonra konser. 

BVKHEŞ : 394.2 Y. - . 
IS haberler, plAk. tS,40 hafif mu iki. 1 '7.80 

ç,oculdnm dair. 18 rndyo orkcstre.sl. 19,15 rad

yo orlrnstrcsl. 20.40 Rl3ard Vagnerln Uç per 

delik operası, (Valkllr). 

\',\RŞOVA: 1412 m. -
JS,05 meşhur muR"annlyelerln söyledlklPrl 

parvç3lar, pllıkln. 15,55 pllıkla. 15,55 plAk. 

16,M plı\k. 1'7. 80 kon!W.r. 10.85 oda musiki l • 

21 orkcstre konscrl ,.e teganni. 28 dans han

lnn. 

BELGRAT : 431 m. -
12 pUUc. JS,08 kon.oıt!r. 10 oarkılar. 19.80 

çlgan mu"lklsl. 20.SO konser, 2S.SO danı hava· 

larr. 

RO~fA: «1.2 m. -

21.SO lınh<-rlt'r. Sonra kon!lt'r 22.80 (Tim· 

ımh derisi) lıılmll homcdl. 28 konser. LeJonnn 

(İspanyol nfonlsf), Glazonofun (Baknnal) 1. 

%8,80 ltal.} n prklbn, plAkla.. 

kv>tlml.Pz e-odrtııu(e)a. ııhr ııh ~hrshııbrs 

m----.-mmnmmnD11111mmnnmum~·momunmınnmmmı~mnum~nmmunnD1 

lktısadi Haberler l 
iil111111mııı••••1111111mllllllllm•ııııımım1111mllll!lllll:mımmmmaımııııı 

Polonyalı Musevı tacır er 
bizden mal alacaklar 

Polonyada müsevi ticaret oda- \ itibaren tekrar posta ile yeşil eti• 
Iarı birliğinden fstanhul ticaret o- ketli paketler gelmeğe ba§lanııştıt• 
dasına bir tezkere gelmiıtir. 

Bu tezrekede şimdiye kadar mu· 
amele yaptıkları Almanya ile mu
amelelerini kestiklerinden dolayı 

memleketimizden bazı maddeleri 
ithal etmek istediklerini bildirmİ§· 
lerdira 

Tezkerede bu maddeleri imal 
eden fabrikaların isimleri istenil
mekte kendilerine tanıttmlması 

rica edilmektedir. 
Polonizlerin İstedikleri madde

ler ıunlardır: Elektrik levazımı, 
kauçuk ve mamulat, demir, de -
mir mamulatı. 

Memleketimizde henüz bu sa -
nayi çok ilerlemediği için menfi 
cevap verilmiştir. 

Yeşil etiketli bir kiloluk 
paketler 

Muhtelif memleketlerden gelen 
yeıil etiketli birer kiloluk paketle· 
rin ithali evelce hükUmet tarafın • 
dan menedilmiıti. 

Bunun da sebebi tacirlerin kon
tenjan harici olarak mütemadiyen 
birer kiloluk paketlerde istedikle
ri malları ithal etmeleriydi. 

Hüklımet 10 temmuzdan iti • 
haren yeıil etiketli paketlerin ha· 
zı şartlar dairesinde ithaline mü· 
ıaade vermif ve keyfiyeti beynel • 
milel posta teıkilatma da bildir· 
miştir. 

Öğrendiğimize göre hükiimet; 
beynelmilel teşkilata; ithal edile -
cek paketlerin A ve B 1<ontenjan 
listelerindeki serbest kabul mad -

Türk - Bulgar ticaret 
mukavelesi 

Türk - Bulgar ticaret muka"e· 
lesi yapmak üzere Sofyaya gide11 
mürahhaslarımızdan gelen haber 
lere göre takas esasına müsteııit 
müzakereler başlamış ve ilk teklif 
ler iyi bir surette karşılanmıştır. 

Öğrendiğimize göre Bulgarla~ 
la aramızdaki ticaret mukavele•' 
pek kısa zaman zarf mda ikmal e· 
dilecektir. 

Kanadada peynirlerimiz 
Kanada ticaret odası birliğiıı • 

den lııtanhul ticaret odasına gelet' 
bir mektupla Türk, Bulgar pe'J' 
nirlerinin Kanadada pek çok rağ· 
bet kazandığını bu peynirleri ye.• 
pan fabrikaların isimlerinin bileli· 
rilmesini ve tacirleriyle tanıştırıl • 
masını rica etmişlerdir. 

Yunan malı ve 
pamuklarımız 

Adana ve lzmir tacirlerinde" 
bir heyet Atinaya giderek yun"" 
tacirleriyle mensucat ımukabilinde 
pamuk satmak için müzakerede 
bulunmuşlardır. Tacirler elleritı: 
deki pamukları Yunanistanda}(I 
mensucat fabrikatörlerine satacJ~ 
lar buna mukabil yunan malı mel\' 
sucat ithal edeceklerdir. 

Yunanlılar, Yugoslavlal 
Yunanlılarla Yugoslavyalılar ı' 

rasında takas esasına müstenit bİf 
ticaret mukavelesi yapmak i~jıı 
müzakere başlamıştır. 

Yunanlılar yüzde yüz mal alıP 
Bu müsaade üzerine dünden vermek teklifini ileriye sünnüşl~ 

,

1 

ıe de Yugoslavlar ancak yüzde 
şini takas olarak kabul edecekte' 
rini bildirmişlerdir. Müzakere de' 

1 [Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 

delerinden olmasını veya hükumet 
çe hususi müsaade ahnmıt bulun -
ması lazım geldiğini de bildirmiş
tir. 

BORSA 
' vam etmektedir. terinde 1 ı Temmuz muamele olanlar- _/ 

dır.JR•k:::~·~:~::~:·g:~ I (KıSA Ii!!ERLElj 

~* r::::;~rk ı«. - • Mndrlt 17, -* Parıs m. _ * Bcrııa ,.9, _ Aksaray caddesi 
• MllAno 224, - • Varşo\·a 2.J, - • Ak dd · · · leıı'e' * Brük!el ı ıs. - • Bodapeşte 30, - saray ca esımn genış Je' 

I 

*Acına 25. so • Bfikreş 24. - si için eski bir dükkan Fatih b~f 
• Cenene 8't3, - • Bclgrat :15, - diyesince yıktırılmıştı. Beted•,,,, 
* Sofya 24, 50 • Yol ohama 45, - d kk 1 1~"" * Amstcrdam 84, - * Altın 929,~ Ü anın ankazanı ka dırıtı \I' 
• Prag 122, - • Mcddlye :\7, so sahibine teslim muamelesi ye.P~e' 

i • Stotho'm ss, · - • Banknot 240. - cak ve dükkanın arsası yola J<t1l ,r 
rç;kler (kap. sa. 16) dilecektir. Belediye yolun i11f"ıj' 
L,._~ nı ikmal etmek için icap edell P 

2.74875 * r.ondra 
* .NCV)Ork 

* Paıl~ 

702.~0 • Stokholm 
o.6878 • Viyana 4.2575 nı hazırlamıştır. 

* MllAoo 

12 05 • :.\1adrlt 
8.8!16750 • Berlln 

* Rrükscl 3.3761 • Varşon 
• Atin• 82.6150 • Budapeşte 
* Cenevre 9.4345 • Rülı:reş 
• Sofya 68 1350 • Belgrat 
• Amstt·rdaıu J.16~0 • Yokohama 
* Prag 15.9975 Moskovı 

ESHAM 

5.64-· 
J.9615 1 

4.2225 
3~32 ı 

80.~-· 

3499-
2l 705 

1090!'0 

* J~ Bankası 
Aoadolu 

9,50 * Terkos 2;,so 1 
!5.- Ç!meoto as. 12..80 1 

Reji 3,60 ünyon Dcy. 20,90 
Şlr. Hayriye 
Trımny 

U. Sigorta 
Bom on ti 

15. ~ark De~. l,9!'i 
51.- Balya 2,20 
10,30 Ş41.rk m. ecza 2,35 
21. • ıı Telcion 13.-

istikrazlar tahvller 

* 1933 da lst. 97.75 Elektrik 
· lstltra:ı:.lda. 98,- Tramvay 

* Sark O.yol 2,'35 Ergani 
• D. Muvah. :i4.-· Rıhtım 

Gümrfil:lcr 5.:'iS * Anadolu ı 
1928 :\tü. A. 6,90 * Anadolu 11 

'-
Rıgdat. 11,75 • A Mtınmsll 

51,SCJ 
95,
IR.-

44251 
44,25 

48 --... 

MaCjka yolu 
•)(t'' 

Belediye, Maçka ile Beş• çtİ' 
arasında işi iyen otobüsleri°:. g~e~i 
ği yolun Valideçeşme öııuJl ti' 
dar kısmı genişletmek içiıı bıl el~ 
da istimlake ve yolu geni!lett1' 
başlamıştır. be 

istimlak yapıldıktan sonr3 tıe 
lediye ve trc:.mvay şirketi fetl 1' / 

yelleri birlikte tetkikat yaP3:;ef ' 
lar ve güzergahı tayin edece b't' 
dir. Bir fikre göre de M~ç~':ıı <e 
tının Taşlık mevkii önull b'Jı' 

Gazhane yokuşundan Dolf1ld•'' 
çeye indirilmesi ihtimal~ •• 

··rıı 
Bir İtalyan profes0 el 
İtalyan profesörlerinden ;!:it''' 

zato Cermalo şehrimize g fe-;I 
İtalyan klübünde bir koJ1 
verecektir. 
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3 MAYIS GECESİ .. 
• Müfidin gene istifini bozmadı -
gını a .. ·· Gorunce, onu tepesinden tır -
na.ğına kadar süzdü. 

ı · · Müfit gene soğukkanlılıkla gü
urnsedi. 

ihtiyar ~ordu: 
- Ne olacak efendim? .. Ciddi 

illi söylüyorsunuz?. 

Müfit cevap vermedi. 

. Bunun üzerine Caferaka bu va
~!ıYete bir nihayet vermek istedi: 

M - Ehemmiyeti yok Safi bey. 
adernki Müfit bey derhal konu!

lrıak istiyor, konuşsunlar, biz işi -
ın· . 

ııı sonra hallederiz. 

d Kapıya doğru yürüdü. Müfit 
erha) yaklaştı: 

- Eğer gideceksen, ben de be
~~er geleceğim Ca .. şey pardon, 
aıın bey .. 

Daim bey adeta ürktü: 

- Ya!... Bense Safi beyle gö -
tiitıne.k istiyorsunuz zannetmiştim. 

- Hayır, sizinle şöyle biraz 
dolaş~ım. 

Daim bey, Müfidin gizli mak -
•adı olup olmadığını anlamak is -

ler gibi yüzüne baktı. Fakat Müfi
din Yüzünden bir şey anlamak im-
kan d H"'l"' ·· ı·· ·· d aız ı. a a gu umsuyor u. 

gelsin .. Safi bey vakit nakittir di
yor dersiniz .. Anladınız mı?. 

"- Anladım.,, 

Müfit Safi beyin adresini söy-
ledi, sonra sordu: 

"- Adresi not ettiniz mi?. 

"- Ettim efendim. 

"- Derhal haber verin. 

"- Peki efendim.,, 

Müfit telefonu kapf.dı. Safi be
yin yüzüne baktı. ihtiyar ispazmo -

za yakalanmış gibi titriyordu. A -
caba öfkeden miydi, yoksa korku
dan mı?. 

Müfit, tatlı bir sesle konuştu: 

- Şimdi liitfen şapkanızı giyi
niz de benimle beraber çıkınız. 

İhtiyar kekeledi: 

- Bu .. yaptığınız nedir?. Ne· 
den çağırttınız?. 

Müfit tekrar etti: 

- Haydi, haydi Safi Bey, tap -
kımızı giyinin de çıkalım. 

İhtiyar, sesi hiddetinden titriye· 
rek haykırdı: 

- Şimdi buradan çıkıp gidiniz! 
Müfit derhal telefonu açtı: 

- Allo !.. Allo ! .. 
-Allo. 

!!un ·· · D · b un uzerıne aım ey: - Bana polis müdüriyetini ve -
- Peki, dedi, haydi bir yere riniz ! 

Ridelim, oturalım, eskiden, eski Safi Beye döndü: 

'hbaplardan bahsedelim. - Eğer derhal benimle yola çrk 

Safi beye döndü, sanki ona tel- mazsanız, on dakika ıonra poliıler 
ar.afla bir •ey haber veriyormu• b d d :r :r ura a ır ... 
&ıbi bnktı, sonra: 

- Ben Müfit beyle gidiyorum, 
ded· ı. 

ıd<ı e~ı ifa.to. h:oyuldular: 

- Buyurun .. 
- Buyurun .. 
NiHayet Daim bey geçti. Müfit 

ll.rJc.. d .. "d" ~sın an yuru u. 

t> _Merdivenlerin ilk sahanlığında 
h ltrn bey bir ıigara yaktı, Müfit 
lyJurdı: 

"Ne o? .. Ne yapıyorsunuz?.,, 

Safi Bey çekmesini açmış, bir 

şeyler arıyordu •.. 
Müfit üzerine atıldı. ~ollarını 

tuttu: 

- Bu da ne? .. Bomba mı? 
Yuvarlak bir maden ele geçir -

mişti: 

-Vay!. Demek sen de ha!.. Şim 

di seni gırtlaklıyacak olsam, beşe

riyete ve cemiyete büyük bir iyilik 
etmiş olurcın. 

Mahkemelerde .................................... 

Tatil ayı 
Çalışacak mahkemeler 

hangileri olacak ? 
Mahkemelerin yaz tatili, her se

ne olduğu gibi bu sene de yirmi 
temmuzda başlıyacak, beş eylul -
de bitecektir. Bu sırada barolar 
da tatildir. 

Yaz tatili sırasında, hangi mah
kemelerin nöbetçi kalarak müsta
cel itlere bakacakları tesbit edil -
miştir. 

İstanbul birinci ve ikinci ceza 
mahkemeleri, ağır ceza ve üçüncü 
ceza mahkemelerine ait işlere ba
kacaklardır. Beşinci ve altıncı hu 
kuk mahkemeleri de diğer hukuk 
mahkemeleriyle tic:-,.et 1"'"' :\hkeme
lerindeki davaları görecekler<l i.-

Sulh mahkemelerinden Sultan
ahmet birinci sulh ceza ve birinci 
sulh hukuk, Beyoğlu ikinci sulh 
ceza ve dördüncü sulh hukuk, Ga
lata ikinci sulh ceza, Fatih ikinci 
ıul hukuk, Eyüp sulh ceza, Betik
taı sulh ceza mahkemeleri nöbetçi 
kalacaklardır. 

Y alnrz sulh ceza mahkemeleri 
nöbetçi kalan yerlerce bunlar sulh 
hukuk işleri, yalnız sulh hukuk 
mahkemeleri nöbetçi kalan yer
lerde bunlar sulh ceza işleri ile 
de meşgul olacaklardır. 

Hem ceza, hem hukuk işlerine 
bakan Adalar, Beykoz, Y eniköy 
mahkemeleri, tatil sırasında da 
vazifelerine devam edeceklerdir. 

Bu müddet içerisinde nöbetçi 
kalan mahkemelerin hakimleri ve 
müddeiumumilerle diğer adliye 
mensupları, sonradan nöbetle ta
til yapacak~arclır. 

Birahane sahibi 
mahkemede 

"Novotin,, birahanesi sahibi Ya
ni Novotin Efendi, dün adliye 
deki dokuzuncu ihtisas mahkeme· 
sinde muhakeme edilmiştir. 

- Eyvah, bastonumu unuttum. 

k Geri döndü. Daim hey inerken 
endi kendine söyleniyordu: 

Novotin Efendi, evinde bulu
nan bir kaç şişe şarap ve konya • 

(Devamı var) ld 
-==============~ ğın kaçak o uğu kaydiyle mahke-

b - Hayvan herif, sen yalnıa 
••tonunu kaybetmedin. 

. Müfit, Safi beyin yazıhanesine 
tırdi. Dehlizi geçti, Safi beyin o -

dlaına ayak bastı, kapıyı arkasın -
dan kapadı. Bu esnada Safi Bey 

~~t~aldan bir numara istiyordu, 
uf ıt numarayı aklına kaydetti .. 

r Safi bey karşısında Müfidi gö -
l ~nce af alladı. Müfit yürüdü. T e

~fonu aol eliyle Safi beyin elinden 
" dı, Sağ eliyle Safi beyin omuzu-
t\u tuttu. 

l:tı - Rica ederim mesele çıkar -
ilYın, kendi aleyhinize olur. 

ihtiyar mümanaat etmedi. 

)\ı) Biraz sonra telefonda ses du -
du. 

Müfit konuttu: 
•• 

- Allo, neresi?. 
ıc 

- Kozmopolit oteli. 
cc 

~, - Şadiye Vildan hanım ora -
tlıı? 

Sari. beyin yüreği ağzına geldi. 
~ .. f"d l~. u ı e telefonda cevap verdi-

•c 

tt.tı - Burada efendim. Yalnız dı
Sal' çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. 

llYrnı. 
•• 

"ıi le - Hacet yok; söyliyecekleri-
,,ndiaine söyleyin. İşitiyor mu

?. 
" .. - lıitiyorum efendim. 

"ı~L-:--- Safi bey kendisiyle görüş
~ ıar ıyor. Derhal yazıhaneye 
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" Mülkiye,, nin Haşim 
nüshası 

"Mülkiye,, mecmuası bu nüs • 
hasını Ahmet Haşime tahsis et -

miştir. Gayet kıymetli ve muvaf
f akıyctli olan bu nüshada Ahmet 

Haşimin hayatına, şahsiyetine, san 
atine ve hususiyetlerine ait çok şa
yanı dikkat yazılar ve resimler 

vardır.. . Hilmi Ziya Beyin Ahmet 
Haşirr in şahsiyeti hakkındaki 
yazısı İsmail Habip Beyin "Haşi

mi şiirlerile anış., ismindeki yazısı 
büyük şair Abdülhak Hamit Beyin 

dört mısradan mürekkep çok sa -
mi.mi ve güzel bir kıtau, Peyami 

Safa Beyin "eseri ve kendisi,, is • 
mindeki yazısı Ah.met Hamdi Be
yin Haşimin sanatini tahlil eden 
güzel bir yazısı, Şükufe Nihal 
Hanımın tahassi.isleri, ve Haşimi 
iyi tanıyan diğer kalemlerin vu
kuflu yazıları, hatıraları Haşimi 

çok iyi anlatan vesikalardır. Çok 
nefis bir şekilde müteaddit fotoğ· 

rafileri havi olarak basılan mec -
muada Haşimin Ali Hadi Bey ta· 
rafından yeniden yapılan büstü • 
nün resmi vardır. 

Türk sanat ve tiirinin büyük 
üstadı Ahmet Haşimi iyice anla -
mak istiycnler behemehal bu nüs
hayı okumalıdırlar. 

meye verilmiştir. Kendisi, bunla-
rın kaçak olmadığını, üzerlerin -
deki bandrol kağıdının, fİşeler 
su içine konulup ıslandığı için düş
tüğünü söylüyor. 

Gelecek muhakemede, zabıt tu
tan memurlar dinlenilecektir. 

Bir cinayet muhakeme
sinin son safhası ve iddia 

İstanbul ağır ceza mahkemesi 
Yeni bahçede bir amavut düğü
nünde işlenen cinayete ait davayı 
dün son safhaıına getirmiştir. 

Müddeiumumi Kaşif Bey, esa
sa dair mütaleasını bildirmiş, Ar
navut Hudainin düğünde çıkan bir 

kavga sırasında Arnavut Ramaza
nı tabanca kurşuniyle tehevvüren 
öldürdüğünden, Hudainin efen

disi Arnavut Karanfilin cinayete 
ıebep olmaktan ve dolayısiyle va
kaya iştirakten, davetlilerden 

suçlu mevki 1'de bulunan on iki ki
tinin de J;;ldiklerini saklamaktan 
cezalandırı\nalarmı istemiştir. 

Muhakeme, müdafaa için hı 
rakılmıştır. 

Bir müstantiğin 
muhakemesi 

Çatalca müstantiği Ali Hikmet 
Beyin vazifede ihmal kaydiyle 
muhakemesi, dün İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde görülmüştür. 

Müddeiumumi Kaşif Bey, ceza 

Asaf Beyin muhakemesi 
Evinde ve yazihanesindeki araştır

mada bulunanlar .. 
" Yatak odasını temizle ,, kaydi neyi gösteriyor? 

Haziranın 26 ıncı günü sabahı, 
Galatada "Taptas,, hanında Asaf 
Bey isminde bir zata ait yazıhane 
de araştırma yapılmış, paket için
de bir miktar eroin, bundan baş
ka dört çakmak, dört çakmak ta
şı, çakmaklara mahsus yedek e 

üç çakmağa gelince, birisinin 
benzin koymağa mahsus hazne ka
pağı bulunmıyan bu üç çakmaktan 
haberim yoktu. Sonradan kati • 
bim Y erasimos Efendi, bunları 
tasfiyesine memur olduğum Tak
simdeki bir fabrikada bularak ge· 

devat ele geçmiş, Asaf Beyin Ka- tirdiğini söyledi. 
dıköyünde Bahariyedeki evinde Evde bulunan iskambil kağıt • 
yapılan araştırmada da bir deste larına gelince, bunlar eksikti, kul
damgasız oyun kağıdı, bir kutu lanrlmıştı, Oyun oynanr.1!8k halde 
ecnebi cigarası, bir kama. üzerin- k değildi. Ecnebi cigarası da ç.o 
de kurşun kale.mle "Yatak odası· 

eskiden kalmıştır. Hatta paketin 
nı temizle,, yazılı bir ka~ıt par -

kenarında güve yenikleri vardır. 
Çası bulunmuş, alınmıştı. 

Bunlardan da temin ederim, ki 
Asaf Bey, dün öğleden sonra b . h b . k z em.m a erım yo tu. ecveme 

adliyedeki dokuzuncu ihtisas mah- aittir. 
kemesinde muhakeme edildi. Ye-
ni başhyan l;u muhakeme, eroin Uzun kama, silahtan ziyade 
· · 1 l"'k d deg~ildir O dava siis mahiyetindedir. Merhum pe-
ışıy e a a a ar · d · . . · 
henüz ihtisas mahkemesi müstan - ı ~:.•mm vaktıyle Bağdattan getır-
tikliğindedir. Dün başlıyan mu - dıgı metrükatındandır. 
hakeme cakmak. çakmaktaşı ve Asaf Beye zabıtta kaydedilen 

· ·ı' l~Ak dardır bazı noktalarla mahkemedeki ifa· 
saıre ı e a a a . 

Asaf Bey, mahkemeye vekil - desi arasında tenakus bulunduğu 
leri eski adliye müsteşarı Ferit, söylenince, Asaf Bey "Ben, ciı -
eski müddeiumumi Sa it ve Meh- men yazıhanede bulundum, fakat 
met Ziyaettin Beylerle birlikte fikren orada bulunmadım. Heye • 
gelmişti. inhisar vekili Kenan B. can içinde idim. O sırada katibi
de hazırdı. min ne ifade verdiğini farketme -

Hüviyeti tesbit edilen Asaf Bey dim.,, demiştir. 
Hamada doğduğunu, 39 yaşında - "Yatak odasını te.mizle,, ya 
olduğunu, Sen Mişel Fransız mek- zılı bir kağıt parçası da bulunmuş. 
tebini bitirdiğini, doktorası bu· Buradaki yazının manası nedir? 

lunduğunu ve dava muakkipliği - Bu pusulayı zevceme gön -
lisan muallimliği yapdığmı anlat· dermiştim. Dava ile alakadar ma-

tı. 

Hüviyetinin tesbitinden sonra, 
hakim Refik Bey, esasa dair sor
guya çekti Asaf Bey, fU cevapla
rı verdi: 

- O sabah yazıhanemin aran
dığını yolda haber aldım. Yuka -
rıya çıktım. Memurlar vardı. Ya
zıhanemi arıyorlardı. 

hiyette bir §ey olmamak itibariy • 

le, bu hususta izahat vermeğe 

mahal göremiyorum. 

Müddeiumumi Muzaffer Bey, 
zabıt tutan memurların ve katip 
Y erasiımos Efendinin çağırılmala 

rmı istedi. Asaf Beyin vekillerin
den Ferit Bey, müekkilinin zev • 

cesinin de çağrrılmaaı isteğinde 
Şimdi maruzatımı tabii burada· bulundu. 

ki dava mevzuuna hasredeceğim. 
Elimde görülerek alınan çakmak, Mahkeme, memurların, katibin 
bana aittir ve damgalıdır. Yazı - ve Asaf Beyin zevcesinin tahit 
hanemde bir köşede bulunan diğer 1 olarak çağrrılmaları için kaldı. 

Adliye teşkilatımızın tak
viyesi için tetkikler 

Mahkemeler için de proje hazırlanıyor 
Ankara, ı ı - Adliye V ekale -

tinde, adliye teşkilatının takviye
si, memleket ihtiyaçlarına daha 
uygun bir şekil verilmesi hususun-

da tetkik faaliyetlerine girişil • 
miş olduğu haber alınmaktadır. 
Yeni Adliye Vekili Saraçoğlu Şük
rü Beyin bu mesele ile bizzat ve 
çok yakından meşgul olduğu da 
öğrenilmektedir. Temin edildiği-

istemiş, muhake.me karar ıçın 

kalmıthr. 

Morfin kaçakçısının 

mahkum olması 
Büyükdereden Şişliye 24 şişe 

morfin götürürken yakalandığı 

kaydiyle, morfin kaçakçılığından 
bir müddettenberi İstanbul a -
ğır ceza mahkemesinde muhakeme 
edilen Filip Şişman Efendi, dün 
altı ay hapse, yüz lira para ceza
sına mahkum olmuştur. 

ne göre tetkikat kısa bir müddet 
sonra bitirilecek, lüzumlu görü • 
len cihetler bir kanun layihaıı ha· 

linde tesbit edilecek ve bu layiha 
Millet Meclisinde müzakereye ar
zolunacaktır. 

Bu tetkikat arasında, bugün 
memlekette mevcut mahkeme a • 
dedinin de göz önünde bulundurul 

duğu ve yeni mahkemeler tetkili 
lazım gelip gelmediğinin de araf'" 
tırıldığı ileri sürülmektedir. Bu 

arada Temyiz mahkemesinin de 
vaziyeti tetkik edilmektedir. 

Diğer taraftan adliye intihap 
encümeni bu ayın nihayetlerine 
doğru toplanarak yn tayin ve na-

killeri tesbit edecektir. Haber a • 
lmdığma göre, intihap encümeni 
hakimlikler arasında ehemmiyetli 
denilecek derecede değişiklikler 
yapacaktır. Adliye Vekaleti er • 
kanı arasında da tebeddüller ola• 
cağı tahmin edilmektedir. 
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cev~~ı:n: 
Alman akalliyetleri mese

lesini tetkik ediyor 
La HaJe, 11 (A.A.) - Beynel .. 

milel adalet di'Yanmm içtima deY
reü aplmıftır. Divan Lehiıtanda
ki mat ıalatıat ve Alman akalliye
ti meeele.inin tetkikine bqlamıı -
br. 

Yeni Türkiyeyi Yetiştiren Yeni 
Yuvalarda Nasıl Çalışılıyor? 

Leh hük6meti cevabmı hazırla
mak için bir mühlet iıtemiıtir. 
Reis bana razı olm•mqtır. Bunun 
berine Leh hüldimeti müme11ili 
lahar'vere\Hecek vaziyette olma
&bimdan müteeaif bulundujunu 
llJlemiftir. 

Ödemiş Himayeietfal cemiyetinin açhğı anakucağını 
gezen muhabirimiz gördüklerini anlahyor 

Ödemiı, (Huaual) - ödemifte 

Alman murabbası okuduiu bir 
IMtJaDatta bu meaelenin müatacel 
lnr me.IP1ette olduiundan ıırarla 
........ ittir. 

lzmir panayın 

bir ana mektebi Yar. 

Bulgar süvari 
zabitleri gittiler 

Yemek yerken kıymetli mual· 
Slvarilerimizıe iki müeebeka • )imleri onlara buit havalardan 

~Bulpr ıiivari zabitleri dün ibaret ıramofon plildan çalar. 
ı..111111ıa· konvami10nelle memle- Sonra her biri portatif J&taldarma 

d&maütlerdir. Miaafir • --Lilirler, ıramofonun muttarit 
Sirkeci istu10mmda aüYari bi· ::i onlan derin bir ıüktte dal • 
• • mektebi ahit ve muallimle- dırır. Bir buçuk saat süren 1e11b
Sipabl Ocaiı mümeuilleri ta· likten sonra piyanonun çıbrdqı 

1DC11m aimlaımutlardır. tala'ak havalar iıidilir. 
llalpr aüvari kafilesinin reisi Muallim piJ&DO aalonuna top • 

llidla~Ziakoff, hareketindennel lanan yavrularım hoplatır, zıp • 
ıörüten bir muharriri- latır klh alır alır JÜrÜtür, kih 

tmalan IÖ)'lemiftjr: kottmur; bütün bunlar u,bdan 
•-Burada aördüiümüz biiJiik kalkan çoaaklan bava cereyanı· 

•ıa111.111.en1erlikten ~la11 çok mü- Da ~ bırakm•mek, üıütme • 

Kas••ıaa halla umami,.tie 
müstahsil ve zeqindir. 

Bilbaua Balmkiy, diler kö1le
rimize niimmae olacak bir vaziyet· 
tedir. ~ ha havalinin ü • 
ziim pifa*ma bikim silriclir. 

Küçükova elenilen .,er, l»ol au • 
yu ile ve kaylünün hiımmeti ve 
sayreti ile süsel bir bahçe haline 
sirmittir. Burada yetiftirilen atı • 
lanm'f zeythder, mübaliiaaız ce • 
vb bü,.ldüiündedir. 

• 
Sokaklar senit, 10llar kaldmm· 

lıdır. Yollanla tenvirat fenerler 
YMJtaaiJle fa1ırat muntazam ve ih
ti,.aca klfi ıelcilcledir. 

Gerek llükOmet ma • mek içindir. Burada her teY böy • 
s-ek konkur ipildenle -. lece bir mabat altmda ve bir Pl'OI 
halı, iki kolllfU memleket ram dahilinde akar. Evler mmata•mdır. Halk, ça • 

•IDdaki" doatluiu en hakiki ma• AJqam 6ltil evlerine aitmek il- bfkan ve namualudur. 
IWlid9'•ifade eden bir centilmen· zere mektebin DmJ'.ODUD& ttiner • 

ı...-.lerdir. Bunu bilhaa- ler muallimleriyle vedalqular. Yıldmmla ölüm 1 
DJ'cletmeJi elzem sörü1onım. 
ICOalmnm verdiii neticeyi mev· Bu süael ,unhm senelik mil&.. Samtunda Yeni KırlMç ma • 

_... ... Mtlneite bile deler mahi - mereai Ödemitte ideta bir hlcliee balleeinde Dırama mübadillerin • 
.......... Her iki sünün oldu. Valimiain d' bahmduiu'ba den lamail otlu Hamdi Ef. tütün 

•ticeleri. tetkik ediline ıörülüyor müumerede neler pım.-, ne. tarlumdan kum ve çoculdvı ile 

Malatya, Cermiie- köyünde feci 
bir cinayet Japdmqtır. 

Cenniie kiiyünün zenginlerin
den Y uauf otlu lamailin 25 sene -
Hk ve bet çocuk sahibi karııı Mer
can, lamailin yirmi J&tmdaki hiz· 
metçiıi Ali ile aevifmiftir. 

Kadm zenıin kocaıınm aene • 
tine konmak için vücudunu orta· 
dan kaldırmak iıtemiı ve bunun 
için. lbmı ıelen tedbirleri almııtır • 

Bir ıün lamail evinde itiyle 
metaul iken patlıjan bir betli tü -
fekle yaralanauı, tek bir kelime 
.a.,lemeden dütüp ölmüttür. 

Tüfeii patlatenm kim olduiu 
anlaıdamemıfbr. Bu esnada evde 
lamaille kanund-.n bqka kimse 
bulunmadıiı tahakkuk etmittir. 
Fakat lımail alünce ihtiyar karııı· 
DID ıenç aevıiliai hizmetki.r Ali 
firar tetebbüaünde bulunmuttur. 

lamailin kansı cinayeti inkir ~ 
mekte: 

uadald fark d!l-'--t edilmeden Jer... Mrlikte araba ile evlerine ıelirken ... tiddetli bir yaimma tutlnmı ve 0 - Ben IÜt satmaktan ıeldim. 
·--'- L-..ıar •• ~ Bu Çiirekler mi dile pim Ke • K 1.-1· tü"fekl d ,,_ &1U1 _, .. .u. ~ unda m.leriae ,.ddınm diipn&t- ~·m ~ ı e oynuyor u. 

İlpat ecliJW ki ayni sabada lebekler mi uçmadı?. Anlar mı br. Hamdi Efendi hemen Tüfek patladı, öldü demektedir. 
aıb~lar mlla~ kabiliyet bal toplamadı? ineç d•nalan, bata iilmit, arahenm atı Yaraiammtbr• Gerek kadın, ıerek aevıiliai 
~ auwaffllloJet ıöater • ri1eli damlan ve nihayet ze1bek.. Kamı ve çoc:uldarma bir 187 ol • ,..kalanmıtlardır, tahkikat derin -.-.-dir, Ödemitin milD denılan. memqbr. ~ir. 

(&f tuafı 1 111111 -wıı-111" 

raımda ahenktar bir anlqma 
cuda ıetirmektir. 

Alman meslektqımıza tut""' 
nı hatırlatmak iıteriz: 

Milletlerin iktıaadt, ıiyast ~ 
lalleri derecesinde asildir ve w• 
nelmilel iktisadi münasebetler 
cak mütekabil menfaat ve hn··· ...-•~· 
eauı dahilinde inkitaf edebilİfi 
hiç kimıe hidiıelerin seyrini bir 
duramaz. Eğer biz aöz alddd' 
bu, Türk heyeti murabbaı• ...... 
beyanatma cevaben M. Po11_... 
yaptığı telkini protesto etmek -il 
bu Yeıile ile tunu bir defa _.., 
katiyetle beyan etmek içindir: ~ 
memleketin menfaatleri milleti• 
rin heyeti umumiye halindeki 
f aatleri içinde aranılmalıdır ve 
cak bu ikiıini hemahenk kıb
ıuretiyledir ki refah yoluna • 
bilir. Bu fikirledir ki biz, 
olmaktan ziyade zirai olan d
letleri Alman telkininin netice 
bekkmda beraberce dÜfÜDllıe9'1 
daYetten iıtinkif ediyoruz.,, 

Çingenele 
Umumi birlikleri 
Teşekkül etti 

Bir çete imha edildi 
Sıvaata Görük kuumcls 

müddettenberi tekavet yapall 
Yat çeteıi Görük jandarma 
kumandanı Sllılap Beyin 
tertibat aa,.eainde imha ed 
imha edilen çetede Cevattaıa 
daha altı taki vardı. 

Bunlar Katan kö)'iind• 
köylü dala kaldırmıılar .. 
altm lira fidyeinecat • 
dir. 

Ypılan müsademe neti 
bu köylü de kurtanlmııtır. 
mafih müsademede bir ldi'f'lllll!!r 

tehit düımüftür. 
Müsademe eınumda H 

minde bir jandarmemmo 
yararlıklan görülmiiftür. J 
ma Huan 100 lira naktl 
lat ile taltif edilecekti•. 
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Galatasaray-F enerbahçe yol~u~~:.p~~;::,:~ 
bisikletçi

leri nasıl karşılandılar? 
karşılaşması bu hafta ~~S:~T~.~d=~:;.iı:~~ 

b d d k d } Eski idare heyetini değiştirerek fa 
l\Usya seyahatı ve bazı e İ O U ar al gençlerden yeni bir idare heyeti 

.,~0nkur ipiklerle atletizmi me -

1 .... ılt.rın ayrı ayrı takip edebilme ,,. ... , . . 
~'Çın geçen hafta tehir edilen 
ı.. •t&aaray - Fener bahçe kar§ı-

tı.ıa.aı Cuma günü yapılıyor. 
) c..ı~.taıarayın Rusyaya giden he 
~ dort atlet vermesile kadrosu -

~ldukça sarsılacağını nazarı 
-.1' le alan idare heyetinden ha -
~ ~ tnüsabakayı tehir fikrini ile· 
llirnıu,ıerse de Rusyaya giden 

~atlardan bir derece aşağıları 
~ cut olduğundan müsabakala -

Yapılmasına karar verilmiştir. 
IPc. S..ıı kimseler gençlere birinci • 
r k..Z&ndırmak, gençleri teşvik i
ı: !rıüsabakalar yapmak istiyor • 
~1• itte bu ıerait altında yapıla· 
~ Ca.latasaray - Fener bahçe 
~da.flnası bir iki mesafe için bu 

1'U Yerine getirecektir. 

ip .. .. 

~~ iki klübün atletizm sahasın • 
)•t·' \'arlrklarını müsabakanın he-
" ı:-· 

'il ' geçen spor sayfamızda yaz • 
\ 'ttnn. Bugün de programı işaret 
~ )arışacaklan ona göre mukaye· 
~iyorum. 

lt~ da resim geçitle ve radyo 
!tıe "1ile çalınan istiklal marşile 
taı~ "-iıne batlanacak ve tU sıra ile 

1~kalara devam edilecek: 

% ıo ınetre manialı: 1500 metre 
'lbıa.. 

._.~Oo tnetre yüksek atlama 400 
t'e •ırıkla atlama. 

(~~ lbetre gülle abna 50 metre 
""ÇuJd~) • 

'tM,~ trıetre tek adım 400 metre 
"'lli&lr. 
S·· 

-. ... 'irat kotularmda bu senenin iz 
'kıııpiyonu Bahadirin Fener -
'- • kadrosunda, İzmir gülle 
'°\) ))ıyonu Niye.zinin de Galatasa 

'~drosunda yer alacağı alaka· 
! arasında söylenmektedir . 

l St1tllt L 1 . d'l'' k' . ~ «Ofu arı §ım l ıK ur.ın 

,~ğı kat'i surette tahmin e· 
~ eınektedir. 
~ et, Turhan, Hilmi, Cihat 
~hr atletlerdir. 400 metrede 

' ' l' <>ma, Füruzan, Fikret te 
~ardır. 

s; 'f>i de Fener bahçeli bir eski at· 
~r takım gençler, 1500 de Ga 
~l aylı bir eski atletle gene 
~t., ~Ofacaktır. Bu ko§uları es· 
-""'""i1ı anacaktır. Güllede lbr3 • 
\ c.) lc.zanacağı lzmir şampiyo · 
~'-il •e bu maçta Galatasaray 

~~?d~ Yer alan Niyazi ile Na 
'~ .lttinci ve üçüncü olacakları 
~~rr. Tek adım da tecrübe 
\ t'llç ener bahçeli Tevfik, sırık 
t'·ı. -tlet Fethinin, irtifa da ge· 

"'""' .::. ıss atlıyarak Türkiye re· 
l. " eden Fenerbahçeli Ci· ,.) ci . 
\...~~ l'itte (Selim, Necdet, Fet· 

\.~e l rii? en iyi olanının, 11 O 
'-..~~ eyfik veya Sedadm 400 
" ... ~ ıi1anın kazanacaklan da 
~'it e t.hınin edilmektedir. 

~~-- - Sırıkla irtifada Tür· 
0tlaruım kırılması da bek· 

seçmit ve bir çok dedikodulara 
lenmektedir. Muvaffakıyetler te • rağmen bir aydanberi faaliyete 
menni ederiz. 

Rusyaya gidenler 
Dost Rusya sporcuları ile temas 

etmek üzere giden futbolcu ve gü· 
reşçilerle birlikte Semih, Mehmet 
Ali, Haydar ve küçük Beaim de 
Türk atletizmini temsil etmek üze· 
re gittiler. ilk üçü memleketimizin 
en ıyı kotuculardır. Dördün· 
cü olan küçük Besimin ken· 
dinden daha iyileri olduğu halde 
götürülmesi bir takım dedikodula· 
rı mucip oldu. 

Bu dedikodular, bazı tesirlerle 
ve bazı menf atler için bu atleti se· 
çen sporcuların hatalı hareket etti· 
ği etrafındadır. 

Bu arada bana soruyorlar: Ziya, 
sen bu kotunun birincisisin ve daha 
başka koşularda yapar icabında 

bayrak takımı da teşkil ederdiniz. 
Sen ne için gitmedin? 

Evet, ben ne için gitmedim? 
Ben 800 de Türkiye galibi 400 

minide rekortmenim. 400 ve bay· 
rak koıularında iki defa Balkan o 

limpiyadmda Türklüğü temıil et • 
tim. 933 tehir koşusunda Türkiye 
birinciliğinde olduğu gibi küçük 
Besimi geçerek birinci gelmit bu 

mesafenin en iyi bir kotucmuyum. 
Rusya ya bu meaaf e için herkesten 
evvel benim gitmem beklenirdi . 

Lakin mesleğim icabı olarak va • 
zif em den müsaade ahnamıyacağı 

ve iki hafta sonra imtihanım oldu· 
ğu halbuki Rusya seyahati bir ay 

süreceği için Rusyaya gidemedim. 
Küçük Beaimden daha iyileri mem 
lekette vardır iddiasında bulunan· 

lar varsa da kanaatime göre kü • 
çük Besim de iyidir. Semihin, Meh 

met Alinin, Haydarın yanında o • 
nun da muvaffak olmasını ister ve 
bekleri.m. 

Yalnız uzun yolculuk ve bu es • 
nada antrenmansızlık atletlerimi • 

zin formlarını bir dereceye kadar 
bozacağını da göz önünde bulun • 

durarak ona göre muvaffakıyet 
haberi beklemeliyiz. 

Beynelmilel temas yok 
Ah .. Bu sene de boıa gitti. .. 

Bundan evvel üç defa Atinadan 
sonuncu olarak döndük. Her defa-

sında yetişemediğimizden, beynel· 
milel temaslarla yetişmediğimiz • 
den ıikayet edildi. Artık bu sene 
bu eksiğin de tamamlanması, an • 
trenörlerin getirilmesinden sonra 
hazırlanan Türk, Bulgar, Romen, 
Yunan, Filistin beynelmilel atle • 
tizm temaslarile mümkün olacaktı. 
Ne yazık ki federasyon umumi 
merkezden istediği tahsisatı ala • 
mıyor, bu temaslar da geri kalı • 
yor. Federasyon reisi de bu sene 
atletizm sahasında milli mücadele 
kabiliyetimizin noksanlığından ha 
ııl olacak mea'uliyetleri kabul et • 
mem.,, diyor. Ne yazık .. Her spo • 
run batlangıcı ve hamuru olan at· 

geçmiştir. 

Klüpte memleketin faal ve gür· 
büz gençleri bütün spor ıubelerile 
meşgul olmaktadır. Bundan maada 
bir de Türk gücü Spor klübüne ili· 
veten Avcılık klübü açılmııtır. 

Memleketin elliyi mütecaviz av· 
cılarının iştirakile yapılan toplan • 
mada klüp tarafından tanzim olu· 
nan zeyil nizamname okunarak 
pek çok münakaıalardan sonra ba
zı maddeleri tadil edilerek ittifak· 
la kabul olunmuıtur. Klübün bu şu 
besi de pek yakında faaliyete ge • 
çecek ve kendini gösterecektir. 

Memleket namına bu hayırlı le· 
şekkülde çok büyük yardımları do 
kunan ''Türk Gücü Avcılık,, kısmı 
reisi eski ve değerli avcılarımız • 
dan Murat Beyi ve avcı arkadatla
nnı tebrik eder kendilerinden ha· 
yrrlı muvaffakıyetler bekleriz. 

Klüp idare heyeti Adapazarı 
halkını klübe ısındmnak ve hal -
km boş zamnlrmı Türk gücü salo· 
nunda okuma ile geçirmelerini te • 
minen kütüphanesini de umuma a~ 

I ..,1.-

çık bıralanifhı'r1'lüP'Mlka yap~ 
mak istediği bu yardımda kütüp • 
hanestnin zenginleşmesi için her 
Türkün yardımını bekliyor. 

Gençlik için canla ba§la çalııan 
klüp idare heyetini bilhassa maddi 
ve manevi yardımlarını esirgeme· 
yen klüp reisi müddei umumi Ba • 
ha Beyi gençlik namına candan 
tebrik ve muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

A. R. 

Galatasaray 
antrenörü 

Galatasaray klübünün, lngil • 
terenin en maruf oyuncularından 
"Aleks Hakson,, u antrenör ola • 
rak getirmeğe karar verdiğini ve 
bu hususta kendisiyle muhabereye 
giriştiğini yazmıttık. Memnuni • 
yetle öğrendiğimize göre iki taraf 
mutabık kalmı§lar ve konturat da 
imzalanmıtlır. Artrenörün bugün • 
vali ve vali muavini Beyleri ziya -
ret ebnitlerdir. 

letizm şimdilik bir sene daha böy
le İptidai halde devam edecek mek 
teplerde batlıyan çalıtmalarla 
genç atletlere beynelmilel müaa -
bakalar gösterememekle yetitenle· 
ri tecrübesiz bırakmakla, atletiz • 
mi adeta 10 sene yerinde tutmut 
bir vaziyete giriyoruz. Yazık .. Bü
tün atlet arkadaşlarım hayabn her 
türlü suiistimalitından uzak kala· 
rak sıkı bir rejimle hazrrlandığı 

"beynelmilel temaslar yok,, diye 
hepsi çalışmaları bırakıyorlar. 

"Muhafız gücü,, bisiklet taknnr
nın memleket dahilinde yaptığı se
nelik turneden, kıymetli bisiklet -
çilerimizin şehrimizde bulunduk -
Iarı sırada da bahsetmiştik. Yona
rma devam eden bisikletçiler her 
taraftan büyük bir alaka ve sevgi 
ile karşrlanmaktadrrlar. "Ezine,, 
muhabirimiz bu alaka ve sevgiyi 
şöyle anlatıyor: 

Memlekette ıüphe yok ki spor • 
culuk bütün hızı ile genit bir saha 
da ilerleyor. Vatanın en uzak kö • 
telerinde bile sporculuk lehine 
candan ve içten bir alaka var: Mu 
hafız Gücü Bisikletçileri turneye 
çıktıkları günden beri herkes gü • 

nü gününe seyahati takip ediyor • 
du, nihayet 27 Haziran Sair günü 
buraya geleceklerdi, sporcularımız 
hazırlıkta; Çanakkaleden 15 te 

hareket eden bisikletçilerimizi kar 
tılamak üzere Kumandan Salim 
Cevat, kaymakam Cavit, C. H. F. 
Reisi ve belediye reisi Cemal Bey· 
ler ve atlı zabitler, süvari avcı kü
meleri, Bisikletçiler, kaza hudu -

dunda misafirleri kartıladılar. Be
lediye reisinin kızı Nilüfer Hanım 
kafile reisine Ezine namına bir bu 
ket verdi. Kasaba civarında alay· 
ların ve spor birliğinin futbol ta -
krmları, memur, zabit, ve avcılar 
tarafından karşılaodılar Klüp bay
rakları, bir av derisi, ve buketler 
hediye edildi. Sporcular namına 

bi'i-lik reisi doktor Nihat Bey Güç· 
lüleri selamladı. Kafile reisi Rafet 
Bey: "Ezineliler, size hükUmet 
merkezinin selamlarını getiriyo • 
nmı, dağ livası, size Muhafız ala -

Rusyaya gi~en 

yınm selim1armı getirdim,, eledi. 

Bütün kaqılamağa gelenler mi
safirlerin önünde geçit resmi yap • 
tılar, aktam Halk Fırkasında bir 
ziyafet verildi: Yemekte, kasaba 
namına belediye reisi Cemal Bey, 
"Bize özlediğimiz Ankaradan se • 

limlar getiren dinç ve gürbüz bi • 
sikletçilerimizi bu akşam mütevazi 
sofralarında ve aralarında görmek 

le sevinen belde namına size kalp
ten gelen sevinçlerimizle hot gel • 
diniz demekle bahtiyarım. iyi yol • 
culuklar dilerim.,, dedi. Mülizim 

Rafet Bey çok veciz bir cevap ver
di, sporun faydalarından bilhassa 
Ezinede haklannda gösterilen can 
lı alakadan çok memnun oldukla • 
rmı anlatı, ... 

Ertesi günü açık ortfugahta zif "h 

bitlerimiz, misafirletiMfi'''•~ffftne·"b 
güzel bir ziyafet verdiler. Çarıam· 
ba günü saat 14 te Ezineden ayrı· 
lan bisikletçilerimiz kaza sınırına 
kadar letyi edildiler. 

Her türlü yol müşkülatına gö • 
ğüs gererek memleket turnesini 
muvaffakıyetle başarmıya çabalı • 

yan genç ve azimli sporcularımız 

burada çok İyi tesir bıraktılar. 28 
Haziran Çarıamba günü alqamı 

belediye sinemasında, ıpor ve av• 
cılar birliği menfaatine "Ceza Ka· 
nunu,, temsil edildi. Bütün yoksul· 
luğa rağmen çok muvaffak olun • 
mut bir temsil veren gençlerimizi 
ve yılmaz çalışmaaile bu işleri ba -
taran doktor Nihat Beyi öğmek 
bir borçtur._ 

c. H. 

güreşçilerimiz 

Yunanlılar, Balkanlardaki bu· ~ 
günkü kuvvetlerini yalnız bilerek 
çalışmak ve sık ark yaptıkları bey· 
nelmilel temaslarda rakiplerinden 
ettikleri istifadelerle kazandılar. 

Ruya711 sfclea stlntffllerlmlda, Tllparaa hareketinden evel srap haUncle 
ahnm•ı bir reslmlerlnl takdim ediyoruz. Ceçen aeno Balkan ıamplyonlatana 

' kazanarak Spor tarihimi- anatalmaz bir teref sahifesi llAve edenler itte ba 
pnçlerlmlzclh Kendllerlnln bu seyahatten ele bize terefll sallblyeUer setl.
melerbd bekllyorıa. 

800cU Ziya 

/ 
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Bu hikaye acıklıdır, evvelden ledi.. Akşam üstleri bağlar yo • borçlarını ödeyecekler ! galeyan 
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haber vereyim; lunda gezerken ha şimdi bir ara • 
- Ağa, lstanbula gidersen beni ha takırtısı duyacak gibi oluyor.. LONDRA, 10 (Hususi) - Bu 

unutmazsın değil mi?.. Mahtaplı gecelerde dallarını dere- günkü meclisi meb'usan içtimaın
nin sularında yıkayan söğütlerin da, muhafazakar meb'uslardan 
altında oturarak yanıbaşında onun Makisten, başvekalet müsteşarı • 

Vehabilerle Aleviler 

- Ağa, lstanbulun kadınları 

çok g'üzelmiş öyle mi? 

- Ağa, sizin lstanbulda da ka
dınlarla erkekler birbirlerini dere 
boyull"da mı beklerler?. 

- .......... . 
- Ağa, lstanbulda dere boyu· 

na in'tliğin zaman beni hatırlıya • 
calısın değil mi? .. 

1(. :{o 1(. 

Gök tepenin üstünde ay topar• 
lak bir gümüş tepsi gibi duruyor. 
Söğüsler arasından süzülen meh
tap derenin yüzüne ışık halısını se
riyordu. 

Koyün en güzel kızı Fatma, 
bir taşın üzerine oturmuf yanı ba
şındaki genç erkeğe soruyordu: 

- Hep susuyorsun ağa, sen de 
söylesene .. 

- Ne söyliyeyim Fatma, sem 
ölünciye kadar unutmam .. 

- İstanbulun kadınları çok gü
zelmi§ ... 

- Hayır, hayır, sen onların 
hepsinden daha güzelsin .. 

Sevişen iki insan birbirinin yü
züne nasıl bakarsa öylece bakı~ • 
tılar .. 

Güzel yüzlü, güzel vücutlu, 
köylü !ı~zınm mehtaptan daha ber
rak gözlerinde, bu mehtaplı gece
de bir türlü teselli edilemiyen bir 
h .. • fJ • n 't 'iU:i>t uzun varaı .. 

::.Jl .l>!ga tie'ni unutur ... 

Bt:1ıiç, bir ay evvel köye gel -
mişti.. Babası Durmuş ağa, onu 
daha çok küçükken, okusun diye 
lstanbuldaki halasının yanına gön 
dermiş. Behiç senelerce köye dön· 
memiş, lstanbulda okumuş, dok -
tor olmuştu .. 

Yirmi sene ayrılıktan sonra bir 
ay kalmak için köyüne gelmişti. .. 
Çocukluk zamanlarını yaşadığı 
yerleri tekrar görmek onu çok se
vindirmişti.. Bilhassa köye ilk 
geldiği gün derenin başında tesa· 
sadüf ettiği köyün en güzel kızı 
Fatma, bir ande bu şehirde yaşa -
mıya alışmış delikanlının kalbinde 
buruk bir hiı meydana getirmişti. 

Behiç bilgili bir gençti.. Aşkın 
ne olduğunu, nagıl doğableceğini 
anlardı.. Kendi kendine: 

- Aşk işte budur, diyordu, ben 
Fatmayı sevdim .. 

Fatma, bu papatya başlı, nar 
çiçeği yüzlü, sadef vücutlu kız, 

yakı§ıklı delikanlıya hiç te lakayt 
kalamadı ... 

- Ah. ben Behiç ağanın ya -
vuktu.su olsam .. 

Behiç bir gün sonra lstanbula 
dönecekti.. Bu ayrılığın arife ge
cesini t~ sabahacak F atmayla de
renin kenarında el ele, göz göze 
geçirdiler ... Beraber güldüler, be
raber ağladılar, beraber nefes al -
dılar ... 

Doğan güneş, İstanbul yolunu 
tutan bir arabanın lakırdısından 
uyanmış gibi şaşkın şaşkın etrafı
na bakarken Fatmayı gördü .. Fat
ma elelrini gök yüzüne kaldırmış 

dua ediyordu: 
- O, bütün bütün benim olmak 

için tekrar gelsin .. 
Seneler, dereler gibi aktı geçti. 

Fatma hep onun dönmesini bek -

nefesini hissediyordu.. nın, lngiltereyle Fransanın, Ame -

S.. d" 1 k' rikaya olan borçlarını, o memle-

arasındaki çarpışma 

ŞAM, 10 (Hususi) - Birkaç 
gündür verdiğim cenubi Arabis -
tan haberleri burada da pek faz· 
la alakayla takip edilmiye başlan· 
mıştır. 

- oz ver ı, ge ece ..• 
:t- ~ ~ kette istihsal edilmiyen mallar it· 

Söz vermişti geldi... Fakat, 
söz verdiği gibi gelmedi .. Bir ak· 
şam bağlar yolunda bir araba te
kerleklerini tozlara göme göme 
ilerledi. Köye girdi .. 

Fatma oyalı baş örtüsü uça u -
ça koştu.. Bu arabada gelen ağa 
idi... İstanbullu Behiçti.. Fakat 
yanında bir kadın vardı. Uzun 
boylu, başına dudakları kadar kı
zıl bir şapka giymiş bir kadın .. 
Behiç Fatmayı görünce kadına: 

- Sana bahsettiğim Fatmayı 

gördün mü ne güzel köylü kızı .. 
Fatmaya döndü: 

- Fatma, bak evlen"dim de öy· 
le geldim.. Karımla dost olursu· 
nuz.. Ona köyü gezdirirsin .. 

F atmanın gözlerindeki bir az 
evvel yanan ışık birdenride sön -
dü.. Dud!!kları titremiye ba§la • 
dı .. 

- Ya a a a!. .... 
1(. 1(. :t-

- Fatma sen misin? .• 
Köyün yollarında dolaşan Be -

hicin karısı F atmaya tesadüf et -
mişti .. 

- Benim, hanımım! .• 
- Hani bana köyü gezdirecek· 

tin! ... 
- Gezdireyim hanımım! .. 
Yan yana yürümiye başladılar. 

Üstü saz örtülü evlerin önünden, 
kuzuların melediği ağılJarın ya -
nından geçtiler... Dereye indiler. 
Sular dünyanın kuruluşundanberi 
dökülen göz yaşları halinde akıp 
gidiyordu .. 

lki kadın bir kayanın üstüne 
oturdular .. 

- Fatma sen ne güzel kızsın ... 
- Ya sen hanımım ne güzel • 

sın ... 
- Burada her şey güzel Fatma, 

insan ömrü oldukça unutmıya -
cak .. 

- Hakkın var hanımım ama 
burada kalanlar unutmaz, giden -
ler unutur ... 

Bunu söyler söylemez Fatma -
nın kumral başı genç kadı • 
nın ipek entariyle örtülü omzuna 
düştü.. Hüngür hüngür ağlamıya 
başladı .. 

- Bir derdni mi var Fatma! ... 
Bana söylesene! .. 

- Dert insanı söyletmez hanım 

hal ederek ödeyebileceklerini na
zarı dikkate alıp almadığını sor-
muştur. 

Hazine müsteşarı, başvekalet 
müsteşarının sırası gelince bu işi 
nazarı dikkate alacağını söyleme
si üzerine, meb'us Makisten de
mi~tir ki: 

- Fransada pek çok şarap 
stoku vardır. lskoçyada da pek 
çok viski stoku mevcuttur. Bunla
rı Amerikaya vermek suretiyle 
borcumuzun büyük bir kısmını Ö· 

demiş oluruz. 
Meclis, kahkahalardan çınla -

mıştır. 

Yunanistanda 
vaziyet 

Atina, 11 (A.A.) - Selanik in
tihabatının ilk tesirlerinden sonra 
siyasi vaziyet tekrar düzelmiştir. 

Harbiye nazırı ceneral kondilis, 
Atina kışla kumandanlarını çağı • 
rarak ordunun her türlü siyasi mü 
dahalelerden çekilmesi vazifesi 
hakkında uzun uzun kendileriyle 
görüşmüş, cümhuriyet reııımını 
tanımış olan Çaldaris fırkasının 

dürüst ve namuslu hareketini kay· 
detmiştir. 

ATINA, 10 (Hususi) - Sela
nik intihabatının vaziyeti siyasiye
de meydana getirdiği gerginlik ha 
riz bir surette her gün hat bir şe· 
kil almaktadır. 

Bu intihabı kazanan Venizelist 
ler, muhtelif şehirlerde kendileri
ne mensup zabitanla faaliyete 
geçmek istemişler ve bazı şehirler
de bir takım hadiselerin de mey
dana gelmesine sebebiyet vermiş· 
lerdir. 

Patrasta, Larisada Midilli ile 
Lamiyede, ve Kilkişte ve Atinada 
zuhura gelen bu hadiselerden en 
mühimmi Midillide cereyan etmiş 
tir. 

Midillide müstakil süvari liva
sına mensup olan Venizelist zabit
ler, halkı da aralarına alarak 
"Yaşasın Plastras !,, nidalariyle 
kumandanlık dairesine gitmişler 

ve mutasarrıfı mevkiinden uzaklaş 
trrmak istemişlerdir. 

Kumandan Pıçıka, kendine ta-

Medineden gelen iki yolcuyla 
görüştüm. Bunların söylediklerine 
göre, Hicazda şiddetli bir gale • 
yan vardır. Asir taraflarından Yen 
huğa gelen haberler V ehabilerin 
yenilmesinin fena bir tesir bıraktı
ğı merkezindedir. Yenbuğdan 

sanbt•klarla Ciddeye asker sevki -
yatı yapılmaktadır. Bunlar Cidde 
tarafından ilerliyen kuvvetlere il
tihak edeceklerdir. Medine, Yen -
buğ ve civarından lbnissuuda Ale
vilere cihat açması yollu arizalar 
gönderilmiştir. Harca civarında 
Alevilerle Vehabiler arasmda ya • 
pılan bir çarpışmada lbnissuudun 
kuvvetlerini mağlup eden şeyh 

Şalan öldürülmüştür. Kuvvetlerin
den bir~oğu mağlubiyet üzerine 
kaçmışlardır. Fakat lbnissuudun 
hududa gitmesi üzerine isyan eden 
Asir aşiret!erinden ve imam Yah
yanın kuvvetlerinden kaçanların 
Rağdan:la toplandıkları haber ve
rilmektedir. Asir aşiretlerinin elle
rine geçirdikleri Vehabi köyleri 
lbniuuudun kuvvetleri tarafından 
geri alınmak istenmişse de hücum 
muvaffak olamamı,tır. Asirin şi -
malişarkisinde lbnissuut kuvvetle-
rinden bir kısmının da imam Y ah
ya kuvvetlerine bir darbe indirdi
ği ~ayidir. Faka bu haber henü:z: 
teeyyüt etmemiştir. Alevilerin Be
ra reye doğru ilerlemek istedikleri 
söyleniyor. Bilhassa lbnisuuda 
karşı İsyan eden aşiretler Vehabi -
lere büyük zulüm ve eziyet yap -
maktalarmış. 

Tuna devletleri 
LONDRA, 11 (A. A.) - Röyter 

ajansının haber aldığına göre dün 
yapılan Tuna devletleri ve Polon· 
ya toplantısında, buğday istihsa • 
latının tahdidi hususunda müşte -
ı·ek bir siyaset takibi için tam bir 
anlaşma olmuştur. 

Bununla beraber müstehlik 
devletlerin alacakları vaziyet bu 
kararın tatbikına büyük engeller 
çıkarabilir. 

Almanyada 100 bin değil, 
18bin mevkuf varmış n 

ağlatır ... 
r.~ :f. :f. 1 raf tar olan zabitlerle vaziyete ha.-

Berlin, 11 (A.A.) - Ecnebi a
janslarından biri Almanyadaki 
siyasi mevkufların yüz bini buldu
ğu iddiasını ileri sürmüştür. Res -
mi kaynaklardan bildirildiğine gö· 
re Almanyada bir ihtiyat tedbiri o
larak mevkuf bulunan kimselerin 

Gök tepenin ardından doğan kim olmuş ve Venizelistlerin yap
ay genç köylü ile genç ,ehirlinin mak istedikleri taşkınlığın önüne 
o.muzlarına mehtaptan bir atkı se· geçebilmiştir. 
riyordu... Harbiye nezareti, bu muhtelif 

şehirlerde vukua gelen harekat ü-

Kalemli köyünü basanlar zerine bir takım Venizelist zabit
lerin yeniden mevkilerini tebdile 

bugünkü sayısı on sekiz 
ibarettir. 

binden 

Ceyhan Kazasının Ayas nahi • 
yesi dahilinde Kalemli köyünde 
Hatip Ahmedin evi altı silahli ta· 
rafından basılarak ailesi Haticeye 
ağır surette işkence edildikten 
sonra 400 lira ile bir çok ipekli eş
ya ve bir Alman mavzeri gasbe -
dilmiştir. 

Şakilerden birisi ve alman eşya· 
lar jandarmamızın şiddetli taki • 

batı neticesinde elde edilmiştir~ 
Diğer şakilerin izi üzerinde 

yürünmekte devam ediliyor • 

mecbur kalmıştır. kumetçe vakit ve zamaniyle ha -
Atinada bu harekete iştiı-ak e- her alınarak asıl maksadın zuhura 

den Flulinin kumanda ettiği üçün- gelmesine meydan bırakılmamış -
cü Efzon taburudur. Bu taburun tır. 

zabitleri Venizelist oldukları hal- Hükumet bu vaziyet üzerine 
de bugünkü hükumetin siyasetini ordu kumandanlarıyle ve yüksek 
kabul ettikle~in~ bildirdi~I:rinden 1 rütbeli zabitanla görüşerek şüp -
aralarında hıçbır teheddulat ya • heli harekatta bulunan ve orduda 
pılmamıştır. ! lazımgelen sükuneti siyasi mak -

Selanik intihabatı neticesi bu sallara alet olarak bozan bu za • 
zabitleri verdikleri sözden döndür bitler hakkında kat'i ve şiddetli 
müş ve bu suretle de baş gösteren tedbirler almıya karar vermişler -
şüpheli faaliyet ve hareketleri hü- dir. 

iki kalpazan 
·ıet Bu beynelmilel serserı 

yakayı ele verdiler 
Paris, 11 (A.A.) - Sahte ef: 

ham sürerken yakalanan iki t1~1• 
lan dalı hakkında şu tafsil at "eıı 
mektedir: .. 

S.. k - ~il uveyş umpanyaaı umua•• ; 
t 'b" 4 h . d ""d . 0111~ ı ı azıran a, mu eıu ·r 
M. Pressarda müracaat etıni~ı pı 

~( 
Paria bankasına samte eshaın 
rildiğini bildirmiştir. o" 

Umumi katip ayni za~aıı ıJI' 
iki kişinin saat 15.30 ile 16 arS.5 ~ 
da bankaya gelerek dokuz ınih'~ 
luk bir kredi için görüşecekterıt 
de bildirmiştir. I 

M. Pressard tahkikata ba'. 
mı}, söylenen saatte gelen iki }<I 

tutulmu~tur. Bunlar Hola11d~ 
ve Amsterdamda oturan iki kit' 
di~ ) 

Yakalananlar, uzun bir ısorf'ı 
ya çekildikten sonra bir fraıı• 
maliyecisi ile Cenevreli bir ba11 

oı 
ker tarafından yapılan bir teş1'. 
ta mensup olduklarını söyletıııl 
lerdir. Bu Cenevreli banker e 
sen Fransız polisi tarafından ti 
nınmış birisidir. . b 

Fransız maliyecisinin iğretl 
isim kullandığı zannolunuyor. ~ l 
ikisi için birer tevkif müzekker' ? 

si kesilmiştir. t 

Fransız maliyecisi ile Cene~ l 
banker eshamı iki HolandaJıya l 
riyorlardı. Holandalılar 20 J1I 
yonluk esham almışlar, bir kıl 
bir bankaya borsa muamelatı ~., 
şısılığı olarak yatırılmıştır. BllJ 
avans bile vermeğe razı olmuştıJ 

Londrada par8 ı 
işlerinde ittifak! 

1 

LONDRA, 11 (A. A.) - f' < 

tali komisyonu, dün öğleden ,o~ ı 
M. Yung ile M. Klenbukun 1 l 
komisyonlarının yaptıkları İı 
hakkında raporlarını dinledi~ 
sonra dağılmıştır. 

M. Koks şunları söyledi: ·f 
Mademki işler ancak jttı 

karariyle yürüyebilir, mu~t:, 
noktai nazarları tesbit için bt1' 

rir komitesi yapmak lazımd•~:rt 
M. Bonne, on azadan Jllil , 

kep bir tahrir heyeti yapıllfl'f; 
ve aza olarak şunları teklif et"1 
tir: gl 1 

Colign, Yung, Kienbock, fi 
ne, Çemberlayn, Schacht, ViS 

1''' ss, Bennett, Lebreton ve 1'0 .f l 
M. Koks, M. Pitmanı teKlı 11j 

miştir. Çünkü kendisi, reis sıftl i 
le Amerika noktai nazarlarııı' 
liyemez. ·t"1i( 

Teklif ittifakla kabul ed1 

tir. 

P . k ı.il 
apanın ıl otonıO"' 

seyahati ;~ 
Vatikan, 11 (A.A.) - P"P~;ll1 

.rlO" ı 
defa olarak Romadan oto•·· ıJ~~· 
ayrılmıştır. Papa, Lastra11 ııı,l 
velelerinden sonra yenicleJl 1 el 

·ııer mış olan papalık yazlık e~ı 
tel • Gandolf foye gitmiştir· 

•t 
Düğünde çıldıran .~d~ 

adam 12 kişiyi öfdtl' t<" 
5 ıfl!J / 

Londra, 11 (A.A.) - ı.ı ıı~ , 
dan bildiriliyor: Calelfl~"' J~, 
Sumatra civarında bir ]<~t'i ~·~ ... 
~ .. .. d . f. l d biti~ ·•1 
gunun e ~!sa ır er en ı 1'h 
dırmış 12 kişi öldürmüş, JJ ,ı 

. "e 
de yaralamıştır. Kendisl 
yaralıdır. 



Polis Haberleri 
···-··································· 

Spor değildir! 

Bir kuruş yüzünden .. 
Üsküdarda Karacaahmette bir 

kuruş yüzünden çıkan bir kavga 
bir dükkanın camlarının kırılma • 
sına mal olmuştur. 

Hadise şöyle olmuştur: Hamal 
Hüseyin bakkal Anarkirosun dük· 
kanına girerek bir kuruşluk peynir 
istemiştir. Dükkancı: . ş·, - 2 -: ı: .dj yi . . .... 1 . 

ıı.e I , nnıncı asrın goruı erı-
ge elim: 

. Spor bed • ah . . . . 
!~k"·ı··, enı § sıyetımızın te-
~:llıi· .. ~ u dernektir. Bedeni şahsiye
'•ar .. ın tetekkülü oyunla anamızın 
::u,~~clan başlar. Bu oyun, yani 

'ZU!!: 8po --"- • • • 
:eın· . r, ne zev•umızın, ne ne-
~ ~~ın \'e ne de yorgunluğumu -
t:.~·f~nlendirmemizin kabataslak 
~l 1 •• 

O ıçınde değildir. 
llj , Y'Un tekemmül fiilimizdir. Ya· 
tek~!laan .. ve hayvan yalnız oyunla 
lltıi ~ul eder ve bedeni şahsiye
' ulur. Oynamıyan hayvan, oy
~ U'an İn:ıan yoktur. Her §ey oy
~)'! \>e kendini, kendi sevkitabiile
~I e tabiat içinde yagamıya ha -

ıtr,,, 

0~~di Yavrusu da oynar. Bütün 
~ arı makarayla oynamak, bir 
bit.lltuy!a. oynamak.. yuvarlanan 
~!eyın peşinden kotarak kap -
[jlliı~ır. Keçi yavrusu tos vurur, e
tııp 1 kaldırdığınız zaman şahla -
l~ •ıçrıyarak elinize karşı kor ... 
fiiJ.e n Yavrusu oynar, hem kimse 
>'akı t~eden oynar, eliyle oynar, a
~ ıtrıyle oynar, emekliyerek yü -

lıltır~Ye çalışır, parçalardan, ça· 
~la an bebek yapnuya, toprak ve 
luhe l\ ev yapmıya, çamurdan ku
del' Yapmıya çalışır ... Dikkat e -
'ni2 hunları kimseden öğren -
~·· 1ttir. O, cinsiyeti icabı aevki 
'

11
•iyle tabiata kartı kendini 

lttlama oyunu yapar .. 

't ·· ı f"l' . llq \· mmu ıı ının oyun olduğu-
lltıy 1

1>loji ilmi teııbit c~mi§ bulu -
ı.:·Ot. T...J- ··1 · · 
~d· · aoı:emmu nıızarıyesı mü -
Jl>ji tı-. Oyunda en kuvvetli bio· 
C!'o ttazariy~i Gross nazariyesidir. 
.. •adi k" "K . l>tı~ Yor ı: eçı yavrusunun 
~ol'd:' .. kedi yavrusun:ın önüne 
~o)' 8Unuz makara veya yumağı 
~ '-tıanız koklar ve bir §ey anla· 
~··: ~edi yavrusuna da tos vur
~ •Çın el kaldırırsanız hiçbir 
t~,ttı.lanıaz. Binaenaleyh; bu hal 

ı ~~r1Yor ki, her cinsin tabiat ü -
~lllı., de mücadelei nefsiyesi için 
~~d tıdığı sevkitahii hareketleri 
~ttt ~ Bunlar da kendine taallUk 

il areketlerdir ... ,, 

~ tt U e~ ıon nazariyeye gore, ki 
~di:ıarıye alemşümul bir nazari
'iıı' •Porun oyunun büyüğü ol -
' btıa nazaran tekemmül fiilin • 
~iti ~tk~ bir §ey olmaması ve be· 
~ b thaıyetimizi tetkil eden da
~~ acan bir oyun olduğu teza

O er. 

'~leyse ne demek i~!:7orum? 
( ~· sl>or bed .. h . . . . 

~t enı şa sıyetımızı te -
~illiı ln~tuf bir harekettir. Dikkat 
~ vasıtadır demiyorum .. 
\,lt tte oyun, ve ne de spor bir 

lııı .değildir. 
~tıı •ddiarna bütün bir spor dün:'4, lll h .. \ binı ucum etmesi lazım. Çün-

Spor ve oyun vasıta olamayın· 
ca ne oluyor?. Gaye.. Neden ?. 
Çünkü: Çocuk ve genç, sun'i ol -
mıyan oyunlarda hakiki şahsiyeti
ni gösterir. işte bu görünüş gaye -
dir .. Halbuki; vasıta telakki edilen 
sun'i ve yapmacık oyun ve sporlar 
hakiki şahsiyeti gizliyen ve kaide
leştir~n şeyler olduğundan insanın 
ruhi tezahüratlarını örttüğü cihet· 
le bedeni ıahsiyetin teşekkül ve 
tekemmülüne hadim spor ve oyun· 
lar olamaz ... 

Bilmem: Gaye ve vasıtayı an -
ladığım gibi ifade edebildim mi? .. 
Burayı tekrar etmek isterim: Me -
sela; tahta bebeklere binmek ha· 
reketleriyle beygire binmek öğre -
nilemez? .. İ§t, bu bir spor vasıtası 
;.e bu biniş ve atlayış da spor de-
ğildir diyorum. Yani tahta beygire 
lüzum yok, maksat ata binmekse 
gel doğrudan, doğruya bu tabii 
maniaya bin ve vasıtayı ortadan 
kaldır ... 

Daha başka bir misal: Yüzmek 
suda öğrenilir, karada değil .. Su
da yüzmek için havayı vasıta kı ~ 
lamayız ... Meşhur Amerikalı f ey -
lesof ve terbiyeci Con Döey bir 
gün suyu ve denizi olmıyan bir 
köy mektebine gitmiş, bakmı§ ki, 
muallimleri çocuklara karada bir 
nevi hareketlerle yüzme talimleri 
yaptırıyor, çocuğun birisine sor • 
mut: 

- Çocuğum, Bahrimuhiti Atlasi
nin ortasında bir vapurda gider -
kcn denize dütmüt olsan ne ya -
parsın?. Çocuk hemen cevap ver
:nış: 

- Boğulurum efendim ... 

İşte: Sun'i vasıta, ve hatta \'ası· 
b ve gayeyi ayırt eden nokta .. Biz 
bir takım sun'i vasıtalarla ve ha
zırlıklarla hayatın hakiki varlık -
larınn erişmek istiyoruz. Halbuki, 
vasıtaya lüzum yok. Hayatı haki
kiyeyle kartı karşıya gelmelidir. 

Spor ve oyun hareki ve zihni 
uf'ulelerini çalııtırır. Lakin, sun'i 
ve tabii oyunları tefrik lazımdır. 

- Haydi işine git .. 
Diye Hüseyini başından savmak 

istemi§. Hüseyin ısrar edince: 
- Bir kuruşluk peynir olmaz. 

Tartıya gelmez, demiş. 
Hüseyin: 
- Bir kuruş pnra değil mi.. Ni -

çin vermiyorsun, ne kadar gelirse 
gelsin sen ver, demiş. 

Fakat bakkal hiddetlenimiş ol • 
duğundan Hüseyini dışarı çıkar -
mak istemi§, fena halde kızan Hü
seyin de eline geçirdiği bir şeyle 
dükkanın camlarını kırmıştır. 

Hüseyin yakalanmış tahkikata 
başlanmıştır. 

§ Beyoğlunda Bursa sokağında Ko 
ço ve Toma isminde iki çocuk oy· 
narlarken Torna şaka ile elindeki 
çakıyı arkadaıının beline sap • 
lam ıştır. 

§ Sabık icra müba§irlerinden 
Hamdi Efendi, evvelce bir borç
luya ait ödeme emrine ait kağıt 
üzerinde değişiklik yaptığı, bu ka
ğıda borçlunun imzasını attığı 

noktasından muhakeme edilmiş, 
beraet etmişti • 

§ Büyükderede Ziya Ef. ismin
de biri arkadaşı Hamit ve Ruhi ta· 
rafından dövülmüştür. ikisi de ya 
kalanmıştır. 

Bir çeşmenin nakli 
Eyipte Sokullu Mehmetpafa 

türbesinin altında ve çukurda bir 
çe§me vardır. Bu çeşmenin de -
posu küçük olduğu için çabuk do· 
luyor ve yukardaki ihtiyat deliği 
de kağıtla tıkanıyor. Bu defa da 
su türbenin l&hitler bulunan kıs -
mında toplanıyor ve kemiklerin 
içinden süzülerek tekrar musluğa 
geliyor. 

Eyip belediyesi bunun sıhhi 
mahzurunu nazarı itibara alarak 
bir rapor hazırlamıttır.. Çeşme, 
türbenin karşısındaki Siyavuşpaşa 
sebiline nakledilecektir. 

Sun'i oyunlar yani vasıtalı olan • ===-:~=========== 
lar hareki ve zihni uf'ulelerle kör- mızı terbiye eder .. ,, 
l · K h d d Tıpkı bin bir devaya macun ve-enır. uvayı e er e er ve insa-
nı bir şeye yaramaz kılar. Tabii ren seyyah Araplar gibi. 
spor ve oyunlarsa hareki ve zihni Futboldan bu varlıkları bekli-
uf'uleleri yaratır... yen ulema taılakları bilsinler ki; 

Yazılarımın burasına kadar 0 • hayatlarında hiçbir kere bile fut· 
yunu, sporu elimden geldiği kadar bol oynamadıkları ve spor yapma
anlayışıma göre tarif ettim. Bu dıkları halde milyonlarca mösyö • 
tahlilden $Onra futbolun neden ler daha çok kabiliyetlidirler. Çün
spor olmadığı kolayca meydana kü; kuvvei ruhiyelerini hiç olmaz· 
çrkmı! olacak.. sa bo§una bir amel üzerine sarfe -

dip körükörüne otoınat bir hale 
Futbol nenin vasıtası?. ve ne -

. .d. 1 H" E h' 1 getirmemişlerdir. 
nın gayesı ır. . ıç... vet, ıç ... 
D .. b' h d Sonra; sürati intikal, dikkat uz ır sa a a bu varlık bir me-
. t · d k ilah ... diye, ayrı, ayrı fakülteler 

§ın opun pe!ın en oşan insan -
l N'h 1 farzederek bunları nizama ve ı'n • ar... ı ayet, rast atıp iki direğin 
ortasından topu geçirmiye sava - tizama sokacağım diye iskolastik 
,an adamlar .. Peki, nedir? Ne de· bir terbiyeci kafasiyle uğraşanla -
mek istiyorlar?. ra gülerim ... Terbiye küldür. Ga-

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası .. 

Muharriri : Omer Rıza 
46 -

Seni temin ederim ki sırrınızı 
ifşa etmiyeceğim. Beni sevmediğin 
için artık bir daha sana görünmi -
yeceğim. Hatta bana hayatımı ba
ğışfıyan Markusu da kurtarmak i
çin uğraşacağım. Allaha ısmarla 
dık! 

Kalip tekrar döndü ve gitmek 
istedi. Fakat gözleri kararmış, ve
ya içinin istırabmdan beyni tutuş· 
muş gibi durJu. Aya~1 bir şeye ta· 
kıldı ve yere clü~tü. Nl! hemen sıç
ramış, ve hançerini ç~kerek Kalip' 
in üzerine yürümüşti! · Meryem 
derhal bağırdı: 

- Sakm dokunma! Dokunur -
san senden derhal ayrılırım. Seni 
kendi elimle hükUmete teslim ede
rim. 

Nude Kalip'i bırakarak cekildi. 
Kalip tekrar ayağa kalktı, Merye -
me doğru ilerledi. Elinden tuttu ve 
öptü. Meryem de ona alnını uzat 
tı ve Kalip onu da öptü ve Meryem 
den ayrılıp gitti. 

,,. 11- ,,. 

Kalip'in verdiği sözü tuttuğu an 
laıılıyor, çünkü üç gün sonra Luna 
gemisi Ostia limanından hareket 
etti. Meryeın ile dadısı da geminin 
içinde idiler. Gallos ile karısı da o 
rada bulunuyorlardı. 

Bu hadiseden bir hafta sonra 
Sezar Titus Romaya avdet etti ve 
Markuıun davasiyle meşgul oldu . 
Markusun arkadaşları onun tekrar 
muhakemesi için teşebbüslerde 
bulundularsa da Titus bunu kabul 
etmedi ve Markusla o yüz yüze 
gelmek istemedi. 

Titus, Markusun hayatta kaldı
ğından memnun olduğunu söyle -
dikten sonra gıyabında hapse atıl
masından teessür duyduğunu, o -
nun için aleyhinde ileri sürülen bü
tün ithamları iptal ettiğini, bunun· 
la beraber kendisinin bir divanı 

harp tarafından muhakeme olun -
duğunu, fakat cezasının pek hafif 
olacağını söylemiş ve §u cezayı ver 
mitti: 

Markus hapisten çıkarılacak 
ve geceleyin evnie giderek işlerini 
tesviye edecek ve on gün zarfında 
İtalyayı terkedip üç sene müddet
le avdet etm.iyecektir.. Yalnız bu 
müddetin ayrı bir- emirname ile 
tadili mümkündür.. Üç sene son
ra Markuı tekrar Romaya dönebi· 
lecektir .. 

Herkesten evvel Saturius bu 
haberi getirdi ve Markustan bir 
şey koparmak istedi.. Fakat Mar
kus onu koğmakla iktifa etti. 

Saturius Markusun hu işte çok 
kazançlı çıktığına, ve hem haya -
tını, hem malını kurtardığına ka
ni idi. Fakat Markus öyle düşün
miyordu.. Onun telakkisine göre 
namusu lekelenmişti.. 

de edemediği için Markusa düt • 
manlığını muhafaza ediyor ve bu 
kızı Markusun kaçırdığına emin 
bulunuyordu. 

Saturius, Markusun yanından 
eli boş olarak ayrıldıktan sonra 
doğruadn doğruya Kalipin yazı • 
hanesine koştu. 

Kalip yap yalnız ve nevmit bir 
halde idi.. Saturius ona Markus
tan, Markusun giydiği hükümden 
ve hükmün hafifliğinden bahset -
ti ve anlattı: 

- Titus fazla bir şey yapamaz· 
dı.. Zaten karde§inden korkma • 
saydı Markus büsbütün tebriye 
ederdi.. Çünkü Markusu severdi. 
Buna rağmen Marki.ıs kendini le -
kelenmiş sayıyor, lekelendiğinde 
de şüphe yok. Bunun için siz asil 
Demetrius, ~üphe etmiyorum ki 
hizmetimi mükafatlandıracak11 • 
nız .. 

- Bundan hiç şüphe etmeyiniz. 
Çünkü elinizden geleni yaptınız. 

Teşekkür ederim dos • 
tum.. Çünkü İf bununla kalmıya
cak.. Domisyen vaziyetten habel"" 
dar olunca adeta kuduracak ve 
Markustan intikam alacak. Bun • 
dan başka Markus Meryemi ele 
geçiremiyecektir... Çünkü Prens 
hala onu takip ediyor.. Bu kadı
nı ele geçirdiğimiz zaman sana 
teslim edeceğiz. Kal ip!. 

- O halde senin efendin bu ka
dını deniz aşırı memleketlerde de
ğil, fakat deniz diplerinde arasın. 

- Neden? .. 

- Çünkü Meryemi kaçıran Lu· 
na gemisinin bir ay evvel batbğı
na dair haber aldım.. lmperatip 
gemisinin kaptanı bugün Romaya 
geldi .. Ondan ve onun maiyeyetin
dekilerden aldığım malumata gö
re Luna gemisi batmıştır. Gemi 
ile batan tayfalardan biri kurtul • 
Luna olduğunu söylemiştir. 

- Siz bu tayfayı gördünüz mü? 

- Hayır. Çünkü bu tayfa da 
yorgunluktan ölmüştür. 

- Desene Meryem de Neptuna 
kavu§tu .. 

- Öyle .. 

- Domisyen Neptundan inti • 
kam alamıyacağına göre bütün in
tikamını Markustan alacaktır ... 
Prense bu malumatı verip ne dü • 
şündüğünü öğreneyim .. 

- Tabii bana da haber verirsi• 
nız .. 

- Hiç şüphe yok. Yalnız he • 
sabımızı henüz tesviye etmedik .. 

- Sen fU malumatı da getir de 
ondan sonra görüşijrüz •. 

Saturius kalkıp gitti ve iki saat 
sonra tekrar geldi. Kalip sordu: 

- işler nasıl gidiyor?. 

- Fena, Mark us için çok fena 

ı 

>'-ıt,d eree senedir oyun ve spor 
~~ttı t· diye tarif edilmit ve el
~i,d e her kara kaplı kitap bu 

yesi de bu külliyet içinden fışkı -
Bu meşin topu iyi idare eden ---:-::=----:-"'.~-~-=~-=~~ ran §ahsiyettir. Bu şahsiyet hem 

Hakikat öyle değildi.. Büyük 
Sezar oğlundan, oğlu kardeşinden 
korktuğu için bu hüküm verilmis
ti.. Domiıyen Meryemi bulup eİ-

ve onu sevmiyenler için çok iyi .. 
Velinimetim Prens Domisyen fena 
halde köpürdü. Meryemin Roma
dan kaçtığını, battığını anlar an -
lamaz Titusu telin etti, seni telin 
etti, hatta beni telin etti.. Fakat 
ben onun bütün hiddetini Marku
sun üzerinde temerküz ettirdim. 
Çünkü bütün bunların faili Mar -
kus.. Domisyen hakikati haber 
aldıktan sonra ağladı, dişlerini gı
cırdattı, nihayet ben de onun in • 
tikam alması için bir plan hazır • 
ladım .. 

~ '···· 
b 'tıa. n ? 

)qttı.e ... 
l'ıtı.,. .• ılnıi d"" ı . b k ) . ~. n son one erıne a ı-

) ~i, 'icı~~mit ve kokmut akli -
l'ı\., ~~•ık nazariyelerle işim 
,~~ •

1ni iddia eden yazar .. 
~1-,., :r ediyorum. Oyun ve 
~ • ti erhiyemiz için vasıta ola
~b~~;~lar hizim sevkitabii ha • 
'~ ~ ır. Bedeni kuvvemizin i -

~ı lre~i . .. b" k ~t yesıne gore ır ta ım 
~aülamellerden ibarettir. 

ve her oyunda kemali muvaff a - h 
maşeri ve em de ferdidir. kıyetle iki direğin arasına sokan· d 

ların faikiyeti nedir?. 
Spor şu ur: 
Hayatı hakikiye ile karşılaşma 

On dokuzuncu asrın klasik ka- savaşı, uf'ulesi .. 1~te; bedeni şah · 
fası buna hemen §U cevabı verir : siyetin teşekkülü buradadır. 
"Bu cem'i bir oyundur ... Beraber· Futbol ne spor ve hatta ne de 
liği, biribirine yardımı talim eder. oyundur ... Hiçbir şey ifade etmi
Nefes ve adale kuvvetini inkişaf yen, üste de fiziki ve ruhi varlığı. 
ettirir ... Oyun nizamatiyle içtimai mızı körleten manasız bir didiş - · 
hayatta düzgünlüğü ve ahengi öğ- medir. 
retir ... Sürati intikal, dikkat, ta - Bir genç kütlesini hareketli kıl- , 
kip, dev§irme ilah .. ruhi varlıkları· mak için neden neticesiz bir oyun• , 

la terbiye etmiye çalıımalı .. 
Futbolun neticesi hiçbir şey i

fa de etmiyor. Nihayet alelade ve 
hayatta hiçbir işe yaramıyan bir 
topu mahirane idare etmek de~.:I 
mi?. Buna cambazlık demek daha 
doğru olur ... Öyleyse on bir kişi -
Iik bir cambaz kumpanyası ... 

Bugünlük bu kadar. Bu mevzu 
devam edecek. 

Moda - 933 

M. Sami 

- Nasıl plan?!.. 
Saturius ayağa kalktı.. Kapı, 

yı kapadı ve Kalipin kulağına fı
sıldadı: 

(Devamı var) 
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Deniz Yollan iıletmesi 
ACEnTALARI : 

Kadıköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22740 

Karadeniz Po•I••• 

Cumhuriyet 
Vapuru 12 • 7 - 933 çarfam· 

ba gilnll aaat 18 de Galata 
ubbmındaa kalkn (3160) 

MERSiN POSTASI 

ÇANAKKALE 
Vapuru 14 · 7 - 933 Cuma 

saat onda idare rabtamıodao 
kalkar. Gelibolu'ya yalnız 
dlSnDtte uğrar. (3229) 

ADIKZADE Biraderle 
VAPURLARI 

1 Ank a Viliyetinden: 
Birinci Madde - Bedeli keıfi (226096) lira ve (22) kurut· 

tan ibaret olan Ankarada Uç yerde yıpılacak ilk mektep inşa· 
ata mukavelename tarihinden itibaren ıartnamedeki müddet zar· 
fanda ikmal edilmek Oıere ve kapalı zarf uıulife 29 - 6 • 933 
tarihinden 20 • 7 • 933 tarihine kadar yirmi gün müddetle mil· 
nakasaya konulmuıtur. 

ikinci Madde - Mlnakasaya iktidarı fenni ve itibarı malile· 
rini iıbat edenler kabul olunur. Bunun için mllnalcasaya dahil 
olmak isliyenleria : 

A - Bedeli keıfia yOzde yedi buçuğu olan (16957) lira 
(20) kurUfU Villyet ldarei Hususiyeai he1abına Bankaya tevdi 
ettiklerine dair makbuz senedini veya milli Baakalardan bi· 
riaia teminat mektubunu yahut Milıl esham mukabili Mubuebei 
Huıuıiyedeo alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri llzımdır. 

8 - Ticaret odamna mukayyet olduklarana ve itibara ma· 
lilerine ait bir vesika g6stermeleri icap eder. 

C - Yetlerindeki ehliveti fenniye veaikalaranı y~vmi iba· 
leden en az sekiz gOn .evvel Vıllyet BaımObendisliğine ghtere• 
rek mDnak11aya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fen· 
niye vesikası almalan ve yahut ellerindeki veaikalaran zirine 
ıerb Yerdirmeleri ikti~ eder. Bu Uç ıarta tamamen haiz olmı 
yanların mllnakaaaya İflirakleri ıayanı kabul olamıyacapadaa 

13~-K. o. 
• • 1 Sınnalma Komisyona Ulnlan : 

M. M. V. SA. AL. KOM. daa: 
Hava ihtiyacı için pazarlıkla 

muhtelif cint ve boyda çelik • 
tın alınacaktır. lıbu çelikler ta • 
kua ti.bi olup mukabili Türk pa 
ruı olarak tediye edilecek Ye a • 
vana verilmiyecektir. lhateai 27 
temmuz 933 pertembe sünG saat 
14 tedir. lıteklilerin flll'bwDeyi 
görmek üzere her sün Ye puarbia 
girmek için o sün ve 'Vaktinden e
vel Ankarada M. M. V. SA. AL 
KOM. nuna müracaatlan. 

(3158) (3227) 

• • • 
İzmir Mıt. Mv. SA. AL KO~ 

dan: 

KARADENiZ Postası 

Dumlupınar 
teklif zarflan açılmayarak kendilerine iade edilecektir. 

ÜçOncD Madde - MOnakasa enakı ketfiye Ye ıeraiti malı- • 

1.594.000 kilo odu9apalı trarf• 
la münakasaya konmıqtur. ihalesi 
7 ajustos 933 pazartesi IÜDI uat 
16 dadır. isteklilerin f&l'b*neJİ 
görmek üzere her gün Ye münaka• 
ıaya girmek için o sün Ye y.ım.,. 
den eYel teklif Ye teminat~ 
lariyle lzmirde MıL Mv. Sa. 
Kom. nuna müracaatları. 

ıaa111aa temlcan icra edilecektir. 

VAPURU 

(3159) (3223) 

• • • 
13 Temmuz Perıembe ıilnB 
saat J8 de Sirkeci nbbmınclan 
hareketle Zonguldak, loebo· 
lu, Samsun, Ordu, Gireıaa 
Trabzon, SOrmeae ve Rize 
limanlarına azimet ve aydet 
edecektir. 

DDrdOacO Madde - Talipler 661 numarala mUaakasa ve ihale 
kanununun oDaDca maddesi mucibince ibzar edecekleri kapab 
zarfa 20 • 7 • 935 tarih ve perıembe gDnG saat ıs e kadar 
Vil&J'•l. Daimi EacGmeai Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 
edece~lerdir. lzmir Mat. Mv. SA.. AL •. KO 

Bepncl ltadde - Mllaakua 20 • 7 • 933 tarih ve perıem- dan: 
be gOoO Ankara Villyeti 1>.a.ı !acUmenlade yapılacaktır. 2.004.500 kilo odun kapalı ... 

Altınca Madde - Evraka' kqfi1e ve projeyi g8rmek veya la müaakaıaya konmuftur. ı 

SAKARYA vapura 

daha ziyade mılilmat ahnak iltiyealetha her gln Ankara Vill· 7 aluıtos 933 pazartesi aüni 
yeti Nafıa Baımübendisliğine veya EacDmeai Daimi kalemine 17 dedir. lıteklilerin ~ 

l•tanbul • lzmlr aUr'at _m_or_•_c_aa_t_ıa_r_ı _u_ı_n_oı .... u_ou_r_. ___________ (_309_1_> ___ , ıörmek üzere her IÜD Ye miiD& • 

K 1. v·ı A ti. D . A kasaya sirmek için o .- 'Ye ~ POSTASI 
Her hafta Cumartesi gönü saat 16 
da Galata rıhtımından hareket, Puar 
günil İzınirc muvasalat. Pazartesi ha
reketle Salı gtınO 1ıtanbula avdet eder. 

ocae 1 1 aye aımı tinden evel teklif Te~ 
Encümeninden mektuplariylf) lzmirde Mat • .tr. 

Faz.la tafwillt için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentahğa 

müracaat. Telc:fon: 22134. 
~373· SM!) 

19 m::rm11 
u, Garib o;, k~binesi Dey-R lstanbul uliye birinci hukuk 

• ogl~ istiklal cad-L aıahkemeai ticaret kummdan: 
cfesı, Galat:ısarayl 

onunda Recep Bey apartımanına lstanbulda Ankara caddesinde 
. ~ıtir. Kapısı Mektep sokak, 1 Güzel it matbaumda icrayı ti • 
inci bt Tel. No. 41721 ff caret etmekte iken 13 - 8- 932 
~ 

2 
. . "file .. :a::m:a:::5i tarihinde ilim iflisma karar yeri-
mc:ı 1 memurlu • len Vahram Demesesyan Efendi -

an: nin 18 alacaklısından 12 is ile 
ela oturmaltta ve Mahmutpa aktettiii konkurdatonun tasdiki 

..... •mı kartlllDCla trikotq • mtitaleumı havi evrakı mütealli· 
meyul bulınaakta olan lı- lruı icra •• ifli.s kanununun 296 

Ha.an Ef. ifllaı 27 • 6 - 933 mcı madd•i mucibince Jstanbul 
• • açılıp tasfiyenin adi te- ikinci iflia mem•laianclan mala· 
~ karar Yerilmit kemeye tndi edilmif Ye hu bapta 

:"SlllDClaD: karar ittihazı 16 - 7 - 933 tari
~""':' .M~isten alacalı olanlum hine müsadif puar ıünü saat 14 
~ iddiumcla bulunanla· te muayyen bulunmuf olduiun • 
'1acakıanm Ye istihkaklannı dan mezkilr madde hükmüne tey -

bir ay içinde 2 inci ifli.s fikan alakadarlar ve konkurdato -
~-·-- ıelerek lca1dettb11Mleri ya itirazda bulunanlann mezkGr 

lilleriai (Hnet Ye defter hu • ıün ve saatte Sultanahmette adli· 
Ye eaire) ud Yeya musad- ye aaraymda latanbul aıliye mah-

"'1etlerini te•di e1lemeleri. kemeıi birinci hukuk daireıinde 
-. Hilifma hareket cezai me- hazır bulunmaları ilin olunur. 

mllatelziım olmak üzere (7871) 
la horçlulannm aynı mücl -1------------

\.~lncle kendilerini ve borçla· Beyof lu dördüncü sulh hukuk 

Kocaeli Villyet Matbaasında mevcut ve hali faaliyette bu· 

lunan 4 Beyfir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik Groslay 

markalı blr t..det Motor ile 57/82 eb'adıada Alman mamulitm· 

9a t•fo Mlctneıi ve matbaaya ait allt ve ede•al n hurufat 
Ye aaire il111leyi metealdp ilk taksiti petia Ye diler iki takllll 
birer ıeae famla ile iç mDaaYi takaitte lcleamelr -rtiyle T..., 
muzun 19unca çarıamba gllnü saat IS te ihale edilmek llnn ka
palı zarfla m&ıayedeye çıkardmııtar. Talip olanlar• meaklr ta
rihte 423 liralık teminatla teklif mektuplaranı mllaalraa kanun
daki tarifat dairesinde Kocaeli Viliyetine vermeleri ve ıartna
mesini görmek ve tafsilit almak isteyenlerin Kocaeli EncDmen 
Kalemine mllracaatları. (2968) 

1 Devlet Demlryolları llAnları 1 ---__,;__-----' 
Eıkiıebir atelyeainde vncocla retırilecek olsıijea iatilaaal tai

sahnaa kapat. zarfla miinakaı• ~I • AptOI • 933 puartm al· 
on aaat ıs te Ankarada idare merlremde yapılacalrbr. 

Tafsillt Ankara Ye Ha7clwpata yeaaeleriDde our lira1a atı-
lan ıartnamelerde yualadar. (3113) 

Derince limanında bir seae urflada yapılacak tahmil ye 
tabliye itlerinin kapah zarfta mlaaka11m 27 • 7 • 933 perıembe 

gllnU saat 1 S de Ankaracla Umam MlldllrlOk t.laumc:la yapıla· 

caktar. Tafaillt Ankara ve Ha1darpaf8 veueleriade beter liraya 
sahlan ıartnamelerde 1a11hdar. (3125) 

On Birinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından ; 

~ uudirmeleri. mahkemesinden: 
• Cinai Kil01a 
-. Müfliıia mallannı her ne Şiılide eıki hacı Mansur yeni Arpa 45000 

oluna olM111 ellerinde bu - Bül~ül aokatında (140) numara - Saman 24 00 
--·arın o mallar üzerindeki lı Bülbül arpartnnanmda ( 1) nu - Ot 3 J 000 

mal.faz kalmak fartiyle maralı dairede sakin iken 7 ma • O .!un 250000 • 
•JDİ müddet içinde daire Y•• 1933 tarihinde 6len Kirkor Ku- U1un~ &prDdelu aıker ihtiyacı için yukarıda yazılı 0 4 .. kalem 

lndi etmeleri ve etmezler- yumciyan Efendinin terekeaine- Erzak 4. l'emmuz. 933 tarihıaden 23- Temm.ız- 933 tarıhine ka· 
--- mazeretleri bulunma- Taziyet edilmiıtir. dar "20,, giln m&ddetle mlnakasaya çıkaralmııhr. Talip olanların 

eeat mesuliyete utnyacak- ilin tarihinden itibaren alacak· 26. Temmuz· 93J -rıaaba --"nll aıat "16,, da teminat akçe!erile 
~anhaldarmdan mah - -.- ... b ve Yereceklilerin bir ay Ye mi • birlikte UzunköprOde mlitqekkil kom=syoaa mllracaatlara ilan 

ı~~ tannU.. mü· ruçdarm üç ay zarfmda BeJoilu olunur. (3129) 
,_. ... ı .. - saat 15 te dördüncü sulh hukuk mahkemesi. 
...... "" nk içtimaa ıe1meıeri ne müracaatlan ıüzumu ilan oıu - Ankara Posta T. Başmüdürlüğünden: 

·ı -A.a-L .__ 1 1 nur. (7872) 1 • __,_..--. uorç u o an· BaımOdllrJDtGmlze bağlı bütila poata askRye mlUeabbitlik· 
lerlaln •e borcunu te • Sahibi, MEHMET ASIM leri maballerinee t · 7 • 933 tarihinden itibaren yirmi gün mtid· 
•İr ldmtelerin toplan· N-ri-t Müd.aı.Jı.. I. s.1.a detle aleni münakasaya çıkanlmııtır. Talip olanların mahalli Pos· 

tmmala hAlrlan olduiu - 7 ,,_ ""' '"' ta MGdOrlOkleriae yeya Ankara BaımDdOrlDfllae mllracaat et· 
(14.19) V AKIT Mat._..-. htanbul meleri. (2996) 

Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. 
(3158) (3224) 

Fatih 
Malmüdürlüğün 

Darülnafaka müdür·Uiiilllltlllllffi 

Mektebin bir aeaelik ~ 
lan 700 çeki odan, 6000 kilo 
ıal kimlirii. 90 ton Kınble 
ldSmüril IO ton kok klmürü -
kua ile almacaimdan fU1tnaıale 
lerini 16rmek üzere her aüa 
münakasaya itthak etmek 
15 temmuz cumartesi sünü 
14 te Nuruoamaniyede Cemi 
Teclriıiye merkezine muı·· raç.u-

(3200) 

TASHiH - Dünkü n.w .. aı...• 
da son sayıfamn birinci s,ül" tuDlllMM 
5405 numarab lstanbul 5 inci 
memurluğundan ~rlavhalı i1an11m 
sabt mahalli (Danüb Han) deni 
cek iken aeiıYen (Daniyel Han 
teklinde bilmiıtir .. Tubiİai 
fiyet ol 
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/io.r/;,, 'l!r 

Yerli Mallar Pazarı 1 

Istanb11l : Bahçekapı 
En sağlam 

Hereke ve Feshane 
Kumaşlarından 

Usta bir makastar iyi 
malzeme ile iki prova 
yaparak dikecektir. 

22 1
/2 Lira 

25 1/2 Lira 
27 1/2 lira 
30 1/2 Lira 
34 1/2 lira 

, .'!1 .~ Karaci ,ğer • Mide • Barsak Taş, kum bastalıklarmın kat'in tedavisi için -oo~·· 

uzla içmeleri Ve Oteli i 
Açılmıştır. En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj ı 

- HergUn Köprüden saat 6,30·7,35·8,20·10·11-13,15·15,10da Haydarpaşaya giden Si 
vapurların trenleri ve cumaları illveten sabah 7 vapurunun treni i~me ~ 

membalarına kadar gider gelirler. ~ 
~ 
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Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA.Si 

ı 

Hanımefendi : 
Samimi Hıfzıssıhanız ıçın kuvvetli ve müessir bir muıach 

taaffün elzemdir . 

.. J.yso/" 
MAROUE DEPOSEE 

müstabzarmı kullanmak suretile muzur mikropları ve fenı 
kokulara muhatilerin taharrüşü olmaksızın defı ve izale edebi
lirsiniz. Bütün tecrübedide doktorlar, samimi tabaretioizde 
Lysol kullanmanazı tavsiye ederler. Salgın hastalıklar vukuuo· 
da sirayeti defi için pek mükemmel bir tedbirdir. HaşaratıP 
itlafında da pek müessirdir. Alameti farikamızı ve unvanı tica· 
rimizi hamil bulunmıyan mümasil müstahzarları reddediniz. 

Fabrikatörleri: SCHUELKE & MA YR A. G. Hambourg. 
Umumi acentası: S. Jakoel Mahtumu, lstanbul. (40fS) ~ 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 - Ağustos - 933 pa'" 
zartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstaobul Ziraat 
Bankalarında bir imtihan açı lacaktır. imtihan neticesinde muvaf .. 
fakiyet ibraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edecekJerin ' 'Mülkiye,, veya "Yüksek lk" 
t1sat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk F akültesindell 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira ma•f 
verilir. imtihan programına ve sair şartlara havı matbualar: An
kara, Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaJarı bir mektupla beraber 
Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
10 · 8 • 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver 
mek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsünün Şaraphane, Süthane. 

Zootekni binaları Elektrik tesisatı "21,, gün müddetle ve kapab 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. ~ 

M~z\cftr tesisahb münakasa evrakı "10,, lira bedel mukabilill"" 
de Ziraat VekAleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu MüdürJüğüo• 1 

den ahnacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen eh" 
liyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikaları komisyon• 
göstermeğe mecburdur. 

Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisb etinde te" 
minat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 - Ağustos • 933 
Çarşamba günü saat üçte Vekalet inşaat komisyonuna mürac•'" 
atları ilan olunur. (3202) 

1 lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları J ----------
Divanyolu ile Klotfarer, "Fazlıpaşa,, Caddesinin birleştiği k&' 

şede 138 · metro terbiinde bulunan Hacı Ferhat Ağa vakfındall 
olan arsa icra kılınan ilk müzayedesinde (3450) lira bedel il' 
talibi uhdesindedir. Fazlasil~ talip olanlar temdiden ihale güPO 
olan Tem muzun 17 · ci pazartesi günü saat 15 e kadar MahlüJjt 
kalemine müracaatları. (32 J 2) 
~~~~~.....:..,__~~~~~~~~~~~~~-__./ 

Erzurum Posta T. T. B. 
Müdüriyetinden : 

875 lira bedeli sabıklı yazın otomobil luşm kızak veya arab• 
ile mütekabil bin üçyüz kilo sikletli haftada üç sefer yapo>•~ 
meşrut Erzincan Bayburt arası postası takarrur edecek bede ,. 
haddi layık görülünce yirmi dokuz bu ay cumartesi ihalei kal" 
yesi icra edilmek üzere 9 • 7 · 933 den itibaren yirmi gün p>il~ 
detJe münakasaya konulmuştur. T eminah kat'ı yeden başka b•: 
beş yüz liralık idari teminat almacak ve talep vulrnunda u•11 

dairesinde üç aylık nisbetinde avans verilecektir. (3~ 

.... ~~,~:\ ı== lstanbul Belediyesi ııanıaro ::ı 
Eeyoğlunda Yeniyol Bostan Sokağı atik Kaplumbağa ıolı•; 

ğında 79 Numaralı apartman ve yine ayni so '.·<ak 26 • 24 b•", 
ve dükkan sahiplerinin zabıtaca bildirilen adreslerinde buluP'°
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1 

mış olduklarından mevzuubahis sokak arzının dokuz ınetrtJ., 
iblağ o!unduğunu ihbarname ile tebliğine imkan basıl ol~',;) 
ğından ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur.l32 

' inhisarlar Umum MüdürlüğündeJJ ~ 
Cibali Fabrikası için şartnamede yazılı muhtelif ölçülerde 

11
16 

-bin yüz metre sandıldık kereste alınacaktır. Talıplerin şartP•:;" 
leri gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek üzere % 7,5 t:ıl' 
natlarını hamilen 22 • 7 • 933 Cumartesi günü saat 15 te G 
tada Alım, Satım komısyonuna müracaatları. (3084> 


