
~bu[ Maliye teşkiltitını 
,.111.ıya memur heyet 

bugün geliyor 

5598 Yazı i~leri Telefonu: 24379 

it 

SALI, 8 ACUSTOS (. bici a)' ) 1833 

Alman - Avusturya lıcdu

dunda Almanlar bir Avus-

turyalı polisi öldürdüler 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Yapılan Maçı O • 2 Kazandık ( 
2 inci ) 

sayıfamızda 

2
sene iç.inde Istanbulda M.HERYO 
7 53 hına yapılmıştır Dün Atinadaydı, 
at h~r sene artıyor, en çok Fatihte yarın şehrimizde 
hına yapıldığı görülüyor 1 Sofyadan dönüşte 8 gün 

,:• Yeni bina 
~ daıı bazılan 

i~~diye İstatiatik ıubeıi Türki· ı da 500, 931 de 808 ev yapılmıtbr. 
tı defa olarak bir yapı iatatia j Bu evlerden yetmiti adalarda 
lıeftetınittir. Uzun ve dikkat- 30 u Bakırköyde, 22 ıi Betik • 

memleketimizde kalacak 
Sabık Franını; Bafveklll M. Beryo yarm 

akıam 1merlthle vapurUe ,ehrlmlze ıelec:ek • 

tir. M. Hl'ryo Barklyo vek&Jetl namma ha· 

rlciye umumi kAtıbl Numan Rlfat Be.r ve Ti· 

l&yet erklnı tarafmclan kartılanacak, Pera 

Palu oteline misafir edllecıektlr. M. Ber,ro 

btanbulda blr ıece kaldıktan eonra radikal 

909yalı.tJer konırealne tıtlrak etmek 8zettı 

Sofyaya gidecek, aynı on betinde tekrar ııeh· 

rimlze gelerek ayın 3•lrml ~llrie kadar mem· 

leketlmlzde kalacak, Ankara ve Yalovaya ai 
decekttr. 

Yunanistandan geçerken •• 
ATINA, 7 (A. A.) - Safyaya 

gitmekte olan M. Heryo ile yanın
daki Fransız parlimentoıu azalan 
Pireye gelmitler ve Atinaya Iİ~ 
mitlerdir .. 

M. Heryo ile ref aketincle bulu
nanlar, Yunan hükumetinin ıeref• 
)erine verec~ği öğle ziyafetinde 

bulunduktan sonra latanbula git -
mek üzere sant 15 te Atinadan ay • 
rılacaklardı~. 

Bizde film •• 
sanayıı 

inkişaf halinde 
Bir senede 20 bin metreden f~la 

uzunlukta beş film yapıldı 

Yeni tamamlanan "Söz Bir All&h Bir., 

filminde balet heyeti KtlçUkçekemece pll· 

jmda, qağıd&: Rjlsör Ertuğrul Mubsin 

Bey plljda makine bqmda.. 

TUrklyede fllm la1Ul)1l y~t delildir • 1 

'k f~e.nın mahsulü olan bu iata· taşta, 85 i Beykoz:da, 475 i Bey· 
tf\~~~iatik u0mum.müd~rl~ğün oğlunda, 529 u Em.İnönü mıntaka· 
l ~ ~ ne§rı tasvıp edıldıkten ıında, 1054 ü F atıhte, 259 u Ka· 
.~llia:l~r . . . •hl~iiviinde. 100 ii S~r.d.. t1.Q 
ijtıd le, 1926 aeneıının ılk u Osküdarda yapılmııtır. ;,urTA, ':3:~Bııifi1dltt't._..., .... ~~:..., - 9riı1 1ı1r .mm 

· 'n 1931 · k~ . 1ll lo ıenesı anunueve- Yem evlerden batka 926 da 
i n .~ününe kadar devlet, 3570, 927 de 3875, 928 de 2643, 

fınd ın~easeaeler, ve şahıslar 929 da 4139 930 da 3340, 931 de 
~İnd t.n ıtanbul belediye budu 3763 ev tamir edilmiıtir. 
'rı ine Yaptırılan küçük, büyük lstatiıtiğe nazaran 1926 da 9, 
1.t·ı 1

1
aat ve tamiratı bütün le - 927 de 33 928 de 61 929 da 68 

tı. Ye .. ' ' ' 

~u iatat· g~~terilmiıtir. 930 da 124, 931 de 224 apartıman 
ıstıg .. l 1. lat e gore a tı &ene zar- yapılmıttır. 

'tlıtanbulda 2753 yeni ev ya- lstatiatiğe göre 926 daki do • 
. 1926 d 1 

' 92s d a 340, 927 de ı kuz, 927 deki 32 apartıman mün 
~e 385, 929 da 398, 930 (Devamı 8 inci eııytfada) 

Amaaullah Han Te zevce•I 

dair bir feY bilmiyorum,, 
Übeydullah Hanın bir çok 

şeyler bildiğinde fÜphe yoktu. Fa· 
(Devamı 8 inci eayıfada) 

M. Mutanoff, Zora ıazeteıine M. llttht7090 teeklllne ~ edllmlı, fakat 

Heriyotun yakında Bulıariatana lılr Od lptlcW nım YGeade seUnllkten aon· 
.ra kapunmıtır • 

yapacağı ziyaretten çok memnun 
olduğunu ıöylemittir. 

Batvekil kendiıini Bulgar hudut 
larmda kartılayacağını ilave etmit 
tir. M. Mutanof, vakti oluna, M. 
Heryotu Bulgariıtanda bir aeyaha· 
ta davet edecektir. 

(Devamı' Uncu aayıfada) 

nevmit değiliz.,. 

Deml§lerdl. Halbuki anlqdıyor ki onlar 

ümitleri llllAfma olarak meaaf~ rekorunu kır-

mıılardır • 

(Bu iki tayyareclye alt te.lgraOar tkbıcl 

ııayıfamızcladır.) 

Şimdi memlekl'tlmlxln bir tek etUd -

Y09U vardır. Bu atodyo bir 9Cne içinde 

bejlncl fllmlnl tamamlamııtır. 

Aynca iki kısa fllm ve havadis serlll'rl 

yapan bu atUdyonun blr rakibi hazırlan -

clıfou haber alıyonıL 
Son operet fUmlert hakkmcla lmajx lslmU 

Fransız mf'Cllluaaı tunları yazıyor: 

•• Türk d&MÖzlerl daha tngWz, Amerikan, 

ve Alman hem§f relertnln çevikllğino ve be-

-~ 

raberllğine sahip dcğfldlrler. Bununla 'tiera 
ber bUyUk kardeşlerini utandıracak bir rneıı • 

tek ba§Ia.ııgıçları var ki istikbal için çok §eY. 
vaddediyor.,, 

11 Ap•tosta Modada yapılacak bil· 
YAiı ytbme m8-bakalanna yasdma 
mMdetl yana •kıam bitecektir. 
BDttlD tafill&b iç •aJll•m•scla ba· 
laceke••n. ReemJmb mbabak•m•u. yazılanlardan Şamplyoa •ayrak 
ta1PJm [Galatasaray 1 ile HammJardaa Suzi veRut MGller kardeılerl g5aterl or 

............................................................................ y -· Sergi Sayı fası 
Ci mcı ve 7 inci •ayıfalanmıza 
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Büyük rekorlar 
İki tayyareci dünya 

devri yolunda 
Paı•ia, 6 (A.A.) - Codos ile 

Rossiden gelen bir telsiz, saat 18 
de Cherburg üzerinden uçtukla -
rını ve Parise doğru yol altlıklarını 
bildirmektedir. Tayyareciler saat 
19 da gönderdikleri bir haberde 
Le Bourgetinin üzerinden uçacak· 
larını ve geçerken seyahatlerinin 
başlıca safhalarını anlatan bir ha -
her atacaklarını bildirmişlerdir. 

Codos geçeceği yollar hakkın· 
da kendisine hava malumatı veril 
mesini istemektedir. Bundan baş· 
ka, F ransadan gettiği müddettr 
bir emniyet gece fenerleri tertiba. 
b yapılmasını da istemittir .. 

Nihayet 19,45 .te verdikleri bir 
habe'rde, tayareciler, yanların · 
da 2.800 litre daha benzinleri oldu 
ğunu, düz hat üzerinde merhale· 
siz dünya rekorunu, Hindistan yo · 
lunu tutarak bir hayli kırmak ümi
dinde olduklarım bildirmişlerdir. 

Paris, 6 (A.A.) - Codos ile 
Rossi Strasburg, Munich, Viyana, 
Budapef te, Halep ve Acem körf e
zi yolu üzerinde uçmakta devam 
ediyorlar. 

Rusya ile Japonya 
DemiryoJlarını satmak 

için pazarlık 
Rusyadan alınan haberlere 

göre, Rusyanın Tokyo sefiri, ha
riciye nezareti müste§arın.a, Sov
yet hükumetinin, §İmali Mançu 
demiryolu ile aksamı üzerindeki 
hakkından vazgeçmek için istediği 
meblağı azaltacağını söylemi.ttir. 
Sovyetler 250 milyon altın ruble 
yerine 200 milyona razı olmuılar
dır. 

Matin gazetesi, Mançuluların 
teklifi ile Sovyetlerin teklifleri a -
rasmtia çok fark olduğunu yazı· 
yorlar; Mançulular bu hattı 50 
milyon yene almaş istiyorlarmış. 

"T aymis,, değişti mi? 
Londra, 6 (Hususi) - Son 

günlerde, Tayms gazetesinin ha
rici siyasete müteallik neşriyatında 
bir değitiklik görülmektedir. Tay
miş, Hitler aleyhinde, çok şiddetli 
aleyhtarlık yaptıktan, makaleler
yazdıktan sonra, birkaç gün evel 
Hitl~rin "Mücadelelerim,, makale 
!erinden parçalar alıp neşretti ve 
lehinde fikirler yürüttü. tik za
manlar, muahedelerin tadili a -
leyhinde makaleler koymuşken, 
tamdi, bu tadilata leyhtarlık eden 
lerin fikirlerine sütunlar ayırdı. 

au deği§ikliğin sebebini, bazı 
ıiyast ıahsiyetlerin, İtalya - Fran 
sa yakınlığına mani olmak isteme· 
lerine atfediyorlar. 

Alman hükumeti mektup
lan neden açıyo·r ? 

İsveç matbuatı, Almanyadan 
sık sile mektup alan bazı kimsele
rin, 'ınektuplarmın açıldığından 
tikatet ettiklerini yazıyorlar. Res
mi haberlere nazaran, hükumet 
kaçak döviz ithaline mani olmak 
için, mektupları açmaktadır. 

~gso N;ff ABE-RLE-Rfa 'R~Ycı 
Al A h d d d ~ Gorki futb 

man vusturya u u un a 1 maçım kaza_ 
Gorki, 7 (Rusyadakı 1 

Bir taarruz: Bir Avusturyalıyı öldüren :~;::a.:~~:~i~:~: :~1 
• • v • b• Al • • ' telgraf) -Futbol kafı 

çelık mıgf erlı ır man ımış . iı~~~i;:;:::e:~;ci ;:~~~ 
laştılar. Maç saat yir111ıb 

Almanları kızdıran bir teklif ·, Avusturya polisleri artıyor bitti, takımımız çok guı 
... d N · de 

1 
D 1 f h·•kA . b"" .. A !oyun oyna ı. etıce 

Berlin, 7 (A.A.) - Avusturya- ı 1~~~~~~~~~~~~---~~- " u l u&s u ·uınetı, utun vm; f k 'k" ll kaı• 
-ıı k . b" l • h h 1. sı ıra arşı ı ı go e daki millyetçi sosyalistlik hareke - Hudutta kanlı bir hadise 1 turyayı as erı ır orc uga a ıne T k "dd ti aU<• 

. k l k. "f l . . a ımımız tıı e e tine karşı mücadele etmek için 18 . getırece ·, mes e ·ı Yazı t! erını ye- ,,il!llllıın:ııuıııııı::ıınıı11 1ıınuınımWıııqıu1:ııınıtnrnıııP 
bin kişilik bir yardımcı polis kuv- Vıyana 7 (A.A.) - Gazeteler rinc getirmekten başka bir şey yap 

Amerika ord veli vücude getirilmesi hakkında Alman - Avusturya hududun - nııyan Alınan gazeteleri rnuhabiı· -
Avusturya ba~vekili M. Dollfussün da Liza Kussteinde bir hudut lerini tevkif edip hapse tıkacak ol 
ilerl· sürdügv ü talebe f ransanın ra- hadisesi olduğunu bildirmekte .. sa dahi gene Avusturuadaki milli- S · t ı··rJ 

1 

J on sıs em mo o 
zi olduğuna dair Paristen gelen 

1 
dir. yetçi sosyalistlik hareketini yıkıp 

haberler, gazetelerde uzun müta • Hududa yakın bir yerde pusu , <lcviı111eğe muvaffak olamaz. ,, hale getiriliyor 
lealar yürütülmesine yol açmı§tır. [kurmuş olan bir takım kimseler Diğer gazeteler de bu yolda ya• Vaşington, 6 (Hususi) 

Voelkiıcher Beobachter gazete- Avusturyalı yardımcı polislere zılar ve fikirler neşretmektedirler. faai milliye nezareti ordull 

si diyor ki: ~te~. a~ışlar,. bunlardan birini Almanya nümayiş yapıyor mobil cihazlariyle, henüı 
"Bu haber çok manalıdır .. Al.. oldurmuşlerdır. Berlin, 7 (A.A.) - Ceneral Von leşmemiş olan vesaiti n 

manyayı ve Avrupayı komünist - Ölen polisin arkadaşı muka - Frfitsch ile Berlin kumandanı ce- tamamiyle asri bir fekilde 
lerin tahakkümünden kurtarmak helede bulunmuştur. Bu muka .. neral Von Runtatastd ve Hitler mi- sistem olarak motörle,tir10 
için Almanyada Hitler taraftarla· bele neticesinde ölen veya yara- !isçilerin yüksek amirleri huzurun· rar vermiştir. Bu husuıt 
rından mürekkep milislerden iba• lanan yoktur. Başlarında çelik da dün Berlin ve Brandenburg mil lar hazırlanmı§ ve bu İ! içiO 
ret bir yardımcı polis teşkilatı vü- miğfer ve sırtlarında gönüllü iş.. liyetperver sosyalist hücum kıtaatı ye 50 milyon dolar konJ11U 
cude getrildiğj vakit ecnebi mem• çilere mahsus üniformalar bu - grupu büyük bir resmi geçit yap .. İ§sizlikten çok müteeııit 
leketler, bilhassa Fransa büyük bir 1 lunduğu görülmüştür, ,. mı§hr. tomobil fabrikaları bu proj• 
öfkeye kapılmışlardı. Halbuki bu - Bu grup Almanyanın en kuvvet· sevinmişlerdir. 
sefer iş tabii büsbütün başka bir Bu gazete yazısını şu sözlerle li teşekkülüdür. Yüz binden fazla 
mahiyette görülüyor.,, 

Berliner Boeraen Zeitung gaze
tesi de, Avusturyada vücude getir
mek İstenen yardımcı polis kuvve· 
tinin çokluğundan, Fransa ile İngil 
tere ve küçük itilaf hükumetleri .. 
nin böyle bir le!ekküle müsaade 
göstermelerinden dolayı hayretler 
içinde kaldığını yazmaktadır. 

bitiriyor: 

"Şayet günün birinde Cenevre 

de veya başka biı· yerde bu husus
ta Yt!ni bir müzakere acrlucak o - .. 
lursa bu müsaacl~karlığr hatll'lat -
mak gerek olur.,, 

Angriff gazetesi de bilhassa şu 
mutaleayı ileri sürüyor: 

azası vardır. Geçit resmi esnasın
da milis erkanı harbiye rem 
Rochm bir nutuk söyliyerek Hitle
rin ihtilalin muhafızı olmak vazi· 
fesini millislere verdiğini kaydet • 
mi! ve boz gömlekliler ordusu Hit 
ler fikrinin en son kulübeye kadar 
gitmesine çalışacaklardır. demiş -
tir. 

Yunan Meclisi Açılıyor 
Suikast vesilesile muhalifler şiddetli 

hücumlara hazırlanıyorlar 
Atina, 7 (Hususi) - Çartamba 

günü meclisi mebusan tekrar mü • 
zakereye ba,ladığı zaman başvekil 
M. Çaldarisin irat edeceği nutuk 
çok mühim olacaktır. Başvekil 

nutkunda, mali ve iktısadi mese -
lelerin halli için hükumetin sarfet· 
tiği himmetleri ve gayretleri ve ka· 
binenin beş aylık icraatını anlata· 
caktır. Bugün toplanacak olan 

Japonlar Ruslar arasında 
yeni bir hadise 

Tokyo, 6 - Ruşlarla Japonlar 
arasında (Possiet) körfezi açıkla -
rında yeni bir hadise çıkmıştır. 

Rus memurları 6 tane korali ka
yığı zaptetmitlerdir. Bu kayıkla -
rın içinde (34) kiti vardır ki tim -
diye kadar bunlardan yalnız (24)ü 
serbest bırakılmıştır. 

kabine meclisi, başvekillin nutku j olmasını, kabineye karşı yapaca
na ıttıla peyda ve muhteviyatını da 

1 

ğı hücum ve tenkitlere esas ittihaz 
tasvip edecektir. edecektir. 

Muhalif fırkaları rüesası mec - ·Muhalif fırkaları reisleri bu sui-
liste kabineye karşı şiddetli hücum kast işinde yüksek mevki itgal e -
larda bulunmağa hazırlanmakta - den bazı ricalin parmağı olduğuna 
dır. Bilhassa muhalifler, hükume- dair deliller toplamaktadır. Binaen 
tin M. Venizelosu öldürmeğe te- aleyh suikast tahkikatı münasebe
şebbüs etmiş olanları henüz yakalı- tiyle kabineye karşı yapılacak hü
yamamış ve meydana ç.ıkaramamı~ cumlar çok şiddetli olacaktır. 

Bir lngiliz hudut 
~aricine çıkarıldı 

Londradan (Matin) gazetesine bil 

diriliyor: lstanbuldan gelen haber

lere göre Türk polisi ifşa edilmi -

yen bazı sebeplerden dolayı Vic

kers - Armstrong inşaat şirketi • 

nin Türkiyedeki mümessili olan 

M. Lander ismindeki 1ngilizı hu-

dut haricine çıkarmı!lır. M. Lan

der İstanbuldan Sofyaya gitmiştir. 

§ Deyli Ekspres gazetesi de Mis 

Amerikada son sıcaktan 
150 kişi öldü 

Nevyork, 7 - Sıcak dalgaaı de

vam ediyor. Termometre (39) 
derece üzerindedir. Havadaki rü • 

tubet derecesi ise (o/o 80) dir. Bun 
dan dolayı sıcak tahammül edil • 
mez bir hal almaktadır. Binlerce 

adam parklarla New - Jersey pla 
jında yatıyorlar. Şimdiye kadar 
sıcaktan müteessir olarak ölenle -
rin miktarı (150) yi bulmuştur. Bir avukatın tevkifi 

Utak, 7 (A.A.) - Burada avu· 
katlık yapmakta olan Hami Bey 
hükumeti, orduyu ve Türklüğü 
tahkir suçundan dolayı Kula ağır ter Lander'in asıl ikametgahının 

İdam mahkumlan balta 
ile öldürültfcek 

ceza mahkemesince verilen karara Ankarada olduğunu, kendisinin 
tevfikan mevkufen muhakemesine umumi harpten sonra Türkiyeye 

Berlin, 6 - Prusya başvekili M. 

İki Fransız tayyar 
• 

muvaff akıyetlet1 
,., tirJ ATlı~A, ı (A.A.) - A 

siz telgraf merkezi Fransıı 
recileri Codos ve Rosstnd~" 
graf almı~tır. Tayyar~cll~' 
yazılarında Rodos adasınd 
çuş hesabile, bir saatlik 111e: 

olduklarını bildiıınişlerdir· 

AT1NA, 7 (A.A.) - 'f9;, 
Codos ile Rossi saat ıo.30 
dos üstünden uçtuklarını, }. 
nizini aşarken biraz vakit 
miş olmalarına rağmen, 

giristikleıi rekoru bugün ol 
ti k;zanmak ümidindi! old~ 
bildirmişlerdir. 

Faris, 7 ( A.A.) - Hav~~ 
nezareti Codos ile RossiJ11 

9.30 da Rodos üstünden 
rını teyit etmiştir. &;$ 

Paris, 7 (A.A.) - J-ltll / 

yüt etmemiş bazı tel yaı•1:J. 
re tayyareci Codos ile Jt 
12,30 da (Grinwithayatl~ 
ustünden uçup geçaıit1 ... 
halde Nevyork İstanbul ~ 
ru kırıl mı§ olur. Bunu~~ 
lngiltere - Cenubi Afrı 
henüz kırılmamış bul~ 

T.D. T.c.Mer~ 
heyeti dün toP ~ı 

IST ANBUL, 7 (A.A:) tifi 
T C . . • kitıP . emıyetı umuını i 

• 111 u,., ,. .J 
T. D. T. Cemiyetı u ,,ıt1'-

heyeti bugün saat 14. te rei~;I 
tip Ruşen Eşref BeY1~a>'''~ 
tında Dolmabahçe ,- "'o 
lanarak ankete konull11 ,,ı,P l 

Coering Prusya ceza kanununu 
Atlliye baş müfettişliği bakılmak üzere tahtı tevkife alın - gelerek Armonstrong Vikers namı- teşdit eden yeni bir kanun layiha· 

mıştır · na çalıştığı ve geçen pazartesi 

.. )ere • ~1~1 

rapça ve farsça aoı o·ııı":'::?'*' 
şılıklar üzerine )<JjflY _, 

Türkçeye karfılıklar .,, ~'; 
misyonunun hazırJııdıl de"' 
liı.te~erini müzakereye f~-1 
mıtlır. ti f" / 

A-tlkara, 7 (Hususi) - Adliye 
birinci sınıf müfettitlerinden ve zat Şark panayırı Londradan lstanbula geldiğini sa-
ifleri müdi.irü Kasım Bey;n, Adliye Bari, 7 (A.A.) - Dördüncü lı günü Ankaraya gittiğini, Anka· 

sı kabul etmiştir. Buna göre idam 
cezasına mahkum olanlar - mah 
kumiyetin ağırlığı asmağı, yahut 
kurşuna dizmeği icap etmediği 

takdirde - balta ile öldürülecek • 
Vekaleti ba;."llüfettiıliğine tayini şark panayırı altı eylulde açılacak- ra zabıtasının kendisinden lstan -
hakkındaki karar, ali tasdika ikti ·ıtır. Bu sergi beynelmilel büyük bula hareket etmeyi istediğini ila-
ran etmi,ttir. bir pazar mahiyetinde olacaktır. ve etmektedir. tir. 

Umumi merkez heYeto 
günü saat 14 te tekrar 

tır. 
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,•• 
Universite 
'i~elif ve tercüme 
kadrosu da bitti 

Maliye teşkilatı 
ve Defterdarlık 

Bugünkü 1200 memur 
biraz daha artacak 

TAK Vl M 
Salı 

8 Ağustos 
16 Rebi.ahır 

GOo do~aşu 
Glıo 1 atı~t 

t,•12 
it!, I ') 

• 
Çarşamba 

9 Ağustos 

17 Rebi.ahır 

Bir hiç yüzünden (KISA HA 
boğuşan iki kişi 
Dün Galatada işsiz, güçsüzler · Al d k 

d ı l H . .. .. il manya a pe 
en zzet e ayrı pazar gunu e e· I k" . ki 
. . . k f l ve ımsesız çocu 

rıne geçen ufak bır para ıle a a a l l .. (B b 

lstanbul üniversitesi kadrosu ik
mal edilmek üzeredir. 

lstanbulda eylulden itibaren tat ::ıabah oamUt 
k o~ıe namazı 

bik edilecek maliye teşkilatım ur- lı::ıodı oanıw 

a .. ı.s 
IY,20 

16.13 
19,19 
2J,t•6 

5M 
19,16 
3,55 
ı~.19 

16,12 

19,16 
'21,02 

.. ..1 . 1 l b. f o ma { uzere e e 
rı tutsu emış er, zzet ır tara a çe- . I b. . la 
kilip dondurma yerken yanma ~ıdy eb .. 1 ~. sedr~_ı açı 

. . gı e utun unya 
Hayrı gelmış, arkadaşının yanına f 

1 
• . .. 

Kadroya yeniden alınanlar ec • 
nebi ve Türk profesörlerle mual .. 
limler Avrupanın tanınmış profe
sörleri ve ecnebi darülf ünunların• 
da çok muvaffak olmuş Türk genç 
leridir. 

maya memur edilen Adana defter Akşam oamw 

darı Tal at, Samsun def ter darı \'atsı nam:ızı 
lm<ak 3.03 

2ıS 

149 

3,07 

'.:?Hl 
148 

Zeynelabidin, Ankara defterdarı \'ıhıı geçen ı:üolerı 
Salim Beylerin bugün gelmeleri \... kalan,. 

bekleniyor. 

Bu heyet şehrimizde defterdar 
Mustafa Beyin reisliği altında top
lanarak çalışacaktır. Yeni teşkilat 
ta üç mürakiplikten ikisine İstan
bul defterdarı Mustafa, Ankara 

H.\ \ 'A - l'l'! llköy a .. kr.rl rasat merkı• -

r.inılen Yt>rilcn rııalUnıatıı ı;-iirc bııgilıı h:nıı im 

lntlu ,.·c ı,ıimali istikarııctle rdı'n rüz;llrlı tfa· 

eııktır. \'ıığmıır lhtlmnU ~oktur. 

ld·-· . .. 1 d b' ya et erını gosteren 
ge ıgını goren zzet ona a ır b b k h. l 

c e leş ır o unac 
dondurma ısmarlamak istemişse Al d k. T" 
d H · manya a ı u 

e ayrı: . sı İstanbul ticaret od 
- Ben ısenın dondurmanı ye - d·-· b' ek e 

S . . el d _.1 . S ıgı ır m tupta p 
mem. en ıyı a am egı sın. e - l k l b . d 

. h k b k k · - · . .. 1 .. 1 aca o an u sergı 
nın er ·ese ıça çe tıgın1 soy u· l . . d h .. · · 

Bunlardan darülfünun fen fa .. 
kültcsine dahil olan Cahit Arif B. 
Parisin Sen Lui lisesinde ismi if -
tihar levhasına kaydedilerek dip -
loma almıı ve yüksek muallim 
mektebi politeknik müsabakasın
da muvaffak olmuıtur • 

erının e teş ırı ıçı yorlar ! Bana dondurm:ı ısmarlıya- . . 
- k b - d ' d . mıştır. 

DünkU ım-aklılt ı•n fa7la :?!, ı•n ııL 21 !1811 

tlgrnt, ha\a ta:ı;, iki ;158 ıııllimetrt'3 dL 

cagına çe ıçagını a vur. emıı-

tir. 
İzzet bu ı5Öze kızarak dondurma 

defterdarı Salim Beylerin tayin o yı yere atıyor, eziyor. 
lunacakları, Adana defterdarı Ta- R A D Y Q Dondurmanın ezildiğini gören 
lat Samsun defterdarı Zeynelabi- ı....;;;.:~============-==::;;;;..-ı Hayri bunu kendine tahkir adde -

1 Bugün 

Ticaret ve sanayi 
namesine göre, ada 
memurlar için birer 
ğı kurulması icap et 

Bu maddeyi tatbi 
ticaret odası hu sene 
bin lira, Bursa ticar 
yüz lira tahsisat koya 
rı için bir tekaüt sand 

Bundan sonra yüksek muallim 
mektebinden diploma almıştır. 

Edebiyat fakültesine yeni alınan 
p;of eıör Mehmet Bey de Lyon 
darülfünununda okumuş ve psi
koloji, içtimaiyat ve ahlak. umumi 
felsefe ve lojik ile pedagoji serti -
fikaları almııtır. 

Telif ve tercüme 
Maarif Vekaletinde teşkil edi .. 

len telif ve tercüme heyeti kadro
sunun ikmal edildiği haber alın .. 
mııtır. 

Kadro yarın gazetelerle ilan edi 
lecektir. 

idare heyeti 

lıtanbul üniversitesi idare hey
eti nizamnameleri ve ders prog .. 
ramlarıru hazırlamağa batlamııtrr. 

Hazırlıklar yeni ders senesi ba
§ına kadar olacaktır. Gureba has
tahanesindeki amfilerin de tamiri
ne devam edilmektedir. Tıbbi -
yenin nakli da cumartesi günü iha 
le edilecektir. 

Profesör rf iss 
lıtanbul üniversitesi profesörlü

ğüne tayin edilen Profesör Nisse 
cl~n üniversiteye gelerek idare 
heyeti ile fakülte profesörleri ile 
görüşmüştür. 

Galatasaray lisesi 
kikah neticesi 

talı-

G~lataıaray lisesi sabık mü .. 
dürü Fethi Beyle diğer bir kaç me
mur hakkında vilayet idare heyeti 
ne intikal eden tahkikatın netice
lend iği, Fethi Beyle iki memurun 
da bazı cihetlerden men ve bazı 
cihetlerden lüzumu muhakeme ka
rarı aldıklarını yazmııtık. 

Lüzumu muhakeme kararı alan 
)ar, bu karara itiraz ettikleri tak • 
dird~ evrak Devlet Şurasına gön -
derilec~ktir. 

Diğer taraftan men'i muhake
me kararlarının da kat'iyet keıbet 
meıi için Devlet Şurasında da tet
kiki lazım gelmektedir. Bu itibarla 
vilayet lüzumu muhakeme kararı 
almış memurların itiraz hakları .. 
nı ,kullanıp kullanmıyacaklarını 

beftliyecck ve evrakı buna göre ve 
Devlet Şurasına gönderecektir. 

DünRü fırhnalı havada 
bir kayık bath 

Dün sabah kuvvetli bir gündoğu 
f ırtına.sı çıkmış ve limandaki kü -
çük vapurlarla kayıkları ve mav• 
nacıları >ldukça korkutmu~tur. 

din Beylerin tahakkuk, Ankara 1 9 T A ~ 8 u L , derek izzetin üzerine atılıp döv -
merkez muhasebecisi Şefik, Beyoğ ıs - 19 Gramofon: "ahlbinin flesl D. 12ss mek istiyor. 
lu defterdarı Ali Rıza Beylerin de - Polldor n. 41•13 - Sahibinin sesi c. ısos- izzet te bu hücumdan sonra hı· 

l .. d .. }"ki • t• '} klerı· K1>lomblya. 56-16 - Brum 40238 - Brum ... k k H I ma mu uru erme ge ırı ece çagını çı arara ayriye sa ıyor. 
40181.- 19 - 19.45 SUld~o RZ ht>J..Silıı Fıı· 

anla~ılmaktadır. isabet ettiremeyince bir kere daha 
:J Lllei Hnnrm. - l 9. l5 - 20.3-0 Ha:r.ım Bcy ta· 

Bu arada lstanbulu kıymetli ma- nıfından Knraı:-oz. _ 20,30 _ 21.:rn Udi sn _ tecrübe ediyor. Ve bıçağı onun 
liyecilerinden şube müdürü Amir lı\hattin B. vı>. ;'.lı" ubar P:fendi r"f'fnkalflc Hu- karnına saplıyarak ağır surette ya
Beyin de yeni teşkilatta mühim bir mlyı•t Kanun - 21.30 - 22 Gcı.ı.moron: :Sahi· ralıyor. 

'f 1 v t h · I binin sc.si D. 1855 - Sahibinin sc ı c. 21;>2 B vazı e a acagı a mın o unuyor · ıçağı yiyen Hayri kaçmağa 
- Knlombi,\·a /Hf.ı6 - Od,1111 2:! 117'1 - 22 

İstanbul defterdarlığı kadrosu baslıyor. Fakat İzzetin de kaçtıgvı-deu itlbarf'n Anadolu aj!ınsı, Bl•r ıı ha~J'leri • • 
şimdiki halde 1200 kadar memuru 11ant ayan. nı gören Hayri tekrar dönerek İz. 
ihtiva etmektedir. Yeni teşkilat bu \'IYA~A: sıs.ı m. - zetin arkasından koşmağa başlı -
rakamı biraz daha arttıracak ve l.2.30 plı\kla nH.·§hur be~tekArlıırın l'.!lerlf'ıi yor. Nihayet otomobillerin durdu 
hariçten alınacak 100-200 me - - 13 konstr - u devıımı - 17 pllkla ıe~ıı ğu yerde İzzeti yakalıyor. Yanın-

k k · rılmlcrden b:ırı havalar - ıeo scnfonlk kon • 
mur huku, mülkiye ve yü se tı · da bulunan ucu kırık ve kör bıçağı 

M>r - %% tegnnnl kon"Wri - 23.M dan plilk· 
caret mektebinden mezun olanlar nı izzetin üzerinde birkaç defa lan. 

araımda seçilecektir. Hariçten alı- BUOAPl':ŞTE: :s:;0.5 m. _ yürütüyorsa da saplıyamıyor. Ni -
nacak bu memurlara mühim ıı ıılAkla konser. - ıs.o."i ıı:tlon nm~lk"'I hayet halsız kalan Hayrinin elin -
vazifeler verilecek ve İstanbul bu -- 11.so çi~nn mmılkiııi 18 snlmı orı.estcıııu - den bıçak düşüyor ağzından kö • 
suretle memlekete mütehassıs ma· ıuo kMnan konvrı -:rn pU'ık - :?z.:.o c:ı • pükler çıkmağa baılıyor. Nihayet 

k h ı:aıı havaları - 23.2S opera. orl>tStrnsının 
}iye memurları yeti~tirme usu - hunu haber alan polisler yeti•erek lton!M' rl. ~ 

sundan geniş bir mektep halini a " Hayriyi hastaneye İzzeti de müdü BUKREŞ : 394.2 M. -
lacaktır. a riyete götürüyorlar. 

13 haberlrr, pllik - J ı ııll'lkln hatır muslld 

Jki üç senelik bir tecrübeyle ma - 111 ı.on er - w.ı~ ıJt'\auı - ..:o.ı:o 1. ı.11ı.ı ... 
liye işlerini tamamile kavramış bir HnmPn hıwnlan - 21 t.f'ıannl - 21.~o md

hale gelecek bulunan bu yeni me- ~n orlccstra~ı - 2z.ı.; rndyo orkt'3tnısL 

murlar bir müddel sonra vilayet 

maliye işlerinde mühim mevkilere 
getirilecekler ve bu suretle diğer 
vilayetle~in maliye işleri de müta
hassıs ve mektep mezunu memur
larla takviyt! edilmiş olacaktır. 

\'ARŞO\'A: 1412 ın. -

13.0."'I orkestra kouıw.rl - 1S.U5 pU I• -

lG,la uhicll gaz:lnrdan korunma rarelrrl -

17 ~arkı - 17.:W pl~k - 18. IS hafif mu 11'1 -

ll>.IS aubbet - J9.S.; kenı:uı 

lcon,rr - 22.10 drnmıı • 

BELGJ~\D: 481 m. -

kon eri - 21 

12 plAk - 18.05 konııer - 19 pl!lkln mil· 

lı ha \"Wc , aen!onili 11111~1.lii - 20 e.e~ kıın. • 

sr.r1. - :?o.:rn mlz.ah - 23.30 ı;i.;nn ha\ uları. 

ROl\IA ·UJ,! m. -

BORSA 
[I lizalarında ) ı ldız i~arcti olanlar üzer
lt>rinde 7 .ı\ğusto.sta muamele olanlar· 
dır.1 Rakamlar kapanış fiyatlannı gdsrerir 

* Londra 
* t\e\') ork ı~s. -
* Paris 171, - * BtrUa 
• l\lil~DO ll2:', - .. \'ııı~f)\'3 24, - • 

* Bruı.:~ci ıı.- • Ruuapc,te 31 ... -
* Atln:ıı 95 - * Rukre$ 23, 50 
• C'cnc\ re 4. - • lklı:r.ıt f.7, -
• ~oha 2s. ~o • Yo~ohnnıa 4i, -

İzmir panayırı 
9 Eylul İzmir pan 

bul tacirlerinin de ift 
İzmir panayır tertip h 
dan İstanbul ticaret o 
caat edilmiştir. 

Ticaret odası alaka 
bu mektubun birer s 
rerek birkaç senedenb 
faydalar elde edilen 9 
sine tacirlerimizin işti 
dirmştir. 

Eminönü-
Gir gazete tramvay 

Eminönü - Eyüp hat 
başlıyacağını yazıyord 
her henüz mevsimsizdİ 
Şirketin ray döşemesi 
rm açılmış bulunma•• 
Halbuki Eminönü -
da belediyece birçok i• 
pılmasına lüzum vardrf 
nin bu istimlakler içirı 
tur. . __.,,, 

Recep Beyef 
Cümhuriyet Halk fı 

katibi Recep Beyefendi 
Ankaradan gelmittir. 
bugün Y alovaya gidec __ ... ,_ ...... _... 

Diğer taraf tan mevcut 1200 me
mur üzerinde de ciddi tetkikat 
yapılarak haklarında karar verile

cek ve ağuitos sonunda vazifeleri 
bitmiş olacak bu memurlardan mü 
him bir kısmı yeni mali teşkilatta 
tavzif edileceklerdir. 

Bu memurlara da vazifelerinin 
bittiği ve yeni teşkilatta kendile -
rine tevdi edilen vazife bireı· mek 
tupla. bildirilecektir. 

:?1 ba!)('rlt·r, 

~ııhbet, haberler. 

PAHI~: 328.2 m. -

oprra, 

:?o. ıs ~nrkılılr - !l .30 l<'gıınnl konM-ri 

muhtf'll{ be~ttler iir.erlnr.. 

Yarın 
ISTANBUL -

Bu seneki buğdaı 
Salahiyettar mahafil 

malumata göre bu seO~ 
=.;;..;...-~--=-..:;..;..-=~=;.;;.;.;;;;...;-...==-..-.;;.;.-':ıl yağmurlu gitmesine ra.~ 

:-oo • sıoL:hoını 2.7tı75 dı:ıy istihsalatı memnoO . 
1)6150 • \lvanıı 4 28-- ı 

* i\nı~terJ"nı t'!', - * Altın •)21, -
• l'rıı;: 1 o. - • l\le IJiye !i:". -

* Stotho m .,s, - • il nknot 246. -

-- -
Çekler (kap. sa. 16) 

Bu itibarla lstanbulda bütün ma 
liye memurları büyük bir alaka ve 

heyecanla ağustos sonunu bekle • 
mektedirler. 

Dün bir gazete maliye tahsil 
memurluklarının lağvedilerek ye
rine tahsil müf ettişlikleri ihdas e

dileceğini yazmı§ ise de bu doğru 
değildir. Maliye tahsil memurluk
ları kalacak ayrıca tahsil müfet
tişlikleri ihdas olunacaktır. 

Bir mezarlık için Evkaf 
aleyhine dava 

Galata kulesi civarındaki Şah 

kolu mezarlığı yüzünden belediye· 
ce evkaf aleyhine bir dava açıl
mıtıı. Üçüncü hukuk mahkemesin 
de bakılan bu dava temyizce bele-

18 - 18.30 Gramofon: S.'llıiblnln !iP.Si R . 

Mt\O - Odf'oıt JG:J836 - tiolo:nbia ( '. n. 3:,_ 

Kolombla C. O. 56 - 18.SO - 1!> Fran ızc·a 

drr!l( llrrlf'tlıl~ olıınlarn) - 19 - 10.4.; Mııh· 

murıı Handan ilanım (S:ız) - 19.S,"I - 20.30 

z (l'l"lhal Tf'\"flk Hanım) - :?O.~O - %1.30 

Ectal~ a. H., "ndi Bl".l ve urkııduşlan - 21.80 

-2'! Granıoroıı: Kolombi.l 969;; - ıhihinlu 

11r.sl D. 199r- l\olombia :;ıoı - l\oloııılıin 

il. 5!186 - 2:? den ltlbarf'n Anııdohı aj:ııı:ın, 

Bn~a hnherlnl, nt a)ıtrı. 

\'IYA:SA: 518.1 m. -

.12.30 pl.akln Alp dnğl:ırı prkılnn - U 

kOll">l'r - 11.10 - ]j dl'\"llffi - 16.:;:; plfıkln 

m~hıır "'·gJ dııı-tdcri - ;?O rııfonlk kıın -

!IPr - 22. 50 lmnsrr. 

BfffiAJ>EŞTE: 550,ı; m. -

l 3.0,i pi.unu rdakatl.\ il' t •ı:-annl konc:ni-

14.SO ork~tra koMPri - 17 çlı::-an ınuslkhıl -

10 knnıwr - 20.15 nrl,f!'ltra konseri - 2 I. l5 

kon"''"· 

RCtmEŞ· ll91.2 m. -

1 t plllkfa oda nmsikiııi - 18 rı1dJo orkr•

trıı'lt 10.15 kon~r - :?0.20 plli.i.:la hafif 11111 • 

!ill,1 - 21 Jıoıı tr - 21.tS J,lnrint't 

~~llo - 23 dans hn\·ala.rı • 

V.\RŞO\'.\: 1412 m. -

- '1:215 

O • •ı d ı "6 -s b·ır haldedı'r. HubuL• l I.? 6 ,, a r t ·'· 4, U""' 

~.M5ı • llcrlin ı.?n5 mn yekunu ( ı) milYO~ 
Rrıı~sel 3 3 tılS • Yarşo\•a -1.2ıı~ ·u 

H:ı- .. Budapc~ıc • • <;5.!• tonu bulacaktır. Bıı ·~r'' 
* l~CDC\ re 2.44- • BuL:reş i9.5"4 him nispette buğday l r 
• ol~a ôi.77- • Betı:rat 34 i"4- 1 b'I 1 uYO' 
• Aıııst rfaı. 1171. • \oS.qhnna2J:>85-
* Pra;.: ı~.IJ2~oJ !\in l:ou 10'44 -

ESHAM 
iş R:ınl..a ı 

• .1\nadolu 
Hcjl 
Şır. ifa~ ri) e 
Tram\av 
U. ı .. o ta 
Hoınoııti 

Q.~o ı·crHıs t:-,-;o 
26 s ı ,.. (lnıeııto as. l:.! liO 
360 ln)on ney 21),'lO 

15. ~ark ile~. ı,ss 

sı. Ratra 2,to 
10,30 

21,-

istikrazlar 

193J da l~t. 9:i.-
iSLİl.rJıld ı. 5J,' 1 

~· rk il ,oı 9,10 
* 0, l\)U\'llh :;.ı-

C: ıım n.ldcr .!.31 

c 6, 15 
Aa~d.aı. 11,75 

l:lcl: trl ı.: 
Tram,ay 
ı:rg.ıni 

Rılıtım 

* Anado'u ı 

* /11 adolu il 
* \ Mümc •il 

51,30 
os.-
1 .·-
411 (ı) 

4o,6'ı 

:;o,3s 

~~ ..... -------------·-------~ 

a : eceg- i zanno un 

M.He 1" <na, r11naf1 

ıı•" Gazeteler, Fran••. e 1 
vekilinin ziyareti lehııı 

zıyorlar. ··ıel 
Seyahatin gıı~· 

MARSlL YA, 3 - .1' 
. de'~ -• radan lstanbula gı e Jtv 
b"fl Jl" 

relhie il vapuruna 
1 Jıfl 

or" ı 
ciler tarafından .' f""' 
cevap vermemi~tır· et~:• 

·yı.r "' bindikten sonra zı ,~,. 
w ıe1 

olanlara yapacagı 1" 
lacle güzelliklcı-indeıı I 
tiı~ ,e1 

Dünkü fırtınada bir kayık bal -
mış!.r. Batan kayık Yağ iskelesi• 
he mensup olan 115 r.umardı Mus 
tafanm kayığıdır. İçinde Bolu am 
barının 2!i çuval ~ekeri vardı, ve 
şelre,.Je .. de denizde rrimit, Musta
fa kurtulmuştur. 

diye lehine tasdik edilmiştir. Me -
zarlık belediyenin olmuştur. Me · 
zarlığın taılarını kırıp üzerine kah 

13.0j nııı!>ikl - IS.3."> plı\k, hnlıerler -

16.1.) pllıl< - 17 J<ıııı't'r - 18 sohht"t - 1 R.J;; 

koro halinde te~nnııl - 19.lr. konfrnın!I -

J!l.S.i <;olu kOnSl'r - 20.JO Pdl'bl~at - %1 kon 

~r - 22.10 h11nt musiki -23 dan~ mııslkM 

-~ıı.2.; Apor - 2:?.ıo d:ınıı havnlan • 

ııııtulo; - 20 ı.oıı"IC·r - :!0.30 plak - 21 ıuillı 

"ıırkılar - 22.50 plfıkl:ı .lolı:rnne Braıns ı.oıı 

srri - 2s.:rn dnııs lM'st<'le.ri • 

HO~IA: 111.2 111. -

21 h.ıbı•r lı•r, pi; k, tıbbi mlı:oıahııtıR - 21 ,15 

:ıslcPri bando - 2!.30 ı.omcdl - !3 konserin 

dc\·ıımı - 23~;> haberler. 

M. Hcryo'ya bıı fıt.'1J. 
kısmında şu zevat !'e ,ıı~ 

ıoıre I" 
tir: Mnineet - b'ıı•" ~ 
Herarcl, Lyon KJ1C .,,,,.11~~ k. ,,,., f'I") 

ve sandalyeleri koyan mezarlık 

müsteciri de mezarlığı tahrip cür
münden bir ay h.;ıpse mahkum ol
rnuf tur. 

BET.OR.\Jl: 4!U m. -

12 ı••Ak - ıs.o.; musiki - 19 ptiıı. - ı:ı.so 

l'Al'1S: 828.2 m. -

20 hııbrrlrr, phık - 21.;!0 kQııscr - 22.15 

(Do\ il) den koıışor. 

ve madamı, es 1 r.f· 
M s rliJl· .J 

Borel ve · e . "f'" 
sekrf'lcri vazifesiJll 

sör Rey. 
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t D z a ğ 1 { Amerika, Japonya 
C.... .~~ı~Mıııın11Hıııı1111111111ıııııııı1111ııııııııııııı111ııı Selami lzz~t 11111111111111111./ donanmaları 
, ~ )' kuıtu: - Halacığım, benı çok şımartı- Bu ayın ikisinde, Japonyanın 
~el~.r ıöyliyorsun Alp!. Bir yonun!.. Size nasıl tefekkür ede· neniz manevraları başladı. ~~h~e- ı 

•ureceğim diye, ana baba ceğimi şaşırdım.. ljf hacimde 150 harp gemısı ıle 
L ~ heğenmiyecek kız mı • - Zavallı Alp!.. Ne iyi çocuk- yüzlerce d~niz harp tayyaresi bu -18-
"q • •• Kestane kabuğundan tur !.. manevralara iştirak etti. Halbuki Şahı görmek ne çok 

~. kabuğunu beğenmemiş Bu büyük manevraların Havai istiyordu. Ona anlatacak çok şey .. 
~Ben o kızlardan değilim. - Tuvaletim dediğin elbise bu yarım adası ile Japonyanın cenup leri vardı. Fakat timdi daha çok 

· lda büyüdüm, burada öle mu?· Bu eski püskü, biçimsiz ıey- sahilleri arasında yapılması, A- • Muğravı görmek arzusunu duy-

tt ·~ • ltiınden de memn.unum. leri al~akta~. vaz g~ç. . .. merikanın gözüne çarptı. ~- ı mağa baılamıftı. Zira Şahın hu • 
. lı Bey mükemmel hır pat· Nezıhe, Gunayın ıtkemlenın u- merika da Havaide denız zurunda cereyan etmit bir hi • 
: Dünyanın en lüks hayatını 1 zerine bıraktığı elbiseleri gözden manevraları yapmıştı. Harp diseler olabilirdi. Kurnaz kadın 

V 01uiuına değifmem. 1 geçiriyor, dudak büküyordu. gemilerini Atlas denizinde bunları da öğrenmek ve daha ha .. 
e 'nrıesinin elini tuttu , derin Günay, Nezihenin giydiği ıık teksif etmitti. Amerikalılar; zır bir vaziyette huzura çıkmak 
~tle ııkı 11kı öptü. elbiseye bakarak acıtan bir ıesle: "Japonya bize karşılık yapıyor, istiyordu. 

, ::"~ey pek memnun oldu: - Ne yapayım halacığım, dedi, bu bizim manevralara karşı teza • J Kübramn kurduğu bütü~ pla~-
~llıın kızımdır, pırlanta gi- bafka giyecek feyim yok.. hürattır .. ,, dediler. Japonya, ma · · lar, Karaciğay Hanın aleyhınde ı· 
., bır, dedi, onun foyası yok - Nezihe güzel bir kadındı. Otuz nevralarına devam ede durdu. Ma- ı di. Şaha hep onun fenalıklarını 

UOf 1 k b .. ı· k lı'kkatini celbedecek-Yere telat ediyordun Na- yaşına rağmen, tımarlı ara üyü- nevralar ayın 25 ine kadar süre - soy ıyt-ce • c 

müt çocuk ruhunu yaılandırama • cek ve Tokyo koyunda, muazzam ti. 
tftdire Hanım, kızının yüzünü mıftı .. Yüzü de, yirmi yatında bir bir resmi geçitten sonra nihayet Hazır vaziyette kendisini bek-

: . genç kız yüzü kadar taze ve pü - bulacaktır • liyen muhafızlara baktı. Birden 
.l_. 1- .. •• d "" o d .. 1 . c·· . aklına •aytani bir fikir ıelmiıti. 
1~1" bir diyeceğim kalma - ruzsuz u.. nun a goz erı, u- Manevralar, Japonyanın birincı J' 

•111 1 · k d l d · Her ne oluna olsun Şaha gitme· Verdim, git bakalım; git nayın göz erı a ara tın ıarısıy ı. sınıf amiralı prenı Fushimi'nın 
lo B k 1 d h" · den evvel Muğravı görecek onun• nra bana darılma, kabaha- a ıt arın a ıç sönmıyen bir nezareti altında yapılıyor. Fakat 

b l la konuıacaktı. 
" " u ına.. zevk, kırmızı dudaklarında hiç ek· ayın ortalarına doğru, kumandayı 
'-ll.ıı Birden omuzundaki talı yere 

ay kalktı. Beş yatında bir silmiyen bir tebeaaüm vardı. bizzat Mikado alacaktır. Bu da, 
'b fırlattı. Eımer vücudunun mühim 

tı i annesinin kucağına o- - Günaycım, bu elbiseleri ıan· Japonyanın, bu manevralara ne K b b bir kıımı çıplak kalmıflı. ü ra -
, 

0 Ynuna sarıldı: dıgwına tık ve onları unut. derece ehe---iyet verdiğine de • 
b u..... nın ıüzelliii Şah Abbaı ıarayın· 
UCniın k • w• b 

fe er annecıgım, e- - Peki, orada ne giyeyim?, lildir. da dillere deıtandı. Bir aıker 
~ıın anneciğim .. 

' - Nezihe kıvrak bir kahkaha 
a Deıniralpa döndü: attı, gözleri alev alev yandı: 
~~ f~katrot koy bakalım, şöy - Şapkanı giy, dedi, giderken 

1 bır dans edelim. 
terziye uğrarız .. 

C Denmr var) 

Istanbulun 12 
• 

tayyaresı 

't ~~~ip, aynı soguk tavurıa Tayyare bayramı yaklaş-
.~idiyorum artık.. tığından hazırlık · var 
'lnay af alladı: 
.~daya gitmeden evvel senı 
'Ytcek · · mıyım?. 

. iralp, Nadire Hanımla Sa
'ç 111 elini öpmüt, sokak kapı· 
)~ 'fl4ıttı bile. Günay pefi ııra 

' &oruyordu: 

"t~e ~l~un?. Neye darıldın?. 
li ltdıyorum diye mi?. 

erkeı münasebetsizlik yap
lerbeıttir. Sana bu yaıtan 

~--ihat edecek değilim a .. 
ilden "h . . lt ı.. nası at ıstemıyorum, 
toıy · 

'deı,·1 . enı takınarak bana ve· 
b 1 •rsin. 
"-ıiral 

tli . P, ıuratını bir karıf a-
~ll nı uzattı: 
'es ah •elinıet venin!. 

-. ıc:~e ayrılmıyalim Şiıli. Se
' d, ... ~r ıevdiğimi bilinin A

tı ' dünyanın öbür ucuna 
lene . . S 'fl4 ıenı ıeverım. ana 

) ektup yazarım, iıtenen 
.:. telefon ederim, konu -
• uı·· .... d .. uıne bak bakayım ... 

l""'-t '•iliz ya?. 

~l l)~llliralp uzun kirpikli 
•t,· erınd- .. l . . k . ili, .... n goz erını açır -
• 

1 '-'erd~enç kızın ılık elinden 
' l't'enleri dörder dörder 

-. ... )', rn d' 
. ~-. er ıvenin sahanlığın-
diııı· f, Uzaklaıan ayak ıes -
.a l)'ord .,1, u.. Seılcndi: 

· ~~ip, ben yokken an-
'ı, 1 &elip yoklamağı u· ,1,., 
't '-'lidc!et . . 
d ''-tıd cevap bekledı. Nı-
ıa~_, an. y , 1. b' 
!'~·d\l orgur., nf'!zı~ ı ır 

"- '· . 
,"'. ..... 
~ ' 'lill .. 
~'dı ·tını gltyük kc:.pın açı-

l,lldj; C~ıtay kendi k.:ndi · 

Tayyare Cemiyeti 30 ağuıtos 
933 zafer ve tayyare bayramını 

parlak bir ıurette tesit etmek için 
hazırlıklarına devam etmektedir. 

Bayram günü yapılacak mera • 
sim geçitine ait program kolordu
ca tanzim olunmaktadır. 

Tayyare Cemiyeti bu meraıime 
bir tayyare timaaliyle ittirak ede-

cek ve bu timsalin etrafındaki kü· 
çük hanımlar tarafından tebrikna· 

meler ve tayyare modelleri atıla-: 
caktır. 

Bayram günü Tayyare Cemiyeti 
nin zarif rozetleri dağıtılacak ve 

o gece Beyoğlu, Oıküdar ve Kadı
köy mıntakalarında muhtelif ma· 

hallerde Tayyare Cemiyeti menfa 
atine müsamereler yapılacaktır. 

Istanbul hava filosu 
İstanbul halkının kıymetli teber 

ruatiyle bu sene satın alınmıt olan 

üç tayyareye (Betiktaf), (Küçük • 
pazar), (Bakırköy) isimleri takı· 
lacaktır. 

Bu maksatla tayyare bayramı 

günü Y eşilköy tayyare meydanın-

da büyük merasim yapılacak ve 

merasimin nihayetinde tayyarele· 

rimiz uçarak lıtanbul halkına teb
riknameler atacaklardır. 

Şimdiye kadar lıtanbul namına 
alınmıt olan dokuz tayyare ile be· 
raber İstanbul hava filosu bu ıene 
on iki tayyareye baliğ olmuıtur. 

Halkımızın Tayyare Cemiyetine 
gö~termekte olduğu kıymetli yar· 

rl1m ve alc'.ka sayesinde İstanbul 
hava filosuna gelecek ıene daha 

,Jört bef tayyare ilave edilecejini 
l:uvvetle ümit ediyoruz. 

"Japonya bize kartılık yapıyor,, 
enditesi, gün geçtikçe Amerikada 
büyümeğe baıladı. Bugün, Ameri· 
ka efkarı umumiyeai, bu manev • 
ralarla meıgulken ,hükumet yeni 
bahri inşaat programı haberleri or 

taya attı. 

Bu program mucibince, Ameri • 
ka yeniden bir kaç saf fıhrap ge· 
miııle, l<ruvazörler, deıtroyerler 

ve deniz altı ıemileri inıa edecek· 
tir. 

Böyle bir programı Japonya da 
tatbike koymak üzeredir. Japonya 
dan kutkulanan Amerika da, İn • 
giltereyi kufkulandırdı. 

Dün gelen ajanslar "Japon bah· 
riyesinin manevraları ve Amerika 

hükumetinin derhal harp gemisi 
in,ası için yaptığı program, İngiliz 
efkarı umumiyesinin dikkatini, 

;illi emniyet üzerine çekmitlir,, di 

yor. 

Amerkia hükUmeti müstetarı M. 
f illips nihayet matbuata beyanatta 

bulundu. Tatbik edilecek progra • 
mın konvansiyonuna Vatington 

dahil olduğunu ve kadro harici çı· 
kan gemilerin yerini yenileriyle 

doldurmaktan ibaret olduğunu 
ıöyledi ve efkarı umumiyeyi fU 

cümle ile teıkine çalıttı: "Ameri
ka ile Japonya arasında silahlan· 
ma yarıtı yoktur.,, 

Bu sözleri fÖyle bir tarafa bıra• 
karak, ıörünürü ele alalım: Ame· 
rika ile Japonya, kartılıklı manev
ralar yapıyor, kartılıklı yeni bah
riye intaat programları çiziyorlar 
ve İngilizler gelecek sene bütçesi· 
ne, yeni harp gemileri inıası için 
tahsisat koyuyorlar. 

Bugünkü vaziyet budur. 
s. 

Firuzağada yangın 

ı. 

Firuzağada sakin kapıcı Ayte 
Hanım dün gündüz evinde çama
fır yıkarken bacadaki kurumlar 

ateı almıf ve Ayte Hanımın fer • 
yadı üzerine etraftan yetitenler ta 

rafından büyümesine meydan ve 
rilmeden derhal söndürülmüttür. 

parçaıı değil, deime kumandan
ların bile ıörımek için can attık
ları bu vücut itle iki aıkerin kar
ıııında ıoyunuyordu. Kurnaz 
Kübra, yere düten talını ayakla .. 
rile kaldınnaia uğratıyor, mu· 
vaff ak olamayınca iıveli bir kah
kaha attı: 

- Alacağım i~te .. inat değil 
mi? .. Ayaklarımla alacağım .. De· 
df, tilltiat itlaidi)wl'du. 

Bu kendi kendine oynatma mu
hafızlara Yazifelerini unutturacak 
kadar ma'nidardı. Battan aya .. 
ia kadar zırhlı muhafızlar biri -
birlerile bakıtıyorlardı. 

Birden muhafızlara döndü. Bir 
tanesine eliyle iıaret etti: 

- Bana babana.. Dedi.. Şu 
tal11111 kaldır yerden .. Muhafız ar
kadatının yüzüne baktı. Hazır ve 
selam vaziyetini unutarak Kübra· 
nın ayakları altında duran ipek 

ıalı kaldırdı .• 
Kübra, ağır adımlarla peykeye 

doğru yürüdü.. Halsiz bir halde 
kendini bıraktı.. Sonra kapıda 
duran ikinci muhafıza döndü .. O-

na da eliyle iıaret ederek yanına 
çağırdı. Muhafız, korkak ve u -
tangaç bir çocuk gibi iradesine 
hakim olamadan Kübraya doğru 
ilerlemeğe batladı. Kartıaına gel
diii vakit, bir kıraliçe imit gibi 
yerlere kadar eğilerek selamladı .. 

Kübra, elini ıöisüne götürerek 
çıplak yerlerini bir parça daha aç· 
tı.. Yanmda duran muhafıza e -
ğilmesini itarct etti.. Muhafız her 
emre ihtiyaraızca be yuu eğmekten 
batka bir teY yapamıyordu. Şa -
hın emrini bile unutmutlardı . 

Eğilen muhafıza: 

- Git, dedi, Muğravı bul. Sahi
bin oduına ıelsin.. Konutaca -
ğı.m.. Haydi kof .. Güzel muhafız. 
Çapkın muhafız. Yüzüme bak • 
ma .. Şimdi gelıin, mühim ıeyler 
soracağım .. 

Muhafız, arkadatının yüzüne 
baktı.. Arkadaıı, Kübranın bu il
tifatlarının kııkanır gibi bakıyor
du.. Gözlerini Kübraya dikmit: 

- Emrederseniz ben gideyim. 
Demek iıtiyordu .• 

Birinci muhafız bunu tezer sez 
mez, tekrar Kübraya döndü: 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- Şimdi gidiyorum Efendimiz. 

Diye uzaklaftı .. 
O çıkarken Kübra, odada ka • 

lan muhafıza çapkın bir göz İfa 
reti vermişti.. Muhafız, içi titri ye 
rek Kübraya bakıyordu. 

Şah Abbasın "Siyah inci,, deye 
çağırdığı bu esmer güzeli bu ka -
dar dütmüı mü idi? .. Diyar feth 
eden kumandanlara bile iltifat et· 
mezken; bir muhafızın karıısında 
soyunup dökünmeai ne demekti? .. 

Muhafız, bunları dütünürken; 
dıtarda bazı sesler duyuldu. Ayak 
sesleri, ona derhal vazifesini ha • 
tırlattı Şah Abbas, geç kaldıklan 
için kendilerini zindana bile atar
dı.. Birden vaziyetini deiittirdi .• 
Peykeye serilmit Kübraya döndü: 

- Bizi aldı• tınız ... Dedi, Şah 

bekliyor. 
Kübra, rene itveli bir hareket

le peykenin üstünde iki tarafa 
döndü: 

- Şahtan korkmayın.. Size da· 
ha büyük vazife verdirecejim .• 

Bu esnada birinci muhafız içe 
ri girdi. Muiravın kendiaini bek
lediğini söyledi .. 

Kübra, bir ok ıibi yerinden 
fırlıyarak talı omzuna attı. Sür'at
le dıtarı çıkarak ıarayın alt :ka 
tındaki, Sahibin odasına doğru yü 
rüdü. 

Eroinciler nasıl yakayı 
ele verdi? 

Evelki gün Tarlabaıında Çukur ao 
kakta 6 numaralı evde oturmakta 
olan Mahmut iıminde bir ıabıa 
poliı merkezine müracaat ederek 
Jozef atlı birinin eroin aatmakta 
olduğunu bildirmittir. 

Bunun üzerine merkez tarafın
dan kendiıine iki buçuk lira veri
lerek Jozefi bulmak üzere yola 
çıkarılmıt, arkasından da ıivil m .. 
murlar takip etmeğe baılamıtlar· 
dır.. Bir müddet ötede beride Jo
zefi arıyan Mahmut, nihayet eroin· 
ciyi Buna sokağında bularak bir 
kenara çekmit ve elindeki parayi 
vererek kendiıine bir mit..tar eroin 
vermeıini ıöylemitlir. 

Jozef, parayı alarak Mahmud& 
eroini verirken takip eden me • 
murlar tarafından yakalanmııbr .. 
Jozef yapılan ıorguda eroinleri 
Yorgi isminde birinden aldıiını 
söylemit ve bunun üzerine Y orrl 
de yakalanarak tahkikata batla • 
nılmııtır. 

Ağız kavgasından sonra 
el şakası! 

Evelki aktam üzeri saat on yedi 
buçukta, Galatada oturan arnavut 
Sabri ile ayni yerde oturmakta o
lan İzzet arasında bir meseleden 
kavga çıkmııtır •• 

Evveli aiız dala,ıyla baılıyan 
bu kavga ıittikçe kızıtmış ve ni -
hayet kızan iki taraf ta küfürler 
ederek birbrine saldırmıtlır. Sab· 
riden iyice dayak yiyeceğini ani ... 
yan İzzet bıçağına asılarak Sabri· 
nin karnına bıçağı ıaplamıt ve kan 
lar içinde yere düıürerek taban -
ları kaldırmak istemit, fakat poli. 
derhal yetiterek elinde biçaiı ile 
izzeti yaelamıt ağır ve tehli
keli surette yaralanmıı olan Sabri· 
yi Beyoğlu hastaneıine kaldırmıt• 
trr .... 
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Venüs ıtrıyat fabrika.., 1 Himaye ve teşvike layık fabrikalarımız ....... __.. .... _ ..... _._ ................ . -.-. ..... -.-................................................. . 

sının sergideki paviyonu CISLA VED Lastik fabrikası Bal 
Gençliğini ömrünün sonuna kadar memleketlerine de ihracat yap 

~~~~::i~:v:~~:: :~~~:::~b~~~m:~I.:~::~:~ bile_c~~ bi! -~üke~~~l!Y~!t~di 
· sa ayrı bir zevkle mütehassis olu .. da hanımlar arasında bir muhave· K J f ı· •k h• f J 

yor. Fakat, cicili, bicili rengarenk re kapısı açılmasına sebep oldu . UrU Up aa ıyete geçti ten SOnra mÜ IID IDUa İyet 
şişelere, minimini, şekil şekil kava- Biz, bu güzel pavyonu doya doya den birini kaybeden fabrika sergı·de ilk defa yer ali 
nozlar arasından sinirleri tehziz e· tetkik ederken, hanımların muha .. 
den latf kokular neşreden Evliyaza veresine de kulak misafiri oluyor - Beşinci yerli mallar ıergısıne 
de Nurettin Beyin (Venüs) ıtrıyat duk. Biri diyordu ki: bu sene rağbet daha fazla .. Bir kaç 
fabrikası müstahzeratının teshir e- - Bana bir doktor dedi ki; her defa görmemize rağmen, yolumu• 
dildiği pavyon önünden g~erken uzviyet gibi insanın cildi de gidaya zun üstünde olan bu güzel sergiye 
şöyle bir göz gezdirdik.. muhtaçtır. Şimdiye kadar kullan - her gün bir defa olsun uğramadan 

Bir tarafta esasnslar, losyonlar, dığım kremler içinde en faydalısı geçemıyoruz. 
kolonyalar; bir tarafta pudralar , nı Evliya zadenin (Venüs) krem• 
yağlı ve yağsız kremler, rujlar, tır- lerinde buldum. 

Birinci yerli mallar sergisini ziya 
ret ettiğimiz gün, memleketimizde 

çıkan ve memeleketimizde yapı • 
lanları toplu bir halde görmekten 

doğan bir hisle sevinmiştik. Bugün 
ise çeşit, nefaset ve mükemmeliyet 

itibariyle gördüğümüz farklar kar
şısında büyük bir iftihar duyuyo -

Cıslaved paviyonundaki vitrinlerden ikisi 

ruz • 

Bu sene sergiyi gezerken Gisla -
ved lastik fabrikasının mamulatı· 

Türkiyede yapılan "Gislaved,, 
markalı lastiklerin ve lastik ayak 
kaplarının kısa bir zamanda halkı· 
mızdan gördüğü rağbet, ,fabrikayı 

halkın zevkine göre çalışmağa sev 
ketmittir. 

sonra Balkanlara da sen 
hin liralık ihracat yapmaı 
muhtemeldir. 

F abrikanm bugünkü 
Türkiye ~htiyacatını tam 
temin edebilecek bir kudre 

Hükumetin müzahereti 
iki buçuk milyon liralık bi 

nı teşhir ettiği pavyon önünde dur 
duk. (Golf), (Tenis), (Spor) , 
(mektep) lastik ayakkaplarınm 

kadın ve erkek şosonları ile çizme
lerin ve lastik ökçelerin, polis ve 
sıhhiye memurlarına mahsus mu • 
şa.maların, hastahanelerde ameli • 
yat masalarına mahsus .muşama • 
!arla yer muıamalarmın ze • 

İşte beyaz imal edip piyasaya 
çıkardığı (Tenis) ayakkapları bu 
rağbet, kartısmdaki çalışmanın 

tasarrufu itibarile de haizi 

imalatını olan bu teşekkül, bütün düf 
bir nümunesidir. 

Giılaved fabrikası, 

Yerli mallar sergisinde Evliyazade NurettinB.in paviyonu rafeti kadar metanetini de göste -

nak cilaları, biryantinler, glisirinli Bir diğeri: ren imal tarzını pek beğendik ve 
sabunlar, tuvalet sabunları öyle gü _ Her çeşit müstahzerattan kul memleketimizde faaliyete başlı • 
zel, öyle göz ve gönül alıcı bir landım.Bunların içinde en hoşuma yan fabrika hakkında tetkikatımı· 
tarzda h~zırlanmış ve sıralanmış giden (Venüs) müstahzeratıdır. zı ilerletmek istedik. 

ki; Buket, Origan, Divinya, Mika- Bu muhavereye bizim gibi ku - Temas ettiğimiz alakadar ıahsi-
do, Fujer Mimoza, Müge gibi ru " lak kabarttığı anlaşılan yaşlıca yellerden şu malumatı aldık: 
hu gıcıklıyan kokular arasından in gözlüklü; tavır ve lisanilye doktor "Balkan devletleriyle idame et· 
san ayrılmak istemiyor, bedii bir oldugvunu ı'hsas eden bı'r zat gu"le· d h tiği ticari muamelatını a a ya .. 
zevkle süslenen bu meşheri kolay rek ilave etti: 
kolay terkedemiyor. kından takip etmek gayesine ma -

Dikkat ettik; apvyon önünü dol- - Gençliğinizi, ömrünüz kadar tuf olan hu teessüsten Türkiye iki 
duran kalabalığın dörte üçü hep uzatmak istiyorsanız muhakkak suretle müstefit olmuştur. 
liadmlardı. Cici, şık şişeler arasın• Evliyazadenin (Venüs) ıtrıyatını Biri kauçuktan maada bütün ip
da dolaşan eller intihap hususun • kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tidai maddelerinin yerli malı al • 
'da şaşırıyorlardı. Çünkü, hepsi hi· za ın dostu olduğum için tavsiye et ması,, diğeri de üç yüzden fazla 
ribirinden güzel... ımiyorum; fenni tahlil ve tecrübe- kadın ve erkek Türk işçilerinin ma 
Yanımda duran bir genç kız lerin bir neticesi olarak söylüyo - iıetlerini temine vesile bulmasıdır. 

arkadaıına şöyle anlatıyordu: rum. Fabrikanın bütün mamulatı, bir 
"- Venüs, rtrıyatım kullanma- Dedi. kısım parçaları hariçten getirile -

ğa başladığım gündenberi cildim- Pavyonun önünden ayrılırken, rek burada eklenme suretile yapı• 
de Ş'1yanı dikkat farklar buldum. müşterilerinin arzularını büyük bir lıp piyasaya çıkarılan işlerden de· 

Küçük hanımın bu sözleri iyi bir nezaketle yerine gtircn satıcı, bana ğildir. Hatta içerisine konulan bez 
tesir yaptı. Şiıeler, kremler, pud- da minimini bir şişe uzattı. Etike.. ler bile tamamiyle yerli mensucat• 
ralar arasında dolaşan eller inli .. tinin üıtünde ( enüs ıtrıyat fab • tandır. Bir ayakkabı tamam 28 tez 
hap hususunda ısahıraızlık göster • rikası, unutma beni) yazıyordu. gahtan geçmektedir. 
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Serginin Yedinci Günü 
1 felinin çalışkan gençleri sergi açı-
lalı bir hafta olduğu halde bu sene 

temsil vermemişlerdi. Sergi için 

hakiki bir eksiklik teıkil eden fir· 

maların ve tertip heyetinin bu nok 
ta gözünden kaçmamış Cümhuri • 

yet gençler mahfelinden temsil ver 

Paviyonun önden görünüşü 

mevsimlere nazaran tevsi etmekte 
dir. Yaz mevsimi için tenis ve spor 
ayakkapları hazırladığı gibi kış 
mevsimi için de şoson, lastik, polis 
ve sıhhiye memurlarına mahsus 
çizme ve muşammalar yapmak • 
tadır. 

Gislaved fabrikasının memnuni
yetle karşıladığımız yeni teşebbü· 

sü 1933 senesi nihayetine doğru pi
yasaya otomobil lastikleri de çıka • 
rabilmesidir. Sağlam olduğu kadar 
ucuzluğu itibarile de bu teşebbü -
sün otomobil sahiplerini mahzuz 
edeceğine şüphe yoktur. 

Çünkü, evevla Avrupadan ge .. 
tirilen malların metaneti bazı se· 

beplerle azalmakta fakat kıymet• 

leri ise daima yükselmektedir. 

Halbuki Gislaved fabrikasında 

Beşinci yerli mallar sergisinin ı yetle nazarı dikkate almış ve şöy
dün yedinci günü idi. Sergi; haf- le bir şekil bulmuştur. Sergiye mah 
ta arası olmasına rağmen, dün de sus bir pul ihdas edilecek bu pulu 
sabahtan akşama kadar birçok zi- almak gazinoda oturanlar için mec 
yaretçilerle dolup boşalmıştır. Dün buri satışlarda ihtiyari olacaktır. 

sergiyi gezenler yirmi bin kişiden Yalnız bu usul bu sene vakit geçti
fazla idi. Sergiyi gezenlerin mü - ği için gelecek seneki sergide tat
him bir kısmını ecnebiler teşkil et· bik edilecektir. Bu pulların hasıla 
mektedir. tı Hilaliahmer, Himayei Etfal ve 

meleri rica edilmiştir. Bu ricayı otomobil lastiklerinin metanetini 
kabul eden amatör gençler dün ge- bozacak ürselenmeler, yatıklığı i
ce sergideki salonda güzel bir tem cap ettireke uzun müddet bekle • 

Sabah gazetelerinden biri sergi- Tayyare Cemiyetleri gibi hayır ce
ye girenlerden 40 para duhuliye a- miyetlerine terkedilecektir. 
hnarak bu suretle toplanacak pa - Her yıl açılan yerli ma1Jar ser
ııa1arm ftayır cemiyetlerine veril - gisinde güzel ve muvafık temsille
mesini teklif ediyordu. Sergi tertip riyle halkın temaşa ihtiyacatma hi 
hepeti bu noktayı kemali ehemmi- tap eden Cümhuriyet Gençler mah 

sil vermişlerdir. Gençler ''Bir var-

mış bir yokmuş!,, isimli iki perde
lik bir vodvil oynamıılar, halkın 

fevkalade takdiriyle karşılanmış

lardır. Cümhuriyet gençler mahfe 

li serginin devamı müddetince bir 
kaç temsil daha verecektir. 

meler mevcut olmıyacağı gibi rü
sum, nakil masrafı, komisyon ve 
sair fazla masrafları bulur..mıyaca
ğından kıymetçe de A vrupadan ge 

tirilenlere tercih edilecektir, 
Cislaved fabrikası tezgahları 

imalatını bu tarzda tevsi ettikten 

lerini sür'at ve emniyetle t 
başladığı için pek yakında 
laıacak it nisbetinde itçi te 
nı ae şJ.maıuen nazarı auc 

maktadır. 

Fabrika i~in ~ok ha 
oian bir mesele 

T etviki sanayi kanununuıı 
vaddi iptidaiye listesinde k 
muafiyeti bu fabrikanın do 
sına sebep olmuştur. Fakat ·· 
lerce lira sarfiyle vücude gel 
memleketin bu kısım ihtİ)' 
tamamiyle tekabül ve ihracat 
bilecek derecede muntazalll t 
tı ihtiva eden hu müeasesenitı 
faaliyete geçtiği sırada bet •e. 
muafiyet cetveli bitmif ve b• 
nelik cetvelde ise, kauçuk ~11 

madığından müessese bu ıP 
maddesine gümrük resmi ,,e 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Bittabi iki defada mumele 
giıi vermesi dolayısı ile tal'~ 

·re•· 
sair suretlerle memlekete gı · 
masil mamulata rekabet ede 
cek bir vaziyete girmiştir. 

K l .. • d . ki do uvvet e umıt e erız 'f"' 
ve faaliyete geçmiş olan k•,,, 
bir fabrikamızın kapanın•~ij.., 
halde meydan verilmez. d t 

d' e muafiyeti olmadığı tak ~ 
11 

j 

zilatlı bir tarifeyle kauçugıı ,ti 
her halde lazım gelir karı• 
bulunuyoruz. . t' 

.yiıfl 
Memleketmizde san de' 

.mamiyle inkişafına çalıfaıı f-"ti 
ricalimizin memleket ıne~bii' 
uygun gördükleri her tefe flİ..,-
.h · IA k ld "' kad•t ·· ı tıyacı ayı o ugu f I 

·oe ' ye ve tesvik edecekler• ed) . .. . l•" ·~ caız olmadığından (Gı• 
1 

d• ~İ 
rikasınm da iyi arzuların ei;ıs 

k. de' 
ve ehemmiyetle ta ıp ~ / 

l l ehr · 'f emin o mak azım g bir 1 f' 
Memleketin belli baf1~11• ,; ' 

cakları olan fabrikalatJbir ' 
d .. eıı 

şatmak hepimize Uf 
fedir. 
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Sergisinde· 
Kıymetli bir Türk müessesesi t ........................................................................................... . 

an bul ldrofil pamuk fabrikası mem-
"ECE,, Kadın çorapları 
neden tercih ediliyor? 

ketin mühim bir ihtiyacını karşılıyan lbrahim zade ve Bekir zade fabrika., 
sının çorapları çok güzeldir faydalı bir müessesedir 

il ltıüess;se i~tikb~lde memlekete daha fay dalı olabil-

' 

ltsi için şimdikinden fazla himayeye muhtaç bulunuyor 

Gene bir kadın 

kalabalığı... Yavet 
yavaf biz de ıokul -
duk .•• Elden ele dola 

'ltrıb tan rengarenk ço· 
· l ul Pamuk rak Adana ve lzmir pamukları raplar... Pavyonun 

."rı Türk A - kullanılmakta ve imalatta hep yazııına baktık: lh-
r.Ldt:~ti: Fı'rma kt d d Bek' 
"'ll -ca Türk i§Çileri iıtihdam etme e ir. rahim za eve ır 
o d n sonra, Bu fabrika memleketimizde zade çorap f abrik"'-i~ ~ güzel bir ~::. !. :~.::~ 'd f'l k · 'h l d f b · 11' "'tal d .. • • • · .. • ı ro ı pamu ııtı sa e en a rı· 

e en bu ı.m ııı:u .. \, Elden ele dolatan 
· ten· h kalardan ürüncüıüdür. Memleke Oft ın tari çe • • •' :ı- çoraplardan birini 

erınıek iste- timizde üçüncü olarak teeaaüı et • biz de elimize al-
miıtir. Bundan evelki fabrikalar drk, baktık. (Ece) 
himayeaizlikle beraber idareıizli • markalı İpek kadm 
ğin de büyük teıiri kartııında ıön· çorabı: Evirdik, çe· 
müttür. lidareıi muktedir ellere virdik hakikaten gö
bırakılan ilmi bir sistem içinde ça· rünen bu rağbeti ka
hımakta olan bu fabrika istikbal- zanacak kadar gü -
de memlekete daha faydalı olabil· zel bulduk. Bunların 

ı~ 
~ lI ıeneainde 
,.~ ektif tirket 
~tee .. 

!il.. ••uı eden 
~•ıe 'k' •e ı ı ıene 

t, doktor ve tüc-
• ••rııfından bul-

Li 't11tıayedarlar
r an · 

İıld onun tirket 
e faaliyetini 

yanında müslin, İpek mesı ıçın daha fazla himayeye 
oval çoraplar da yı· muhtar bulunmaktadır. 

:ı- ğm yığın duruyordu. 
etnıi§tir. Bu 

.\"rupanın pa 

' " r e rnenıucat 

"1drofil pamuk fabrikası., 1930 Bilhaaaa Bursa i~-
seneıinde piyasaya (38.000) kilo, ğinden yapılmıt er- Fabrikanın sergideki paviyonundan 
1931 senesinde ( 46.000) ve 1932 kek çorapları çok bir görünüş 

)' 
1
\döküntüleri -t• an fena pa· 

· ~rllıdan memle. 
ıtlı:ı:· ,, 
i 1 ll(Urtaran bu 
~teeııüs evelce Sergide pamuk fabrikasının paviyonu 

ft •iı (Rekor) markalı pamuk sulü olarak tevai ve inlciıaf eden 
llrıi \'e sıhhi bir surette ıhlah bu tirketin faaliyeti de bu ıuretle 
k ~ernleketin bütün idrofil Türkiye ihtiyaçlarına kifayet ede-

(!G ıhtiyacını temin etmiıtir. cek ve hatta ordumuzun idrofil 
• >ij ~huriyet hükumetimizin sa- pamuk ihtiyacını tamamiyle kar· 
tidd~rnaye huıuaunda gösterdi· tılıyacak bir raddeye varmıttrr. 

1 
"e !Üınullü alakanın mah· Fabrikada iptidai madde ola -

llflM1ll~illlltıı::Hıtflltlllillllııııı11ıııııııııı11111111ııııııııı11111111ıııııınııı11111111ııııı11ııı11111111ııııııııııuu 

liililiahmer San' at 
~"İnde yapılan elişleri 
&'il hayırlı müessese yüzden fazla 
~\l işçiyi himaye ediyor 

11• 'erıe ı· 
.'''İtıj Yer ı mallar 
11\dtrı n :n cazip köıe· 
t s.

11 
bıri de Hilaliah

~~otı at evinin elifleri 
Udur 

~k· . 
'~ 1rıc · l l)orı e 1§ erden olan 

d, e!Yası, ayni za -
f ll<!f' b 1dir, 11 İrer sanat 

~t ..... 
~~ ··~lek . 

tllj . etırnizin çok 
t.. bır rn ·· . 

· ~tl\ı· uessescıı 

~l\itt h· •ahrner Cemi - Sergide "Hlllliahmer San'at 
'•tae~ll:ıaye ettiği bu evi,, paviyonu 

~ide; ce e~ çıkan sanat işleri ö -, essese yüzden fazla İ§Çİ himaye 
~ı 'rı o}i\ll:ııyete şükranla, sanat · etmektedir. 

'ı-ı,,. n bik h · ·ı z 'f k 1 b" "k k .. a' ·•• k es ve mu acır aı e arı çay ta ım ar, uyu , u -
~~. otdu~~§ı da takdirle müte - çük örtüler, ipekli blüzler, eıarp

ıı,. 'it,, lar, kombinezonlar, çamaşır ta· ••ld· e,e . 
~ •ı-• .\ nın rnaksadı, ticaret kımları, matlahlar, peçeteler, fa-
. l t~rl '~cak, bu yavruların se, çocuk elbisesi ve ıemsiyeler 
ı Ji· erın· b . 1. k'I ~ ıJ'ı· ı gerek Cağaloğlun- ı u müeaseaenın mamu atını teş ı 
e •ahnı ı k h b' · k ·· 1 b · t ' ae er slanbul merke • etme te ve er ırı pe guze ı-
tt~ tele b" k 'd' )' ek oyle sergilerde teş- rer sanat ve zev eserı ır. 

ittt'1t ~~teti~le halkın zevkine Bu müessesenin zarif eıyaların 
~-ti de\'a 

1
! nıabetinde bu hayır- dan almakla, ayni zamanda bu 

I~ )le d Ilı edebilmek ve netice şefkat yurdunun idamesine ve kim 
'.-. ... ,l~·""ernleketimizde bu ı sesiz sanatkarların refahına bir 

'r Yetiıtirmektir. Mü- hizmet olur. 

senesinde de (50.000) kilo idrofil nazarı dikkatimizi celbetti. Hanım Dedi. 

pamuk çıkararak birkaç yüz bin Iar ise ekseriyetle (Ece) markalı Kibar aleminin tanmmıı ıima· 
liramızın memleket haricine git - çorapları seçmekte idiler. Bir Ha- larından olan bu Hanımefendinin 
mesine mani olan kıymetli bir mü nımefendi: (Ece) çoraplarına kartı gösterdiği 
esseıedir. - Çok ıağlam, çok zarif, ben rağbet, bunların sağlamlığı niıp~ 

Bu istatıstife nazaran; fabrika· 
mn her sene artan istihaalit ve aar· 

de hütün tanıdıklarım da hep hu tinde tıklığını da ispat eden en 
çoraplardan kullanıyoruz. kuvvetli bir delildir. 

fiyatı baıka bir noktai nazardan 
da kıymetli bulduk . 

..,,,_ı•w ı ......_......, __ 11nıııııı11r111111111f11'•Dı11ııııııı1ııııınıııın1111ııııııııı1ırıııırrııııııııııı111111ıııım 

Karahisar Maden Suyu Yapılan vasati hesaplara göre 
Avrupa memleketlerinde istihlak 

edilen idrofil pamukların nüfusa 
nispetle adam batına takriben ae • 

nevi 100 - 120 gram dütmektedir. 

Biz de ise bu miktar 5 - 6 ıram· 
dır. 

Bu hesap bize gösteriyor ki, he· 
nüz "ldrofil pamuk,, un bizde fay-

dası layikiyle anlatılamamıf, an
cak fevkalade bir ihtiyaç zamanın-

da alınması lazım gelen bir teY o· 
Iarak telakki edilmittir ve edilmek 

tedir. Halbuki, "ldrofil pamuk,, 
un hiç olmazsa her evde (50) 

gramlık bir paketi daima bulun • 
malıdır. Deride küçük bir aıyrın • 

tıyı, ehemmiyet vermediğimiz bir 
ıivilceyi çok defa idi bir bez par

çası, yahut tilte veya yastıktan 

çıkardığımız bir pamuk parçaıiy • 

le sileriz. Bunun ekseri bir aile 
için vahim felaketler tevlit edebi-

leceğini hiç dütünmeyiz. itte bu 

ve buna mümasil daha pek çok se

beplerle bir "ldrofil pamuk,, pa • 
ketinin evimizde bulundurulmuı 

sıhhi ve mübrem ihtiyaçlarımızdan 

biri vehatta en mühimlerinden bi

ridir. Maamafih, hükumetimizin 
11hhi teıkilitı vaaıtaıiyle yaptığı 

kıymetli tenvir ve irtatların "ldro
fil pamuk,, larımn sarfiyatında mü 
him bir amil olmaktadır. Geçen 

senelere niıpetle görülen f azlalrk, 

halkımızın 11hhi takyidat araam

da buna da ehemmiyet vermeğe 

başladığını gösterir ki !ayam mem 

nuniyettir. 

1 
ınıAııaıuner eemlyetı ııergl balı~eslnde mı • 

zıka köşküntln altındaki carlp ve ı:arll pav -

yonlardan birinde de Karahlaar maden 1111yu 

DU ıetlı1r etmektedir. Bu faydalı llOYUD BllA

llahmer tarafından ı,ıetnmeğe bS§landıft 

s!lndeaberi membamda ılfelcrln doldurula -

sondaki itina ve temb.llğo ao.ii derece cllkkat 

yüzünden lıe.rkeste bUyllk bir itimat uyan • 

mı,, rafbct de o nlsbctte ÇOIJWmttır. 

Resmlmlz sergide Karahlsar maden 

yuna talı.sa edilen pavyonu cöat.erlyor. 

llU .. 





J~ne ~: 
il ----·-,ah; Kadın,, ın en çok 
oşlandığı masal! 

ılq kudretli Şark hükümdarile inzivayı 
'L,

11 mağrur Prensseten bahsediliyor 
ııı J( 
1 adın ın e h · k' · h 1 ·· 1 · B · ttd '' n Ofuna gı - ıyı azır amasını soy emış. u ıç-
. Cte~n biri de masal dinle - kiyi içen her kadın, hükümdara 
t,lll, ~ Garbonun böyle ço-

1 

sevgi, onun kendisini oktaması i -
Yull · ... · - . ltık erı az degıldır. Ha· çın çılgınca bir ittiyak duyarmıf. 

hu l~rnanına ait bazı te - ı Halbuki, bu içki, prensese hiç le 
•uıı eti · · Y erını muhafaza sir etmemi§. Muvaffakıyetsizliğin-

Jıo,ı,nd .. den dolayı yeise uğrayan hüküm -
lıı hof)a ıgı ~asal, hangisi - dar, gazaba gelmiş, prensesi geniş 
~''- ndıgı masal, anahat- bir demir kafes içerisindeki kap -ca s .. 
I~ .u ımış: 

~itlc·~ca evvel, kudretli bir 
~~~darı, harikulade güzel 

•ı b .. . 
~d egenmış. Hoşuna gi -

t, b •nı ele geçirebilen hü -
lltt ~ Prensesi de ele geçir -

Qıı •• 

lanlarm arasına attırmış. Ka.plan -
lar, prensesi parçalıyacak yerde, 
zebun, onun ayakları dibinde uza
nıp yatıvermişler. Bu hali gören hü 
kümdar da hıncından birdenbire 
kalbi durarak, düşüp ölmüş. Ma -
iyeli, bu esrarengiz tesirli prense-

1 sin serbestçe çıkıp gitmesi için, 
korka korka, demir kafesin kapı -

ı sını açmaktan başka bir şey yapa
mamıılar. Mağrur prenses, haya -

1 tının sonuna kadar gururu sarsıl • 
madan yafamıt !,, 

Bu masalın, inzivayı sevişi ve 
sonsuz gururu ile de me§hur "118.hi 
Kadın,, ın en hoflandığı maaal o -
luşu, hayli manalı, değil mi? Ne 
uygunluk! 

Greta Garbo, masaldan o dere
cede hoşlanır, ki nerede bir masal 
kitabı görse hemen alır, kütüpha -
nesine yerlettirir. Bu itibarla, o· 
nun hotuna gitmek istiyenlerin 
masal kitapları bulup kendisine 
hediye etmeleri, pek yerinde hare· 

ı ket olacak! 
1 

Almanların çevirdiği muhtelif 
tarzdaki filmlerden bazıları: 

Almanya -
da film çe -

vırme faa -
liyeti, tam 
manasile ha • 

raretle de -
vam ediyor, 
Muhtelif şir -
ketlerin ha -, 
zırladığı film 
lerden bir kıs 

mının çevril -
mesi bitmiş, 

bir kısmının 

çevrilmesi he 
nüz tamam -
]anmamıştır • 
Sinemalara 

Almanlar, film 

sahasında bu sene 

her seneden fazla 

çalıştılar. Pek çok 

film vücude getir

diler. Ayni zamanda 

genç yıldızlar 

yetiştirdiler ! 
rağbet gös -

terilecek mev " Hayat yar1n bafhyor ,, filmlnde ~ 
sim yaklaş • E .h Havsman ve Hilde Ştolts 1 ayrılmıftır. Bu esastan karı, l<oca 

. . rı 

1 
1 

·ı A . .1 rollerindeki iki artiıtin de kuvvet • 
tığı ıçın, henüz tamaml~~~ıyan ng~ tere ve. menkada ç.evrı en li temsil muvaffakıyeti gösterdik· 
filmlerin de bir an evvel bıtırılme- yenı bazı f ılmlerden evvelce bu 
si için uğraşılıyor. sayfada bahsetmiştik. Bugün de leri kaydediliyor. 

Almanyada bu sene film saha - Almanların yeni filmlerinden di - "Sevmesini bilmelidir!,, ismin • 
sındaki faaliyet, geçen senelerde • ğer bir kaçını not ediyoruz. deki film, eğlendirici bir filmdir. 
kine nisbetle fevkalade artmıttır. "Hayat, yarın başlıyor11 isimli Bu filmde Roze Barsoni, Hilde Hil 
Bu sene çevrilen muhtelif tarzda - filmde, baş kadın artist rolünü debrand, Georg Aleksander, Volf 
ki filmlerin sayısı, geçen senelerde Hilde Ştolts, baş erkek artist rolü- Albah - Retti,Oskar Sabo, Maka 
kine nisbetle daha çoktur. Ve çev- nü Erih Havsman oynuyorlar. Bu Gülstorf rol almışlardır. . 
rilen, çevrilmekte olan filmlerden filmin rejisörü, Verner Hohbavm _ Bu artistlerden Georg Aleksan • 
başka, çevrilecek filmler de var - dır. Kocasını seven bir kadın,.... der, lstanbuldada kafi derecede ta 
dır. k1Skançlık yüzünden cinayet itli - nınmış ve sevilmiş bir artisttir. 

Digw er taraftan Almanların genç. e b' ko G b" k Volf Albah - Retti, evvelce de y n ır ca,... enç ır emancı ... 
yıldızlar yetiştirmek hususunda bu Kadın, bu vaziyete rağmen onu se kaydetiğimiz gibi, Almanyanın en 
sene içerisinde gösterdikleri faali - viyor, hapishaneden çıkmasını bek genç ve muvaffak bir artisti .... Şim 
yet ve elde ettikleri muvaffakıyet liyor. Nihayet kocası serbest hıra - di Magda Şnayderin film efİ ... Ro 
te, bu arada bilhasa kayde değer. kılıyor. Sonra ... Mevzuu uzun uza- ze Barsoniye gelince, bu genç yıl • 

Gerek Almanların yeni filmleri- dıya anlatmıya lüzum var mı? dız, Almanların pek hotuna gidi -
nin bazılarından, gerek Fransa, Filmde ruh tahliline geniş bir yer yor. Şöhreti gün günden artarak, 

büyük yıldızlar sırasına gireceğe 

:" Grı·ta G 1 t, llu ıırboııun kııklatuı 
ku1<ı ı 

lııra a ıır, bağlı buhıııduKU ip· 
Octa AUl!UI'~ fu Jteş/uu:' :J<alecid : 

benziyor. 

Yeni filmlerden diğer bir kaçı 
da şunlardır: Fritai Pisetta, Pavl 
Klinger, Valter Griyp tarafların • 
dan oynanan mevzuu köylülerin 
hayatına ait "Kan ve toprak,, fil -
mi; Margarete Kupfer, Liyen De -
yen, Frita Kampera, Herman Ti
mig taraflarından çevrilen "Sevgi, 
hedefinde !11 filmi, Liyan Hayd, 
Helke Jürgensen, Viktor dö Kova 

°llllt 
1
':'tlrller<>k tr·klldlk!;<>,' lst<'nil· 

rıa.. · 1 abıın 
~ ~ l<'J,tedlr. Kuklalar 811h • 

(Gr~t •n) ın m~hur gururuna tf-1-
11 Gn bo bııı r _la artık hrr lııtcdil'I· 

L. r'AinJı' ) ""-. "fllıtaı .. drnUI~ ormıı:t. On'ta 
, ""trıı._. lltın1 -.-ı11a n dıın~di - Inl görmek 

r kuı.ıa 
liitı..r o~ nııtılıın yerlr.re 

"1eğe ba~lamı~lıırdır. 
a, ç k 

d'"·t~ ntağrurmu•. Hüküm 
·ı " ın. :r 

'fı k def ı reddetmiı, Haya -
faıı a olarak b .. 1 b" 

1.. ~ıl'tlıi . oy e ır 
~l\ ılık baılangıcı ile 
t ~· kudreti' h''k'" d ır hidd ı u um ar, 

""-~'llae . ete kapılmıf. Mai-
-"" ıı ıa k ttlal· rayına aç.ırmala l .,. 
l~)ı t.tı, Yol 
. "'t ""e unu beklemişler, 
t 111t. do~ Prenses dağda yal-
lı~'~•l, 'tırken, üzerine a -

) •kı l'tııtlar 
' 'a· . ~arı, 1~~Yi reddettiği içni 

&Ot" 

' uumıwı11nM11n•1"""""''••1Ht1111111111uıuılin11ı•ııuııt1KWıtwuııH11111MM1r11nınu:ııın11mmımımıınuı11UMınıı•Ut1tUUııu 11ıut1111wnKm1ıu111uuııımııımuumnuııunıı1111nuıuıttıttnı 

Rudolf Hiden, bir filmde 
başartist rolünü oynıyacak ! 

İarak tesbit olunmamıttır. Hiden'
in bir sene müddetle "Rasing,, klü 
büne bağlandığından Paristen ay
rılamıyacağı düşünülmüş, filmin 
Pariste çevrilmesi kararlaştırılmış-

Geçen sinema sayfasında, en ta
nınmtf Avuıturya futbolcularının 
bir maç için yaptıkları antrenma -
nın filme çekildiğini, bu filmin 
çok alaka ile karşılandığını yaz -
mış, bundan latife yollu "futbol 
sahasının yıldızları, film sahasın • 
da da yıldız oldular!,, diye bahso· 
lunduğunu kaydetmittik. 

Gelen son haberlere göre, latife • 
hakikat olmaktadır. Ancak, Avuı-

turyanın en tanınntıf oyuncuları -
nın hepsi için değil. içlerinden bi
ri iç.in ... Belki de timdilik böyle! 

Film yıldızları sırasına geçmek 

' taraflarından çevrilen "Cenuptaki 
şato,, filmi, Eri Bos, Gustav Diıl 

' 
tır. 

Pavl Kemp taraflarından çevri • 
len "Bir gecenin romanı,, filmi, 

Şimdi Pariste bulunan meşhur 
kaleci, filmin provalarında muvaf- Annabella ve Gustav Fröhliş taraf 
fak olmuştur. Kendisi, bu yeni fa- !arından çevrilen "Güneş •§ığı,, fil 
aliyet sahasında çalışmaktan pek mi, Liycn Deyers ve Herman Ti -
memnun olduğunu anlatmıştır. mig taraflarından çevrilen "Kıra 

çıkış,, filmi, Şarlotte Ander ve Vik 
Spor sahasında şöhret edinenler 

tor de Kova taraflarından çevrilen 
den film sahasında çalışmıya da • 

"Güneş altında başbaıa !,, filmi, 
vet edilenlerin sayısı, gittikçe ar -

Renate Müller, Villi Friç, Pavl 
tıyor. Yüzme şampiyonları Coni 

il:.:•tt ~.... Urülen prenses, hü 
~~"'.. fısın.. ık l üzere bulunan Avusturyanın ve 
~ \it. ı:- "" Ç arı ınca, du 
hl\, 011\l ı:.le geçirdiği için Orta Avrupanın en meşhur kaleci-

Hörbiger taraflarından ·ı 
Vaysmüller, Buster Krabbe, spor çevrı en 

. "Vals harbi,, filmi, Mariyanne 
sahasından f ılm sahasına gecerek . Hopp K ·11 5 · f O 

" tık.. ltıü t h b si Rudolf Hiden'dir. Avusturyalı -
"\~ "\tllıd s e zi akıtlarla 

h
. 

1 
i e, anı a pıra, ranta s • 

muvaffak olanların şimdiki a de F ten, rits Rasp taraflarından çev -
~ bir t•ra, her zamanki gi ların sadece "Rudi,, dedikleri ve 
·~ ı ~le avırla, §Öyle dem it: çok sevdikleri bu futbolcu, Fran. 

111' \t~? Q~eçirdiğinizi mi sa_ ıızların "Rasing,, klübü tarafın -
~~\tll\t~. f~e zannetmekle al dan Fransaya çağrılmıf, Hiden, bu 
~ ~'-.bil llnkü vücudum e - ı daveti kabul etmi§, bir sene müd -
~~ ~ \t"'· ;~~uhum elinize geç ı detle "Rasing,, klübüne bağlan -

başlıcaları .... geçende Anni Ondra rilen ''Tirol Judası,, filmi, Harri 
ile evlenen eski dünya ağır siklet Lidke tarafından çevrilen "Pazar 

ce filmin mevzuunu öğrenmek is - boks şampiyonu Maks Şmelingin akşamları köy havaları çalındığı 
temiştir. Mevzuun sporla alakası de knrısı ile birlikte bir film çevi - zaman,, filmi, Ursula Grabley, 
bulunduğunu görünce, teklifi ka - receği söyleniyor. Sonra şimdiki Mariya Maysner ve Frits Sulta ta • 

dd 
. . F dünya ağır siklet boks şampiyonu ra.flarından çevrilen "Bar kızı,, fı'l 

bulde tere üt etmemıştır. ilmin -
Primo Karneranın da Amerikada mı. 

ismi, "bir kadın ve on dört erkek,, 

tir. Hiden, bu filmde baş erkek ar· 
film çevireceğini bir müddet evvel Bu nolettiğimiz filmlere ve bun-
sl.nema sayfasında haber vermi• - ların har·,.· d k 1 ı d 

~'! \t, ~tıi 1llıa ve yalnız be-, mışhr'. Tam bu sırada "Metro -
"~"' l'tı •araılmaz guru- Goldvın - Mayer,, film şirketi de 
\b..~t.t, b kendisine bir film çevirmek tekli • 

--q. \l .. '· isti .. •0 :zlere hiç aldı- finde bulunmuştur. tist rolünü oynıyacaktır.Kadın baş 
>'U<:iiıüne sihirli iç- Bu teklif kartmnda, Hiden, ön- artiıtin kim olacağı henüz kat'i o -

:r,. ı_:;: e a an ara air iler 
tik. Ve nihayet işle futbol sahasın- de daha etraflı surete izahat vere-
dan biri: Rudolf Hiden !... , ceğiz. 
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İzmirde 
Trakya da 
················-········ ············-···················· 

Balçık Panayırı 
• 

Yazılan ve yazılacak yüzücüler ' 
dikkatle okusunlar 

Müsabakamıza yazılanların sa
yısı gün geçtikçe artmaktadır. 

!ekleme,, atlamasıdır ki bu müsaba 
ka !İ,manlar arasında yapılacak
tır. Ve en baıta Milliyet gazetesi 
spor muharriri Muhteşem Özdemir 
Bey yazılmıştır. Bu müsabakaya 
hakemlerimizden Ahmet F etgeri 
ve kaptan Ziya Beyler de girmek 
arzusunu göstermişlerdir. 

Kürt Yusuf Bey garip 
bir şekilde yaralanmış 
lzmirde nakliyat ve yol müte· 

ahhitliği yapan ve Kızılçulluda o · 
turan Yusuf Bey isminde bir zat 
feci bir kazaya uğramıştır. 

Saray kasabasının bir hususiyetı 

Dün de yeniden birçok yüzücü-
Hapisane - Cemiyetler 

kaydedilmiştir. Şimdiye kadar 
kaydedilenlerin içinde Tür -
kiye şampiyon, mıntaka şam 

piyonlarının mühim bir kısmı bu • 
lunan yüzücülerimizin isimleri ate 
ğıdadır. 

Saim (İstanbulspor), Hasan Boy 
(Vefa), Jale, Fuat, Necla Hüsnü, 
Yani Gramandani. 

100 metre Meti, (100, 50) mel 
re Fikret, 200 metre, Jarj Angeli
diz 100, arka üstü - lvacla Y orgi 
Dedeka (atlama) Mösyö (Li) 
100, 200, 300 ve atlama) . 

Matmazel (Li) 200 kurmağala
ma 50 serbest 100 sırt 100 kurba· 
ğalama L\ıtfi Bey (100), Şadan B. 
200 kurbağalama, Karagümrükten 
Hikmet Bey ( 400) ıerbcst, Ragıp 
Bey 200 serbest. 

Kızıltopraklan Hüseyin, Kara· 
gümrükten Müştak, Ramizden 
Yekta Valentin Strikalkin Beyler 
ve Vefa klübünden (200-400) 
Kemal Bey. 

Galatasaray klübünden Orhan, 
Mehti, Jozefin, Halil, Talat, Suat, 
Naili Beyler. 

T opkapı gençler birliğinden: A 
sun Mustafa, Bahaettin, Nazif, 
Y akup, Dirtat Beyler. 

Fener bahçe klübünden: Salim, 
Cemil, Ömer, Nejat, Olhan, Hı
raç, Çarbis, Necdet Fahir, Jira
yer, Talat, Hırislo, Fuat, Turan, 
Mahir, Nezihi, Fauf, Fethi, Ta· 
rık, Berç, Bernan, Şefik, Save· 
ci, Nuran Beylerle Leyla Hanım. 

Beykoz klübünden: Torna 
Saffan, Agah, Vangel, Kamil. 
Lili, Hakkı, Mihal, Niko, Ha · 
&an, Adnan, izzet Behçet, Selim, 
Behzat, Behçet Beyler. 

l. S. K. klübünden Mamburi, 
matmazel Rut Müller, 
ler, Nejat Beyler. 

Suzi Mül· 

!kinci eğlenceli müsabaka da 
bizzat gazeteciler arasında yapıla· 
cak (50) metre aerheJt yüzmedir. 
Buna ıimdiden Yakıt fotoğrafçısı 
Ali Beyle, Anadolu jansından 
Mehmet Salim, Cümhuriyet spor 
muharriri Ahmet Ihsan, Milliyet 
spor muharriri Muhte§em Bey· 
ler yazılmıtlardır. 

Halk i~in yer temin ettik 
Bu büyük müsabakaları görmek 

arzusunu gösteren birçok okuyu • 
cularımız var. Yüzme havuzların • 
da seyircilere hususi bir yer ayrıl· 
mak adet olmadığı için davetlile -
rimizle müsabakaları hariçten sey
retmek istiyen karilerimize baıka 
bir yer teminine çalııtık ve kendi
lerinin yüzme havuzuna tamamiy
le hakim bir mevkide olan küçük 
Moda gazinosundan ayrılacak hu
susi mevkilerde yarııları takip et
meleri imkanını hazırladık. 

Gazino ıahibi davetiyelerimizi 
hamil olanlara muayyen tarifeden 
yüzde otuz, diğer seyirciler için 
de yüzde on tenzilat yapmayı ka · 
bul etti. 

Müıabakalarımızda birincilik 
VP. ikincilik kazanacaklara hatıra 
olmaK üzere birer madalya verile
cek, ıu topunda, ve eğlenceli ya
rıılarda da ayrıca birer hatıra ve-
rilecektir. Hediyeler, yarışları 

müteakip Moda iskele gazinosun
da verilecek, danslı çayda dağıtı -
Jacaktır. 

Yazılan ve yazalacak 
sporcular 

Kürt Yusuf Bey sabah evinde o 
lururken. bir aralık aile efradını ci
vardaki dostlarından Nazım Be -
yin bahçesine göndermiş, aile ef
radını civardaki bahçeye götüren 
arabacıya Nazım Beyi kendi yanı 
na getirmesini ve tekrar beraberce 
bahçeye döneceklerini söylemiştir. 

Hadisenin bundan sonraki kı • 
sımları karanlık görünmektedir. 
Söylendiğine göre Yusuf Bey evin 
de yalnız kalınca bir ihtiyat tedbi 
ri olmak üzere bahçeye tabancası · 

nı da götürmek istemi!, tabanca
sını epey zamandır kullanmadığın 
dan yağlamak ve temizlemek üze· 
re kurcalamağa başlamış, bu esna
da tabanca ateş alarak mumailey· 
hin göğsünden ve sol memesinin 
biraz ötesinden tehlikeli suretle 
yaralanmııtır. 

Silah sesini işiten komşuları he
men eve koşmuşlar. Kendisini o 
vaziyette görünce evdeki telefonla 
İzmir sıhhiyesini haberdar ederek 
hemen yetişen sıhhi imdat otomobi 
liyle hastaneye nakledilmiıtir. 

Diyarı be kirde 
Adanaya tabi Kadirli ve civarın 

da eşkiyalık yapan haydutlar ya -
kalanmı§h. Bu haydutlardan 31 
şerir de jandarmanın elinden kaç 
mıya teşebbüs ettiklerinden öldü
rülmüştü. 

Bu şakilere yataklık yapmakla 
maznun yüz on mevkuf Diyarıbe· 
kire getirilmiştir. Şerirlere yatak 
lık yapan bu maznunlar muhake -
me edileceklerdir. 

Hükumet kuvvetlerinin müte -
madi takiplerine mukavemet ede • 
miyen Hacı Veli ve Koz Mustafa 
çeteleri 25 gün evel hükumete tes· 
lim olmuşlardır. Şakiler ilk istic· 
vaplarında kendilerine yataklık ya 
panların isimlerini ifşa etmişlerdir. 
Yataklık maznunları bu ifadeler 

Trakyada dolaşan seyyar mu -
h«tb irimizden: Bundan evelki mek
tubumda Saray kasabaH -
nm yerinden, nüfus, maarif, adli 
ye ve evkaf i şler inden bahsetmiş -
tim. Bu mektubumda da Saray 
hakkındaki tetkiklerimi yazmıya 

devam ediyorum. 

Trakyanm meşhur Balçık pa • 
nayırı Sarayda kurulmaktadır. 

Her sene ağustosun 31 inci günün· 
den itibaren bir hafta müddetle 
devam eden bu panayır için mn

hallı belediye dairesi kaza mer • 
kezine on beş dakika mesafede 
bulunan Balçık denmekle maruf 
ma halde dükkanlar yaptırmıştır. 

Bu dükkanlar sabık belediye 
reisi Hasan Basri Beyin himmel
lerile vücuda getirilmiştir. 

Panayıra Trakya, Garbi Ana· 
dolu, İstanbul , Bulgaristan, Yuna· 
nistandan bir çok alıcı gelmek· 
tedir. Bazı seneler yalnız hayvan 
alım ve satımı olarak 300,000 
bin liralık alış veriş yapıldığı va
kidir. 

Yollar: Çerkes köyünden itiba
ren lstiranca dağlarının iç elek· 
lerini takip ederek Vize, Pınar
hisar, Kırklareliye doğru yapıl· 
mış olnn şose Sarayın içinden ge
çer . Bu yolun iktısadi kıymet ve 
ehemmiyetile beraber başkaca e • 
hemmiyetleri de haizdir. 

Ancak bazı aksamı fena hal
de bozulmuş olduğundan pek 
cüz'i bir mesai ve sarfiyatla tami· 
ri mümkün olan bu kısımlar ara, 
ara, tamir edilmediği takdirde 
ileride tamiri büyük paralar sar • 
fını istilzam edeceği şüphesiz· 

dir. 
Nafia vekaleti vilayetlerde ya

pılan yolların hüsnü muhafazası 
ve bozulan yerlerini~ derhal la·· 
miri için tedbirler ittihaz eyle -
meleri çok isabetli bir hareket o· 

lur. 

Saray hapisanesi: 
Adliye dairesinin ze 

dan ifraz edilerek ha 
haz edilen bu yerin 1<ı 
ya tesebbüs cürmünde 
sakin.i var. Vatanın b 
sanelcrinin ayni akibe 
sı bir temenni muhal 
ben bu duadan kendi«" 
dnn. 

Tayyare cemiyeti: 
Bu küçük kasabada 

şekküller içinde rne 
çok muvaffak olan Ta 
yetidir. Bu cemiyet he 
miyete çok samimi ola 
yelleri sayesinde ce~ 
vi 2,000 lirari müteca"' 
teminine muvaffak 0 

lar. 
31 ağustosta başlı 

Balcık panayırında da . 
gür;şleri yaptırmak iç 
ta \>aşlamışlardır. 

Himayeietfal fUbeti: 
Kazanın H imayeietf 

nin hali çok hazindir• 
ıamimi meıaisine railll 
veçhile muvaffakıyet 
memektedir. 

Gençler birliği: 
Sarayın mümtaz si . 

sında mektep muallinıletl 
lil Bey vardır. Azi 
kan, ateıin bir gençtir· 
kooperatifini tetkil edeıl 
Himayeietfal ve diğer 
cemiyetlerinin katiplilc 
ıipliğini ifa eden bu ıı 
lim dönmez azmile b&Jf' 
gençler Birliği tetkil "'' 
aza kaydına muvaff~ 
Güzel bir de saz heyeti 
tirmiştir. 23 temmuz bl 
Himaycietfal şerefine " 
müsamerede bu ha~ ~ 
ne mühimce bir para t 
lir. 

Kaydedilmek istiyenler çartam 
ha günü akşamına kadar V AKIT 
gazetesinde ıpor muharrirliğine 

veya müsabakalarımızın yapılaca
ğı Moda yüzme havuzu müdürlü -
ğüne müracaat edebilirler. 

Hakem heyeti 
Ba! hakem Federasyon yüzme 

komitesi ve su sporları klübü reisi 
Ekrem Rüıtü, Güreş federaıyonu 
reisi Ahmet F etgeri Bey, denizci
lik federaayonundan Rıza Bey. 

Müsabakamıza yazılma müddeti 
yarın akşam bitiyor. Bu itibarla 
yazılacak ıporcuların bugün ve 
yarın gazetemizde spor muharrir-
1 iğine ve yahut Moda deniz ha -
mamları müdürlüğüne ya bizzat 
yahut mektupla müracaatları la -
zımdır. 

Yarınki sayımızda yüzücülerin 
müsabaka nevilerine göre isimleri 
ni yazacaiız. Sonra kendilerinin 
cuma günü ~aat kaçta Modada bu
lunmaları lazım geldiğini bildire 

üzerine yakalanmışlardır. Kozan • 
da mevkuf bulunan eşkiyaların da 
muhakeme edilmek üzere yakında 
Diyarıbekire gönderilmeleri muh. 
temeldir. ~ 

ıııınııı"""""'""'''•"""" ............ ""'""'""'HnlattPIHNlttlttnımuıınıtıııanun 

zıla ve yazılacak bütün yüzücüle -
rin yarınki spor sayıf amızda çıka 
cak yazıyı dikkat ve ehemmiyetle 
okumalarını tavsiye ederiz. 

Ankara inkılap bi~ 
yurt!!J. _ mezunla~ 

yüzme antrenörü Her Tegethoff, ceğiz. 
deniz lisesi beden terbiyesi mu _ Bu itibarla müsabakamrzda ya -

11. . z k B ,.,-. ................................................... 1··········· ..................... r.:·····ı: .... ı··:········ a ımı e i ey, Kaptan Ziya Bey, .. ••••··••••·••··•·····•·•··••••••••••••••··•····•·••·•• ................................ • ••••• •••• •• ••••••• 
~kinci lnönü kumandanı kıdemli Numarası : Saati : Nevi : :: 
yüzba~ı Abdurrahman Bey, Fuat ii l <' T ürk bayrak yarışı (100 -~00-IOO) H 

i· 2 13 15 400 ccrbcst H 
Rü§tÜ Bey, Her Riedt, Her Eichs· IJ 3 1330 50 ~ .. çocuklara (12-14) yaş H 
tdat, atletizm antrenörlerinden ·ı 4 (14 I li ) .. : J;1 ~5 100 .. .. • ) . :: 
Her Prak. Klüp denizcilik §ubeıi i 5 J 3 40 50 •. ı ckaütlerc (32 den yukarı) ~i 
kaptanlar: Galatasaraydan Şekip, : 6 : ı ı ~ 45 200 kurbağalama :: 
Beykoz dan Fahri, Fener bahçeden il 7 ! 1I4 05 l 00 Serbest ii 
Rüttü Beyler. il s 1 •14 ı 5 100 ,., (Hanımlara) n 

ii 9 · I 4.JO 100 Sırt ü t ü :: 
Tertip ve idare heyeti h 10 H 40 ,\tlama (5 mecburi 3 ih ıh·arl) ,. g 
Gazetemiz namına muharrir :a 

1 
::; 

10 
() s b :: :: 11 v - 00 ~er esı :: 

Sadri Etem, spor muharriri Sırrı, g ı() : \15 20 :;o kurba~alama çocuklara (12-14) g 
l ·ı -,· .. 800 cü Ziya Beylerle Ga alasaray- :: • 13 15 .30 100 .. •• 04· 16) :: 

atletlerinden Ömer Besim, (Ha • ji 14 ı ı 5 40 50 kurbağa lama (tekaütler 32yukarı H 
her) spor muharriri izzet Muhid - il 15 16 T ürk ba)rak )an51 (Hanımlara) g 
d. i°! 16 J 6 QO 1500 serbt.st :: 
ın, Cümhuriyet spor muharriri • ·- •• du,, dördüncü senei devriyesini ik 

Ah lh !! 17 16 ;;5 400 serbest 1 lanımlara :: 
met san, Anadolu ajansından ji 18 17 1 o u topu g mal etmİf, geçenlerde maarif ida 

Mehmet Selim Beyler, Moda yüz· d ıo 18 Ya~lı direk :: resince yapılan imtihanlar netice -
me havuzu müdürü lhsan Kaptan. Si • Atlamalu hakkında izahatı Her mU.ablk •eki7' atlama Y"- :.::.·.~:.· sinde kazanan altmı§ talebeye dip 

•• pacaktır. Fakat bunların beti mecburidir, üçü iht 7 uldfr. V.ecburi 
Müsabakamıza yağlı direkten if olanlaran aev'i ,udarı 1 metreden koıarak yerinde, 3 metreden ko· .. lomaları verilmiştir. 

hafka iki eğlenceli yarı!t ilave Si ,arak önden bGkmeU, S metreden amudea atlama, 5 metreden ar- g. Müdür ve müessis Naciye Ha _ 
:ı: :: ka balıklama atlama, 10 metreden durarak kırlaagıç. •: 1 

etik. Bunlardan birisi "çöm ...................................................................................................................... nınıın devamlı çalı§maları, talebe ··························•······················································································· 

Ankaradaki "İnkılap Biçki Yur nin az bir zamand~ if .J. 
temin etmektedir. f'.J' 

Naciye Hanım P~~ ı'ı~ 
çikaya giderek yefJl·ı/' 
bulunacaktır. Retr"~~// 
Biçki Yurdunun ye"

1 
/ ~ 

müdürleriyle birlild' 



· rkiye Ziraat 
Bankasında·n : 

'ıt~ıakıra'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam edılmek 
-.~:~ ıltı şef namzetliği için 26 · Ağustss - 1933 cumartesi günü 
~llaı~ saat dokuzda Ankara ve lstanbu l Ziraat Bankalarında bir 
il ıka imtihanı açılacaktır. imtihan neticesinde muvaffakiyet 
"'•ı d tire e 'nlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine 
,,~ /ijz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Musabakaya işti-
ftp deceklerin Mülkiye veya Yüksek lktısat ve Ticaret Mek· 
tc.ı~~~nden veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mekteplerin 

~ dır, 1 memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lazım· 

IQttib 
~t•llb an programım ve sair şartları havi izahnameler Ankara, 
ı... ul ve lımir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip-

ıı ""' bu · # '-t•'d ızahnamelerde yazılı vesikal arı bir mektupla beraber An-
lj a Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne nihayet :lO· Ağustos . 

ete 3 •k k 'Gtac §anıına adar göndermek veya bizzat vl!rmek suretiyle 
~t etmiş bulunmalıdır. (3921) 

~aliye Vekaletinden : 
Siı~k - 2257 numaralı Medeni Ufaklık para kanununa tevfikan 

olm ıyan ve ayarlariyle nizamı vezinleri tam bulunan eski 
lliınu. 
kı" v paraların; ileride tedavü,I kıymeti tefedildiği zaman hal-
... llıutaıarrır olmaması İçln, Devlet aletcaklart mukabilinde bir 
"lttidı' h Ye 37 kuruş hesabiyle kabulü takarrür ettirilmiş ve bu 
bıust M 
2 

a alsandık ' arına tebliğat yapılmıştır. 

~Uk - Cumhuriyet Merkeı Bankasınca da beher on gram mes· 
tır Ve gayri meskük halis Gümüş 19 kuruştan satın alınacak· 

~ (3661) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : -
kl!~~~1933 tarihinde alınacak maden kömürünün kilimli veya 

i ocaklarından olması şartı kaldırılarak ayni evsatta digw er 
Ot~kla 
... r kömürüne de teşmili tensip edılmiştir. Muaddel şartna· 
""'~Yi g· örerek fiat vermek istiyenlerin mübayaa komisyonuna 
~atları zeylen ilan olunur. (3867) 

liirkiye Ziraat 
Bankasından : 

8ınk ~tt 
1
. amııın muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yü· 

.._ ıra maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret 
d,~tebj memurlarından ve ikisi oıta ziraat mektebi mezunların
b ._ olmak üzere bilmusabaka sekiz memur alınacaktır. Musa· 
•ısa i "-ü•ad ıntihanı Ankara ve lstanbulda ~ 9 ·Ağustos - l 933 tarihine 

'*t ,,. •f salı gi.inü saat dokuzda yapılacaktır. imtihan programı 
taat ; Şartları havi izahname Ankara ve lstanbul ve lzmir Zi
~•lı ~nkaları~dan tedarik edilebilir. Tal ipler bu izabnamede ya
~ Vtııkaları bir mektupla beraber Ankaracla Ziraat Bankası 
~~t:i~rin Müdürlüğüne veya lslarıbul Ziraat Bankası MüdürlOğü· 
'>ıı~llt ayet 23 · Ağustos· 933 akşamına kadar göndermek veya 

Yermek suretile müracaat etm:ş bulunmalıdırlar. (3920) 

nbul üniversitesi mübayaat 
Komisyonundan ; 

liavd t6at, . ar Pa,ada l'ıp Fa~ı<ültesi eşyasınm lstanbula Şartnamede 
~<lknttı~e? mahallere nakli ve Üniversite binasındaki Edebiyat 
•ıııııı ~· ve_ ilahiyat Enstitüsü eşyasının Veznecilerde Zeynep 

._lıcib· 0nagına nakli ve yerleştirilmesi olbaptaki şartnameleri 
t ' '"c k t '"•. t e p:ızarlı suretile ihale kılınacağından nakle tabi ve 
~ttlttd "saf ve kıymetleri Üniversite muhasebesinde bu'unan def· 
'~lı'tlt c Yazılı eşyanın görü 'ebilmesi için taliiplerio mezkur Fa-
il " tdc mem:.ıru mansusl arına müracaatları ve bu taliplerin 

9l•''lıı - .ı ı.,.~~ eleriyle ve teminat akçeleriyle birlikte 12 · Ağustos· 
tr•i t,,~ •ne müsadıf Cumartesi ~ünü saat 15 de Istanbul Üni-

1 rnübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

~ (3898) 

'- lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Q~~-------------------------------~-"•·ı''koı K ._."lı - 1 azası idare Hey'etınden: Beykoıun bir kilometre :•ai ~erı~~ hususi muhasebeye ait ma li'ımülbudut arpacı çiftliği 

til'~•lll k •nalariyle çiçek bahçesi •e kaymak donduran mesire 
c1ıa:tk 6 

8Ylbakamlıkta mevcut şartnameler dairesinde icara ve
''• ltrt~re :lO gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğun· 
l ialıtr.ı kısım, kısım gerekse toptan çiftliği tutmağa istekli 
~-- 1/. 8 flltlname münderecarım anlamak üzere ihale tarihi o-
Gtlltilıtı • 933 tarihine kadar hergün kaza tahrirat kalemine 

arı lüzumu ilan olunur. (3911) 
._ lt,dıka 
'-•)ı, 93f Bele~iytsi Dairesinden : Uıun Çayırda mevcut ve 
lı~tıt. l 1 .ı•yesı!le kadar atılacak çöpler bilmüıayede sahla 
'-'llt ~iu,~'Plerin iıahat almak üzere muhasebeye ve ihale içinde 

•c,,tlı: ~33 perşembe günü saat lS le daire Encümenine 
1 ılin olunur. (3909) 

-, 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul • izmir sür'at 
POSTASI 

l ler hafta Cumartesi günü saaı 18 
Je Galata rıh t ımıııdan hart'kct P.ızar 
güııli İzmire rnm·:ı al:ıt, Pazartc i ha
reketle Salı gllnü 1 tanbula a' det eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentalığa 

'I müracaat. Telefon: 22134. l!J 
- (002:-ı 

---------.' Deniz Yolları işletmesi 
ACEl1TALARI : 

Kadı köy - Köprül'ıaşı Tel. 42.362 

Sirkeci ~1ühürdar zat!c hanı 

Telefon; 22~40 

lskenderlye Postası 

EGE 
vapuru 8 ağustos salı günü 
saat 11 de Galata rıhtımından 
lzmir - Pire - lskenderiye'ye 
kalkar. (3844) 

Karadeniz Postası 

Gül cemal 
vapuru 9 ağuıtos çaı1amba 
rünU saat 18 de Galata rıh· 
tımından kalkar. (3843) 

DarUtfafakaya 
talebe ahnıyor 

( 1) Darüuaf akaya girmek isti -
yen talebenin anaıız, babasız, ya -
hut yalnız babasız o1maıı ve ilk 
mekteplerin ancak 4 üncü sınıfı • 

na geçmi§ bulunması §arttır. (2) 

Kayıt müddeti 15 Temmuzdan 15 
Ağustosa kadar devam eder. (3) 

Kaydolunmak ve müsabaka imti -
hanlarına girmek için nüfuı cüz -
danı, son mektep karnesi,, tasdikli 

mektep vesil<ası, sıhhat raporu, bir 
vesika fotoğrafı getirmelidirler • 

(3394) 

~ ---·------ .,._ - ~ - -- -- - -~-

Daktilo Aranıf or 
Türkçeye bihakkın vakı f, serı yazan bir daktiloya ibtiyı~ 

vardır. Lisan bilen tercih olunur. 
Vakıt Yurduna daktilo işaretl i mektupla müracaat oluoma11. 

Ziraat V ekiletinden : 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün Lüzumu o ~ up yaptırılacak 6 adet 

kümes ile anbar, depo, yem hazırla!lla yeri ve teferruatı kapalı 
zarf usulile ve 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bu 
işe ait münakasa şartnamesi , mukavelename, umumi ve hususi 
şartname bet lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaletinde Yüksek 
Ziraat Eoılitüsü Bürosundan alınacaktır. Talipler münakasa ıart
namesinde zikredildiği veçhile müesıesece tanınmış olduğu ve 
yaptıkları inşaata ait ve asğari 8 bin lira kıymetinde bir binayı 
ikmal ettiğini ticaret odasında inşaat müteahhidi olduğunu mü· 
beyyin vesaiki komisyona göstcrmeğe mecburdurlar. Talip ler 
kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı 

muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 29 Ağustos 933 
tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Vekllet inşaat komisyo· 
nuna müracaatları ilan olunur. (3895) 

Ortaköy Ferİ)e Saraylannda 

Kabataş Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Yeniden talebe kaydile eski talebe kayıtlarının tecdidi mua· 
melesi 20 Aiuatoıtan 1 Eyliile kadar devam edecektir. ikmal 
imtihanları Eylnliln birinden onuna kadardır. Tedriaata 11 Ey· 
hllde başlanacaktır. Eski talebe yeni kayıt beyannamelerini al
mak •e yeni adreslerini yazdırmak üzere mektebe velilerile bir
likte gelecelderdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin deHmına 
müsaade edilmiyecektir. Leyli ücret üç taksitte 225 liradır. Me
mur çocuklarına yüzde on tenıillt yapılır. Eski leyli talebenin 
yerlerini muhafaza için birinci takıitlerini şimdiden göndermeleri 
lbımdır. {3876) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından • • 

Ankara Bankamıı Merkt:zindc çalışmak üzere Orta Mektep 
veya muadil derecede tabıil görenler meyanından bilmusabaka 
lüzumu kadar Daktilograf alınacaktır. imtihanda muvaffak olan· 
lara derecelerine göre ayda (50) liradan (80) liraya kadar ücret 
verilecektir. Talip olanlar ıeraiti ve imtihan gilnünll anlamak 
için nihayet 15 - Ağuıtos • 1933 akşamına kadar lstanbul Ziraat 
bankaaı MlldBrlliğUne veya Ankarada ldarci Merkeziye Memurin 
MtıdUrliiğUne müracaat etmelidirler. (3919) 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

3/8/ 1933 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

Alım: safi kilogram 11. 144-277 r ... 15.675.351 .27 
Banknot ..................................... . .. 21.872455. -

Lira 'I 
PASiF 

Sermaye . --··············-··································· 
lhth•at aliçesl · ·····-·································· .. ········· . 

üf.ıklık .................................. ; .. .. 698.5 73 .o 7 38.246.379.34 
" TedavUldekl Banknotlar: 

Dahlldekl Muhabirler : o h d"J k k · C 158 748 563 cru te c ı en evra ı na · tıyc J. • • .--

A ltın· !'afl Kg ........... 1.788-024 ~ [- 2.515.003 .70 Kanunun 6 \C 8 inci madde· 
121 1.223.21 Türk li r ası ............................. ., .690.219 .51 

Hariçteki Muhabirler: • 

Altın Safi kilog-ram 3.218-862 4.527.596.39 

lcrinc tevfikan ,·aki tediyat 

Deruhte edilen evra kı nakti) c: 

J ô.228.563.-

bakıyesi ........ .. .. ... .. . ... t5252Q.OOO. -
"arşılığı tamamen altın olarak 

Lira 
15.000.000.

.349.110.2e 

Altına tah,i li kabil Se r be:;ı dö,·izlcı .318.871.11 4.346.467.50 

Hazine Tahvilleri : 
teda\ tile vazedilen............... 11 ~ 8.088.000.- l il ı.:?OS.000.-

Oeruh ıc edilen e' rakı naktiye 
karşılı~ L.158.748.563.-

Mevduat: 
'f ürk lirası ........................ . 
Do' iz . . ......... -. ............. . 

M 22.508.342 .75 
7.876.29) .25 "anunun ô ,.e 8 inci mad· 

delerine ıcvfikan ,·aki tcdiya ı .. 
3() 384.ô3Q. -

6.22$ 563. - 152520 000. -
Muhtelif ..... .. .... .. .. ....... .. ............................ 3ô.9)i.031.03 

CUzdan: 
Sencdııt ................. ........ '' L. 5803 168 .10 
Eshanl\ ı 1' kı uhte edilen CHakı 

tah' ilı\ı J n:ıktİ\'c f.:arş ı lığı (irj. 

bari l;ı\·mctlc) . . ............. ., 27.125.825.-
f:sham · \'e Tah' ilat .......•..•..•.. •• t.497.587 .~5 

Altın ve döviz Uzerine avan• ............. . 
Hlssed" r lar ..................................... .............. . 
Muhtelif 

Yek On 

34.426 580.35 1 

i 

l4.3S2.3S 

4.500.000.-
6.133.7-17.51 : 

243.898.780.29 ~ -
YekOn 243 8ı.JS.7SO .• N 

2 Mart 1933 far'hinden itibaren : 

Iskonto haddi "'8 5 ın - Altın üzerine avans % 4 1/2 
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Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikalaı·ı lür~ flnoninı ~irketin~eO' 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarınuz 

:a!:ı~:aç~::::: Kristol loz ~e~erin Kilosu 36, 7 5 ~un~ı~tu Küp ~e~erin Kilosu 39 ,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sip 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itib 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. S 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamı 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

ıınıınıunııııı uııımuıuımıı ıııııımııınmun Jl1111l1lllt,11!ı1J11J111111U uıııııımııııı ıınııuuıjl!lllt nın:ın tııııur.ıunın uııuuııııımnın uııım ıınaJ1lllfllilı11nıınıuınuuımıımnııııuııııımınıııı1ıııııımııınu11ınııım111 rn11nııımıı1ııııııımınıııuııııınmııımııınımın111ııırınırıııı111ııııınııınınııııııırıuıı11mıJfl11Jnnıı11111nıııınn111nıırm11ııı1111ııı11uuıı1uıı11nııııu111 uırı 1111 n•ııınJ11!91Jm 
. .. - ' .. ..... - ! . . O- • • ,:., , .. • • ' '·· • • 

1 f - ı • . r • ' ' ' .. "' ~~ ~· i~'. ~, ,1 :j· ~ . . t ' • •• - , • • • • .. •' 

•llllllir~ 1111~ Karaciğer - Mide • Barsak Taş, kum hastalıklarının kat'in tedavisi için rnlllllW~~llllllllllBlliR . 

Tuzla içmeleri ·Sarkın Karlisbadıi 
1 Açılmıştır. En Son Konforlu Yeni Öte[ - Pansiyon - Lokanta - Plaj ! 

1 HergUn Köprüden saat 6,30·7,35·8,20·10·11·13,15·15,10da Haydarpaşaya giden ~ 
vapurların trenleri ve cumalara ilaveten sabah 7 vapurunun treni i~me 

membalarına kadar gider gelirler. 
!6 

• ~ ın ını ~nı ıın ııınm~ıııı ım ıııın ıııı mı ıııınııınıııı ıııınıımınııooııı ııınıınııııııınıııınıııı oomıooıı ııı mınıımııımııı 1111 mı ıım ıııınıınmın ııınımınııınıııınıınıııııınıımıııımıı~ımooooıınııı@ıııınınııııııı~ııın~nı • 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sıvas hatta üzerinde Kunduz civarında kain taş o· 

cağından "5000., metre mik'ap balashn ihracı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 19 - 8 - 933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra 
edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları, "31 t,5,, 
liralık teminata movakkateleri ve cari seneye ait Ticaret Odası 

vesikalarile birlikte aynı gün ve saatte münakasa komisyonunda 
bulunmalan lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'
da Nafıa Vekaleti Levazım Miidürlüğünden, lstanbul'da Haydar
paşada Uman İfleri Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik 
edebilirler. (3722) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

Posta Telgraf Telefon idaresi yeni Postahane Kalörüfer ih· 
tiyacı için 400 Ton Kandilli veya ayna evsafta Tuven 1n kömiirii 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Münakasa 13 A
ğustos 933 tarihine milsadif Pazar günü saat 14 de yapılacak· 
tır. isreklilerin o gün saat 14 den evvel teklifat ve teminatlarını 
havi Ye kanun dairesinde kapatılmış ve mühürlenmiş zarflarını 
lstanbul da yeni Postahanede Binalar ve Levazım Müdüriyetinde 
müteşekkil Komisyon Riyasetine tevdi eylemeleri, şartname her 
gün alınabilir. (3515) 

MerzifonAmerikanKızMektebi. 
Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi 

Leyli ücreti : 175 lira - Nehari ücreti 20 lira 
Meuifon Amerikan mektebinden malumat isteviniz. ··---------------(5978) ___ .. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 

İstimbot ve motörlere ait işletme ve tamir levazımı ile itla· 
fıfara ait malzeme, aşı yapmak için şıranğa iğnesi ve sıaire dört 

kısım olarak aleni münakasa suretile sabo almacakhr. Münaka· 
sa 14 - Ağustos - 933 kazartesi saat 14 te Galata'da Kara Mus· 

tafapaşa sokağında lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki 
komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnameleri almak üze· 
re Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlüğü ayni · 
yat muhasipliğine veya mezkur merkez levazım memurluğuna 
müracaatları. (3465) 

Posta T. T . . Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

idare ihtiyacı için mübayaası muktcazi 9000 kilo 1 m/m Lev· 
ha tutya ile 500 kilo kurşun kapalı bakır tel aleni suretle müna
kasaya konulmuştur. Mezkur malıeminin 23 - Ağustos - 933 tari· 
hine müsadif Çarşanba günü saat 14 de münakasası icra edile· 
ceğinden taliplerin bu baptaki şartname ve nümuneyi görmek 
için her ıüa münakasaya iştirak için de yevmii mezkfırda saat 
14 de yeni Pastahanede Mübayaa komisyonuna müracaat-
lara. (3652) 

UCUZLUK 
TEMİZLik 

SÜR'AT 

VA.KIT 
YURDU 
Kİ TAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIYA 

BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 

1 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Vakıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefase 
ve ucuzluğu birt 

yerde bulamazsınız 

f Askeri Fabrakalar illnları f 
3087 Ton "0-10,, zerodiz kömürü 

2218 ,, Lava Marin ,, 
350 11 Kriple ,, 

1143 ,, Jeneratör ,, 

Yukarıdaki malzeme kapah 

zarf suretiyle 6/ 9/ 933 tarihindf' 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin şartname için her gün 

öğleden sonra münakasaya girmek 

için de o gün teminat ve teklifat 
ile müracaatları. (3829), 

Elaziz Vilayetinden 
Elazizde jskao edilen R~manya muhacirlerinin hane inşa 

sarf olunmak üzere lçel Vilayetinden Malatya istasyonuna g 
830 metre mikap çam kerestesinin beher metre mikabı 70 
lo itibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyonu 

Elizizdeki depoya nakli için beher ton on üç lira belediye 

yicile 26 · 7 • 933 tarihinden 14 · 8 • 933 e kadar münaka 

konmuştur. Taliplerin 14 - 8 - 933 saat on altıda % 7,50 temi 

larile Vilayet iskAn Müdüriyetinde müteşekkil komisyona m 
caatlars. (3749) 

On Birinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından 

Cinsi: Kilo : 

Ekmek 110000 
Et 20000 
Bulgur 5000 
Nohut 4000 
Fasulya 3000 

Uıunköprüdeki Asker ihtiyacı için Yukarda yazılı 115,, 
lem Erzak 4 • Ağustos - 933 tarihinden 24 - Ağustos - 933 tari 
ne kadar 11:.lO., gün müddetle münakasaya çıkarıldığmdan t 
olanlarm teminat akçelerile birlikte 26 - Ağustos - 933 Cuma 
si günü saat 16 da Uzuoköprüde müteşekkil komisyona ıııU 
caatları ilan olunur. (3776) 

Yerli Mallar Sergisin4e 

Pertev B.Oşesl 
Bütün Istanbul, 1 ağustostanberi, bu köşenin etrafında dolatıY 

Köşesini 

Nafıa Vekaletinden:. 
lçel Vilayetinde Anamur • Kilindire yolu iizerinde münhe~' 

betonarme Anamur köprüsünün mevcut ayakları üzerine 1 
• 

edilecek olan 3 X 27 metre açıklığında "11317.34,, lir.a ke~ 
bedelli ahşap böprü inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya oıı• 
kanlmıştır. Münakasa 27 - 8 - 933 tarihine müsadif pazar g 
15 te Nafıa Vekaletinde yapılacaklar. .. ıf 

Münakasaya gireceklerin bu gibi kafes kiriş köprüyU Yd•' 
mağa muktedir olduklarını ispat eden vesikalara müoak•5' bil 
en az iki gütı evvel yollar Umum Müdürlüğüne göstererek ~,I, 
ehliyeti fenniye vesikası almaları ve teklif mektuplarını roü0' .,,ıt 
sa günü saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlığına ~tr 
leri lazımdır. ve~r 

isteyenler münakasa kağıtlarını görmek üzere Nafıa . lifİat' 
leti Yollar Umum Müdürlüğüne ve içel Nafıa Başmühend1• 
müracaat edebilirler. . ı,.I' 

Münakasa kağıtları 115., lira mukabilinde Nafıa Veka17t;4) 
vazım Müdfirlüğüoden satm alınabilir. (3 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Netriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Dr. Ihsan Saıııi 

1 Gonokok aşıs•~,rl' 
Helsoğuk lugu ve ihci lA tlarıo• 11,ol 

l)I\' ek tesirli ve taz~ aşıdır. 1,,,s9 
•~O· Sultan l\Jahmut tLirbesı ( 


