
l<apalı Hudutları 
VAŞANLAR 

eni tefrikannz bugün 5 inci 

1 
sayıf amızda başladı 

8 'ııeı Yıl 

.. 

Kapalı Hudutlan 
AŞAf\JLAR 

.,Son derece heyecanlı mac~a!M ,, 
ve h~~~jki vak'alarla doludur .. 

Venizelosa Suikasttan Sonra .. 
···············•································································ 

Maliye vekili iki 
şehrimize 

ay mezuniyetle 
geliyor 

Yunanistanda isyan 
emareleri baş gösterdi 
Yeni harbiye nazırı bir diktatörlük 

hazırlamakla itham ediliyor 
Paıa, vilayetler idareıi umum mü
dürü Sabri, huıuai idardeı· umum 
müdürü Naci Beyler vardır. 

Maliye Vekili Muıtaf a Aptül • 
halik Bey de bugün lstanbula ha
reket etmit, vekalet erkaI'ı, me -
buslar tarafından tetyi edilmiıtir. 
Mustafa Aptülhalik Bey iki ay 
mezuniyet almı§br. Bu müddeti 
lstanbulda geçirecektir. 

• 

, 

Dün açılan .Cihan konferansı 

~~~~~~~~~~~----~ 
,,iıı b~•da cleTrllen lokomotif Ye, vaıronlarla J'lll'alılardcn biri · 

koaıouı parçalanara~ :roldan çıtanlmış ve yol teaılz;lenerck a ılmı~tır 
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Şüphesiz mucize 
beklemek icap etmez 

yorum. 
"Milletler cemiyeti azası devlet 

lP-rin mümessillerine hoşamedi be· 

• ' • • l 

Sulkub tertip ettlji için tevkif edilen emniyeti amamlye mlldlrft Pollhro
nopolo• ve Veıdzelo•u &ldGrmek için kullanılan meıhur haydut Karatanq 

Atina, 12 (Hususi) - Muhalif 
gazeteler, suikaıtı tertip eden Po
lihironopolosu emniyeti umumi -
yeye tayin ettiğinden dolayı, Dahi 
liye nazırının istifasını talep edi • 
yorlar. Hükumet gazeteleri ise, 

muhalefet fırkalarının hükUmeti 
cebren devirmek istediklerini id .. 
dia eylemektedir, Madam Venin
los yaraları kapanarak hastahane
den çıkmııtır. 

Devamı 4 üncü sayıfada 
-------------------~---~---~ 

Kan davası güdüyorlar! 
Anadolu hezimeti Üzerine asılanların 

intikamını alıyorlarmış ! 

yan ederim. Aniailola hezimeti herine kurıuna dhllen Yunanlı nazır ve kamandlllllar 
Milletler cemiyetinin çalışrnala- Teotokls, Stratos, Gonarls, proıopapadakls, Baltacls, Hacı Anestl 

rmı ve müzakerelerini her vakit Yunanistandan gt.?len son ha - ı kimden şüphe ettiği sorulmuş, 0 

çok büyük bir takdir ve alaka ile herler Venizelos aleyhinde-ki sui cia emniyeti umumiye miıdilrün • 
takip ettim. Milletler cemiyeti kon kast faillerinin henÜ7. anlc.-~ılama- den şüphesi bulunduğunu söyle -
feransı toplanmağa davet etti ve dığını göstermektedir. Vakıa em· miştir. Yunan kanunları, Venize· 
mütehassıslar komitesinin kıyınetli niyeti umumiye müdürü Polihro - los gibi tecavüze uğnyanların 
hürmetleri vasıtasiyle bu konfe • nopulos tevkif edilmiş ise de bu- kimlerde şüphesi varsa onlann 
ransın toplanmasına yol açtı. nun sebebi kendi:sinin sui kn•t mü tevkifine hak verir. l ;te emniye-

"Milletler cemiyeti ve bu cemi· rettibi olduğu kati olarak ti\.hak · ti l'mumiye müdürüni'n :n·kifi ka· 
Devamı Onuncu Sayıfada kuk etmiş olmasından dt.ğildir. nunun verdiği bu hak ,.~ ı:>alahıye r ..................................................... ...._ Tahkikat esnasında Veuizelosa (Devamı 4 Uncü saytfada) 

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

Ankara, 12 (Hususi) 
Reisicümhur Hz. nin 
önümüzdeki hafta 
içinde Istanbuluşere/
lendirecekleri tahmin 
ediliyor. 

Dilenci - Sadakanıza 

muhtacım, lt•lz kaldım. 

Tam bet sene bir daire
de aadıkane çaJı,tılrtan 
sonra beni kapı dııan 

- Al ıu llraJI da .. Git 
gene kendine &yle mGaa· 
•ip bir it ara, 
Dilenci - Bq llfttl-



Bükreş, 12 (Hususi . muhabiri -
mizden) - 1918 de Romanyaya 

lerindeki hayvanatı, aceleden, yok 
pahasına satmışlardır. 

Borçlar 
· taty eni muka veıenın 

bikatına başlan1Y0~ıf 
ANKARA, 12 (A.A.) -~eel~ 

lar itilafının Büyük Mille\1 uıe' 
taraf mdan kabul ve taıdı ~ 

d .. un" 
rine Pariste bulunan. uY 

9
33 

miye idal'esi 20 hazıran ~ 'iP' 
itibaren tahvilat haınillerın:11 !{ 
kavele mucibince birer }<uP 1t 
delini tediyeye başlıyaca~;(', 
diyata başlanmasiyle haJtll e 

gidecektir. Heyet mevsim müsaa -
de ettiği müddetçe mahallinde tel 
kiktama devam edecektir. 

ınıştır. 

ilhak edilen Dobrucanın cenup ha 
valisinin müslüman halkı, akın a -

kın Anadoluya hicret etmektedir -

Romanya Ziraat nazırı, geçen 
gün sefirimizle bu hususta görüş -
tü ve kendisine, gidenlerin zarara 
uğı amamaları için müşterek tedbir 
alınmasını f'İca etti. Romnaya hü -
kümeli, bu muhacerete mani olma 
dığı için, Anadoluya gidecek obn 
ların telaş etmeden ve işlerini yo -
luna koyup mallarını değer fiyata 

kaveleyi kabul etmiş ad.~0~: eti 
lar ve kabul nisbeti yuı 
bulunca mukavele taınaıııeJ1 
yete girmiş bulunacaktır. . 

Cevat Eyüp Beyin riyasetinde ve 
Mister Sidney Paigeden mürekkep 
petrol heyeti de bir haftaya kadar 
Mardine hareket edecektir. 

ler. Asırlardanberi, Tuna vadilerin 
de tavattun etmiş olan bu Türk -

ler, Ana vatanlarına kavuşmak i
çin adeta birbirlerile yarışırcasına 
Türk iyeye akın ediyorlar. 

Bunun üzerine tahvilletl~efl 
Türk tahvilleriyle mubıı0:_,,,~ 
ba,lanacaktır. Türkiyede 

İzmirde etler ucuzladı 

Es-kişerir, 12 (Hususi) - Dün
kü gazetelerde hareket müfettişi 
Hulki Beyin cinnet getirdiğine da
ir çıkan haber asılsızdır. Hulki 
Bey günden güne iyileşmektedir .. 
Yarasının dimağla bir alakası yok 
tur. - Faruk 

Yalnız, bu muhaceretin, kendi- sattıktan sonra hicret etmelerinin 

ler tediyat Merkeze ve O el 

bankalan tnrafından ya~, 

... te~ Hayvanlarda sunı ~11 
Vekiller heyeti lerine zarar veren tarafı, varlarını kendi menfaatleri iktizasından ol-

ARA (H 
A) V yoklarını, çiftlerini çubuklarını, el duğunu Türk ahaliye anlatacaktır./ lzmir, 12 (Hususi) - Vilayet 

'ehir haricinden gelecek etlerden 

mezbahanın yarım resim almasını 

kararlaştırmış ve bu kararı bele -
diyeye tebliğ etmiştir. Mezbaha 

ANK , 12 ususı - e- -1 
~ll~hey~s~ond~u~a~~~,--------------------·--~---------

~:::~;t~~~lantı geç vakte kadar B.M.MeclisiT eşrin. eve in 
ANKARA, 12 (A.A.) _..,.. ı./ 

vanlarda sun'i telkih ıJI~ 
memleketimizdeki tatbi1'• / 
elde edilen neticeler dol• ., 
tatbikatı genişletilmiştir. ~; 
sustaki yenilikleri takip i~1;/ 
tehıusıs baytar Fahri Be)' 

şirketi bu etlerden yarım resim al
mağa başlı:unıştır. Bu karar üze
rin<> et fiatları on kuruş inmiştir . 

Otobüsle yolcu nakliyah 
lzmir, 12 (Hususi) - Bazı 

kimseler lstanbuldan yeni otobüs· 
ler getirmişler, bunları Konak ile 

Karşıyaka arasında işleterek yol -
cu taşımak için belediyeden müsa
ade istemişlerdir. 

Rıhtım şirketi kordondan baş· 
ka vesait geçemiyeceğini bildir -
miştir. Belediyenin bu müracaatı 
kabul edeceği tahmin olunuyor. 

İzmir Belediye reisi 
lzmir, 12 (Husµsi) - Ankara

da bulunan belediye reisi Behcet 
Salih Bey bugünlerde buraya di)· 
necektir. 

ürk dili 

Adliye intihap encümeni 
ANKARA, 12 ( Huıuıi ) -

Adliye intihap encümerıi ay so -
nuna doğru toplanacak, ae:r ceza 
mahkemeleri reisleri arasında mü· 
him değişiklikler yapacaktır. 

Erzurum hattı 
İnşaat Mühürdar oğlu 

grupuna ihale edildi 
ANKARA, . 12 ( Hususi ) -

Sıvas - Erzurum - Malatya §U -

he hatlarının inşası münakasası 

yapılmış, inşaat taliplerden Mü -
hürdar oğlu Nuri Bey yol yapı gru

puna ihale edilmiştir. inşaata ya -
kında başlanacaktır. 

Düyunu umumiye binası 
ANKARA, 12 (Hususi) -

İstanbul lisesinin düyunu ı,mumi
ye binasına nakli kararlaftırılmı§-
t.ır. 

Istanbulun işleri 

birine kadar tatil edi di 
Merkez bankasına dair kanunun bazı 

maddeleri değiştirildi 
ANKARA, 12 (A.A.) - Bü- vilayetlere 200 bin liraya kadar 

yük Millet Meclisi bugün reis Ka- ihrazatta bulunmak hususunda 
zım Paşa Hazretlerinin riyasetin - Maarif Vekaletine mezuniyet ve -
de toplanmıştır. rilmiştir. Bu ikrazlar münhasıran 

1928 senesi hesabı umumisine muallim maaşlarına sarfolunacak
dair olan mutabakat beyannamesi 
hllkkındaki kanun layihası ile şir
kP.tlerin müruru zamana uğramış 
kupon, tahvilat ve hisse senedi be 
d(}llerinin hazineye intikal edecek
lerine dair kanun layihası müza· 
k~re ve kabul edilmiştir. 

Şirketler bu tahvilat ve hisse 
Sf netlerinin bedellerini müruru za 
man müddetinin netic;esinden iti
bn.ren üç ay içinde mahalli mal 
sPndığma vermiye mecburdurlar. 

t •r. 
Trbbi afyon müstahzerat ve 

müştekkatının ithal ve ihraç. ve 
mte.'llleket içerisindeki satı mın 

sıhhat ve içtimai muavenet vekale 
ti taraf şndan murakabesine dair 
kanun müzakere ve kabul edilmiş
tj r, Kanunun diğer bir maddesi -
ne gfüe de afyon mukavelename
sinde tarif edilen ve müstahzar 
afyon namı verilen maddenin ih· 
zar, ithal, ihraç vesalışı memnu -
dur. 

Merkez bankası hakkındaki 

T. D. T. cemiyetinin 
ilk bülteni Vali Muhittin Beyin 

ANKARA, 12 (A.A.) - T. D. hareketinden evel beyanatı 

lzmir rıhtım şirketinin imtiya
zı ile tesisatının satın alınmasına 
vı? Türkiye Cümhuriyeti ile Sov -
yl!l Rusya arasında hudut ihtilaf
larının tetkik ve halli hakkındaki 
mukavelena.me ve buna müzeyyel 
pı·otokol maddelerinin inkızası ta
rihinden itibaren altı ay müddetle 
u::atılmasma dair kanunlar tasdi 
eri ilmiştir. 

kanunun ikinci maddesinin tadili
ne dair kanun layihası kabul edil
miştir. Buna nazaran merkez ban 
kası kanununun 14 üncü maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir: 

İstikrar kanununun meriyete 
vazına kadar banka, beşjnci mad
de mucibince uhtesine aldığı ev
rakı nakdiye miktarını a.rtırmıya· 
cıı.ktır. Ancak altın ve döviz işti
rasına, ticari ve zirai senetlerin is
kontosuna, senedat ve tahvilat 
mukabili kredi ve avanslara dair 
yani 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ın· 
cı maddelerde gösterilen şartlar 

dahilindeki emsiyon bu hükümden 
müstesnadır. 

T. Cemiyetinden: 
Birinci dil kurultayının neşrine 

karar vermiş olduğu bültenin ilk 
sayısı (Türk Dili) adı ile basılmış 
ve neşredilmiştir. 200 sayıfalık 

bir kitap halinde olan bu ilk sayı
da bültenin neşrindeki maksat an
latıldıktan sonra cemiyetin nizam· 

namesi, çalışma programı, tamim 
leri, bazı kolların teşklat ve ça
lışma programları, cemiyetin teş-

kilat ve ntaları, ilk dört aylık ça· 
lışma raporlarının hülasaları, hal
kın ağzından söz ;derleme sefer

berliği, karşılıklar anketi, mual 
lim ve mütehassıslara yazılan ke
lime teşkili hakkında gramer an -

keti 1/e ıstıllahlar için söz tarama
ları hakkında malumat ve örnek· 
ler, bütün anket listcieri, neşriyat 
ve kitabiyat haberleri vardır. 

Cemiyetin rahmetli reisi Samih 
Rıf atın adına yazılan kısımda Re 

isicümhur Hazretlerine yazılan ta
ziye mektubu ile cevabı, cenaze 

ANKARA, 12 (Hususi) - İs
tanbul valisi ve beledıye reisi Mu
hittin Bey bugün lstanbula hare -
ket etti. Muhittin Bey hareketin
den evvel bana tunları söyledi: 
"- İstanbul vilayetini a!akadar 

eden bir kaç işiu halli :çin gelmiş
tim. Alakadar Vekaletlerle temas 
ettim, müsbet neticelere vardım. 
Bu işlerin bir çoğu halledilmiştir. 
işimi bitirdiğim iç.in lstanbula dö-
nü yorum.,, 

Çubuk barajı ve Bursa ovası ısla 
hat ve inşaat işlerinin müddetleri 
zarfında bitirilmesini temin için 
900 bin liralık bono ihracına ait 
krmun kabul edildikten sonra gay
ri menkul teca,·üzün kaldırılması 
hllkkmdaki kanun müzakere ve 
kl'lbul edilmiştir. 

Bu kanuna göre bir kimsenin 
Y'!dinde bulınıan gayri menkule 
başkası taraf mdan tecavüz ve ırnü-

• • •• dahale olunari\k ihdasiyet edildik-
Şımendıf er mutehassısları te yapılan tecavüz vali ve kayma· 

lzmir, 12 (Hususi) - Nafıa kıım ve nahiye müdürü tarafın -
Vekaletinin bavet ettiği Amerika- d:ın defi ve eski hale iade olunur. 
it şimendifer mütehassısları iz.mir Tecavüz eden gayri menkul üze -
de tetkikat. yaptıktan sonra Aydı- rinde tercihe §ayan bir hakkı ol -
na geçeceklerdir. drJğunu iddia etse bile mahkeme-

Afyon satışını mürakabe 
ye müracaat eylemesi lüzumu tes
bit olunur. 

Aynı kanunun 40 ıncı maddesi 
şu şekilde değiştirilmiştir: 

Banka devlet, vilayet ve bele
diyelerin borsada kote tahvilatı · 
na mukabil azami yüzde 80 nis 
betinde ve diğer kote edilmiş sağ
lam tahvilata mukabil azabı yüz
de 70 nisbetinde ve üç ay vade ile 
bankalara avans verebilir. Ancak 
banka muameleleri beşinci mad -
<l enin son fıkrasında mezkur ha
~.ine borcuna mahsup edilecek me 
l-aliğin beş milyon liraya baliğ ol
duğu tarihten itibaren ifa edilebi· 
lrcektir. 

vaya göndcrilm!stir. 

Tavuk kolerasına~ 
ANKARA, 12 (A.A.) ~ 

Jel·etimizde tavukçuluğa f.'I~ 
hemmiyeti nazan dikkate ,1 
tarlardan dört bakteriyolo~:J 
kolernsına karşı bugün tı.t 'f'"ı' 
mekte olan aşıdan daha~ 
,.e daha ubun müddet ınıJ:I! 
r-İci üç muhtelif yeni aşı 
mrşlardır. Bunların birbir~ 
hnniyc i hakkındaki dıı~ 
tecrüoeJere yakında af 

tır. if 
Yeni düyunu uıtlıııı' 

komiseri ~ 
ANKARA, 12 (A.A.) "1 

ğtmız malumata göre d:,, '~ 
muı:ıiye komiserliğine ~ ,1 
kaleli müste~arı Ali Rı:ı' 6İ 
yin edilmiştir. AJi Rı~ ~ 
ta nihayetinde yeni vazıf 
lıyacaktır. 

merasimi ve nutuklar, merhum 
hakkında yazılan makaleler ve şi-

irler, kendisinin tercümei hali ve 
bazı eserlerinden örnekler mev -
cuttur. 

İzmir, 12 (Hususi) - Afyon 
satışlarını kontrol etmesi vilayete 
bildirilmiştir. Bu İ! ıçın ti -
caret müdürünün reisliği altında 
ziraat müdürlüğü ve odaca seçile
cek kimselerden mürekkep bir ko
misyon teşkil edilecektir. Af yon 
satışlarını kontrol edecek idare fa 
aliyete ba§laymcıya kadar kontro 

Tecavüzü defedilen kimse mah· 
kP.me karariyle kendisine teslim e

dilmeksizin o gayri menkule tek
rnr tecavüz ederse tecavüz defe -
dilmekle beraber sulh mahkeme -
gj nce bir aydan altı aya kndar ha
pis veya ağır para cezasına mah · 
ktun edilecektir. 

Muallim maaşları için vilayet-

Banka bu avanslar mukabilin
cle emisyon yapabilirse de emis -
yon miktarı yukarda zikri geçen 
"azine borcuna mahsup edilmiş 
mebaliğin yüzde 50 sini tecavüz 



~llıps ne diyor? 

~ betlik ve silahlanma 
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SOHBETLER 

ide.al Kadın 
ilde .. • h ki ~ ınusavı a ar 
l'lQ._ h'"k• . ı 1 f" d" u umetı, ta ya ae ı -
Ortler rn· k . ı-• ısa mı ımzaya ıa a 
e lbiıa.k . l . . 

~tdikt ı ımza aması ıçın e- 5 b Q 
iı.ı . en sonra, Temps gaze 3 in, 2 bin Ve 
. s"''&a.ka dair bir baş makale 10 b ı k ı 

u lnakalede ezcümle diyor in ira çı an ar 

Talihliler V apurcular ' Romanyalı 
Vapurlara kıymet l22gençkızvemual
biçilmeden evel )imleri şehrimizde 

İdeal Erkek 
Birkaç gündenberi, hanımları -

mız, ideal erkek, ideal kadın hak
kında fikirlerini söylüyorlar. Bu 
bahis üzerinde, operatör Nadire 
Hanımla, avukat İclal Hanımın 

\ ın· yeni tertip tayyare piyankosu - Hemen bir şirket kurmayı 
~ "-le, belli başlı dört dev • nun ikinci keşidesi dün bitrilmiş • 
' 11diler· · ·· t k b k ·k · kararlaştırdılar 1 ıne aıt ve muş ere tir. Bu keşidenin en üyü 1 ramı 

erde beraber hareket etmek yesi olan 35,000 lira 40544 numa- Posta vapurculuğu inhisarı üze-
lll~ b:ahür ettirmiştir; mez ralı bilete çıkmıştır. Bu biletin bir rine hususi vapur sahipleri kendi 
ed •n 19 uncu maddesine is parçası Topkapıda bakkal ve de - aralarınJa bir şirket kurmak için 

el\ "e ancak bütün alaka - ğirmenci Kazım ve Etem Beylere hazırlanmakla idil<::r. 
i 14~••ibile mevzuu bahse • aittir. Vapur sahipleri dün vapurcular 

.İııe ~ırn gelen muahedelerin lOOOO lira 30334 numaralı bilete birliğinde toplanarak bu mesele ü
~de Pı .. açmıyorlar; silahlan çıkmıştır. Bu biletin bir parçası zerine görüşmüşler ve vapurlara 
~ ~ lnuaavi haklar meselesi Varnada Davidof isminde bir mu· kıymet biçmeden evvel derhal şir-
lll~1!a. bırakıyorlar, çünkü sevidedir. keti kurmağa karar vermişlerdir. 

'">'ı h il k C Bu karar üzerine bütün vapur sa 
'- a etme enevre Bundan başka Kabataş lisesi ta 
· "'' •na aittir ve bu, herkesin hipleri şirket müessisi olarak şir-

~\ı t lebesinden Cemal Efendiye yirmi 1 
·. 'inin edilerek halledile- ket hissedar arını teşkil edecekler-

~'1.ı.... bin, Boyacıköyde kunduracı Ah - dir. Her tacir bütün vapurlarını bu 
~.~ !'ll met Efendiye 5000 lira çıkmıştır. şirkete verecektir. 
....... k noktayı kaydediyor - Ahmet Efendinin bileti nısıf oldu 

~.- o f b Şirketin sermayesi 500 bin lira 
l n erans umumi ir su- ~ · · 2500 l" t lmııı.tır ~ in l gu ıçın ırayı ama : · olduğu için vapurcular vapurları -
:'tlı d~ eyi başaramazsa, Sultan hamamında kağıtçı lzra- nın kıymeti bu miktardan az olur-

ort devlet bu meseleyi ·ı Ef d' · · b' K l edec k 1 en ıye yırmı ın, a yoncu sa da üst tarafını tama.mlıyacak -
'· e tir bu da hallede - kolluğunda Madam Eleniye on lardır. 
l·..: n. ı tazammun etmez- b" K d Abd"Jk · E 111·•ııc ın, asımpaşa a u erım - Müessisler bu hafta içinde tek -

• 
1 madde tatbik edilmek f _]· "k" b" b ·· l' k L' itle.kul il d .. .. enaıye 1 ·ı ın eşyuz ıra çı mış rar içtima ederek şirketin idare he 

"'! Ça.rel .Y0 ar an yurune • hr. Bu biletler ader kişesinden sa yetini seçecekler ve çahşmağa baş 

~:. erı kolaylaşl~ılacak- tılmıs.tır. l"."lt lıyacaklardır. 

t. · :.~n sene müddetle akte -1 Y-ıl_a_n_d_a_n __ b_a_ş_k_a __ k_a_p_lum- Konservatuvarnıütehassısı 

~ h- k . k . bağa istiyenler de var bugün geliyor 
~a mısa ın metnıne 

,_ıtı'-ttali olunduktan sonra. 
iıı',Sheainin münakaşa edile-

~· ~ ~Yledikten sonra diyor 

~eydanda olan, dört 
~ ,,, oJllJ i llir leşrild mesaıye 
~'\t \>e~le.rıdır. Yalnız kat'i ka 
,~dır ek hakkı, Cemiyeti ak

Memleketimizden kaplumbağa 
sa~m almak için son hafta içinde 
htanhul ticaret odasına 80 den faz 
la Avrupa müessesesi müracaat et 
miştir. 

A'Wupah alıcılar iraptunıbatala 

ra çok ehemmiyet vermekte ve ne 
kadar mal olursa hepsini alacakla 
rmı bildirmektedirler. Ticaret oda Ç\l ·• l>ört devlet, on ~ene be

ıltı~'~•Ya.caklar ve anlaşama sı dün bütün Anadolu ticaret oda 
a1,: •ebebiyet verecek şe • larına gönderdiği birer tezkerede 
ilci her beynelmilel hadise mmtakaları dahilinde kaplumbğa 

il \'aziyeti aydınaltmağa bulunup bulunmadığını ve ne mik 
'>M· le.r \'e kendi nüfuzlarile laı da yakalanarak satılabileceğini 

' ~ll L 
~e 'lll'anıın çizdiği usul da- sormu,tur. 
1 tlle,"'?'llrni sulhu muhafazaya Gel .. ı:ck cevap üzerine Avrupa. 

Konservabıvar mütehassısı M. 
Marks bu sabah sekizde Avnıpa 
konvansiyoneli ile şehrimize gele
cektir. Mütehassıs cumartesi gü -
nünden itibaren konservatu,var ta
lebesinin imtihanlarında hazır bu • 
lunacak, her talebe ile bizzat meş· 
gul olarak kabilyet ve istidatlarına 
göre yeniden sınıflarını tayin ve 
tesbit edecektir. Mütehassıs bir a
ralık Ankaraya da gidecektir. 

Posta ve telgraf kadrosu 
Posta ve telgraf idaresi İstanbul 

başmüdürlüğünün kadrosu dün teb 
liğ edilmi,tir. ~ Ilı d l l . 

1 

~~l'l' e eceklerdir.,, C4a u ıniıesseselere cevap verilecek 
Bu kadroya göre İstanbul baş -

müdürlüğüne müfettiş Rahmi, İs
tanbul müdürlüğüne müfettiş, Ah

Malfıllerin yol vergisi 1 met, Beyoğlu posta müdürlüğüne 

~~Ia11..._ Temps gazetesinin bu tir. 

ra ~en.~~ _göre, dörtler misakı 
.t. Vaı· ıç bir şey çıkarmış de 
1
: ~g~i ~et neyse gene o dur. 
~ınaın, eski ta:;!. 

'kiid 
tltekt a~ kız san' at 

Belediye ve hükumet doktorları baş müdürlerden Kenan, Galata 
tarafından malullerin kaydı hayat müdürlüğüne paket postanesi mü -
şartile yol vergisinden istisna edil dürü Nuri, Paket postanesi müdür 

lüğüne de Galata posta müdürü 
dikleri görülmüştür. Belediye !U -

~alcud ebındeki sergi 
'r 1( tıil\ b' ı:ı: Sanat mektebinde 

~~te~r Y~~lık mesaisi netice
~de ek uzere güzel bir ser
. 'l\ , tetiriLmiştir. Tal ebe ta 

belere bu hususta bir tamim gön -

dermiş, malullerin yol vergisinden 

istisna edilmeleri için maliiliyetle

rinden başka fakir olmaları da i-

cap ettiği bildirilmittir. lstisnaiyet 

de kaydi hayat şartile olmıyacak-~:t.hiçi~ll~tkarane bir şekilde 
~ 1'eler~ı~, dikilmiş olan iç ve 

ac1, ~ 1
' 1tleme işleri, şapka - tır. 

te t e te:ı: · 
. trıir ed' Yınat eşyası bu ser 
tıil\ •nıektedir. Romanya kağıt paralan 

lçdnı . 
~· l>l'r a. reımınde maarif 
'ier d .. 

1

~a1n Pe'k çok kimseler 
t- "•et ·ı 

ltJcdi ] 1 er bulunmuşlar, sa 
~ il\ ta~\ gezilip görülmüş, 
dı.ıkla a at dersinde pişir -
edi~~ J>aatalar misafirlere 

1ttir. 

Geçenlerde Romanya hükumeti 

evı·-;.kı nakdiyesinden bir kısmını 

değiştirmişti. Öğrendiğimize göre 

memleketimizden Romanyaya gi -
decek olanlardan bir kısmı şehri • 
mizde Romanya parası tedarik e
derken aldatılmakta ve kendileri 

t. --. __ .,, --
··~Rii ·· b ne Romanyada geç.miyen evrakı 
Cı. cu isikletçileri nakdiye verilmektedir. 

01 .. :ay.a burada Alakadar makamlar, böyle hile-

~ rır" hır turneye çıkan karlığa teşebbüs eden açık gözleri 

Tayyar Beyler tayin edilmişlerdir. 

'vAKIT 
GUndelll<, Slyast Gazete 

Istaı:ıbuı Ankara Caddesi. VAKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24870 
ldare telefonu : 24370 

reıgrat adresi: Istanbul - ·;AKIT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller• : 

Scncıı•: 

6 aylık 
8 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
750 • 

400 -
150 " 

illin ücretleri : 

Ecnebt 

2700 Kr. 
14M 
800 
800 

Ticari 114nların 11411 s:ılılfclcrinıle ıınntı-

ml 80 kuru!ftan b:ı~lar, ilk sahifede 250 

kuruşa kadar çıka.-. 

Hliyük, fazla, de\·anılı illin n•renlerc alt 

ayrı tenzil4t \'ardır. 

Resmi llllnlann bir s:ıtın 10 kuruıttur. 

KUçUk ilAnlar: 

Homanyada "Ev idaresi yüksek sözleri alakamızı celbetti. Bu iki 
mektebi talebesinden 22 genç kız ır.cslek kadınımızın, izdivaç husu· 
mektebi

1

1; müdürü ~'.la~am .Silva: sundal~i düşüncelerini ve ideal er
Petresku Zoita \'e muallımlerınden ~ekle ıdeal kadını nasıl tasavvur 
onile birlikte şehrimize gelmişler- ettiklerini okuyup anlayınca, hük
dir. ınettik, ki bu iki hanımefendi de 
Romanyalı muallim ve talebe bu ~enüz evlenmemişlerdir. 

rada perşenbe gününe kadar kala- Evvela, Nadire Hanımla kısa 
c<ıklar, sonra memleketlerine dö - bir hasbihal edelim. Kıymetli 
ncceklerdir. Mektebin mlidürü ına doktor ve operatörümüz diyor ki: 
dam Petresku mensup olduğu mek "- Erkek kadını kadın olarak 
tep hakkında dün 1lir muharririıni değil, mesai arkadaşı olarak kabul 
ze şu izahatı Ye1111iştir: . etmelidir ... Akşam erkek eve ge-

"- Mektebimiz iki kısımdan lince karısına işlerinden bahsede
mürekkeptir. Birinci kısım iptidai bilmelidir. Kadın da erkeğe işin • 
şubedir. Muallim yetiştirilen ikinci den, vazifesinden bahsetmelidir ..• 
kısmın tahsili sene iki senedir. Bu J~arı: koca, yemekten sonra masa
kısmın tahsili iki senedir. Bu I:.ırının başında karşılıklı geçip 
Romanyada genç kızlara ev idare bunları konuşmalıdırlar... Koca 
si öğretmeğe mahsus 30 mektep gelmiş, gazete olnıınak ihtiyacm
vardır. Ayrıca ev idaresi dersi oku da. Kadın: "Benimle meşgul ol • 
tacak muallimleri yetiştiren üç yük muyorsun,, diye gazeteyi kapıyor. 
sek mektep daha vardır.,, l·~te bu büyük bir kabahattir. 
Romanvalı tafobe ve muallimler 

yarın Gal;tasaray lisesini ziyaret 

edeceklerdir. 

Ticaret odasına kayıtlı 
esnafın kayıt müddeti 

Ticaret odasına kaydi olan esna 
fm 933 senesine ait kayit müddet 
leri haziran başında bitmiştir. Fa 
kat bir çok esnaf henüz kayit ola
madığından ticaret odası meclisi 
esnafın cezasız olarak kaydolma 
müddetini haziran sonuna kadar 
temdit etmiştir. 

T epebaşı binası 
Tepe başı bahçesi müsteciri ile 

belediye arasında bahçedeki yaz -

lık sahne ile Garden bar binasının 
istimlaki için müzakere geçmiş, 

müstecir belediyenin verdiği fiatin 
üç mislini istemişti. Bu yüzden çı· 

kan ihtilaf halledilememiş, bu va
ziyet karşısında da müstecire mu· 

kavele ahkamını tatbik etmek icap 
etmiştir. Mukavelede "itilaf oluna 

mazsa müstecir sonradan yaptığı 

tesisatı sökecektir,, kaydi bulundu 

ğundan yakında Gardan bar bina· 
sı ile yazlık sahnenin sökülmesine 
başlanacaktır. 

Ankarada Yunanlı talebe 
Cuma günü şehrimize gelerek 

Ankaraya geçen Yunanlı talebeler 
perşenbe günü İstanbula dönecek

! }erdir. Talebeler İstanbulda beş 
1 gün kadar kalacaklardır. 

13 Haziran 1918 
- Bir knrllıııiz yazıyor: 

(İki getwdir, tanı tera\1h ıı:ımıızııım or
t:ısın<la htı\ ıı gıızı kt•sllı•rek lıttlkı dt•rlıı bir 
ı,nr:ııılılt lc,:iııdı• bıral•ı.)or. Şlrl,l't hiç olnı:l7.
sn raımw.nrıı ~(•rU hUrmı-Uııc olsun bir az. 
ltömUr tcdnrlk ~·dip teın lr ınUddctlııl uz.nta
nı:ız mı?.) 

- l'ııııgıııdıııı ?.arar gören m('murl:ırıı 

n\'ıımı ,·erllıncııl hakkında lftzım ı:el('n t.ıU -
m:ıtn:ınıe l\lııll.)e Neuırctlndcn bütuıı d •\·a

lrc tamim olunmu-:tur. 
- Garp cepheslndl' bir k:ıç gün devam 

ı•drn siikCinl't ıı,ı gliııdeıı nı-rı bozulmuş, harp 

Muhterem operatörümüze ev • 
vela §unu söyliyelim, ki bir kadını 
kadın olarak değil de, mesai arka
daşı oarak kabul eden bir erkek, 
belki ideal bir dost olur, fakat zan
netmem, ki ideal bir koca olabil • 
sin. Kadın evvela ve her şeyden 
evvel kadındır. Zevce, her şeyden 
evvel kadınlığını hissetmek ve ko -
casına hissettirmek ister. istemeli
dir de. Karısını evvela mesai ar
kadaşı, sonra kadın olarak kabul 
edecek erkt.-klere, bekar yafama -
hırını tavsiye ederiz. 

İkinci nokta, gece masa başı 
sohbetleridir. Bu fena fikir değil. 
F..rkek işinden bahsedecek, kadın 
ela işlerini anlatacak. Fakat kadı • 
rıın, kocasının elinden gazeteyi 
kapması, benimle mef gul olmu· 
yorsun diye serzenit etmesi neden 
kabahat olsun?. 

Masa başında oturup, bütün 
gün imzaladığı kağıtların metinle
rinden bahseden bir koca ve kar
şısında, yazdığı ticari mektupların 
r.ııealini anlatan bir kadın .• Son • 
ra: "Gecen hayrolsun,, deyip yat• 
mak. .. 

Bu ne yeknasak, bu ne ca.n ıı
kıcı, bu ne sessiz bir ömür sürmek
tir. Gece, eve gelen kocasına rahat 
ı.·ermiyen, gazete okutmıyan, kitap 
açtırtmıyan hatta uyku uyutmıyan 
kadın, bir koca için ideal kadın -
clır. Kocasının, kendisile mütema
diyen meşgul olmasını istiyen ka
dındır, ki bir erkeği mes'ut eder. 
Ben kendi hesabıma, ağzı var dili 
yok, işi gücüyle meşgul, k~asile 

s:ırf hoş beş edecek ve ona rahat 
verecek bir kadını ideal kadın te
lakki edemem ve dostlarıma böy
le bir kadm bulmalarını tavsiye 
etmem. 

İclal Hanıma gelince. Kıymetli 
ve sevimli, cerbezeli 
diyor ki: 

avukatımız 

'

\lcü ı,· "k bittabi cezalandıracaktır. Bununla 111 letçileri cuma Bir defası 30 iki defası l)O uç detıuıı .,~ tekrar alc\ lenmi~tlr. DUıı aldığımız malcı. 

"-!ki in.:;andan birini anlamak 
vazifesi erkeğe değil, kadına ait
tir. Yorulmu~ bir insan işinden dö
nünce bir <le karşısında neşesiz, 
somurtkan, effelcndirilmek istiyen 
bir mahlftk bulursa ihtimal kendi
sini tutamaz ve kavga çıkarabilir. 

J. beraber Romanyaya gidecek olan-
ı. &elecekl d" B' "k Q\r So1t er ır. 111 !arın da paralarını değiştirirken 

'-.· 'Pe>rcular tarafın • vaziyeti nazarı dikakte alarak al

llllle kartılanacaldar - ı danmamıya çalışmaları iyi olacak
tır. 

dört ı/efası 75 ve oo defası 100 kuruştur. ın:ıtu nı11.:ıraıı Almanlıınıı nıu\-nffal.i.)l'tleri 
Uç aylık ııo.n verenlerin bir defası mecca- nrtınıştır. Frnns17Jarııı Ccnl'ral (Foş) un 
nendir. Dört satın geçen tınnınrın razıa ldarc'>lndcl;i ordıı u mn~lup olmuş '\'t:' Frnıı-

a satırları beş kuruştan hesap cdlllr. ı sn:lnrdan bir çok :ırnzl alınmıştır. Alm ın -
~ 'l brm :ırlS<." gimlf'lerl lı:ln .)ıtııılıır,al< bir sry 

varııa o da ormanlık araı.1~1 gt-çmeı,tcn iba-
rettir. 

Rir zevcenin en biiyiik kusunt 
bu "Koc:ı.m heni anlamıvor ... Ru-

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Yunanistanda isyan 
emareleri baş gösterdi 

l:Jaştarafı /Jirinci Sayıla.da ı nazın. ~acı Kirya.koı ~g~n. ansı-
Atina, 12 (Hususi) - Harbiye zın Gırıt tena.neame gıtmıştır. 

nazırı Kondilisin vasıtai neşri efka Tersane kumandam Amiral Pa
rı olan (Neus Eun) gazetesi, bir nasın azli üzerine donanmada be -
bat makalede ricali siyasiye ve as liren isyan emarelerini bastırmağa 

matuftur. 

r • ' T A K v 1 M 
Sah Çarıamba 

13 Haziran 14 Haziran 
19 Sefer 20 Sefer 

Gün do~uşu 4,28 4,2 .. 

Giın 1 ııtışı 19;41 •9.~l 

Sahah namazı 3,2) 3.20 
O~lc namazı P.H 12.14 

lı.:tndı namazı 16,14 16,14 

:\kşıım namazı , 9,41 ıo . .ıı 
\'ııts ı namazı 21,12 21,4.! 

nı sat 2.08 2.0i 

\ılı n geçen g Dnlerı 164 165 

kalan ~o.ı ~03 

~ 

HA \'A - '1·~5ilkvy .aslu>.rl rasat mer -

Darülfünundaki Islahat 
-··---····-----······-···-·-··---······ .. ·--

T aşınmıya hazırlık; 
Muallim mektebininn 
Ankaraya nakilden kimsenin ha 

yok - Bir komisyon teşekkül e 
muallim mektebinin 
nakledilmesi kararla 

keriyenin ekseriyetinin, cezri hal 
çareleri lehinde bulunduğunu yazı
yor. Muhalifler, Harbiye nazrrının 
gazetesi tarafından neşredilen bu 
makaJeyi, Yunanistanda diktatör. 
lüğü ikame etmeğe matuf bir hare 
ketin başlangıcı olarak telakki e -
diyorlar. 

(Teulzclosa sul 1.-nstı )-ııptılmı t.'U:\liyen 
etjklya reisi :Kara ranaı ~ '"clce dabaJet et
mlıt elan meşhur şııkllerdendlr. Lotrnkl "n· 
7.lnoswmn sıüılplt'rlndl'.ndlr. para ıstl'mlı:ı. kl'ıludcıı Ycrllıın nuılftmata göre; bugün ha
ke:ndlsine btr,dltf panılar ,·erilme~ince bun- '\'a bıı!utlu ve mUtebavvll iıiUkameUc.rdcn 
lan liltalannda ökliirmeğe teşebbüs etmı~. ırüı;girlı elacak-tno. 

Darülfünunda yapılacak ıslahat 
üzerinde tetkikat devam etmekte -
di. Şimdiki Darülfünun binasının 

ilk katı Tıp fakültesi için yapıla -
cak tadili.bn icrasını temin için 

dünden itibaren botaltılmıya bat -

bu hususta ali.kadarlar• 
rildiğini ve yüksek ınuall~ 
binin Ankarada Gazi 
birlcıtirileceğini haber ., 
dı. Dürı tahkikat yaptık· 
emirden alakadarların 

olmadrklarmı öğrendik· ~ 
dün bilhassa yüksek ı:n 
tehi talebesini çok alaka 
tir. Çü11kü bu mektebin 
rülfünun talebesinden 
Dariılfünunun muhtelif 
rinde okurlar. Yükse1' 
mektebinde ise fazla ol~ 
tedris usulü ve lisan det":. 
lar. Yüksek muallim 
!ebesinin DarxlfünuJS 
olmasına göre bu 
Aııkaraya taşınması, .-fi" 
beşi bu1an bu talebenin ~ 
gitmesi demektir. AnkaP"""..ı 
nüz tam tetekküllü bir 

O f'lınada , ·uku bulan mu~d!'rnf'dc kolundan Dlinkil sıcaklık en fıı.ı.la 22, en :ız 20 
hıı.fifco yaralanmıı:ı. 7.abıtaca t e,·klf <'ı!Dmlş, dcrcsc. havıı tazy'lki 7 8 mlllmetre idi. 

Atina, 12 (Hususi) - Bahriye 

sonra e.rbest bınıkılmıştır. ı .. te bu •ıi)tıya 

&ergt'l'deııktlr 1d, l:enlzelosun -öldllreıek için 
kullıınılııa haydutların cle başısıdır.) 

Kan davası güdüyorlar! 
Baştaralı Birinci Sayıfado 1 nı:ariyl~ . idam edılmıı, ~Janl2.rın 

te iatinat etmektedir. res1mlerını basarak bunıa.rrn altı -

Venizelosçu gazeteler hükUıne- na: · 
tin istifa1ını iıtemekte ısr cu göste- "işte V enizelosa sui kastı ter
riyorlar. Yeni hükumetin de Ve- tip ede:\.1er bunlardır.,, İbare~mi 
nizelos hariç olm&k üzere t.ümhu· yazmııtır. . 
riletçi fırlakarJa muhaliflerden Mevzuu bahs gazetenın yazdı
mürekkep olmasını :stiyor!&r. Bu- ğına göre kralcı fırkaların Venize
n~ mukabil .kralcı gazeteler Veni- losçulara kar§ı inl.ikamını almak 
zelistlerin lıücumlanm• fİ•idetle üzere ka~ davası g~t.tüğü Yunan
mukabelede bulunuyor la.... lıların mıktarı 58 kışıye varmak -

Yunanistanda aui kuttan mü
tevellit vaziyet bugün bir (kan da
Yaıı) teklini almı§hr. Ba il:barla 
kral taraftan gazeteler V cnizelo· 
sa yapılan sui kastın bmulan ev

vel Venizelosçular tMafından öl· 
dürülmüt, yahut idaı:rı cezasına 
uğratılmıı olan kraliydçt yuanlı -
ların bir intikamı olduğunu yazı
yorlar. Bu arada. (Elin~kon Me
lon) gazetesi (1918) ~fnes~nden 
( 1933) senesine kad.ır V enizelos 
taraftarları tarafınd3.n öldürül • 
müf, yahut V.enizelos hükumeti 
~"-Hmlll.lmaıtllAllNllW~-maıwwwawww1111 

hi ihtiyaçlarımı tatmin edemiyor,, 
sözüdür. Zevce bu suretle kendi 
yapacağı işi, kocasının yapmasını 
fatiyor. Halbuki evde oturan bir 
insan bunu da yapmazsa ne yapar? 

Muhterem ve sevimli avukatı -
mız da, hemcinslerine kar§ı hak -
s.ızlık ediyor. iki insandan birini 
anlamak vazifesi, neden kadının 
oluyor?. Erkek çalıfıyor. Eve yor
gun dönüyor diye mi?. Şu halde, 
çalıtan bir kadın - mesela lclal 
Hanımefendi bizzat kendisi diye
lim - çalıtmıyan, i~ görmiyen bir 
:ıata varsa ve meseli saatlerce sü
ren uzun ft mühim bir davayı kay 
bedip eve yorgun argın dönse "Ye 
o gün aksi gibi kocasının da nete· 
si üstünde olmasa; ldal Hanımın 
f\kir1erine nazaran; yuvanın neşe
ı1ni kim temin edecek?. Kadm mı? 
ttrkek mi? •. 

Cerbezeli avukabmız, aileyi 
rteşelendirmeyi evde oturana tah -
J'llil ediyor demektir. Kim çalıtmı
yorsa, aktam olunca o, çalışana 

,aklabanlık edecektir ve diğerinin 
ruhi ihtiyaçlarını tatmin edecek -
J ir. 

~ki, ya karı koca her ikisi de 
çahııyorlarsa ne olacak?.. Ak -
tamları, yorgun argın eve döndük
J~ri zaman kartılıklı surat mı ede
cekler? .. 

Bize kalırsa, karı koca, ömürle-
1i oldukça biribirini anlamıya ça
Jrımalıdırlar ve ruhi ihtiyaçlarını 
1'ir türlü tatmin edemeyip, her an 
etmiye gayret göstermelidirler -.e 
hangisi netesizse, öteki ona neşe 

•ermelidir. .. 
Selaml izzet 

tadır. Bunların başlıcaları şunlar-

dır: 

BaJvekil Gonaria. 
Dahiliye nazırı lstratos. 
Harbiye nazırı T cotokis. 
Maliye nazırı Protopapatakiı. 

Hariciye nazırı Yorgiyoı Baita-
cıs. 

Bq kumandan Hac.i Aneati. 
(Bunlar 1922 aent:sinde kurıu -

na dizilmişlerdir.) 

Bunların haricinde öldürülımü§ 
olanların isimleri tunlardır: 

Jan Dragonis.. (Sabık Petres -
burg sefiri ve Filorina mebusu 
1920 de sui kasta uğramıştır.) 

lpsikakos miralay (1923) te. 
Pizanos miralay 1923 le idam e · 

dilmiştir. 

Kalamaras 1918 de öldürülmüş
tür. 

Haçopulo 1918 de öldürülmüş
tür. 

Polihronopulos (Şimdiki emni -

yeti umumiye müdürünün karde -
ti) 1932 de öldürülmüştür. 

llyadis, 1933 te öldürülmüttür. 
Moraidis, 1931 de öldürülmüş· 

tür. 

Bunların hepsi Atinahdır. Fa -
kat bunlardan başka kralcılar sui 
kast münasebetiyle Atina haricin

deki Jehirlerde öldürülmüt, yahut 
haklarında idam cezası verilmiş 
kralc:.ıla:rı da hatırlatmaktadır. 

Bunlar da Nafbilyonda bir kiti, 
Lamiyada bq ki,i, Söröviç.te on 
bir kişi, Tivede on kişi, Korent
te bir kiti, Tripoliste bir ki§i, Vo· 
losta on bet lqidir. 

Randevu evleri 

Poliı ikinci tube ahlaki kısmı 
memurları eYvelki gece Beyoğlu ci 
betinde sıkı bir arattırma yapmış 

lardır. Bu araştırmada Hüsniye, 
Eleni ve Mari isimlerindeki kadın 
lann evlerinde gizli randeTiı yap-

tıkları tesbit edilmiş, evlerde mü
nasebet.iz kadınlar bulunmu!, bun 
lar muayeneye sevkedilmitlerdir. 
Bu e-.lerde genç kız ve kadınların 
da fuhta teşvik edilmekte oldulda 
rı anlaıılmıtbr. Evler kapablaJ'ak 
sahipleri mahkemeye teslim edil -
mitlerdir. 

- -- ·- -·1ı · lanmıttır. Esasen bu katta fazla e§ 
J1 ~ _ R ~_!) Y O ·i ya bulunmadığı için boşaltma ko-

-.!.....:.:..:=;=-.:.....;.=========!!=l laylıkla yapılmakta ve eıya müna 
Bugün sip yerlere yerlettirilmektedir. Bu 

ıs 1· A N u u L - kat tamamife boşaltılınca lüzum 
18 - 18.30 gramofon. 18.SG - ll ~-

•ız.ca den (ilerJewı olaulara). 19 - ıs.so gösterilecek tesisatın yapılmasına 
Cennet lfamm. 19.SO - 20 Ncemlye Ha- b 1 kt f k"l · ki" aş anaca ır. a u tenın na 1ne 
mm. %0 - %0.SO Nihal Tevfik Hanım. Ke-

mani 8a4l Bey ""' arkadaparı. Jl.80 - Z2 
.ıramofon. 22 njans haberleri. 

ANKA UA (144S m.) 

12.so gramofon - 18 mlnnonlk orke .. 
tra - 18.45 aaz - 19.SO dana :mua1k1ıll -
20 ajans haberleri. 

n tl K RE ş (S9U m.\ 
18 Jmn-er - 19.15 llalk muddal - il 

ııırkı - :n.:?O orl•estra. 

U t: U A l' E Ş T E ( 550,5 m.) 

18 konser - 19.SO ııukı - 23 ı;lgnn 

nmslklııl - 12,11; dans muslkl&I. 
PRAG (488,6 m.) 

19,2~ radyo ncırlyatı - 20.10 muaaha· 
be - %().25 konser - !1.%0 opera. 

it OMA (441,% m.) 

21 ha\'~ koıuıer - 2L4ıi opera. 

VAUŞOVA (1412 m.) 

18.15 senfonik konS('r - 19.8.J gramo
fon - 21 konser - 22.SO prkı - 23 dans 
musikisi. 

vt., ANA (518,1 m.} 

J:!.55 1'numua den - 19.U opera. 

r 

BORSA 

ancak bu tadilatın bitmesinden ve 
binanın fakülteyi kabule hazır bir 
şekil almasından sonra başlana -
caktır. Fakültenin taşınmasına a
ğustos başından evvel ha,lana .. mı -
yacağı tahmin olunuyor. Bakalo -

rea imtihanlarından sonra lstan -
bul lisesi binasının da boşaltılma -
sına hatlanacak ve bundan sonra 

darülfünun binasının ikinci katın -
da bulunan hukuk, üçüncü katında 

bulunan edebiyat fakültelerini bu 

binaya taııyarak bu katları da bo

şaltmak ve hazırlamak kabil ola -
caktır. 

YUksek muallim mektebi 
Dünkü sabah refiklerimiz şimdi 

fen fakültesinin bulunduğu bina -
nm üst katını itgal eden yük.ek 

yoktur. 
rtakil komisyo' 

Tıp fakültesinin n~ 
bakmak üzere yeni bir 
kurulmuştur. Yeni koıoİ~ 
dan evvelki komisyon 
bir kısmı ile laboratuvar 
dan terekküp etmektecfit·.'.I 
toplanarak çalışmıya ~· 
tır. 

[ Hizalannda yıldız işareti olanlar üzer
i erinde J 2 Hnzir:ın muamele olanlardır] 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r-ı.aıııııııııııııuıımıııııı1D1001DV111UlllD1111111!111111UH1111nmnııınııııınııuııııııınııımııınıınuu111uım L lkt2ısat Haberleri 

Nukut (SatıJ) 
" ·- uuıaıeaa: 

Konıs 

*20 f. Frans~ 110.-
• 1 Sterlin 717.-* 1 Dolaı 173.·-
•20 Liret 218.-

* ı sııın Av 
* ı Pczeta 
•ı ~lark * 1 Zolrıtl 

ICur•n 
0:..6,•. 
ıs.-
49 --
25-

ipekli sanayii hakkı 
•ı Peuın 30-
•20 r.cv 24. · -
*.20 DIİıar 54-

1 çervoneç -
* 1 Altın 93.,,-

•20 L Relçllca 1 Hı.-
•20 Urahmı 2s.-
•20 Isvlçre 820.-
•20 f.ıeva ~4.-
' ı Florin tı4.-

odanın raporu 
•2u Kuron Çek 120.-

* 1 l\leclılfye 
• ı Banknot ------ ----

Çek fiatları · (kap. sa. 

33,-
2.i6.-

16) 

lstanbul ticaret odası ipekli sa- J fikirlerini almağa dev~ 
nayii hakkında bir rapor hazırla- tedir. 

' 
•Puls 
*I.ondra 
•N'cv·Yortı 
•Mrı.t.no 
•Bril.."sel 

12.03 
71ll 5CI 
0584-0 

9.096:'5 
3.4015 

82 -
!.;sto 

67.875 
1.1777 

•Praıa 15.8~!\ 
mıtlır. Bu rapora göre herkesin Afyon ve tiftik pı 
kullanmakta olduğu ipekli kumaş 
]arın mühim bir kısmı memleketi· 
miz tarafından temin edilmekte -
dir. · • Atlna 

•Cenevre 
•Sorya 
•Amstcrdam 

• \ 7iyana 
•flladrtr 
•Rerlln 
•Vırşovı 
*Peşte * Rütre, 
*Bclgrat 

Moskova 

4,34 
5 545 

2.02 
4 , 2() 

S.64-
:"9.75 
311. 
1084,?5 

Esham 
--• •s Rantası 9.Sl Terkos 29 so 

• l\nadolo 25 os •Çimento Ar. 12.90 
Heji 3,5!; Cnvnn ney ~ t.l\O 

Sir. llayrlye l!i. Sark Değ ~.-
Tramvav :;ı .. 10 Bal va 2 20 
U. ~gorta ıo.so Sark ;n. ccz.ıı 2.35 

Romontl 21.6-; Telefon 13.-
-- - --

istikrazlar Tahviller 

lsr. dahili 96~ E.lektrllc -
.ı93J " .. 97.25 Tramvıv 'i(,53 

• ~ark ı ı .yolları ~ıo ~=r~anl 97 t5 
Hı hum 18,2.S * O.l\tuvahhadc 54. * Anadoln ı 

GUmruklcr sı;5 
44 60 

19t8 Mumcs. A 7.95 •Anadolu il 44.60 
Ba~daı 11 75 A. ~lümessll 56,40 

\.. ~ 

\
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1 

Bizim istediğimiz edebiyat 

Ağır ıifon kadifeler Avrupadan 
ithal edilmekte ise de son aylarda 
bu ağır ipekliler de memleketimiz 
de imal edilmeğe baılanmı~tır. 

Ham ipek amilleri bu ipekleri 

daha iyi ve daha muntazam temin 
ettikleri lnkclirde ağır ipekli ku -
ma~lar da memleketimizde daha 
muntazam şekilde- dokunabilecek· 
tir. 

Kaşar peyniri için Bulgar 
mütehassısı ! 

Son istatistiklere göre memleke 
timize hariçten mühim miktarda 
ka!ar peyniri ithal edilmektedir. 

İstanbul ticaret odası kaıar pey 
nirlerinin memleketimizde yapıl -

masmın temini için Bulgaristandan 
bir katar peynırı mütehassısı 

celbine karar vermiştir. Mamafih 

Refik Ahmet Bey tarafından bu 
iı;imle bir kitap nCFedilmittir. Mu 
l:.arrir, bu eserde edebiyatımızın 
takip etmesi lazım gelen yol hak- mütehauıa getirtmeden evTel bir 
hmdaki dütüncelerini anlatmakta- kere de peynir tacirlerinin fikirle
dır. Kitabın mümkün olduğu ka - rini sormuflur. Alakadar tacirler 
dar öz Türkçe bir dille yazılması- müteha11ısm ge\irtilmeaini muva· 
na da ayrıca ehemmiyet verilmit f ık bulmakta ve bu müteha11ısm 
olduğu görülüyor. Kitabın tab'ı te- "Trakya ile Buna bavaliıinde ça -
mizdir. Bütün kitapcılarda bulu - lıımasını i.temekt~dirler. 
nuyor. Tavıiye ederiz. Ticaret odası ali.kadar tacirlerin 

Yeni afyon kanunun.-. 
zerine afyon piyasası ~ 
canlanmıt ve iki güodeJ' ~· 
hararetli alı! veri! o~ 

Bilhassa Avrupa alıC' 
bul piyasasından af1°0 

başlamışlardır. • 
§ Tiftik piyasası da iJıt 

beri çok iyidir. Ahcılsr ç A . dt .. 
amele 50 kuruş üzertll 
tadır. 

Tiftik tacirleri bll 

Bahrisefit f ele 
BANKASI 
lsta.tıbul şube'i ~ 

Amster4ıını'd& l(lill JJ.rt~ 
LE1'1.L'VK B ~Nl{ı\SI He ( ;,/_ 

dales pour l'Amcı1qtJe dll s...t> ,_~ 
l<'ri hakkında Am!lt<'rdıun d~ 1 

oları heyeti umumiye lçtlPI ,,_,..J. 
bankularm (llOLLAND~ ~ ,. ~ 
N. \ '.) (HOLAND~ 1t"l'fl' ,,.,, 
Ş.) nam1 tahtında lllrlf'I~ 
fi kıuıulaştırdıtıır. ~ 

~~Pin nu yeni _..,......- ... ~• 
k te•"" (1 thııt nkı;e.1crlnden bllş a ~ 

• 1 fl/t~ 
6.000.800 llolancb Flnrln ;,.-' 

1.008.800 ~ FIM'Mlil' 

lacaktır. rıl'~ 
Bahrlııe~; Ft>lf'lllt'nk llll .... ııe" 

n _....,.nln 9 -
ııulx'sl, yeni m es...-~ -
e!Wa& 11111 ,_.,._ '* 
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3 MAYIS GECESi .. 

a - yani ne demek istiyosrun?. 
d~~'l &ormak için mi buraya gel· ... 
1~ ......... liayır, bunu değil, başka bir 

f~ .'°tınağa geldim .. Ne yapmak 
tındesin? .. 

&\tı- Bunu sen bana değil, asıl ben 
ti dil. •orayıın. Sen ne yapmak fik· 
il eıi ? n .. 

tıı~~ ~ual Safayı çok sarstı. Oda· 
i ıçınde sinirli sinirli dolaşma • 
~ bıı.!ladı. Karısı, hayretle ona 

k1Yord 
~· u. 

d~ ~~ayet Safa Bey, kalın ve ha· 
ır sesle haykırdı: 

~-Neriman, seninle anlaşmalı • 
~' Anlaşmamız lazım. 
''e. ~1 rırnan soğuk bir sesle muka· 
ıe etti: 

r,"k lazım olduğunu biliyorum .. 
Sat e\'\'c}a ben seni anlasam .. 

Çtk ~fa iskemleyi karısının yanına 
)a tı, oturdu .. itidalini muhafaza· 
h~ Çalışıyordu,. ama fevkalade 
tİiıı~taniı ve hiddetli olduğu gö • 

Uyordu. 

>i ......._ Anlryacaksın .. Yalnız sözle· 
~ h' L~k ır az kaba düşerse kusura 

lil' illa. Ben avukat değilim, bi · 
Orsun. 

-.. Bunu bilmeme. lüzum yok. 
d~:' Ama ben kanun adamı da 

giliın .. 
~t)'......_ A.raya kanunu neye karıştı • 
l~doraun?. Meseleyi aramızda hal-

tliın. 

İd~ E:ğer ortada yalnız biz o!sa 
P~~· bu dediğini yapmak kabildi. 
'~1@ hir .ıey oldu, ki artık 

........ rv deGil .• 
......_ e oldu?. 

h11 h l!ir genç kız tevkif edildi.. 
er 11. • 1 ·· t tt" 

- Eğer zorlamaaaydın söylemi· 
yecektim... Eğer o genç kız tev -
kif edilmeseydi susacaktım .. Fa 

kat masum bir kız yakalandıktan 
sonra susmama imkan kalmdaı. 

Söz gene karışıyordu. 

Dedi ki: 
- Safa,· aramızda bir sui tefeh· 

hüm var. Her halde beni tahkir 
etmek, küçük düşürmek istemez -

sin .. 
-Hayır. 

- Kerime Hanımdan bahset • 
mek beni rencide etmez. Şu hal
d"'! başka bir maksadın var .. 

- Bir genç kız tevkifhanede 
inlerken bu sözü nasıl söyliyorsun? 

- Canım tevkif edilen kızla be

nim ne alakam var?. 

Bu sefer Safa, hayretle karısı • 

na baktı: 
- Anlaşılan bütün bildiklerimi 

ve bütün gördüklerimi sen hala 

bilmiyorsun. 

Neriman sinirlendi: 

- Artık muamma konuşma. Bil 
eliğin, gördüğün nedir?. Açık söy· 

ı~ ... 
Safa etrafına bakındı ve sesini 

kısarak cevap verdi: 

- Kerime Hanımı öldürdüğünü 

biliyorum .. 
Nerimanın gözleri dört açıldı ... 

Yanlış işitmiş gibi kulak kabarttı. 

Sonra, parmaklariyle gırtlağını sı· 

karak doğruldu: 

- Ne dedin?. Ne biliyorum de

din? ... 
Safanın aa g Heri 'iıHnmüttü ••• 

Alnından ter damlıyordu: 

a ~eyı a t us e 1 •• 

J1)' 
11 ıcfer l:arısı!lln her şeyi an • 

~ .. :ca.~1:-~ hüküm ediyordu. Fa • 
dı ~~rıman hiç bir şey anlama • 
it\· Sadetten bütün bütün ayrıl • 

ı, b' . 'b. 

- Eğer bu kadar zorlamasydın 
söylemezdim. 

(Devamı var) 
tmlllıtıaımnmmnmnun1H111111nmm111111111nm111ıınm1nmııp111unınnwnumnnmln 

Bir Fransız romancısı 
ır ınsan gı ı: 

Ankarayı ~ok methediyor 

• 

90 ıncı liste 
AN"ARA 12 C A. A. > - T D.T. Ce· 

apalı 
AŞA 

l 

mi yetinden: 
Kıırşılı kları aranacak arapça ve tarsça 

Kelimelerin 90 numaralı listesi şudur 

1 -

Van Jonks'le bir gece 
ı - l\]eşrutiyct 8 - l\lüdafna 
2 - l\lub:lh 9 - l\ltilazemet 
:> - Muhal ıo _ :\1ulhak 
4 - Muhit 
5 - Musafaha 
6 - Mutlak 
7 l\luahcdc 

l\lulhak:ıt 

ıı Miısa\'at 

12 - l\Jüşa\cre 

Gördüğüm facianın kahrama· 
mm takdim için biraz maziden 
bahsedeceğim. 1930 senesindeydi. 
llk defa olarak Ciddede, hıristiyan 
lara memnu olan mıntakanın kapı· 
smda Diin'le dostum Dün'le karşı· 

' 61 inci liste 
'.[nrılyl': Gtlnlil ıılmn, suçtan konınma -

Ten:ıkkl: llerll') l , l ükeııll:t - Teredüt: Du
rakl:mın - Tercffü: l'Uksell:t - Terennüm: 
Otnıe - Tl'rC35Up: l>urnluıım ,torto - Ter
kip: )Urlcıttlrıne - Tersim: Çlzmo - Ter -
,1ç: U)'b'llll bulmak - 'l'l•rzll: AJç:ıJtmıı. -
'l'aııallut; Sııldırına - 'l'czcn: Kötült>rııf.'k -
'J.'t•so.lı.ül: Sırnlannıak - Tcshlp: BUyüıtınel,. 
'l't•ı1Jlm: \'crınelc . 

29 uncu mektep: 
lfı::ı: Ynyma - 1:<bal: YUl.sclme - tk -

ıım: llıl\'"a - İltr:ırııı~c: Ağırl:ımn - llcrnr: 
Söz , rrnıo - lltllbuı,: Alnın, ç:ılınıı - lktı • 
ıwt: _ı\rtırnuk - lktırıuı: Yaldnşma - lk
tlm: Yoklıılt - lıün: lllld!rme - İtibar: Yer 
tutın:ı. - ltld:ı.l: Orta - 1tırnz: lfannınnuk. 

33 üncü mektep: 
Tarzl)e: Grrl tılma - Terakki: ncrleme, 

yl\kııclmc, nrtmıı. - Tereddüt: Duraklııma -
TcrcffU: Yüksclmc, 1 ıılkm:ı, knldınna - Te
ttrınlim Yırnın, ött>mc, tUrldl söyleme - Tı>
rf'BUp: Torto, Durulma, dibine çöltme - Tn
slm: Çlı.ıne, ı;lzllme - Tcn1ç: Artırıwı., ge
çlnne - cTrzll Alı:nltnııı - Tusallut: Sn -
tıı ma - 'fNıcll: ırnıur:c geçme - Tesl'Jll: 
A nıtma, tuandırrnn - TcsclsUI: Diz.ilenme, 
ı;ırnldnnıa - Teslim: Bırnkmn, \'erme • 

39 uncu mektep: 
Terakld: Yilksclnıe, Uerlc.me - Tereddüt: 

surclcsl1.lll>. 03 rııtkhk - Terdlii: YUltselmc. 
Tl!rcnnUm: Gilzcl öteme - Teressüp: Torto, 
ç~ikUntli - Terl<lp: Arnya getınnc, birleş -
tırıne - Tcrı;lm: Ka~ılığını bcnzetme -
Ter\'IÇ: ı>rğerlrıi ıırtırnM - Tcr7JI: Alçalt • 
mıı - Tnsullut: Al'katıını bıralmınmnk -
Tescil: KiltilYI' ynzm:ııc - TCSl'111: Avutmak. 
Teıwlsill: Sllrllp gitme - Tcshlr: Argııl:ı -
nuık, bnğlıunak - Tc tim EJdcn clo '-cnnek. 

36 ıncı mektep: 
'J'cral<kl: YUltselm(', ilerleme ~ Tcredüt: 

artmıı. - Terrnnllm: OUz.cl s esle ötme -
Te.reuOp: 'Uurulm~, tortu - Tl·rklp: Anıya 
gctırmcl•, blrlcıtırmck - Terl'llm: Çizme -
Terviç: ı>cğerinl nrtınna - Terdi: Alçalt
nuı, nşnğılutn13 - TnsnllUt: Al'ka ını bırak
m:ımıı, sataşma - Trscll: lCUtüğe yıızma 
Teselli: A\·utına, lnandırıım - TeselsUl: SU· 
rüp gltmo - Tc lılr: Arpa~lamıık - Tca
lloı: elden de vcrn1cl<. 

14 inci mektep: 

laştım. Bu Asyanın cehennem gi· 
bi sıcak bu küçücük beldesinde se 
nede yüz bin hacı çıkar. Bu büyük 
kalabalık islamın beş rüknünden 
birini yerine getirmek için Mekke 

ye kotar. 
Gelenler başka başka tiptedir -

}er. Küçücük bebekleri andıran 
güzel Cavalılar, kırmızıya boyan -
mı~ ı;akalı göbeğine kadar inen a· 
cemler, siyaha bürünmüş gözleri 
süzgün Mısırlı kadınlar, mavimsi 
derili Afrikanderler çakal dişli So
matrahlar, yukan Nilin dervişleri, 
güzel endamlı çerkesler, yüzü bo
yalı gençler, koleraya tutulmuş se
filler, milyar sahibi şerifler bu ka· 
labalığı teşkil eder. 

Bu kümeden her türlü pis ko • 
ku yükseldiği gibi züppelerin ha
remlerin, esrarı da onda münde -

miçtir. 
lslamiyet Arabistaan pek çok pa 

ra getirir. Zengin hacıların sandık 
lan sterlin lirasile doludur. Mesela 
Seyit Rahman isminde bir Fas e • 
miri kendi başına iki milyon sar• 
fetmiştir. Fakirlerin bellerinde sa· 
rıh bitli peştemahn hükümlerin • 
de birkaç bin frank saklıdır. Her 
haç mevsimi bedevilerin ve vaha • 
bilerin dolaıtıkları bu muazzam 
çöllere aşağı yukarı bir milyar ka 
dar para getirir . 

Tan.iye: Bağışl:ınllll 1 1 teme, b:ığı latmıı 
'J't>rııltkl: Yliksclml', yulmrı ı:ıkma - Tered
ı1Ut: Kestirmeme - TereflU: Yliksclınc -
Tereıın\im: 1'"tme - Tere ııllp - Tortu, tor· 

kurşunla yere sermiyc hazır adam· 
larla dolu "Mukaddes toprak,, ..• 

Ciddedeki Avrupalılardan siyasi 
memur olmıyanlar dükan açmışlar 
dır. Petrol, sigara kağıdı, şemsiye 
ve saire satarlar. Bazıları, dum 
dum kurşunları, öbüo, mitralyöz, 
top, zırhlı otomobil, tayyare, lor • 
pil ticareti yaparlar. Bunları kim • 
ler alır bilir misiniz?. Suriye ve 
Filistine sık sık taarruz eden be -
deviler ..• 

O akşam Over Oseanik Kompa· 
ninin müdürü Van Yonks'un evin· 
de kumar oynanıyordu. Kumpan· 
ya sekiz yüz milyon sermayeli bir 
müessesedir. Her oyuncunun ar • 
kasında beyaz gömlek giymiş bir 
esir bardakları dolduruyor ve si· 
nekleri yelpazeyle kovuyordu. 
Sıcak gece, uzaktan gelen gü • 
rültülerle doluydu. Develerin 
böğürmesi, merkeplerin anırması, 
çocukların inlemesi susamış erkek 
ve kadınların bağırması duyulu -
yordu. Büyük bir kalabalık dalga 
halinde Mekke kapısına doğru a -
km ediyordu. ..A 

Van Jonkes mırıldandı: 

- Şimdiden susadılar ..• Suyun 1 

tenekesi kaça?.. Bende üç ispati 
var. 

Su kondanse makinesinin Ame· 
rikalı mühendisi Patkinson içile • 
cek suyun litresinin takriben iki 
buçuk franga satıldığını söyledi. 

ltalyan komisyoncu Ekskizito 
canı sıkıldığını gösterir bir tarz • 
da sözü kesti: 

- Üç ispati değil, üç kupa la
zım ... Adam sen de Medineden 
geldikleri zaman öyle susamış ola· 
caklar ki, geminin makine suyu • 
nun beher bakracını onlara bir sa· 
n liraya satmak mümkün olacak
tır. 1 

de; İkimizden biri rüya görüyor, 

~iı· 1' Sen rüya görmediğine ka • 
~~n. Şu halde ben rüya görüyo· 
l~rn · Sözlerinden hiç bir §ey an· 
d~ •Yorum... Anlıyamıyacağım ... 

Saf 

On gün evvel tstanbula gelerek 
Ankaraya giden Fransız romancı 

ve gazeteci M. George Simenon ve 
zevcesi dün Ankaradan şehrimize 
dönmüşlerdir. 

lnm:ı, dibine çölune - Teri ip: birleşme, l<ıı
t15ma - Tersllll: Çlııno - Tenlç: SUrUm 
, ·ermo - Tcrıll: B:ıynğğt, uşnğılama -
~sallut: Satnşm:ı - 'l'cscll: KUtüğo ynzmıı. 
Teselli: A,•utnın, a\'lılnın - 'l'cselsill: Arka
arkayıı. - Tııblr: 03"11nb ılldatma, büyü -
Teslim: :Sesoeyl birine 'erme, boyun eğme. 

32 inci mektep: 
Ternkkl: tıerlcıne - Tereddüt: Kestirme

mek - Tt-rcUU: l'Ukscltıne - Terennüm: 

Bu bir milyarlık servet ne olu
yor?. Bunu anlamak için Tunus ve 
Trablus hacılarını nakleden Bel • 
çük köle verdi. Ciddede oturan Av 
tim. Arabistan hükumetinin Av • 
rupah gazetecilerle başı hoş de • 
ğildir. Tesadüf edebileceğim müş· 
külatı kaldırmak için geminin ro • 
losuna eczacı sıfatile girdim. Ma • 
amafih bu eczacı sıfatını taşıdığım 
müddetçe kimseyi tedavi etmedim 
çe binaenaleyh kimsenin ölümüne 
sebebiyet vermedim . 

Kara~a çıktıktan sonra kimse 
benimle alakadar olmadı. Arap re 
islerinden biri bana bir daire ve 
hizmetimde bulunmak için üç kü • 
çük köle verdi. Ciddede oturan Av 
rupalılar altmış derecei hararete 
rağmen resmi elbise ve kolalı göm
lekle briç oynamak için beni da • 

Patkinsonun karşısında oynı -
yan Sovyet doktor kadın madam 
Renzinof şen bir tavırla bağırdı: ı 

- Kağıdı kesiyorum. 1 

Löveleri topladı yarı çıplak gü· 
zel gerdanındaki ince gerdanlığı 
ıslatan terleri elinin tersile sildi ve 
lakayt bir tavırla: llnın kaşları çatıldı: ._ a· 

~~ ır kocanın, benim gibi bir 
1~.1 nın, her şeyi, daha açık &Öy· 

Yec V• 

))ı'ıl ecıne kani olup, anlama • 
•ktan gelnıiyor musun?. 

._ lıu sözünü de anlamadım. 
F~~ Ben kanun adamı değilim, 

~~at 

huı ıenin aleyhinde §ahadette 
unab'}'. 

l't>r 1 ırım. Bunu da anlamı • 
tnuaun?. 

"' ~ ~nım benim neden aleyhim 
l~'c a. adet edeceksin?. Açık söy· 

S ne Safa. 

1 a.fa k .. r d v •v•ld" .. '!tin· ... ısına ogru ıgı ı, goz-
S\lıa 111 

ta içine, ruhunu görmeğe 
~it 'b• gı ı, baktı: 

l\f. Simenon perşenbe günü Rus 
yaya hareket edecek, orada bir 
müddet kaldıktan sonra tekrar h
tanbula gelerek bir ay oturacaktır. 
Fransız romancı, dün bir muhan'İ
rimize şunları söylemiştir: 
"- Ankarada bir hafta kadar 

kaldım, Büyük Millet Meclisinin 

içtimalarında bulundum. Şehri f ev 
kalade güzel buldum ve beğendim. 

Yırlam:ı, gUzcl S('S - Tt'rc sllp: Dibine çök· 
mo - Terldp: ııırıe tırme - 'l'crslm: Çl.zmo 
benzerini çıtuırmıı - Tervıı;: Yt•rlne getir
me, değerleme - Te~ Altultma, çok dil • 
cıUrmo - TnsaUüt: Sııtrı nııı. - Tescil: KU· 
tnğe )"UZnıal{ -TcSl'lll: A\"Ut.ıuııJ' - Tesel-
11lil: Sırıılıınıa, uzııyıp gltrne - Teshir: llU
y\ilemc, b:ığlnmll - Teslim: Ycrmo, boyun 

eğme. 

4 üncü mektep: 
Tenıkkl: yuıcsclntC - Tereddüt: DU5ün

mc - TcrcffU: Yulmrı çıl ma - Terennüm: 
Glizcl söyle~ iş - Tercssnıı: Dlblne çökmel' 
Terkip: Kunştırınnk - Tersim: Çizgi -
Ten·lç: tlsto çıkınn - Terzu: Suç - Tcsal
lllt: Hıklnrılık - 'fc'sı:U: O~enl ynzma -
Teselsill: Arl•a nrknYn - Teshir Jsıngnnlık 
Teslim: Kendini bıralmuk. 

9 uncu mektep: 

vet ettiler. 
Huduttaki Avrupa kolonisi çok 

gariptir. Kaynar güneşin altında 
saraylarına sığmmı~ otuz kadar be 
yaz adam tasavvur ediniz.Bir taraf 
larmda köpekbalığı ile dolu bir de 
niz, diğer taraflanndaysa adım at 
mıya cesaret edecek dinsizi bir 

- Gemideki makine suyu öl -
müş hayvan dolu kuyuların suyu -
na elbette tercih olunur. Kolerayı 
tevlit eden bu sudur. Fakat ne yap 
sanız mideleri şişinceye kadar bu 
pis suyu içmelerine mani olamaz -

smız. 

Düggas Dugal söze karıştı: 
- Anlaşılan o pis kuyu suyu u· 

cuz olacak ... Hacılar fakir kimse -
lerdir. 

Bu sözlerde bir insaniyet 
taslanması gibi bir hal vardı. 

İşitenler üzerinde pek de hoş te • 
sir bırakmadı. Düngas Dugal bir 
İngiliz tebaası idi. Ciddeye arı ırk 

' 

._ s h' 

._ lı..~ ıden bilmiyor musun?. 
!'«eyi?. ._ s·. 
ııı gö d••V•• " ._ 

8 
r ugumu. 

11 eni go·· d" ..... .. .. ., • N r ugunu mu .. 
~ll'.ı eirınıtnın sesi de titremeğe baş 

•ttı Art t\11n · ık o da kızıyordu. Ko· 
diain~n IÖzü nereye getirmek iste· 

._ 
1 anlanııyordu. 

l1,
11 

Seni 3 mayıs gecesi, Kerime 
~. •rnın ev·ın· k.. . d .. d'' 
""lkı .. h' ın otesın e gor u· u ıl . J! rnıyor musun?. 
l• U •ef ,,tri er tam yerine basmıştı ... 
,~ kıp kırmızı oldu, dudak-

1 ııırdı: 
._ 8 

, 1. ana, utanmadan bunu nasıl 
l)or"1n?. 

Ankara şehrinin ancak sekiz on se 
ne gibi kısa bir zamanda bu hale 

getirildiği öğrenilince hayret et -
memek kabil değildir. Orada eski 

üslupta binalar olmakla beraber 
tam manasile yeni bir çok binalar 

da var. Ankaranın pek yakında 
ültra modem bir şehir olacağına 

kani im. 

Hükumet merkezinin İstanbul • 
dan Ankarya götürülmesindeki i· 
sabeti, her iki şehri gördükten son 
ra ben de takdir ettim. 

Ankarada Türkiye Reisicümhu· 
ru Hazretlerini ziyaret etmeği fev 

kalade arzu ediyordum. Fakat 
kendileri bu sıralarda çok meşgul 

oldukları için maalesef buna im -
kan olamadı. Bunun için bir müd

det sonra tekrar 1stanbula gelece • 
ğrm.,, 

Tan.iye: Yııl\'nrnı:ı - Ternkkl: llerleme 
Tereddüt: nu,unıne - Tercffil: Yülcst'lmo 
TrrennUm: ötme - Tcress\11>: Durulma, tor
tıı - Terldp: nırıcştlrmo --Tersim: Çlı.mc 
Terzil: Aşıığılıınt."l - Tn&:ı.lllit: Sırnaşma -
'J'esçll: ırntlildcıne - '.l'csel lil: Ekll'ınc -
Teshir: ~!ekme, hU~1ilcmc - Teslim: Vcrıno 
'Te elll: Anıtmıı - Tcnlç: Geçirme. 

41 inci mektep: 
Tıın.lye: Suç ödenmesi - Terakki: A~ 

mıık, ilerlemek, yükselmek - Terl'ddtit: 

rı~nma)'lŞ - Tı•reffU; Yllksclme - Trrcn
nUm: Eı;gl, f!Üylemc - Tt'rt."'tisUp: Çokmc, 
tortul:ınma - Terldp: Blrle:ıtlrmc - Ter -
sim: Çl:ımP, (ıkannıı - Tcrvlı;: Geçlrml', 
l'lirme - Tcn.U: Bııyıığğıııınıak. uş:ı{;rıl:ımak 
Tusu.lfüt: Sırnıııımak - Tcsı;U: lUitUltlrmo 
Tcselll: A \'tllmıı - 'J'•'Sl'lsUI: 'l.lııclrkmo -
T(:slılr: BüJllleme - Teslim: \'enne. 

2 inci mektep: 
TanJyo: <lunUI nlnm - Terakki: l ' ilksc

llm, Ucrll'me - Tereddüt: Dnmksıtlık -
TereffU: YUkS<'lme, knbantl!l - Terennüm: 
S<.· ı dalgnlandmna - Tl•resı;Up: Tortul:ı.n -
m:ı - Trrklp: Illndlrrnc, Birbirine bağlam:ı 
Tersim: Tnslak ~ - Teniç: Sürllm.lım· 
<llnnc, )1lrUtmc - Ten.il: l'üz lm:nrtmn, ıı· 

Durnklıunak - Tl'M'ffli: Yükseğe !:f'lonel< 
rr<'rcnrıllm: rnutulmumnk, nımı.:ılt - Teres
sUm: ıteslclıı lı ıltış - Terkip: Knnştırmak 
Tl'r&lm: Çlı.nJ(•I• - Tcnlç: Be~endlrmrk, 
geçimıet{ - Tt n.11: Aşnf;ılıımaı-. nl~lcln • 
malt - Tnsnlllit: Zorl:un:ık - T·~~ll: Kli
tl\klcmrk - T~elll: A\'utm:ılt - Tt'sclsUl: nğılarıdırm:ı - Tasalllit: Üstüne vamuı, Us
Arlaı nrkııyn zlrıclrlrmf'k - Tf'!lblr: Kendine tllnp yliklenmr, dndnnm."l - Tesçll: KütUğo 
ı;.elmtP.k - Tl'sllm: Yerini' vcrmclc. 

48 inci mektep: 
ı:~lrnıe - Teselll: Oyıılnmn. oynlnndmn.~ 

Tesclslll: Ardı sırtı grJmo - Teshir: Ele g<'
~tnnr, rl ıı.ltına alma - Teslim: S:ıyıımtt 

alma, aayarak bırakma. 

tan hacılarla dolu Blw Funela va
puruyla gelmişti. Yakışıklı, narin, 
mat yüzlü, koyu mavi gözleri par· · 
lak keten gibi geniş saçlı omuzlu 
idi. Kendi&inde garip bir rehavet 
hali görülüyordu. Kadınların bü • 

tün ömürlerince hem sevdikleri, 
hem de nefret ettikleri tipten bir 
adamı andırıyordu. Velhasıl ölü • 
müne kadar değişmiyecek halis bir 
"Jigolo,,. Top, obüs, şemsiye tica • 
reti yapm:;.dığı gibi "Büenos Ay
res"li efendilerin yaptıkları ticare 
te de yanaşmıyordu. 

Tnrzlyf': KnncJınn:ı, gönül nlmn - Tf'l -
rakkl: lcrlrmc, ~ültsclnıc - TerccJdüt: Kn\'• 

(Devamı var) 
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Kavgası 
- 21 -

Öyle bir dürbün ki aynası bir [ Buyurun, burada yemek yeyin ! 
yer aynası kadar çukurlaştırmışlar . . dediler. Doğrusu emsali olmıyan 
Kuyu tulumbası gibi bir şey olmuş. bir saray ve bahçe gördük. Oradan 
Tulü e.lli ziradan fazladır. Ve bir üç saat daha giderek Şanteli ismin 
gemi direği kadar kalın oluk yap- d; bir saraya geldik. 

Beykozda ekmekçi bayırında 6 
numaralı dükanda muhallebici 
Rizei Mustafa dün saat 16.5 ta eğ
lenmek üzere indiği Galatada 
Beyzade sokağında sermaye Mar
garita ile kavg a etmişlerdir. 

.• RıJ' Muharriri: Omer 
17 -

Mustafa fitil gibi sarhoş oldu -
ğundan cıvrtmağa başlamış : 

- Zaten ben de bunun için ıel- J - Yalnız pek tecrübesi:zi!I'· 
~im ve sizden hakikati öğrenmek nun için irşadınıza muhtacı~· 

- Ah Margarita, senin yoluna 
bütün malım mülküm feda olsun . 

ıstedim. Romalılar tam emlaki - Kalip ihtiyara veda eUo1f 
min yarısını aldılar.. kalkıp gitmişti. 

mışlar. Onun içine yatırıp sıkıca Bir köprüden geçerek saraya 
bağlamışlar. girdik. Bir garip üslup ve acaip 

Oradan küçük bir aynayı da bina gördük ki emsalini görmemiş 
dürbünün başına koyup iki taraflı tik. Evvela sarayın koskocaman 
cam peyda olmuş. Rasatgahın yük bir havlusu vardı. Etrafında üç kat 
sekçe bir yerine kalın bir gemi di- kirgir bina ve ortasında dört köşe 
reğinden amut koyarak amudun dört kule vardır ki üstüne bir koca 
başına makara şeklinde bir teker - saray yapmışlardı. 

Diye tatlı tatlı başlıyan ağız şa
kası kavgaya kapı açmış ve iki ta· 
raf da ağızlarına ne gelirse biri -
birlerine söylemişlerdir. 

- Büsbütün almadiklarına tük- Kalip gittikten sonra ihtif'1' 

rP.t.. şünmeğe başladı. Kalip, on&J~~ 
- Ben çölde yetişmiş bir ada - zünü doldurmamıştı. Fakat ıy 

mım. Onun için ancak sizin yar- ti, zeki idi ve zengindi. 

Jek koyup bir de alet asmışlar. O Dışardan hunu bir kaleye ben -
aletin bir ucunu dürbüne sıkıca zetirdik, sarayın dışında dört bir 
bağhyarak bir ucuna da kurşunlar, tarafından sular akardı. Bu suret
demirler asmışlar. Bir adam dür - le saray sanki bir havuz içindey -
bünü istediği gibi sağa, sola, aşa - mit gibi dururdu. Bundan dolayı 
ğıya, yukarıya hareket ettirebili - bir köprüden geçilerek girilirdi. 
yor. Akşam olup da ortalık kararınca 

Bunun üzerine fena halde kı
zan Mustafa tabancasını çekerek 
Margaritamn üzerine iki el ateş 
etmişse de Margarita bir tarafa sin 
diğinden yaralamağ muvaffak o -
lamamıştır. 

d ımınızla hakkımı ihkak edece - ihtiyarın zihnini en çok r:rı 
ğ im.. eden nokta, Meryemdi. .Ne fi! 

- Oğlum, bu memlekette Ro • ki bu genç ve güzel kız, t&J b, 
ırıahlardan başka kimsenin hakkı tiyanlık denilen melun dine f 
h·1kuku yoktur. Yahudi misin e- miıti. Ana babanın günahı ç 
li ne ne geçirebilirsen onunla ka - ğa da sirayet etmişti. Fak'I 
naat edeceksin!. Onun için sen bulmak ve bu suretle yalnııl Mustafa yakalanarak hakkında 

takibata başlanmıştır. 
de yarı emlakini eline geçirdiğine kurtulmak gerekti. , 

Biz de "hele bir müdedt gök - köprüyü kaldırırlar, zincirlerle du· 
yüzünü seyredelim!,, diye Zühre vara asarlardı. Saray da ada gibi 
yıldızına baktık. Üç günlük ay §ek suyun ortasında kalırdı. Bu ha -
tinde rengi erguvanileşti. vuza balıklar bile koyup yetiştir • 

§ Şişli, Halepli sokakta 9 numa 
ralı fabrikada ustabaşı Onnik Ef. 
şikayetnameyle müracaat ederek 
şoför Mehmet tarafından kendisi
ne dayak atıldığı ve tahkir edildi -
ği iddia edilmiştir. Şoför Mehmet 
yakalanmıştır. 

memnun ol.. Benoni düşünüp dolatırJ<ell 
- Ben de sizin nasihatinizi ka- v kr d · rap uşagı te ar görün iı: ~ 

bul ve hasımlarımı affediyorum. - Efendimiz!. Kumnadal' 
- Tayradamı kalacaksınız!.. kus sizinle görüşmek istiyor!/ 
- Bir müddet için.. Çünkü şe- - Şu bir aralık buraya ı:O ·I 

h ir hayatına alışık değilim!. olan mı!. Rahatsızım, göreıııı: 
- O halde siz nerede yetitti • ceğim, yarın gelsin!. ( 

- Arada bir dolup yuvarlak _ mişler. Haylı büyücek balıkların 
laşır. Ama şimdi nakıs seklinde • suyun yüzünde dolaştıkalrı görü -
dir ! ~ lürdü. 

Dediler. Sonra aya baktık. Ay Bundan başka bahçe içinde kü-
gayet büyük görünüyor ve dürbü • çücük havuzlar yapmışlar, fiskiye
ne sığmıyordu. Ayın sathı sanki ler koymuşlar. Öyle yapmışlar ki 
bir somun ekmeği ortasından iki - sarayın hangi tarafından bakılsa 
ye ayrılmış, içi süngerlenmiş gibi hu suların iki üç adam boyu fıtkır 
idi. Guya ayda dağlar, dereler, dığı seyredile bilirdi. Bahçelerde 
çukurlar varmış gibi görünürdü. bir çok sanatlar, limon ve turunç 

§ Pangaltıda mütekait Hikmet 
Beyin on yaşlarında Mihriban is -
mindeki çocuğu gene ayni semtte 
Adil isminde bir çocuk attığı taşla 
başından yaraladığından Adil ya
kalanmıştır. 

'? d 
n ız.. - Fakat bu akşam Roıt1''l 

- Eriha civarındaki Essenler diyormuş. Belki de borcUJl&l 
köyünde. Fakat ben onlardan deği yecektir. 
lim ! Onların itikatlarından nef - - Gelsin. 
ıet ediyorum. Ben atalarımın di- Markus içeri girdi: ' 
11i üzereyim.. - Selam Benoni !. Görüf~ 

Çukur yerler yeşil, zemini be • ağaçları görülüyordu. 
yaz ve berrak görünürdü. Allah al- Bahçeye girmek için su üstüne 
lah .. Ama doğrusu ağaç ve yap - iki köprü yapmıtlar, onlardan gi
rak göremedik. Halbuki frenk ta- dip akşama kadar bahçeyi gezdik. 
ifa1inin bazıları ağaçlar da oldu - Acaip havuzları ve fiskiyeleri gör
ğuna zahip olmuşlar. dük. Akşam saraya girdik, taam 

Sonra dürbünümüzü Zuhale çe çıktı. Ziyafet pek parlaktı. Haylı 
virdik. Zühalin etrafında da beş mühim miktarda sazendeler top -
yıldız varmış ki hiç durmadan bu lamışlar.. Bir iki saat eğlenerek 
yıldızın etrafını dolaşırlarmış. Hat sonra odamızda istirahat etik. 
ta evvelce buna vakıf olmamışlar. Sabah olunca öğle yemeğini 
Dürbün olmadığı için kimse far • yiyerek ava gitmek kararlaştırıldı. 
ketmemiş. Ben gözümü diktim. 1- Tam öğle vakti yemeğimizi yiye
kisini görmedim ama, diğer üçünü rek bizim için hazırladıkları dört 
farkettim. atlı arabaya bindik. 

(Devamı var) Yanımda olanlar da ikisini gö
remediler, Ama birisini ben gör - ıımunnıı1111JU1111naı111111m1ım11111annımıw-aıanııııı-111111ımmıııaı1111111 

düm, dedi. Müşterinin etrafında V ergı• kaçagv l 
da dört yıldız varmış. Bunlar bi • 

ribirine yakınmışlar ve hep ayni Buna defter çaldırmak 
mesafeyi muhafaza ederek Müşte-
ri etrafında dolaşırlarmış. meselesi de karışıyor 

Dürbünle baktığımızda dedik - Galatada Balık pazarında 
lerini aynen gördük. Bunlar hep bir makarna fabrikası ve satış ma
d ürbün çı~ıktan sonra malum ol - ğazası vardır. Bu fabrika vemağa
muş. Ondan evvel meçhulmüş. za hakkında bir müddetenberi 
Bunların seyrini diğer yıldızların vergi kaçakçılığı meselesinden do
hareketi gibi değildir. Kendi etra- layı takibat yapılmaktaydi. Gene 

fmda dolaşan yıldızlardır. bir müddet evvel gazetelere akse· 
Bayramdan sonra perşembe den bu hadiseye Beyoğlu Defter

günü vatanımıza dönmek kararın- darlığğından defter çaldırmak me 
da idik. M. Ledokun uşağı gelip: selesi de karışmıştı. Zira fabrika

- M. Lodok sizi çiftliğe davet nın mali vaziyetini tetkik için alın 
eder, dedi. mış olan defterler arasından birka 

P.arise altı aaat mesafededir. çı Defterdarlıktan kaybolmuş, o
İki gece orada misafir olursunuz. nun yerine sahte bir iki defter kon 
Kendisinin hususi av çiftliği var... muştu. Hadisenin bu safhası hak
Size evini gezdirmek ister. Onu kında yapılan tahkikat neticesinde 
görmeden buradan gitmek reva de defter çalmak hadisesinin Defter
ğildir. darlıkta Ç1'.1ıtan bir odacı ile fahri· 

Edirne - lstanbul 
Yeni tren servisi 15 
Haziranda başlıyor. 

Şark demiryoll~rı, y~ni bir yaz 
tarifesi tertip etmiştir. 

İstanbul - Edirneşehir arasında 
yolculara mahsus seri bir münaka 
le servisi tesis edilmiştir. Kırklareli 
hattı ile de irtibatı vardır. Edirne
ye gidecek ve Edirneden gelecek 
kiıtarlarda büfe servisi vardır. 

Yeni servis 15 haziran perşen
be gününden itibaren 31 teşriniev· 
vel 1933 salı gününe kadar, de -
vam edecektir. 

Tren lstanbuldan her gün sa -
hahları dokuzda kalkacak, akşam 
on sekizi kırk beş geçe Edirne şe· 
hir istasyonuna varacaktır. Gene 
her gün sabahları sekiz buçukta E
dirne şehir istasyonundan kalka . 
cak olan tren de akşamları on se 
kizi on yedi geçe buraya gelecek 
tir. 

Bu seri münakalatın tesisi müna 
sebetile İstanbul ile Edirne arasın 
da ve mütekabilen işliyen 104-105 
ve 508-509 Numaralı yolcu ve 
muhtelit katarlarla Alpullu-Kırk
lareli arasında seyreden 321-3:?2 
numaralı muhtelit katarlar 15 ha
ziran 1933 tarihinden itibaren lağ 
vedilecektir. 

Şimendifer idaresi tarafından 
31 teşrinievvel 1933 tarihine ka -
dar İstanbul ve Edirne mevkifle -
rinde atideki seferlere mahsus ol
mak üzere il inci ve 111 üncü mev 
kiler için tenzilatlı azimet avdet 
biletleri verilecektir. 

İstanbul - Edirne Karaağaç ve 
avdet. 

İstanbul • Edirneşehir ve avdet. 
Edirne Karaağaç - İstanbul ve 

avdet. 

- O Essenlerden daha çok kö- nuz, henüz sağım. Demek 1'i 
tiileri var. Karımın bir kardeşi o- cum emniyettedir. / 
lnn lsiel de Essendi. İyi kalpli bir - Öderseniz daha eıtl ' 
adamdı. Onu tanıyor musunuz?. girmiş olur. ~ 

- Kendisi Essenlerin büyükle- - Ödemek ne demek?. 8~ 
rindendir. Sonra yeğeni Merye - daha borç almağa geldim. 
min vasisidir. Benoninin ağzı kilitlenı:ııİf~ 

- Anlıyamatiım. Meryem, ölen - Gerçı tiakkın var.. O {, 
refikamın adı idi. İsielin bu hem- teşevvüf içinde. Bir yerdell ~ 

şiresinden başka kimsesi yoktur. gelmiyor. Fakat siz bana b~~( 
- Fazla malumatım yok. Fa • borç veriniz. Ben de borcu-"~ 

kat bu Meryem, adeta Essenlerin rendizideki vekilinize ödeye1' 
kraliçesi gibidir. Onu on dokuz - Veremem. /.., 
sene evvel Nu namında Libyeli - Benoni, yakında Ro, ,, 
bir cariye getirmiş ve lsile bu en zengin adamlarından biti; 
kızın hemşire zadesi olduğunu, cağım, inanmıyorsan, a'p·· 
kendilerinin bir gemide giderken Kasyos'a gelen şu mektubu .,~ 
geminin kazaya uğradığını, hanı_ Sonra kayser Neronun şu e~' 
mının doğurduktan sonra öldüğü- mesine bak.. ,oll' 
nü, ve çocuğu biraderi İsiele va • Benoni bunları okuduktJ'1 
tiyet ettiğini söylemişti. İsiel de ra iade etti ve: . lf' 

S. . b 'k d . jedı· o çocuğu yetiştirmiştir. - ızı te rı e erım, o 

- Peki bu Meryem Essenlerin tikbaliniz çok parlak. b~ 
t11rikatinden mi?. - O halde şu para işini ~biıJI 

- Hayır·, kendisi hiristiyandır.. bitirelim. Sana daha çok ı:0" 
Annesi onun hiristiyan olarak ye- şeylerden bahsedeceğim. 
tişmesini istemiş.. - Neden?· . ço~ 

ihtiyar Benoni yerinden kalk • - Essenler köyünde idııtl· 
mühim şeyler öğrendim. ... fıJ 

mıf ve ileri geri yürümeğe başla- se·· 
- Para meselesi kolaY· 

mıştı. 

Essenleri anlat. . •-·"" - Bu hikaye beni alakadar e - 1""' 
diyor .. Daha ne biliyorsanız söyle- - Essenlerin büyükler• 1,ere 

yahudilerin bugünlerde 1'' ,,,.t1' 
ymız. bıJ P r 

karşı kıyam edeceklerini, ... ,,.,ıııı 
- Meryem, zannederim ki bü- oS" 11 

ma iştirak edenlerden ç ı·"" 
tün dünyada e§ine tesadüf oluna- h"o "' 

mahvulacağını, hatta ı:ııa j&Jgıf 
maz güzel bir hanımdır. Sonra torıP ı. 

lar arasında senin de bll . t•'.' 
çok mükemmel tahsil de görmüş- .. 1 d'l 

0 
. ·ıı sell1 

nu soy e ı er. nun ıçı 
tür. Onunla bir arada yetiştik.. · ld' ı•· 
O 

zıre ge ım. 
1
. 

nunla evlenmeğe de karar ver - 1 bi ıt· , 
- Bunların hepsi o a . ,dı 

elim. t b d .h . l c; b•' ··t' en en e 1 tıyar aJJll'S altı 
- Nişanlı mısınız?. ııda mım. Memleketim uğru 
- Değiliz. Sizi böyle aşk hi - sem ne mutlu!. . orııı"f 

hayeleriyle rahatsız etmek iste - s· d b' . 5evıY 
mem. Yalnız sizin de bir baba 
dostu sıfatiyle beni şereflendir -
menizi istirham edeceğim .. Acaba 
yarın akşam yemeğe evimize teş
rif buyurmak lfüfünde bulunmaz 
mısınız?. 

- ız e ızı aına 

sun uz?. . f]of11' 
1
. kı .. .,. 

- Nasıl sevmiye ııtl k go 
gibi adamları hakiı:ıı oJaraeıelele' 
deriyorsunuz. Şu siyasi ~ de I~ 
ri bırakalım. Daha de~ırı .... j,sf

1
1 

bıt .ı•· ••• 

Zorla bizden vait alıp haber ver ka sahipleri arasında cereyan etmiş 
miye gitti. Biz de hareketimizi pa.- olduğğu söyleniyordu. Ahiren ha
zar gününe tehir edip bize gelin - her aldığımıza göre hu meseleden 
ceye kadar eşyamızı devtirmeleri- dolayı yeniden bir şikayet olmuş. 
ni ve hazır olmalarını adamlarımı tur .. Bu şikayetname üzerine Mali
za te~bih ettik. ye müfettişleri işe vaziyet etmiş _ 

Ogl~muzla arabaya binerek yo- lerdir. Bu defa yapılan tahkikat ne 
la ç.ıktık. Üç saat gidince bir deh-. ticesinde eByoğlu Defterdarlığının 
ıetlı saraya vardık. da mesuliyetini mucip bazı vaziyet 

- Bu saray M. LedokuDdur. ler tesbit edildiii söylenmektedir. 

Edirneşehir - İstanbul ve avdet. 
Bu biletlerin meriyet müddeti 

G gündür. Bayram ve cuma günle 
ri bu müddet dahil edilmez. Bu bi 
Jetler S. O. E. Lüks katarlarından 
maada bilumum yolcu katarların -
da muteber · 

- Memnuniyetle gelirim. Siz -
elen Kudüste olan biten şeyler 
hakkında da malumat almış olu -
rum. Çünkü sizin zeki, açık göz
] ü bir arkadaş olduğunuzu anlı -

ne Essenler köyünden değil t111 

daha gelmişti. Tuhaf , 

- Çok tuhaf. ,.da1 ""t, 
- Bu misafir bana ot ı,şlı,e 

lunan güzel bir hanıı:ıı~;n . 
ti. Sen de gördün ın~_;.1 ~") 

'lD••--
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HİKAYE DÜNYA 
Ba am k basamak ... Nevyorkta bir çete 

Nakleden: MedihaMünür G.. .. d'· b" k h d upe gun uz ır a ve e 
-

1 
- -

2 
- yedi kişiyi vurdular 

Aziz dostum Şerifçiğim, Azizim Şerif, 
Nihayet iş oldu. Annesi razı, Bal ayımızı adada geçirdikten Nevyork, (Hususi) - Geçen gün 

babası razı. iki ay sonra muradı- sonra bugün apartımana döndük. burada, gübegündüz, kanlı bir fa. 
ma nail oluyorum. İki ay sonra ' Çok yorgunum:.. Bal ayı seyaha- cia olmuştur. 
amcanın kızı Melek Hatice ileni - ti hem insanı perişan ediyor, hem Yedi kişi, bir kahveden çıkmak 
knhımız kıyılıyor. ele çok tuzluya mal oluyor... üzere iken, dört haydut bir otomo· 

Saadetimin derecesini ne sen Amcanın kızı iyi bir kadın ola- hilden inmişler ve yedi kişiyi silah 
tnsa vvur edebilirsin, ne de ben C'.ak zannederim... Yalnız bir eli larını teşhir edip, kahveye sokmuş 
anlatcbilirim. sarsak.. Bir az daha gayret etse lardır. 

Yüz sene, iki yüz sene yaşasam, çolak olacakmı§... Kahveye girildikten sonra, hay· 
Melek Haticeyi senin vasıtanla ta· Her gün seni düşünüyoruz. Her dutlar, yedi kişiyi duvara dizmiş • 
mdığımı unutmıyacağım. Senin halde doğru bize gelirsin değil ler ve Üzerlerine ateş etmeğe baş· 
s:\yende mesut oldum. mi?.. Beraber bir akşam yemeği lamışlardır. Kahvenin içinde müt 

Eğer sen olmasaydın, Hatice • yiriz. Selamlar ve hürmetler. hiı bir yaylim ateş olmuş, adam· 
nin güzel sesini, ahu gözlerini, Celal cağızlar oradan oraya kaçı~mağa, 
pembe beyaz tenini görmiyecek, 3 _ masaların, iskemlelerin altlarına 
bilmiyecektim... Eli elimdeyken, saklanmağa gayret etmişlerse de, 
en uzun günler bana kısa geliyor. Azizim, hiç biri kurtulmamış, beşi ağır ya· 

Bir ay sonra geliyormu•sun... l 'k' · d "l .. t" Onun yanında iken, gün ne çabuk T ra arunış, ı ısı e o muş ur. 
h . . Benim de, karımın da seni göre- Haydutlar, bütün kurşunlarını 
ıtıyor... l 

ceğimiz ge mi .. ti.. f tt'kt k kt b' 'k Bir şeye çok müteessirim Şerif- :r sar e ı en sonra, so a a ırı en 
Karım dedim de hatırıma gel • h Ik .. .. d t b'll · ciğim .. Nikamızda bulunamıyacak a m onun e gene o omo ı erme 

di... Amcanın kızı tek gözlü. Te- b. • k 1 d c· · s•n.. Halbuki sen benim şahidim ınıp açmış ar ır. ınayetın se • 
vekelideğil . bana: "Seni iyi bir b b' ı J olmalıydın. e ı an aşı amamıştır. 
gözle görüyor,, derdin. Amcanın 

Son Mühim Oyun .................................................. ' 
4 ler misakının metnı 

istedikleri meseleleri aralarınd.a d 
istemediklerini Akvam cemiyetın 

halledecekler 
Almanya, Fransa, İngiltere va 

ltalya arasındaki misakın esasları
nı tercüme ediyon1z: 

1 inci madde - Misakı akte • 
denler, kendilerine ait olan me&e· 
lelerde ittifak etmişlerdir. Cemi· 
yeti akmavın çizdiği çerçeve dahi
linde, cihan sulhunu idame etmek 
için müştereken sarfı mesai edecek 
lerdir. 

2 inci madde - Cemiyeti akvam 
misakına ve bilhassa bu misakın 
10, 16 ve 19 uncu maddelerine te· 
mas eden mesaili dörtler misakını 
aktedenler aralarında tetkik ede -
bileceklerdir. Ancak bu hususta 
kat'i karar vermek Cemiyeti akva 
ma aittir. 

3 üncü madde - Misakı akteden 

lcri dahilinde hareket etnıelı 
tile- beraber hareket edeCe 
tnyit ederler. · 

5 inci madde - Mezkiİı' ~ 
mer'iyete konduğu taribtel1 . 

rım on sene için aktediJıııittİ'' 
kiz sene nihayet bulmazd~ 
akitlerden biri, misakı ~~ 
7usunu izhar etmezse, pıt 
müddet temdit edilmiJ add 
<'ektir ve akitlerden biri .J 
bozmak isterse iki sene eff"' 
her verilecektir. 

6 ıncı madde - Mezkilt ~ 
Almanca, İngilizce, Fraıı'.ı 

halyanca olarak yazılmı9tıt·.~ 
tinlerde vuku bulacak teJll'j 

Nikahımızda bulunamıyacağı -
nı düşündükçe gözlerim yaşarı -
yor... Bir iki güne kadar hareket 
edecekmişsin.. Buraya ancak ge
lecek sene avdet edecekmişsin ... 
Sen, Anadolu dağlarında i~ peşin· 
de koşarken, ben sevgili karımla 
beraber, baş başa, mesut bir ha -

kızının tek gözlü olduğunu neza· 
ketle anlatmışsın... Ama ben bu· Alman - Fransız dostluğu lcr, silahları bırakma konferansı -

Fransıça metnine göre 
geçip tasdik edilecke ve 
hwdi olunacaktır. 

nu ancak şimdi anladım .. tezahürleri mn muvaffak olması için bütün İtalya devleti akitlere ı,ire' 
M.ddak suret verecektir. Avdetinde bize uğrarsın değil 

mi? .. Sabahtan gel de, öğle yeme • 
ğini beraber yiriz. Misafir umdu· 
ğunu Jeğil, bulduğunu yermiş .... 
Onun için kusura bakma.. Allah 

kuvvetlerile çalışmağı taahhut e • 
Berlin, - (Hususi) - Alman· derler ve eğer kendilerine ait mu· 

Fransız dostluğu tezahüratı, tiyat· 

ro sahnelerile sinema perdelerinde 

görülmeğe başlandı. Bir çok tiyat-
yat süreceğim .. 

Her halde şuna emin ol, ki her 
gün seni düşünüp yadedeceğiz. 

ne verdiyse onunla doyarız.. lki rolarda, iki milletin dostluğunu 
kişinin yemeği ile üç kişi de olur. 

-4-
Avdet eder etmez seni bekleriz. Celal 

Selamlar. 

Geldiğin gün bayram edeceğiz ... 
Sana mükellef, şampanyalı, bar • Şerif, 
bunyalı bir ziyafet çekerim. Vur Yarın avdet edeceğini ha~er 
patlasın, çal oynasın, eğlenir, ay - aldım. Memnun oldum. Her hal
r~lığımızın hasretini çıkarırız... de bize gelmeği ihmal etmezsin ... 

takviye edecek eserler oynanıyor, 

ayni maksadı 'güden filimler göste 

riliyor. 

Halk, bu eserleri memnuniyetle 

knrşılıyor. 

Bir kaç ay evvel, bu eserlerin 

müellifleri hiyaneti vataniye ile it· 

ham edilebilirlerdi. Bugün alkışla Sann minnettar olduğumu tek • Uzun zamandır görütmedi:k, gel 
rıır eder, gözlerinden öperim. de bir acı kahvemi iç ... Beklerim. ruyor ve matbuat, hatta M. Hu .. 

Celal Celal 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ame:r ·k a mali buhran 
ve · ddetli tedbirler .. 

Amerika Cümhur reisi M. Ruzvelt'in 
yı dızı düşmeğe başladı mı ? 

Amerika demokrat fırkası şefi 

ve cumhur reisi M. Ruzvelt'in ne 
gibi şerait içinde iktidar mevkiine 
geçtiği malumdur. Geçen martın 

dördüncü günü Beyaz saraya giren 
M. Ruzvelt daha ilk gününden iti
baren bir banlmlar buhranı ile kar 

şıtaştı. Bütün Amerikayı baştan 

açağıya kadar sarsan bu buhran 
knrşısında M. Ruzvelt derhal ken· 
di kendine diktatörlük salahiyetini 
aJdı. Gayet şiddetli tedbire müra· 
cma~ ett.i. Altın üzerine ambargo 
kı,ydu. Banlcalarm hususi kasala -
rmda bulunan altınları müsadere 
ec\ecek kadar ileriye gitti. Hulusa 
bn şiddetli tedbirlerle mali buhra· 
mn az zamanda önüne geçti. 

Daha ilk günden itibaren aldığı 
bıı diktatörce tedbirler bütün ciha 
nm hayretini mucip oldu. Amerika 
cümhur reisi adeta birdenbire or
taya çık~n büyük bir kahraman gi 
bi göründü. 

Fakat gariptir ki, aradan bir kaç 
ay geçer geçmez M. Ruzvc!t'in dik 
tatörlüğünde yeni zaaf alametleri 
\.. "1 .. b I B goru mege af anmııtır. unun se 
IXbi ıudur: Amerika reisi cümhu· 

rv. devlet bütçesinde muvazene te· 
nıin etmek için ( 440) milyon dolar 
yemi tahsisat istemişti. Bu tahsisat 
hiç. harp meydanı görmemiş bir 
takım malullere verilen paranın ya 
rıııını teşkil ediyordu. Amerika 
meclisi mebusanı M. Ruzvelt'in is· 
tediği hu tahsisat miktarını dörtte 
bire indirdi. Cümhur reisi hu vazi 
yet karşısında israr etmedi. Çün
kii mümkün olduğu kadar sür'at 
ile mebusan meclisinin tatil yap -
masını istiyordu. Bu da ancak 
meclisin kararını sükun ile kabul 
etmekle mümkün olacaktı. 

M. Ruzvelt bir müddet evvel do
lar kıymetini düşürdüğü zaman A
merikada hudutsuz enflasyon taraf 
tarı olanların tesiri altında kaldı
ğı söylenmişti. "Mali bir buhranı 
enflasyon ile karşılamak vergi mü 
kdleflerine mali fedakarlık iste • 
mekten çok kolaydır. Fakat bu 
yoldan buhranı halletmek kabil mi 
d. ? d ·1 .. 1r.,, enı mı!h. 

Şimdi meclisi mebuıamn M. Ruz 
vdt tarafından vaki olan mühim 
bir teklifi reddetmesi ve bu ret kar 
tısında cümhur reisinin bq iğme· 

gf:nburgin naşiri efkarı millici mat 

buat bile eserleri ve müellifleri 

~kdir ediyor. 

Çinde talak salgını 
Çinde, müthiş bir tallak salgını 

vıırdır. Şanghay belediyesi, 1920-

1 fl30 seneleri zarfında, ho,anma 

vnk'aların bir istatistiğini çıkarmış 

tır. Bu istatistiğe nazaran, iki sene 

zarfında: Anlaşamamazlık ıebe -

bile 1127, tahkirden 34 ki§i para -

sızlrktan 4 kişi, ahlaksızlıktan 185 

kişi yurdu terk maddesinden 33 ki 

şi hastalıktan 8 kişi, muhtelif se • 

beplerden 62 kişi meçhul sebepler. 

elen 10 kişi, ki cem'an 1475 çift bir 

birlerinden ayrılmışlardır. 

Almanyada otomobil 
Berlin, (Hususi) - Almanyada 

otomobil miktarı, Amerikaya, ln

giltereye ve Fransaya nazaran az

dır. Hükumet, otomobil miktarını 

çoğaltmak için, yolları yaphnnağa 

ve otomobil vergilerile sigorta fa

izlerini azaltmağa karar vermiş -
tir. 

ıi Beyaz saraya girer girmez al • 
dığı diktatörlük vaziyeti ile kabili 
telif görülemiyor. Bundan sonra 
meclisi mebusanın cümhur reisi· 

ne karf ı taleplerini artıracağı ile -
riye sürülüyor. Hulasa bu vaziyet· 
ten M. Ruzvelt'in de selefi olan 
M. Hoover gibi bundan sonra kon 
gre karşısında hezimetten hezime· 
te uğrıyacağı neticeıi çıkarılıyor. 

a Hakta kalmış olan meseleler var· 
sn,, daha kolaylıkla hal ve intaç 
edilebilmelerini temin maksadile 
bu meseleleri aralarında tetkik e • 
derler. 

4 üncü madde - Misakı akte -
denler Avrupanın müşterek mena· 
fii bulunan bütün meselelerde ve 
bilhassa. Avrupanm iktısaden ih
yası için -Cemiyeti akvamın usul • 

Mezk11r misak tasdiık ııı ~ 
IP.ri bitince mer'iyete gireC~ 

Cemiyeti akvamca - ~ "J 
~akma uygun şekilde tescıl 
cektir. 

7 haziran 1933 te bir nii~ 
rak Romada yapılmıştır. 

nüsha Roma evrak hazine•' f: 
lacaktır. Akitlerin her biriıs' 
musaddak suret verilecektİf' 

Almanyanın Avusturf 
ile birleşmesi 

Londra, 12 (A.A.) - Bir müla 
kat verirken, Avusturya başvekili 

M. Dolfus, A vusturyanın dört yüz 
seneden beri, şark milletleri için 
Avrupa medeniyet merkezlerin • 
den birisini teşkil, fakat Alman 
milleti ile olan tarihi bağların da 
varlığını pekala kabul ettiğini söy
lemiştir.' 

A vusturyada iki 
suikast 

Viyana, 12 (A.A.) - lmsburck 
da Tirol hükumeti azasından M. 
Steidll, otomobili ile dönerken baş 
ka bir otombilden atılan kurşunlar 
la kolundan yaralanmış, hastaneye 
kaldmlmşştır. 

M. Dolfus: A 

"Avusturya, demiştir, o~~ 
pada siyasi, iktrsadi ve ıned .(. 
. b' 1 v M' çı ıı· ro oynamaga gene ~ 

dilecektir. Küçük A vustul')'B 
1 

sinin Almanyaya ilhakı jle /. 

meslesinin halledileceğini ~ 
miyoruz. ,, 

' 
Tayyareci 

Dünyayı dolaş8 

adam uykud9
1 

Moskova, 12 (A.A.) - fff;ı; 
uzun müddet uçmadan fef ,ti Steyrie' de Bruck civarında Kire 

hdorf' da, siyasi bir içtimaa işti -
rak ederek Gratzdan dönmekte o-

1'b-1' ' yorulmu§ olduğu halde .. ,,,1 
vsk'a gelmiştir. Matbuat to.,e/ 

lan vali M. Rintelen'in otomobili- sillerinin suallerine ce-vaP 1 i 
nin geçmesinden birazcık evvel iki rıııe 

miş, otele yerleşir yerlef 
patlama oJmu~tur. Vali, ancak kur 
tulabilmiştir. kuya dalmıştı. ,,ııl 

••••• ........ Ki·;~ı~·k···kigi;··H~~~ .. ~;··oükkiıı 
Beşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden : 

'l'J·" Beşiktaşta Akaretlerde 43 numaralı hane on altı •Y bil" 
numaralı hanelerle 7,28 mükerrer 28 numaralı dükk&olır 

11 
~ 

sene müddetle kiraya verileceğinden 29/Mayıs/933 taribi~d10ıl' 
baren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. fahP lı~ 
larm Haziranın on dokuzuncu pazartesi glloü saat OD oçe ,. 
mahalli mnkurda 54 numarada Mütevelli kaymakamhi111• f 
mezkurun saat on üçünden on beşine kadar lıtanbul E(~' 
diriy~tinde idare encilmenine mliracaat etmeleri. 
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1 .. ~ .. . . 

Bey zıtta Okçtl11.laır ba ında ve Ge nfi n>®şa a Yeni ilk n ~iişe eırii 
ikramiye ve numalfailaırnm. mtti ~~atll~trınn veıriiır eır 

lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Liral No: 

50 143 30 273 50 570 30 814 50 421 30 369 30 870 30 644 500 26161 

30 410 50 280 30 596 500 900 50 425 30 395 50 878 30 686 50 308 

ıso 470 50 334 30 643 30 920 30 444 50 445 30 890 30 710 30 312 

30 487 30 413 30 656 30 986 30 451 30 667 30 924 30 782 500 333 

30 482 150 440 50 670 30 997 30 628 30 700 30 925 50 945 30 524 

50 492 30 720 50 724 50 17142 30 677 30 850 30 931 30 33170 500 641 

soo 580 30 792 50 12882 50 168 30 729 30 900 30 951 30 202 30 680 

150 61i 30 878 50 935 50 239 30 741 500 994 500 973 30 484 500 720 

50 638 500 893 150 13202 500 283 150 21057 500 25054 500 29003 50 547 150 760 

30 649 30 994 30 236 30 303 50 121 30 73 500 62 30 566 30 898 

30 651 1000 ~022 150 376 150 401 150 223 50 348 30 212 30 627 30 970 

50 708 500 211 30 496 50 428 30 235 150 421 30 506 50 669 30 37038 

30 813 30 303 30 589 50 456 30 403 30 935 30 570 30 632 500 128 

30 978 500 376 50 680 30 710 500 585 50 26085 30 681 30 760 30 179 

30 990 30 455 30 723 500 731 30 699 50 203 1500 687 500 801 150 197 

30 5466 30 485 2500 930 30 817 50 702 500 223 30 699 30 939 150 288 

50 527 50 504 30 14089 30 862 150 764 50 359 30 943 500 34005 30 314 

30 561 500 527 30 293 30 877 30 840 50 363 30 985 500 33 50 387 

30 724 30 630 500 329 30 18092 30 910 500 458 30 30012 30 144 50 435 

30 833 500 670 30 348 30 106 30 976 50 608 30 54 50 199 50 442 

fi O 896 50 712 30 443 30 394 500 22029 50 682 1500 330 10.000 209 50 465 

Lira No: Lira No: Lira 

30 409 30 300 30 
30 504 30 550 50 
50 537 30 606 500 

500 544 35000 674 30 
30 666 30 
50 723 150 673 50 

30 786 30 733 500 
30 941 30 737 500 
30 41158 30 749 30 

500 415 30 756 50 
819 30 764 30 

30 866 30 46464 50 30 878 500 
30 901 30 594 30 
30 42095 30 612 50 
50 162 150 633 30 

500 257 500 688 150 
30 335 30 718 500 
30 422 50 873 30 
30 486 30 874 500 
30 490 30 919 500 

30 6045 50 853. 500 201 30 403 500 56 30 717 50 336 500 233 30 762 
153 30 358 30 357 808 

30 533 30 
150 535 30 47004 1000 

30 190 30 869 
3() 334 30 876 
30 365 500 984 
30 534 50 10061 
30 657 500 168 
30 675 30 399 

30 762 30 .11jQ 

30 878 30 5·1~ 

30 919 500 635 

30 950 1500 727 
30 7186 30 11155 
30 215 30 186 

son 300 50 267 
soo 304 500 284 

50 332 50 427 
~o 410 30 535 

1!'.'0 437 500 668 
1 • "\ 443 30 671 

;'Q 524 500 686 
fi O 542 500 989 
fiO 613 50 794 
30 735 150 12122 

500 754 50 226 

30 770 50 297 
500 843 150 353 
50 8058 500 536 

a l.ı sınanlı bankası 
l\\qtni müdürü ve muavini 

0 
geldiler ve gittitler 

30 538 30 447 30 826 50 150 
30 570 30 505 50 172 500 843 50 359 30 361 30 38566 

150 731 500 718 30 190 30 861 30 364 50 420 30 742 

30 852 30 779 50 267 30 27028 50 318 30 447 500 719 

1000 15006 50 818 50 300 30 33 30 771 500 532 30 753 

50 57 500 19005 50 402 500 131 30 819 30 549 30 762 

50 202 30 116 30 556 50 170 30 850 50 571 30 771 

30 338 30 179 30 607 500 348 30 851 30 676 30 783 

500 341 30 347 50 655 30 384 50 966 30 760 500 801 

30 580 500 399 50 691 50 421 30 31105 30 765 50 955 

30 674 30 476 30 731 30 424 30 129 150 774 30 975 

30 795 30 510 30 835 30 433 500 260 30 35007 50 39073 

30 975 500 514 500 933 30 489 150 347 150 160 30 111 

500 979 50 619 150 946 30 638 50 433 50 172 50 182 

30 16000 30 742 50 951 50 684 30 829 30 204 50 184 

30 14 30 784 30 23024 50 762 150 ~46 30 268 50 266 

30 ıs 30 788 500 264 50 935 30 990 30 318 500 411 

500 281 30 809 30 305 1000 28154 1000 32131 30 372 30 529 

30 400 500 20022 30 523 30 169 50 236 150 581 30 541 

150 403 150 46 30 547 50 403 30 296 30 585 30 623 

500 507 50 57 50 646 1000 486 30 322 50 678 500 681 

500 519 30 109 50 758 30 396 30 365 30 810 500 852 
30 522 500 143 30 956 50 582 150 413 50 873 30 958 
50 537 30 220 500 24028 30 596 30 526 30 888 500 967 

500 739 30 27.5 30 130 30 601 30 542 30 986 500 980 

30 780 30 409 30 222 30 700 500 573 150 997 30 40059 

~ .4·. , ...,...ııtı: ·f"~· .. 11.·~-··· ~..,., •• ·..;~ı·.~·-· ·. .· ' ' t 
1 

1 Adliye Haberleri 1 

Bir bakkal Kesik gövde Limoncu 

500 547 50 201 30 
500 647 50 433 1500 
30 904 30 439 50 
30 945 -500 625 50 
30 43187 500 727 30 
30 294 500 

500 420 30 928 150 

50 468 30 962 50 
500 490 30 48113 50 

1000 552 30 216 30 
30 60S 50 457 50 

500 617 500 539 30 
30 834 30 627 50 30 926 30 
30 44014 500 753 30 

30 248 50 890 50 
30 271 50 928 30 
50 277 500 49046 50 
30 480 500 87 30 
30 520 500 610 30 
30 672 30 719 30 

150 693 30 
30 874 500 727 30 

30 45192 500 
500 292 30 

Yıldız sarayı 

Istanbuldaki konferanslar 
için tamir ediliyor 

t\i ı~anıı Bankası umumi müdü
d~ · ~ellet ile muavini l\1. Reid 
~elııı~bah Ankaradan şehrimize 
e1tgPrş :r ve geceleyin semplon 
~r. esııe Paıise hareket etmişler 

Her tarafında bıçak yara
Aleyhin e ~ükumeti tahkir ları olan ceset Morgla Kaçakcıhk maznunu tek-

kaydıle dava .. I D f d d feshane . d ı·ar mahkeme huzurunda 

Yıldız sarayının tamir ve tadil 
edilerek şehrimizde toplanacak 
konferanslara tahsisi tekarrür et-

ı~!!i. ~ellet gazetecilere şunları söy 
Ştır· 

le • 

lttd; A.nkarada geçirdiğim gün 
le ._ı; Pek nıemnunum. Hükumet
di~i edilen mukavelennmeııin tas 
~,,, ~naaebetile Başvekil lsmet 
~'tli,· a.ıretlerinin Büyük Millet 
~k h' •nde söylediği sözlerin yük · 
~t ~it lllanaaı vardır. Müzakere· 
le ,,:;••~da Saraçoğlu Şüluü Bey 
dıık. ~ı teşriki mesaide bulun • 

tıı··O'rna.nı. B k ·· h · t lie
11 

an ası, cum urıye 
~Utk' eaeleri kadrosu dahilinde 
lil", ~:ede tnühim roller oynıyabi 
~Utıh. Ula.kereler de büyük bir hüs 
ş ıet ·· Uklii B &ostermi, olan Saraçoğlu 
~e llıuh ·C karşı duyduğum takdir 
4._ İlh a.bbet hislerimin bir kere da 
~ 1 arına 'l b ld ~ l)ıt ~ Vesı e u ugum ıçıP 

ellln,unurn .. , 
1

111
•
1 

İngiliz elçisi 
•. ı tere bu·· .. k l .. s· G "" tı Yu e çısı ır. eor-1- ark d'· telın· . un Ankaradan lstanbu 

b l§lır 
orUJc.eı · 

t, C:J 
1

_ elçiliğine tayin edilmiş 
ti eı"ıt d·· 1'~ un Ankaradan lstanbu-
"'-• Yeni " .f . b ""'ll'ftJ.n azı esı a§ına gideceği 

aktadır. 

e ter ar a cıvann a miştir. 
r ı T J -

Hükumetin manevi şahsiyetini , bir arsada bulunan yarım ceset, Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
tahkir edici sözler söylediği kay -

1 
morga kaldırılmış, otopsi yapılmış mahkemesinde, dün limon kralı 

dile, Beyler beyli bakal Hasan E- ~ ·r. Diyamandi Efendi aleyhindeki es· 
fendi aleyhine açılan dava, dün Öldürülenin ibaşı, kolları ve ba- ki davanın muhakemesine devam 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde cakları kc!ildiği gibi, gövdesinin edilmiştir. 
görülmüştür. Kendisi, böyle sözler muhtelif yerlerine de bıçak saplan 145 sandık limon kaçakçılığı ya 
söylediğini inkar etmiş, şahitlerin dığı anlaşılmıştır. Yarım cesedin pıldığı kaydile açılan bu dava, ön 
dinlenilmedne karar verilmiştir. hüviyeti tesbit edilmek üzere teş- ce gümrükteki sekizinci ihtisas 

Bu işle meşgul olacak komisyo
na Trabzon mebusu Hasan Bey ri 
yaset etımektedir. Hasan Bey dün 
Ankaradan bu iş için gelmi!tir. 
Komisyon dün Hasan Beyin riya
setinde ilk içtimaını yapmıştır. Ha 
san bey cumartesi günü Ankaraya 

r' ' 
dönecektir. 

hirine başlanmıştır. Diğer taraf - mahkemesinde görülmüş, beraatle 

Boğulmıya sebep olmak tan tahkikata ehemmiyetle devam neticelenmiş, temyiz bu kararı boz ============= 
olunuyor. muş, bu sefer davaya adliyedeki ni söylemiş, bu sırada bu dava ile 

HaHçte. motörünü çarptırarak dokuzuncu ihtisas mahlcemesinde Diyamandi Efendinin ikinci ve ye· 
sandal devrilmesi neticesinde san Bir bavuldaki para bakılmış, muhakeme gene beraat- ni davasının birleştirilmesi istenil-

dalcı Mustafanın boğulmasına se - İstanbul ikinci ceza mahkeme - le bitmişti. Şimdi davaya temyiz- miştir. 
hep olmaktan suçlu motörcu Sali- sinde, dün irfan Efendi isminde bi den ikinci defa bozulmuş olarak Mahkeme, birinci ve ikinci li • 
hin muhakemesine dün İstanbul risi muhakeme edilmiştir. bakılıyor. mon kaçakçılığının biribirlerile a-
Ağır ceza mahkemesinde devam Pastacı Yusuf Efendi tarafın - J"k d l Muhakemenin dünkü celsesinde, a a ar o up olmadığının tahkiki-
cdilmiştir. Mahkeme, bazı şahitle- dan kebapcı Kadri Efendinin dü· mahkemenin 145 sandık limon işin ne ve ilk davadaki memurlar hak-
rin çağrılmasına karar vermi~tir. kanma bırakılan bir bavulu aça - k d den dolayı yazı ile bir sorgusuna ın a yapılan tahkikat neticesi • 
Bu ar~tla bir de dalgıç vardır. rak, içindeki yüz lira kıymetinde - gelen cevip okunmuştur. nin tekrar sorulmasına karar ver -

altın bilezikle çamaşırları çaldığı Bu cevapta, bu işten dolayı miş, muhakeme yirmi yedi hazira· 
iddia olunuyor. Muhakeme, lcebap bazı gümrük memurları hakkında na kalmıştır. 
cının şahit olarak çağrılmasına 

Vilayet tarafından bir kaç sene yapılan tahkikatın bitmek üzere ol lkinci davadan dolayı mevkuf 
kalmıştır. d d evvel tesis edilen Büyükderede uğu bildiriliyor u. bulunan Diyamandi Efendi, mah-

meyva müessesesi ileride tekamül l d Gümrük vekili, bu cevap gönde- kemcde yoktu. Vekilleri gelmi•ti. 

ı Bir yara anma avası 'ld k hk'k ~ edince stanbul meyvaları daha zi rı i ·ten sonra ta 1 atın bittiği- Haber aldığımıza göre, Diyaman-
yade ıslah edilecektir. Bu maksat- Üsküdarda Mustafa Efendi is - ni, dosyanın gümrükteki sekizin - di Efendi kefaletle serbest bırakıl-
la müessese müdürü B. Blonyanın minde birisnin yaralanması dava- ci ihtisas mahkemesine verildiği - ması için müı-acaatta bulunmu§, 

Meyva enstitüsü 

hükumet mukavelesi bittiğinden sına ait muhakemeye dün ağır ce- bu isteği ·kabul edilmiştir. Dün, ke 
bir sene daha temdit edilecektir. za mahkemesinde başlanmıştır. ediyor. Bazı cihetlerin etraflıca 1 falet muamelesi ile meşgul olun -
Vilayet, mütehassıstan büyük iıti Bu davada Fethi Efendi ismin- tahkikinden sonra muhakemeye muştur. Kendisi, buı:;ün serbest bı 
fadeler temin etmiştir. de birisi suçludur. Kendisi inkar devam olunacaktır. rakılacaktır. 



Cihan ·ktısat ve para 
konf ev an ı dün açıldı 

1 sat konferansın a •• ki 
Uaştarafı IJirinci 8ayıfada rı.ğır ıişleyeceğini hatırlatmış, bu a-

y<!..in idealleri o1masaydı bu büyük ğulnşmanın ayr.ı ayrı tezahürlerini 
t'lplali"lbnm günün h

0

rinde vuku ,u Mıretle .ı;aymıştır: 
bulabileceğinde şüphe ederdim. "-192) :senesindenheri fiyatlaı· 

o f eransta mar z ka a ec ği 
müşkülat ve bizim gay e imiı 

"Milletler cemiyeti azası olmı - da görülen ve borç yükünü ağırlaş 
yan devletlerin miımessillcrine ele tıran düşak beynelmilel tic~etin 
.eynı derecede sc:ımimiyetle hoşame I •nbi olduğu her türlü takyitler, al -
cH beyan ederim. Bu müzakerelere im esasından hemen hemen umu -
iştirake kendilerini sev:ceden fay - mi ~ureUc vaz geçilmesi, bütün 
c\nlı mesai iştirel<i zıhniyetini tnk- il?-inya :fa.ki i~sizlerin 30 milyon ki-
dir ediyorum.,, @y.İ bulması .. ,, 

Bu söz~rden sonra kral nutku-
na, Fransızca olnrak, ~u sure~e ele 
vnm etmiŞtir: 

Bu hal böyle devam 
edemez 

"- Bu muıı.zzam meclisin bu ka 1\1. Macdona1t bu muhtelif tez:a 
1'lar büyük ve geniş old-u~umı gör· ı h~r.eri bu suret1e işaret etti'kten 
düğümden dolayı çok <!erin bir he- so..'lra sözüne şu ~uretle devam ct
y.ecan d:ıyuyol"'um. Bulkadar .. üyük mi!~ir: 

ıı0lan bu mecHsı n:hayetsiz den"'~i- "'-Bu hal böyle sürüp gidemez. 
lecek derecede hiiyük bir teln1:: ti· hll~! takdirde hay.atın &1kıntıya ve 
yi 'Ve mefhumu yani biiliin dfaı_ya - ı~:ıraba karşı aya'klandığı ümitsiz
mn ümit :ve dile:derini tcn:sil et - 1 C: kuvvetinin rnnzilye ait kazanç 
mektedir. lırıı sürükleyip götürdüğü eski de -

"Bütün dünya endişeli bir hal i- v.iı·Jer avdet edebilir. 

-6-
Bu milli tezimizin tahakkukuna 

m:mi olmak için konferansta en -
ıeller zuhur edebilir. Bunları şim 
diden ayrı ayrı tetkik etmek mec
buriyetindeyiz. 

1 - "Libre-Echangen tabiri di • 
ğerle, "Laisser faire Laisser pas • 
ser,,. Bu esas; milli tezimize tama 
men aykırıdır. Bu vadide "Conces 
sions,, yapmak imkanı mefkuttur. 
Mamafih 1927 iktısal konferansı • 
mn feci akibetinden sonra gene ay 
nı esaslara bağlanılacak ise, ikin -
ci bir dünya konferansına ne lü -
zum var.dır?. 

2 - ",En ziyade mazharı m'üaaa 
de millet ikaidesi. 1nin, müteassıp 

telakkisi karşısında, daha ziyade 
lüks gıdai maddeler olan ihracat çinde bulunmaktadır. Ve siz1erin, Vaı.İyctteki vahametin bir ıkat 

murahhas efendiler, uhdenize dü- eh.ha artmasına ait son 6afhalann mallarımızı salmak imkanından 
.sen vazifede ağır ve çetindir. Bu seıbepler:inden biri milletlerin '.bir tam:\men mahrum kalırız. 
'11'.azifc el birliği ile çalışma husu- milli himaye siyaseti takibi husu- ihtiyaçlarımızı bu mallarımızı 
JSunda samimi bir hiisnüniyet .gös· sunda serıbest bulunmuş olması ve alanlardan tercihan teaarik etmek 
terilmezse oona erdirilemez. kc.:rşılaştıi!'ımız :güçlükleri bu suret 

"Hepinize elimi uzatır, mesa.jni- le .çoğaltmış olmuıdır. 
vin ve emeklerinizin bütün dünya Hiç bir millet öteki milletlerin 
halkının sabırmzhl=la he~dediği -z:arnl'ma olarak zenrıinleşemez. Bü 
muvaffakıyetli neticeye ulaşması· tün dünyayı ikbsadi bir birlik ha
nı kalbimin bütün kuvvetiyle di - line ne adar e~ken getirebiliree1c 
lerim.,, her millet o kadar çabuk ve fazla 

Kral, nutkun fransızca olan bu rahata kavuşmuı olacaktır. 
kısmı bittikten sonra sözüne lr.,gi • Mi!letler arasındaki .mesai i§tir.a 
lizce olarak devam etmiş, bir anlaş ki milli <kalkınma ıhedefine götüre 
ma neticesine varmak hususunda cek en ~yi yoldu. 
hakiki bir arzu gösterilid_ğini söy - Kendi kendisine beynelmi -
lcmiş1 iş..--izlerin gittikçe artan sayı lel zihniyet dairesinile takyit 
Aının kendisini de, bu Jrnnferannta eden her millet bütün dünyayı, -yal 
hazır bulunanlar gibi, sürekli .su - nız ona doğru yolu göstermekle de 
Telle dÜ!}ÜndürÜp üzdüğünü beyon gi} aynı zamanda Onun iyliğini Ve 
etmiş ve bütün dünya halkının ni- refahını arttırmak suretiyle idare 
hai hayır :ve menfaati uğrunda el etmiş olaca'1<tır. 
birli3i ile çalı§mağa. herkesi davet Demek oluyor ki, biz beynelmi-
etmiştir. lel ıbir .:anlaşma temini 0 çin burada 

Kral dünyada hiç bir veçhiyle bulunuyoruz. 
eksilmemiş olan geniş serve~ men ıllk igtimam:ı:zın bütün dünya • 
baları bulunduğunu, milletlerin bu ya arzcdeceği en canlı ifade mu -
.servet ve ıraridat menbal&::J"ından vaff ak olmaya azmetmis oLmamız 
medeniyetin :ve maddi terakkinin tlır. 
nefine olarak istifade etmeğe mu· Anla~ma hususunda gösterile -
halckak surette mu!ttedir o!dukla - cek sür'at muvaffnkıyet için en e
rını kayde'ttfa:ten sonra şu sözleri .saslı .şarttır. 
ilave etmi~tir. Bir takım mücer:re"t iktıSl\di na-

'- !stihsal bolluğu kendil:(:rin • za:-jycler ıvc umumi müta:lealar ü -
den bir takım meseleler ortaya çı . ze::inde münnkaşa YC\Pmak iiçin de 
kardı. ynı zamanaa nıitlte1erin .t,il, fa:kat mii&tacel mahiyette bir 

, ·ı . d 
birbirine bağlı olduğu ve e1 birliei ço..o: ııtıya~ ara kar!ı koymak ıiçin 
ile çalışmn1nrınm ne derece değC?ı· ırratih: tc · '"";er ,3'D.pmak maksadiy 
li bir şey bulunduğu da bu ve:i- h .bu konferansa ge!.:niş olduğumu 
le ile yeniden ta'kdir edildi. Bu ye- ~ .u .s:yJe.mckle ımurshhasla.rın ek~ 
ni takdir -duygusunu insan~rk a1e - 'ise~in:n arzusunu ifode e!.m:Ş ola 
minin le!ıinde kullcnmak rrrsn- , a~ınu sanıyorum. 

şartiyle vaziyetimizi ancak kurta
ırabilriz. Binaenaleyh §ekli ne .olur 
sa olsun -ayrıca münakaşa edile
lbilİr- mütekabiliyet essalarına müs 
lcnit, anlaşmalata taraftarız. Ve 
ancak bu yol ihtiyar edilirse dün • 
ya iktısat konferan5ının müsbet 
lbir netice verebileceğine kaniiz. 

Bütün gayretimiz, rkonferan.sa 
gitmeden evvel,Türk ihracat mal
larımızın başlıca. .ımüşterilerile ve 
rizayı tarafeyn ile bir seri aranjm
anlara varmağa matuftur. Şura -
smı ehemmiyetle kaydederiz ki; 
bugün her hangi bir konferans hat 
la bir dünya konferansı vesilesile 
"Liberal,, mektebin nazariyeleri -
nin "''Resurrection,, a mazlıar olaca 
ğını düşünecek kadar hayahn rea
litelerinden ıuzaklaşmtf değiliz. Ti 
cari münasebetltrimizin hiç bir 
memlekete karşı müteveccih huse
meti mevzuubabs değildir. ,Hiçbir 

mış bir vazcyette duran 3 küçük 
taht, kralın arzusu üzerine Buking 
ham sarnymdan "konferans sal o -
nuna getirilmiştir. 
Konferansın açılış merasiminde 

her murahhas heyetten yalnız iki 
murahhas hnzır bulunacakıtr. 

Salonda oturulacak yerler, fran
~ızça alfabe sıre~ına göre milletle
rin isimleri )·&ızılı olmak üzere yer 
Jeşfirilmi§ bulunauğundan birinci 
ıı.ırada en ziyade göze ç.arpan ilk 
yer, Arnavutluk hükumetine ait bu 
lunmaktadır. 

mek gibi bir taahhüde 
bizim için müşküldür. 

Maamafih müteakİP 
de bu esaslı ve objektif 
ra ycgan yegan avdete 

"!ndirect,, himaye 

"Exclusivite,, mevzuubahs değil -
dir. Her memlekete kar.şı aynı esas 
dahilinde muamele yapmak, şi:ır
rımızdır. "Sattığımızdan, kazandı 

ğımızdan fazla mal almak yedi ik· 
tidarımızda olmadığmdan,, itbalit 
e~ya.mızı ihracat esyamızı alanlar· 
dan tedarik etO:ek mecburiyeti "Dumping,, gibi, 
mutlakasmdayız. Konferansta bu 1 ~rim itası gi~i, . 

i~ 

noktai nazarımızı müdafaa etmek metotlan tatbık etınıY ., 
bizim için bir zarurettir. c-at mallarımızın satış ft 

Buhrana karşı aldcğımız 

intibak tedbirleri 

Buraya kadar iktısndi politikamı 
zın ana hatlarını muhtasaran çiz· 
miş bulunuyoruz. Şimdi de, buhra
na intibak icin alınan zaruri müda 
faa tedbirlerinden bahsedeceğğiz. 

En başta: "Emtea kontenjant· 
man sistemi., gelmektedir. lktısat 
Vekaleti bu tedbiri muvakkat te
lakki eylediğiğni her vesile ile be
yan etmiştir. Fakat şurasını da ar
zetmek uteriz ki; hiçbir vakıt eski 
esaslara avdet mevzuubahs olmıya 
caktır. Takayyüdat ka1kacak, fa· 
kat (Türk i!ıracat malları lehine) 
himayeci mübadeleye daimi biri&
tikam~t verilec..dctir. 

Esasen ticaret muvazenemiz de 
bir portesi olmıyan gi.Lmrük tarife
sindeki birço~< maddeleri kont-en· 
jan takayyüdatından kurtardık.Ya 
lun bir zamanda i!:tısadi bünyeyi 
sarsmadan kontenjan usulünü en 
belli baslı it •. a!.i.t f ~ .., .. ~ına inhisa.· 

4 •• 

ettireceğiz. 

Maksadımız maUarımızı satabil 
me'lctir. Gayemiz memleketimizin 
umumi muvazenesini temin edebil 
mektir. Bu gayeler temin edilirse 
bu vadide azami teshilat göster • 
meyi v~if e addederiz. 

Fakat .kuru Ya.itlere, temenni ya

ta, nazari öğütlere bel bağlıyarak 
memleketimizi iktısadi §irazesizli • 
ğe mahkum edemeyiz. 

Arzettiğimiz şerait dahilinde 
beynelmilel mübadeleyi teshil e -
decek her şeyi yapacağız. Bu bi -

. . t·, ... e .ya pıyasasıom va;;..yc ., 
catçılarımızın serbest 
temyizine buğlı bir iştir~'\ 
:zuda hiç.bir devlete tııı:Y~ 
ubahs olamaz. 

Hükumetin buradaki 
tion,, u haric1 ticaret ıtl 
ne ihracat malları lehiıı' 
met vermek, beynehnilel 
leyi inkişaf ettirmektir· 

nakdi mesail 

Dünya konferansının 
mında yer alacak me\'ı:ıı 
esası,, na tabiri diğerle 
convertibilite11 esasına ..ı; 
bağlanılmaması meseleflV 

Bizim bu meseledelÔ 
mizi arzetmeden evvel, b• 
fili ve kanuni vaziyeti Jı·ı:J 
zaruridir.: 

1 - Kanunen Türk . J 
(!Sasına istinat etmekte~ 
altınla konvertibilitesi f 
tikrarın ilanından sonrf I 
caktır. 

2 - Fili vaziyete gelil 
tikrar hazırlıkları tam~ 
bir !hale henüz gelmemi§lif 
naleyh dünya konferaJlS1 

\e "altınla konvertibilite) 
tatbik etmeğe, "Gold S 
roıekanizmasmın serbest 
debilmesine maddi iınkş~ 
Binaenaleyh meselenin e 
hul etmiş bulunuyoruz. İ 

. d b·1· . d b• \'oıe e sta ı ısatıon,, ıı 

zim için bir menfaat meselesidir. 
Fazla gümrük duvarlariyJe birçok tur. 
ıtahditlatla muhtelif memleketler Esasen hükumetimiz, " 

ğumuzdan filen ve derbıJ 
t·tmeğe maddi imkan b1., 
cılmadığı gibi bize mü~sı· 
Lirçok me:nleke.tler is.in Jt 

kapılanm kaparken, ma!mddes o- yet merkez bankası k~ ~ 
lan iktısadi emniyetimizi muha • mevzu üzerindeki nokta• 
faza etmek vazifemizdir. içtimai "Lcgalement,, ia.fde et111İf 
nizam \•e ahengimizin, milli hayat maktadır. "Pcramızı 1'0 
ve maişet seviyemizin zaafa uğra· mcm!cltetimiz için hayııtİ t 

maması, bilakis devamlı bir inki • hemmiyeti haizdil. Kaıı~~I 
şafa mazhariyeti iç.in fütısadi kuv- milletlerin ve onları te§~ 
vetlerimizin in!<işafmı himaye fertlerin mukadderatı kcll 
mecburiyetindeyiz. "vasnti mübadele,, olan, le: 

Konferansta mevzuu bahnolacak l-11 ' 
lktınat vekaletinin (F onction)u iç.in "kıymet ölçüsü,, o -tı şimdi kendini gösterdi.,, Bu konferansın bütün aünyaya 

Kral konferansın sarfedece&i reni bir oıyret ve itimat rtemin ey· mesele!erin müzaker~ine hemen sı • 
teşebbüsü şahsileri, şahsi faaliyet • zamanda ta1ıarruf vasıta '1, \ . . 

mesainin, vereceği nctice'crin bü - · ~csını, zararlı ·siyasetler ye !ken-
tün dünyayı .r.efah ve düzenli terak iı lmrar:.;zhklarımız için bir niha 
ki yoluna kavuşturmasını dileyerek y~t teşkil etnıesini temenni ede -

ha~lamak hususunda murahhnslar 1 ·1 uk d11 
leri kurutmak şahsi mesai sahası _ <t.tı eden paralar.ın m a. 

arasında kuvv.etli biı· meyil vnr.dır. b l 
nı daraltmak deg~~l, fak ... t onlara ağ ıd.ır. 

Ancak son hafmlar zarfındaki ' ... JJ 
ticari va:!İyet ıbüyük bir nikbinlik n:crnle ;:et menafii .umumiyes;ne uy Hükumetimiz parnnıı::• 
ha:nl etmiş gibi g:lrünı:ne~e.d.ir. g· n . muvazcnevi tem:n edecelc bir fili is?:ikrarını,, ve bilahflre ~ 

"f'dcn•etion cl~:ıomik.. vc-meh - tahakkuk edince kanuni itt 

nutkunu bitirmistir 7 tm. 

M. Makdo~a· dızı nutku lş!mizi bitirip dağılmadan .ev -
~·el bütün iJünyarun beklediği mü- Londrada hazırlık Lqndra, 12 (A.A.) - 1. Ma1c- f l 
r-rı.it ırsat arı, azim ve kuvveti, Ü _ 

dona'lt murahhaslara hoşamedi be L d 12 (AA) D v· - 7'1idi yenid~n canlandırmalıyız. Bü on ra, · · - ö ıc· 
yan etmek üzere söylediği nutufortn •.. b l loria istasyonunun etr.afma, !!elen un un ara vücut vermek ise bi • ~ 
demiştir ki: hh } ·· k b ük '"Yim elimizdeclir.,, mura an arı gorme üzere üy" 

"-Takip ettiğimiz gayelere :ve K f I d bir kalabalık toplanmıştır. 
rilen ehemmiyet bu ıkonferanaa iş- on erans açı ma an 1 Heyetlerin ve ecnebi ga~etccile-
tirak için yapbğımız daveti her hü evvel . . rin çokluğu karşısında şimendifer 
l<umetin filen kabul etmiş olmasiy Lond•a 12 (A. ·" ) C h k ·..ı • - • · ı~. - ı an ı .- ı ıuaresı, treni ~kileştirme'k mecburi 
le sabittir.,, ~tsat ıkonferansmı:ı toplanacağı sa yetinde kalmış ı:ve her zaman istas-

Bu sözlerden sonra M. Makdo - londa 1~000 kişilik yer hazırlan - yona saat 19 da gelmeGİ icap eden 
nalt, geçen .seneler zarfında dünya 9llr~tır. Krala mahsus olnra.k ceviz Douwres-Lonclres benleri birisi 
h~lkm~ çektiği sikı.ntıları, beynel 1 nğacından yapılmış yaldxzb taht 19 25, ikindsi de 19,55 ıte ge1miş • 
mılel tıcaret mekanızmasmın ağır 1 ile bunun yan :tarafılarmdo. 61r.aılan tir. 

t;r. na değin rasyonel bir .: 

Ciümrük tarifele?rinin hu- proeramını; "buhranın ~ı 1 
günkü şerait cadcmelerine rağmen,, 1' 

Gümrük tarifemiz, istiklali ik - tatbik etmektedir. ~ 
ilısadimize malik olarak yap~ı. 1 - Her şeyden evvel. t 

ğımız esasiı ilk tarifedir. Tecrübe bütçesinin hakiki ve fili b1:~ 
devresini dünya buhranının 'Sade - züne mazhar olması .en Q 

me!eri içinde geçirmiştir. Zayıf prensipimizdir. 1. 
noktaları bi;;::ce malumdur. Bina - 2 _ Harici düyunatıJl J 
ene.leyh giimriik tarifemizi yeni ~e im1<:;l.n dnireGinde tahfif etıı1fe 

· • ·1 d. l1 ..ıe ra!tı ı.d1sa ıyeyc auapte etmeden, lunda maı:;ruf mesai hecı 

eğer Lon~raya gitmi~ bulunursak ı olmuştur. ti 
aümrt:k tari.f"'C?e:-ini tezyit etıne - vevaffl1 



isteri lise ve Orta MeUeolere 
lule~e alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için Is tan bulda bulunan Kuleli 
~e Maltepe Liselerile Bursa'da bu'unan Bursa Askeri Lisesine 

1 
onya ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 

'•nacaktır. 

6 
2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 311 üncü. Orta mekteplerde 

' 1 ve 8 ''l, 2, 311 üncü sınıfları muhtevidir. 
3 - Liselerin muhtelif smıflarma 600 ve Orta mekteplerin 

llınhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 
4 - Almanca okuyan talebeler tercihan ahnacakhr. 

I S - Liselerin 11. inci sımflarma iyi Almanca bilen talebe
'~ alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
ttıuaabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
•e Fen memuru yetİ§tİrmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
;e ttıüsabakayı kazanamadık1an takdirde harbiye mektebine gi· 
erek zabit çıkacaklardır. 

0 6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
~ika giydirilmesi, techizatı ve kjtapları hükfimete ait olduğu 

t•bi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 
7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arıu edenler mü

ibaka imtihamna girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
Q e olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
ltre Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 

llıektebine iİderler. 
I 8 - Bütün mekteplerle kaydU kabul mekteplerin bulunduk
~rı yerlerde lff emmoz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi-
tırıde biter. Bununla beraber kadroda münballer kalırsa ders 
&en,sioin devamı müddetince sivil Jise ve orta mekteplerden 
tıalcil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
lta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 

' tlllrnuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
llıilracaat etmelidirler. 
~ 10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
t.•Ydü kabul şartnameleri Ye muhtaraları bütün askerlik şubele-
•nde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
~tta mekteplere müracaat edenk mezkur şartları öğrenmelidir· 
tt. (2232 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci 

11 
Tertibin 3 Üncü keşidesi 

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

LDevıet Demi ryolla.rı il6n tarı ........ 
yolcu ve eşya nakliyatında mühim ve 

umumi tenzilat 
(E: l S Haziran 933 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarmda 
[) rzurum bath hariç) vasi mikyasta tenzilatı havi D. D 170 ve 
. · D /71 numaralı hususi tenzilli tarifeler tatbik edilecektir. Ten

;•llt uıun mesafelere yapılacak nakliyatlo muayyen mesafelerden 
1 ttisine ait ücret hisselerine raci o!up yolcu, bagaj, seyriseri ve 
•eyribafif birinci sanıf e§ya için 601 kilometreden itibaren % 60 
~k: 801 inci kilometreden itibaren o/o 80 ve dokuzuncu tarifenin 
~_'tıci sınıfı için 902 kilometreden ve üçüncü sınıfı için 1197 
ılornetreden itibaren % 70 raddesindedir. 

D. D./10 numarala tarifeye tevfıkan 600 kilometreden fazla 
llıtsafclere sarmçlı vagonlarla taşınacak mayiat ve D. D./40 nu· 
l'llırafı tarife ile 600 kilometreden fazla mesafelere gönderilecek 
~tYvalarla 1572 kilometreden fazlaya nakledilecek sebzelere de 

· D.170 numaralı tarife tatbik edilecektir. 
G 1 Temmuı 931 tarihinde tabı ve neşredifm:ş bulunan yolcu 
tret cetvellerinde ya21lı ücretlerin 60) kilometreden fazla me· 

~llfey(! ait tam ve çocuklara mahsus olanları 15.6.933 tarihinden 
•tiharen hükümsüzdür. 

h· Damga ve nakliyat resimleri dahil olduğu halde bazı mü
•rtt iıtasiyonlara ait yolcu ücretleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tam 
il nci 111 üncü 

liaydarpaşa 
Kuruş Kuruş 

- Sıvas 2446 1552 

" - Malatya 2661 1692 

" - Mersin 2420 1535 

•• - Samsun 2677 1702 

" - Kayseri 2J0l 1459 .. - Adana 2407 1527 

~nk~~a 
- Niğde 2363 1499 
- Samsun 2301 1458 

" - Malatya 2624 1669 

d'1r. 
FHla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmesi mercu-

(2675) 

İstanbul ikinci iflas memurlu -
ğundan: 

Mahkemece iflaslarına karar ve 
rilen lstanbulda Fincancılarda 
Yusufyan hanında 26 N. da Bük
rü zade Hacı Musa ve Mahtumla
rı şirketiyle lstanbulda Balık pa • 
zarında Hava hanında komisyon
cu Çehreli zadeler şirketinin bir 
malları olmadığından icra iflas 
K. nun 217 inci maddesi mucibin
ce tasfiyenin tatiline karar verilmiş 
tir. Alakadar alacaklıların 30 gü&>. 
7 ufında müracatla kanuni masraf 
hırı peşin vererek iflasa müteallik 
muamelelerin devam ve tatbiki is· 
tenimediği takdirde iflasın kapa -
tılacağı bilinınek üzere ilan olu-
nur. (4446) 
c 

Likör ve Şarapları 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

lstanbul Paket Postabanesinde yaptırılması mukarrer inşaat 

yirmi gün müddetle aleni mümskasaya Tazolunmuştur. Münakasa 

28 - 6 - 933 tarihinde icra lulmacağmdao taliplerin 366 liralık te

minatı muvakkatelerini hamilen mezkur tarihte saat 14 de Baş

müdüriyette müteıekkil komisyona ve tartnameıini göndermek 

için tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. (2602) 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 

Beher metre murabbaına 225 kuruş kıymet konulan Aksaray
da Çoban çeşme maballesiude 182,8 metre murabbaı arsa satıl
mak üzere açık müzayedeye lrnnulmuştur. Talip olanlarm şerai
ti anlamak üzere her gün Levazım müdürlüğüne, müzayedeye 
girmek için de 31 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
3. 7 - 933 pazartes! günü saat on beşe kadar daimi encümene 
müracaat etmelidirler. (2691) 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

, 

• 

.... 



2-Seyri hafif tarife tlo.101 

Emtianın ıınıfı üzerinden ücre
ti hesap edilerek bir cinsten veya 
müteaddit cinsten grup halinde 10 

2· Lira 
Kumaşlarını 

SERiN 
tercih ediniz. 

TUTAR 
... 1 ................. .. 

Sağlam malzeme - Usta makastar - iki pruva veya 5 tonluk tam hamuleli vagon 
lar ile her mevkiften her mevkife 
yapılacak irsalata tatbik olunur. 

Bu tarife seyri hafife mahsus l 
No. lı hususi tarife ücuratından % 
10 (yüzde on) ile o/0 ?O (yüzde 
yirmi) arasında tehalüf eden bir 
tenzilatı havidir. 

Yerli MALLAR Pazarı 

Vefada Molla Hüsrev mah•I~ 
sinde Ahmet paşa sokağında 1 
maralı hanede iken bu adreste lf 
lunamıyan şöför Ali Efendiye: lıf 

_ 

1 

.., İstanbul üçüncü icra me111of 
gundan: ~ 

Aksarayda Sofular mahallel1 tı 
de Bağdat sokağında 16 nu111sr' 
hanede mütekait yüzbaıı Fuat~ 
yin lstanbul mahkemei asliye il<1 

, 

ci hukuk dairesinden be~ vüz )it', 

ISTANBUL: BAHÇEKAPI -
rurırJlll~ın1illl1~~-11ıı111111ıı11ınıoo~ıınıınooırnııM11nı~ııınıı1ID1~11~1rıııınm~ımnı~ıımm~ıınıııı~mmımııı~~mı~1~~11•100~, 31 Teşrinievvel 1933 tarihine 

kadar mer'idir. 

3-Seyri hafif tarife rto.105 
10 tonluk tam hamuleli vagon -

lar ile yapılacak karpuz ve kavun 
irsalatına tatbik olunur. 

Bu tarife, seyri hafife ınahsus 5 
No. lı hususi tarife ücuratından u-

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

z~n mesafelerde o/0 10 (yüzde on) 
nishetinde bir tenzilatı havidir. 

8/6/1933 vaziyeti 

30 teşrinisani 1933 tarihine ka- AKTiF 
dar muteberdir. Kasa : 

-4Seyri hafif tarife rto.106 Altın: safi kilogram 9. 853-755 L 13.860.124.13 
Banknot .................................... , .. 17.483.941.-

Hububat, zahire, ilah ... 10 ton· lJfaklık ...................................... ~ ,, ·68>.103.11 

luk tam hamuleli vagonlar ile ya- Oahlldekl Muhabirler : 

pılacak irsalata tatbik olunur. Altııı : Saf! ı~g ......... 2.675-000 il L. 3.762.615 .51 
B 'f h f f h ·ı··· k r u tarı e, seyri a i e ma sus ur ırası .... ........................ ,, .480.717 .55 

6 No. 1ı hususi tarife ücuratmdan Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

32030.168.24 

4.243.333.00 

4.892.081.91 

~ 
PASiF 

Sermaye ........... ·--·-······· .. -······· .............. -
lhti\'at aı<çesl····· ..................................................... . 

T edavUldeki Banknotlar: 
Deı uhte edilen evrakı naktiye L. 158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci madde- ı 
!erine tc\·rikan vaki ıediyat • 6.112.563.-

0eruhte edilen evrakı naktiye 
ba!,;ıyesi . . ..................... . l52.636.000. -
Karşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

15 000.00:J.
.349.110.2ô 

:r - • 
nın 1639 kuruşu mahkeme ııı~ 1, rafı ve 25 lira avukatlık ücrell~Iİ 
birlikte tahsiline dair istihsal e~, 
5 - 12 - 931 tarih ve 931--:- f~ 
164 numaralı ilamın herayi 1J1. İ' 
dairemize tevdii üzerine Rdre5.~~ 
ze gönderilen ödeme emrine ıııil , 
şiricin verdiği meşrubattan 'f/e ~ıJ 
hrtaca icra edilen tahkikattaJ1 , 
adreste bulunmadığınız anlaşıl•şt 
rak ilanen tehliğat ifasmn 1<s~ , 
verilmiştir. Yukarda yazılı bO j· 
cu tarihi ilandan itibaren bir eS ıJ' 
çinde dairemizin 933 - 1993 ~, 
maralı dosyasına ödemeniz Ja~de' 
dır. Bu müddet icinde borcu 0 t11' 
mez, tetkik mer~iinden veya te JıJ 

129 kilometroyu tecavüz eden me· t\ltın Sarı kilogram 3.218-943 1 4.527.710.91 
aafelerde o/o 10 (yüzde on) nisbe _ Alun:ı ıahvili kabil Scıbest dövizler .3M.731.-

tinde bir tenzilatı havidir. Hazine Tahvilleri : 
ted:ıvüle \'azcdilcn .................... r .. 

yiz veyahı.ıt iadei muhakeme 1° , 
ile ait olduğu mahkemeden. jct~if 
nın geri hırakmmasma daır eb' 
karar getirmediiHniz takdirde c iİ~ 
ri icra yapılacağı ve gene J,u rJ1 , 
det içinde mal beyanında bu ı!·~)e 
manız ve bulunmazsanız ha1~ .. ti 
tazvik nlunaca~ıillz ve hak' ftt' 

8.688.000.- Iôl.324.000.- muhalif beyandı\ bulunursaıı1\t~ 
pisle ce7a 1andırıla.cağınız J ~jt11 -------------- oeruhte edilen evrakı naktiye 

Fatih 
Malmüdürlüğünden : 
Fatih de eski Manisalı Mehmet 

k:ırşılığı 
Kanunun ô \'e 8 inci mad
delerine tevfikan vaki tediyat 

CUzdan: 
Paıa mahallesinde gemiciler soka Senedat ·· ........................... . 
"' d · H·· B hali l~shamvc)Dcıuhtc edilen evrakı gm a yenı usmen ey ma e- . . k ı (. · . tahvılilı J naktıye arşı ığı ıtı-
aınde 11·13 No. h 48, 45 metro mu bari kıymetle) ......................... . 
rahbaınclaki arsanın beher metro Esham ve Tahvilat. ................ . 

L.158.748.563.-

" 6.112563.- 152.636000. -

L. 5.530.836 .86 

"27.125.825. -
,, 1.154.788.11 33.811.449.97 

murabbaı yedi lira kıymetindedir. 
Altın ve döviz Uzerlne avans .............. . 

ltbu arsanın müzayedesi 3-Hazi - Hlssederlar ..................................................... . 
14.454.19 

4.500.000.-
5.293. 734. 12 ran-933 tarihinden 27-Haziran • Muhtelif 

YekOn 
• 217.421.221.49 

Mevduat: 

T~r~ lirası ················-········ ~ 13.737.229. 03 
ÜO\'IZ .......................... il 7.821.673 .54 

l\'luhtelif ................. - ....................................... . 

emrinin tebliP.-i ma.kamın<l ' 
21.558.902.57 olmak üzereilan olunur. AAt) 

~ 39.189.208.66 --=---------- 0 rl .. 
İstanbul ikinci iflas merıı 

l ğundan: fit 
! ~üflis Pc;nayot KazakYE' ;ei11ci 
ketı masasına müracaatla 3. Si · 
sıraya kayt olunan La501

' 
1 

li' 
gorta sirketinin taleo ettiği 2 be' 

• 
1 

• rlEl 
ra 20 kurusu alaca~uı sıgo . . 51 rıt' 

~ deli oLmak- itibariyle birincı ·dıı.'e 
va ve mümtazen kab:.ılüne 1 

51 tıt 
h . k ·ı İ" -;e l • YekOn 237.421.221 .!~ evetınce arar verı ırı :·1 ·ş 0 
defteri bu suretle düzeltı rrı: 1.11'· 

2 Mart 1933 tat':hinden itibaren : 
duğu bilinmek üzere ilô.n (~~7) 

933 tarihine kadar 25 gündür. Ta 
)iplerin 27-Haziran-933 tarihine 
müsadif sah günü saat 10 da Fatih 
Malmüdürlüğünde müteşekkil sa
h! komisyonuna müracaatları. 

Iskonto haddi % 5 l / L. - Al ' ın i'zerine avans % 4 ) /2 Sahibi: Mehm~~ Ası:,' 51,t• I 

I (2585). 
Neşrlmt l\ltid!irlı. J .-b&J · et••· 

V AKIT Matbaası -

't 
> 


