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Şeref öldü ~-::~::~.~:-:::~.:;.:::· unyanın urtu ma e e ıgı 
'ıııtı llıUhanıarı . 1 s A 1 • • 

lla)ıfnda: (Tarlada develerin mu • por a emımız 
:t:,::::::oı~:~.u.nnşanla,. Cihan Iktı~at Konferansın da ... kıymetli ha~emiııi 
-ttı. llayııada: 1ktısat ve memleket ha- kaybetti •• 

tkl~an-utanı
bu lır mı? 

11hnın her taraf mda buh • 
. ~!ika yet edildiği malum -
it buhran zamanında iş a -

tını, ticaret ve san' at haya • · 
~etd bulunanları dütündüren~ 
~ tn biri de reklam yapıp 

\ blak nıeselesidir. Bazı kim .. 
~ ~ltdır ki buhran zamamnda 
'~ltn daralmıthr, reklam 
~~ a •uretiyle masrafı dah~ :d
,;ı1tırnak doğru değildir, di -

Fransız Başvekilinin bulduğu çareler: "insanı makineye 
hakim kılmalı, döviz harbini kaldırmalı .. ,, 

Dün büyük bir teessürle öğren· 
dik ki uzun müddettir menhuı bir 

hastalığın esiri olan eski gazete • 
ci arkadatlarımızdan ve spor ale
minin en değerli simalarından 

Ahmet Şerafettin Bey artık haya· 
ta gözlerini ebediyen kapamıttır. 

Şeref Bey, mükemmel bir ida· 

reci, mükemmel bir hakem, r/i . 

kemmel bir gazeteci ve muallim· 
di. Spor teşkilatında en mühim 

vazifeleri seve seve ve muvaUaki· 
yetle batarmış ve hayatının en i · 
yi saatlerini çok sevdiği Beşiktaş 
klübüne vermişti. ~ ' lialbuki hakiki İ§ adamla· 

"'~~iilahazanın doğru olmadı • İnııUlz batveklll M. Makdonalda uğur getirmesi için aabık b&fveJdl Bald.ın tarafından beyaz bir çiçek takılıyor 1 Bugün büyük bir (mükernme • 

~li:~t ediyorlar. LONDRA, 15 (A.A.) - M. Da· - liyet) haline getirilen (Beşiktaş) 
~, 1

• buhran zamanında da - ladier, Fransız hükumetinin dün • Londradan Ankaraya ktalüebtum· ~ışnuonlmeaseyrızid. ir dersd~ hiç ha
~~ olan işleri genitletebilmek yada mevcut 30 milyondan fazla 
"Lı,~Q ltıirli vasıtalardan biri de işsiz hakkında noktai nazarını S 
~d ~ eref Beyin muvaff akiyet amil 

~ı.. ~·r, diye cevap veriyorlar. huıa.sa ederken. bu kadar adamı, ismet Paşa Hz. ve Tevfik Ru·· ştu·· Bey ı "it erinden birisi zekası, diğeri mü -
'İ , gün evvel bu reklam konferansın toplanmı' olduğu je • 

b... l\ıl\ k ı kk' . l . . . b d a .. ı f 1 .. .. ül. nakaşa ve ikna kabiliyetinin •-e -~ Ço garip bir te a ısı tar o OJi müzesının arın ıtamıyaca - • un te e on a goruşt . er .,w 
~i~~it olduk. Dostlarımızdan ğını söyledi: kasiyle gösterdiği uygunluktu. En 
~ı-~" terzi ile görütüyormu~ .. "- Buhran hakkında neşredi - çatık kaşlı meclisleri talaka'\iyle 
"\\, bahsine temas eden bu len eserler, dedi, makineyi insana varmak istediği hedefe çevirir ve 
'.'.a~~~~zav~•öyle c:Jemiı: d;•ğil, insanı makineye hakim kı - meclis dağıldığı vakit ekser~yelin 
Ü{j!!t tn du:.undügum bazı ye - labilmek için· para,istihsal ve memnun kaldığı görülürdü. 
Ilı İJ. ~·ar. Bunları tutturabilir • lmm hiyo meselelerinin halledilmc-

l:ıı,! .,.,?. ı!l Yaı>acagvıın. Bıtntın ı'çı'n . . tt•v• . .. t . lşte, bilhassa spor aleminde "(lil"
1 

~ sı ıcap e ıgını gos erıyor .. 
lq c lcap ediyor. Fakat buna bir M. Deladier, devamlı ticaret böyle büyük bir varlık olan Şeref 

~ bi~S<ıret edemiyoıı.tın. Çün - mukaveleleri ile, istiheali rasyo • uzun zamandanberi hasta idi. Kan 
·'ekıoruın ki tanıyanlar bana nelize eden mukavelelerin lüzu • ser denilen menhus illet zayif vü· 

lı:i er. Vay, demek bizimki - muna işaret ederek işsizliği azalt· Avrupanın bir ucundan bGkOmet merkezimize telefon cudunu kuvvetle yakalamıştı. Bir 
\ııt ~uldu, reklamı .. _. tıniisteri mak için büyük mikyasta umumi ANKARA, 13 (Husuai) - Ci-ı eden Hariciye Vekili Tevfik Rüş· 
b • di:'/ l·I ı ~ k f L d d Deı;amı Onuncu Sauıfada \ t%. •ece 'ı. er .... ,, hizmetler yaptırılması fikrini mü· han iktısat ve para on eransına tü Bey de bugün on ra an An· 

, '~ leh~'\lnu aöyliyelim. Rekla - dafaa etti. ittirak etmek üzere Londraya git· karaya telefon etmiştir. Tevfik 
~' bö'nde veya aleyhinde şöyle M. Daladier, miş olan muhtelif murahhaslar Rüştü Bey saat on beşte telefon 
\ı. t. }:' ~ bir çok şeyler söylene • istihsal ve mü • kendi memleketleriyle telefon mu ederek evvela Çankayayı, sonra 
~ l'ekı· t hiç bir zaman bir ada· badelenin azal - haberesinde bulunmakta ve konfe da Başvekil ismet Paşa Hazretle· 
~'lttııa 'rtıdan utanabileceği ha. - tılmasımn 30 ransın mesaisi hakkında hüku . .-inin köşkünü aramış, ismet Paşa 
~ tUI\ leltnemişti. Zira reklam milyon altın do- tetlerine malumat 'vermektedir • Hazretleriyle altı dakika görüş • 
,~i artık iş hayatının en lardan fazla bir r. . müt, iktısat konferansı etrafında 
,.l\ll', ~na~rlarından biri ol · zarara sebep ol. Londradaki heyetimize riyaset mal\ımat vermiştir. 'k o~ı eklam yapmaktan sıkıl - duğunu ve zirai - - - - - - - - --- - - -
L lllltk e. bir ruhi hadisedir ki mahsullerin fi. 1 zıınclır . .Milletlerin "~ hükümet • V c bu meseleler ayrı ayrı değil, 
~)· et1 . ı· 
t 11\ l'rll l'tıııde reklam denilen atlerinin sükutu lerin cepheleri iktısac ı harplere miiştcrek~n nazarı itibare alınmalı 
lııı ~o na,, henüz anlaşılmadı · tunu hatırlattı . ınfmi olmak için birleşmelidir.,, dır. Bütün milletlerin ayni fenahk-
h, &terir l . 

l Qıt •• - Döviz har- Bundan sonra söz a an İtalya lardan nnitc<>~ı:;ir olması, fenalığın 
"llt f ~d&"tı r th . . hini, <ledi, hi • mürahhası M, Yung Hatların yük. kökünün para hudutları dışar:ısın-~L. 'ot'k ıcare anesının, ya • 
~11\ h 

1 da.sının kapısına ismini lirer~k altının selmesi, istikrar, gümrük duvarla- da olduğunu ve para menevrelerıi 
~'t le\'hı ıı·ıraa, yahut ismi yazıl· ~crhestçe hare - rı ve hükumetler arasındaki borç- nin vaziyeti büshiitiin fena hir va-
>,'d'ttıı'Yı aıtırıraa her ha.ngi. b.ir Iar meselesine ternas etti. ziyete ~okınnktan başka bir şeye 
't'l'ır. 8~a. reklamı onun ıçm - Fiatlarm yiiksclmcsi dcır~cc - yaraınıyacağını göstermektedir .. 
iiJ l~'ka. ~lhaaaa iyi mal yapmak si, sadece muhtelif para ıneselelc- Vaziyet ancak kıymetlerin ha-

:11', 'Yı ınaı satmağa kafi de - bul ederek i:;d tanzim rinin ifadesi şeklinde olmalıdır. Devamı ikinci Sayıfada Merhum Ahmet Şerafettln 
~ ,~1\% i . 
~I '~•ttı c;ın iyi reklam yapmak 
~ ~~ ley &elir. Hatta reklam de - • • • 
t~ı·'l'İliğiok defa malın süri:mün
~'.dir. tıden ziyade ehemmi • 

Bir mütevelli tipi . .. 
1 

'l'''ad 
i\ !U veya bu cinsten bir 

Mehmet Asım 
IJeuamı ikinci Sa111fadn 

kiireiarz &· .. ır çıkmazda .. ........ 
ı ıs arriri : Celil "uri 

11
li11a 4 G 

llcll ••yıfanuzda 1 

Salahattin Molla Bey "Ayaz Paşa,, 
vakıflarına nasıl mütevelli olmuş? 

• 
-1 

lstanbulda Salahaltin Molla is· bir çok vakıfların mütevellisi ol • 
minde bir zat vardır. Bu zatin masıdır. Bütün bu vakıfları da 
sanatı mütcvelliliktir. Mütevelli babadan, anadan, babasının ba· 
demek, her kes bilirki, evkaf na· basından, anasının anasınadn İn· 
mına irat getirici bir vakfın mü • 

tikal etmiş meşru bir hak olarak 
dürü olmak demektir. Fakat Sa· 

eline geçirmiş bulunmasıdır. Bu 
lıihattin Mollayı diğer mütevelli • 
lerden ayırt eden bir vasıf vardır. itibarla Salahattin Mollaya bir 

-"""""'-~--.._._._..ı Bu vasıf yalnız bir vakfın değil, (Devamı 5 inci aaılfada) - Son iş 1 
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o ıı~emleket Haberleri o ~ 
tı lllın ı mu • ınmııı ı~m -mıımll!lll!l•mı~•ıımmmmımınııııı111- mııııaıımmıııııııwmf 
c.zine' de Konya' da 9 Yılan 
~Öylülerin fırka San'at, 

spor, 
gezinti, 

• 
sergı 

Bir köy halkını 
kovaladı 

9 - V AKIT 14 Haziran 1 
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Gümrük komisyoncuları 
dün bir toplantı yaptılar 

t.;.,. toplantısı 
Konya, (Huıuıi) - Halkevi -

miz halkımızın bedii ihtiyacını te-
Plıt' (~ususi) - Ezine paza· 

S ~esı günleri kurulur. Köy-
. •t 0 

geldiklerinden, bu pazar min ve tatmin maksadile konser 
Çoı:-ıarların en kalabalığı ve ve temsillere başlamı~tır. Daha ev 

P,q alı~ satımlısıdır. Bu hafta- velce muallim metkebi talebelerile 
lt I' gunü, bütün Kaza köy bir kıaım mualime hanımlar tara· 

Mersinin Kuzucubelen köyünde 
17 yaşlarında Mehmet isminde bir 
çocuk dağa gidip odun kesmek i -
çin evinden çıkmış, bir citten atla-

Ankarada teşebbüslerde bulunacak
lar -· Onların istedikleri ve gümrük 

müdürünün cevabı 
Yeni gümrük tarifesinin tatbi -

katında bazı zorluklar olduğun -
dan bahseden gümrük komisyon -
cuları idare heyeti dün birlikte bir 
toplantı yapmı~tır. 

olamıyor. 

Bu malın resminin tenzil edil • 
mesi dolayısiyle memleket sanayi
ne lüzumlu bir maddei iptidaiye 
olduğu kabul edilmi demektir. Bu 
ve buna mümasil bazı e§yanın 
kontenjan tatbikatı hakkında güm 
rük idaresinin tereddüdü tüccara
nı müşkil vaziyette bırakmakta ol
duğundan bu vaziyetlerin tavzih 
ve tereddüdün izalesi iuin makamı 
aidi nezdinde tetebbüste bulunma
sına. 

~ I' \'e İhtiyar heyetlerile Halk fından temsil edilen Faruk Nafiz 

~ b:ı 0c:ak Heyetlerinin iştira • 
}> edıye Sinemasında bir top

s._ 'Pıldı. 
~el ~İr de bütün davetliler be-

•ıne it rnasını doldurmu~lardı, 
4.. 'lllıd K 
-~t k a aza kaymakamı, jan· 
\ ~l .J•Utnandanı, Halk Fırkası 
't e~ıy . b l ~lll' e reısi ve azı memur ar 
t •ınler de vardı. 

~:~)(aza idare Heyeti Reisi 
'l ey, köylülerimizle bir has
~ltrj ~llJ>tı. Halk Fırkasının um -
~G k~kkında izahat verdi, bu -
~. e k~Y ve köylü telakkisini an
~ 1 ı d . \ }'l>t evıre nazaran mukaye-
l ~ler~~enç ve kıymetli erki.nı 
~bi .J ızden Kadri Bey yarının 
\ 11~e h .. ı.Jı k ogucu ve yakıcı gazlara 
~ll b~l'\ınrna çarelerini çok vu -
k?luı ır •urette izah etti. Sonra 
;'O)luıere Parasız film gösterildi. 

tr k d" Ço memnun olarak köy-
0ndüler. 

\' .\(l 
\. MURLAR: Bu sene ne
\. e )a 
·'I'; he ı gelmekte çok nazlanı -
t.... 'ben h .. w w 

k~' '" er gun yagmur yagı -
Lıt ~~İJ t bu yağmurların ne va -

"ta tU 'teği malUm değil.. Her -

~Ot. ~eti ve sıcağı dört gözle bek 

~ "la~ıa civarında bazı yerlere 

'11t ~ tını! ve mezruata uf ak te-
~I\ l''rlar yapmıttır. 

~ o~itlJVA: A_rtık tarihe . karı -
~dtt ~va resmı de Cümhuriyet 

' •tı k' d . ~·ı1t, k es ı evrın vergileri a • 
t'et 'rıttı. Aşarı kaldıran hü -

~ d,h:un baş~~ -~ürlüsü ve on -
~l'\ik tumulluıu olan bu iç 
bı.h l"tsimini bırakamazdı. 

t, illi 
'llt.f \> ~e vergisinin kalkmasına 
~~~ ~y al~ çok memnun. Fakat 
~~~~~İ)> il fıatlarında ucuzluk gö 
t~lıh;r. Belediyeleri takip müş 
~ 11ldltı l~ tahakkuk ve tahsil mas 
t~.~lırı, Urtaran kanun, esnafın 
·ııı •tıı k k 1 ~ t fe aça çı ık yapmak su-

,1tdı. ı.ı:' Yola gitmekten de kur
~ .. ~ hlldu; belediye meclisinin yal

' il "c Yi Çevresinden gelen e§ya-
d._~~r a.ıl:cek mallardan istediği 

ıııı· •gı d h ı· . l'.f ı •arı . u u ıye resı.mle!i 
~ •tt, ttı- 'Yı ve ticaretimizin inki-

ll cf· ani ol d . ~r •ier b· uyor u. Bır kaza -
\~ tıtıaf •r kaza pazarına giden 
~. 'itıderı •n, ~öylülerin bu resim 
\ ~etıdi _c;ektıkleri müşkülat çok 

aıı, a an safi hasdatın . ~tı I ••ne k l 
~ oktru ~ U \'e k va parası veren pa 

~.ıl>~lr} Unduracı gibi esnaf ar-
~ı b llra 'tın w 

, 
111 

• Qu y·· gı emege batlamış 
~l ltt ttta. Uıden her feyi yerli ma 
~,'>-ordu ~ulatımızın sürümü a -
ı;.."" · cıer y" d .'lld triıtıı· uz en memlekete 
~. e ı olan b . k 
"ı~ "e ı u yenı anun ye 
l ter b ll!nanı d ' . eled' n a yapılmıştır. 

" t 'ıt 1Ye re · '' qli ~ki k sım ve vergileri -
~ )'slllrın anunun da bu günün 

I >,ı ~ l'llpl} a uygun bir halde ye -
ır ~1,_.i1!İ ~ası ve auretle beledi

rı ou "nk ıtı-. gu Ü mütküli.ttan 
llıı temenni ederiz. 

C. H. 

Beyin akın piyesinden sonra man· 
zum Öz Yurt piyesi Halkevi tem
sil heyeti tarafından erkek mual -

lim mektebinde davetlilere gös -
terilmi§ ve amatörlerin muvaff a -

kıyetleri herkesçe takdire maz -
har olmuştur. Piyes üstüste üç ge -
ce temsil ,.,}unmuştur. 

Temsile istiklal ve Halkevi mar§ 
larile başlanmıştır. Halkevinin mu 
siki takımı perdeler arasında ala-

franga parçalar çalmıttır. Musiki 
tubesi pek yakında halka bir kon 
ser verecektir. 

Halkevi ciil şubesi hergün Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 

neşredilen Arapça ve Farsça keli 

melere kartılık bularak bulunan 

kartılıkları muntazaman merkeze 

yollamaktadır. 

Havalar ve gezinti: Epeydenbe· 

ri kapalı ve yağmurlu geçen hava

lar açılmıt ortalığı müthit bir ıı -

caklık basmıttır. Cuma sabahı 

Konya muallimleri dört otobüsle 

tehre beş saat mesafede olan ve 
fehrin su membaı bulunan çayır 

bağına haf talık gezintilerinden bi 

rini daha yapmışlardır. 

Spor: Konyamızda yeni tefek -

kül eden Selçuk spor klübü menfa 

atine gençler birliği bir maç kabul 

et.mit ve mezkur klüpler birinci ve 

ikinci takın1ları ö~leden sonra mm 

taka spor sahasında karşılatmıı -

lardır. Neticede ikinci takımlar 

gençler birliğinin 3 - 1, birinci 

takımlar hakc.min idaresiz bir va· 

ziyeti kartıaında münazaalar için

de 2 - 1 mağlubiyeti ile netice -
lenmiştir. 

Sergi: 20 Haziranda Konyada 

ikinci yerli mallar sergisi açılacak 

ve 20 gün devam edecektir. Sergi 

için hazırlıklara devam olunmak -

tadır. 

Bir maden bulundu 
Samsunun kirazlık köyü üstün . 

de çam alan ve sınamataf köyleri 

hududunda aleminyom, isimli kur 

şun ve sarı bakır mahlut olmak ü

zere bir maden ketfolunmuştur. 

Bu maden için şimdilik arama ruh 
satiyesi istenmiştir. 

Yüz on iki şakinin 
muhakemesi 

Ağrı isyan hareki.tına iştirakten 

suçlu ve mevkuf yüz on iki kişi 

muhakemelerine Adana ağır ceza 

mahkemesinde devam olunmuş ve 

bazı suçlular hakkında yerıerin -

den gelen talimatnamelerin cevap 

ları okunmuf ve gelmiyen talimat· 
nmelerin tekidine karar verilerek 
muhakeme baıka bir güne bırakıl
mı§tır. 

dığı sırada biribirine sarılmı§ ik\ 
yılanın üzerine basmış, yılanlar ilk 
defa Mehmedin bacaklarına sarıl 
mı~laua da sonra ayrılarak ikis\ 
de muhtelif istikamete kaçmışlar · 
dır. 

Bu esnada öte tarafta duran iki 
metre uzunluğunda üçüncü bir si
yah yılan Mehmedin üzerine atıl· 
mı,, bacaklarına sarılarak hem ısır 
mış, hem kuyruğu ile çarpmıy<' 
başlamış ve her çarptığı yerden si· 
yah kan çıkararak zavallı genci 
baygın bir halde yere sermittir. 

Gencin akşama doğru evine gel 
mediğini gören kardeşleri arama· 
ğa çıkmışlar, çitler arasında bit • 
kin bir halde bulmuşlardır. 

Çocuk köyüne getirildikten son· 
ra ayılmış ve ba§ından geçenleri 
anla!.mışsa da üç saat sonra ölmÜ§· 
tür. 

Köylüler bu azılı yılanı aramak 
için yanlarında birer jandarma ol
duğu halde dağa gitmitler, orada 
bir delik bularak açmıya batla -
mışlar içeriden birdenbire çıkan 
dokuz yılan bu kalabalık köylü ka 
filesine hücum etınişler ve halkı 
köye kadar kovalanıışlardır. 

lstanköy Türkleri lzmir 
vilayetinde iskan edilecek 

İtalya idaresi altında bulunan 
ve geçenlerde büyük zelzelelerle 
harap olan lstanköy adasında bir 
çok Türk kardeşlerimiz açıkta kal 
mışlardır. Hükumetimiz, bunları 
İzmir vilayetinde iskan edecektir. 

Çeşme kazası halkı, lstanköylü· 
lerin deniz kenarında Yaşıyan bağ 
cı ve Çeşme için nafi olabilecek u
zuvlar olmaları hasebile bu vatan· 
daşların kendi kazalarına yerleı • 
tirilmelerini istemişlerdir. Henüz 
bir karar verilmiş değildir. 

Sisam karşısındaki Dipburun ile 
Karaburun ve Urla kazası da bu 

meyanda nazarı itibare alınmak . 
tadır. İzmir vilayeti tetkikat yapa
caktır. 

Mersinde Halkevi 
faaliyetlerinden 

Mersin, 13 (A.A.) - Halkevi 
güzel sanatlar ıubesinin tertip et· 
tiği biçki yurdunun sergisi Halke· 
vi müsamere salonunda merasim· 
le açıldı. Merasimde bu yıl me· 
zun olan hanımlara da diploma • 
ları dağıtıldı. Sergi çok büyük a· 
laka ve takdir uyandırmıştır. 

Çegirge ile mücadele 
Muğla, 13 (A.A.) - Marma

risin bazı yerlerinde çıkan çekir • 
gelerin öldürülmesine devam edi
liy~r. Merkez ile Fethiyenin ba
zı yerlerindeki tarla fareleri ile 
de mücadele devam etmektedir. 

ZAYi - Şehremanetinin . mnh olup tahtı 

lstlcarımdakl U7.ıınta~ı caddesi Ya\'lllK& 

Şahin mahalleı-lndı- 8-22' numaralı dükkAn 

rtepoı.lto ak~eal olarak \'Prllen 1932 aenealne 

alt iki adet makbummu zayi ettim. Hilkmü 

nlmadıf ını llln ederim. llarangotı 

( Hi8) ""· Rl:ıa 

Bu toplantıda Ankarada hüku· 
met nezdind~ teşebüsatta bulun· 
mağa karar verilmiştir. 

Komisyoncular ne diyor? 
Dünkü toplantıdan sonra ko -

misyoncular birliği reisi Kadri 
Nuri Bey şu izahatı verınistir: 

" 1 - Eski tarife kanu;u muah
haren gelen emri telgrafi üzerine 
9 ve 3 ay müddetle mevkii mer'i -
yete kaldığına ve Alman, Fransız 
ahti tarifelerinde (Usul ve mua -
melatı rusumiyenin) tebeddül et -
miyeceğini sarahaten kabul edil -
miı olmasına göre gümrük idare -
sinin bugün tatbik etmekte oldu -
ğu yeni kanunun dara hakkındaki 
kanaatinin muvafık olmadığından 
bu hususun tashihen tenevvürüne. 

2 - 2256 numaralı kanun '(güm 
rük tarife kanununa bağlı tarifede 
yazılı maddelerin gümrük resimle
rine ....... ) şeklinde yazılmış ol -
maaına nazaran maddi resimler ü
zerinde ahden kabul edilen tnzi -
littan okbuva resminin alınması 

kanunun yazılı şekline göre mu -
vafık görülmediğine. 

3 - Oktruva kanununun net -
rinden evvel belediyeye ait oktru· 
va resmi bcleJiyelerce cibayet edi
len eşyanın giimrüklerc bugün far 
kının tahsil Pdilmesi de kanunun 
ruhuna muvafık olmadığına, çün· 
kü gümrükçe kontenjan ve taks 
meseleleri münasebetiyle muame· 
lenin teehhürüne ne malın ve ne 
de ali.kadar tüccarların bir güna 
sui taksiri olmadığına göre evvel
ce oktruvası verilen bu gibi mal -
lardan yeniden farkı fiat talep et· 
mek doğru olamıyacağına, 

4 - Yeni tarifede bazı e§yanın 
tarife numara veya farkları değiş
miştir. Bu tebeddül 13888 numa -
ralı kararnamenin muhtelif listele
rini de tahavvüle uğratmıştır. Bu 
cümleden ofarak evvelce serbest 
istede bulunan bir eşyanın bu de -
fa batka bir numaraya veya fık -
raya ithal edilmesi dolayısiyle u
mumi listey~ geçmesi veya tama -
men listelerden hariç kalması gibi 
haller vakidir. 

isimleri kararnamede tashihen 
gösterilmiş eıya ile isimleri zikre· 
dilmediği halde tarife numarasının 
gösterilmesi dolayısiyle o pozisyo
nun şümulü dairesinde bulunması 
ica peden eşyanın kontenjan tatbi
katı hakkında yapılacak muame -
lede gümrükler tereddüde düş -
müştür • 

Mesela; Koko ipliği eski tarife
de 418 A maddesindeyken yeni 
tarife ile 409 C maddesinde veril
miş ve yeni bir C fıkrası ilavesiyle 
resmi tenzil edilmiştir. 

Halbuki kontenjan kararname-
sinin A listE~sinde serbest l k . oua 
ıthal olunabilen bu eşya tarife 
maddesinin değişmesiyle bugün 
~e umumi listede ve ne de serbest 
ltstelerde bir kayit olmaması ha -
sebiyle maim ithaline imkan hasıl 

5 - Kontenjan kararnameıi • 
nin M listesinde dahil olan ve ti .. 
caret muahedesi veya Modoı vi .. 
vendi olmıyan bir memleketten 
gelen yeni tarife kanununun net • 
rinden evvel kontenjandan çıka 
fakat menşe şahadetnameıi olmı • 
madığından şahadetname ibrazı -
na değin muamelesi tehir olunan 
peyderpey şahadetnameleri gel • 
mekte bulunan eıyaların yeni ve
ya eski tarife üzerinden mi mua • 
mele görmesi lazım geleceğinin 
vazih bir şekilde tasrih emrinin 
gümrüklere tebliği. 

Heyeti idarenin bugünkü fevka
lade içtimaında yukarıda yazılı 
müddet görüşülerek bu huıusatın 
bir karara raptı veya bir talimat
name ile gümrüklere tamim edile
lerek yanlış bir muameleye sebe .. 
biyet verilmemesi huıuıunun te -
mini Vekaleti celile nezdinde te _ 
ıebbüsatı lazimede bulunulması .. 
na karar verildi • ~ 

Seyfi Beyin cevabı ' 
Komisyoncular birliğinin talep

leri hakkında dün İstanbul gümrü
ğü ba~ ıniidürü Seyfi Beyle görüş
tük. Seyfi Bey de şu izahatı verdi: 
"- Ahti tarifeler resmin tenzi· 

latına ait ve esas tarifeye müe11ir. 
değildir. 

Bundan başka ahti tarifeler 
sırf gümrük resminin tenzilatına 

münhasırdır. Oktruva kanunu da 
haddi resmi amirdir. Bu kanunda 
gümrük resmi diyor. Binaenaleyh' 
oktruva yüzde onun tahsilinde 
haddi resmi esastır. Meıela yüz li
ra gümrük resmi tutan eşyadan 

ahti tarife mucibince 70 lira güm
rük resmi nlmak li.zım. Yüzde on 
oktruva haddi resmi ilanı yüz 1i • 
radan almıyor. Vekalete de böyle
ce tatbik ~tliğimizi bildirdik. 

31 Mayıstan evvel gelen e§ya _ 
nın oktruvası belediyeye ver'I . 

1 b·ı· n ı mıt 
0 a 1 ır. u eşya bir Hazirandan 
s~_nr~ . gümrükten çıkarıldı mı, o 
gunk~ gümrük resminin yüzde onu 
beledıyey.:ıı ·1 . - verı en resım arasın • 
daki farkın nlınması tabiidir. Böy 
le yapıyoruz.,, 

Mısırın bir istatistiği 
. Mısır hükumetinin netrettiği bir 
ıstatiıstiğe göre 1933 kanunusani -
sinden itibaren ilk üç ay zarftnda 
Mısıra yapılan tütün ithali 63.414 
Mısır lirası yiikselmiıtir. 

Bundan maada memleketimiz • 
den Mısıra yapılan umumi ihracat 
da 1932ye nazaran çok azalmıttır. 
1932 de 45.427 lira olan Mııır li
rası 193:i te 33.548 liraya dütmüt· 
tür. Buna mukabil Mısırın mem -
Ieketimize ithalatı da yarıdan faz
la azalm1~hr. 



7 O yaşında bir falcı 
l<adının muhakemesi 

Melek l-1. isminde bir sivil polis memuru 
baskın yaparak yakalattı 

Mndam Ame)ya isminde yetmit 
yaşında bir kadın, İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde fala bakmak 
büyü yapmaktan muhakeme edil-

da bekliyen erkek memur arka • 
daşlarıma işaret ettim. Geldiler, 
kendisini yakaladılar .. 

Poliı Lebip ve Hakkı Efendi • 
miştir. ler, aynı esastan ifade vermişler, 

Beyaz saçlı, ha11r şapkalı, göz· Hakkı Efendi Madam Amelyanın 
lüklü, §emaiyeli yetmişlik kadın, yakalandığı zaman mükemmel 
reis tarafından sorguya çekilirken Türkçe konu~tuğunu, kendilerine 
hep (No, no !.) diye cevap vermiş iki lira vermek istediğini, ''Beni 
bunun üzerine kendisine Marko bırakın,, dediğini, bu teklifi ka • 
Efendi isminde bir genç, tercü • bul etmediklerini ilave etmiş: 
man seçilmiştir. "- Hatta yolda elimizden kaç· 

Madam Amelya, tercüman de- tı bir bakkal dükanına daldı, ya· 
laletiyle sorguya çekilişinde, Fran kaladık.,, demiştir. 

sizça ders vererek geçindiğini söy Polislerin söyledikleri Fransız· 
lemi§, falcılık, büyücülük iddiları· caya tercüme edilerek Madam A
nı reddetmiştir. melyaya bildirildikçe Madam, ıid 

Bundan sonra şahitler çağırıl- detle "No, no !.,, diyerek el ve kol 
mııtır. Şahitlerden sivil polis me· hareketleri yapıyordu. 
muru Melek Hanım, şunları anlat- Neticede Madam Amelyanm 
mıştır: suçu sabit görülmış, iki ay on beş 

- Ben polisim, Madam Amel- gün hapse, kırk bir lira para ce -
yanın evinde falcılık, büyücülük 1 zası vermeğe mahkum edilmiştir. 
yaptığım haber aldıın. Müşteri Ancak yetmiı yaşında bulunan 
gibi gittim. Yukarı kata çıktım.. kaduım ıimcliye kadar mahkUm 
F eJ bakmak üzere yirmi be_ş ku • olmadığı gözetilerek, verilen ce -
ru§a pazarlık ettik. Çekmeceden zanın çektirilmemesi de kararlaş· 
bir deste iskambil alarak yere yay tırılmııbr. Eğer bet sene içeri • 
dı, bir şeyler söylemeğe başladı. sinde, baıka bir suç işlerse, iki ce 
Bu sırada ben, pençereden dışarı· :zayı birden çekecektir. 
............................................................................................ 

Sporcu Şeref öldü 
(Baştarafı 1 inci sayıfada) ~ C. H. F. Bqiktaı kazası riya-

aralıh: Viyanaya gönderildi. Son - setinden: 
ra aylarca evvel memlekete döne· K~ ldıı.ru Ju:yctl Az.aswdan ımun!Hm ~erd 

rek Cerrah Pa§a hastanesinde le· lk',y dün g L'CC \ "efat etti. T~kllAumnı 

d d bu kıymetli rllknllnün \ 'C \'lltıı.nın ~iik k bir 
av·i e ilmeye haı:Jandı. Bir ara -

:.' evl:ıdınm c~mnre mcm.slnılnde bnlunmak {İT.I''" 

hk iyileşmeğe yüz tuttuğu, hasta· re hlltün 11rka aı'kat't:ı,!arırrmm 11 Jlaztrnn 

lığın olduğu yer:de kaldığı bile ıa· ~bil gtmn ıı:aat 12 de ~ ım•
yi oldu. Filhakika iştahı yerine (lll,,'11 <:an:ll ··oüadc l!'batı \ikxıt ~tmeiertnı 

gelen hasta bir az konuşuyor, rfoa ederiz. · 

spor hareketlerini adım adım ta. ~İstanbul futbol heyetinden: 
,_ d' h I"utbol federas.)onu umumi kl'ıtlbl , .r. Be-
Kip e ıyor, astalığından şikayet 

:ıllttn~ 'klubli umumi kaptanı Şeref Bey \ 'C • 

eboiyordu. Tnt etmhtır • 

Fakat bu iyi günler çabuk geç- Bc:ı-etlmız. lıütlin l tarı1Mıı l..10plril Ana

ti. Menhus illet yeniden alabildiği ının ccnıu.e ımerastminıı iştir.ık tt.mrk Or.erc 

ne yurumeğe baılanı:Jtı. Artık 14 l.lnz.lrnn çırJl&lllba glliiü saat 12 dıe Be • 

bütün tamdıldarı son ümitlerini şlktn . lnanpa,a mmil f>nündc toptannıalan-
nı rica edt'r. 

de .kaybetmiılerdi. 
~ fi. .. 

~eref ar:kaaında .ilk planda bir 
zevce, bir çocuk, bir baba bırakı
yor. Kendilerinin duyduklan yük
sek elemde beraberiz. Beşiktaf 
klübüne, ~por tefkilatına ve bütün 
tanıdıklar:ıııa teessürlerimizi bil • 
dirmek için .kelime bulamıyoruz ... 

Merhumun naşı bugün saat on 
ikide Beıikt~ta Sinanpafa cami • 
inden kaldırılacakb~. 

Davetler -Teessürler 

§ f slanbul Matbuat cemiyetin· 
den: 

Kumıntı sporcWanımzaan ve eski gnzete· 

ı;i .arkadııtlar.ımızdan Ahmet Şerııft!ttlıı Bey 
uzun r..nmımc.lanbt>ri .mUptC'IA elB'*1a hastalık· 

tan kurtulıımıyarnk \"l'fnt etml5tlr. 

En kıymetli liz.aınndnn birini oika.yb<>.tm'ls 

olmıı'kla ~1ik :tıir kelteor duynn cm-ılyctlınh: 

Jncrlıomnn !kcdcrdic aUcıitnc ''e bütün mat • 

buat münte61p1erlne knlbi ta:ı:il·etlerhıl beyan 

§ Türkiye futbol federasyonun· 
dan: 

Umumi kUibhn!x Şeref B~y •tutıihtnğu 

llHm bastal&taıa IL."ltttnlumyarak '-efat et • 
ıulşUr • 

Bu kıymetD arkada<Jıını:mı rlyaın•an -do • 

la~·ı fcdcrıı ;\Onumu1. derin tee Urforhıl 

izhar \'C oıuhtM"em ıı.Uestne ,.r. Beşlkta klli

ibfinc tazlyctl:Ii 'i'Jl!\ğ C'dl"r. 

Nl"ntclrot çora irin lılr ~ok f'mckler ar

(eden Şemf Bfoyta ıruunmı tm.tz. rtn Tilddye 

spor te kllAtı ~olcrl ilk l\'tlmala.nnda 

ve ilk ynpıla<'llk futbol mü.'ltl-akalnrmda iki 

dakika tm:ııkkuf ""e ülOlt etmcğc fe.deruf;yon 

"1ıiı'k !l]lorcularmı ila.vct -edC'r . 

§ T. 1. C. f. İstanbul mıntaka11 
riyasetinden~ 

Mt'..mlckC'thnbin nn ly:ılle'tll tJpOrcıilnr.m · 
dan Şeref Rey IPaut~I gfinll Dl<şnmı aaat 

1.2.SG da :W,davl odllını~to elduf;ru <INT~ı • 

ı;a hac;tahnııesinde verıı.t etını5tır~ ('onaz.('!il 

bugün snnt 12 d e ~lkt sta Shuıııpııı;;ıt ~ • 

mtlnden kaldınlaral< \ 'nsl3 ctl muC'iblnC'e t<>sls 

ettiği Çım~nn stadında mera'llrn yupıldikt:m 

11oarn YabyJl IEforidldekl m.ıık~ine df'f . 

v.der. nolunaoaktır. 

Ccrıaz.c bugün auat on ikide B<'şll."'t~ ta Bütün pomdarınm:nı bll3;üJ• ölü~·cı son 

fJlnıı.npaıııı cemlslnden knldırılac:ıktrr. Biitlin ihtiram .azlff'slnl !"fıpmnk fü;e re l-1--6-938 

l\zanın merasime 1ştlrnlılerl rica olunur. 

§ Beşiktaş klübü riyasetinden: 
IKllilfilmllz.lin krymeUI omoml kaptanı Şr.

m Bey !)el..<tlğl &man51Z. tınstalılıtım kurto

laımyarnl• dOn gece hayata ebediyen g'öilo • 

.rlnl kıuııUh. 14 llazlran t:nrşnm!::ıl g'llnll "!11\&t 

12 de bütün kJDp Aznsmm \ 'A kendisin! ıro • 
\"en dostlarının Ik>ş'iktaştn Sinanpn§n -cıımll 

<ffnündf! hllur bdlunm:ılarını ehemmiyetle ı't· 

ca odc.rlı .. 

~rşıımlnı g-Unli tam s:ıııt 11 de ll<'~lktn ta 

Sinnııpıışn camtinııe hulunnıal:ırı ri<'a nlunıır. 

§ Türk atletizm federasyonu 
Tiyasetinden: 

1dm:ın Ct'nıiyetlerl ~ttifıt'kı nıtle IS'lerlnıJen 

fut.bdl todem..,,·onıı mmımi Ulltfbl ııırkad~ımı7. 

Ahmf't Şunfettln Bl')1n \'rl.!Rtı ~le 

Tiirlc ntlr-tl7.rn ve 'l Ur!< ıntletlcl'.l ınannna 1..-r. -

derli alJcs!ne ve onıı ııc\·enlere f!n ııamlnlf t"· 

eıııiilr \C 1Azlyetıerlmlı.l nnederiz • 

Anadoluda Cinayet mi? 
:-··· ......... ·····-······ ........... . . . 
i . . . 

3 . K . 
Saunalma Komisyonu 1t3n 

: ............. J 

Faydalı yağmurlar Parçalanmış ceset 
···~··········· .. ········- L J<Oil' 

M. M. VE. SA. A · ulİ 
Yerli fabrikalar ınaJll 

55.000 metre boz renkteıı 
lik kumaş kapalı zarfla.~ 
seya konmuştur. lhalesı 

Muğlada bazı zer'iyat 
fayda gördü 

Muğla, 13 (A.A.) - Yağmur· 

ların durmasından zer'iyat başla
mış, akdarı ve bostanlar ekilmiş -
tir. Hasat işi vilayetin her tarafın
da devam ediyor. Arpa hasadı bit· 
mek üzeredir. Tütün ekimi her ta· 
rafta bitmiş, çapa başlamışbr. 

Bağlardaki haaatalıklara. ilaç tat· 
bik edilmektedir. 
Muğla, 13 (A.A.) - Bu sene ha

vaların yağmurlu gitmesinden do
layı zeytin mahsulünün İyi olaca -
ğı tahmin ediliyor. Zeytin çiçekği 
bitmek üzeredir. Vilayet dahilin
de badem, ceviz mahsulü de iyidir. 
Geçen sene yarım milyondan bir 
miyon okkaya kadar badem ve 
200-250 bin okka kadar ceviz a · 
lınmıştır. 

Bu sene ceviz mahsulü 300 -
400 bin okka tahmin ediliyor. 

Haber aldığımıza göre bakter -
yolog Süreyya Tahsin Bey tara -
fından esasları bulunan dayanıklı 
sıgır vebası aşısı imaline bu sene 
başlanacaktır. Mezkur aşının isti • 
nat ettiği biyolojik esaslar Viyana 
tıp aleminde büyük bir alaka ve 
memnuniyetle karşılanmış ve ayni 
Biyolojik esaslar dahilinde Viya -
da bazı alimler domuz vebasiyle 
kanatlı hayvanlar vebasına karşı 
&§ı hazil'lamağa başlamışlar ve 
tecrübelerinden iyi neticeler al -
mış lardır. 

Bundan baş'ka Pendik bakteryo
loji eıutitüsü müdür muavını 
bakteriyolog Nil~laki Bey, keçi çi
çeği üzerinde kıymetli bir mesai 
yapmış ve bu ıene Vaşingtonda 

toplanacak olan beynelmilel bak -
teriyoloji ve epizooti kongresine 
a:-n. karar vermiştir. 

Hayvanlardan insanlara da si -
rayeti noktasından çok tehlikeli o· 
lan ıarbon hastalığına karıı da 
münhat yerlerdeki hayvanlara va
niıpette vaki vaksinasyon yapıl
maktadır:. 

Bu maksatla baytarlara 500 bin 
do.muz aşısı tevzi edilmiıtir . 

kime ait ! 
Deftardarda boı bir çuval için· 

de bulunan cesedin baJ ve kolları 
da Eyipte bir mezar taşının altın· 
da bulunmuştur. Uk bulunan kı· 
sım gibi bunlar da kokmuştur. Ce· 
ıedin bir buçuk ay evvel bir cina· 
yete kurban gitiği tahmin edilmek 
tedir. 

Hüviyeti hala anlaşılamamış -
tır. Yaşı 18 - 20 olarak tahmin 
edilen bu gencin katilleri aran • 
maktadır. Sorguya çekilenler ol· 
masına rağmen henüz cinayeti ay 
dın 1atl",. ... l, ~:,. ;., l.,. ,,."''" m~mntır .. 

Dünyada zeytinyağı 
Dünyanın zeytinyağı mahsulü 

hakkında §U maliimat alınmıştır. 
İspanyada ve ltalyada zeytin 

mahsulü çok iyidir. Portekizde kı
şın yağan yağmurlardan müteessir 
olan zeytinler havalar iyi gittiği i
çin zedelenmi§tir. 

Flistinde vaziyet iyidir. Cezayir 
de ise rüzgarlar mahsul üzerinde 
hasarat yapmıştır. Bugünkü vazi
yete göre 1933 dünya zeytin mah
sulü diğer senelere orta derecede 
tahmin edilmektedir . 

ı ·----Y-e_n,..0i-1 ..,"_eŞ;iya"i"-"~~111m11! 
:: 111111mıftmuımıaı 1 11nıımıı umn1111mııa111 1nu ıu11ı tı111ıtt11nnmmmmn un ı rmıımıı: 

Yolların sesi 
Yolların seıi mecmuasının do

Şahabettin Beyin (Yüz yol agrı) 
adlı çok nefis bir yazısı ile, Fazıl 
Mahmut, İbrahim Hakkı, Emin 
Recep, M. Macit Beylerin kıymet
li yazıları vardr. Edebiyatı ve 
sanatı sevenlere tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivot'un 3 üncü sene, 25 İn· 

ci sayısı renkli resimler ve çok 
zengin mündericat ile intiıar et • 
miştir. 

Askerlik 
Üsküdar askerlik tubesinden: 
1 - Her sene kanunen Haziran 

ayında yapılmakta olan ihtiyat za· 
bit ve askeri memur yoklaması 30 

Haziran 933 tarihinde bitirilece -

muz 933 çar,amba güniİ o,k 
tedir. isteklilerin şaı-tnartl~ bu 
munesini görmek üzere . oııtı 
ve münakasaya girmek içi# 
ve vaktinden evvel teklif ff 
nat mektuplarile Ankarad• 
V. SA. AL. komisyonuna( 
atları. (3079) 

~ "" ~ 
Ankara Merkez Kurn•" 

d ıı: 
Satınalma Komisyonun a 

Üç yüz bin kilo un ve uÇ 
rıe koli arpa kapalı zarf usu 1 

• 

kasaya konulmuştur. ihale•'. 
ziran 933 pazar ve arpaıı1~ 
26 haziran 933 pazarte•1 

saat 14 te yapılacaktır. 
melerini gö~ek için tıt• • 
Fındıklıda Uçüncü Kol ord 
alma komisyonuna müt• 
ve ihale günleri vakti 111&JI': 

de teklif ve teminat rne fi 
makbuz mukabilinde AnJc' . i 
kez Kumandanlığı Satırı•ıı-; t' 

• • • ....,e}e ı 
mısyonu rıyasetıne veı- V 

(3074) ' ,,. ,,. ,,. 
M. M. V. SA. AL. KO~: 
Yerli fabrikalar maJ11~ ~ 

31 .000 kilo çoraplık yün ıP 
palı zarfla münakasaya tJ 
tur. 1haleıi 12 Temmuz. I 
şamba günü saat 15 tedıt·~ 
lerin nümune ve şartnarııe':..ı 
mek üzere her gün Te rnii" 
girmek için o gün ve t 

vvel teklif ve teminat Jll 9 
rilc Ankarada M. M. y. ~'t 
komjsyonuna müracaat!•~~ •\i\\ii 

(3101) tt \' 
• ... • _,ıf ~t. 

M. M. VE. SA. AL. l(tJli~~t 
Yerli fabrikalar maıoJ'/ tıı1t 

55.000 metre boz renkteıı l' 
lik kumaş kapalı zarfla tP \ 

saya konmu§tur. ihalesi 61 j~ ' 

933 per§embe günü saat~ 'l 
dir. isteklilerin şartnaıııe ı,e' 
munesini gönnek üzere o t., 
ve münakasaya girmek i~11 ~ 

Hayvanlar için .. ğinden şubemizde kayitli ümera, 
Ankara, 13 (A. A.) - Koıuın zabitan Te askeri memurlarından 

hayvanatı yetiştirmek ~e mcmle - henüz müracaat etmemiş olanla -
ket hayvanlarının gôTdelerini bü- rın bizzat 1Ve fe}emiyenJerin llDlf 
yültme.k ve yükaeltanek ıİçin Ma • ve rütbelerini tasrih etmek §artiy-

ve vaktinden evvel teklif fi~ İ" 
nat mektuplarile Ankar3d' ~L ~ 
V. SA. AL. komiıyonu11s_,&1 ·' 
atları . (3079) 'f' ~ 

• l ı~, 
Fatıh : it\, 

caristandan Nonius ırkından 36 le mektupla müracaatları. Malmüdürlüğündei' 1\1~ 
~ ba_ş birinci sınıf aygır ınübayaa e- 2 - 329 doğumluların ilk yok

dilmiş ve bu aygırlardan birinci lamaları 30 Haziran 933 te bite
kafile olarak 21 başı fstanbula gel- ceğinden henüz gelmiyenlerin ce
miş, 15 başı da Peşteden yola çı - zaya maruz kalmamaları için bu 
kanlmıştu. müddet zarfında hüviyet cür:dan -

Bunlardan 21 bq Uzunyayla ları ile ıubeye mürac.a.at eylemele· 

Mahlül emlakten Ç>ı1 ~ı . b 
Koğacı mahallesinde Bef'e ~~i 
ka_ğında 29 No. lu hanede. , '\lii 
ca'ktır. Kıymeti sekiz ; ~ ili 
Haziran 933 tarihinden -~ ~ 
ran 933 tarihine kadar rı ıi 'i 
gündür müzayededir. f~"" ~ aygır deposuna ve 15 ha§ ta Mer- ri. 

cimek aygır deposuna gonderiJe . 
ZA Yl _ Tatbik mühürümü zayi Z5 Haziran 933 tarihine •b 'i cekfir. 

Haşim için .. 
Galatasarayın ö.z evladı Ahmet 

Haşimin ebedi ayrılığından derin 
bir teessür duyan Galatasaray ta
lebesi onu ~d ıiçin mekteplerinin 
konferans .salonunda bu&ün sa -
at 18 de bir aile toplantısı hazır
'amışlardır. 

Toplantıda kıymetli hatipte•· 
söz alacak, Ha§imden parça1ar o
kunacak ve onun bir resmi meı·a -
-simle konferans salonuna asılacak 
tır. 

Bütün Galatasaray ailesi efra -
dını ve bütün Ha.Şimi sevenleri ay
rı ayr.ı davete imkan bulamamış 

olan Galatasaray talebesi gazete
mizin delaletiyle bu ıatırlann -a
çık davetiye o1a.rak te!aklrl edil • 
mesini rica etmi~lerdir. 

.. .. d f ştl l' )' 
ettim. Yeni sini kazdıracağımdan pazar gunu saat on a ~ 
eskisinin hitkmü yoktur . müdürlüğüne müracaatları c' ' 

~~~-(-44~71_)~~~-Ş-ük_r_iy_e~~~~~~~--_____.;;'~ 
lstanhul Ticaret ve Sanayi ~ 

Odasınd~~ 
Muhtelif ihraç iıkd~rinden Istaobu la :getirilip burad.~ l 'ı 

ma suretıle memaJiki ec!lebiyeye sevkediJec ek mevat ııçiJI ~ ıl 
rüklere verilmekte olan aktarma istidalanna, eğer ">u rrı~z; ~ 
1kas sure'ti1e ihraç edilmekte iıe, bu cıhetten behemehal ~ 
dilmesı lüzumu ~hin olunur. (2705) •t 

lst.an bu' BelcdJyesi naın11arı I ~· 

" ı-. 
F.atih Bele~iye Şubesi .Müdüriyetinden : A.iuarayda ";! ~ ~ 

sım mahaUesmde Çuhacı sokağ1Dda 3 11Jumarah e~ e; :J 
müzayede satılacağıodan taJ'.p o:anlaraa yüzde yedı b il'"ıj ~ 
akçesini yahrmak üıere her gün daireye, müza7ed~ 1,,t~ ,.._ 
etmek için de 2 • 7 • 933 tarihine müsadif pazar gunü (~1 
te Daire encümenine müracaatlerı lüzumu ilin olunur. 



Mekteplerde 
······························ 

iidar Amerikan 
kız lisesinde Muhiddin B. İHRACAT f)u 
" Yeni mezunlara 

O dlpıo111aıarı verildi 
•kud bu a.r Amerikan kız lisesin· 

Ankarada yaptığı 
işleri anlatıyor ~•ene rnezun olan hanımlara j 

İr lları dün merasimle veril • 

Pt1. Oktruva-Süt - Sular-
t~ıunların aileleri, eski me • Hal binası 

"e d· ~ dt h ıger davetliler bu top· 
ı. aıır bulunmuşlardır. 
''ltr, · 

'1rrıe istiklal marşiyle ha§· 
~ \,rtıelunlardan Sona ve Ber· 

edia Naim hanımlar İngi· 
~k E"Yeniya Hanım Türkçe 
~rd halırladıkları mezuniyet 

it, 

Sorı, li r, h anımın nutkunda misa· 

Geçen hafta Ankaraya gitmi~ 
olan vali ve belediye reisi Muhit
tin Bey dün sabahki trenle dön -
müştür. :Muhittin Bey Ankarada 
takip ettiği işler hakkmcla bir mu
hnrririmize şunları söylemiştir: 

"- Ankarada takip edilecek 
muhtelif itlerimiz vardı. Bu me· 
yanda bilhassa oktruva itleri mev· 
zuu bahistir. Dahili mamulat ve h' 0 t geldiniz deniliyordu. 

j 
11 

1 lianımın nutku, "Dünya mahsulattan oktruvanın kaldırıl • 

~drl &Örüyor?.,, mevzuu etra· ması eşya fiatları üzerinde ne gi· 
1 • 

lrtt] 1• Evyeniya Hanım hayat bi akisler yapacaktır. Bunun ü • 
l a rnuhtelif telakkileri, 0 zerinde tetkik ve müzakereler yap 

· k'1nıf arkadaşlarını her bi • tık. Hükumet bu tedbirden fiat· 
ltaJc lar üzerinde halk lehine bazı mer . terini tesbit eden kü -

• 
1~ll 1 tebe tenezzül olacağı kanae.tinde· 

ltt·ı • ar a anlatmıı, kendi fi • 
Ilı de T . . dir. Biz de bunu temine çalışa • 

\rtdia N 
1 
.ave etmıttır. . . cağız.. Bunun için muhtelif ted· 

lld aım Hanım, lngılızce birleri düşüneceğiz ve tatbik ede· 
b·· a. Türkiyede köylüye ve • cegız. Bu hususta narh mevzu • 

·)~~Yük ehemmiyeti ve Cüm· ubahis değildir. Her belediye bu 
)t •n ilanından ıonra köylü i- hususta mahalli ihtiyaçları nazarı 
~dan İyi ve fay dalı şeyleri dlikkate alarak tedbirler alacak • 
't 11lrr. 

· ~tebin d. 1 ·· d ıp oma tevzıı mera· 
İJ"ı. e IÖz söylemek üzere davet 
''lld lf 01a.n darülfünun Profesör 

~l ~~ ~alil ~İmetull~h Bey, 
~ ~ t hıtabe ırat etmış, tahai
~-t~lbiyetini, ferdi ve içtimai 

·~\\~ tekevvününde ilim ve 
~t "tes' · · · h · ·ı ~, ırını ıza etmıı, mı • 

tır. 

"Oktruvarun liğvi ve gümrük 
varidatına yüzde 10 kesri mun • 
zam konması bir kaç büyük ıehi· 
rin varidatını azaltması muhte • 
meldir. İstanbul, İzmir, Anka • 

ra gibi... Ancak buna mukabil 
diğer bütün küçük kasabalardaki 
belediyelerin varidatı mahıüı bir 
miktar ve şekilde yükselmesi tah· ~t İçt.::rnleket sevgisinin ferdi 

~,.._ lı hayatta nasıl büyük ve min olunabilir. Bu da memleket · 
~ tıcı b t.'!• e, ir rol oynadığını anla~- te belediyeciliğin inkişafı nokta • 
'b·~ mezunlara hayata veya sından iyi bir şeydir. 
~ oı:Y~k mekteplere girmek Ü· "Şimdiye kadar bütün memle· 
."'11 k U ları !U sırada millet ve ketten 3.5 milyon lira oktruva a • 

' ete faydalı olmak duygu· lınıyordu. Yeni şekille bu mik • 
ı..~~k canlı olarak taşımaları· tarın 4.5 milyonu geçeceği muhak 

'
1Ye t · · Q~ e mıştır. kaktır. İstanbul belediyesinin a • 

'-a t.ı~an sonra mektep müdürü çık miktarı tatbikatta belli olacak· 
~~ ~~tıl 'tabet Harley tarafından tır. 
·'t lta birer birer isimleri 0 • 

~l diplomaları verilmiı, 
llcıl> d' hanımlar yerlerinden 

~'il \' 'Plomalarını almağa ge • 
d'tk e aldıktan sonra yerlerine 
1) :rı a.lkışlanmıılardır. 

. lq 
~i~de' '<>nra bir müddettir şeh-

··ıf .. buluan Amerikanın Yale 

1Jjll:llunu prof eaörlerinden M. 
~I\ b~r tarafından mezunlara hi 

ır 
\', . nutuk okunmuştur. 

llı "e k 

sut şirketi 

"lstanbulda belediyenin iştira· 
kiyle bir ıüt şirketi teşekkülünden 
haberdar değilim. Yalnız Alpullu 
şeker şirketi Alpulludaki pancar 
küsbesinden istifade etmek emeli 
ile sül inekleri beslemeğe karar 
vermiştir ve temin edeceği sütleri 
satmak için mahreç aramaktadır. 
Bu arada İstanbul tabii ilk planda 
gelir. 

Ofisin Ankaraya 
taşınması 

• • 
ıçın 

Yeni ofisler kurulması 
kararlaştırıldı 

lstanbulda çalışmakta olan ih· 
racat ofisinin Ankaraya nakli için 
karar verildiğini evvelce yazmış • 
tık. Öğrendiğimize göre ihracat 
ofisinin Ankaraya nakli eylül a • 
yında yapılacaktır. 

lktısat Vekaleti bu üç ay için· 
de lzmirde üzüm ve incir, Edte • 
mitte zeytin ve zeytin yağı ve ıa· 
bun, lstanbulda tütün işleriyle uğ· 
raşmak üzere birer ofiı tetkil ede· 
cek ve İstanbul ihracat ofiıi de 
Ankaraya nakledilerek merkez o· 
fisi olacaktır. 

Yeni kurulacak ofisler için lk
tısat Vekaleti proje hazırlamağa 
başlamıştır. 

Londrada cihan iktısat konf e· 
ransında bulunan lktısat Vekili • 
miz Celal Bey Ankaraya dönün • 
ce bu projeyi tetkik edecek ve o· 
fislerin ne suretle işe başlıyacak· 
larını bildirecektir. 

Verilen haberlere göre yeni 
teşkilatta Ankaradaki merkez o -
fisi müdürlüğüne Londra ticaret 
mümessili Kurt oğlu Faik Bey ta· 
yin edilecektir ihracat ofisi mü • 
dürü Cemaİ Beyin de Hariciye Ve 
kaletinde bir §ubeye müdür olarak 
tayin edilece~i sövlenmektedir. 

Ayasofya camiinde 
Eski mozaiklerin ortaya 
çıkarılmasına çalışılıyor 
Ayaıofya camiindeki eski Bi -

zans muzayıklarının meydana çı· 
karılması işiyle me§gul olan Bos
ton Bizans enstitüsü müdiirü M. 
Withemoore faaliyetine devam et· 
mektedir. 

Profesör şimdi camiin Narteks 
denilen kısmının garp cihetinde 
çalışmakta ve yavaş Yavaş şimal 
cihetine doğru ilerlemektedir. 

Profesör, bu iş çok dikka sa
bır, teknik ve meharete ihtiyaç 
gösterdiği için yavaş çalışmanın 

zaruri olduğunu söyliyor. Bu yaz 
narteksteki muzayıklar tamamiyle 
meydana çıkarılmı~ olacaktır. 

Amerika elçisi 
M. Robert Skinner'in Türkiye 

büyük elçiliğine tayininin Ameri· 
ka ayan meclisi tarafından taıdik . hirl'k ea i mezunlar tarafın-

li. '>'le ~ le ıöylenilen mektep ,ar Sular kanunu edildiği yazılmı§h· 

· eraaime nihayet verilmiş-

l ~&ene 
''-lı. hlektepten mezun olan 

,.tın .. 
~ )\01lej 1

•
1mlerini yazıyoruz: 

\ t')'ıı kısmından: Sona Asa-
~' 'ı:-Zarife Mustafa, Vedia \t «:.ra2 · '- Jt,f rnıya Papasoğlu, Be -
1,r. et, Mükerrem Zeki Ha· 

\ 'ti~ret k 
t't) 1•mından: Bercuhi 

~. p ı· 
t ~l.lhi P 0 ımniya lzmiridis, 

C\le,nr •rnukciyan, Evyeniya 
ı.. t" 'd ıya Hanımlar. 
,~ ı lreı· k 
~ '11 'h 

1 ısmından: An1' el ' , ·~eh , ~ti~ Pare Ekrem ve Mute· 
l\.ll11t• , 

'l 1 Hanımlar. 

'
~~ nteı:unla.rı tebrik eder, 

et •e '11 d'J . nıı ete faydalı olma 
ı erız. 

"lıtanbulda bir sular umum Yakında memleketimize gele-
müdürlüğü ihdası kanunu meclis-, cek olan yeni Amerika elçisi 1886 
ten çıktı. Bir kaç gün zarfında rlr. doğmuştur. Orta ve y~ksek 
bize tebliği muhtemeldir. ~~hailini bitirdikten sonra bir müd 

H 1 b
. del gazetecilik yapmış, bilahare 

a ınası h . . ... . t" 
ancıye meslegıne ın ısap emi,tir. 

"Kerestecilerde muvakkat bir M. Skinne~ bundan evvel Mar· 
hi.l binaaı inşaıı meselesi bitmiş • 
tir. Yakın bir zamanda münaka· 
saya konacaktır. lstanbulda ne • 
den büyük ve daimi bir hal yapıl· 
mayıp ta muvakkat bir hal yapıl· 
masına hücum edenler olduğunu 
işitiyorum. Neden muvakkat hal 
yapmakta. olduğumuzun sebepleri
ni tetkik etmeden söylenen bu söz 
lerin kıymeti yoktur. 

"Bunlar kelime üzerinde oyun 
yapanlardır. Gazi köprüsünün mü 
nakasaya konması i§i Nafıa Veka· 
Jetinde tetkik edilmektedir.,, 

sil ya, Hamburg, Berlin, Loııdra, 
ve Paris şehirlerinde Ameriya baş 
konsol'>5U olmuş, 1906 da Yuna· 
niıtanda ve 1931 de Baltık hüku
metlerinde Amerikanın orta elçi • 
si oiarak buiunmuştur. 

Romanyalı maarif çiler 
iki gün evvel şehrimize gelmiş 

olan Romanya yüksek ev kadın • 
lığı mektebi hoca ve talebeleri 
bugün Galatasaray lisesini ziyaret 
f!decekler, yarın da mernleketleri· 
ne döneceklerdir. 
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Bakalorya 
Ecnebi mektepleri 

bitiren talebe 

Yarın imtihana kabul 
olunacaklardır 

Ecnebi ve ekalilyet mekteple
rinde okuyup ta bakalorya imti • 
manlarına girmek istiyen!erin im· 
tihanları darülfünunda yapılacak· 
tır. 

Birinci imtihan 15 haziran per· 
şembe günü sabahliyin saat 8.5 ti\ 
dır. Bu saatten so~ra gelenler im· 
tihana kabul edilmiyecektir. lmti· 
hana girebilmek için taliplerin 
mekteplerinden alacakları fotog· 
raflı vesikalarla edebiyat fakülte
si riyasetine müracaat etmeleri la· 
zımdır. 

Ecnebi ekalliyet mekteplerin · 
den hangi talebelerin darülfünun 
da bakalorya imtihanına girebile

cekleri ayrıca bu mekteplere d<! 
Vekalet tarafından bildirilmiştir .. 

Darülfünunda bakaloryaya gi
recek talebelerden şimdiye kadar 
müracaat edenlerin milliyet itiba
riyle nisbeti fudur: 

SOHBETLER 

Ocak alev aldı 
Peyami Safa Bey, ölüleri yak· 

mak istiyen Nureddin Münti Beyi 

kıskandıracat bir muvaffakiyet el· 
de etti. Sütununun altında bir ocak 

kurdu ve verdi ateşi .. Bir iki gün· 
dür alev alev yanıyoruz.. Böyle 

devam ederse ortada bir tek oku· 
nacak kitap kalmıyacak. 

Biz, gençliğe zararlı olan eıer• 
lerin yakılmasına taraftar olduğu· 

muz için, bu ocağın aleyhinde de· 
ğiliz .. 

"Şunu da söz sırası ili.ve ede • 
yim: Benim bütün eserlerimi yak· 

tılar.. İyi ettiler. Filvaki telif e· 
serlerim yanarken acı duymaz de· 
ğilim, fakat üst tarafını; adaptaı· 
yonların yanması umurumda bile 
değildir. Yalnız son defa naklet· 
tiğim "Deli,, yi bana bağıılaıın • 
lar .. ,, 

Evet, ne diyordum, eıer yak• 
manın aleyhinde değiliz.. Ancak 
maksat kayboldu. Eserleri yaka· 

lım, dediğimiz zaman, bizim neı• 
lin ve bugünün eserlerini yakalım 
demedik... Edebiyatı cedideyi 

- öz türkçe olmadığı için - yak· 
mak istiyenler var .. Buiünkü dev• 

rin en kuvvetli eseri "Roman,, ı bi· 
le yakıyorlar.. Türk seyahat ede· 

biyatının şaheseri "Deniz aıırı., yi 
ocağa atmaktan çekinmiyenler ıö
rülüyor .. 

Yok, hayır .... Buna ra.zi deği • 

liz ... Edebiyatı cedideyi, ve Falih 
Rıfkıyı yakmak istiyenlere tavıi • 

ye ederiz.. Ethem izzeti, Burhan 
Cahidi, Peyami Safayı, (ve beni) 

okusunlar ve bizi yaksınlar. Fakat 

bu devrin en ileri ve en güzel e
serlerinin kıymetini takdir etıin • 

ler .. Takdir etmesini öğrensinler ... 
dar Amerikan kollejinden 9, Yu-

Ve muhakkak bir fey yakmak is· 

Alman lisesinden 1, Zarafiyon 
rum lisesinden 9, İstanbul kız kol
lejinden 2, Eseyan lisesinden 3 , 
Tarsus Amerikan mektebinden 1, 

l~tanhul Amerikan mektebinden 
1, Semlinişe lisesinden 2, Sen 
Benovadan 22, Rum lisesinden 

2, Ketronagon lisesinden 18, F e -
ner Rum mektebinden 9, İzmir 
Amerikan kollejinden 10 Üskü · 

vakimyan Rum mektebinden 2. 

İsimlerini öğrenmek istiyen ta· 
lebeler edebiyat fakültesi riyaseti· 
ne müracaat ederler. 

Mezunların listesi 

Ecnebi ve ekalliyet liseleri me· 
zunlarından Maarif Vekaletine 

müracaat edenlerin listesi dün ma 

arif müdürlüğüne gelmiıtir. Bun • 
lar 95 kişidir. Bakalorya imtihan· 

ları edebiyat fakültesinde yapıla
caktır. 

Maliye vekili dün 

şehrimize geldi 
iki ay mezuniyet almış olan 

Maliye Vekili Mustafa Abdülha -

lik Bey dün sabahki trenle !ehri· 
rimize gelmi, Haydarpaşada vila-

yet ve defterdarlık erkanı tarafın· 
dan kartılanmıştır. 

Mustafa Abdülhalik Bey me · 
zuniyeti müddetince şehrimizde 

ve Y alovada kalarak istirahat ede· 
cektir. 

Otobüslerle bir tecrübe 
Regülatör takılmış olan oto • 

büslerin yokuıları çıkamadığı yol

lu belediyeye bir iddia yapılmış· 
tı. Bu iddianın doğru olup olma· 

tiyorlarsa, Peyami Saf anın roman
larım değil, güzel ve canlı eserleri 

yakmağa kalkan sütununu yakım· 
lar ... 

Selamı izzet 
mımnınıRınm uoaıııımıunıımınamuınnunntumnıaumımus ı uı ı a 

Hukuku idare kongresine 

gidenler 
Bu sene beynelmilel hukuku İ• 

dare kongresi haziranın yirmiıin-

de Viyanada toplanacaktır. Kon· 
greye iştirak edecek olan Dahili

ye Vekaleti umumi idareler mü • 
dürü Sabri Bey ile mahalli idare

ler müdürü Naci Bey dün akıam 
Sirkeciden hareket eden ekıpreı 

ile Viyanaya gitmitlerdir. 

Hukuk fakültesi hukuku idare 
müderris Muslihittin Adil Bey 
de yarınki perşembe günü hareket 
edecektir. 

14 Haziran 1918 
- Adll~ı· nazırı Halil Beyr.tendl dUn Olll· 

•ılhal \flfıunı ile nat11mdan tehrlmlze avdet 

ı•trni tir. lli°ıı7.lr Il(•y diln huzuru padlpblyl' ka 

~tıl olunmuş . ,.e uıtı şnhane~·I' Batıım IM.'ya • 

hntı halunılı\ nı:ılflmat ,·ı•rmlttlr • 

- ı:mıılyı•t müdıirl~·etlndl'n: Karadf'nlz 

boğıu:ınrn Hııml'll sahilinde Büyük&-re ile 

Banyn lll('\'l•llerl memnu mmtakalarclan ('«• 

lınrıldığı ve bıı mrvkllude ikıımt!l ~nlerle 
dıaını ögrenmek için bir tecrübe 1 1 1 f 

1 
hl .. bir ... ,. ııo r> or.ı arc:. seyr !it' l'r u en , ,....,, 

yapılmıştır· rıılmıyn~ğı lstihb:ırnt şubesini." bUdlrUmlı 
Tecrübede 30 kilometre üzeri· 1>lduğu lifin olunur, 

ne ayar edilen regülatörü ta~ıyan - lstıınhul maarif mildllrlyetı mP.kteplere 

bir otobüsün içinde yolcuları var· gUnderdı~ı bir tamim d~ mualllmlerln ika 

k k k d ... . ... l .. mı•t;;-ilhlarıııt rıornııışhır. lfohfor aldıtımrta en yo uşu çı ama ıgı goru muş· 
.. . , cö"' müdilrll et bu sene EylCUde yap~k 

tur. BelP.dıye fen heyetı tarafın •

1 

tadl!Atta mualllmlert mümklln Gldaf9 lradar 

dan ikinci bir tecrübe daha yapı· lkametgı\hlarına yakın yerlere taybl ech-

lacaktır. ncktlr • 
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Çıkmazda 
-1-

Dikkat ecHyor musunuz? •. 1918-
Clen, cihan harbinin sonundanberi 
yıl on iki ay, muhtelif şehirler a -
rasında mürahhaslar mekik do -
kuyorlar . Diplomatlar kong -
ıre ve konf.eraı:ıs1ar aktedi -
yoralr. Batman batman mu -
JcaveleJ muahede, misak imzala -
myor. Bunlar kafi gelmiyormut 
gibi, her altı ayda bir yenileri im
za ediliyor. Bu veaikalra on va -
conlu bir tren doldurur. İsviçre -
nin Geneve §ehrinin azametli, hey
betli, tantanalı, debdebeli, külfetli, 
masraflı, eğlenceli bir Milletler 
cemiyeti kuruldu. Silahtarağada -
ki büyük fabrika gibi çalı_şıyor .. 
Gayesi "sulh,, ıtlak olunan bir n~ 
vi manifatura eşyası imal etmek -
tir. 

Bu cemiyet Geneve otelcilerini 
ve esnafını ihya etmekle İ§e başla
aı .. 

Bununla beraber, umumi tera -
ne şudur: 

- Olmadı! Dert büyük bu mu
ahedeler hastalığı gideremedi . 

Bunun üzerine diplomtalar ge
ne seferber oluyorlar. Çantaları· 
m alıyorlar. Harcırahlarını alıyor

Jar. Gazeteler makaleler, telgraf -
lar basıyorlar. Ziyafetler çekili -
yor. Bu ziyafetler iade olunuyor .. 
Mideler bozuluyor. Fazla içki içil-

.dijinden damarlar ıiıiyor. Tansi
yon hastalığı aldı yürüdü. 1~ gele • 
cek haftaya aulıyor. 

Gene bir kaç müzakere, bir kaç 
celse .. Ufak bir veya bir ka.ç kav -
ga .. Arayı bulanlar meydana çıkı· 
yor .. Gene yanın yamalak bir mu
ahede aktolunuyor~ Sonra bu mu -

ahede hiç yokmuş gibi bir yenisi 
yazılıyor. Münaka,a ediliyor. Güç 
halle İmzalanıyor. Muahede üze -
rine muahede, ziyafet üzerine zi -
yatef ve fakat buhran berdevam •. 

Buhran içinde buhranlar. lktısadi 
ve malt buhran. Siyasi ve diplo -
matik buhran. İçtimai ve ahlaki 
buhran. Enez bataklıklarında, Me
riç mansabındalri Gola gölünde 
kaç nevi ıivri sinek, artma ıhaşere
ıi varsa o kadar nevi buhran .. 

Her <levletin bir ıikayeti var . 
Her devlet avaz avaz bağrıyor ~ 
Kimi alacağını alamıyor; kimi ve
receğini veremiyor. Hiç bir devlet 
hududundan emin değil .. Hiç bir 
devlet eyaletlerini hazmetmemiı •• 
Herk,es hummaya tutulmuş .. 

Borç o kadar çok ki! Her memle
ket müzayedeye çıkarılsa, evler, 
yollar, çiflikler ve tarlalar, dük • 
kanlar ve fabrikalar, menkul, 
gayri menkul bütün mallar ve kıy 
metler satılsa, başlıca garp devlet
lerinin borçlannı ödemeğe yetif -
mez ... 

1927 de Almanyanın umumi ser 
veti 310 milyar markını!; o za -
manki yalnız harici borçları ise 
315 milyar markını§. Alman mil • 
leti 3000 senesine değin elde kaz -
ma kürek çahtsa bu borcun altın
dan kalkamaz. 

Demek ki bu borç hiç bir suret
le ödenemez. ltibaridir. 

Galiplerden Fransa hiç rahat 
değil; Uykusuz, romatizmalı, ka
§ınıyor, sinirli .. Almanya, her ge -
ce bir ejder gibi onun rüyasına gi
riyor. Belçika da uykusuz. 

İngiltere bir kilo kloroform yut
muşa ben:ıiyor. Daima ayağını ısı
ran frlandaya karşı bile nezaketle 
uıuuneleye mecbur ve hatta mah-

kUnı. Hindistan bir kazan gibi f ı
kır fıkır kaynıyor. Dominionlar i
se ~oktan ayrılmış. Bütün gök İn· 
gilterenin üzerine çöküyor, dökü
lüyor gibi . 

Almanya, zavallı ~lmanya ... İz
zeti nefsi kırılmış, kolları incin • 
.miı, ayakları meflUç. Lakin kalbi 
euisinden kuvvetli.. Bulunduğu 
haatahane yatağından atılmak is
tiyor. İtalya... Bütün kuvvet ve 
kudretini askervari bir inzibattan 
almak emelinde .. 

Küçük iti!af ve Lehistan: Nü -
fus ve arazi bol, lakin çe_şit çeşit .. 
Düşman, hem sağda, hem solda , 
hem yerde, hem gökte, hem içte, 
hem dı1ta .. 

Rusyalar alemine bir nazar bi
le edilemez: E.n koyu gece, kutup 
gecesi o ralarda hükümfcrmadır. 

Beyaz mı, siyah mı?. Bilmiyorum 
ki! O diyara dair her ne okuru.ruz 
mütcna.kızdır ve belki yalandır . 
Lehte söyliyen de, al.eyle söyliyen 
de hata ediyor. Amerika, biçarele
rin biçaresi Amerika .. Boş boşuna, 
icapsız, sebepsiz harbe girdi. 

Avrupanın züğürtlüğünden İsti
fade ile esaslı bir servete kondu • 
Meğer o refahiyet rüyada visal 
imi§. Buna eski tabirle fasıln mah
rum derler. Şimdi altınlar içinde 
kıvranıyor, lakin aç, susuz. 

Japonya, Uzak Şarkta, koca -
man oir leş bulmuş. A vrupanm nü
fus_ça muadili bir ülke. O le,Şe kon· 
mut. Akbabalar gibi onu kemir -
melde meşgul Japon adalarının i
çinde bulunduğu büyük Okyanos 
kabarıyor. Elbette ve elbette bu 

Bahri Muhitin altından bir ada 
çıkacak. o aaadan bir yanardağ 
lf everan edecek .. 

Hasılı: Cihan harbinin sayısız 
sulhlarından sarfınazar küreiarz 
mülki kı•amını bulamamıştır .. 
Hudutlarda mütemadiyen zelzele-

ler oluyor. Muahedeler hakaızdır 
ve hiç bir devleti tatmin edemi -

yor. Galipler korku içinde .. Mağ· 
luplar sıkıntı içinde .. Hava bula -
mk, elektrikle dolu. Buutlar kur-

şuni.. Lakin yağmur yağamıyor . 

- Hiç bir zaman, hiç bir de -
virde, tarihin vukuatı kaydettiği 

gündenberi bu kadar şümullu bir 
buhran arzımızı kaplamamıştı •. 
Tarihin idrak ettiği en yaman 

buhranlar (mahalli) idi. Bu buh -
ran ise bütün küreiarza ve bütün 
bcıeriyete tamildir . 

Fakat buhran yalnız siyasi ve 
mülki değildir. 

Celaı rturi 

Memurların şerefini azal
hcı neşriyat davası 
(Akın) gazetesinin 31 mayu 

tarihli sayısında çıkan "Vazife,, 
serlevhalı bir baş makalesinden 

dolayı Ağaoğlu Ahmet Beyle ga
zenin umumi ne!riyat müdürü Yu
suf Ziya Bey ve bu makalenin bir 
kısmını alarak neşreden Son Pos
ta gazetesinin neşriyat müdürü 
Halil Lütfi Bey bir kaç gün evvel 
müddei umumilikçe memurların 

§erefini azaltıcı neşriyatta bulun -
dukları kaydiyle, aava edilmiı -
lerdi.. 

Bu muhakemeye, bugün saat on 
dörtte f stnbul ikinci ceza mahke· 
mesinde ha.lanacaktır. 

Konservatuvar mütehas
sısı tekrar geldi 

M. Marks 
ltstanbul k<>nservatuva.rmda ya

pılacak ıslahata nezar:et -etmesi i -
çin belediyece memur edilen Vi -
yanalı Profesör M. Marks dün 
Viyana.dan gelmiş, To'katlryan o -
teline inmiştir. 

Profesör öğleden evvel konser
\ratuvara gitmiş, orada bütün mu
allimler.in iştirakiyle bir toplantı 
yaptlarak konservatuvara ait işler 
gö rüşiilın üştür. 

Pxofesör 1't Marks dün bir mu
haniıiınize şunları söylemiştir: 
"- KonserYaluTarm yeni taşın· 

dığı binayı iyi buldum. Esasen 
.konservatuvarm etkiden bulundu· 
ğu binadan çıkmasını ben tavsiye 
etıniıtim. Yeni bina kafi derece
de büyük olmamakla beraber es
kisine nazaran çOk daha iyidir. 

"Burada bir müdet kalarak pek 
yakında ba§byacak olan imtihan· 
larda bulunacağım ve konservatu· 
var talebesinin neler öğrendiğini, 
dera programlarında yapdan tadi
ılitm ne gibi neticeler verdiğini 

a-öreceğim. kap eder.se program
larda yeniden ha:ıı tadilat yapıla
caktır. 

"Konservatuvar muallimlerinin 
geçenlerde bir konser verdiklerini 
öğrendim. Bu, çok iyi bir §ey .... 

Hatti. talebe de gık sık konserler 
vermelidir. Bu suretle halkın mu
siki terbiyesi temin edilmiş ola -
caktır.,, 

<KISA HABERLER> 

Muhtar intihabı 

Çatalca kazasına tabi Dayak.a
dın köy ocağında evvelki gün muh 
tar intihabı yapılmııtır. 

Fırka köy ocağının tesbit etti -
ği Yusuf efendi en fazla rey ala -
rak muhtar intihap edilmiı ve Sa
lih oğlu Hüsmen, sabık muhtar 
Rahim, Tahir oğlu Tahir, Murat 
oğlu Hüseyin efendiler azalığa se
çilmişlerdir. İntihapta çatalca kay 
makamı ve köy muallimleri de bu
lunmuştur. 

Yllan ticareti 
Me:kezi Berlinde olan bir fab -

rika Türkiyeden yılan almıya ka -
rar vermiş ve lstanbuldaki mü -
messiline tecrübe edilmek üzere 
bir miktar yılan göndermesini bil
dirmiştir. Mümessil burada hemer 
faaliyete geçmiş, yılan tutanlarla 
görü~müş, Berlinden hususi san -
dıklar getirtmiştir. Dün 11 yılan 
bu sandıklara konarak Berline 
gönderilmi§tir. 

Gönderilen yılanlar ok, fındık, 
ot, Bozyörük, engerik yılanlarıdır. 
Bu yılanları tutturan Beykozda 
çiftlik sahibi Ahmet Hamdi Bey -
dir. 

Bir Romen 
Liberal fırkası 

lideri şehrimizde 
Son baharda siyasi 
maksatla gelecekler 
Romanya mebuslarından ve 

Ronınnya liberal fırkası lideri M. 
G. Bratiano bir kaç günden beri 
şehrimizde bulunmaktadır. Ro· 
manya mec1isinin muhalefet gru -
punu ,;em.sil eden fırkanın -reisi 
bulunan i\{. Bratiano gazetecilere 
-şunları BÖylemiştir: 

"- f stanbuldaki müşahede le -

Giıo doj!uşu 
G Un , 'llt1 şı 

Sabah namazı 
O~lc namazı 
lkinJı oıma.tı 

4,25 

19,41 
"3,20 

1 •.ı ~ 
16.lf 

Aksam namazı 19,41 
''arsı namazı 21,-42 
Jmsat 2.03 
\"ılın geçen gUolcrı 165 

ı.:alaa 2V3 

llA"l.ı\ - 'i'~Hköy askeri ır-" 
" boıuıı ilen vcrll<'tl maUunat.ıı. ıgur.e 

men bulutlu ve cenuptan hafif 

rnktır. et' 
'Dönkii 6Kl8klik l".n tada ıs, ' 

_....-ttt'~ 
rel'e, 'bava tazyiki 1255 ~ 

rim hakkmda size bir şey söyliye- =--:-::, _=_=~==~===-=="~:;. 
cek vaziyette değilim. Bu defa 
buraya ı:amamlyle hususi bir mak- =..!.:========---
salla ve bir seyyah '$ıfatiyle gel - Bugün 
dim. Son baharda siyasi bir mak· ı sra N 8 tJIL - _. 

l R b • · 19 gramofon. ltA5 ~ 
sat a ve omanya ancıye nazırı so.so Karagöz {Hazım JJeY 

M. Tita1esko ve diğer bazı mebu... ~ı.so udi Saıüattln Bey ,-e ;..:.,. 

larla birlikte gelerek, genç türki • :grarnofım. .2t den wııareıı a 

ye cümhuriyetinin 'kuvvetini ıem- saat ,yarı. 

boliz.e eden ~ehire, An'karaya gi -
deceğiz. O zaman sizinle uzun 
uzadıya konuturuz. 

"Romanya liberal fırkuı prog
ramının en esaslı hatlarından biri 
bütün milletlerle dost geçinmek 
ve Türkiye ile mevcut dostluğu 

takviye etmektir. 
"Dobricedeki Türk vatandaıJa

rımrzın Romanyaclan bicret etme
lerine çok müteessifiz. Onlar çok 
iyi ve çalııkan vatandaşlardır. 

Romanya türklerinin parlamento
da üç mebuslan •ardır. Diğer fır· 

kalar arasında da taraftarları bulu 
nuyor. Bundan eVTelki intihabat· 
ta fırka .namına :f ürk ve musevi
lerden mebus intibabını teklif et

tik. Fakat namzetler kafi dere • 
cede rey alamadılar. Romanya 
mebusan meclisinin sağ cenahını 
(Cuza) tarftarlan teıkil ediyor .. 
Hitler cereyanının Almanyada.ki 
aon muvaff akiyetleri bu grupun 
nüfuzunu nisbeten arttırım§. bir 
kaç taraftar daha kazanmışlardır. 

"Fakat bu grup daima akalli
yette kalmağa mahkumdur. Mem
leketin siyasi hayatı üzerindeki te
sir ve nüfuzları çok mahduttur. 
Son zamanlarda bu gruptan bir 
mebus bazı skandatlara sebep ol
duğu için muvakkat bir zaman 
meclisten çıkarılmıştır . ., 

Bir itiraf 
Mahkemede bir 

suçlu 
Hırsızlık, zorla çanta kapmak 

ve biçakla yaralamaktan suçlu Si
noplu Mehmet oğlu Şükrünün İs
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesine başlanmıştır. 

Şükrü, Taksim civarında Sami
ha Hanımın e-.inden bir duvar ha
lısı çalmak, sokakta Matmazel Ka 
tina ile Sabiha Hanımın çantala
rını kapmaktan suçludur. 

Bunlardan Matmazel çantası • 
nı vermemek isteyince, bacağın -
dan biçakla yaraladığı da iddia 
ediliyor. 

Kendisi, yalnız Matmazelin i -
çinden altmıı kurut çıkan çanta -
smı kaptığını itiraf etmi§tİr. Di -
ğerleri için töyle diyor: 

- Karakolda faili meç.bul ev• 
raki da bana yükletiler.,, 
Bazı şahitler dinlenildikten .on 

ra, muhakeme, tahkikatın tamam 
lanmaaı icin kalmıshr. 

Yarın 

15 Hadran peraembe: ~ 

18,30 Gramofon, 19 Franıı!.%;~ 
lr.mlş olanlara ıma.lmus) - '41: ~t) 
Bey ,.e arkadıı<;l.an - 20,JO: ııl 

mail Hakkı bey, 21,30 - KcıııJ 
ve arkada'fl&.rı - !!: 0ra111of0" 
ltibal't'.n ajan .. boru., ısaat 33 .. rt· 

BORSA 
{Hizalannda yıldız işareti ol~ 
•erinde 13 Hıızirnn muamele 

RaJ.:'kambr kapanış fiyatlanııl 

Nukut 

Kurns 
•20 !. Fransız 171.-
• ı StcrllD 116.-
*I Oolnr 174,-
•20 Uret 218,-
•20 r. Belçika rnı.
•20 Dnıhını ~s.-
•20 lsı'.lçre ~.-

•20 Le\•a ~4.-
• • Florin 4.-
•ııo Kuron Çct 120,-

Çek liatlan 

•Paris 
*l.ondra 
•~ev-Yort 
•Mllino 
•Rrüksel 
•Atina 
•Cenn·ı~ 
•Sm ·ı 
•Amstcrdanı 

12.06 
n~
ııss-
9.0150 
3.3950 

82 21 Slı 

(Salıtl 

* ı sııın lı' 
• ı ııeıetl 
• ı Mnt~ 
•ı .Zol~ * ı PenF .. 
·~ !Le1 •w rnıı~ 

1 çcrfV"' 
* l Altı~ılfl 
•ı ttte~ * l BaııP". 

1 
(kap. ,.. 

• •s Ran\:ası 9.5'> ı TerkoS J.' 
Anadolu 25 05 .çı~nt0,, 

Reji 3,55 Cnrofd 
Slr. Hıyrtyı: 15. Sari: 
Trımvav 51,30 Balya cff' 
u. Sigorta ıo.so Sart "'' 
Bomootl 21,6:> Tt1~ 

istikrazlar fab 

ise. dahili Q6 ~o 
193.) .. .. 97,25 

•Şark il.yollan 2,75 
*D.Muvabhıde 54. 

Gümrükler S .SS 
1928 Mümes. A ?,QS 
Ba~daı ıı 75 

F:lettrlk 
Traaı\·.av 
E.rganl 
RıhtıTD 1 

*Anadolu 
fi 

*Aoıdo1ıı ıı 
* A. [il nıne5S 

Bir cinayetin muhalı J 
Yarın sabah lstanbııl 

za mahkemesinde, Yeni tİ 
bir bostanda yapılan arıı'. 
ğünü esnasında itleneJl 

ait muhakemeye de'Vaı:o 01 

tır. ai 
Bu davada arnavul fi 

navut Ramazanı tabaıı(;lo 

ile öldürmekten, efenditİ . ...ıl 
.k eıv-Iil1 onu bu suça teıvı ~ 

k. · de b 
davetlilerden on ıft b" 1 
rini saklamaktan ıuçl&J ~ 
yorlar. . Jeı'i 4 

Geçenlwde cinayet 1~ t'!.J 
tanda bir keşif yapıh:ıııf,~I 

rinde bir çok p.bit dini~'~ 
Yarın sabahki muhakelll 
por okunacllkhr. 
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1 D i l i m i z lstanbalda bir miileuell ~AKlrm. Tefrikası: ZB -------··-·' .._...__... ................ ·-····· • 
3 MAYIS GECESi .. 
Cenç kadının gözleri yerinden 1 

'-iranııf b. Korku ve dehtetle ke • 
t&ıaına bakıyordu. Istırap çektiği 
la.itiydi. 

- Hali mı anlamamazhktan 
leliyonun?. 

Nerimen titriyerek t0rdu: 
- Haeta 11usın Safa? .. Çılchr • 

---yoba?. . 
- Hasta değilim Neriman, fa • 

- Gece yarısına yakındı. 
- Sen neredeydin?. 
- Otomobilimin içinde. 
- Nasıl oluyor da otomobili, 

otomobilimizi tnaımıyorum?. 
- Demek o saatte, oradan geç .. 

tiğini itiraf ediyorsun?. 
- Bu ciheti sonra konll!UTUZ, 

hele anlat bitir. 
- Seni görünce öyle korktum, 

öyle heyecanlandım ki, oradan 
kaçmak, uzaldatmak istedim. 

- Kerimeyi beklemedin mi?. 
- Seni görünce onu unuttum. 

91 inci liste 
A~KARA 13 ı A. A. ı - T llT. Ce· 

mi,•etinden: 
Karşılı l<Jan aranacak ar apça ve hmıça 

1;et;meleı1n 91 numaralı liste i şuduf' 

1 - Tabaka 
! - ·rahiat 
3 - Taalluk 
4 - Taıa( 

5 - Tı:bcrıü 

6 - Tedaflii 

7 - Tehlike 
8 - Tevekl\ül 
9 - i{..tbct 

10 ...- Ret 
11 - R•kkat 
12 - Rıyazet 

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduktan 

karşılıklar 

82 inci Hste 

17 inci mektep: 
JlulBiyu&: Keınw.şa ~-- - Hamt: 

1 'ıl ı 1 1 ;1

1 

ı' 1
1 '1 1 1 ı 1' 1! 

ıı ' ı ' ' ' tipi t1ardı 
Salalıattin Molla ".Agtupaştı,, W11iıfların 
INISJl miiteıMJHi olmıt~? ıu1111uı111~ıııııuıuuıtUıtıııııı1111111Hq11111111111nıı-"' 

- 1 - ya K.evakibi zaclte... J.' Ay 
pqa acletlir, xaMt Me 

(llattarat• 1 inci •a,lf a4a) mek ,.dedir, Biililı b:tt wlıtlll~ 
"&tütıMellilik aülıeı!Jtıidi,, ~ilc;

IM&W. 
lerila bepei•i auıl o.N. d• talw 
ıerinde tophyabilir ?.. a.ı.... 
za.ftlilder-.. hew üi 1ıl. •m • 

~t_ 1a,adıkça, hu ömrü sürdükçe 
~ ıiW :ratı,.acaiım... Neden 
~ l>aradan, senin yanından 
"'cleo uzakt.ttıtımı 'bilmiyor mıy
"-?. Anlamadın 1111?. Eğer o genç 
icazın tevkif edildiğini olcumaıay • 
.... teDe de ,.1me21dim. Okuyıun 
"- ıeldim. O ln2ı kwtannalıyız 

Sonra biraz dütündüm, beni gör-
mediğini anladım. Eğer görmÜf al. 
saydın, o derece lakayt geçmez • 
din, geçemezdin. 

İyilik bllnıe - Haram: ı·a.ak - Havva: 

Meseli lstanbulda faJ.a müt .. 
veliyi ole -.ı. a.ı. aQUllD hüvi· 

1enn;. ..ww. odWi•· Gir4K•k•• 
k o •Utt·ıeJI ~ falNı oilM 
falandır ve ha~ oW.i'I W,. 1ı1fat 
iıi. W.ı. e'ljji wk&f izw#e mü .. 
••eblw; Hallluki Salihattiu. Mol 
la ~ dıeiiildi•.. Q. J&l~ ~la· 
11 tarafından müt~-.eUıi. oJ1»aaJR1t • 
br. AA.ur tveıfıada.a ela. DiteveUi 
cJ.auttvJ .. S.baumD. b~ hatta 
aneunm u.t tardıuıUo de.. ıııü • 

rı birw vakfın mite.-ett'""•sıı~ 
üzerme alabijU ?. N\ltay« bil 
ruıftarıa ...U :ı:ükMll Ware • 
neaawet hakkım Ü•HİllM blU 
11..f id'areei varidatı ile mur.tla 
rım kapab.lll&zlleo DNll .._. 
Salihattin Molla gibi b.W ~ 
teveUi- elindeki Yakıftuclııuı 
t.iltleree tBa at.ut oabili»?. 

~ 
- Safa, ben senin bnn eleği) 

"-iha?. 
- Karumm: Ye .em çok seve -..-... 
Sesini alçalttı: 
- Öyleyse sana memnun ola • 

~I\ hir 181 aöyliyeyim. 
Seaini biraz daha alçaltt&: 
- Geb.yim Safa. 
-Neriman!. 

l. - Bu uıüjdeyi vereceğim ıün, 
lllefti bırakıp kaçtın. 

- Beni affet Neriman. 
- Seni çoktan affettim. 
kocaunın boynuna ıarıldı ve 

tordu: 

- Mea'at mutan?. 
Safa cevap vermedi, başını ka· 

l'ıtnıın omuzuna dayayıp hıçkır • 
....,_ hatladı. Neriman, koca11nı 
~n ..W.ihnek ~in, ailamasmlr 
·~edıyor<ltr. 3a~ıumı Ye .. 

'- ok,ıyarak dedi ki: 
- Ağlama Safa, beni de ağla • 
~ .. Artık kifı, ben çok gö:ı 
,_..döktüm. 
\ta Yatlı aöalerle Nerimana bak · 

- Ne ppacaiız 1. 
- Me.dilile kocumm Yatlı 

1talerini ıilcli: 
- Her halde bundan •nra ıa· 

)et iyi anlaf&C&iız. 
-18 -

Cinayet gecesi 
Meriman, el.ini f&kağına daya -

-.. lronutu10rdu: 
- .IJdıaclan geçenleri, zihnine 
~~ teJİn ne olduiunu bil • 
._.."'-·Ama ne olana olsun, 
llılerime itimat etme. Ne iriliyor· 
:-ıı bil, ne ADnediyorsan zannet, 
~ hanımın nasıl öldürüldü · 

haberim yok. 
t. Safayı ikna edmıemitti. Ded; 
ııı:ı: , 

.._ laaamıyonun cleiil mi?. 
..;- &.rak da ben IHldiklerimi, 

Wderimi anlatayım. 
- Ö,leJM: çabuk ü1le. 
Sala tereddüt edioce haykırdı: 
- Bekliyorum, anlataana. 

'9.. - Eneli tunu itiraf edeyim. 
kerimeyle kasac:aktım. 

-Bwıu 1eç. 
- Biliyar muydun?. 

a_L-: Tahmin ediyordum. Nasıl 
illan ettiiimi sonra anlatırım. 

' Eneli Pariae, oradan Niae. 
~ ltalyaya ıidecektik. Keneli • 

~:::ille köte batında bek • 
' • Uzun bir müddet bek· 
' ~ Cel~edi. Sabınızlandrm, e· 
'l'-.. ar libnek üzere kalktım. 

.. -.ada sen geçtin. Yanı • 
...... in. 

.._ Ben -·:- ha ·-~ ? •• Saat kaç-• 

ilk ana - Qavat: Bot. &eçlcl - Ha\·adla: 
ObnUt ~ler - Havale> 8aldıırtn& - Bavur.: 

- Li.ltayttım demek?. 
Sa ÇlllJ.UJ'U - •...Ya•: Dlriik. 'llfllı.l'lt • 

55 inci ınektop; 
Bu yelda bir ıual soımaia 

imkan yoktur. Çünk;i 
- Evet. Sağa sola bakmadan, 

batın dimdik yürüyordun .. Arka .. 
dan ko,mak, seni otomobile almak 
ve seni u2aklara götürmek arzusu· 
na kapıldım. 

-Ya Kerime hanım?. 
- Dedim ya, onun artık ehem· 

miyeti kalmamıştı. Seni görünce, 
dünyada yegane sevdiiim sen ol .. 
duğunu hissettim.. Otomobilden 
indim.. Sen Kerimenin evine sap• 
tm •. Biraz sonra Kerime kapıdan 
çıktı. Gördün ve ona doğru kota .. 
rak gittin, yolunu kestin. 

(Devamı var) 

Jhlnlv6': Bilyüklik p.~ - 11aınt: 

Qüu.ıUettlrme, böyUkleştlrme - llaram: Ya

salı - Hava: GöklUk - Havadla: Olan it-
ler - Havale: Salch .... - Havalı Vlwlek

llaveala: Aaiay• - Haya&: Dlrlk. Mtlak• 
)'~'.11-

40 ıncı mektep: 
uamıyet: İyi yllrek - Haram: Yaaak, 1ıl\.. 

l.qık., pili - Hava: Yel - Havai: Hoppa, -
Hava,dta: Olup biten - Havale: Gönderme. 
.. , ........ - llavu: s. ~ - 11&
YJ'&: l>lrllk, Yaıtayıt - Ha)"'an: Calalı. 

36 t.ncı mektep: 
Hamiyet: Yurt duyguau - Buat: Otnr 

...,....: Y~ - Ba,·a: Yunlll ..,_ &.

Havai: lleıt ....,._ 41ııklla - U....U.: Olu. 
biten - Havale: t)zertne bar.ıuna - U-v ~ 
ııaıa: Anlayıı - Havur.: l!u çukuru - fta. 
yat: Sağlık - Hayvan (lanlı, diri olan. 

tevelli olmuıtur. 
Saliluııtin Molla bab&1ı1 tara • 

fıod.u (l\.ev..W~t ıad~) dir. Bu 
11falla ı:~-Y:uiltl Ü••i vakıflarına 
bakar. Anuı tarafından Ay•z 
pap. ahfadınct.Pdır. Bu sıf•tla da 

Ayazpap vakıflıumı eline geçir• 
mittir. G.ıil>a büriik b•baaı ta • 
rafından Mem~ zadedir. lhti • 
m•I ki büyük aoası tarafından 
Me~mek zadedtr. Hüll~ Mol
la üzerinde bir çok zadelikler top.. 
lpn\~ttır. 

Bu mut.telif zacteHk sıfatları • 

bütün 1N itirazlaııa kartı ... ,...~ 
için elinde kafi iwecede. 1&,ıw..u; 
sitihları vardır. 8u ai ........ • 
!tiri ltirer (ilim) teklinde ı..ı
lanmıttır. O kadar lıi bw ili 
rı görünce aklı olan insanla• .. 
ğil, .kan ...tar llıde cluNr. Vı 
eaaHD Salihattin MQlla Bıt,S. 
tio ...Mreti de ift• ıı..atla+. 

Bundan dolayı Mola BeJ•t 
-- Siz elini.de o .... y.Jttf ün 

rinde fuzuli taaamaf Hiyo.._, 
IUIMI•. Bu vakıflar içia m,ül· ~ .. 
li oı...k sıfat ye salılhi,.._ 
deiilmifaiaiz? .,, 
De~ ohara derhal e•Tfll' . 

rır: 

.._. Evet, hen hem Ke.k\llt 

mur.ahhasının toplanbsı 

nın Tctrdiil satlhlyette birere v•k ... 
fa mütevem olJQut, bu mUtevell\. 
liklerden - rivayete göre - y~ 

btn)erce tira toptamı!tır. Son za· 
manlarda evkaf idaresi Salaltattia 
Motlamn vakıflara hiyanet ettiği, 

hu nretle eerw4l ve tlmia ettin~i-

de, lteıa Ayu pata ude, 
Memek zadeyim. Zacle •ile 
de:ria Bin ~ir 'ü~ ~ . 
.... talüthıia itt• ........... 
BatM h.k .Uilti ~ ....ıı .. -.ı B.,taraft ikinci ..;llada 

anlapbihpesi, ancak milletler ta • 
rafından takip edilen iktısadi siya 
aetinin ıekline haibdır. 

Dünyuun a.U sulh umuru bey· 
nelmilel ticarettir. 

M. MakdOHld da tunları söyle· 
mittil-: 

"Tef errüat üzerinde mill•tler 
bep ayni ıörüte sahip değillerse 
de, mütkülleri halletmek için ay
Dİ iradeye sahiptirler ve konf e .. 
ranaın muvaffakıyetle aeticelen • 
DMMi için a10i üaidi bellemekte· 
dirls. 

Konferansa ittirak eden kadm 
murahhular, baf•ekilin kızı Mia 
!aabel Makclooald ile, ziyafette, 
kac:lmlara malısua ayrılmıt olan bir 
yerde lNlmmautlu, aonra M. Mak 
donald, M. HuU ve M. Daladyen?n 
nutuklarım dinlemeye ıelmitlet • 
dir. 

Ko•ft• tetklll 

LONDRA. 13 (A. A.) - Kon• 
ferans dün, murahhasların i~at 
mel. t.aplarını letkik için bir komi· 
te ~efi<ii ettikten sonra birkaç da• 
kika jçııı ct.l~e kapanmıftır. 

Celı,. 16,23 le açılmq M. Mıak· 
donald bir büro tetkilini teklif et· 
mittir. Bu oüroda fU devletlerin 
mümeuillcri bulunacaktır. 

Arjaı,tiıı, Çin, Çekoılovakya, 

F ranaa, Aluıanya, Macariatan, ltal 
ya, Japonya, Meksika. Holanda, 
ispanya, lıveç, Sovyet Ruıya, Ka· 
nad-, Amerika. 

Celse 16,37 de kapanllllflır. Ge 
lecek toplant• salı günü saat 1 o.30 
da yapılacaktır. 

Teklifleri tılhdit ve itlere bir 
an eVTel başlamak için bir tema • 
yül vardır . 

MUnakap 
LONDRA. 13 (A. A.) - Röy· 

terin ltreadilille sin umumi mü• if idcllul7fe laeaclWıtt _. •• .ıu • 
Hklertlen uletmlftiP. Fakat Sala· 

nakapmn 15 haziranda bitirebil • battilt Molla IM.t aail llararını doğ· 
meıi isin konferaııa bürotu \1al'1 • .. bakz•yennut. Şlrayı de~lete 
mi münakqa emuıncla JD'Ul'&bhaı gitmit ıikiyet ediyor, e~kaf idareıi 
ların ıöz ıö1leuıo müddetini 15 aı.,ıhiae o-va ~r•'-'·'· Onuo 
d-'-ı"kadan fazla ol .. ·--1- u··z·re aa ....... ~ için evkaf tarafından iateaU.n he.,. 
teıbit etuıiıtir. 

B
.. k f an • • _1_ _._ saplan vermiyona...,.. ru.ki (Vakit) le ..U .d"'-ctkdr. 
W'O, oa °! ıa ıttıra:n. eqıcn Denilebilir ki Wr adaıa <Q..,.,,. ._, 

h d 1 · • ınde b' ·· · ' er ev etın ıç ırer mumeaaı· .... , ... , ........ , ..... , ..... ,......, ........ , ......... ~ .......... ~ .... ~ ......... . 
li lnılunacaiı mall lcemiayon ve IÖa alacaklar ~dJr. yı iyi191tiremiyecejiıd 1 
hlr de iktısacli koaıiaycm yapılma· a ..... n H .. na21r1nın nutku Sovyetlere kartı iktı.,.dt ve 
ama karar veraüttir. Loadra. 13 (A.A.) - Alman boykotaj teıebböslerlndtn u.ııı~ 

Bu komit,onlar 16 huiruıda haric.iye nazırı Fon Neuratb, lnai· derek diyor ki: . 
faaliyete geçecekler ve eler 15 lizcefi çok iyi bilmekle beraber 4'Sovyet Rusya icabında 
hazirana kadar koQferans umumi nutkunu Alıauuıca olarak aöyleme· taliıt ilemiadea müatatnl K&JIUI~ 
münak .. alan bit.Ut olmana kon· ii tercih euıittir. lir.. Eter kapitaHat llemi bq 
ferana. müııakatalan ile ıco.iaJon· Fon Neurath Alaıanyanm kra· ta7i idrak edecek oluna 
ların faaliyeti •Jlli aamaııda de • lın apiıı nutkuncla ipret ettiği iktısat konferammda Soe1alltt 
vam edecektir. zihniyet daireainde mesai ittirakin Jiminin küre arzın altıda h 

Bundan batka bUro, hafta son· de bulunacağına dair konferansa tee..Uı Ye inkifaf ebnif oldu 
ları müaleana olmak üzere konfe- te1Dinat vermit ve deuıittir ki: kabul etmenin daha faydalı 
ranaın me.tai saatleri aaat 10,30 "- Dünya.da hüküni •Üren inhi SoyYet Rutyaya normal IUI' 

dan 12,40 ve ıs . ten 18 e kadar tatuı ıebepleri her halde 11rf iktı· kr~i ~maaın Te oauala mu 
obnak :izere tetbıt etmipir. u.di ıqahiyette değildir. Alman• hane ticant münaaelNttleri.-

M. y ungla M. İllcü, bugün, M, 1a ıu fikirdedir ki ancak 1'lman· ...._.nm lıirlı olup olm ~,..,1111 
Hull ve M. Daladyeclen toma 18• yanın busGnkü bilyük yaziyetlnin eıbette tee111111il etleeeldlr.,, 
alacaklardır. sarih bir l\lrette ul&fllıp kavran• 

LONDRA, 13 (4. A.) - Kon- ması ihtiyaç duyulan çarelerin in
ferant bürotu, M. Makdoaaldıa tihabı husqaunda bir bak ve aali· 
riyaıeti altında toplanacaktu. 
Konfer~ heyeti uuıumiye 

halinde toplallDıaU, bqk.. bir ıU • 
ne bırakılır bırakılmaz buauei 'bif 
tekilde bir baflanpç toplantı" ya· 
pdmıttır. 

Büro murahbaaları kooferantm 
alacağı tekil hillında muvakkat 
bir karar almıtlardır. 

BiltUn heyeti murabbaaalana 
hazır bulunacakları heyeti umu • 
miye toplantılarının birk•ç gün 
daha devam etmesi muhtemeldir. 

Bu toplantılard• bütün dtlnya 
murahhuları pratik bir tekilde ol· 
mak üzere her türlü tekllOer ya • 
pacakludır. 

M. Hull ve M. Daladye buıün 

hlyet vtcuda ıetirecektir.,, 
Fon Neurath nutkunu fU a6zler 

ile bitinnittlr: 
"- Bu meaeleler miUetler ara• 

ıında evvelce mneut olan itilif 
,.aWen tee11lı ..... dikçe halledi 
lemn. Almal,. malt ve ilrtıaadl 
......tel..ln blllee elyaat hareket• 
lerin we icl'a..,.,m mühim ltulun• 
dulu .._lyetiyle ılritiyor .,, 

lzvestiya ne diyor? 
MoakoYa, 13 (A.A.) - Tas a· 

j&Dll bildiriyor: 
Lonclra iktıat konferU1ı11Ddao 

bahsedea lnatifa ıu-- kapio
talbmia bubrutluı mutuip ol • 
d~u Te konfer&Dllll bu ba.ta· 

Taif topl•ntalar 
Loııclra, 13 (A.A.) -

iktısat konferansı içti.. MU 
bulunduğu mada biiJük • • 
rin teknitiyenleri ve ma1iJe 
huıııla11 ela kendi aralanada 
suai toplantılar yapmıtlarcbr. 

Bul\lar ijç arupa amhGtt 
Birinci anıp harp borçlan YI 

kıymetinin teabiti 111ueletioi 
kik eınittir. 

ikinci grup Alm&llJIUUll 
iı kısa v•deli iatikrazlar. üC 
rrup ta gene Alman7anın a,--~ 
ii uzun vadeli iatikraılar baldmll'! 
da tetkikler yapmıtludır. 

AlmaJU'aya qılau luaa v 
kredilerin tet.kikiae M, :iCDMllıaı 
Londrada bu)..._,. ...... 
tur .. 
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T ariada develerin 
muharebesi var 

Polis Haberleri 

Bıçak ve tabanca taşıyan 
beş kişi 

Eminönünde evvelki gece po
lisçe silah araması yapılmış, bazı 
kimselerin üzerinde bıçak ve ta • 
banca bulunmuş, bu adamlar ya · 
kalanmışlardır. 

Bahar havası altında Anadolu 
yalnız yeıeren başak tarlası, mey
ve dalı, ve çiçek denizi değildir. 

Anadolu haritası yeni bir coğ
rafya ya gebe, ötede beride bu 
doğumun sızıları duyuluyor. Ye · 
ni yol, yeni pazar yerleri çiziyor. 
Yeni pazarlar, dünkü belirsiz, ıs
sız çorak köşelerden bucaklardan 
fışkırır gibi fırlayıveriyor. 

Bir yer görüyorsunuz. Daha 
Bir köy görüyorsunuz. Daha 

beş sene evveline kadar adı sade· 
ce muhtarın defterinde ve jandar
manın sicilinde şöyle böyle yer 
tutardı. 

Fakat şimdi bu köy Yozgat ve 
Kırşehir vilayetlerinin transit mer
kezidir. Buraya gelen ilk lokomo
tif bu corak toprağı tılısımladı. , ~ 

Kerpiç duvarlı ve yüksekliği bir 
buçuk metreyi bulmıyan izbeler 
en aşağı 15 liraya kiralandı ve yer 
yer antrepo minyatürleri doğdu. 

Bir köylü satıcı ~unları anlat -

tı: 

"- Güz mevsiminde günde 200 
liralık alış veriş ederiz. Kesat za
manlarda 60 lira... Bunun yüzde 
onu kardır. 

Size defterden çıkan rakam -
dan bahsediyorum. On sene ev· 
vel burada 60 lira değil, altmış ra

kamını bile hiç bir dudak say -
mazdı. Belki on sene sonra Yer
köy stepin ortasında göğe doğru 

yükselen bir pazar olacak. Yer
köy Amerikanın mantar şehirle -
rinden birinin doğum günlerine 
pek benziyor. 

Bozkırda daha ne kadar adsız 
yerköy fışkırmak, ayağa kalkmak 
için lokomotifin sfırunu bekliyor .. 

Bu sur ölü insanları diriltmiyor. 
Ölü bir tabiatin bağrında uyuyan 
çölden yeni şehirleri ayağa kaldı· 

rıyor.. On sene sonra coğrafya o
kuyacak, harita seyredecekler 
kaybolan kervan pazarları yanın
da yaşı parkamla sayılacak 
kadar taze kasabalar, şehirler gö
receklerdir. Fal atmıyorum. Size 
ray + buhar + büyük serma
ye = ? .. muadelesinin hallini an~ 
latıymum .. 

Yeni bir coğrafya doğuyor, A
na dolunun profili değişiyor. Şe· 
hirin yanında köyde de kalkma 
var. Ray, köyü bir manivela gi
bi kaldırıyor. Geçen günlerden a

lıp, gelecek günlere fırlatıyor. Kö
yün değişişi baş döndürücüdür. 
Fakat, bütün bunları görüp: 

''- Oh artık isimiz biti,, de -, . 
mek ne benim harcım, ne de böy
le bir sözü benden heklemeğeğ si· 
zin mantığınız müsaade eder. 

Köyün kurtulma seyrini rakam
la anlatmak lazım gelse size şu 
rakamlar zanederim bazı fikirler 
verebilir: 

Evvelce buğdayın (şinik) ni 
(5) kuruşa araba ile taşıyan köy
lü bugün trenle onu 100 paraya 
taşıyor. 

Fakat bir kutu kibrit bir okka 
buğc;,aydan daha pahalıdır. Fabri-

ka mali ile toprak mahsulü ara
sındaki tezatlar bir değil, beş de
ğil ve bütün şiddetiyle köy mah · 
sullerinin üstüne saldırmaktadır. 

Diyorlar ki: 
"- Eğer gümrükler açılırsa iş

ler düzelir. 
Bunu söyliyen ithilat ticareti· 

ni , memlekette yegane vatan i~i 

-.;ıınan insandır. 

Diyorlar ki: 
"- Ziraat bankası rehinle para 

veairse hu iş düzelir. Halbuki köy 
mahsulünün fiatsızlığı parasızlık. 

tan ziyade, banka yardımından 

daha fazla bugünkü toprak işlet · 
me şeklindeki bozukluktan geli -
yor. Bozukluk işi bünyesinden 
gelıyor. 

Anadoluda köylü bir hektar 
topraklan 6 kentnJ buğday ıilır. 

Bulgaristanda bir hektardan 13 
kental buğday çıkar. 

Türk köylüsü bir hektardan 33 
kental buğday çıkaran köylülerle 
cihan pazarında boy ölçüşür. Bu 
şu demektir. 

Anadolu köylüsü aynı miktar 
buğdayı pazara çıkarmak için kar 
şısındakilerden 6,5 defa fazla ça

lı~ır. 

Toprak vardır. Orta bir he -
sapla beş kişiden mürekkep bir 
çiftçi ailesi 25 dönüm toprak üze-

rinde çalışır. Yirmi beş dönüm 
tarlanın ne makine ile sürmeğe, 

ne makine ile ekmeğe, ne de ma
kine ile hiçmeğe tahammülü yok· 

tur. Onun için tarlada çalışan la
civert şalvarlı kadın, topal eşek 
köylünün karşısındaki Nevyork 
borsasının, makine kartellerinin, 

ziraat enstitülerinin, milyarlarla 
konuşan bankalara ve nihayet ko
<"peratiflere, sigortalara karşı ye -
gane kalkanıdır. 

Kıraç toprakta, sulak dere ke
narında çapa sallıyan adam ve 
hnl.l onlarla döğüşen, boy ölçüşen 

adam devler muharebesinin atsız 

kahramanıdır. Tarlalarımızda dev 
lerin meydan muharebesi oluyor .. 

Y etliğiniz heı dilim yerli ekmeğin
de bir büyük muhaberenin gani -
meli var .. 

Köyün mahsullerini pahalan -
dmnak için: 

Ucuz mal, 
İyi mal, 
Güzel mal çıkarmak lazımdır .. 

Köyün teşkilatlanması, köyün dev 
ler muharebesinde bir kül halin

de çıkabilmesi lazımdır. 

Bankanın, tröstün, kartelin, 
fabrikanın sigortanın karşısında 

bir karısı, bir eşeği, bir sapanı ile 

döğüşen adam ~ahramanlığığna 

kahramandır ama, yarınki Türki
yenin normal adamı değildir. 

Üzerlerinde bıçak ve tab 'nca 
buluanlar, beş kişidir. Bu beş ki
şiden aşçı Ali oğlu Ahmetten üç 
biçak, Yusuf oğlu lsmailden bir 
biçak, Kamber oğlu Hüseyinden 
bir biçak, Osman oğlu F aruktan 
bir tabanca, Ahmet oğlu Hafız· 
dan iki tabanca çıkmıştır. 

Hızla duran tramvayda 
bir kaza 

Dün Sirkeciye doğru giden 10 
numaralı tramvay arabasının vat
manı Ali Efendi, yol üstündeki a

rabaya çarpmamak için birdenbi
re fren yapmış, bu sırada tram • 
vayda bulunan yolculardan Pan -
galtıda oturan Ohanes Avakyan 
Efendi, sarsıntı ile sendelemiş, 

hızla tramvayın kenarına çarpma 
neticesinde, yüzünden yaralan -
mışhr. 

Bir evde arama 
Bakır köyünde Zeytinlikte Ya

ni Efendinin evinde arama yapıl
mış, neticede on şişe kaçak şarap 
ile daha bazı içkiler ele geçmiş -
tir. Yani Efendi hakkında takibat 
başlamıtşır. 

Saç saça 
Sultanahmet sakinlerinden ara

bacı Mehmet ve metresi Hidayet 
hanımla Aksarayta oturmakta o • 
lan marangoz Mehmet ve biraderi 
Hasan arasında kadın yüzünden 
çıkan kavgada her iki taraf saç sa
ça bat başa girişmişlerdir. 

Çığlık çığlığa epeyce kapı~tık -
tan sonra marangoz Mehmetle bi
raderi Hasan ellerindeki taşlarla 

Arabacı Mehmetle metresi Hida -
yeti başından yaralamışlardır. A -
rabacı ile metresinin şikayeti üze
rine suçlular yakalanmıştır. 

Kavga ve yaralama 
§ Evvelki gün Arap camii 

sakinlerinden Kör Mustafa Mah • 
mudiye caddesinde gemici Ab-
bullah ile kavga ederek bı-

çakla karnından yaralamıştır. 

Yaralı Abdullah götürüldüğü 

hastanede ölmüştür. Katil Mustafa 
yal<alanmıştır. 

Vakı tsiz banyo 
§ Galatada Mumhane cad -

'- Peki, mademki iş böyledir.. desi,nde bakkal dükinının üs -' 
Köylüler birleşsinler, deyivermek tündeki odada sakin Giritli 
doğru olmaz. Çünkü köylü bir Ali evvelki gün saat on sekiz
realiteye bağlı , bu realite kendi de Galata rıhtımında bağlı bu

tarlasını ne bahasına olursa olsun lunan İtalyan denizaltı gemilerine 
claha verimli bir hıı.le koymak de· komanya götiirmekteyken gcn,ıi -
ye anlatılabilir. Fakat komşusun- den uzanan iskeleden muvazene -

dan fazla kazanmalt için fazla e- sini kaybedip denize yuvarlanmış· 
ker . Çünkü oııun jrnrsısında gö· tır. 

runur rakip kom~ıı:tudur. Onu Yüzmek bilmiyen Ali bir hay -

müşterek düşman karteller. tröst - li çabaladıktan sonra etraftan ye • 
lar, kon~orsiyomlar, bankaların tişilememesi yüzünden boğulmuş 
y~rinde görür. ve ölü <Uarak denizden çıkarılmış· 

Gnun bu düşüncesiyle, Alman- tır. 
yada, dışanJa ham madde ucuz 
diye boyuna ham madde alıp işli-

yen sonra da satamayıp Alman 
parasını düşüren hususi iktısat 

müesseselerinin vaziyetinin aynı -

dır. Sonu milli iktısada dayanı -
yor.. Karı hususi iktısadın olu -
Je>r. Fakat zararı yediden yetmi· 
Şf' kadar millete yükleniyor. 

O hc..Jde ne yapmalı?. 
fa1 keslirme yoi köyün tqkilit 

Cami önünde eroin 
İcjiyorlardı 

Dün gece Aksarayda Muratpa· 
şa camii önünde eroin içmekte ol
dukları görülen Bürhan ve Feyzi 
yakalanmıslardır. 

lanması ve köyün çalışmasını dev· 
l~t otoritesi u~ fi ;siplindirilmesi -
dir. 

Sadri Etem 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

.. R a Muharriri: Omer ıt 
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- Ondan daha güzel bir genç 1 - O halele , eyiD 
şu emırnam 

kadın görmedim. Hele onun de- ku ! 
recesinde hiç bir heykeltraş yok
tur dersem mubalağa etmiş ol
mam. Bu akşam gemiye kadar 
gelirsen onun yapmış olduğu büs
tümü gösterebilirim. Fakat dik -
kat ettin mi?. Bugünkü misafirin 
bir parmağı eksik mi idi. Sağ e
linin bir parmağı .. 

- Evet. 
- O halde adı Kalipti. 
- Evet. Bu adamı tanıyor mu

sun?. 

- Nasıl tanımam ki parmağı· 
nı ben kestim. Rezil herifin biri -
dir. 

- Bu hanım hakkında başka 
bir şey bilmiyor musun?. 

- Onunla nişanlıyım! 
- Ne tuhaf. Kal ip de onunla 

ni~anlı olduğunu söyledi. 
- Yalan. Bu hanım ondan nef

ret ediyor. 

- O halde bu hanım sizinle 
evlenmeyi kabul etti mi?. 

- Hıristiyan olursam bunu ka
bul edecek. Y almz sen, şu Kalipten 
hazer et. 

- Neden?. 
- Çünkü Meryem, sizin toru -

nunuzdur ve varisinizdir. 

- Bu hanım benim torunum o
labilir. Fakat malım benimdir. 

- Haklısın, benim aradığım 

senin malın değildir. Senin toru -
nundur. 

- Fakat Kalip hem servetimi, 
hem torunumu istiyor. Ona niçin 
vermiyeyim. Kendisi.asil bir yahu· 
didir. 

- Ben de asil bir Romalıyım. 
- Bense Romalıları sevmiyo -

rum. 

- Fakat Meryem, yahudi de -
ğil , Romalı da değil ve beni sevi H 

yor. 

- Bunların hepsi düşünülecek 
meselelerdir. 

- Bu mesele senin düşünmenlc 
hallolunmaz. Onu demek kendisi 
halledecek, anlıyor musunuz?. 

- Beni tehdit ettiğinizi anlıyo · 
rum. 

- Tehdide hacet yok. Çünkii 
Meryem sinni rüşte varmış bir ha· 
nımdır. Kendisi Kalihi isterse te -
reddüt etmeden ver. Fakat onu zor 
lıyacak olursan işte o zaman kü -
)ahları değişiriz. 

- Canım sen Romada gül gibi 
kadınlar arasında, Essenlerin kra
liçesini unutur gidenin! Şu para 
meselesinden başka bir istediğin 
var mı?. 

- Evvela şunu söylemek iste w 

rim. Benim senden para filan iste
diğim yok. Param var. Bütün bor
cumu da getirdim. Amcama varis 
olacağımı bilenler bana yığın yı ~ 
ğın para verdiler. lkicnisi, Merye 
mi tazyik etmiyeceksin. Sen onun 
anasını, babasını gladyatörlere ter. 
lim etmiş bir hainsin. Ona karşı 

herhangi bir hare~cette bulunursan 
kendini Roma anfiteatrına atılmıs 
bulursun. Evvela hu kıza dokunmı 
yacağına, saniyen onu himaye ede 
ceğine, dinin üzerine yemin edi -
yor musun?. 

Benoni yerinden sıçrıyarak ce · 
vap vPrdi: 

- Hayır! Yemin etmiyorum ... 
Sen borcunu ver, git! .... 

Benoni okudu: 

"Emilius og~ lu Markuse, kaY~ 
~~ 

namına, selam. Lüzum gördüg 
nüz takdirde T ıbrede mukim ~ 
Benoniyi tevkif edip, hakkın ,. 

k&f ithamlara cevap vermek ve . 
serin hükumetini devirmek içio. 
tirak etliği suikast hakkında isli' 

"tU 
vap olunmak üzere Romaya go • 
b· ı· . . l ı__- · k· Gettt re ı ırsınız. mza: na ım 

us Florus. 

Benoni kağıdı bir kere dah3 

kuduktan sonra sedirine oturd~ 
emirnameyi parçaladı. Sonra ı 
küse döndü: 

- Müzekkereyi yırttım 

Şimdi ne yapacaksınız?. 

- Müzekkere cebimdedir· Sı 
zin okuduğunuz suretti. KapıJlıS~ 
elli asker, emrime muntazırdır:. 
düğümü öttürmek kafidir. Ott 
yim mi?. . 

- Hayır! İstediğiniz ye~iJ11b 
fa ediyorum. Fakat siz benı.11111 
kızla uğraşacağımı nereden afi 

dınız?. f 

Ç .. k" . k d ... ~ - un u senın ne a ar 1•· • 

ı · IO assıp bir yahudi olduğunu bi '' 
rum. Haydi yemin et!. 

Benoni elini kaldırarak yel. 
etti. Fakat Markus bunu da ~ 
görmedi: 

- Yemini yaz ve imzala! 
Benoni yazdı ve imzaladı. ~ 

küs de ~clhit olarak imzaladı 1 

la ve etti: 

- Benoni, ben de şimdili~ f 
ni tevkife lüzum görmüyoru~· ~ 
kat yeminine muhalefet ettiğ~fl 9 t 
dirde derhal tevkif edileceksıt1~ 
ni tarassut altında bulundur" / 
rum. Paran uşağımdadır. s:,· 
şimdi tevdi edecek. Artık a:Y1'1 
lım. Allaha ısmarladık. el 

Marktis gittikten sonra Bel1 
hiddetinden köpürdü: 

cl ·t e' tıı 
- Ne feci vaziyet. Teh 1 ( 

dildim. Ayaklar altına alındı~~; ~i 
na kim sırrımı ifşa etti. Kim:. b 
gi hainler! Zarar yok. Bir gı.Jf1 ~ tıl 
de kendimize gelir, yapacağ~~ıı' i~ 
yaparız. Fakat bu kızı görınelı~i ~ 
Ve onun bulunduğu yere gitıf1e 
yım. 

- 11 
• 

Essenlerin kraliçesı 

Essenlerin yüzler mecli~İ'. ~; . 
yemden ayrılmak meselesını ''1 ~ı 

d· ıer"' ıı nuşuyordu. Meryemin ken ı .. 11~ 
den ayrılması zaruriydi. Çı.J ;Jt • 
tarikatleri bunu iktıza etmek~.ıi' ~· 
Fakat Meryem nereye gidec. of 1 

Biraderler buna cevap vereJtll~ ;; 11 
clt5 J q 

lardı. Onun dayısı lsiel kell b ~ 
dinlemeyi teklif etti. Teklif l<"'til ,.

1 Jl'leC 
olundu ve Meryemle Nu ed( ~ 
geldiler. Bütün biraderler, rd i J bj 
mi o kadar seviyorlardı ki he~5c ( ~ 
ona ayağa kalktılar lve o yerıJ1 
turmadan oturmadılar. .~ 

'(. 

Reis mükedder, rpahcuP b• ıi 
1 h. . . t• ~J1 . e ona ıtap ettı, vaflıye ı etl1 

ve tarikatin icabatm dan bah
5 fi 

kt•· 1 ~· Meryem onlardan ay ılaca J ı 
• etffl , ) kat bıraderler ona yardım e 

te devam edeceklerd . Y alıı'~.10t' 
• tJJ 

nun arzularını dinlepnek 15 

lardı.- t.t 
'(Jf 

Deııamı J 



0 
Lig Maçları bitmek üzere b ............................................................................... . 

r ener bahçe - Beşiktaş ! 
' ikinci devrenin en mühim maçı 

Cumaya yapılıyor 

Oır· Fenerbah~e - Beşiktaş takımlar1 bir arada 

&34 f l.tlltüzdeki cuma günü 932 - duğu kadar sonunculuk için de 
~iııı 1.tthol şampiyonasının en mü· en kati ehemmiyeti olan bir maç 
b,~ lrla.çı yapılıyor. Yani Fener· ı yapılacaktır. Yani Galatasarayla 
lıl~~ ile Beşiktaş takımları kar· Vefa karşılaşacaklar, maçı Gala· 

1~<>tlar. tasaray kazanırsa, hatta Vefa ile 
k~\ı\> 1 ~akım da aynı derecede berabere kalırsa lig maçlarının 
ltld·~tlı, iki takım da ön planda sonunculuğu Beykozun üzerinde, 
~,\>~ leri ve aralarındaki rakabet aksi takdirde ağlebi ihtimal Gala· 
~il hı gün geçtikçe kesifleştiği tasaraylılarda kalacaktır. 
tıl,t ,\t l'llaçm ne kadar hararetli Sarı - Krmızılılar bu cuma 
di~ ~•nı alakadarlar çok iyi tak- sonunculuktan kurtulmak için son 

}:' ~tler. J:ozlarım ileriye süreceklerdir. 
~~l~tıer bahçe cuma günü lig Birinci dev.re rnaçuırla Galata· 
&e§İ~ını bitirmektediı·. Fakat 
~ı.ı ı.. &.tın bir maçı daha vardır. 
. "'a. 1)iıı b ~ İstanbulsporladır. Bunun 
~illlı. ı. •ene hiç bir rakibine ye
k,l'gl1'iell Fener bahçenin rakibine 
t . " . "\>el· ~ııyeti çok daha parlaktır. 
~l'lil ;•ki puvan· ileridedir. u iti-
1~1 t ener bahçenin elinde sım 
>t ~U'lt~~Uğu şampiyonluğu tehlike
~'r: fl.lttnemesl için şunlar lazım· 
l ........ 
( lietiktaşa yenilmemesı. 

' tq 'i~ lietiktaşın da lstanbulspo· 
lltn . il eaı .. 

r l.ll\l 1'iet 1. ar tahakkuk etse bile va-
~hrı. ıg l'llaçlarını Fenerle Beşik· 

' ~lltıl\) iltı.cak aynı puvanla bitirmiş 
~ti~ ~t1.nı temin edecek ve eğlebi 
~İrı. b~ •ki takımın şampiyonluk 
~~eteılr. lna.ç daha yapması icap 

l ~tır. 
~l! ne tu . .. • k" 

~İkt vazıyet gosterıyor ı 

~a.~ ~lıların şampiyonluğu ka -
~a. alar . . 1 'k llq1~ 1 ıçın stanhulsporu ka -
1 i L tan sonra Fener bahçeyi de 
~· ~te 
~ 11l iııe S Ye.nnıeleri, Fener bahçe • 

' ~ a.tt~ e§ıktaşı bir kere yenmesi, 
'fiqi Yenınese bile yenilmemesi 
il t, 

ıı· llllun · · . 
' ~ 11l "a . ıçındır ki Fener bahçe· 

~a. ~ilr~teti rakibinden çok da -
lııı1.ı .... 1a \re kati görünmektedir. 

~· ., a b 
, 1'iet1• eraber bu maçın ehem· 

1ıı- 'ad ~ ·ıqe ..... 
1 

ece şampiyona mesele • 
··~ ., ı e . 

ı ~· I' bah rı gelmemektedir. F e • 
~İt·. FÇe !anıpiyonluğu kazana -
~ ~iltıır,:kat Beşiktaşa yenilerek 
~ <>!nı bu kazancın şekli par· 

..\. aı. 
taba k· 

Fener - Betlktq kaptanlan 
Fikretle Hüsnü 

saray yegane galibiyetini Vefayı 

O - 5 yenmekle kazanmıştı. Fa· 
kat o maçta Vefa haylı zaifti. Hal 
buki şimdi kuvvetlidir. Diğer ta· 
raftan Galatasaray da bir az da
ha iyice bir vaziyettedir. Baka • 
lım hu sefer ne olacak.. 

"Apollon,, takımı Rum
larla karşılaşıyor 

Yunanlıların Apollon takımı 

bir haf ta daha şehrimizde kalarak 
İstanbulda üç dört maç daha yap· 
mayı akubl etmiştir. tık maç bu 
akşam sat altıda Şişli ile, ikincisi 
cuma günü saat on birde Yeni 
yıldız - Kul"tuluş muhteliti ile, 
üçüncüsü de pazar günü saat altı-

Rusyada 
Büyük spor şenlik

leri yapıldı 
Rusyada on gün evvel büyük 

spor şenlikleri yapılmıştır .En kuv· 
vetli bir teşekkül olan "Dinamo,, 
cemiyeti onuncu kurulma senesini 
Moskovadaki Dinamo stadında tes 
it etmiştir. Motosiklet, bisiklet ya· 
rışları, atletizm müsabakaları ya -
pıldıktan sonra Moskova ile Lenin 
Gradın sayıh teniscileri ve Dina • 
mo futbol takımıyl~ da amele sen· 
dikaları futbol takımları karşılaş· 
mışlardır. 

Ankara da 
ittifak spor klübünun 

garden partisi 
Ankara geçen Şubat ayında kar• 

piç salonlarında çok nezih ve gü • 
zel bir geceyi muhterem davetlile· 
rine yaşatan "Ankara,, nın genç 
"ittifak Spor,, klühünün önümüz· 
deki Temmuz ayının 6 ıncı Per • 
şembe günü, akşamı Y enişehirde
ki Bomonti Bahçesinde klüp men· 
faatine bir Garden Parti vereceği~ 
ni memnwıiyetle haber aldık. 

Mevsimin birinci Garden Parti
si olaca kolan bu tertibe şimdiden 
hazırlanmakta olması klübün ve 
tertip heyetinin başında Denizli 
Meb'usu ve Halkevleri Reisi Necip 
Ali Beyin bulunması geçen bir Ba 
lo gecesi gibi muhterem davetlile
rine güzel, neşeli ve nezih bir gece 
daha yaşatacağını temin eden en 
kuvvetli delilierdir. 

Kendi varlığı içinde hiç bir nak· 
di yardım görmeksizin sessiz ve 
mütevazi bir surette çalışan, elin
deki gençliğe maddi imkan saha -
ları arıyan "Ankara ittifak Spor,, 
klübünün değerli ve çalışkan ida
recilerine bu işte de muvaffakıyet 
diler ve bu teşebüsü de gençliği se 
venlerin alaka göstermelerini ve 
yardımların yerine masruf olaca -
ğıın kaydederiz . 

Balkan şampiyonluğunu 
Romenler kazandı 

Bükreşte yapılan Balkan fut • 
bol şampiyonası neticelenmiş ve 
Romenler tarafından kazanılmış -
tır. Romen takımı son m;..çını Yu· 
goslavlarla yapmış ve bu rakibini 
de sıfıra karşı 5 sayı gibi mühim 
ve kati bir farkla yenmiştir. • 

Binlerce kişinin hazır bulun • 
duğu maç çok heyecanlı olmuş ve 
Romenler birinci devrede dört, i
kinci devrede de bir sayı çı!(:armış 
lardır. İkinci devrede Yugoslav • 

lar on kişi oynamışlar fakat kale· 
cilerini değiştirdikleri için daha 
fazla gol yemekten kurtulmuşlar • 
dır. 

1 lıu •ın kazanacak?. 
ı ~lle ...... '.~ale cevap vermek kati • 
~~ ·••ltl'llk" 

t:ıkımı saat 13,30, h~krm İzı:ct Bry. Bt-~·Jrr-
da Pera ile Taksim stadyomunda bryl _ Hilal ı nrı takım saat 15.15, hô.krm 

, ~·" tnaç un olmamakla bera • 
, ) '" ba~k: nıuhtenıel neticelerini 

l)IQ~. Yazıda konuşmak isti -

Caı t 
t~ a asaray - Vefa 

a. «Unu hirincir Cl • 

yapılacaktır. :Rcdat Bey. v. K. Kapı - O. Saray ı ncl ta-

kı.m saat 17, Mkem Salt Sıılfthattin Bry. 

Lig mac;larının programı Fencrbahı;.e stadı: Frnrrbah~e - Beşlkta'} 

n. taknm ııaat 18.SO hı\k('m Sami Bey. Ana
İstanbul futbol heyetinden: dolu _ Altınordu ı ncl takım saat 15.15, 

16--6--933 cuma günü yapıla • Mkem Rmln Bey. Fenrrbahı:e - Bt>şikta, 
ca lig maçları: J ncl takım ııa.at l'7 bı\l<l'm Kemal Halim 

Ta.l•slm ıd.ıu!ı: \'. K. Kapı - G. Saray B. nt>y. 

Beynelmilelmüsabakalar 
karşısında atletlerimiz 
F enerbahçe klübü rağbetin artması 

için bir şilt koyuyor 

Fenerbahçe atletleri klüplednln nıiize•inde kazandıklan kupalar önünde , 

3 defa Balkan atletizm oyunla - ı Haydi federasyonun himmetiyle 
rına iştirak ettik. Her defasında ecnebi atletler getirdik - Eğer 
da çalışılmadığı, hazırlanılmadığı 
fikrini ileriye sürerek gidilmesini 
istemiyenJer oldu. 

• • * 
Bu sene olsun atletlerimizin da· 

ha iyi hazırlanabilmeleri, müsaba· 
ka kabihyetlerini yükseltmeleri 
için atletizm federasyonu 4 - 5 
ay evvel Çeklerle muhabereye ltal 
yanları, Yunanlıları Romanyahla· 
rı şehrimize getirmek !çin çalışını· 
ya başladı. ..... 

iştirak edeceğimiz şimdiden nıu 
hakkak olan dördüncü atletizm 
oyunlarına 108 gün kalmıştır. Her 
sene futbolcularımızı davet eden 
Ruslar bu seneler Türk tenisçi ve 
atletlerini de davet ediyorlar. 

:/+ :(. ~ 

Bu işlerden anlıyan bu işleri ta
kip edenler bilirler ki geçen sene
ler çalışılmış birici, ikinci, üçüncü 
Balkan olempiyatlarına gidilirken 
hazırlatılmış o zaman için mikta· 
rı kafi dahili müsabakalar da ya -
pılmıştı. Giderken bazı galibiyet • 
ler de ümit ediliyordu. fakat Bal· 
kanlı atletlerin bu sporu bizden da 
ha ziyade benimsediklerini açık da 
bili müsabakalara yetiştirildikten 

sonra yaptıkları beynemilel müsa· 
bakalarla da elde ettikleri müma· 
rese sayesinde bizi pek kolay yen 
melerile gördük. 

:(. J(. ~ 

Bizim de bu sporu daha çok be 
nimsememiz her sene yapılan 
tarihi belli ve iştirakimiz muhak 
kak olan Balkan oyunları için a -
damlarımızı ayırarak evvela da • 
hili müsabakalarala hazırl<7::namız 
sonra beynemilel müsabakalarla 
da müsabaka kabiliyetlerini artı

rıp Balkanlarda formamızı mu • 
vaffakıyetle temsil etmelerini te • 
min etmemiz lazımdı. 

Bu sene de bu olmadı. Belki o
labilir?. Lakin mevsimin en gü -
zel bir kısmı boş geçti~i iç.in şim • 
diden sonra da olmıyabilir diye • 
bi1irim. 

Ne atletizm heyeti kafi müsaba
kalar. ne klüplerimiz kendi arala· 
rında ne de şehirler arasında tem
sili müsabakalar yapmadılar. 

gelen atletler biraz iyi İseler -
hazırlana.mamış ateletlerimizin 
bunları birer birer kaybedecekleri 
ve bu temaslardan fayda yerine za 
rar göreceğimiz aşikardır. 

Bununla beraber bu temaslara 
şahsen laraftarım. Çünkü ne de 
olsa fayda umuyorum. 

• * + 
Galatasaray kulübü kendi ara· 

sında iki gün evvel bir atletizm 
bayramı yaptı. Burada beyne} -
milel mühim bir kıymeti olmıyan 
dereceler elde edildi. Amma klü· 
bün milli takıma vereceği atletler 
bir müsabaka daha fazla 
yapmış oldular. Olsun da hep 
böyle olsun. Kaptanları Vedat 
Abut Beyin çizmiş olduğu proğra
mı da takip ediyorlar. Bu haftalar 
da Bursa ve Balikesire gidecekler. 

Memnun olmalıyız: Futbolde, 
teniste, en ileride olarak ~erefli 

bir maziye malik olan Fener bah
çenin son senelerde atletizm şube
si de ümit verici bir şekil almağa 
ba~ladr. Bu durgunluğu gören 
F enerbahçeliler de bir faaliyet 
programı çizmeğe başladılar. 1Ik 
olarak akalliyet klüplerinin en 
kuvvetlilerinden Kurtuluşla karşı· 
laşcı..caklar. 

Sonra mmtakanın parasızlıkta 
yapmağa muvaffak olamadığı u -
mumi karşıla~ımaları da düşünü -
nüyoruz ve atletizme hizmet etmiş 
olmak için bir sene müddetle u • 
mum İstanbul klüplerine açık bi 
şild koyuyoruz. 

Fenerbah«;e - Kurtuluş 
bayramı 

Kollcj müsabakalarında Gala 
tasaraydan sonra gelen ve istik -
bal iiçn ümitler vadeden 
fener bahçe atletleri 23 hazira 
cuma günü aralarında Kollej ga
lipleri ve iyi derece alan atletle 
bulunan akalliyct klüplerinin e 
kuvv~tlilerindcn Kurtuluşla (100 
- 200 - 400 - 800 - 1500 
3000 gülle, diı;k, cirit, tek adım 
3 adım, irt~fa, s•nk VP 100 metr 
mania tizerinde kt ışılaşıyorlar . 
Bu gibi fayda:ı lem11siarın deva 
mım temenni eder ve muvaf fakı 
yetler dilerim. 800 cü Ziya 
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HİKAYE 
.. -_. .................................................. . 
f Dünya Haberleri ( 
: ........................................................ . apalı Hudutları 

• • • Bir Cuma Giinii • • • Amerika hükumetine dün 

lngiliz notası A'ŞANLAR 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: MedihaMünür gönderilecekti 

Londra, 13 (A.A.) - Harp borç 
"Bütün yüksek ricalin adeti ko 
ile midelerini şampuvanlamaktır Yok, artık hu kadarı fazlaydı!. 

Artık çekilmez olmu§tu !.. Taham -
mül edilir şey değildi bu!.. Hem bir 
kadın, aklına eseni yapmazsa kı -
yametin koptuğu gündür .. Derhal 
sokağa fırladı, bir otomobile işa
ret etti .. Ondan sonra kalbinde bir 
Hzüntü duydu. 

Bu cuma günü evde oturup pi
nek1er miydi?. 

Gökyüzü masmaviydi. Güne§ 
etrafa nurlar saçıyordu. Tatlı, ha -
fif bir rüzaar esiyordu. Cennet ıi
bi bir havaydı. Dütündü: 

'd ... ? - iyi ama nereye gı ecegım .. 
Otomobil önünde duruyordu. 

Şoförün burnunun ucunda, yanak
larına pudra sürdü. Şoför dik dik 
bu acaip müıteriye bakıyordu. Ni
hayet bitti: 

- Köprüye! dedi. 
Köprünün Ada iıkeleıinde dur 

da. Merdivenleri indi. Bilet giıe -
leri kalabalıktı. Yaklaımadı, §Öy
le biraz ötede durdu. Elbette bir 
muıallat olan çıkacaktı. Biraz son
ra çıktı da .• Şık, zarif bir bey, et
rafında dönendi. 

Nasıl olsa peıime takılır, dü -
tüncesile giıenin önündeki kala -
balığa sokuldu. Bey peşini bırak -
madı ve mırıldandı: 

- [ğer Heybeliye gidiyorsa • 
ruz ben de Heybeliye ıidiyorum. 

Batını geri çevirmeden cevap 
verdi: 

- Ben Heybeliye gitmiyorum. 
Erkek kendi kendine konufuyor 

'IJ •• .,.. • ~ • 
muı gıbı devam cttı: 

• o.J ~ N •· 'd' ' - ereye gı ıyorsunuz .. 
Kadın gene başım çevirmedi: 
- Nereye gideceğimi bilmiyo -

nım .. 
Bunun üzerine kolunu tuttu: 
- Öyleyse benimle beraber ge

liniz .. 
Bu ıefer başım çevirdi ve gül

dü: 
- Akşama kadar beraber mi 

gezeceğiz?. 
-Evet. 
Ve kadının kolunu sıktı. 
Kadın irkildi: 
- Yo .. Uslu durun .. Ben aile 

kadınıyım. 

-Ala!.. Kocanız lstanbulda de 
ğil galiba?. 

- Kocamı bir tarafa bırakı -
nız, kannızdan bahsediniz. 

- Karım lstanbulda yok. 
- Siz nereye gidiyordunuz?. 
-Adaya. 
- Kime?. 
- Sevgilime. 
- Bekliyor mu?. 
- Bekliyordu, bekliyor, bekli -

yecek .. 
Kadm bir kahkaha attı: 
- Öyleyse akşama kadar be -

raber gezelim. 

Bir otomobile atladılar, Büyük· 
dereye çektiler. Otelde öğle ye -
meklerini yediler. Salonda kahve -
lerini içerlerken erkek sordu: 

- Eh, artık kim olduğunuzu 
öğrenebilir miyim?. 

- Hayır. 

- Yazık L .. Pek çok kadın ta -
nıdım, fakat sizin gibisini görme -
dim. Siz harikulade nefis bir mah
luksunuz ... 

Kadın göz süzdü: 
- Sen de benim ho!uma git -

tin ... Gelecek cuma, ayni yerde, 
ayni saatte gene buluıalım .. 

G'd' ? - ı ıyor muyuz .. 
- Ben yalnız ıidiyorum .. Va-

purla avdet edeceğim. Gelecek 
hafta görütürüz. 

Bu söz üzerine ayrıldılar. 
Eminönünde kadın telefona sa

rıldı: 

- Allo! .. Nedime! .. Bugün ne 
yaptın?. Bütün gün evde miydin?. 
Ala!... Bugün ben de bütün gün 
ıendeydim, beraberdik.. Anlatı -
rım, hepsini anlatınm ... Sen bir 
pot kırma, bugün bütün gün sen -
de olduiumu unutma. 

Eve ıirince kocası haykırdı: 
- Nihayet gelebildin yaramaz 

çocuk! Öyle merak ettim ki deli 
oluyordum. Sabahtanberi nerde -
sin?.. Ben burada can srkıntısın -
dan patladım. 

- Ben de Nedime aktama ka -
dar ağladım. 

- Nedimeye gideceğin aklıma 
gelmedi, beni evde çıldırttm. 

- Bir daha aklını bqına topla 
da "canın iıtiyona ıit !,, deme ... 

- Bunu lif olsun diye söyledi
ğimi biliyorsun .. Ben sensiz ne 'ya
parım?.. Beni affet canım!. 

Kocasını aff etmiıti.. Fkat koca
sı bilse onu affeder miydi? .. 

Hayır. Fakat o, manen kendi -
ni affettirecekti. bu cuma, kocası
nı evde yalnız bırakmış, onu deli 
etmi~ti, gelecek cuma da, ötekini 
köprü üıtünde beldetecekti. Bu su
retle kocası, bilmediği bu mace -
ranın intikamını alacaktı 

lar ıhakkında bugün Amerikaya 
bir nota gönderilmesi pek muhte· 
meldir. 

M. Chambelain, Avam kamara -
ıında bugün öğleden sonra yapa -
cağı beyanatı, bu notanın gönde -
rilmesine vakit bulunabilmesi için, 
gece celsesine bırakmıştır. 

Harp borçlarının yarısının öden 
meai hakkında esas itibariyle bir 
anlaşma elde edilmemiş olmasının 
İngiliz hiikumetini ya bu borçları 
tamamen tediye etmek yahut her 
hangi bir tediye yapmaktan çe -
kinmek taklarından birini tercih 
mecburi\•etirde bırakacağı söylen
mektedir. 

Harp borçları 
Bir taraftan da Londrada .. .. 

goruşme mevzuu 
LONDRA, 13 {A. A.) - Harp 

borçlarının 15 haziran taksiti hak
kında şimdiye kadar İngiltereyle 
Amerika arasında hiçbir anlaşma 
olmamıftrr. 

Dün akşama kadar, Amerika -
dan, bir kısım lf"diye yapılmak tek 
lifinin k,. i>'ıl t.dit:l ıG-ine dair hiç -
bir haber gelmemİ!tİr. Ve kabul 
edildiğine dair de ümit verecek 
bir işaret yoktur. 

V AŞlNGTON, 13 (A. A.) -
M. Makdonald, harp borçlarma te
mas etmİf olması - Beyaz ev -
tarafından tam bir sükutla kartı -

==================::;:==:;:::;;:==:::az;:::~ııaınnııtır. 

Moskovada 
105 bin kişilik 

spor şenliği . 
Moskova, 13 (A. A.) - Tasa -

jansı bildiriyor: Bugün Moıko • 
daki Kızıl meydanda Stalin, Mo -
lotov, Kalinine, Kaganovitch, Vor 
şilof ve diğer hükumet erkanı ile 
sefirler ve binlerce seyyah hazır 

olduğu halde Moskovanın 105 bin 
sporcusu tarafından büyük spor 
§enlikleri yapılmııtır. 

Sporcuların Moskovanın cadde 
ve sokaklarından geçmeleri, kuY -
vet, gençlik ve sihhat manzarası 
arzediyordu. 

Jimnastler, clerinden topları bu
lunan futbolcular, raketlerini taşı
yan tenisçiler, elelrinde kürekle -
riyle kayık yarışçıları, boksörler , 
iskrimciler, paraşütçüler ve alpi -
nistler, muhtelif renklerde mayo -
lar giymişlerdi. 

Bunlar çalışmağa ve icabında 
Sovyet Rusyayı müdafaa etmeğe 
hazır olan sporcu gençliği temsil 
ediyorlardı. 

Bedeni terbiye yüksek meclisi 
reisi M. Antipov sporculara bir 
geçit resmi yaptırdı. Bundan son
ra sporcular, bir çok spor ekzersiz
leri yaptılar. Geçit ve merasim es
nasında Sovyet kabili sevk balon
ları ve tayyareleri Kızıl meydanın 
üzerinde uçuyordu. 

• AJakada'r ına.hfiller borçlular 
taraf mdan vazıh hiçbir teklif alın
madığı için hiçbir cevap hazırlan
madığını söylemektedir. 

LONDRA, 13 (A. A.) - Al -
man moratoryomu neticesi olarak, 
Almanyaya uzun vade ile borç 
vermiı olan İngiliz alacaklıların 
mümessilleri tarafından bir komi -
te teşkil edilmiıtir. 

Yeni bir zeplin 
Berlin, 13 (A.A) - Friedrichs· 

haf en' de yapılmakta olan yeni "1-
2. 129,, zeppelini, 1934 senesinde 
bitmiı olacaktır. Uzunluğu 248 ve 
en büyük kutru 41 metre olacak -
tır. 

Yeni zeppelin, graff zeppelin' -
den büyük olacak, 16 helium hüc
reıi 4400 beygir kuTetinde Diesel 
motörleri olacaktırA 

Bu motörler, tayyarecilikte ilk 
defa olarak kullanılıyor. 

Dünyayı dolaşan tayyareci 
I 

Moskova, 13 (A.A.) - Tayya-
reci Mattern, saat 22,15 te Alas -
kaya müteveccihen KbabaroYık -
tan hareket etmiıtir. 

Hindenburg'un sıhhati 
Berlin, 13 (A.A.) - Cümhur r~ 

isi mareşal Hindenburgun gılya 

hasta olduğuna dair ecnebi mem· 
leketlerinde ortaya çıkarılan de -
koduların aslı yoktur. 

Mere!al Hindenburgun sihhati 
yerindedir. KE:ndisi bugün Şarki 

Prusyada Neudeck'daki malikane
sine oturamaktadır. 

Voleybol ve basketbol --'"'""ııı""""''m••ttm•-"""''""''""'-'"'uınııuuıuı•ıoıııı 
blrlncilikleri mabJyr.tlnde olan turmmı, diferl ise resmi 
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Hacıların döktükleri bir milyar pa J yolunu bularak Mekkeye 
ra karıısında içinde hiç bir alaka karar vermiştim. Plind' 
uyanmıyordu. Soranlara dedi ki: Muvaffak olacağım he.111~..I 

- Ben ziraat mütehassısı sayı- muhakkaktı. Arap elbı,elP_'. 
lırım .• lbtisa11m zeriyattadır. Pa • rek iki Suriyeli tacirle ~ 
tates kumda iyi yetişir. Dünyada ve Ciddeyle Mekke • .........-. 
Arabistandan daha kumsal arazi işleten şöförlerden biri~İ #j 
bulmak mümkün mü?. mak kafiydi. SabahleyiJJ 

Bir damla suyu olmıyan bir yeli arasında yola ı!!Hr.llfl......
memlekette patates dikmeğe kal - ile Mekke arasındaki ~ 
kışhğından dolayı herkes hayret e
diyor. Ve onunla istihza ediliyor -
du. Van Jonks bu sözlere kahka -
halarla gülerek: 

... Azizim, fırında patates yetiş-
tirilir mi diye bağırdı. te 

Dondas Dugal bulunduğu cemi 
yette pek de hesaba katılmıyan 
kimselerden olduğu için kimse o -

nunla alakadar olmazdı. Yalnız 

Sovyetli doktor kadın ve ben ona 
biraz teveccüh gösterdik. 

Ateşin maden Zenzinof nufuzu 
devecilerinden daha ziyade iştiga
le değer buluyordu. Kumral, yakı -
şıklı bir delikanlıyı bolşevik aki -
desi hidayetine mazhar etmek hoş 
bir şey değil miydi?. Diziyle masa 
nm altından Dündasın dizine vur
du. 

Bana gelince, genç lngilizin 
ı;afdilliğini biraz uydurma buldum. 
Nice aptallar kendilerini akıllı di
ye satarlar; aptalca duran adam -
larm zek; nl'1'.lası ihtimali neye düR 
§Ünülmesin?. 

Van Jonks ta geçirdiğim bu ge 
ceden sonra mühim hadiseler oldu. 
Y eıil örtülü masada oturanlann 
birçoğu az çok f elikete uğradı. 

Sanki ıeamet üzerimize ç.ullan -
Dllflı. 

ilk darbe yiyen Van Jonks ol -
clu. Vahhabi hükumetine top ve tay 
du. Vahabi hükUmetine top ve tay. 
yare satmak için bir mukavele ak
tetmişti. Acaba F elemenklinin 
dostlarından biri mukaveleyi o ge
ce okuyup içindekileri öğrendi mi 
bilinemez. Her halde lngiltere hü
kUmeti iti haber aldı ve mukavele 
İptal edilerek bir İngiliz hesabına 
tecdit olundu. ltalyan memuru 
Eks kzito limandaki bir vapura 
gizlice birçok sandık "Mari T e -
rez,, riyalı doldurmu~tu. Bu ri -
yallar B~hriahmer sahillerinde ge 
çer, bu parayla· şarkta faşist pro -
pagandası yapılacaktı. Vapur li -
manda yandı. Paralar denizin di
bine gitti. Tabii bu kaza da İngi
liz siyasetinin lehindeydi. 

Madam Zenzinofun başına da -
ha büyük bir felaket geldi. Bir ko
münist meselesinde alakası oldu -
ğu iddia edilerek Arabistandan çı 
karıldı. Acaba onu kim ele ver · 
mişti. Fazla dost edindiği bir ada· 
ma esrarını söylediği iddia edildi. 
Fakat bu adamm kim olduğu an -
latılamadı. Arap zaptiye nazırı iri 
yarı bir zenciydi. Kadını isticvap 
etmişti. Dündas Dugal bana dedi 
ki: 

- Zannedersem bu herif ka -
dını kırbaçlamadı. Bir beyaz ka • 
dm bol§evik dahi olsa bir yer
li tarafından işkence edilmemeli. 

rağmen 

na -:~·· lemem1~ti- 1'! .. "" 

nu~t· •1· ~-.n !'on-,_ J): ..... aı 

ram ettiniz mi?. 
Bu sözü aptalcasına 

kat Dündas ilave etti: 

puan yapmak memnu d 
k\unetin bütün yüksek 
lonyayla midelerini y __ ı.ll 
hat olmanın hoş bir ~ 
mi?. PoHs miidi.!r;.; iki~ 
çince zilzurna ıSarhoı o~ 
bazı if§aatta bulundu. 

Bu noktaya geliDce 
tehzi bir tarz. aldı ve da 

tim: 
- Bana ne? .. 
- Hiç .. Size taallôka 

m biliyorum. insan ara 
rile alakadar clmaaa 
ri ne bilsin?. Maa.mafila 

. l tan'"11 bfrfncfflfldfr • 
Voleybol ve Basketbol heyetin- N'ctk!ede tumuTa birlnclllğfnl GnJatasa • 

den: 
Beyetıml..ı; \"olcybol ve b.-.·tbol blrlnclllk

lcrtnl 19-l>-933 tarihinde ikmal etmı,tır • 

l"o~yW ınü_..lmlan iki defada 1111111111-

tır. BlrllU'..lal btaabul llfrhıi1llltllle baurlık 

ray, re!mi 1 tanbol birlnciliğ'inde Fenerbn.h-

~ takrmlıuı kil:ııannn,lanlır. Basketbol bl -

rlllcDlğlnde lstanbulspor takımı ka:ıanmı!Jhr. 

Mllldfatlar %1 __.._ 933 çarpmh &'llaU 

nuntaka merkezinde verllccektır. 

Bu hadiselerden sonra benim 
baırma gelen devede kulak sayı -
la bilir. Eğer masum, ne.zih, Dündas 
Dugalin bu i~le de alakası olma -
saydı kayıt bile etmezdim. Ben 
hristiyan olmaklığıma rağmen bir 
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lktısat konferansın da Türkiye 
Dünya iktısadı ve iktısadi buhran 

hakkındaki fikirlerimiz 
-7-

3 - Milli cihazın kurulması İ · 
Sin li.zımgelen finansman muame 
leletinin daha uzun vadelerle tan • 
ıiıni esası takip edilmektedir. 

4 - ihracatı temin edecek ve 
faılalaştıracak en uygun tedbirler 
alınrnaktadır. 

5 - Umumi tediye muvazene.si· 
rı. 1 lllemleket lehine ıslah edecek 
l!!dabir alınıyor (tediye muvaze -
})enıize tesir yapacak mübrem sa -
na ·· ı . Yıın kurulması, zengin maden e-
,.'lllizin işletilmesi.) · 

b. 6 - Emisyon bankaları tipinde 
ır merkez bankamız vücude ge -

1 irilrni~tir. 

7 - Ve onun vesaitile Türk pa
tllaının altın kuvertürü tedricen 
"li<:ude getirilecektir. 

8 - Bu hazırlık devresinde en
flasyonist hareketlerden içtinap o
h1nrnaktadır. 

Görülüyor ki; Türk devleti, pa
t"'8ını altın esasına göre stabilize 
rlnıek iç.in en rasyonel, en güç ve 
11\kat en sağlam yoldan yürümek -
•t:c1ir. 

KambiJo takyidatı 

Türkiye aldığı malların bedeli
"i altın dövizle muntazaman ödi
~~•1 bir memlekettir. Binaenaleyh 

1
1ı im için: "Beynelmilel münase· 
'a~ ticariyeyi tazyik ediyorsun,, 
hklinde bir objeksiyon mevzuu 
hahsolama.z. 

"F ownisseurs,, memleketlerin 
l\araları bloke olmui değildir. An • 
c:a.k, bu vadide takyidabn peydcr -
l'ey kaldırılması (Streza'da işaret 
tdildiği gibi) merkez bankalarının 
11 talarındaki müzaheretle hafifle • 
~ebilir. 

Merkez bankaları arasındaki 
~retler gibi, uzun vadeli is-
liL la "b. k A • "'l"a:& r gı ı, paramızın anunı 
1'likrarına yarıyacak vesaitin ihza
~ tihi, ing;iliz lirası, altın esası gi
~ tlıevzularda daha tafsili izahatı, 
~ t\inlük maliye v~kaleti murah · 
La&]~rı muhterem arkada~larınuza 
~ttyoruz. 

.\"- :t- .. 

1 Dünya iktısat konferansı hazır-

t~k komisyonunda Ziraat Vekale
ı ın·· f usteşarı Atıf Beyefendi tara-
~ından diinya iktısadı ve iktısadi 
llhı-an hakkında · yapılan izah : 

Bugün dünyanın her köşesinde 
~etey-.ı eden hadiseler bize sara
t aten gösteriyor ki beşeriyetin ik
~'-di ve içtimai bünyesinde sı -

~ lltı ve ıztırap veren gayri tabii, 
ıuJc, marazi bir işleme vardır. 

.. Eier bugünkü medeni insanlı
gın k 
, anında saf hayat cevheri ma· 
d~ 'Ve ınahfuz kalını~ ise o, bu ba
h~teden yorgun Te bitkin da-

1 ol 
~ak sa sağ ve muzaffer çıka-
•an:ır, Aksi takdirde. medeni in
kibeık karanlık ve tehlikeli bir a
\ir le doğru sürüklenip gidecek -
bi · Bugünkü vaziyet kar§ısında 
ta. ıe betbinlik veren alimet buh· 
nın ı-uhla d . "d' 1-fer . ra a aırayet etmesı ır. 

d~ tnılf et bugünün sıkmbsı için
ır_PtYaı-ının endişesine kendini 

•h:J~~~'' korku, dehşet ve ümit· 
bı ıçındedir. Ruhlarda içtina· 

ke:ayr~. ~~bil mukadder bir fela-
n °nunde hissedilen ürkme 

vardır. Her millet, kendisini kur 
tarmak gayeretine düşmüştür. Te
sanüt yerine kuvvetli bir egoizm 
milletleri birbirinden uzaklaştır • 
makta ve tecrit etmektedir. Hal· 
buki medeni milletleri le!kil eden 
kavimler arasında tesanüt ve mü
~reket zarureti bugünkü kadar 
vuzuhla sabit olmamıştır. Bir mem 
lekette çıkan sari hastakıltan mü
sap aharın vaziyeti diğerleri için 
nasıl tehlike ise içtimai ve iktısa
di buhrana tutulan her hangi bir 
memleket diğerleri için öylece 
tehlikelidir. Bu tehlikeden sadece 
uzaklaşmak demekle kurtulunmuş 
olmaz. Bilakis tehlikenin esbap, 
imilleriyle ve onun bertraf edil
mesi imkinlarım ara~tırma.kla ve 
bu vadide müsbet ve cesaretle ha· 
reket etmekle önüne geçilir: 

Esasen bugün hiç bir millet 
buhran afetinden masun kalmıJ 

olmadığından bir araya toplana -
rak bundan kurtulmak çarelerini 

dü~ünmeğe lüzum göstermektedir. 
Bu konf eran.slarm şimdiye kadar 
müsbe ve fili bir netice vermediği 
maliimd• r. Önümüzdeki akti mu

karrer Londra iktısat konferansı -
mn mu,·aff akiyetle neticelenip ne
ticelenmiyeceği hakkında bir fikir 
edinmek İçin buhranın mahiyetini 

esbap ve amillerini, seyrini kısaca 
tetkik etmeğe lüzum vardır. Bu 
t~ net.ic~şinde krizin bugünkü 
iktısat cihanının tashik ve tedavi· 

si mümkün arizi bir kusurdan mı 
yoksa mevcut iktısat sisteminin, 

organik bir işleme teşevvüşünden 
mi tevellüt ettiği meydana çıka -

caktır. Eğer buhran düzeltilmesi 
kabil bir arıza.dan ileri geliyorsa 
bunu ıslah etmek çarelerini bulup 

tetkik etmek müşkül olmıyacaktır. 

Yok eğer fenalık doğrudan 

doğruya d~temin kendi bünyesin
den doğuyorsa bu organik arıza -

ntn ıslahr imknnsız olduğu gibi 
bugün cihana haklın olan kapita

lizm sisteminin kendi aleyhinde 
knrar vermesi de beklenemiyece -

ğinden tabir kanunların merha • 
metsi~ bir tasfiye suretiyle beşe -

rin mukadderahm halletmesine 
tevekkül ile inllz<ı.r etmek lazım
gelecektir. 

Fransız ihtilalinin doğurduğu 

liberalizm ve endividöalizm neti· 
cesinde l>eşeriyet gerek servet is· 
tihsalinde, gerek servetin taksim 
ve te.vziinde mazinin feodalite lo
calar ve emsali bilumum kayıtla -
nndan ve bağlarından kurtulmuş 
ve mutlak bir scrbestiye mazhar 
olmuştu. Bu !erbesti:ri c: crhal b ir 
ihtira. devri ~aldp etmi~lir Buha~ 

kuvvetinden vapurlar, timendifer
ler, dakumac.ılık makineleri başta 
olmak üzere fabrikacıhk. elektrik 
kuvvetinin telgraf ve telefon mu · 
haberatı, tenvirat, dinamolar. e -
sans kuvvetin<len motorlar, otomi
biller ihtira edilmi~ ve kimya sn· 

dilen yeni sanayide istismar edil
mesi bu muvazeneyi esasından 
bozmuştur. 

Arzettiğim ihtira endüstriyi do
ğurmuş, endüstri antrıprizleııi ya
ratmıştır. Antrıprizler yüksek ve 
cessurd teşebbüs erbabının gayre
tiyle büyük sermayeleri bir araya 
toplamış ve akla hayret verici ka
zançlar ternin etmiştir. 

Endüstrinin insanların haleti 
ruhiye.inde yaptığı büyük tesiri 
burada kaydetmek mecburiyetin -
deyiz. El imalatı devrinde insan
ların zevkini temin eden hassa 
keyfiyet idi. Makine sanayii dev
rinde bu zevk kemiyete intikal 
etmiştir. El sanayii güzelliii ıala· 
beti, metaneti, sanatı temin edi • 
yordu. Makine sanayii bunlara 
asla iltifat etmiyerek adede kıy -
met vermiştir. Eşyada eskilik ( u· 

zun müddet dayanma) Ye nadirlik 
evsafı yerine çokluk ve yenilik 

meziyetleri kaim olmu§tur. Asrı -
mızın farik vasfı olarak (sıfat) 
yerine (adet) istihdaf etmiştir. 

insanların yeni zevki olan adet 
ihtiyacmı tatmin etmek için dün
yanın buharlı, .elektrikli makine -
leri cehennemi bir faaliyetle i!le

meğe "koyulmuştur. Bir gün öyle 
bir an geliyor ki, fabrikaların çı
kardığı adetler beşerin doymaz 

zannolunan bu ihtiyacını doyur -
duktan ba~ka artıp kalıyor. Arz, 
talebi geçiyor, fiatlar düşmeğe 

başlıyor. İşte ilk buhran başla -
mış oluyor. Buhranı halletmek i· 
çin bir taraftan iktısadi kanunlar 

harekete geliyor. Cesaretli ihti -
yatsız bankaları, ihtiyaçtan fa.zla 
imalat yapan fabrikaları iflasa ve 
kapatmağa mahkUın ederek arzı 
talebe göre tanzime ichar ediyor. 

Diğer taraftan arzın hüyük ~si
yeti Bismark, Fransız ihtilalinin 

koyduğu Jiberalirzın ve andividöa
lizm esaslarından rücu ederek mü
badele scrbestisi yerine gümrük 
himayesini ikame ediyor. 

(Devamı var.) 

Üsküdar asliye hukuk hakintli- ' 

ğinden: Müddeiye Sivasti H. ta -
rafından Tophanede Döşemeci so
kak 51 No. da sakin Viktor Efen

di aleyhine üç seneden'beri evlilik 
birliğin uhtesine tahmil ettiği 

vazifeleri ifa etmemek kastiyle 

hanei zevciyeti terkettiğinden do
layı talep edilen ihtar kararı Vik· 
tar Efendinin ikametgahı meçhu

liyeti hascbeile ilanen tebliğ edil
diği halde lıanei zevciyete dönme· 
diğinden bahisle boşanma davası 

açılmış ve sulh teıebbüsü için da· 
vetin dahi boşanma davası ile bir
likte mukarrer bulunmuş ve boşan 

:ma dava arzuhal sureti mahkeme 
divanhanesine asılmış olduğundan 
tarihi ilandan on beş gün zar:fın · 

da Viktor Efendinin dava arzıha · 
nayii ile büyük sanayiin gıdası o· line cevap vermesi ve 15- 7-933 
lan kömür ve demirden bilitibar cumartesi günü saat 10 da gerek 

madenci!:k büyük inki~aflara maz te~ebbüsü ve gerek muhakeme ic
bar olmu~tur. rası için Osküdarda Paşakapısında 

Servetin istihsal ve tevzi;nde - dairei mahsusunda Üsküdar hukuk 
ki ıserbestisi binefsihi istihsal ve mahkemesinde isbatı vücut etmesi 

t~i tartlarındaki mazinin muva· ı· lüzumu ilanen tebliğ olunur. 
zenesini bozmağa kafi iken, arze· (4481) 

Devlet. Demiryolları ilanları f _________ , 
Yolcu ve eşya nakJiyabnda mühim ve 

umumi tenzilat 
15 Haziran 933 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarında 

(Erzuru'll hattı hariç) vasi mikyasta tenzilatı havi O. D 170 ve 
D. O /7 l numarala hususi tenzilli tarif e ler tatbik edilecektir. Ten
ziJil uzun mesafelere yapılacak nakliyatın muayyen mesafelerden 
ilerisine ait ücret hisselerine raci o'up yo 'cu, bagaj. seyriseri ve 
seyrihafif birinci sınıf eşya için 601 kilometreden itibaren °O 60 
ve 801 inci kilometreden itibaren °o 80 ve dokuzuncu tarifenin 
ikinci sınıfı için 902 kilometreden ve üçüncü sınıfı için 1~97 
kilometreden itibaren % 70 raddesiodedir. 

O. D./10 numaralı tarifeye tevfıkan 600 kilo netreden fazla 
mesafelere nrnıçh vagonlarla taşınacak mayiat ve D. D.140 nu
maralı tarife ile 600 kilometreden fazla mesafelere gönderilecek 
me.yvalarla 1572 kilometreden fazlaya nakledilecek sebzelere de 
D. D.170 numualı tarife tatbik edilecektir. 

1 Temmuz 931 tarihinde tabı ve neşredilm :ş bulunan yolcu 
i:cret cetvellerinde. yanlı ücretlerin 600 kilometreden fa.zla me· 
saleye ait tam ve çocuklara mahsus olanları 15.6.933 tarihinden 
it ıbaren hükümsüzdür. 

Danrga YC nakliyat ruimleri dahil olduğu balde bazı mü
him istasiyonl-ara ait yolcu ücretleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tam 
il n cı lll üncii 

Kuruş Kurut 
Haydaıpqa - S1ns 2446 1552 

" - Malatya 2661 1692 
,. - Mersin 2420 1535 
,. - Samsun 2677 1702 

" 
- Kayseri 2302 1459 

it - Adana 2407 1527 

" 
- Niğde 2363 1499 

Ankara - Samsun 2301 1458 
,, - Malatya 2624 1669 

F azLa tafsilat içia istasiyonlara müracaat edilmesi mercu· 
dur. (2675) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

40 Ton Taıbin yağı kapalı zarf 29 • Haziran - 933 perşembe 
güoü sut 10 da. 

40 
" 

Gaz yağı " .. 29 - Haziran - 933 perşembe 
günü saat 14 te. 

200 " 
Dizel mayı mahruku ,, l ·Temmuz - 933 Cumartesi 

ganü saat 14 te. 
30 ,, Benzollu benzin t• 1 • Temmuz. · 933 Cumartesi 

günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı ıçın kapalı zarf usulü ile mübayaa 
edilecek olan yukarda cins ve miktarları yazılı Tarbin yağı ve 
sairuio ıartııamesini görmek istiyenlcrin her gün ve itaya talıp 
ola•l•nn da hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kasımpaşada 
Deniz Levazım Satıaalma komiayonuna m\Hacaatları. (2581) 

Ankara Mıntakası Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Ankara Vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere t240) adet sap 
arah.sı 1 - Haziran - 933 tarihinden itibaren 27 gün müddetle 
kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur . 

Şartnameyi anlamak ilzere taliplerin Ankara, Eakişehir, Bur
sa, lstanbul, fnegöl, Adapazarı Ziraat müdür Ye memurlarına 
milracaat etmeleri lümmu itin olunur. (2553) 

lstanbul Evkaf MüdürlU~ü ilanları 1 .___ _____ _ 
T qdelen suya na son senelerde pek ıiyade arta" rağbetten is· 

tifade emelile bir takım sulann Taşdelcn suyu namı altıncia sa
bkhğı•daa fikiyet edilmesi n.a~arr dıkkate alıoara bunun kat'i 

0 •aralc önüne: geçilmesi için damacanaların ağzına ETkafça da 

bir kurşun vurulması muvafık görülmüş, taklidi müşkül, takibi 
kolay olan bu mühürler arzuya tabi o ' mak üzere vurufmıya b'aş
la••aşlır. Kaqun mühürler dört ltöşelidir. lçi.udeo tel död dafa 

c'olaşmaktadır. Üzerine vurulan damğanın b:r tarafında üstünde 
ufak bir ay ye a l tında "Evkaf,. diğer tarafıuda Ta~defen yazılı
dır. Taşdelen nyu sahcılannm ve bebemahal Ta,Mlen suyu 
·tın.ek :raruretmde olan ve llQ anndan şüphelenlllekte bulunan 

7 evatın nazarı dikkatine arıo'uour. (2698}. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Tacirlerin müessese! ticanyclcrine ait alım ve satımlarda istih· 
dam olanan tellal Ye simsar ve plasielerin de Odalara kayda 
mecburi olduğundan bu gibi işlerle meşgul olanların 15 · Hazi
ran· 933 ten itibıtrett üç ay zarfında Oclaya müracaatla kayıt• 
larını icra ettirmeleri lüzumu ilan o!unur. (2706) 



Likör ve Şarap arı 
MODA Deniz Banyoları Açıldı (4224) 

Nafıa Vekiletinden: 
Malatya, Etaziz ve Erzincan vilayetlerinde Fırat nehri üze· 

rinde yapılacak muhtelif açıkhklarda betonarme ŞIRZI, SUL
TANMELlK, ILIÇ ve KABEN MADEMi köprülerinin inşaata ka· 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprülerin keşif be· 
delleri mecmuu 11160659,, lira "95,, kuruştur. Münakasa 2 Tem
muz 1933 pazar günü saat 15 te Nafıa Vekil etinde yapılacaktır. 

Münakasaya yalnız, bir gözü en az 40 metre açıklığında 
betonarme veya kargir bir köprü inşasını teabbüt ve iyi bir su· 
rette ikmal eylemiş olduğunu ispat edenlerle ba derece fenni 
ehemmiyeti haiz olan ve asgari "200,00011 liralık bir inşaatı bir 
defada muvaffakiyetle yapmış olan ve aynı zamanda yukarda 
yazılı şekilde bir köprü inşaatını bilfiil ve müstakilen idare et· 
miş ve betonarme inşaatında tecrübe sahibi bir mühendiı istih· 
dam etmeyi kabul eden talipler kabul o:unur. 

Münakasaya gireceklerin yapbkları işlere ait vesikaları mü· 
nakasadan iki gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne göstererek 
bir ehliyet vesikası almaları ve teklif mektuplarını münakasa gü· 
nü saat 15 e kadar Nafıa Vekileti Müsteşarlığına vermeleri la
zımdır. 

lstiyenler Münakata kağıtlarını görmek üzere Nafıa Veki
leti Y olJar Umum Müdürlüğüne, Istanbul ve lzmir Nafıa Baımü
hendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa kiğıtlar1 10 lira mukabilinde Nafıa vekaleti Le-
vazım Müdürlüğünden satın alınabilir. (2518) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

20 Ton Tatbin yağı Pazarlıkla münakasası : 17 • Haziran -
933 Cumartesi günü saat 14 te. 

20 it 
Makine yağı Pazarlıkla münakaıası : 17 · Haziran · 

933 Cumartesi günü saat 15 te. 
24 ti Dizel yağlama : Pazarlıkla münakasası : 17 • Haziran -

yağı 933 Cumartesi günü saat 10 da. 
30 

" 
Motorin : Pazarlıkla münakasası : 19 · Haziran • 

933 Pazartesi günü saat 10 da. 
:ıo 

" 
Gaz yağı : Pazarlıkla müaakasası : ı9 • Haziran· 

933 Pazartesi günü saat 11 de. 
17 

" 
Benzin : Pazarlıkla müaakasası : 19 • Haziran • 

933 Pazartesi günü saat 14 te. 
15 

" 
Benzin Pazarlıkla münakasası : 19 - Haziran -

40 " Dizel mayii 
933 ı>azartesi günü saat 15 te. 

: Pazarlıkla müoakasası : 19 - Haziran -
mahruku 933 Pazartesi günü 11aat l 6 da. 

DfHliz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları 
ynılı malzeme pazarlıkla münakasaya konulduğundan evsaf ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün ve mezkur malzemeyi ita· 
ya talip olacakların da hizalarındaki gün ve saatlerde Kaaımpa· 
şada Deniz Levazım Satıoalma komisyonuna müracaatları. (2702) 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında 

inşa edilmekte bulunan talebe pansiyonu, rektörlük binası, teş
rih ve teşrihi marazi binalarının elektrik tesisatı 21 gün müddet

le kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkur tesisatın münakasa evrakı 30 lira mukabilinde ve
kalette Yüksek mektep ve enstitüler bürosu Müdürlüğünden alı· 

nacaktır. 
Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılan vesikalarla kendi 

tekliflerinin % 7,5 niıbetinde muYakkat teminatlarlle birlikte iha· 
le pnl olan 1/Temmu7./933 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat lS te Vekalette müteşekkil inşaat komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. Teminat olarak nakit ve çek kabul olunmaz. (2624) 

----------------· SEYRiSEFAiN 
f\leıkezi idaresi Galata köprlil 3ŞI n 2623 
ŞubcA, Slrlı:rcl Mühürdar zndc ilan 22640 

Trabzon Postası 

Cumhuriyet 
14 HAZiRAN Çarşamba 18 de 
Galata rıhtımından. 

lzmir - Mersin Postası 

ANAFARTA · 
16 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımmdan kalkarlar. 

(2687) 

17 • Haziran • 933 den iti· 
baren tatbik olunacak Ada
lar ve Yal ova hattı Yaz Ta· 
rifesi iskelelere asılmıştır. 

(2707) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ Postası 

Dumlupınar 
VAPURU 

15 Haziran pertembe günü saat 
18 de Sirkeci rıhtımından hare
ketle Zonguldak, lnebo~u. Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize limanlarına 
azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentah~a 
müracaat. Telefon: 22134. (4423) 
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Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat Mildiirü: ı. Sııfa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

~t:.:J Q K iYE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

Emniyet Sandığı 
/ 

Müdüriyetinden: 
Sandığımızda 15 - Haziran tarihinde11 

itibaren yapılacak ikrazlarda tatbi~ 
olunacak faiz ve komisyon nisbetlet• 

aşağıda gösterilmiştir. 
1 - Emlak mukabili ikrazda : Kargir binalar için senevi q;, : 

faiz ve peşin % 1,5 komisyoıı 11 

hoır. , 9 
: Ahşap binalar için senevi ~o 

faiz ve peşin % 3 komisyon alı 111'' 
Bu nevi ikrazlarda borcunu vadesinde cdemiyenlere peşiP , .. 

lınan komisyonun yarısı iade edilir. 
2 - Mücevher mukabili ikrazlarda peşinen alınmakta 01~~ 

maktu % 3 komisyon bundan böyle alınmıyacaktır. Hesap k~sı 3 
diği zaman senevi % 9 faiz ve yine senelik olmak üzere qo 
komisyon alınmakla iktifa edilecektir. 7 

k • % 
3 - Meskfık ve ülçe altın mukabilinde yalnız senevı ' 

faizle ikrazat yapılacaktır. ..,, 
4 - Esham ve tahvilat mukabili ikrazlarda senevi % 9 fııı _ 

alınacakhr. Altm ve tahvil kıymetinin % 75 ne kadar avaD5 ve 

rilecektir. d'e 
5 - Tevdiat bonoları mukabilinde yapılacak ikrazatta mu .', 

Sandıkça verilen faizin % 2 fazlası alınmakla iktifa edilecekt•; 
Sandığımıza elyevm borçlu bulunanlar muamelelerini irnbııl ~l

tecdit ettirdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki bu teneııU 
den istifade edeceklerdir. (2708) ~ 

ZA Yl - Beyoğlu maliyesinin 
1373 liva numarasile almakta ol ~ 
duğum maaşr.ma ait mühürümü 
zayi eyledim. Hükmü olmadı(ım 
ilan ederim. Malul asker gazi Os" 
man. .(4473) 

Memur aranıY~~or 
Temsil kabiliyetini haiT. ışg-oııır ':ııı'"' 

'.J'it"JJ'~ 
Jar aranıyor. Oivan_yolıındn. 

sokağında ' nwnarııy.ı. milrııcııat (~) 


