
19anıet koparsa sinema 

ları ne yapacaklar?,, 
ci sayıf ada okuyunuz! 

Dünyanın mali kalkinması 
için Londra konferansı 6ir 
komisyon teşkü ediyor I 

Talırir Telefonu: 21379 Sah 20 HAZIRAn • (' lllCI .,. ) • 1933 idare Telefonu: 21370 

Maarif A 

ur ası Teşkili Hazırlı" 
~turga tehlikede Q· ..................................... . 
ır tek adamla 

•• 
Jtnıini müdafaa 
eden memleket 
4 ~ada vaziyet her ıün bir 
~ha karıfıyor. Karıtıklığın 

) lllemleket içinde (Amch • 
t\ııi Almanya ile birletmek 

1'1 olanlar ile bugünkü kü
'-Uıtakil Avuıturyayı yaf&t • 
~ İıtiyenlerin mücadelesinden 

l!ıücadelenin en tiddetli 
'-fhaya ıirmesinden ileri ıe- ı 

ltil&f devletleri umumi harp 
İnde eıki Avuıturya Maca
P&rçaladıktan ıonra Viya· 

\l~inden de etrafında pek 
~ 1111' arazı muhiti ile beraber 
~~tya devletini tqkil ettiler. 
~ bu büyük ve tarihi ıehre 

llıclan verilen arazi oka -
itti~ İdi ki, yeni Avusturya devı

"ll vaziyette adeta gövde • 
ayrılımı bir bata benziyOI'

\. '1 gövdeıiz batın kendi ken
t'tamak mecburiyetinde kal· 
~ha ıulhun ilk zamanların

~ \ı.. •• ı. •Hı .. 1rı .... u7andırmıya 
~ Bu zorluklann en ebe~ 

lai tabii paraaızbktı. 

'0.-.ıı için Avuıturya hükmeti 
'~anlarda karıılıkıız ki.ğıt 

'ba111ıaktan batka çare bula· 

Devamı lkincl Sa11ıfada 

Cümhuriyet Maarifinin 
Terbiye ve tedris işleri 
Maarif Şurasının kararlan vekilin 

tasdiki ile kat'ile1~cektir 

Londra konferansında 

Nakit istikrarı işinde 
inkisarı! bir hayal 

49 memleket gümrük mütarekesine 
giriyor, yalnız Yugoslawya girmiyor 

Gandi hareket için 
Londra kon/eransını 

bekliyor/ 
Paris, 19 (A.A.) - Gazetelerin 

hemen hemen aktedilmit aibi teli.k 
ki olunan nakit mütarekesi meae • 
leMnde Amerikanın aldıiı hattı ba 
reket dolayııiyle büyük bir hayal 
İılkİArlDA uiramıılardır. Gazete - , 

··-------... -----ıııiiııllİiiııııııiııilı .. · ler, bu münuebetle M. Daladier 
ile M. Bennet'nin evvelce aöylemit 
oldukları ve Londradaki bütün 
murahbaılarm dütündükleri veç
bile, nakit iıtikrarı, konferanı me 
saiainin esaıını tetkil etmektedir. 

Sinema 
Sayıfası A'V11kat - ha ....ı 31d8rtl8ttla8 baaa tefenaatlle 

..aat ki .... -· lldtlnaetllllal labat ~ 
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Avusturya tehlikede ...................................................... Gazi I-lı· 
Bir tek adamla reji
mini müdafaa eden 

memleket 
Başmakaleden Devam 

sılantı içerisine atmı§tır. Bu taz
yikten maksat Avusturyayı yaşa • 
mak için Almanyanın kucağına 

atılmağa mecbur etmektir. 

Para işleri hakkında 
Londrada verilen kararlar 

Anteplilere kır 
metli bir iltifat 

Gaziantep, 19 (A.A.) -1' 
cümhur Hazretlerinin, An 
bulunan belediye reisi~i~i 1' 
buyurarak memleketimı:ııtl 
manlık ve tarihinden sitayİf~ 
bir lisanla bahis ve halkı1111~ 
lı\m ve iltifatlarının tebliğİ111 

buyurdukları öğrenilince ç 
bir sevinçle ıehir kamilen ~. 
mı§tır. Saat onda belediye 0 

ou binlerce halk karııııncl~ 
ait telgraf şiddetli alkışlar 

1 
ela okunmuttur. Fırka vil3Ye 
~i Ömer Asım B. bu te\' J 
kıymetini izah ederek arzı t 
kür edilmesi teklifinde bolı.ı 
ve alkışlarla bu teklif kabul~ 
mittir. ~ehrimiz bayram ytlP 

Malumdur ki Hitler esasen A
vusturyalıdır.. Alman tabiiyetine 
geçmesi daha geçen sene ol~uş -
tur. Hitler en geniş bir diktatör 
sıfat ve salahiyeti ile Almanyanın 

Daha komisyon teşkil edilecek te 
mali kalkınma düşünülecek ! 

batına geçtikten sonra Avusturya· 
yı Almanlık çerçevesi içerisine al
mak hayalini kafasına koymuştur. 

Hatta ilk büyük siyasi muvaffaki
yeti kendi memleketini Almanya 
ile birle,tinnekte aramaktadır. 

Ştı kadar var ki başta Fransa 
olduğu halde itilaf devletleri A -

Löndra, 19 (A.A.) - Para iş
leri komisyonu bu sabahki toplan 
tısını usule riayet edilerek müza
kere tarzına ait meselelerin teşki
line hasretmiştir. Komisyon, bu 
meselelerle daha evvelce mefgul 
olan tali komisyonun teklif ve tel
kinleri hakkında tetkiklerde bu -

vuslurya ile Almnnyanın birleşme lunmuş ve fU kararları almıştır: 

sini aala iyi bir gözle görmüyor. 1 - iki tali komisyon teşkili. 
Faıizm yolu ile A1manyanın Av- Bu komisyonlardan biri mali kal
rupadaki siyasetine yardım eden kınma ve mali vaziyetin düzeltil
ltalya bile böyledir. Onun için mesi meselesiyle ittigal edecektir. 
Alman ba,vekili Hitler Rayiş - tkinci tali komiıyon beynelmilel 
tağda söylediği bir nutukta Al- altın esasına yeniden avdet edil • 
manyanın Alman sayılan toprak • mesini kolaylaıtıracak daimi ted • 
lar üzerindeki isteklerini sadece birler hakkında tetkikat yapacak
munhedeler hududu dahilinde ta- hr .• 
hakkuk ettirmeğe çalışacağını söy- 2 - Beynelmilel tediyat ban
Jemiştir. Gene bunun içindir ki kası umum müdürünün ve millet
Hitler Avusturyayı Almanyaya il- ler cemiyeti maliye komitesinin 
hak etmek için ordu vasıtnsınn bir mümeısilinin para if leri komis 
müracaat taraftarı olmadığı gibi yonuna aza sıfatiyle ittirake da -
doğrudan doğruya Avusturya üze- veti. 
rine ıiyasi müdnhnlebrde bulun • T etl<ik edilecek meselelerin ko 
1l'lak arzusunda da değildir. misyonlar arasında taksimi mese

leıine gelince: 
Bununla beraber A vusturyada 

miktarları mühim bir yekun teş -
kil eden Nnzileri gizlice teıvik et 
mek, hatta el altından kendilerine 
maddi yardımlarda bulunmaktan 

Hitleri menedecek hiç bir kuvvet 
yohtur. Son zamanlarda turiznn 

Romen mümessili, Bulgar, Le
tonya, Lehiıtan ve küçük itilaf 
hükumetleri murahhuları tarafın
dan mü,tereken kaleme alınmıt 
bir beyannameyi bu murahhaslar 
n3mına okumuttur. 

Bu mütterek beyannamede zi· 

Hitlerin 

raatçi memleketlerin dilekleri bil · sasmın artırılması fevkalade ehem 
dirilmekte ve birinci tali komisyo mi yeti haizdir. Ve derhal yapıl
nun altın esasına avdeti kolaylaı- malıdır. Bunun içindir ki bütün. 
tırmak için, para hakkında bir dünya için makul bir para istikrc:.ı 

1• o " d l 1 lA d norma ızasyon sermayesı vucu a rı yapı maıı azım ır. 

getiril.mesini derpi§ etmesi teklif 
olunmaktdır. 

Gene bu beyannamede ikinci 
tali komisyonun ziraatçi memle -
ketlerdeki merkez bankalarına e
lastikit verilmesi çareleri ile uğ • 
raıması teklifi ileri sürülmüıtür. 
Bu müıterek teıkil edilecek tali 
komisyonlara havale edilmiştir. 

Bundan sonra, bu iki tali ko • 
misyonun reisliklerinin, M. Soks
un teklifi veçhile, M. Jung ile M. 
Kienbocka tevdi edilmesine karar 
verilmittir. 

Komisyon büroso öğleden son 
ra toplanacak, bir tali komisyon 
teşkil edecektir. 

Tali komisyonlar saat 18 den 
sonra çalışmağa ba!hyacaklardır. 

Para istikrarı 
Londra, 19 (A.A.) - Pamuk 

beynelmilel kongresi, M. Makdo 
nald kongrenin I<anaatini lfonf e -
ransa bildirmesini ve konferansın 
bunu ciddiyetle nazarı dikkate al
masını rica etmittir. 

Bu kanaate göre, ticaret piya· 

İkbsat komisyonunda 
bir münakaşa 

Londra, 19 (A.A.) - lkt11at 

komisyonu bugün öğleden sonra 

müzakereye yeniden baıladıiı sıra 
da M. Colijn ile M. Litvinoff ara· 

unda bir münakata bat göstermiı
tir. 

M. Litvinof gümrük mütarekesi 
nin genitletilmesi ve temdidi meıe 

lesiyle hali mer'iyette bulunan zec 
ri ve takyidi tedbirlerin ortadan 

kaldırılması hakkındaki Rus takri
rinin -Amerika ve Belçika murnh
hasları tarafından da telkin edildi. 

ği veçhile- ayni zamanda müzake 
re edilmesini yeniden iıtemittir. 

M. Colijn ile M. L1tvinof bu 
teklifin leh ve aleyhinde bir takım 
deliller ileri sürmüılerdir. Nihayet 
M. Colijn gümrük tarifelerine ve 
liCJU:At _.u..b-.k.1-~ M,-u~hı.: cın 

meselelerin tetkikine , ,J>~Jb.Y:acağı 
zaman bu husuıtaki izahatını ver
mek ve bildirmek vesilesini elde 
edeceğine M. Litvinoff'u ikna et -
mittir. 

Yeni Bir Nutku 

Gümüş pat 
Eskileri vergi bot 

lanna karşılı~ 
ANKARA, 19 - Hükuıııtt 

haıılacak olan gümüt paral~ 
. 1 
icap eden hazırlıkların yapı 
nı alakadarlara emretmiıtit· 

Aynı zamanda yeni paral,ıf 
zım olan gümütün memleket ~ 
tinden temin edilmesi de kst'~,; 
tına alınmıştır. Devle~ S• / 
memleket dahilinden gümiit I 
bayaası için harekete geç111e~;ı0? 
redir. Bundan baıka eski ,.,. ; 
naraların da hüklimf'rtce kaı,J 
meıi mukarrerclir. ~ı 

Bu da ıu suretle yapıla~ 
Malmüdürlükleri ve Malsancl / 
Yergi borçlarına mahsubeıı ~ 
gümü~ paraları kabul edeC~ ~ 
ancak hükumet bu paralar W9 

kıymet tesbit edecektir. 'f 
Maliye vekaleti bu husotl; 

talimatname hazırlamıya b' .ı ··9P' 
mııtır. Talima~amenin §U.!1J 

aleyhinde aldığı kararlara benzer 
tedbirler ile Avusturyanın iktısa -
di vaziyetini her gün bir az daha 

fenalaştırmak pek kolaydır. Hu
lasa Avusturyayı bu yolda iktısa
di tazyikler ile ya§ıyamaz hale 
getirebilir~ Nihayet: 

- Aman, bizim için yalnız ya
tamağa artık imkan kalmadı. Bir· 
leıelim.,, 

Deye Almanyanın kucağına a
tılmağa mecbur edebilir. 

Almanların kendi memleketlerinde 
serbestçe yaşamaları 

de alakadar daırelere teblıiı 
meıi muhtemeldir. V 

Vergi borçlarına mahsube1' ~ 
bul edilecek olan bu gümüf 'P' 1 
lar darphaneye gönderilecel'• / 
d3 eritilerek yeni gümü§ pa..-1 
htısılmasında kullanılacakt~ 

Şimdiki halde Avusturyada 
(Anschluas) ceryanına karşı ge -

len kuvvet Avusturya batvekili 
(Dollfuaa) ile milli müdafaa na -

z1n (M. Vaugoin)dir. Fakat Dol
lfu11 şahsen çok iradeli bir ada.m 
olmakla beraber memleket dahi -
lindeki siyasi vaziyet onun irade

sini takviye edememektedir. Çün

kü Avusturya meclisi mebusanın
da başvekilin istinat ettiği kuvvet 
bir tek kişilik ekseriyetten ibaret

tir. Bu vaziyet kar§ısında Dol -
lfuss hükumetinin altı aydan faz-

la dayanamıyacağ1 anlaşılmakta -
dır. Nihayet memlekette yeni bir 
intihap yapıldığı zaman mutlak 

surette f&§istler, yani Anschlus& 
taraftarı olanlar vaziyete hakim 
olacaklardır. 

işte -0 vaMt Fransayı, hatta 1-
talyayı korkutan Anscluss teh -
likesi bütün ehemmiyetile meyda
na çıkacak, Avusturya kendi kenı· 
dine Almanyanın kucağına atıla
caktır. Netice olark ya bütün Av
rupa birden karışacak, yahut orta 
Avrupamn !ıaritası kendi kendine 
esuından deği1miş olacaktır. 

Mehmet Asım 

herkesin el birliği yapması, Bunun için 
birlikten 

Erfust, 19 (A.A.) - Baıvekil 

M. Hitler beraberinde Almanya 
Dahiliye nazırı M. F rick olduğu hal 
de buraya gclmittir. Almanyanın 
her tarafından reislerini ıelamla -
mak üzere ko§up gelmit olan 50 
bin nasyonal soayaliıt hücum kıta· 
atı efradı tarafından büyük bir nü 
mayi§ yapılmııtır. Bu münasebetle 
M. Hitler, bir nutuk söyliycrek mil 

li hayatın yeni ahengine uymıya · 
caklan ve Almanyanm haricinde 
ve dünyanın diğer kıaımlarıda u -
yanmakta olan millete ıkarıı mu -
kavemet böıteNtbilecekleri zannın 
da bulunan kimselerden bahset -
mittir. Mumaileyh demiştir ki: 

- Bu gibi adamlar milleti yo -
lundan alıkoyamıyacaklardır, tari
hin merdanesi onların üzerinden 

geçecek ve Almanya onlara rağ • 
men doğacaktır. Bu büyük millet 
hiç bir zaman ebediyen parya ha· 
linde kalmıyacakhr. Bilakis biz 
parya olduiumuz ·hi11ini taııdık -
ça parya kalacaiız. Fakat memle
ketimiz dahilinde esaret boyundu· 
ruiundan kurtulduğumuz gün Al -

ayrılmaması lazım ! 9 Eylul panayırı 
IZMIR, 19 (Hususi) - g / 

H.ıl sergisi için hazırlıklar cJe 

ediyor Vali Kazım Pa!a ile ~İ 
H. Fırka11 İzmir idare he~el1 İ 
Hacim Muhittin ve beledıye 1 
Behçet Salih Beyler bug~~. t:jjP 
narak bu it etrafından goruf 

manya hariçte hukuk müsavatını 

istirdat edecektir. 

Hükumet geni~ bir programı tat 
bik mevkiine koymak tasavvurun· 
dadır. Fakat bu program bir iki 
gün zarfında tatbik olunamaz. 
Dört ıene ister. Hükfunet iktidar 
mevkiine geleli bir ~ene olmu§tur. 
Bu kıaa zaman zarfında itsizler 
miktarının 1 ,200,000 eksilmit oldu 
ğunu gurur ile kaydedebilir. Yal· 
nız hükftmet iısizliği tammen orta-

dan kaldmnaktan ibaret olan ga
yesini tahakkuk ettirmeden rahatt 
dinlenme nedir tanımıyacak, çalı
şacaktır. 

Bat vekil netice olarak §Öyle de· 
mittir: 
- istediğimiz şey, amele, burju· 
va, proleter, cünihuriyetçi, r.nlta -
natçı, katolik, proteıtan, memur, 

müstahdem, patron ilah .• dan mü
rekkep ve kat'iyyen bozulmaz bir 
birlik vücude getirmektir. O za -

man kendi hesabımıza neslimizin 
borcunu ödemit olacağız. Ve liııeaft.. 
mit vicvdanı milr.terih ve bizden 
ıonra geleceklerin muahaze ve ita-

hından masun olduğu halde öle -
cek onların mezarlarına ıu kitabe 
yazılabilecektir. 

"Çetin, dürüst, gönül hatır tanı· 
maz kimselerdi, fakat halis Al • 
mandırlar ... ,, 

70 Memur 
lzmir belediyesin
den açıkta kalıyor 

· · d ·· dd t"nce Sergmın evamı mu e ı 

"Panayir gazetesi,, çıkarıl1111J•1 

ıünülüyor. 

Ticaret odaları kongf~ 
lZMlR, 19 (Hususi) - / 

İzmir, (Huıust) - Jzmir beledi- mıntakası ticaretodaları kof1 
yeıi, oktruvanın ilgası dolay11ile cumartesi günü toplanacakt1:1 
varidatı azaldığı için tetkilatmda Mıntaka murahhasları gel 

tansikat yapmağa karar vermiıtir. başlamışlardır. 

Belediyeden 70 memur açıkta kala M h f .. .. b• .ki t~J/ 
caktır. 60 bin lira tasarruf temin u a ız gucu ısı e 1.. 
edilecektir. Vize, 19 (A.A.) - Muhafı~ q 

'()e 
Belediyenin vaziyeti etrafında bisikletçileri bugün saat yed• . I 

gcrütülmek üzere bugün bir top - tnlcadan ayrılarak 17 de v"' 
geldiler. Bisikletçiler, 130 Jr.İ1,,i 
re yaparak iyi bir muvaffş/ 
göstermi§lerdir. Yarın Kırkl,..r 
gideceklerdir. 

Jantı yapıldı. Kantariye resminin 

yeniden ihdası halinde belediye va 
ridatınnı ne kadar arlacaiı araıtı
rılmaktadır. 



~RETLER 
Maarif Şurası 

3 - VAMI1 20 Haziran 1933-

auYi.ik Millet Meclisi kapanma· 
. llıctarif teskilat kanunu gürül-

' Patırtıs;z, şatafatsız bir hal· 
çıktı. Maarif teşkilat kanunu 
ete tnaarif vekaleti bürolarının 

Japonya Bir kız 1 2 mahkiim 

SOHBETLER 

Edebiyat Kütle 
içindir 

Altı ay evvel çıkan matbuLıt 
"Almanak,, ında Sadri Etemin bir 
yazısı vardı. Sadri Etem bu yazı· 
sının bir yerinde diyor, ki: 

t~e tarifesi değildir. Bu kanu • 
1Sİnde Türkiye maarifinin dö· 
noktası sayılabilecek işler de 

Yeni büyük elçi 
Cenevrede 

Otomobil altında 
ezildi 

idam ve hapis ka
rarının bozulması 

"Tlirk cdebi~·utınııı ufkunda dolnşnn hn· 
vıı , c lti.ıl<UnU bc·ı;llyen ı;u tnmıunen de~l1 • 
ml;,tlr. 'l'l·z.l•'r bu ~ l'lll ha\'a ile teneffüs e· 
diyor, bu su ile nu ;;'tınu besliyor. dır 

~~~rif vekaleti teşkilat kan_u: İki memleket arasında Dün gece Yenik~yde feci hi_r Parası olmayan mahkfım-
kaza olmuş, genç hır kız otomobıl b d k t 

" ıırpışıın tezlt-r şunnrdır: 
"Blrlnl'I tc·z.. edebi~ ııt fert ltlndlr. Ft'rt

lerln nrzıılnrı, ihtira lar, f'lemlerl, ne~ll'rl, 
s:ımıtin tUl<l'nmC?. hn7Jnl'Jerldlr. lıtkiye maarifinin yönlerını, Ticaret münasebatı altında kalmıştır. tara e ava avu a 

1tr· .erini, ve kolayca ilerleme iş· G lerde Ankarada ölen Ja-
lılı bir dd ) (maarif şura· eçen 

Matmazel Ksandra isminde on Bir müddet evvel, Nişantaşmda •• lklnel tn.. edebil ııt fert için dı>ğildlr. 

~) ·ı ma eye, b"yük elçisi Uchida nın ye· 
M 

1 
e halklastırıyor. Büyiik maa • p_onyAa ku b'' "k l ·1·-· Vi -

·q ıtı • k rıne n ara uyu e çı ıgıne 
~ eselelerini bürolardan alara M h k ·· · t · dildig-i 
-,t\ıd . l - . . kont u a oJı nm ayın e 
~~. an doğruya hır mes egın ış ı y . r· k' elçisi 
t.. tı arasına bırakıyor. Maarif su· yazı mıştı. em ur ıye f 
~lltd . k' il. - . d ~ l'- 1 silahları brrakma kon er an • 
~ L a maarı f ve ı ıgın en ı K 1 hh ld .. 
1 t11:tep h l d b"t" sında Japonya mura ası o ugu 
• .ı ocasına <a ar u un mes . . 1 k 
~ ba l l için şımdı Cenevrede bu unma ta 

sekiz yaşında bir Rum kızı dün ge Celal Efendi isminde birisini öldür 
ce saat yirmi birde Yeniköy polis mekten suçlu Arnavut Hacı ile 
karakolile iskele arasında bir arsa Hakkının muhakemeleri netice· 
mn önünden geçrken sür'atle ge • lenmiş, Hacı, suçu tehevvürle i~le: 
len bir otombilin altında kalmış • mekten idama, Hakkı da suça t!tı 
tır. Zavallı kızın yüzü gözü hurda rakten 24 seneye mahkum edilmiş 
haş olmuş bir haldedir, hayatından }erdi. Bu kararı, temyiz mahkeme· 

kütle içindir. nnııtln muhte\'n ı kollrktlf 

olmalıdır, dl~ or. 
" Bu lld tez, yarın içinde çarpışacak iki 

etlebl~ııt cıt'rt'.l ııııını h'ın il cdi)or.,. 

Bu kuvvetli görüşün doğrulu -
ğu bugün meydana çıktı. Refik 
Ahmedin "Bizim istediğimiz ede
biyat,, başlıklı küçük kitabı bu iki 
tezin çarpışmasına vesile teşkil 
etti. Ağa oğlu Ahmet Bey, felse
feci, içtimaiyatçı, iktısatçı olduğu 
gibi, edebiyatçı da olduğunu, ya
ni iddiası gibi, noksansız bir ilim 
adamı olduğunu meydana koya • 
rak, bu bahse karıştı. Yazdığı bir 
başmakalede kütle edebiyatını 

tezyif etti. "Devletçi edebiyat,, a 
balta vurmak istedi. Ağa oğlu 
Ahmet Bey içtimaiyatçıdrr. Fakat 
edebiyatın sosyal mevzulara te • 
maa edip, inkılapçı bir gaye güt
mesini istemez. Halbuki Refik Ah 
met lbugün bizim istediğimiz e • 

~ &aınaklarının, ve mes et a • 
llılar . d dır. 
'· ının ycrı var ıı-. . . . k' 1 ·1· .. · t 1~1a. .. r·f k'l' .. . 'te profe· Kendısı Tiır ıye e çı ıgme a -

ıo.... .. ı ve ı ı, unıvers~ l D 
ı:•ıı, taı· b' mü • vin edilmezden evvel sveç, a -
Mt• ım ve ter ıye azası, . 
"\l.tt ı·, ıı· kteb'ı ho nimarka ve Fenlandıyada Japon· 

' ' &e ve mua ım me ı 
köy L - - - b.. "k maarif mese ya sefiri bulunuyordu. ,, nocası uyu . 1 · d 

'ittin· b" f · l~ h' ti Bu devletlerin reıs erme ve a t ı ır sa ta aynı sa a ıye e 
~~ hir lllesleğin biribirinden ayrı mektuplarını verdikt.en. sonra ey -
~il k0·• 1 · d ·· ki d' lüle kadar memleketımıze gelecek §e erın en gorece er ır. 

l ~a.a.rif şfıras. ının kurulması., tir. 
.~ b 11 Yeni elçinin itimatnamesini ~ ıt mesleğı.n. ~eme en~esı, 
~~ de terbiye ışının hakıkate takdimden sonra ilk me!gul ?l~. · 

ümit kesilmiştir. si bozmuştur. 
Hadisenin vukubulduğu yer ten· Davaya göre, Hacı, Zeynep Ha· 

ha olduğu için kızı çiğneyen otomo mm isminde bir kızı almak iste -
bilin kime ait olduğu anlaşılama • mis. Kızın akrabasından Celal E -
mıştır. Fakat kaza haber alındığı fe~di, buna razı olmamış. Bunun 
sırada sür'atle geçen bir otomo - üz~rine arada husumet baş göster 
bilden şüphe edilmiş, ve derhal miş ve cinayet işlenmiş. 
Trabyaya telefon edilmiştir. İstanbul ağır ceza mahkemesi, 

Bu suretle bir otmobil üzerin • dün temyizin bozma kararına uy -
de şüpheler toplanmıştır. Bu oto · muş, suçlular, paraları olmadığın
mobilde elinde çiçekler olan bir dan bahisle adli müzaharet iste -
kadın bulunduğu söylenmektedir. mişler ve bu istekleri kabul edile· 

it tıın bir şekilde yürüyüşü itibari cağı mühim meselelerden bırısı, 
~:nalıdır. Türkiye ile Japonya arasm~a·X·e- Kimsesiz çocuklar 

t~ı ''1ode;-n maarife doğru ilk ha 
1 

ni bir ticaret mukave_lesi a tı ır. ____ _ 

rek, kendilerine bedava müdafaa 
edecek avukat tayin olunması için, 
baroya müzekkere yazılmasına ka 
rar verilmiştir. 

' 1 

~~elleri ifade eden tanzimat gün ı Jabonya ile mevcut tıcaret muka
~'llJenberi Türkiye maarifinin velesinin müddeti n\tı ay daha u-
~ Çok <ıksıyan, her zaman çatlak· zatılmıştır. . 

Sultan Ahınetteki yurt 
kapabldı 

Muhakeme, 31 hazirana kalmış· debiyatın milliyetçi, cümhuriyetçi, 
tıi.____________ layik, devletçi bir edebiyat, realist 

\ 111 hissettiren tarafı bir türlü Yakında Türkıy~dcn Japonya
'}'a,ta uygun bir sisteme sahip o • ya ilk defa pam~k ı~racatı yapıla 

Belediye tarafından Sultan Ah -
mette kimsezi sefil çocuklar için 
bir yurt açılmıştı. Bu gibi çocuklar 
geceleri burada barınıyorlardı.Hal 
buki burası bir nıüddet sonra kim· 
sesiz ve sefil çocuklar arasında sa· 
yılamıyac~k ba~ka. şahsiyetler ta • 
rafından kullanılmıya baılanmış 
ve bu vaziyet dikkati celbetmişti. 
Öğrendiğimize göre vali hey dün 
giderek vaziyeti yakından görmüş 
ve bu gibi çocuklar için Galatada 
hazırlanan yeni yurt pek yakında 
açılacağından burasının kapatılma 
sını alakadA.rlara bildirmiştir. 

Türklere hasredilen san'at idealist ve kavgacı bir edebiyat, 
inkılapçı, ülkü güden bir edebiyat 

a.ınasıdır. . . . ı cak, ihracat lzmır Iım_a~ı vasıtas~ 
~ ~C)ksan senelik maanf tnrıhm· ile olacaktır. Bunun ıçm yakın 
~ ılerlemeler, gerilemeler bir ha· da bir Japon heyeti lzmire gide -
~ \>e aevap cetveli gibi cöze çar cektir. 
t~i ~ı.ı ilcrilcme, gerileme hare · ihracatın --mutavassıt vasıtasile 
Yı\ t\', icinde zaman zaman man • olmaması 1çin pa.muklar Japon 
d~eıe~lelerini büı;:>l_ardan alıp vapurlariyle gönderilecektir. 
\>e dan doğruya ışı adamına Nipon Jusen Kaşia ismindeki 
fe ~~k cesaretini gösteren bir. Ş~ Jnpon gemi!i bu iş için lzmire uğ 
~ l!ıa.düf edilemedi. Onun ıçın rıyacaktır. 
tcıı ~eseden yeni mektebe giden 
~el lıstündc mütemadiyen devril · 
~ er, yıkılmalar oldu. Gün oldu 
~k güzel emeller, ülkülerle ye 

4; i'cni binalar kuruldu. Yeni, ye· 
'eıı ~ektepler açıldı. Fakat bu mek 
),

1
1er insanların kafasındaki ha -

~t: ~' hçelerinden dışarı çıkamadı, 
~1 ~limatnamelcrin satırları an· 
&li bır hapiahane duvarı oldu. En 
~\,en gürbüz düşüncenin sı • 
dr 1 benizli bir çocuk halini al • 

tıt\ı h .. d"'k ep gor u . 
'-Cun oldu ki, köyde alfabenin 
fe 

1
,
1 C>kutulncağı sadece bir felse· 

\ı;lılenıi gibi konuşuldu. Fakat 
•ıtt /~•akinayı işletecek mülehassı · 

ı.ltri meydanda yoktu. 

Harp akademisi zabitleri 
Harp akademisi zabitanı dün 

ticaret o:.lasını ziyaret ederek oda 
mn çalışma tarzı hakkında malu
mat almışlardır. 

Hah tacirleri ve Rıhtım 
şirketi 

Transit halı tacirleri ile rıhtım 
şirketi arasındaki ihtilaf nihayet 
halledilmiş ve rıhtım şirketi an -
trepo ücretinde yüzde otuz tenzi

lat yapmıştır. 
Şirket ile halıcılar arasında ya 

pılacak mukaveleye göre tenzilat 
nisan başından itibaren muteber 

olacaktır. 
~t\ ~aarif şurası güzel hulya ye • 
tqde Çetin hnkikati, hakikatle doğ· Buğday alış verişi 'tl doğruya karşı karşıya olan Ticaret ve zahire borsasında 
~r> !a söz veriyor. Maarif şurası, dün buğday alış verişi az olmuş -
t'&\ 41.lta.111, askeri şura, yüksek ik · 1 tur, 
'ıtıı l ~eclisi gibi Türkiyenin dava· ı Dün de 15 vagon ve 350 çuval 
d~ bı,. _mesleğin ihti~s. bakım~n · ı buğday gelmiştir. 
~ı....~etınle:::tirecek, şe nıyetleştıre- __ .,.. __ 

"'tir. • Altın arama mütehassısı 
Sadri Etem ~ ~ "'llllillllllllUlllll UlllllllftHllllllllllUIMIU ı t"'1ltmlll.ıt1RHlll-llD 81laf cemiyetleri Istan-

hulda 37 tane 
~l\a.f cmiyetleri için hazırlan
teık. a olan yeni kanun layihası 
lelk'.katı henüz hitmemi!tir. Bu 
Qtir dtat esnasında öğrenildiğine 
~\>~ latanhulda 37 esnaf cemiyeti 
el'\ıa ll'. Bunun 17 si küçük sanayi 

bıııdandır. 
VapJ . . 'ki .. ~el ı an ıstatıstı ere gore ev-

Altın arama mütehassısı M. 
Vansiklen dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

M. Vansiklen çar~amba günü 
altın aramak için Trabzon tarikile 
şarka gidecektir. Mumaileyh ile 
birlikte mühendis Hadi ve mü -
hendis Nedim Beyler de gitmekte 

dirler. 
Ziraat mütehaHısı M. Gardner 

de cu.marteıi günü zirai vaziyet -
ler hakkında tetkikata ba!lıyaca -
ktır. 

Ordu ikramiyesi 
1493 sayılı ordu ikranıiyesi ka -

nununun jandarma hakkında da 
tatbikına dair kanun: 

Madde 1 - 1493 nuınaralı ordu 
ikramiye kanunu jandarma hakkın 
da da meridir. 

Madde 2 - Ordu ikramiye ka· 
nunu mucibince jandarmada verile 
cek ikramiyeleri jandarma umum 
kumandanlığı kendi bütçesinaen 

venr. 

VAK 1 T 
Gündelik, ::51yast Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi, VAKiT yurdu 

Telefon Humareılar1 
Yazı ı~ıcrl telefonu: 2437g 

tdare telefonu : 24378 

relSTat adresi: Istanbuı - ·ıAKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller~ 

Seneli': 
6 aylık 
8 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
7:10 • 
400 • 

150 " 

ilftn ilcretıerı : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
800 • 

Ticari U!inlııruı llAn sahifelerinde aantl· 

mi :ıo lmruştan tı.-ı;ılnr, lll( ~hlrede 230 

lmruPjll kndnr çılmr. 

Büyük, fa:r.l:ı, denımlı ilan ,·erl'nlere alt 

nyrı tcnzllllt \'ltrdır. 

ucsml llAnların bir satırı ıo kunı,ıur. 

KUçUk IUinlar: 

Bir defası SO Ud defası 60 Uç defası ti!> 

dört c/efası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık Ulllı verenlerin blr defaın mecca· 
nendir. Dört satırı gec;en 111\nlarm fazıa 

ve hizmetler olduğunu söylüyor. Ağa oğlu Ah-
Türkiyede Türk vatandaşlarına . met Bey, edebiyatın kuvvetini iç

tahsis edilen san'at ve hizmetler timai mevzulardan aldığını bilir. 
hakkındaki 2007 sayılı kanununun Fakat "devletçi,, sözüne taham -
bazı hükümlerini değiştiren ka - mülü yoktur. Bunun için muteriz
nun: 

Madde 1 - 2007 sayılı kanun i-
le Türk vatandaşlarına tahsis edi • 
)en 8an'at ve hizmetlerden yaban· 
cılarm el çekmeleri mezkur kanu· 
nun beşinci maddesinde yazılı 
müddetin bitmesinden itibaren iki 
sene içinde temin edilir. 

Bu müddet içinde kanunda yazı 
lan işlerden hangilerinin hangi ta· 
rihten itibaren yabancılar tarafın· 
dan yapılamıyacağı icra Vekilleri 
heyetince kararlaştırılır. 

Madde 2 - Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hüküm. 
)erin~ icraya lcra vekilleri heyeti 
memurdur. 

Hudut haricine •• 

Galatada doğru yolda Madencidis 
hanında beş numarada oturan ko· 
misyoncu Sa~un oğlu Jozef Ruc -
van lcra Vekilleri heyetinin karari 
le Türk vatandaşlığından iskat e -
dilmiş ve hudut haricine çıkarıl -
mıştır. 

20 Haziran 1918 
- tshınbul koııfl'rıınsınn lstlrnk ııtmrk 

Uzrre GUrcll '\'l' Ermeni murahhıı&larınd:ın 
nıUrı•l,l<•'P otuz kisilik bir heyı•tl murtılıhnsn 
dün şrhrimlw gı>lmlşlrr '\'O Atına ,.eflrl ııa· 
bıl.ı l\luhtar nr~· tarııfmd;uı lstllıb:ıl l'dllt>rek 
ı:ısnwıı ı•erapal:ıs ve lmım<'n de Tokatllyan 
otellno mi!l:ıflr edllnılşi<'rdlr. 

- Ge<:eıılerde tl'ŞeldıillUnli bııbcr verdiği· 
mtı; milli llttısat banlmsınm 100 bin lirıı 

ıwrmn;11• ile ~ ııkmdn ı:ııı b:ışıyoenğını yaz -
mlştll>. 1ttıh:ıt \'e terııl<kl kongrl' inde ta~ in 
edllml olıın bu tırrmn~enln bir buçuk mil
~ on llmyn lblliğ ı•dllmlş olduğu bnber ıılın-

mıştır. 

dir. 
Yarınki edebiyatımızın ana hat-

tı olan bugünkü tezimizin bir mu
terizi de Peyami Safa Beydir. 

Peyaminin makalesi olgun ve 
fikirli bir makaledir. Peyamiye 
göre "Edebiyat fertçi mi olmalı -
dır, cemiyetçi mi?.,, davası ipti -
dai bir davadır. 1ki yüz sene ge

cikerek bize intikal etmiştir. 
Doğru. Bu dava da iptidaidir. 

Medeni dünya, bu davayı iki üç 
yüz sene evvel gütmüş ve bir za• 
man kapatmıştı. Fakat maaleaef 
biz bugün, her yerde bir zaman 
kapanmış olan bu davayı gütmek 
ve edebiyatımızı cemiyetçi bir ede 
biyat şekline koymakla mükellefiz. 
"Eğer cidden Avrupa medeniyet 
çerçevesi içinde bir millet olmak 
istiyorsak,, onların asırlarca evvel 
güttükleri davaları gütmek ve on
ların hallettikleri şekilde hallet -
mek zaruretindeyiz. Romantizm 
can vereli asır oldu. Biz hala: 

Yarin dudağından getirildi 
Bir katre alevdir o karanfil.. 

Beyti gibi beyit ve mısralara 
hayran kalıyor, hala ferdi tahas
süalerin tahlili ile vakit geçiriyo -
ruz. 

Hem anlamıyorum, neden Av
rupa medeniyeti çerçevesi içinde 
bir millet olmak istiyelim de, ne· 
den edebiyatımızı Ruslar, Alman· 
lar, ltalynnlar gibi devletçileştir -
mek istemiyelim?.. Edebiyatımı
zın ülküsü, sade ve sade İslam 
skolastiğinden kurtulmak değil -
dir. Fakat bundan kurtulmak i -
çin de ferdin arzularına, neşe ve 
elemlerine artık kulak asmama -
mız lazımdır. PeyRminin "Bey -
nelmilel ölçüde bir kıymet dere
cesine vükselmiyen tecrübelere atı 

tı.,F~ .. latanbulda 147 muhtelif es 
tı~ı urnl'esi varmış. Fakat maki
~~ ~ıktıktan sonra ' hu esnaf 
li., &1 nihayet 37 kadar in.mit -

Petrol mütehassısı M. Peyç ile 
Cevat Eyip Bey de petrol aramak , 
üzere Mardine hareket edecekler- ı 
dir. 

aatırlan beş kuru~tan hesap edlllr. tJI 

- r.amuzıını e<'rlfin on lwşlne musadif 
p::ı1.artesl ı;iln\i hırkııl sıındet :z.ll nretl IC"ra 
kılınncuğmdnn l e\'ml rnez.kftrde saat e1Jıni 

s de ını·rnslme b<.tşl:uınt'l\ğı ve d:ıhll ol:ın 

7.(Wattnn linlformusı bulıınmıynnlann lstun -
bulln y<'rlnı- l'f'diııgot giyınclurl lih.ım geldiği 

bcya.n olunur. 

(Liltfen &ayıfayı çe.1rlrfnftl 

Selami izzet 
' 
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Merhum Şeref için 

yapılan ihf fal 
<KISA HABERLER> .1.#.~~ .. ~'!.:.'!: ..... !!!..?.~~'!.'!!l:~~~o:~l=du·· re 

Himayei Etfal kongresi lnekçı e 
4 temmuzda Pariste toplanacak 

Şeref!in muallimlik, gazetecilik :ve spor 
ha~ab ; t~şkilatçılığı 

) - . - I 

olan beynelmilel Himayeietfal kon ka e • h eın 
gresine Türkiye Himayeietfal cemi r Ş e ) a { 
yeti namına reis Fuat Bey buluna· - , 

caktır. Annelerile Mehmedin münasebeb~ Vergi karneleri 

tffincıet&uhinan ardan bir grup 

Futbol :federasy:onu umumi,ka• 
tibi ve Be§İktaş klUbü ummni kap
tanı merhum Şeref Bey için tertip 
edilen ihtifal dün Halkevinde ya· 
pılmı§tır. 

vel aramızdan aynlması dolayıt: 
ile !hatıralarının .tam bir şekilde 
toplanamadığı ve bunlardan asıl 
gelecek sene yapılacak ihtifalde 
daha iyi bahsedileceğini jşaret e
den Abdülkadir Ziya Beyin söyle 
diği kısa bir tercümei hale göre 
Şeref Bey 310 tarihinde Beşiktaş
ta Ribet sokağında 30 numaralı 
evde doğmuş, Kabala~ lisesinden 
mezun olmuş ve darülfünun edebi 
yat fakültesine girmek jstemiştir •. 
Fakat yaşı on beş olduğu için ~en
disini kü~üktür, diye kabul etme
mişler, Şeref bunun üzerine dev
let şurasına müracat etmiş ve da
rülfünuna ertesi sene kabul olun 
mu§lur. Şeref 326 da Beşiktaşta 
Valide çe§mesinde ıpor klübü kur 
mu§ ve bunun idaresi işin de gös· 
terdiği muvaffakiyet derhal dik -
kati ve a laknyi celp et.miş, çok tak 
dir edilmiş, gene bu taı·ihlcrde 
bu sııor teşekkülü ile birliHe Şe
ref ı ae,iktnı ldübüne iltihak et -
miıtir. 

Salonda spor tetkilatmın bütün 
uzuvları, Beşiktaş klübünün erka· 
nı ve merhumu aevenler hazır bu 
lunuyorlardı. Toplanmayı mınta
ka namına ,futbol heyeti reisi Ze
ki Rıza Bey açtı. Merhum hak -
kında Hakimiyeti Milliye gazete 
sinde çıkan bir makale okundu. 
Bundan aonra .§ehir meclisi ve Be
§iktD.§ klübü azaaından Abdülka -
dir Ziya Bey söz alarak merhuma 
ait hatıralardan bahsetti. 

Abdülkadir B~yi mualJim Meh
met Nurettin Bey takip etti. Sa -
mimi ave heyecanlı bir hitabe söy 
lcdi. Şerefin gazetecilik hayatın 
dan da bahsetti. 

Bundan sonra mıntakanın ikin 
ci reisi Fethi Bey &ö:z alarak Şe -
ref'in klüp hayatı ve teşkilatı hak
kında izahat verdi ve &alanda bu 
lunanları merhumun hatıra:nnı 
yad i~in bir dakika sükutn çağırdı. 
Herkes ayağa klllktı :ve bir daki
ka susuldu. 

Bundan sonra ihtifaldc bulu -
nanlar, yü~h~rinde büyük biı· tees· 
sür ifodesile salondan Gıktılıu. lh
tifale merhumun pederi ile hemşi 
resi de gelmişlerdi, ve söylenen -
leri ;tğhyarak dinliyorlardı. 

Şer'3fin henüz bir kaç gün ev-

Umumi harpte ihtiyat zabiti o
larak çalı mış ve Romanya cephe 
sinde §ifre zabitliği yapmnştır •. 

·şerefin bundan sonra sporcu -
luk he.yatını ise hepimiz biliyoruz. 

Dünkü ihtifalde Halk Fırkası 
umumi katibi Recep Beyefendi -
nin Şerefin hastalığı esnasında 
flÖsterdiği alaka ve şefkat büyük 
bir minnet ve şükranla ~ayçlolun· 
muştur. ........ , .......... ,.,,., .... ~····························································· 

Romanyada hava 
Bükreş, 19 (A.A.) -Yaş hava.· 

lisinde beş köylii yıldırım düşme
si neticesi olarak ölmüşlerdir. 

Fırtınalar çok ehemmiyetli rnap 
di xarar ve hasara sebep olmuştur. 
nnmnmuııa ı mmmmmmtıttı Jtmıt1mumuuuım11aınnt1tıummumm u ımnnu 

lacak kadar k~ndini toplamı§ bir 
millet değiliz,, ~foriz.masıpı kabul 
edemiyeceğiz. Y ~lmı muha~kak, 
ki edebiyatta bile ferdin ihtiras
larına kepdimizj ke&ptırmıyacak 
kadar kendimizi toplıyamamışız "" 
dır. 

Bunun için, bize laıım olan e
debiyat, inkılap edebiyatJdır. Beh
çet Kemalin HJlkimiyeti Milliyede 
Refik Ahmedjn kitabından bahse
derken dediği gibi: "Büyük ülkü
müzün yoluna uygun, e§siz inkıla
bımızm enginliğine eş bir edebi -
yat istiyoruz.,, 

Edebiyat, ne mehtaba nazire, 
ne başvekile kaside, ne de gül ve 
bülbüle neşidedir. Edebiyat küt
leyi inkılap ülküsilne akın ettire -
eef<gftzel ı~, canlı yazı, coşgun 
şiirdir. 

Selami izzet 

Ankaradaki silo 
ANKARA, 19 (A.A.) - A11-

kara, Konya, Sıvas ve Eskişehir -

de bu sene yaptırılması mukarrer 
olım silolard~n Anltaradakinin in 

§asına bu biriki gün zarfında baş 
lanncqJrtır. Silpfar ikinci kanı.ın -
ıla bitmjş olacaktır. Sivas ve Es· 
kişehir silolarının ihalesi meselesi 
21 haziranda karara baf.:lanacak • 

tır. Bundan ba§ka Ziraat Ve -
kaletince muhtelif yerlerde basit 

ve küçük ambarlar yaptırılacak • 

tır. Bunların pJanlarına haıırlan 
mıştır. Mnhallerinde münakasaya 

konacaktır. Bu suretle öniimiiz -
deki sene it:indc dört büyük silo 

ve altı yedi yerde yarı silo ?;mbar 
yapılmış olacaktır. 

ltalyada kamplar 
Roma, 19 (A.A.) - Yardım ce 

miyetleri müdüriyetinin bir i~tatis 
tiğine ~öre, haly;ı.da yaz mevsimin 
de 1600 lcara ve deniz kampı ya -
pılmnktadır.Ve bunlardan 350,000 
işçi çocufiu İstifade etmektedir. 

Vergi karneleri ihdası hakkında •t •• h } M h • '.J b• kÜ 
Millet Meclisince kabul edilen ka- aı ŞUp e er e me lll agır lf 
nun defterdarlıklara tebliğ edil - tahakkuk etmiş 22 yerinden vurınU 
miştir. Vergi karneleri bastırılıp ' 
gönderilecek ve bunlar arzu eden İstanbul ağır ceza m_a_h_k_e_m_e_s-in--l---B-o_g ___ u_ş-ma ve 22 yat' 
;n~k~llefle:e d~.ğıtıla~aktır. Karne de, dün yeni bir cinayet davasına Mehmet Reşadı altında 
1erı aslırıdıp go~derılecek ve ~un ait muhakemeye başlanmıştır. la tekme ite hırpalarken, 
I ar ~zu ~ en mukelleflere dagıtı· Bu davanın suçluları, demirci Re y:tişmiş. Bu vaziyeti görLinclı 
1a;a ~· arne almak arzuya bağ· ~at ve kardeşi Ahsendir. Topkapı men cebindeki bıçağı çık~, 

: ı ır. arne alanlar, malının bulun haricinde inekci Mehmet isminde- M h d' d bıçP' 
d ğ r h ·1 b . ·ı 1 e me 1 sırtın an 

u u rna ıye ta 81 şu esı 1 e ma • ki kom!lularını birlikte öldürmek· u·· .. b l l 'ft ""d" }""'"' .. d" k :r st uste ıça( sap amı~ .. 
n:ıu. ur ugu~e muracaat e ıp rane ten suçludurlar. Müstantiklikçe ya met yere yıkılmış. Bir aı 
s!~i verece.' ~~mmaktahakkuk et

1
· pılan tahkikat neticesinde, cinay~ vak:a yerine gelenler, pJe I 

tırı en vergı mı tarı arneye yazı • te, bu gençlerin annesi ile inekri h k ld l ya..- t 
d kt k · l · • · ;r astaneye a ırmış ar, Ii ı an sonra ta sıt e vergısım ya- Mehmedin yakından görü"meleri d ··1 .. R 1 Ah ne ıe 
t kt V • 'ld'k k :r a o muş. eşat a se ıraca rr. ergı verı 1 çe ame· sebep teı:.kil ettig"' i ve bu yüzden rı ı· l" l l • t d'I k • .. h.. :r :ı po ıse tes ım o mus ar. 
ye ışare e 1 ece ve resmı mu ur kan kavga sırasındaki öldürmelc . 
basılacaktır. Mahkemede okunan ınor~ J• suçunda, aile namusunu korumak d ıır 

endişesile hareket edildiği tesbit ru, inekçi Mehmedin cese daJ· 
Mersin Emniyet müdürü yara izi seçildiğini biliriyor 

olunmuştur. 60 Mer~in Emniyet müdürlüiüne 
tayin edilen sabık ikinci ıube mü
dürü Ata Bey dünkü trenle yeni 
vazifesine gitmiştir. Senelerce po· 
lis ikinci şube müdürlüğünü mu -
vaff akıyetle yapmış olan Ata Beyi 
bir çok dostları teşyi etmiştir. 

Davaya göre, iki kardeş, annele Reşat, dün mahkemede ·17i 
çekilirken, evvelce olduğu gı rinin inekçi Mehmetle yakından gö 

rüşmesinden kuşkulanmışlar. lk\- tığını itiraf etti: d 
sinin hareketlerini sıkı bir kontrol - Ben, demirciyim. 1'~ 
altına almışlar. Bu sırada, annele- le beraber, çalışıyor, ekıııeı;ıss' 

mızı kazanıyor, kendi h• ri ile araları açılmış. Anne, onln· 
geçiniyorduk. rm yanından ayrılmış. Topkapı - bt 

dan Zeyreğe taşınmış. Orada ter· Derken, içimizde bu ,up 
Fenni olmıyan bacalar zilik ederek geçinmeğe başlamıJ. tuttu. Annem, yanımızdaJJ, 

Bir gün annesine ziyarete giden Zeyreğe taşındı. Karde!iııı 
Ahsen, inekçi Mehmedi, Zeyrekte bir gün ziyaretinde inekçi 

Bazı şirketler tarafından sokak 
larda açılan bacaların gayri fenni 
olduğu görülmüştür. Belediye, şu· 
belere gönderdiği bir tamimde bu 
hususa ehemmiyet verilmesini ve 
bacaların kazalara sebebiyet ver -
miyecek bir tekilde açılmasına dik 
kat edilmesini bildirmiştir. 

İane toplıyanlar 
Bazı kimselerin halktan muhte -

lif vesilelerle ve iane namile para 
topladıkları haber alınmıştır. Bu 
şekilde para toplamak cem'i ianat 
kanununa muhalif olduğundan vi
layet tarafmdan kaymakamlara 
bu hususta emir verilmiş, iane top 
lıyanların z~bıtaya teslim edilme -
si bildjrilmi§tiı·. 

Cevdet Kerim Bey 
Cümhuriyet Halk fırkası latan • 

bul vilayet idare heyeti ı-eisi Cev· 
det Kerim Bey Ankaraya gitmiş -
tir. Fırka işleri etrafında fırka u· 
rnumi katibi Recep Beyefendi ile 
görüşecektir. 

Çengel köyünde elektrik 
Çengelköyün iskele kısmına elek 

trik cereyanı verilmişti, Bir kaç 
gündenberi de yüksek semtlerd~ki 
evlerde tesitata başlanmıştır. Ay 
nihayetine kadp.r buralarda da ce
reyan verilecektir. 

Zabıt varakalan 
Zabıtai belediye memurları tara 

fından tutulan zabıt varakaların -
da bir hayli nQksanlar görüldijğü 
müddei umumilik makamınca bele 
diye reisliğine bildirilmiştir. 

Belediye riyaseti, zabıt varakala 
• 

rmın mükemmel olmasını tekrar 
şubelere bildirmiş ve birer de zabıt 
varkası sureti gönderilmiştir. 

Konturat resmi 
Ev ve bina konturat resminin ge

çen seneye nazran çok noksan ol
duğu görülmüştür. Belediye tah • 
<ıildarlarmın belediye vergi ve re • 

ki evde misafir olarak bulmuş. Bu di Zeyrekteki evde buluuııclı 
vaziyet, iki kardeşin şüphelerini helerimiz kuvvetlendi. ~ 
arttırmış. fnekciye karşı içlerinde Vak'a günü, Mehmede ~ 
her gün biraz daha artan bir kin rasladım. Kavga ettik. BaP' ~ 
birikmi~. ağır küfürler savurdu. ~j~(. 

Reşat, bir •gün T opkapı haricin- şüpheyi kat'ileştiren bir sO~.: 
de. kırda dolaşırken, inek i M nim nttr.-lloğnstuk• }(.il 
metle karşılaşmış. Kavgaya tutuş- re serdi Kardeşim onu bıÇ' 
muşlar. Mehmet, kavgada ileri git rak, beni kurtardı. J 
miş. Reşat, hiddetle tabancasını Reşattan sonra, Ahsen d~ 
çekmiş. Bu aralık birdenbire atı - yı itiraf yollu anlattı. Mahl< ._ 
lan inekçi, Reşadı altına almış, alt hitlerin çağrılması karariltı 
alta, üst üste boğuşmuşlar. kemeyi 31 temmuza bıraktl• 

Istanbulun suyu ! 

Yedi kulelilerin ÜCj 

metrelik teşekkürü 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Beye Y edikulede oturan halkın im 
zalarını taşıyan ve boyu üç metre
yi bı:lan bir teşekl<ürnnme veril -
mi~tir. Yedikuleliler, terkos bele -
diyeye geçtikten sonra hiç bir za
man susuz kamadıklarını yazmak 
ta ve senelerce terkostan çektikle· 
ri sıkıntılara nihayet verilmesin • 
den dolayı belediyeye ve Muhittin 
Beye Ryrı yarı teşekkür ettiklerini 
yazmışlardır. Y edikuleliler suyun 
fazla verilmesinden dolayı eski bo 
rulann patladığını da teşekkürna· 
mel~rine ilave etmişlerdir. 

Radyolar, hoparlörler .. 
Mağaza ve dükanların önlerine 

ve kf!pıları )çerisine radyo hopar
lörü koyarak reklam yapılmakta

dır. Gcçeleri g«:ç vaJdtlere kqdar 
bu hoparlörlerle çalman gramo· 
fonlar halkı rahaJşız ediyor. Bun 
dan başka gündüz çalınan radyo
ların da halk dükan önlerine top -
lndıktarı ve bu yüzden sokaklarda 
~e}jp geçenin güçleştiği de görül • 
düğünden belediye fazla seda çıka 
ı-an radyoların kapı önlerinde ça • 
lınmnsını kat'i surette yasak etmiş 

Bir sarhoş d• o 
Ga}atada Mandra sQkaiıt' ~ 

turan Halil oğlu Fethi sar~, 
muş, kiracısı istifanın od•';ıtıl 
arrnz ederek döğmeye k• t 
Azılı ev sahibi yakalanını~U' 
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ve şubelere dün tebligat yapmış - rı. 
Yaruı 

tır. 

simlerini alırken konturat kağıtla ============== 
ı·mada bakmalarına karar verilmiş 

1S1' AN BUL - 19 - 19"°' 
18 - 1"' <rramoforı· "0 s• 

" .. 45 - ... • '"' 

ve bu hususta bütün tilhsil §ubeleri 
ne emir verilmi§tir. 

Bundan sonra konturat resmi va 

ridatının ziyadeleşeceği ve herke· 
sin ceza vermemek için konturat 
yapacağı muhıllikak addedilmek • 
tedir. 

(Mııhımır.-. Iaıum). JO. :J0.80 - tJ:, 
n \; taral•ııdnn kııragö:ı.· r dl il, .... , 

r,ııı' ,,.._.. 
s.1rntıııttln Be;), '11bqr ., aJ:ınıı. ııo.-..-
f?t.:JO - 22 gramofon. ~ ... 
berlcrl ,.e saat ayarı. 
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3--MA-YIS GECESİ .. 
- Evet evet, beni evlit gibi ıe-1 bir feyler söyledi. Sonra iıtinta • 

•er ka nihayet verdi. Bir gün faııla· 
i: dunqmadan maksat, Hasan dan ıonra tekrar devam edecek · 

lttlu Beyin Nahideyi tanıyıp tanı· ti .. 
~Dl anlamaktı. Bu ilk sorgudan da hiç bir teY 

Sor111 bqladı. öfrenilememiı, bir teY meydana 
Fakat Hasan Sıtkı Beyin bütün çıkmamıttı. Hasan Sıtkı Bey Na 

1-haııiı, büütn terbiyesizliği üze • hideyi itham etmemif, fakat onu 
l'iııdeydi... Müstantik adeta f&f& • zandan kurtaracak bir söz de söy
la4. ve için için de kızmağa batla· lememitti. 
"'-· Nahideyi tevkifhaneye götürdü· 

ifa.an Sıtkı Bey, sorulan bazı ler. 
"-llere cevap yermiyordu.. Her O gün, serbest bırakılacaiını 
laaıde ağzından lafları zorla kap- zanneden ıenç kız, feci bir inki -
lıraıaia ıayret ediyor ve maznu- sarı hayale uiradı .• 
._ koruyordu. Cemil Kazım, onunla alikadar 

Nahideyi odada, karıımın ya • olan tek inıan, yaklaııp ta teselli 
'-da, elinde tabanca ile g&rdü - edecek bir söz bile söylemedi .... 
lib.ii söyletebilmek için haylı güç Söyliyemedi. Çünkü ağzını aça • 
İtik çektiler. cak olıa, ağlıyacaktı. 

liele Kerime Hanımın ölürken (Devamı Var) "rle . k lllttlllHlffHl•ınnntllllHlltllllll1Mf111M1"""'9lllft••1111W•l•IWiill••••••Nnl• 

tclıa dı!:~i.a;;~,~~~=~~i~ .1:!!.!!~_!!f!.~~!!!!.!. 
1irıni dakika uğraştılar. iki barda iki hadl•e oldu 

t.liietantik bir tabanca uzattı: • 
- Silih bu muydu?. 
ita.an Sıtkı Bey tabancaya bak 
•• eea çıkarmadı. 
?tliatantm auali tekrar etti. 
lf&aaD Sıtkı Bey ıene ıustu. 
0çüncü defa aynı ıey aorulun· 

"bağırdı: 
- Silih bu muydu, yoksa de • 

in llliydi, ne bileyim ben be! .•.. 
,_bancayı göremiyorum ki •.• 

?ttiistantik Hasan Sıtkı Beyin 
~liiine alıtmıttı. 

- Elini:ıe alıp bakma, dedi. 
ltaaan Sıdn Bey sene kızdı: 
'- Tabancanızı abp ne yapa -

Bakınız v~ •nyleyini?- maz
elinde ıördüiilnüs taban· 
tabanca mıydı?. 

Bunu nereden bileceğim. 
~ beli tabancayı Hasan Sıt· 
leyin eline verebildir. Aldı, 

'-it•i, çerirdi ve sonra , m\iaüh. 
""1e sordu: 

.._ Ben böyle tabanca görme -
cliaı dersem ne yaparsınız?. 
L .._ Huan Sıtkı Bey, müstantik 
~runda oldufunuzu unutma • 
~. 

ihtiyar tabancayı bıraktı: 
Sahi, yemin ettim!. 

· r az durdu, aonra ilave etti: 
- Yemin ettiğim için müsaade 

~Uihd da bir feY söylemiye
~ . ....., belki aldanırım. 

8'a husu.ta batka tek kelime 
...,_eme.tiler. 
"-•nın üatilnde duran taban · 

'-11 Müfit Bey aldı, baktı, mua
~ etti.. Bu küçük bir lüks ta
~ idi, kabzaımda, korktuiu 
-- ltorlcarak tahmin ettiği gibi 

tbley Ratent yazılıydı. 
,.. 8frden ayle bir heyecana ka . 
)'. eh, ld tabancayı yerine bıraktı. 
~t itidalini kaybetmedi. Müt· 
"6di~dife8ipi Cemil Bey farkede· 

.~~den Haaan Sıtkı Bey ona 

...._., ve haJkırclı: 

'" Senin burada ne itin var?. 
h~ aan..na kadar batı önde du
....,. Mabide baımı kaldırdı, Ha • 
~ BeJia bu suali kime ıor 
~ baktı. 

'f;d~ soluk kanlılıkla cevap 

Nahide Hanımın vekiliyim •.. 
~--Sen ha! ... 
~tepesini ırktı •. Kaldı 

1111fidia bluma 'YUl'&Caktı 
t.-_ •• Vuracaktı da, fakat ta -
.... , lroltuiuna çaktü. 

hı• IOlmlclu, baataaile ...... 

Beyoilu barlanndan ikisinde 
birer hadise olmuı ve bara eğlen -
miye gelmit olanlar bi ribirine gir
miıtir. 

Birincisi Roznuvar barında ol • 
Enelki gece buraya gelen Be -

ıiktatlı İbrahim bir müddet içtik· 
ten sonra bıçağını çıkarmıfbr. lb
rahimin bu va~iyetini görenler 
korkudan ne yapacaklarını tatır 

mıtlar, İbrahim çok vakit geçirme
den bıçaiını çalııcılarm oturduk -
lan yere fırlalllllqbr. 

ç.111 çalmakla me,pl olan çal
gıcılar önlerine atılan bıçarr gö -
rünce hemen çalgıyı' bırakmışlar, 
danı durmut ve etraf biribirine 
J[antRnfffi'. Jhrahimin ti~ -

~-liiAI- ~e
den polise haber vermit oldukla • 
rından bir hadiseye meydan veril
meden İbrahim yakalanmıftrr. 

ikinci hadise de Şanuvarda ol -
muttur. Bu, evvelki alqam sabaha 
karp 4 te olmuftur • 

Sıruelvilerde Nazifbey aparlı -
manında oturan Mazhar Efendi 
barda uzun müddet danıetmiı ve 
bir an danıetmekte olduğu Despi· 
nayı tokatlamlfbr. Tokatlama hi
disesi herkesi müteessir ettiği için 
seyirciler ve bar ıahibi Burhanet -
tin Bey de müdahale etmiıtir. 

Bar ıahibi kızı elinden kurtar -
mak iıtemiı, Mazhar üzerinde ta• 
tıdığı çakısını çıkararak Burhanet· 
tin Beyi kolundan yaralamıtbr. 

Poliı haberdar edilmiı ve Maz -
har yakalanmıttır. 

§ Arap Süleyman isminde birinin 
kapablan ve mühürlenen raıı
devu evi Şahende Hanım iıminde 
biri tarafından açılmıttır. Şahende 
Hamm polisten gizli mühiirlü ka
pıyı açarak evi temizledili için 
merkeze çağnlmıtbr. 

§ Adliyedeki dokuzuncu ihtiaaı 
mahkemeıinde evinde kaçak iı • 
kambıl kağıdı bulundurmaktan 
muhakeme edilen Kanuni Efendi, 
bu kairtların oyuna yarryacak hal
de olmadığı, çok yıpranmq • bir 
lıalde olduiu tetkikle anlatıldığın
dan, beraat etmiıtir. 

§ Samatyada hamal Kalosun 8 
yatındaki oilu Tiyagilos deniz ke
narmdaki türler üzerinde oynar -
ken dütmüf, muhtelif yerlerinden 
yaralanmıttır. Çocuk hutahaneye 
yatmlmıttıf. 

§ Yeni camide koıucular cadde 
ıinde kundura boyacııı Hüsnünün 
dükinında neft tiıeai atette kızdı 
rırken neft patl&mlf, yangm çık -
mı.- da sirayet etmeden aöndürül 
müıtiir. 

5 - VAKl1 20 Haziran 1933 

1Di1 imiz KapalıHudutları-
2inci kısmın listesi c AŞANLAR 

ANKARA, 19 (A.A.) - T. D. 

Askerlik mükellefiyeti 
Tadil ecl ilen bir madde 
1l11 numaralı (Aakerlik mükel 

lefiyeti) kanununun otuz dördüncü 
maddesinin (A) fıkra.mm tadili
ne dair kanun: 

Madde 1 - 1111 numaralı (As 
kerlik mükellefiyeti) kanununun 
otuz dördüncü maddesinin ilk cüm 
leleri ile (A) fıkrası ll§ağıclaki te
kilde tadil edilnıittir: 

Madde 34-Ataiıda yazıh prt 
ları hajz olanlar ataiıdaki fıkralar 
da gösterilen kısa hizmetlerden bi 
rile muvazzaf hizmetlerini yapar -
lar: 

A - Kanunu mahauı mucibin -
ee ihtiyat zabiti olacaklar için tah· 
ıil ve aakerl ehliyetname derecele
rine göre hizmet müddeti 6, 8, 10, 
12 aydır. 

ihtiyat zabitliğine liyakat ıh · 
teremiyenlerin kısa hizmet hakJa .. 
rı refedilerek muvazzaf hizmetleri 
iıbu kanuna göre tamamlattmlır. 
Orta mektep ve muaddillerile tili 
derecdeki meılek mektepleri ve 
muadilleri mezunlarından orta aa 
keri ehlıyetnameyi haiz olanların 
sımflanna mahauı muvazzaflık hiz 
m~t müddetleri nihayetinden iki 
ay tenzil olunur. 

2 - Bu kanun netri tarihinden 
itibaren nıuteberdir. 

-8-

y azihanesine girer tatlı tatlı söze 
başlar bu söz üç gün sürerdi 

- Siz beyazlar hesabına mı 
harbettiniz maıyö Kurt?. 

- Evet .. 
Bu sözü söylerken içini çekti. 

Sonra sakin bir tavırla: 
- Dikkat edelim yol burada 

bozuktur, dedi. 
Bu bozuk yolun sonuna varılın· 

ca otomobil tahtadan bir binanın 
önünde durdu. Burası terkedilmit 
bir çiftlik evini andınyordu. Kurt 
uzanıp giden bir ııra atacı iıaret 
ederek mınldandı: 

- itte, kızıl diyarm hududu. 
Ve müstehzi bir tavırla ilave 

etti: 
- Şuradan ıeç.meyi aönlünüz 

inemez mi?. 
- Nasıl geçebilirim?. 0te ta

rafta bir rehber bulanw.zaam ne 
yaparım?. 

- Rehberden çok ne Yar. Bu 
bulvardan her sün birçok ad..ıar 
hududu apr. Peypuı silü cenuba 
doğru yüz kilometre boyunca uza· 
nır. B&yle bir hududun taraaaut e
dilmesi ne mümkün. Rua hafiyele
ri bundan iatifade ediyorlaT i9te -
dikleri saman Estonyaya ıirebili -
yarlar. 

Bu ıözler üzerine Kintiaep • 
titik odaya geçerdi. Orada bir · 
rültüdür duyulurdu. Sonra • 
söylenilen adam inli yerek baiınt 
dı: 

"- Kurt! Beni iıkence 
ölmiye bırakmayınız .. Acıymız 
na.. lnatlaflilayımz.. Her feYİ 
rar ediniz.,, 

Bu dalaverelere ratmen bi"-1'1 
fey ikrar etmedim. KincileP • 
delil bulamayınca beni serbest t; 
raktı. Hemen mücadeleye aYclet 
tim. Harbin IODU!lda bo)tn" 
Eatonya ord111u antinde ric'at 
ce Kingisep ahmakçuma 
ele verdi. Kurtana emdiler. ~ 
ölünceye kadar metanetine 
halel ıelmecli. 

Kmt, bir müddet dtifünclG. Y, 
mek odasındaki kanape 
bana yatak yapmqlardı. ICmt 
eli ki: 

- Belri gece .Ulh 9e1Jeri ij 
yar, uyanırsınız. Bunlar ~ 
lar ve cuuslar üzerine afet 
Rus ve E.tonya ukerlericlir. M. 
raka lüzum yok.. 

0 l9Ce aili.h atıJmadL ~ 
tedit bir cenubu tarid riizaln .. 
ti. Bu riizgir Urallerden kopar 

Rusyayaı tan,.ank Balbk ---
varır. Sabahleyin Kmt beni nwııaftıl 
dırdı, dedi ki: 

- Haydi yola çıkalım. Vapa 
ekti çorbadan yedik. Çorbuun i - nmaz 1aat onda Rct9a1den ~
çİAde et V• ealeta.lık ~ s. - edecek. Het.inkidfı. ikinci 

Evcelize s-irdik içerde temiz 
bir yemek ocluı vardı. Ne ıenç, 
ne ihtiyar omuyan bir kadm bizi 
kartıladı. Bu kadm madam Kurt 
imi!. Temiz bir yemek ikram et -
tiler. Okrotka dedikleri kremalı 

d~n batka ~eypua atilil balıtmd~ bir otel olan Hozpittette bı.calr 
bır kotlet, bır yaban horozu ve bır ıınız. Bu otele inenler nuan 
ıite f&l'&p aofrayı ziynetliyoıdu. kati celbetmez. Yeni talimatı 

• • • 
Yemekten aonra bir pipo dol -

durduk. Kurt harp umanma ait 
habralarmı birer birer IÖylüyor -
du: 

da alaoksmız. 

- Size iki sual aonmma m 
ade eder misiniz?. 

-NeaiW?. 
- Evvelim..;,.. beni D-• - 1917 den 1920 ye kadar bu· -·T-- AWnll' 

rası BolfeVilderin elindeydi. O sı· bu kadar uzak bir yere bclar 
rada beyaz tetkilitm bir iatihbar tirdiniz ve burada kabmJa meo 
heyetini idare ettim. Bazan vazife bur ettiniz?. 

icabı nıa batlumm arkamıa git - Kurt bana oldukça 1ert Mr 
mek icap ediyordu. Bir sün, Lenin- zar fırlattı; mnra her hece 
gratta ahtiaakça yakayı ele verdim. rincle durank cenp Yenli: 
Bereket venin yapbinn iti bilmi· ~ - Aziz m&qö; psetıeciler 
yorlardı. Beni ehemmiyetli mah - nedense bir töhret kazannutlar 
puslann kapahldıiı Kn.t zinda - dır. Onları geveze tanırlar. __ , .. _ 
nma kapadılar. Buraya sirenlerin ele caaua denilen teYler pek tok 
çoğu kUJ'funa dizildikten sonra ce- tur. Estonyac:lan bareketinbDe Is&) 
naze halinde çikardı. dar ıizi yammcla alıkoJutam 

Eıtonyalı olduiumdan i•tinta- sözlerinizle kiımeye tüpbe v.ıa8i 
kmu bir E.tonyalı deruhte etti. O meniz içindir. Şimdi ikinci -~l!!l'fl 
adam kadar ıaddar kimse bile • zi aorunua. 
mem. ismi Kingieepti. Libauda kat - Bir numaralı mhyö ile 
liamı idare eden odur. istintak e - nwnarah mösyöyü tanıyorum. 
derken ~llandıiı usul hem müt • numaralı möayö aiz miaum?. 
bit, hem de nazikine idi. Dipçik· Mösyö Kurt bu sözüme ..._... 
le dCSimez, kırbaçla dayak atmaz- hayla mukabele etti: 
dı. Y azthanesine girdiniz mi ıi • - Eier ben iki numaralı ~ 
zinle samimi bir muhavereye airi· ya olsaydım, öyle kolay kolaJ 
tirdi. Yalnız mulıaYere Uç gtiD ma gelinemezdi!. 
devam ederdi. Kurtun otomobili rıhtıma nr 

Oç ıün devamınca yeme • dıiı ıırada Viyoletta gemiai el 
den, içmeden bir saniye bile U • alnnv h ı___ rdu. ~-· 
___ .... - - -'L ~-L •• -,,.a azıraa.wyo u.aa 
, __ an ...umı 1~ ne mut • iskelesi yukan alınarak artık ~ 
hit teYdir bilaenis. Km~~· aeyle temuıma. bnkin kalmadlk 

~x.: zaman muavinlen ye mıya · ·-··•• ' · tan eonra alman ta~lı adam nlai 
rİDe ıeçerlenli. ~~ son.r~ tımdan yavaş yavat uzaklqb. 
avde.t eder, aym samımıyetle ıızı 
selamlar, bir aiıara ikram eder ve iV 
gene hatlardı. Aruır' ıize fiyle Kudüs kurbanlan gibi 
bir IÖZ 8Öylercli: 

- Tetfdlita mensup filan, bat· 
ka bir hakime bütün hakikati söy· 
lemiı. Ne dediniz?. Yalan mı söy· 
lemiı? ••• Demek iri o ıenerinin 
biri ha •• Hele Hk.. 

F enlandiyanın merkezi iclanıli 
olan Helıinki (eski ismi Heı.n.r 
foratu) Kamçatkanm buluncl 
arz dairesi ve Yunaniatanın - ..... m 
duiu tul dairesi üzerindedir. 

(Devamı Var) 



rW•WW&IWWWllllllllWf l•I _..uıaıwy ııııınııııııııılDlllllWllllJlllllllilllllllUIIllill 

L / k t ı ~ :..' w ~.:.!,: r .~~!_mj 
Bulgaristanla aramızda 

ticari müzakereler 
r 

Şikayetler, Temenniler ................................................ 
Gazetelere güçlük 

çıkaran posta 
müdürü! 

J Kırklarelinde umu.m gazeteler 
J bayii kitapçı Hamdi Bey, gazete-

Murahhaslarımız Naki ve Ziya Beyler ! ':i;· gönderdiği mektupta diyor 

A k d ıd•ı k•k } 1 Edirne postasının hareket sa -
ll . ara an ge l er, tet ı at yapıyor art atler~nin değişmesi üzerine Kırk-

Memleketimizle Bularistan ara Çuval 
sındaki iktısadi faaliyeti artırmak Tekerlek lasitkleri 
mabadiyle iki hükumet arasında Makineler 

larelinde müşterilerime İstanbul 
32.1 l O gazetelerini günü gününe okuta -
36.845 bilmek için gazeteleri otobüsle ge 
51.024 tirtmeğe teşebbüs ettim.. 

pek yakında Sofyada müzakere Sair eşya 1.007.324 
başlıyacaktır. İHRACAT 

Bu müzakereye memleketimiz Eşya ismi Lira 
namına Sof ya elçimiz Tevfik Ka- umurla 75.301 
mil Beyin reisliği altında ticaret Ham deriler 46.504 
müdürü umumisi Naki ve iktısat Tiftik 137.60 
vekaleti şubelerinden Ziya Bey - Halı 43.088 
ler nıemur edilmiştir. Kepek 33.341 

Öğrendiğimize öre, son günler Üzüm 180.763 
içinde Bulgar başvekili M. Muşa - Fındık 46.931 
nof irat etmiş olduğu bir nutukta Zeytin yağı 62.374 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Tütün 548.036 
iktısadi vaziyete işaret ederek bu· Palamut 91 .321 
nun bir an evvel dostane halledile- Palamut hülasas1 37.124 
ccğini söylemiştir. Afyon 100.985 

Esasen Bulgar mahafili de 1 Kereste 85.437 
memleketimiz ile Bulgaristan ara Maden kömrü 45.480 
smdaki ticaret münasehatının art- Sair eşya 275.136 
masmı pek çok istedikleri için bu Deniz inhisarı ve 
mü.:akeratm pek kısa bir zaman vapurcular · 
zarfında halledileceğine şüphe 

yoktur. Murahha:slarımızdan ti -
caret müdürü umumisi Naki ve 
Ziya Beyler dün Ankaradan şeh
rimize gelmişlerdir. 

Naki ve Ziya Beyler iki gün 
kadar şehrimizde lcalarak İstanbul 
iktısadi vaziyeti hakkında da tet
kikatta bulunacaklardır. 

Bilhassa sanayi kredi bankası
nın (sumer) bankasına istihalesi 
ile uğraşacaklardır. 

Banka umumi müdürlüğüne ta 
yin edilmiş o]an Nurullah Esat Bey 
de yarın Ankaradan .şehrimize gc · 
lccektir. 

Haziran ayında 
15 günlük ithalat ve 

ihracatımız 

istatistik umum müdürlüğü ha
rici ticaret istatistikleri tubesi ha
ziran ayının ilk 15 günlük ithalat 
ve ihracatını toplamıştır. 

Hazırlanan istatistik hülasası -
na göre, 15 günde ithalatımızın 
(1.627.206) liralık bir kıymet gös 
termesine kartı ihracatımız bunun 
200.2t8 lira fazlasile 1.827.424 
lira olmu,tur. 

Bu ıenenin ilk beş ayına ait 
rakamlar 1'u son rakamlara karış
tırılınca beş buçuk aylık ithalatın 
(31.535.392) ve ihracatımızın da 
(33.076.518) lira olduğu görülür 
ki, bu beş buçuk ayda ihracatımız 

ithalattan (1.541.126) lira fazla 
olmuştur 

1932 senesinin bet buçuk aylık 
ithalatı ise, (36.743.293) ve ihra
catı da ( 41.451.672) lirayı bulmuş 
ve bunlara göre ihracatımız itha
latı (4.703.379) lira kadar geç • 
mişti. 

Haziranın ilk 15 günündeki 
başlıca ithalat ve ihracatı~.ız aşa 
ğıda gösterilmiştir: 

İTHALAT 
Eşya ismi 

Yün ve kıl iplikleri 
Yün memucat 
Kr&. 
~&J 

Lira 
31.037 
95.040 
82.765 
39 .. 141 
28.210 

Deniz inhisarı kanununa göre 
15 hazirana kadar bütün vapurcu 
lar sahip oldukları vapurlar hak
kında tam malumat gösterir bir 
beyanname vermişlerdir. 

Kanun mucibince beyannamesi 
verilen vapurlar hakkında bir de 
takdiri kiymet yapılacaktır. 

Kıymeti takdir edecek zevat 
ticareti bahriye ile ticaret odası 
ve vapurculardan mürekeptir.. 

Vapurcular namına bu huıus
ta çalışacak komisyona Hüsamet -
tin Paşa ile Mösyö Y enyi seçilmi, 
tir. Oda namına da Kara Osman 
zade Suat Bey murahhas olarak 
gönderilmiştir. 

lktıst Vekaleti tarafından da 
makine mütehassısı Sırrı B.ey me
mur edilmiştir. 

Ticareti bahriye müdiriyeti lk
tısat Vekaletinden komisyona ki -
min riyaset edeceğini tormuştur. 

Cevap gelir gelmez derhal fa
aliycte başlanacaktır. 

Beşiktaşta antrepo 
Gümrük idaresi tarafından Be

şiktaşta iki antrepo açılmışıtr. 

Bir köhne dükan .• 
Müteaddit defalar gösterdiği çir 

kin manzaradan dolayı şikayette 
bulunduğumuz Aksarayda polis 
merkezi karşısındaki köhne bina 
nihayet dünden itibaren gözümü -
zün önünden kalktı. 

Belediye ile ıahibi arasında çı -
kan ihtilaf yüzünden bir türlü kal· 
dırılamıyan bu köhne bina ıon gün 
lerde yıkılmaya yüz tutmuş ve için 
deki saatçi dükanı boşaltmıştı. 

Son hafta zarfında dükanın her 
tarafı dökülmeye başlamış, sağlı 
sollu gedikler açılmış ve belediye
ce bir kazaya meydan verilmemek 
için etraf ma tel gerilmişti. Köhne 
dükanın evvelki akşam bir yerinin 
yeniden kopması üzerine belediye· 
ce sahibine dükanı yıktırması teb -
liğ edilmiştir. Verilen mühlet zar -
fında dükan sahibi tarafından yık 
tırılmayınca belediye ameleleri za 
bıtanın huzurunda dükanı yıkmış
ludır. Bir çok nakil vasıtalarının 
gelip geçtiği yol üzerindeki bu köh 
ne dükanın kalkması ile muhtemel Pamuk iplikleri 

Pamuk menıucat 232.707 kazaların önüne geçilmittir. 

Posta kanunun 5 inci madde -
sini tadil eden 28 mayıs 1928 ta
rih ve 1320 No. h kanun posta ida 
resinin inhisarı altında olan mad
delerin yalnız mektup, ve açık mu 
habere varakalarından ibaret ol -
duğunu tasrih ettiğine göre ka -
nunlarımız ·dahi gazeteleri benim 
ve hemtehrilerimin menfatlerine 
en uygun gelecek bir vaııta ile 
naklettirmekte serbest bırakmak -
tadır. Buna rağmen posta mesle
ğinde ihtiyarlamıt bir zat olan 
Kırklareli posta müdürü Behiç B. 
kanun venizam sarahati hilafına 
otübüs ile gelen gazetelerimi pos
ta vasıtasına sekte veriyor bahane 
ıiyle zapt ve müsadereye teşeb -
büs etmiş ve gazetelri gazete ba
şına muayyen bir ceza almağa kal 
kı~ış ve aynı zamanda otobüs 
ile gazete naklini menetmi§tir. 

Mumaileyh Behiç Beyin bu 
hareketi kanuna uygun değildir. 
Bu hareketi bura posta müdürü -
nün yaf ı dolayısile yeni mevzua -
tımızı kavrıyamayışına hamledi -
yorum. 

Ortada ticaret serbestisini men 
eden ve aynı zamandi halkı, im
kan mevcut olduğu halde, gunu 
gününe gazete okumaktan alıko -
yan bir hareket vardır. 

Kırklareli posta müdürünün bu 
müdahalesine alakadar yüksek 
makamların nazarı dikkatini celp 
için gazetenizin yardımını dile -
rım .• 

İstasyonda yıldırım 
Evvelki gün şiddetli yağmur es· 

nasında Babaeski istasyonuna yıl -
dırım düşmüş, telgraf tellerini par
çalamış, makinenin siperi saikası -
nı sökmüştür. Nüfusça zayiat yok
tur. 
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Diş hakkında konferanslar 

Kıymetli diş tabibi Suat lsmail 
Bey konferansların toplamış ve ilk 

cildini neşretmiştir. Hepimizin ih· 
mal etti ğ i ağız hıfzıssıhhaıına ait 
hemen yegane kitaptır. 

Kooperatif 
Fikir hayatında gittikçe mühim bir ~·rr 

alan A)lık (Kooperatif) mecmuaın, lkinC'I 
~ılının ilk nüıııhaın olan {lS) Uncü ııa;)·ısını 

da n~rettl . Koop<>ratır bunda n bö~ lf' mun
tazaman ht>r ayın on lx'şlnde çıkacaktır. 

Bu nföıhıuımda Ahmet Hamdi B<>-'·ln lk
tı"adi devl!'tçllllc bahı.lndf'n flat polltlkatıına. 

nlt kıymrtıı bir tetkiki vardır. Bundan ma
nda dlğt>r makalrlerll'I İngiltere wı Fransa
dnkl l!'itlhıınl \ ' ('! lır;tıhlıik koopnatlfı>rlne dair 
bir fotkik mnkaleıılnl , .n dünya. ve mrmle
ket koopr ra tir , .c lktı!lat hnYadislrrlnl ihtiva 
etmf'kt!'dlr. Okuyucularımıza tınslyl'I f'dl'i -
rlz. 

Tıp Dünyası 
Haziran nil,.haııı çıkmıştır. Bu nüshada 

t>rkcn bunama hastalığı \ '!' darillfilnun in -
kılAbı üzt'rlne Fahrettın Ke rim B<-yin iki 
makaleııl, Kth:ım tımıail Bf>yln dl' kanııcr -
lt' rl, )fcmdnh Nl'<'det BPyln dil lnkıllbımız· 

<1a' hPklmllk uıtılahlan . ü:urlno yauları, 
Kubl Bf'~·ln clnııi W.rblye, Ali Rıuılrn Beyl'n 
&lnlr n~nglt11l lllnlne ; Şnif Kurkut Beyin 
amPllyat ııonu zatUrrlf'lt'rl, F.krem RUM'l·ln 
Beyin adale vrrlml üzerine yazıları vardır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

.. R a Muharriri : Omer ız 
24 -

15 -

Eski kulede 
Bu hadiseler üzerinden dört ay 

geçti. Fakat bu dört ay, dünya 
tarihinde nadir tesadüf edilir ha -
diselerle doluydu. . 

Şehrin içindeki yahudi fırka· 
Jarı, aralarındaki ihtilafları u. 
nutarak birleşmişler ve mütterek 
düşmana karşı akurane, vahşiya
ne bir surette harp etmiflerdi. Ya
hudiler, Romalılardan kurtulmak 
için yapmadık bir şey bırakmadı
lar. 

Bunlar her gün Romalılara sal
dırarak binlerce düşmanı öldürü· 
yor, Romalıların silahlarını man 
cımklarını ele geçiriyor. 

Titus'un şehir surlarını tahrip 
için yaptırdığı tahta kuleleri yakı 
yor, elhasıl yesin verdiği kuvvetle 
geceli gündüzlü uğratıp didiniyor 
lardı. Fakat Titus şehrin üçüncü 
duvarının ve Bezeta, tehrini zaptet 
mişti. Daha sonra ikinci duvarı 

ele geçirerek yıkını§, yahudilerin 
teslim olmalarını temin için eski 
yahudi müverrihi Josephuı'u Ku
düse göndermif, fakat yahudiler 
müverrihlerini tel'in ederek ıa,la -
mı,lar ve muharebeye devam et 
mişleı·di. 

Titus işi harpten daha müthit 
bir vasıtayla halletmeğe karar 
verdi. Onun için mabe.tle kaleler 
ve birinci duvar etrafında yeni bir 
duvar yaptıtarak içerdekileri açlı
ga mahkm etmek istedi ve mu
vaffak oldu. 

İçeride kıtlık batlamııtı. Yahu • 
di fırkaları biribirleriyle didişir • 
ken erzakları da yakmamı§ olıalar 
dı, Romalılar beyhude yere bekliye 
ceklerdi. Fakat yahudiler vaktiyle 
bunu düşünememişler ve bu yüz -
den on binlerce, yüz binlerce in • 
san aç kalmıf tı. 

!sanların açlığa ne kadar taham 
mül edebildiklerini, açlık sevkiyle 
ne gibi vahşetler irtikap ettikleri
ni anlamak istiyenler yahudilerin 
mürtet müverrihi Josephus'un ıa· 
yıfalarında bunları o!rnyabilirler • 
Bunlar tekrar edilemiyecek dere
cede korkunç şeylerdir. Aç yahu
dilrin, kendi nefisleri ve aileleri 
için erzak saklamakla itham ettik· 
leri yahudilc.·'! tatbik ettikleri it· 
kencelerin bir nazirini, tarihler 
kaydedemiyor. Anneler öz evlat -
larım parçalıyarak etlerini 7İyor , 
çocuklar açlıktan ölmekte olana -
na ve babalarının ağzında son 
lokma kırmbsım kapıyorlardı. Ev
lat; ana babaya, ana baba evlat -
lara bu muameleyi reva görürse 
yabancılara neleri reva görmiye -
ceğini tasavvur edebilirsiniz. Her 
gün binlerce insan ölüyor, ölmek 
istemiyenler kaçıyor, ve Rcmalıla 
rın ellerine düşenler haçlara ge -
riliyorlardı. 

· Haçlara gerilenler o kadar ço • 
ğalmıştı ki civarda haç yapacak 
tahta kalmamıştı. 

Meryem de bulunduğu yerden 
titriye titriye, hıçkıra hıçkıra bun
ları görüyordu. 
Artık Esenlerin biri de gündü -

zün mağarada~ çıkamıyordu. Bun 
lar, mağarada havaıızlıktan ve 
güneşsizlikten ölü gibi beyazlat -
mışlardı. Fakat bunlar hiç olmaz· 
ıa yiyecek buluyor, ara 11ra gece
leyin ı:tkarak ahvali öğrenmekle 

iktifa ediyorlardı. 

Dışarı çıkanların getrdikleri 
~ h' 1 yuJlar Jii.mata göre baş ka ın e og ·ki 

nm Romalılarla muhabere ettı 
ri anlaşıldığından idaın oiunınıJ 
lar, yahudi Sanhedrim az~ıııı 
dan on altı kişi de ayni akıbe 
uğramışlardı. 

Benoni bu meclisin azalığı 
geçmiş ve Roma lehinde bulun 

h··kOS lar aleyhinde hep idma u 
vermişti. 

d. 1 
Kalip de mabedin içindey 1 

her hamlenin başında bulunuY
0 

du. Bir defa Kalip Markus!~ :; 
şılaşmış ve bir kaç darbe nıub 
le etmişlerdi. .. 

Ağustosun hühiliyle vaziyet~ 
bütün kötüledi. Güneşin ya f. 
harareti, ölüleri sür'atle taaf r 
ettiriyor tehrin havasını zehir 

1 
. 

yordu. .,el 
Bir gece Meryemle Nu ,e ~ 

kola çıktılar. Romalıların atetle , 
Kudüsün bütün duvarları e~d 
fında yanıyordu. Meryeınle 
sabaha kadar kulede oturdul~ 
Dinlendiler... Çünkü mağar 
içi boğucu bir haldeydi. 

Nu ertesi gün şafakla ber,11" 
Meryemi içeri almak istedi .. ~ 
yem muharebeyi seyretmek oV 

ısrar eti. 

Çünkü gözüne iki tarafın ıl 
mandam da çarpmıştı. Romalı(/ 
Markusün kumandası altında~ 
hudiler, Kalip'in kumandası aJl' 

da hareket edeceklerdi. , 

İki taraf ta biribirine ıaldıtd' 
lar. MUllarebe kızııtıgı zam6•' ~~ 
hudinin biri Marküsun atını bif", 
lamıf, fakat Romalı bir asker.\, 
hudiyi bertaraf etmi§ti. Kalı~. 
Marküsıi istihdaf ettiği belli1_~ 
Çok geçmeden ikisi karıı ka'a/ 
gelmişler, Kalip kılıcını b";' 
kuvvetiyle kaldırarak hasfll1 

kaf aaına indirmişti. 

R l \ • vf • vı fil ol' oma mm mıg erı sag a ı 

duğu halde kılıç onu yarmıf df 
kafaya değmiıti. Darbe o 1'1,,,. 
ağır inmiş ve Markıis o kadar '4 
sılmıştı ki kılıcı elinden dii~f 
ve Kalip onun üzerine sıçra~1 ~ 
Markus vaziyetin vehamet~~·~ 
ladığından o da hasmının u:ı İ 

atıldı. Ve ikisi biribrine çarpŞ~,ı 
yuvarlandılar. iki taraftan nar 
koptu. Romalılar: 

- Yetişin! .• 
Yahudiler: 
- Kurtarın, diye bağrıyorl-' 

dı. .A 

ı .. ter-ki taraftan ko,an yuz .,,1 
binlerce asker biribirinin bolı fı 
na sarılan Markuıle Kalip etr:, 
da dövüımeğe ba,ladılar. J'ar.CI 
o kadar şiddetliydi ki Kaliple td• 
küs bir yığın ceset altında 1'• 

Jar. i 
Birdenbire iki üç yüz yab~ 

nin içerden fırlıyarak muhare~,ı' 
iştirak etmeleri üzerine Rof11 .,ıJ 
t~hlikeyi hissederek gerilfll' 'i_ 
yahudiler de maktulleri ç~~~ 
Marküs'le Kalip'i almışlar, 0 

/ 

üzere olan (Markus) ün ~~jf 
muhafızlar koymuşlardı. 

dipdiriydi. ; 

M b .. t.. b k'al•'') eryem, u un u va ·tııf. 

tırap içinde seyrediyordu. f'l~ ~t r '• ~ , '.I yahudilerin Markusle Ka ıp ııo' 
.götürdüklc-rini görmü, Mar rtJI 

uh f 1 k 111••• baıına m a ız ar on . ti• 
onun ölmediğin~ hükınetıııtf ıır) 

.(Devanıı V 



:Dümµıqa !BildiıitJOC" : - - ~ ~ - ~~ ~ - - ~ - ~ ~ Yeni Bir Alman Filmi: 
Garbo, "ölmezler,, arasına girdi! -'Kabirede Mevsim'' 

IJ;.,. Rus ressamı tarafından yapılan resmi, Londradaki milli Muhtelif yerlerdeki büyük ve 1 ği kadım arıyor. Kadının ıarkh 
g 1 ~ J " ·ı"' küçük film ıirketleri, önümüzde · olması ıartı yok. Kendisi gibi <ı.ıeriye kabul edildi. Fakat, bu vesile ile bir tara, tan ua ı a- ki sinema mevsiminde gösterilmek garplı da olabilecek. Ancak gü -

hı kadın,, ın meşhur gururuna dokunucu yazılar görülmektedir üzere, türlü türlü tarzda birçok zel ve sevimli olması ve sevişme-

Greta 
ıı ~l'eta Garbo, "Ölmezler,, ara· 
~girdi! 

d .. londradan gelen ve dünyanın 
b~t't bir tarafında akisler bırakan 
... h 

{;' aber ..• 
ti~·'kat, bir mucizeden bahseder 
')~ ~ lliçin böyle ıöy)eyorlar? Bu, 
d,'°'\ \ir hadise midir? "İlahi ka-
81 ıı,, Soktanberi "Ölmezler,, ara • 

llda değil miydi?. 
b .. liıldiıe ıudur: Greta Garbonun 
ij~k 

I~ bir ı essam tarafından yapı· 
I~ f e\'kalFic!e muvaffak bir tab -
~h' Londı udaki milli galeriye 
tj Ul olunmuştur. İngiliz gazetele 
~bu mühim aıan'at hadisesini yu· 
) tda. yazdığımız tekilde bildiri-
llrla r. 

tıı· 'tabloyu yapan, Boris Arnet is-
4~llde bir ruı ressamıdır. Hariku
~~d~ kadını, tablosunda o kadar 
t~ tetie canlandırmıya, onun bü -
il d.. d ti11g. llnyada hayranlık uyan ıran 

t~ 1 cazibesini o kadar kudretle 
~&termiye muvaffak olmu§tur, ki 
d~~~'at ıaheserinin milli galeri· 
tıı~ l taheserler arasında yer tut • 

•
1na karar verilimıtir. 

'tablonun tenkidi 

lıak~t İngiliz münekkidi, tablo 
ıc tı-da §unları yazıyor: 

bj_ ~esim, çok güzeldir. Gretanın 
' et· 

tııtıd 1nde çiçek, ayaklarının u . 
titı • a da bir ağ var. Bu ağ, onun 
•iıt~ı Cazibesile ördüğü ve kendi • 
~~ı'0nauz hayranlıkla sevenlerin 
•i~d dıkları esrarengiz ağdır. Re -
~ e, Gretanın gururuna, iıtiğ • 
~~-~~l • inzivada yaıayışına ima da 
1. • li .. 
~Ilı] llYor. Bu huıuıiyeti, Uah Ba-
~t ~ llah Apollona sırtını çevir -
~ 1Utetinde ifade olunmuştur. 

li~r ~tbo, hu tabloda derin bir is
~~/ ~ dalmıt gibidir. Derin ve 
bir 

1.nlıği nispetinde de tehlikeli 
•ati.. k 

~·· &ra ••• 
l\l'rtt 

0~lerin kuvvetli çekiı i, dudak
~l . 1htiraılr kıvrılııı, bütün vü -
~~ ltıhitıalarının acaip güzelliği, 

!! Canlıdır. 
'ıt~~ t~ami böyle yapabilen res -
~~ Ctdden kudret sahibi oldu • 
~\tı~ t._dik etmek lazımdır. Bu 
~~ ~~ en ufak bir tereddüt, en 

l't' lll\hıakaıa bile, boıuna -

QARBO 
dır. Bir kudreti canlandırmak için 
kudret sahibi olmak, icap etmez 
mi?. Aksi takdirde, yapılaa reıim, 
bakanları karıısında uzun müd -
det durduramazdı!,, 

Bir taraftan bu tarzda tenkitler 
yapılmakla ve Greta Garbonun 
"Ölmezler,, arasına girdiği yazıl -
tnakl; beraber, bir taraftan da 
bazı İngiliz gazeteleri, hadiseden 
memnuniyetsizlik gösteriyorlar. 
Ne itibarla?. Gerek resmi yapıla • 
nın, gerek resmi yapanın İngiliz 
olmamaları noktasından! Bu gaze. 
lelere göre, milli galeriye alınan 
bir tablo için, bu vasıfların aran -
ması lüzumu varmış. Fakat, bu 
mülahazalara pek öyle aldırış e • 
den yoktur. Hemen herkes, daha 
ziyade - ve pek tabii olarak -
işin s' n'at cephesilc alakadar ol • 
maktadırlar. 

Bu san'at hadisesine ve bunun 
etrafında bazı İngiliz gazeteleri -
nin yazdıklarına işaret eden bir 
alman gazetesi, "Yapılan resmi -
nin Londradaki milli galeriye ka
bulü, acaba Greta Garbo üzerin -
de ne gibi bir tesir bırakmıştır? 
Her halde fazlaca mütehassis ol-
duğu iddia edilemez. Esasen, bu 

daha ziyade ressama ait bir şe· 
ref. .. Gerçi onun bu şerefe erişme· 
sind~, Greta Garbodan mülhem ol
masının da yüksek bir rolü var
sa da, netice İiıbarile eser. ilham 
veten; &ôsterı';lC'h.i~ beraber, ressa· 
mın imzasını ta§ıyor. 

Bunu bir tarafa bırakalım. Gre· 
ta Garbo doğrudan doğruya kendi 
ıine ait olan hangi muvaff akıyeti 
karşısında sevinçle titremiştir? 
Herkesi heyecana t.lü~üren en i.is -
tün muvaff akıyetleı-i kcı.rşısmda bi 
le, o, ya her zamanki gibi sakin 
durmuş, yahut da dudak bükmüş
tür. Yirminci asrın Sfinksi !. 

Yalnız, işin bir de ikinci cephe
si "·ar. Şu ecnebi ressamın yaptığı 
ecnebi film yıldızını gösteren tab
lonun milli galeriye kabul edilmiş 
olmasına itirazlar ... 

Bunun mağrur, müstağni, mün
zevi Grata Garbonun iğbi -
rarına ıebep teşkil etmesi muh-

film hazırlıyorlar. Bu arada leri ıart ! . 
temel ~~ğil midir?.. ~olli~~- "Almanyanın Holivudu,, sayılan Tesadüf karşısına bir Kontes 
da en mu~t~na te~.f ~yı an -1 "Noybabelsberg,, de ve Almanya - çıkarıyor. Güzel, sevimli bir ka-
fer,, muhıtıne, Merı Pıkfordun u- b k 1 . d k' t''d 1 d E k k · K d 

nın aş a yer erın e ı su yo ar - ın.. r e , onu sevıyor. a ın 
mulmaz tevazu ve nezaketle da - d d h 1• b' f l' t d d d 1 k k ... a a araret ı ır aa ıye evam a sevgi uyunca, mut a a şar ta vetine ragmen adım atmıyan yıl - d' 

. . . e ıyor. evlenmek istiyen garpli erkek, mu-dız, resmının rnılli galeriye girme· 
Vücude getirilen yeni Alman radına eriyor... İşte "Kahire de sine yapılan itirazlara az, çok si • 

. 1 ·d· , filmleri arasında "Kahirede mev- mevsim,, in sonu da bu ... nır ense, yen ır.,, 

Burada Greta Garbo ile Meri sim,, ismindeki filmin yepyeni bir Bu sade mevzu, bir çok tef er· 
Pikford arasında geçen bir hadi. hususiyeti olması bilhassa gözetil- ruatla beslenmiıtir. Çok temiz, 
seye dokunubnaktadır. "Pikfer,, mİ§tir. aydınlık çekilen filme ıark hava-
Meri Pikfordun kocası Dug- Bu huıuıiyet te, Mısmn tarihi ları, hoı bir çeıni katmııtır. 
la.s Ferbenksle birlikte yaıadığı dekoru arasında geçen hadisenin, Baş rolleri Renate Müller, ve 
malikanesidir. Bu muhite girebil. bu tarihi dekorun muhteıem ağır- Villi Friç oynamaktadır. Bunlar
mek Holivudda adeta Londranm lığma zıt seyyal bir hafiflik ifade dan ha§ka Leopoldine Konstantin 
en aristokrat ınuhitine girebilmek- etmesidir. "Ebülhevl,, in gölgesi ve Güstav Valdavin da rolleri var. 
le, oradaki en aıil ta•hsiyetlerin sa- uzanan çöldeki aeuizlikte akisler Rejisör Raynhold Şüntsel, film, 
!onlarına kabul edilmekle bir tu - brrakan kahkahalar •.• Co§kun ne- "Ufa,, filmidir. 
tuıuvor. b I wl AJmanyada önümüzCleki mev -.r fe ve o eg ence .•• 

Meri Pikforda ve kocası oldu - sim için hazırlanan filmler arasın 
ğu için Duglu F erbanksa, sinema Mevzularını çölde ve çöle ya- da, eğlendirici filmlere son ıene-
artistlerine karşı hala müteasııp kın yerlerde geçen hadiseler teıkil lerde olduğu gibi gene fazla yer 
davranan bazı Amerikalılar, bil - eden filmler, ıimdiye kadar umu- verilmiıtir. 
hassa en fazla taaasup gösteren miyet itibariyle gamli bir cereyan Hemen hepsi peK sade mevzu
Kalifornya zenginleri tarafından takip ediyordu. "Kahirede mev • lu olan bu filmlerin musiki, §arkı 
da hürmet edilmekte, "Holivudun sim,, le bu itiyat, birdenbire bariz ve dans cihetlerinden hoşa gidici 
~n büyük kadını,, adeta imtiyazlı bir tarzda deği§mit oluyor. Dü • olmasına çok aikkat ediliyor . 
':>ir mevki edinmiş bulunmaktadır. şündürücü değil, güldürücü bir Yukarda bahsettiğimiz film yapı 

Birisi miistesnadmr film..... JırICen <le bu üç noktaya itina göı 
Holivuda ayak ha&an kadm, Mevzu, çoJC sadeC:lir.. MutlaJ<a terilmif, senaryo, musikiye, şarkı· 

erkek bütün film artiatleri, Meri farkta evlenmek istiyen bir garpli ya, Clansa sık sık yer vermeğe mü 
Pikfordla görüşebilmek, onun sa· Mısıra geliyor. Orada evlenece • sait bir !ekilde tertip edilmiştir. 
lonunda çay içebilmek, onun ya -
nmda durarak birlikte resim çıka -
rabilmek yolunda can atarlar. Ye
niler için bu ıöhretin ilk basama
ğıdır. Bunlardan hiçbiri, "Holivu
d.un en büyük kadını,, nın himaye 
ve delaletinden kendisini ınüatağ· 1 

ni göremez. Eskiler, ıöhret edin -
miş bulunanlar da, Amerikanın 
her muhitinde itibar sahibi olma
nın Meri Pikforda Yaklaımak sa -
yesinde mümkün olduğunu bilir • 
ler. 

"Pikfer,, malikaneıindeki mi -
safirler arasında, sık ıık Amerika 
ve Avrupanın muhtelif büyük ıi -
maları da görülür. Film artistleri 
için bunlarla tanıtmak, her itibar- · 
la faydalı bir ıeydir. Hepsi, böyle 
fırsatlardan da iıtif ade etmeyi~~ 
şünürler. 

Halbuki Greta Garbo? O, bi -
lakis bu tılısımh muhitten uzak 
kalmayı tercih etınfitir. Bunu 
prensip · olarak benimsemiştir. O -
nun hu gururu, istiğnası ve inzi -
vayı tercihi, "Holivudun en büyük 
kadını,, mn adamakıllı sinirine do 
kunmuş, kendisine zorla biat ettir Renate MUllerle Vllli Frlç "Kahirede mevsim,, filminde 
mek elinden gelmediğinden, omuz uıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııı11uıııııııııı1uııııııııımııııı1111111ııııııııı11ııııııııııııııııııı111 
silkmekten başka bir fey yapa - artistler "Pikfer,, e ayak basmıya ı "Pikfer,, den ilk defa gönderi
mamışhr. can attığı halde, belki en meşhu len bu mektuba karşı, Greta Gar· 

Fakat, geçen ıene "Pikfer,, ma- ru olan Gretanın buna tenezzül et- bo, nasıl hareket etmiı?. Hususi 
Jikanesine misafir olan İngiliz a - mediğini itiraf, ağrına giden mali- katibi vasıtasile teşekkürünü, fa -
sillerinden biri, birkaç filmini gör· kane sahibi artist, kibrini yenmi - kat yabancı kimselerin davetine 
düğü ve beğendği Greta Garbo ile I ye çalışarak, oturmuş, kendi elile icabet edemiyeceğini bildirmek 
tanışmaktan memnun olacağım bir davet mektubu yazmış. Son suretile !. 
anlatmış. İngiltere kral hanedanı ı derecede nezaket~ samimiyet ifa • Hollivudda "tarihi,, sayılan bu 
ile oldukça yakın akrabalığı olan desile yazılmıf hır mektup ... Bu hadise, derhal şayi olmuş, "Pik -
bu zatın gösterdiği arzu, Meri 1 davet tarzına göre, Greta Garbo, ford - Greta,, mülakatının gene 
Pikfordu şaşırtmış. Greta Garbo istediği gün ve saatte gelebilecek, suya düşmesi, sonsuz dedikodu • 
ile tanışmadığını misafirin hoıu - ne kadar canı isterse, o kadar ka· lar uyand!!'mıf. "Holivudun en bü 
na gitmiyecek bir itiraf sayarak, lacak ve ne zaman kalkıp giderse, yük kadını,, mn kapıldığı hiddetin 
onu ne yapıp yapıp malikanesine gidebilecek. Tek "Pikfer,, e adım derecesine gelince, bunu tayine 
getirmek çaresini aramıf. Bütün atsm da! imkan yok!. 
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HİKAYE 
İki Nükte Irakta Avusturyaya yardım 

Aleksandr Düma'nın oğlu, en 
kuvvetli mizah müharrirlerinden 
biri idi. Şey pardon!... Mizah 
muharriri değildi, en kuvvetli 
nüktedanlardan biriydi. 

Bir gün Düma'mn oğlu tiyatro -
ya giti. Oynanan eser, arkada!· 
larından birinin eseriydi. Eser. 
beğenilmemiı, tutmamıftı. 

Diima'mn oğlu, arkadatı ile 
müellif locasında oturmuştu. 

Perde arasında, etrafa bakın-
dı ..• 

Seyircilerden biri, koltuğunda 
oturmu§, batını arkaya dayamıf, 
horul horul uyuyordu. 
Düma'nın oğlu, uyuyanı müel -

life gösterdi. Arkadaıı ses çıkar
madı .. 

Ertesi gece, iki muharrir ko -
medi F ranseze gittiler. Dümanın 
oğlunun bir eıeri temsil ediliyor -
du .. 

Müellifin arkadaıı, oyun esna
sında koltuğunda uyuyan birini 
görclü ve derhal arkadatına göı -
terdi: 

- Bak, yalnız benim eserim 
oynanırken uyuyan yok, i§te ae -
nin eserinde de uyuyorlar. 

Düma'nm oğlu, uyuyana baktı 

ve 10ğuk kanlılıkla cevap verdi: 
- Ayol dikkatli baksana, dün 

aktam uyuyan adam; dün gece -
denberi uyanamamı§ !. 

,,. .y. .y. 

Tristan Bernar da tuhaflardan 
dır. 

Yazan : Mediha Münür 
Bir gün Triatan Bemar bir lo· 

kantaya girdi. 
- Garson, dedi, bir çorba. 
Çorba geldi. 
Bir az sonra Tristan garsona 

seslendi: 
- Garson! 
- Efendim. 
- Ben çorbayı içemiyorum. 
Garson taıırdı: 

- Neden efendim, fena mı?. 
- içemiyorum, dedim ya ... 
Garson tabağı alıp gitti, biraz 

sonra baıka bir çorba getirdi. 
T ristan gene garsona seslen • 

di: 
- Garson!. 
- Efendim!. 
- Ben bu çorbayı da içemiyo-

rum. 

Barzaii···~sileri 
teslim oldular 

Uzun zaman dağlarda 
saklandıktan sonra .. 
Bl\ğdattan Taymise bildirildiği -

ne göre Irak hükumeti lrakın şimal 
tarafındanki tedip hareketlerini ik 
mal etmiştir. 
Bunun neticesi olarak Kürt asile· 

rinden Barzan Şeyhi Ahmedin kar 
defi Şeyh Mehmet Sadık, Molla 
Mustafa. ile yüz kadar asi lrak hü· 
kumetine teslim olmuılardır. 

Asiler aylarca dağlarda saklan -
mıtlar, nihayet ilticaya mecbur 
kalmıılardır. 

Türkiyede mevkuf olan Şeyh 

Ahmedin de kardeıi gibi Irak hü 
kumetine tealim olmayı isteyeceği 
anla§ıhyor. 

lrak hükumeti Barzan harekatı -
nı nihayet bulmuı sayıyor. 

Garaon hayretler içinde kaldı 
ve çorbayı tekrar değittirdi. 

.Fakat Triıtan gene aynı §eyi 
söyledi: 

- Garson, ben bu çorbayı içe- Kıyamet koparsa 
mıyorum. • J ? 

Tam dört kere çorba değitti-- artist er ne Vapar • 
rildi. Triıtan aözünde ısrar edi -
yordu: 

- Çorbayı içemiyorum. 
Nihayet lokantanın sahibi gel

di: 
- Alay mı ediyorsunuz?. Diye 

sordu. 
- Hayır, alay etmiyonım. 
- Peki, neden ısmarladğnnız 

çorbayı içmiyonunuz?. 
- Kaıığım yok ta ondan!. 

Hepsi bir havadan saz 
çalmıya başlıyacak ! 

Her sene muhakkak bir rivayet çı 
kar: Kıyamet kopacak!. Bu senede 
haziranın 13 üncü günü kıyamet ko 
pacaktı. 

Birçok memleketler Avusturyaya 
yardım için hahiş gösteriyorlarmış 

Avusturya ile Almanyanm a-1 aeriyeti haiz olduğuna kani bu~~ 
raaı iyiden iyiye açıldı. Avustur duğu için Avusturyanın .Alaı•~0 • 
yanın Berliu sefarethanesinde ya tabi bir eyalet derecesi~~ 1,cr 
matbuat memuru olan Dr. Wos • memesini temin yolunda Hı :'ıer 
serbok Almanya hükumeti tara - lik ile mücadele ediyor ve l·lı\, 
fmdan fena terait içinde tevkifi ciliğin Avusturyada mu"a~f~ıf 
iki memleket arasındaki münaae• ti ile Avuıturyamn iıtiklalın• 
betleri büsbütün bozmuf gibidir.. bedeceğini ilin ediyor. tıil 

Alman pollıi, Avualurya aefa • Avusturya hükumeti, iti :r.-
rethaneıine zorla girmiı, Avuıtur- bir mesele olmaktan çık• 
yalı memuru kaldırıp aötürmüf, d ı ti · d · tiyor· ev e erın yar ımmı ıs -'• 
onu bir müddet tevkif etikten son ~ıı 
ra memleketten ihracı için emir Onun için Avusturyaya b4' ;,,,ı 
vermittir. milel bir yardım vukuu uıubtl 

Hadisenin sebebi; Avusturya dir. J ı 
hükGmetinin naziler lideri aayılan (Taymis) ıazetesi bu ~ 
Her Habichti Avusturyada tevkif milel hareket meıeleıini ti-' 
ederek memleket haricine çıkar - bahsederken fU sözleri .c;ylıdl 
maııdır. tedir: ıJ 

Almanya hükumeti, bir Avus - "Beynelmilel hareket- Jll,., ı' 
turyah diplomatı tevkif etmekle ortaya çıkarsa, Alman efkifl ır1 d 

bu h diaeye mukabele emit bulu· meıi, batka memleketler eflı .. , 
· · · . A 'bi Jıi' nuyor. mumıyesının vuıturya ıı dr1" 

Hali hazırda Avuıturya hükQ· çük bir millete ne derece yat b'f • 
meti, nazileri aon derece tiddetle hahitker olduğunu görerek 
takip etmektedir. Hükumet, ek - ret edecektir. 

································••t••·················· ... •••·••••· ....................... . 

Bir Franaız mecmuası, meıhur 
ıinema artistleri arasında bir anket 
yapmıt. "Eğer kıyamet kopacak ol 
ıa son günlerinizi naaıl geçirirdi • 
niz?,, ıualini ıormuf. Cevapları 
naklediJ.oruz: 

Dünyaya en uzak bir yıldızın ışığ'lı 
1 

bir serginin elektrik lambalarını ya~tı· 
Yugoslavyada 

İtalya aleyhine nümayiş 

yapıldı 

Be1grat, 19 (A.A.) ·-Haber ve
rildiğine göre Zagabria' dan tes'it 
edilen "Adriyatik günü,, münase -
betile ıehrin muhtelif sokalarmda 
yapılan geçit resminde, bir Yogus 
lavya Adriyatik denizi lehine nü· 
mayifler yapılmıf ve (Kahrolsun· 
İtalya, kahrolsun Musolini, lzon -
zı:>ye kadar hududun yeniden tet -
kikini istiyoruz.) diye bağrıfmalar 
olmuıtur. 

ltalyan gazetecileri, İtalya aley -
hinde olan bu haberleri verirken 
İtalyanın, Avrupanın sulh ve inti : 

zammı bozabilecek her türlü te • 
§ebbüslere mani olmağa hazır bu· 
lunrluğunu kaydediyorlar. 

Ballvya - Paragvay lhtlllfı 
Cenevre, 19 (A.A.) - Üçler ko 

mitesi bugün toplanmıf, Bolivya 
ve Paraguay mümeasillerile öğle • 

d~n sonra yapılacak müzakereler 
hakkında fikir teatisinde bulun • 
mu§ tur. 

Komite saat 16 da Bolivya mu -
rahhası heyetini dinliyecektir. Bu 

toplantıda Paraguay murahhası da 
bulunacaktır. 

Dolar ve Sterlin 
Londra, 19 (Hususi) - M. Ro

ozveltin mütehassısların, sterlinle 
doların muvakkat istikrarını temin 
edecek olan planların kat'iyyen 

reddettiği zannediliyordu. Dün, A 
merika mütehassıs heyetine V:a -

§ingtondan bir telgraf geldi. Bu 
telirafın maali henüz anlatılama
mıtsa da, ret cevabı değildir. Ame 

rika, teklif edilen esasların tadili -
ni istemektedir. 

Londrada ········-··········-·· 
Nikbin bir gün, 

para istikran 
Müzakerelerin bir nokta

dan devamı kabildir 
Londra, 19 (A.A.) - Diln ak· 

tam konf er ana muhiti nikbindi. 
Londara mutaha1111ları tarafın • 
dan telkin edilen Avrupa para is
tikrarı teklifinin kabul edilmesi 
kabil olmıyacağına dair V qing -
dan ıelen telgraf Londrada olduk 
ça inkisar uyandırmıttır. 

Franaız, Amerika ve lnıiliz hey 
eti murahhasları para mütarekesi 
hakkında Vatingtondan bir cevap 
almadıklarını söylemeğe karar 
vermitlerae de meaelenin ancak 
bir kaç ıünde tekemmül edebile -
cğini kabul etmektedirler. 

Haber verildiiine ıöre, Vaıing
ton sadece emtea fiatlarının düf -
mesinden dolayı fena bir tesir al 
tında kalmıt olmasından değil, 
bilhassa dolar istikrarı için teklif 
edilen dar hudutlardan dolayı 3 
taraflı teklifleri reddetmittir. 

Bu noktadan müzakerelerin de
vam etmesi kabildir. Fakat bir ne 
ticeye varmak ihtimali pek azdır. 

Para istikran ve Fransa 
Paris, 19 (A.A.) - M. Daladi -

yenin dünyanın kalkınması için 
para istikrarının lazım olduğuna 
dair beyanatını teyit eden bir ma· 
kalede Tan gazetesi diyor ki: 

"Bu reddelimez bir hakikattir .. 
Naııl lastikten bir metre ile uzun· 
luk vahit kıyasi tesbit edilemezse, 
hadiseler teıiri hatta bazen hüku
met adamlarının keyifleri ile deği
ıen para ölçüleriyle de mükavele -
ler yapmak ve taahhütler giritmek 
o kadar kabil olmaz. Müıterek bir 
ölçü lizrmdrr. 

"Fransanın vaziyeti sağlamdır ... 

Şarl Buaye 
Aynanın önünde makiyajını ya· 

pıyordu: 

- 39,5 derece hararetim var, 
gene de sahneye çıkacağım, Sua· 
linize hiç taımadım. Ne yapacağı
ma gelince: Çok mahremdir, ya· 
pacaklanmı söyliyemem. 

Alls Kosea 
- Zaten uzun zamandır batım• 

da bin bir felaket dolaııyor. Her 
cins ıan'atim var. Bu itibarla kıya 
mete alııığım. Benim için batımda 
ki dertten daha büyük bir dert o
lamaz. Eğer 13 haziranda kıyamet 
kopacaksa, ogünümü de hergünüm 
gibi geçiririm. Paramı israf etme
ğe gelince, bunu yapmak için kıya 
metin kopmaaıru beklemedim. 

Marl Glorl 
- Tabii kıyamet kopacağına i· 

nanmıyacağım. Fakat eğlenceyi ve 
zevki sevdiğim için, azami istifade 
ye çalııacağım. Mükellef bir ziya
fet ve saire .. Ondan &<>nra müthit 
bir merakla hadiseyi bekliyeceğim 

Son potta ile gelen LonC:lra aa· 
zetelerinin veraiği maltimata göre 

Şikqo raaa.thaneai kırk sene ev -
vel Arkturus yıldızından hareket 

eden bir ıtık saniyede 186,000 mil 
sür'atle yol aldığı halde 28 mayıs 
günü arza vasıl olmuıtur. 

28 mayu gün\i ruıtla.r, ııığın yer 
yüzüne varmasını temin için terti
bat almıılardı. Arkturus yıldızının 
yer yüzüne varması üzerine seyir
cilerin beklediği salon birdenbire 
bütün elektriklerin düğmelerini çe 
virmit ve ortalık aydınlık içinde 
kalmıştır. 

Hadisede hiç bir sahtekarlık yok 
tur. Çünkü elektrik düğmelerini 

Mikropla.r hak
kında 

Yeni bir nazariye ortaya 
atılmış oluyor 

Öyle bir hadise ki, henüz kimse Almanyanın büyük ilimi profe
görmemif ... Yer yüzünde yepyeni . sör Koh'un verem mikrobunu keı· 
bir hadise. Her halde eğlenceli bir fettiği zamandanberi ilimler onun 
ıey olsa gerek! nazariyesini kabul etmiılerdi. Bu 

Meg Lömonye nazariyeye göre teıhis olunan mik 
- 13 ünde öleceğimi bilıem,12 roplar bir takım hastalıklara sebe

sinde sevdiğimle beraber ı11ız bir biyet verirler ve bu hastalıklar tef· 
yere çekilirdim. Hayatımızın son his edilir. 
gününü i kıskanç gözlerden uzak
ta rahat rahat istediğimiz gibi sevi 
terek geçirirdik. Ölürken tatlı bir 
hayale kapılırdık. Çok seviıme

den ölüyoruz sanırdık. 
Milton 

- Sinema çevirirken, rol yapar 
ken ölmek isterim. Birinci plan i
çin ne mükemmel olur değil mi?. 

Ve kahkaha ile güldü, 
"""""'*""""'"'"•-ıRm•llJflllltn"""IJttl•ıuıttftlt' .... ltllf'f""""9t•Mnttt111ttt1tt1 

Y aphğı tecrübe ile mali itlerin ve 
iktıaadiyahn sun'i bir tekilde mu
vazenelendirilmiyeceğini , daimt 
ft ıağlam bir paranın kalkınma i -
çin birinci eaaı olduğunu biliyor.,, 

Bu nazariye umumi bir kabule 
mazhar olmuıtur. Halbuki yeni i -
limlerden prof eaör Newell bu na· 
zariyenin tamamile yanlış olduğu 
fikrindedir. Ona göre hastalığa se
bep sayılan mikroplar, hakikatte 
öyle değildir. Bunlar sıhhate olan 
insacın gayri sıhhi şeraitle müca
delesinin tezahürüdür. Bunlar, hu 
talığa uğrıyan a.kerlerin müdafaa 
kuvvetleridir. Bu kuvvetler galip 
gelirse mesele yoktur. Silahları bı
rakırlar ve normal hale dönerler. 
Kaybedererae, kurtarmak istedik -
leri uzviyet ölür. 

çeviren, Arktunıs yddızınıJS ,,1 
idi. bii' 

Bunun için bu yıldıza doJ111 ıf 
yük bir teleskop konmuf, oııO" fol" 
ğı hir itaretle teleskopun .. ( (." 
elektrik) hücresine dütmüttii':' f,if 
ranlıkta kaldığı müddetçe b~ 
cereyanı geçirmiyen foto el~ 
zıyaya maruz olur olmaz cŞ ~ 
ve içinden bir cereyan geçer· j1' ı 

yan birkaç kere büyütüldüğU 1' ( 
lektirkli bir mıknatıaı harel<~ 1f. 
tinnit ve onu bir küçük defi'~ 
çaımı kaldıracak derecede 'I, 
lendinniıtir. Bu demir~ ,aı 
natise doğru kallmnf, eleJdril' ,.1 
mesini açmıt ve bu suretle 0 

aydınlanmııtır. 

ispanyada 
Büyük zararlar yaptı' 

20 bin kişi işsiz /. 
Madrit, 19 (A.A.) - So11 ~ 

!erdeki fena havalar, bpaJlf ,tll' 
timali garbisinde büyük 'J,af , 

yapmııtır. ~ 
Saint - Sebastien'in ,,_ı~ 

mahallesi olan rentairade d ·ı,_if 
çökmüı, bir çok ağaçlar de"rırl,t 
tir. Fabrikaların uğradığı z•r' 
dan 20000 kiti iısiz kalrıııttır~ııtf' 

Fırtına bir çok balıkçı k•Y1 
m parçalamıtlır . I~ 

Bu havalide 10 kadar i~~ J( 
müttür. Madritten lruna gı e 
miryolu sakatlanmıttır · tel(' 

Avrupa ile olan teJgrıaf. ~e 
fon hatları hımir edilm~ 

B k zaJI 't ir tayyare a i4Je 1'' 
P . ) NaJS' A>~ arıs, 19 (A.A. -

11 
.,,.-

1 
hava bayramında, alçakt• dıJP"',. 
bir tayyare bir hanı~r•:e.,si" ~a 
çarpmııtır. Tayyarenııı =~· df>t , 

··ıoı...,., ,, 
posu patlamıf, pilot 0 •• 1_..,ı 
aiır olmak üzere 25 kıtı 
mıttır. 
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Memleket Haberleri ( 
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Inegölde müthiş bir 
fırtına ve neticeleri 

€kinler tamamen- mahvoldu, meyva 
ağaçları da doludan zararda .. 

~ll~~öl, (Hususi} - Geçen cu • ı· Filvaki hnüz sararmamış olan mez 
~"nü lnegöl köylerinde vukua , ruat öyle karma karışık bir hale 
'~ ~olu hasaratı resmi raporlar gelmiştir ki, hayvanlara yeşillik ye 
\~ıt edilmiştir. Maliye dairesi rine geçmeı;i:"JE. bile imkan kalma -
~le l\t odası tarafından tayin e- mıştır. Gene bu üç köyde kasırga 
'~birer memurla kaza ziraat ceviz ve diğer meyva ağaçlarından 
' \ıtundan müteşekkil komisyo· ikiyilz tanesini kökünden sökerek 
'ııt ;erdiği bu rapora göre hazira- atmış, bir tanesini de bir evin da -
\ib 0~uzuncu cuma günü Uulu mrna oturtmuştur. Bu köylerden 
~ ~t~gazlarmdan çıkıp şarka doğ başka daha on beş kadar köy tar· 
\tı ık~nıet alan şiddetli bir sağ· la ve bahçelerinde yüzde 65, 60, 
~il llıuteakip zuhur eden kasır- 50, 45, 40, 35 nisbetinde zarar var
~\tie .k~rışık dolu elli bin dönüm dır. Hasar gören köylerin bazıla -
~ ~ .. •Çınde yeryer pek çok tahri · rında ipekçilik te acınacak bir ha· 
~Cude getirmiştir. Dolunun le glemişlir, bin paket böcek tohu 
~~ ~ Kurşunlu, Kınık, Özlüce mu açmış olan bu köyler yetiştir -

tınd t ~ . b . d e yap ıgı zarar nıs etı mekte oldukları böceklerin üçte 
.._ e 90 dır· Bu köylerin ekilmiş ikisini dut bahçelerinin harap ol -
ri ~e bahçelerinden bu sene için masından- atmak mecburiyetinde 

\b\ifyen fayda kalmamıştır. Or - kalmışlardır. Fazla zarar gören 
~)i.iklüğü bir ceviz kadar olan köylüler şaşırmış bir vaziyettedir
\~t\ırı 15·20 dakika şiddetli bir ler. Bunların bu seneki borçlarının 
ı, ~ >"'ere düşmesini düşünmek- teciline ve ay\·ıca yardım görmele
i~·' Ye bahçelerin ne hale gele rine kat'i zaruret vardır. 
~' 1•hınin etmek güç değildir. Hamdi 

~ 1~diye hekiminin aley- Öldürülen ve yakılan 
:de tellal dolaşhnlmış ! adam ! 
~~tnen belediye tabibi Ah - Aydının Karapınar nahiyesinde 
,'~di Bey, belediye reisi a - Eğrek köyünde Rifat Efendi ye ait 

dllt: \lava açmıştır. Sebebi !U - bahçe kulesindeki damda bıçakla 
~ &eı'd. yaralanarak öldürüldükten sonra 
L~._}Ye tellalı, riyasetten telak- yakılmış bir ceset bulunmuştur. 
'l~dtı emir üzer~ne umumi ma -
~ e: Bu cesedin Eğrek köy katibi Ah 

\.' l>otctor Ahmet Hamdi Beyin, met Efendiye ait olduğu anlaşıl~ 
\..'er' . mıştır. ı'I . ıne muayene olmağa gı -
~! boğduğundan şikayet edi . Aydın müddeiumumiliği tahki -

\~) 0 öyle bir harekete maruz ka kikntr derinleştirince cinayette bir 
!, \ıtaa dairemize §İkayet etsin· kadın meselesin in tesiri olduğunu 
~ meydana çıknrm:~trr. 

~ .et Hamtii Bey bunu işitince Tahkikata göre Ahmet Efendi-
~1 Urnumıliğc ve kaymakamlı nin, köy katipliği vazifesine bir ay 

h lcaat etmiştir. evvel nihayet verilmiştir. 

\J~ O vakittenberi kendisi ortada 
b llıuzlarla mücadele yoktur. Vazifesine nihayet veril 

~L_ttti~ı· (~I ı, 19 (A.A.) - Bağ vf! mesinin sebebi de köyde bazı ka-
q'~~te zarar vermeğe başlıyan dınlarla alakadar olması imiş. 

~i O~rla mücadele etmek için Ahmet Efendinin cesedinde bir 
~~ile bir avcı kafilesi Ormu. çok bıçak yaraları vardır. Öldü -
~ ... h' '•ına gitmiştir. Orada bun· rüldükten sonra yakılan Ahmet 
~trt it köylü grupu da iltihak et· Eefndinin son günlerde köy kızla-
~İt- ' Domuzların muvaffakıyet· rından birisiyle seviştiği de öğre-

'llr t ·ı e te avı yapılmıf, bir çok nı mittir. 

"Uru119'a.ıtur. Köy halkından beş kişi zannal -

L ~~Ilı } tındadır. Tahkikata ehemmiyetle 
·~)\. lZ ığa yaramıyan devam edilmektedir . 

~ Cltılar ve sun'i telkih 
~trt ~l, .~9 (A.A.) - 932 sene 
~ı), llgune kadar damızlığa ya 
h"'ltı at ISS,093 baş tek ve çift 
ille~ ~rkek hayvan elenmiştir. 
~ tı bu sene de yapılacaktır. 

d-ll ~le ait depola~daki aygır -
~~ ~ atka. huıusi idarelere ait 
~J ~Ygır faaliyette bulun -
lllt it. ,,.,, 
. '4' t lk· ~~le e ıh deposuna daha iyi 

İzmirde baytari 

laboratuvar 
ANKARA, 19 (A.A.) - iki 

aya kadar lzmirde baytari bir la

boratuvar açılacaktır. Malzeme -

Bir suikast 
. 

Zavallı bir muallim 
1 dilini kaybetti 

Diyarbekir - Silvan mektebi 

muallimi Ali Ulvi Bey Silvan-Hani 

yolunda bir suikasta maruz kal -

mış, meçhul ~ahıslar biçare adamı 

öldürmek kastile yaralamışlardır. 

Diyarbekir hastanesine getirilen 

Ali Ulvi Beyin alt çenesi tama -

men parçalanmış, dili kopmu§tur. 

Hasta şuuruna tamamen hakim· 

dir. Meramını yazı ile anlatabil -

mektedir. Yazdığı kağıtta şunları 
söyliyor: 

- Ölürsem vatanım sağ, çocuk 
larım ve ailem Türk milletine ve· 

dia olsun. Üç gün evvel Haniye git 
mek üzere dört arkadaşımla yola 

çıkmıştım. Koki mevkiinde ani bir 
tecavüze uğradık. Sağ tarafımız -
dan silahlar patladı. İlk ateşte ben 
çenemden vurulmuştum. Arkadaş· 
larım kaçtılar, hen kaçamadım. Si
lahı kimlerin attığını bilmiyorum. 
Ben yaralandıktan sonra meyda -
na çıkmayışlarına bakılırsa tanıdı
ğım ins~nlar olduğuna kanaat ge· 
tiriyorum. 6 çocuğum ve iki karım 
var. Şimdi dilimi kaybetmiş bulu
nuyorum. Bu hal mesleğime deva· 
ma manidir. Ailemi ve çocukları -
mı mesleğimin temin ettiği kazanç 
la geçindirirdim. Şimdi onlar peri· 
şan olacaklar.,, 

Ali Ulvi Beyin ııhhi vaziyeti en· 
dişelidir. Bu suikasti yapanların a· 
ranmasma başlanılmıştır. 

Karsta 
Seyyar sesli sinema 
büyük alaka uyandırdı 
Kars, (Hususi) - Emektar tay· 

yarecilerimizden, müteşebbis genç 
Jerimizden Hyrünnas Bey seyyar 
sesli bir sinema ile şehrimize gel
miştir. Milli propaganda ınahiye· 

tinde olan ve vatani bir gaye ile 
yapılan bu teşebbüsten Kars halkı 
çok memnundur. Bu müteşebbis 
gencin sayesinde Karslılar sevgili 
Gazisini ve onun ruhlarımızı can • 
landıran kıymetli sesini işitmiş yük 
sek nutkunu seve seve dinlemiştir. 
Maarif vekili Reşit Galip Beyin 
dil inkılabımız hakkındaki nutku 
halkı çok alakadar etmiştir. Türk 
f edakatlığrnrn, Türk kahramanlı -
ğmın, yüksek kudretinin eseri 0 -

lan Çanakkale zaferini canlandı -
ran filim, inklabımıza ait bir mil· 
let uyanıyor gibi Türkün gururu· 
nu okşıyan filimler, tayyareciliğin 
t:hemmiyetini, kıymetini, ve terak 
kiyatını gösteren filimler çevril -
ı.ı ektedir. Ankarada yapılan bü· 
yük resim geçit istikbalimiz hak -
kında bize büyük ümitler verdi • 
bu filimle Ankaraya kadar gitmiş 

Kırkağaç tüccarları 
neler istiyorlar ? 
Ticaret odası kongresinde 

verilen kararlar 
Kırkağaç, (Hususi) - Kırkağaç 1 esaslı müzakerelerle acil tedbirler 

Ticaret odası kongresi Halk fırka alınması lazımdır. 
ı: ı reisi tüccardan Rıza Beyin riya· 2 - Hükumet gelecek sene A
setinde toplandı. Kongre geçmiş se danadan, İzmire, pamuk ithaline 
nelere nisbeten daha toplu ve ha· müsaade etmek tasavvurundadır. 
raretli oldu. Verilen kararlardan Adana pamuklarmdaki hastalığın 
bazıları şunlardır: sirayet tehlikesi tesisat ile izale e-

l - Her yerde gittikçe seyyar ve dils~ bile Ege mmtakasınm müte
sergi halinde alış veriş yapmak ce· ferrık, elle kolla yapılan pamuk 
reyanr artmaktadır. Dahiliye veka isti~salatı masrafı. geniş mikyasta 
\etinin hayat pahalılığını tahfif i· zerıyat yapan, genış feyyaz top -
çin pazarlar, sergiler açtırılması raklarından ve makinelerden isti • 
hakkında verdiği emirler bu cere· fade eden Adanaya, nazaran daha 
yanı teshil ediyor. Seyyar halde ve yüksek olduğundan Ege mşntakaaı 
sergi açarak iş yapan bakkal, ma- nın en mühim mahsullerinden olan 
nifaturacı, tuhafiyeci, kunduracı pamukçuluğun yaşaması güç ola -
velhasıl her sınıftan ufak tacirlerin caktır. Adanadan pamuk ithali 
çok az vergi vermeleri, tartı ve öl· memnuiyetinin uzatılması lazım. 
çülerinin her vakit !kontrol edileme 3 - Tüccar elinde is tok halinde 

mesi yüzünden müessese sahiple
rine karşı müthiş bir rakip vaziye
tini aldıkları görülüyor. Pazar gün 
leri gerek dahilden ve gerek ha
riçten gelen bu gibi sergiciler ile 
çarşı dolmaktadır. Bunlar alış ve
ri§İn kısmı azamını temin ediyor • 
lar. Bu hal aynen diğer kazalarda 
görülüyor. Mağaza sahipleri icar, 
kazanç, belediye tanzifat ve tenvi 
rat rüsumu levha ve bekçi , ücreti 
gibi muhtelif ve ağır vergilerle mü 
kellef oldukları için mütkil vazi -
yette kalmakta ve gün geçtikçe 
dükanlar kapanarak sergicilik art· 
maktadır. 

Ticaret ve rekabet meşru oldt;ı -
ğu için bunun men'i teklif edile -
mezse de bu halin devamı takdi -
rinde hükumet için bir çok vergile 
re esas ve matrah olan mağaza ve 
dükanların kısmı azamı tedricen 
kapanmak mecburiyetinde kala -
caktır. Mıntıka kongresince ilmi ve 

Çocuğunu düşürmek 
isterken .. 

Ödemişte acıklı bir vak'a olmuş 
tur. İki çocuğu olan ve Yazı ma· 
hallesinde oturan Muradiye Ha -

nrm isminde bir kadın hamile ol -

duğundan çocuğunu düşürmek iste 
miş, tedarik ettiği ilacı içmiştir. 

Kadın içtiği ilacın tesiriyle erte· 
si gün ölmüştür. F ethimeyyit ya • 
pılmıştır. 

bulunan afyon mahsulleri afyon in 
hisar idaresince münasip bedelle 
ve vadeli bonalar mukabilinde sa
tın almmalıdır. 

4 - Tütün satışında bey'i §İra 
beyannameleri hesap pusulaları 
tanzimi gibi rençberin yapmağa 
muktedir olmadığı muğlak ve u· 
zun kırtasiye muameleleri kaldırıl 
malı, şimendifer ve telgraf ücret -
!erinden tenzilat yapılmalı. 

Kongre kararları mıntaka kongre 
sine arz edilmek üzere ticaret mü· 
düriyetine ve mahallince halli icap 
edenleri de kaymakamlık maka -
mma bildirilmiş, mıntaka kongre -
sine murahhas olarak lzmirde otu
ran tüccardan Kırkağaçlı Kazım 

lsmail Bey intihap edilmiştir. 
Kongre dağılmazdan evvel Kırka
ğaca gelmiş olan Akhisar iş Ban -
kası müdürü Hurşit Bey Ticaret 
odasına gelerek hazır bulunan tüc 
car ve esnafla samimi hasbihaller-
de bulunmuştur. ,, 

Bir şerir müsademe neti
cesinde öldürüldü 

Bursa zabıtası uzun müddeten
beri aranan ve muhtelif cürümler
den maznun ve mahkum Gaffar 
ismindeki şeriri Elmas bahçeleri 
civarında görmüş ve yakalamak is 
temiş ise de Gaffar kaçmak istedi
ğinden üzerine ateş edilerek yara
lanmış bilahare aldığı yara tesiri -
le vefat etmiştir. 

İki köy arasında Kadının, hamile bulunduğu ço· 
cuğu d\;şürmek için içtiği ilaçtan 
öldüğü anlaşılmıştır. 

Yapılan t" hkikatta Muradiye 

Trabzon vilayetinin Tonya Na -
hiyesi ile Sıdıksa köyü ahalisi ara
sında senelerdenberi ihtilaflı bir 

Hanıma çocuk düşürme ilacmı ve- yayla meselesi vardır. Bu mesele 
renin Fatma Hanım isminde ihti - üzerine geçenlerde iki taraf köylü 

yar bir kadın o!duğu anlaşılmış - arasında kanlı bir hadise çıkmıştır. 
tır. Fatma Hanım tfwkif edilmiştir.! Bu hadisede iki taraftan 5 maktul, 

olduk. Dünya güzeli Keriman Ha· ı N.Hikmet B. ve arkadaşları 
lis Hanımı da yakından gördük al 1 N H .k B ·ı b. l.k 

iki a(!ır, bir kaç hafif yaralı vardır . 
Ha diseyi vali, jandarma kuman~a 
nı ile birlikte Pulathaneye giderek 
tahkik etmiştir. . ' azım ı met ey ı e ır ı te 

kışladık, dünya sınema havadisle· B .... ··ı ·· ı k ·· . . .. . ursaya goturu muş o an omu · 
rını seyrederken o muhım hadisa- .. "k l 

Denizli Halkevi 
' t,t~·"erdiği anlatılan Rus u· 
'~1 . •k edilmeğe başlanmıştır. 

~~t-\t 1~e İçin lazım olan kaoçuk 
ıt~,'ı::f Ye vajenler latanbulda 
~dır. Memleket serveti
~ ıyetJi bir kısmının teşkil 

si ve teşkilatı hazırlanmıştır. Bu 

laboratuvar iz.mir ve havalisi mm 

takası için bir teşhis istasyonu ola 

cak, ayrıca ihracat hayvanlarının 

sıhhatli olmasını mürakabe ede -
cektir. 

t b .. ··k h. l · · · d nistler ikinci mustantı h • rn o uyu. şe ır erın ıçın e yaşa· f d 
dık. Buraya müteaddit şehirlerimiz san Rifat Bey tara m an isticvap 

d 1 k edilmittir. Denizli, 19 (A.A.) - Halkevi 
köylülerle konuşmalarına devam e 
diyor. Dokuz kişilik bir heyet Ha
laçlar, Kaninler ve Bastırımı köy
lerine giderek köylülerin hastalan 
na bakmışlar ve parasız ilaç dağıt 
mışlardır. 

~ ıı!arımızın kışın soğuk -
'iıl ~a1arı için vilayetlerde 

1llfa. etirilmiıtir. 

Diğer taraftan Nazillide bir 

pamuk istasyonu yaptırılacaktır .. 

Planları hazırlanan bu istasyonun 

İn§aıı da bugünlerde münakasaya 
konacaktır. 

en telgraflar ge me te, seyyar si-
nema davet edilmektedir. Bütün Müstantik kendilerine, mevku -
millet Gazisini yakından görmek fiyetlerinin devamına karar veril . 
onun sözlerini işitmek için sabır _ miş olduğunu tefhim etmiştir. Ko· 
sızlıkla sinemayı bekliyorlar. münistler bu karara itiraz edecek· 

Ragıp lerini bildirmişlerdir. 
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Bundan başka 1924 senesinden 

beri Almanyanın aktine mecbur 
olduğu iktısadi istikrazların yeku 

nu 14 milyara baliğ olmuş oldu -
ğundan bunların faiz ve amortis -
man yekunu üç milyara baliğ ol -

1 
rısın: h~riç.ten getirdiğin~cn g~~ • ı riğ.~l~~~aktadır. 1ktısadi hare: 
rük tnrıfcsı koymak ve fıatı mum· ketıızlıgın artmaaı borsalarda daı
kabe etmek suretiyle kendi mahsu ma mütezayit alcsiyonlarm paraya 
latmm fiyatını yükseltmek iste - tahvili ihtiyaciyle ifade olunuyor. 

mektcdir. Fakat filiyatta aksiyonlar alıcı 
Kanada dahili memleketteki bulmuyorlar. Diğer tarftan bir an· 

müthiş sefaletin te:.iri altında güm tripri:zin hakiki kıymeti onun tesi
rUk resmini arttırmağı derpiş et - talının yarısı işlememeğe başladığı 
rnektcdir. zaman rukut etmektedir. Bugün hn 

Hindistamn tneiliz pamukbtma ··n~aten Mncaristan, Avusturya, Çe 
karşı koyduklnrı boykotaj malum- lıoslovakya, Almanya fabrikaları 

manyamn bu üç milyarı nsaıl, ne clur. liindiıılnn gümrük resmini tır- gezildiği zaman görülür ki, bu 
reden ve ne suretle ödiycceği anla •:rmukta devam etmekte olduğun·, memleketlerde fabrikaların ar.ıelc 
tılamaz. dan İngiliz pamuklu menaucatına 1 Ieri ve işleri onda bir derecesine 

mnktadır. Almanyanın son bef ne 

nedenberi senevi ithalat fazlalığı 
bir milyar mark olduğuna göre Al-

Almanya sanayiini tağdiye için karşı mnhreç olmaktan çıl,mış de - kadar inmiştir. 

AT1NA, 19 (Hususi) - Har-j masında asla tereddüt ıö 
biye Nazırı Ceneral Kondilis, ya - yeceğini söylemi§tİr. Cene 
kında bu şehirde yapılacak mebu- dilisin .~u garip nutku, rıı 
san intihabatı münatiebetilc hüku • mnhafılınde hayret uyand 

met namına propaganda da bulun· 
mak için Selaniğe gitmiitir. Ccne· 
ralı, üç bin kişi karşılamıştır. 

Harbiye nazırı, irat ettiği ilk nu · 
tukta, Selanik halkının hareketin-

den hiç memnun kalmadığını, ya
pılacak intihabatta hükumet nam -

zetleri ekseriyet kazanmadıkları 
takdirde icap eden tedbirlerin alın 

Muhalefet fırkaları na 
tihap propagandası yap 
e&ki cümhuriyetçi fırkalar 

. o 
sından M. Papa Anasta.sıY ~ 
lfıniğe gitmiçtir. Mumaılef 
tarafından parlak bir sur 
lanmıştır. Selanikte yapılj 
kcrrer mebus intihabatu1ı 
fet fırkalarının tekrar ka 
ümitleri cok kuvvetlidir. 

Londra konferansında ................................................................ el 
Nakit istikrarı işin 

hariçten iptidai, ve halkın ia~esi i- mcklir. Ditcr tara.han mndeni e~ Bu suretle bankaların paraları -
çin bir takım gıdai maddeler ith~li ya}'ı dnbi dnhildc im~lc çalıtmak· nın bit kısmı bankada hareketten 
ne mecbur olduğundan ithalô.tını tadır. · kalmış diğer kısmı iktısa.di i!lerde 
.daha fa,.;la tahdit etmesi kolay de- Çin dnhi ocnı5bi mamulat ve it- ımmobilize olmuştur; fabrikaların 
ğildir. K'. ldı ki cihanın bugünkü hnlfıtına knrşı müthiş bir cidal aç- daima mütezayit surette işsiz kal· 
buhranında, ihracatını, senevi üç nıış buhmyor. Çinin ecnebi omlca· ması istihsal fiyatını artırmakta ve 
milyar ödmeye tekabtil edecek ıu ya knrçı açtıüı siya&i ve iktınndi boy krediye esas olmak mahiyetini kay 

rette arttıtması gayrilmbildir'; bu l;ntı j yerli namıyii yarntrnğaı istih- bettirmektedir. Sanayie yatırılan (Baş Tarafı ı inci Sayıfada) ı diltliğine göte bu uzatma, 
takdir de Almanya bu üç milyarı daf etmektedir. Zaten ağır gümrült ,ara ya hiÇ kazanç getirmemekte tekesine iıtirak etmiş bulundukla· nin aıhhatını siyasi ha~ 
ödemelc için Davcı inikrazlcırı gibi tarifeleriyle kcncli&ini himaye al - veya cüz'i bir nema getirimekte, İ§- rını bildinniştir. faaliyetine mani olacak 
bir takım istikrazlar yapmıya mec tınn almı~ oltm Japonya ~imdi sa· siz fabrikaların yekunu taşmakta- Bundan aonra M. Colijn, Küba, iyileşmiş olmasındandır. 

bir ha yal inkisclrı ! 

bur olacak ve bunun tek(!rrürü ken mıyiini ''cvletlcştirmcğe say et - dır. Sovyetler birligi, Leh, Amerikan, Bundan başka, Mahauıs" 
disini tam bir lflfıı vaziyetine BÜ - nektedir. Şurasını nazarı dikkatten kaçır- Belçika, Ftansa ve Unıge murah- rel·eti. ile Londra ~~n~• 
rilklmeiı olacaktır ki, Almanyanın Gürıır 1

• himaye tarifelerinin A- mamalıdır ki devletler bir taraf- hasları tarafından aldığı teklifleri iyi netıceler bekledıgını • 
bu vaziyeti, vihan iktısadiyatı üs- mrikada tatbikinin ekonomi rnon· tan gümrük himaye tarifeleri ika- komisyona tebliğ etmiştir. te istiyor. ti 

tünde daima tchditkP..r bir toşvİ! ve diyal üzerinde ne daı·be yapmış ol · me etmek suretiyle ecnebi ithala- M. Colijn bu teklif ve telakkile· Konferansta nı•' 
tehlike unsuru olarak kalacaktır. dugwu malumdur. Vdufı bu"'Ün A • tına karcı tahdı'dat ....... ederken dı'- k · bil t f d t 

t. 'l( y~ rin o~ııyon ~?su. ara ın ~n a komisyon 
Devlet kendi vaziyetini ve mem merika hükilmeti buğday fiatini ğer taraftan iktısadi itilAflor temi- yin edılen sıra gozetılerek muza • (AA) ~ 

leketini kurlarmnk için il:tıtacliya- tutmak için müdnheleye lüzum gör nine çnlışnıaldadırlar. Bu suretle kere olunına.sını yani ilk önce tica .Londra, .19 l 'c' -:---,.; 
ta müdaheleye mecbut 'Ve musta~ müyor, faknt çiftçilerin sefaleti a · ekono-mi mondiyal içinde bir eko- ret &İyasetinin ve piyasalara ait mısy~n, M~llet ~r . 1e7ıy dif'! 
kahyor, bir taraftan kendi fütısa - caba onu m:.idahelakar tedbir al • nomi rejyohal doğtnaktadır. Ez - vaziyete bir düzen verilmesi işi • şubesı ve ey~el mı ~ tek ~ 
diyahna ve memleketine lı:arşı sos· mağa :cvl·etm;yecck midir?. cümle Hollanda ile lskandinavya nin tetkik edilmesini ileri sürmüş- kası. mUmeıs·s~ eri·nı~, 

1 
~ 

yal ve ecnebi memleketlere kar§ı Vnkıa Amerika yükaek gümı·ük memleketleri ve Belçika_ Lüksen- U komıte ve ta ı omıte ere~ 
nasyonal tertipler alıyor. larifcl~riylc c~nebi cmtialnrına ve burg gümrük ittihadı mukavelesi t ;;aha sonra M. Albert Sarrant mi bir şekilde ~alışabilrn'..,ı 

mulıacctat mcmnuniye~ilc de ecne .. ktedı"lmı·ştı'r. L' t 1 .. I . F mu komisyona dahıl olmalar Devletin soya} müdahalesi hu • ~ oır nu u.t soy e.mı§ ve ransız -
• • bi c<\y:n~ II.::.r~ı 1-cndisini l·orumuş Baltık denizi sahillerinde topla- rahhns heyeti namına verilen muh etmiştir. susi ıktısadiya.ta ve serbesllye o• • d 1 ki f . M. Yung, derhal mali . Ja:ı müdahalesidir. Bu ıure~ledir ıı::: c A••rupanın a aca ısı &ı atıy nan memleketler arasında da böy- taranın metnini okumuştur. J,ı' 

k ı le olnn ha ckım tilhtı temine alıp nl le bir itilaf etrafında toplanma ha- G d , . hh yeller hakkındaki tedbir İ, anlırprizler, devlet eştirilmif I I an İ nın Si atı Ve edecek olan tali komite>'' h ":::ı~<hCı tere~dütlü bir nokta ta - zırlıgwı yapılmaktadıı·. Kezalilc bu arici ticaret l<ıırnen veya trma · L d k f l · · 
h . fn:ıl·t{ldır. suretle hazırlanan itilafların en mu·· on ra on eransı rak seçi mıştır. men in ısar altına alınmıştır. T t.4· 

lng'ltereye gelince; lngiltercde hirnmi malUm olduğu üzere Alman Bombay, 19 (A.A.) - Gandihi Avusturya mümessı ı 
Doğrudan doğruya na".yonol mi' onun viik::c-!c dC~t:ıtformdnn biri o . ya - Avusturya gümrük ittihadı nin verdiği talimata göre hareket bock beynelmilel altın 

dahnleler, harici ticareti vasıtah lnn t;tbc~t mübadele e3atı artık projesidir. eden kongre reisi, Sivil itaatsizlik tekrar kabul etmek üzere 
veya v:'.lsıtn:-ız ınutali:abe altına te-1 c9'ti lrn,lsiyctini kaybetmiş lulunu Vücuduna say edileli fakat he - hareketi mütarekesini temmuz ni- ta bulunacak ikinci tali le 
kan gümdük rüsumunda tecelli et- yor. Bilhe .. ~a son senelerde fazla nti7. re~men tezahUr etmiyen di • hayetine kadar uzatmıştır. Zanne na l'eis seçilmiştir. 
me!dedir. borçlattmı§ olan satıayi erbabı hi- ğor mali aıılaş.malar her halde meç ~ b h l cu··ınhurı·yet J#d 

Gümrük rüsumu milli sııttayi ve maye edic! gümrt:1ttarifeleri ikame hul d~ğildir. r ener Q çe QVCl arz 
ziraatı mmaye eden teubir teldin sini mussıran isteme1:te beler de Huliısn bir taraftan gilmri1k hi - yaban domuzu finin terbiye l 
de tatbik edildiği gibi ayni netice- yüktek maliye m>hafili buna mll· maye tarifeleri, kontenjantman d • 7 • 
yi temin eden mali vasıta olarak halef et etmc!c!e oldu[:unclan bu iki sistemleri takas usulleri mübadele avın a ışıerı 
da kullamhnaktadır. lla21 memle . ccreyanm Çl!.t'l)IŞml!CJ net;cesini serbestliğine hatime çekerken ve (Baş Tarafı 1 inci sas& 
ketler ithalatın azaltılması ve ih .. beklemek lazmı gclmok~cdir. milletlerin iktısadi münasebetleri- (Baş Tarafı 1 inci Sayıfada) 
raca tın çoğaltılması için döviz kıy. Fnmsa dnhi gümrük resmini er- ni tnhdit ve i~kal ederken diğer ta etrafı aÇık olduğundan posta avı 
metlerinin düşürülmesi ve "infla - tırmağa hnzıalanmaktadır. Alman. raftan ihtısadi faaliyeti serbest mü için de çok müsaittir. 
tion,, tedbirlerine müracaat etmiş 1 ya ile yaptığı ticaret mukavelesini bacJcle esası dnireıinde işletecek ve Cuma günkü avdan evvelce ha
old11kJarı gibi bu gayeyi temin et 1 feshettiği takdirde her halde giim siyasi hudutların teşkil ettiği ına _ berdnr edilmiş olan Çınarcık nahi· 
mftk ilzere açıktan açığa snrih ted- rülc resmini al'hracakbr. Fransa sn niaları bertaraf edecek bir ekono- yeni kendi ve Koca köylülerinden 
birlet de almaktan çekinmemişler nayii dr h. : imdi buhranın elim te mi J'ejyonal sistemi doğmakta ve elli altmıf kifiyi avcıların emrine 
dir. Brezilya birkaç sene için ma _ sirlcrini hissetmeğe ba~Inmış oldu- (la nation la plus fa\Torisee) kai· tahsis etmiştir. Bu köylülerin elle
kine ithalini (bilhası;a mensucat i{undan köm~r ithalat resmini ar- desi de artık tarihe katıımak üzere l'İne birer teneke verilerek ormana 

tırmagwı "'u··n mc·elesı' y"'pmı .. olu b l kt d soktılmu~ ve bu"yu"k bir gürültü ya· makineleri) menetmiştir. Arjantin "' · " .... :r u uııma a ır. - 'l( 

1 yor M·ıır •kt s dtmız parak bir hat üzerinde ormanı sar Almanyadan gönderilen donduru • ı ı ı a 
muı et ithalatını menetmiş ve A • Kriz ziraat ve endfü;tri sr.h in- Dünya iktısndiyatının arzettiği . mış olan avcıların istikametinde 

rmda hüh:münü icra ederken bor - miz izahat ile haritasını kabatas - ·yürümeleri tenbih edilmiştir. Bu merikadan sevkedilen zirai mah -
sa ve maliye mevzuları onun tcsi - lnk ta olna ynpmıı; bulunuyoruz. Bu suretle ormanda büluhan bütün do sulata l·arşı himayekar tarifeler 
rİnden masun kalamadı. Cünkü, haritayı önümüzde tutatal< Türk muzların dışarı fırlaması temin e-koymuıtur. Gümrük tarifelerini da -

h d gerek ziraatın gerek sanayiin son devlet gemisinin gerek Türkiye da dilmiştir. Bu şekilde hemen sahil· a 2iya e artırmakla Almanyayı 
ve Amerika ınüttehit hükumetini hadlerine kadar borçlanma:ıı, mün hilindc gerek beynelmilel vadiler· ete iki orman parçası sarılmış ve iri 

hasıran mali olan müna:.ebetlcrin de selametle, daha doğrusu asga li ı.foklı on beş domuz vurularak 
tehdide bnşlarnıştıt. Şili gümriL1< ta kritik inkişafı Uzerine nazarı dik- ri tehlikeleı·le hangi yolları takip i.Jğle vakti avdet edilmiştir. Hemen 
rifelerini evvela yüzde 10 sonra kati git gide daha fazla cclbetmek . etmesi lazım geldiğini tayin ve tes hemen her avcı tüfek atını~ ve do
yüzde 35 ila IOO artırmıştır. Milli tcdir. Nevyork, Londra, Amster - bit etmek imkansız olmasa gerek- muz vurmuştur. 

zeler ve kütüphaneler 
utnum müfetti~lerin ar ·f 
seçecekleri iki kişi, ma~.,o' 
!erinden maarif vekafetı 
Iecek iki zat, her lise ve 
mektebinden muallim 

1 k~1et l'af mdan secilerek ve a 
len zatlard;n vekale.tiıı ,J 
üç zat, vekaletçe seçıleG 
tedrisat müEettişi, veka!

1 lecek iki ilk tedrisat mü 
kaletçe seçilecek tiç ilk~ 1 
cası, ihtisaslarmdan istıf~ 
mak üzere vekaletçe da• 
cck yedi zat ... 

Maarif Şurası Uç 

bir defa toplanacakll'OI. 
rif vekili lüzum göl'ürse t t~ 
kalade olarak içtimaa d:O, 
cel<tir. Kabul edilen P 

. • .. ii~ 
teşkılat kanununa gore . 

l d w • • ·1 . ektJf• evve cgıştırı mıyec 1 
sanayi halen dahili ihtiyacatım te dam, ve Beri in bankaları nihaye - tir. Bizce bu yollar şu suretle hulii Bu av pat-tisi ne F encrhahçe e.v· 
mine ba~lamış:n. Avusturalya ev- tülemir borçlanmış sanayi ve zira- ga edilebilir. '~emleket dahilinde cılarrndan başka İsviçre sefiri M. 
veli (İnfilation) vasıtasiyle bilva· atın son merhaledeki alacaklıları - tosyal, ve harice karşı nasyonnl bir Hcnri Martin cenapları, akrabala
sıta ithalatı tahdit etmiş, sonra dırlar. Bankaların günden güne ka iktısat siyaseti. Henüz sanayi mcm rmdan Matmazel Tremolieres, es· 
gümrük tarifelerini artırmıf ve çif baran "disponible,, sermayeleri 

1 

leketi olmıyan Türkiye masnu ve 1 bak Hariciye nazırlarıdnan Asım muhtemeldir. 
çiye asgari bir fiat temin edecek su kredi suretile diğer bankalara, ~a- mamul ihtiy"catını hariçten it~ml Turgut Bey ve refi~aları'. profesör i!"m"----...... ....-~-..-"'· 
rette buğday ticaretine müdahelc- nayie, zirnata, ticarete gerek ikraz etmek ve harice olan devlet borç · Malş da iştirak etmışlerdır. 

tık maarif şura!JU1 1rı ;~ 
dan evvel Ankarada 

yi kararlaştırmıştır. CenubiAferika suretiyle gerek aksiyon suretiyle larmı ödemek için tediye muva:Gc- Turhan Bey bir İki hafta sonra 
Buğday ticaretine mümasil bir mü yatırılmıştır. nesini aktif tutmak mecburiyetin. bir de ayı avı tertip edecektir. Bu 
daheleyi derpiş etmektedir. Cenubi İki seneden beri aksiyonların bor j de<lir, ta ki ynşnyabilsin. parti için fİmdiden hazırlıklara 
Afrika istihlak ettiği buğdayın ya- salardaki kıymetleri düşmekten fa_ (Devamı var) başlanmıştır. Gene bu sahil üze -



Miralay Saru 
~tansaya döndü, yeni ı -

Macarlarla 
Almanlar 

Sadıkzade Aslan kaptan 
BARTU~ POSTASI 

1 lstanbul Evkaf Müdürlüğü iUinları 1 
Miktarı Cmsı 

47000 Kilo E kmek 

Ataşamiliter geldi 
?ekaüde sevkolunan Fransa se
tti ataşe militeri Miralay Sar-

Macar başvekilinin Berlin vapuru 
24000 ,. Yoğurt 

10000 ,, Pir inç KEMAL 
' nun yerine tayin edilen kay -
a.nı Maurice de Couraon de 

illeneuve şehrimize gelmiştir. Bu 
il Ankara ya gidecektir. 
E:ski ataşe militer miralay Sar
da Fransaya dönmüştür. 

Miralay Sarrou memleketi.miz-
. ll:tun yıllar bulunmuş, kendisi
herkese sevdirmiş ve Türk dos 

, 01arak tanınmış bir zattir. Ken
tıj bir asra yakın bir zamandan 
ti Türkiycye alakası olan bir 
tlnıız ailesine mensuptur. Amca 
1ndan ikisi 1854 Kırım harbine 

,Utalt ederek Türkiyeye gelmiş -
~t, Babası ve büyük kardeti de 
&ttıan]ı imparatorluğu devrinde 
~Fıa. mühendisi sıfatile Türkiye -
~ fa.lışmışlardı. Miralay Sarrou 
hasının Türkiyede bulunduğu 

~alarda· ilk tahsilini Beyoğlun -
~·ki Sen Benova Fransız mekte -
1
ttde yapmııtır. 
Pariste zabit olduktan sonra 

~'ııdarma tensikatına memur he -
tttfe birlikte 1904 le Türkiyeye 
~ltniştir. Bu işle İstanbul, Edir
~· Kastamonu, Bursa ve Anka -
~da meşgul oJ.muştur. Daha son 
~ ar, Türkiyede jandarma mek -
~leri müfettişliğinde bulunmuş, 
~mi harpten evvel orman jan
t a teşkilatı için bir mektep 
~ı>ılrnaaını tavsiye etmiş, teklifi 
bı buı olunarak bu teşkilata me -
llt edil.mittir. 

ij J;'akat umumi harbin ilanı ilze-
tl~ b f 'k ' d 'l . " . t u ı ır en vaz geçı mış, mı-

~;; Sarrou Bey,, Fransaya dön-
~tür. 
~ ~İr;,• ı .y Sarrou ıı ıütarekede 
lı ~al F oulonla birlilde tekrar 
t ı.ııbula gelmiş, 1921 de M. 
~tıklin Bouillonla beraber An -
le lya giderek milli hükumetimiz 
,•ktedilen ilk itilafın hazırlan -
~· ~•na iştirak etmiş ve bilahare 
IQ~likyanın tahliyesine nezaret et- ı 

1ttir. 
J • • 1 

~ ımırın tarafımızdan istirda -
~ltı~a~ sonra da aene M. Bouillon 
~··bırlıkte itilaf devletleri namına 
~ l.itareke şaraitini hazırlamağa 
t~Ur edilmiştir. 

~·· 1925 ie Fransanın Türkiye 
~ı~huriyeti nezdinde ilk büyük 
"i•ı· M ~kt 1 • Al bert Saraut ile beraber 
~e ar .l~tanbula gelmiş, bu sefer a 
~ nulıter olmu§tur. Kendisi se
l.~ Yıldanberi bu vazife ile Tür -
'tl)' d 
~ bulunuyordu. 
~.::-. ----- ----
1 ···•·••·•·················•••·······••••····•·• 5 

ı 3. K. O. ~ 
:...._, Satınalma Komisyonu il anları i ..... . 
~ .~: M:·~:·~~~~~:····~~;.:;:··~::; 
a1~ 1 fabrikalar mamulntından 
~a.~OOo metre çamaşırlık bez ka · 
l~ ıarfla münakasaya konmuş -
t~ ihalesi 19-Temmuz·933 çar -
it.,· ha günü saat 15 tedir. istekli -
~ 'tl ıartnamesini görmek üzere 

t' R"' Çitı Un ve münakasaya girmek i · 
~~ t 10 gün ve vaktinden evvel teklif 
~. ~'fllinat mektuplarile Ankarada I 

ı ~· V. SA. AL. komisyonuna mü 
~rı. (3117), (2832). 

J 11.ı.,.rı Fabrikalar illlnları 
~lO Ton Gazoil (takasa tabidir) 

'ıq. \!kardaki malzeme kapalı zarf 
~ ~ i~tile 15-7-933 tarihinde saat 14 
- tltt aleai icra edilecektir. Taliple -

L fe_ttna • • h •• "v} d -ııl\t ıne açın er gun og e en 
~~ ()' ~~ münakasaya girmek için 
.._U., tun teminat (ve teklif at) ile 

'caa.tiarı (2701). 

seyahati neticesi 
Viyana, 19 (A.A.} -M. Gon _ ~ 21flnzir:ın<;arşambagünüsa:ıt 1 8de~iı· 

boes, bu sabahErfrit'den Viyanaya l.cci rıhıımından hare etle ıfaeğli Zon-
gelmiştir. M. Gonboes, Avusturya guld:ık Bortın, Amasra, Kuruca~ilc,Cidc 
I k b ı Incbolu, E\l cn)e, l lişe \ e Abana) ya 

:u::;t :l~ı~~:::nr:e~ua;ap!: azimet \ 'C avdet edecektir. 

teye gidecektir. 1 f azla ıarsil:1c için Sirkeci l\1cy-
M. Gonboes, Gazetecilere şu be- menet Hanı altında acentalııı;ına müı a 

caat Telefon : 22134. 46811 
yanalla bulunmuştur: -· 

"Berline yaptığım seyyahatten IBl•-m•::m•l.lr!l!:L'!!!lmllE'!-•~ 

5500 Sabun 
" 500 11 Zey tinyağı 

1000 ,, Makarna 
150 ,. Şehriye 

1000 11 Pirinç unu 
60000 Adet Yumurta 

Vakıf Gureba Hastanesine lGıurr.u o1an ) ukarca yazı1ı dol· uı 
kalem erıak ve makülat ayrı a yrı aleni münakasaye konmuştur. 
Talip olanlar şeraiti anlamak ve nümunele

0

ri görmek üzere her 
gün Leva21m idaresine ve ihale günü olan Haziranın yirmi seki
zinci günü saat on dörtte idare encümenine müracaatları. \2566) maksadım ilk önce sadece iktısadi S Ey R j S E f A j N 

bi~, ~:::~~e ii: iMacaristan arasın J-M-eı k-cu-ıda-re-s ıc~aı-:ıta--k-op-rü-aş-, u- 2-62-3 ·ıtı r.•ıııı~Jl[~jjjm[~fül~~llllWıfil~lrnl!11m 1 

SubcA, Sirkeci l\!tihürdar zade 11.ın 22rı40 Sela" nı· k da yapılan son müzakerelerde iktı . nı--------------llli 
sat sahasında bir arada çalışma Trabzon Postası 

imkanları belirmişti. Yeni mahsu· K ARAD ENiZ 
lün toplanmasına pek az vakit kal 

21 HAZiRAN ÇARŞAMBA 
18 de Galata rıhtımından. 

:.:.-: 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank dığı şu sırada ziraat verimlerimi -
zin satılması için bir piyasa bul • 
mak meselelesiyle meşgul olmak Dönüşte Tirebolu 'ya da uğranılır , 

~- idare merkezi : ISI AJ\T BUL 
lazım geliyordu. 

"Almanya ile Macaristan ara -
~undaki anlaşmalar, merkezi Avru 
panın iktısadi vaziyeti bakımın • 
dan çok büyük bir ehemmiyeti 
haiz olacaktır.,, 

lzmir - Mersin -Postası 

ÇANAKKALE 
23 HAZlRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından l<alarlar. 

(2833) 

: ~~ Türklyedekl Şubeleri : 
. lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmir 

Samsun • Mersin . Adana 
Yunanlstandaki Şubeler) : 

Selanlk • Kavttla • Ati na • Pire 
M. Gonboes, Alman başvekili 

M. Hitlerin bu meseleler hakkın - •••••••--••••--••ıi r~·{ Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektuplan. Cari hesap-
daki telakki tarzından taktirıkaT Kirahk r:~ lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

rııımırııırıımııır ı~~ııııııımııııı~ :.:1 1~:a:~:1::1:s~~!~i~:ir~eyana - Kagir Hane ~l1İi[lllllm~~OO!!~ll!l!l~l!!~~ll~~~!I~ tlllf!ll 
"Bu mu"nasebetle Almanyayı ve kta Ak Beyogv lu Kazası Defterdarlıgıv odan : Beşi ş aratı V akviye i"da -

Macaristanı alakadar eden mese - resinden: Beşiktaşta Akaretlerde 
lelerin hepsi üzerinde konuştuk. 75 numaralı hane pazarlık ıureti
Macaristan eski dostluklarına bil- le icar edileceğinden talip olanla
hassa Avusturya hakkındaki dost· rın 21-Haziran-933 çarşamba gü _ 
luk duyğularına sadık kalmakta • nü saat on üçe kadar mahalli mez 
dır.,, kurda 54 numarada Mütevelli kay 

Mahallesi Sokağı No.sı 

Has köyde Piri paşada 

Tophanede lSJ No.lı banın 5 No. 
sın da 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

ihale 
tarihi 

Şahini Bahri 
motörü 

Lira 
30 24 - 6- 9::S3 

Eşya 24·6·933 
Viyana, 19 (A.A.) - M. Gon · maknmlığina ve yevmi mezkurun 

bocs, Budapeşteye gitmek üzere sa saat on üçünden on beşine kadar 
at 11 de Viyanadan ayrılmıştır. M. İstanbul Evkaf müdüriyetinde ida 
Gonboes, Viyanada ancak bir saat re encümenine müracaat etmeleri. 

Gala tada Soma hanmda hurda matbaa 280 
makineleri 

üç çeyrek kalmıştır. (2798). 

Dr. jHSAN SAMI 

Feriköy Hacı Mibak 22,28 Hane 1500 
KamerbatuoVişne 33,140 • 180 Hisseli hane 900 

tamamı 

1- 7. 933 
1 - 7 - 933 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs ~ 
Babı :\li (An knra caddesi No. 60) 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tıfo ve Paratifo hasıalı klnn n :ı tutul

mamak için tesiri ço~ k:ıc'i muafiyeti 
pek emin bi r a~ıdır. hcza depolarında 
hulu nur. ( 4000) 

Balada evsafı muharrer emvalin sah§ı 20 gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. ihale tarihleri gösterilmiş olduğundan 

% 7,5 teminat akçelerile saat on beşte Beyoğlu Mal Dairesinde 
müteşekkil sahş komisyonuna, daha fazJa malumat almak üzere 
Emlak k)smma müracaatları. (272i) 

zlak • 
• ~ ~· "• • 1:. O • •: r :• ·~- O• O • l O ' t ' - ' ----

• 
URDU 
KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılaca Ki ta larınızı .. 
pı acak Cetvel iş erinizi 

Makbuzlarınızı .. 
.. \ 

Defterler· n · z· . D 

a kıya it • • • • 
ış nızı ;-. 

VAK T YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
is ediğiniz yerden alabilirsiniz. 

yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Zayi Ruhsatname 
İkhsat \'ekMctlndl'n nlınıın 25 - 5 -

982 tarih ve 216% numarnlı birinci sınıf mu· 

vakknt nıhsatnnmesl yerine kıılm olan 2'1 -

S - 19SS tarih ve 21GZ numnrıı.lı kntl mu

afiyet nıhsatnamesl 1 - il - 1082 tari

hinde İstanbul Altıncı Noterliğinde yazılan 

mukavele ne teşekkül edece!;; KURTULUŞ 

İPLİK \'C MEZlı"SUCAT FABRİKASI LtMt

TET ŞtRKETt.N'E devrcdllmlş ,.e bunu mn

tenklp rnhsııtnrunc znyl olmuştur. Bu defa 

ıılrkct resmen teşekkW ctmlo olup nıh!l:lt -

name ıılrlı:et namına kaydlle yenisi lstlh"nl 

edlleceğlnden eskt inin hiç bir blilmıü knlm::ı.-

dığı llAn olunur. (4689) 

Üsküdar Hukuk mah
kemesinden : 

t)' Jctıdardn St'lm:ın ni;'U mnhallestnde Blll

bül dPrc caddesinde Şeyh eaınll ittisalinde 99 

·o. ıu hanııde l\lclelı: Mahizer Hanım tnnı

fınd:ın İstanbul Balık pııuır l\laksudlye han 

2 No. da avukat Gö nUUL\ zade Hıuıan Sııbri 

Bey nezdinde mUsııflreten mukim Hamdi E

f endi nle~hlne acılnn boşanma da\·nsı neti· 

ce inde tarafeynin J - 3 - DSS tarihinde 

botınnmnlnrınıı karar verilmiş ise de bu bap· 

tald llAm sureti l'tl. afoyh Hamdi Efendinin 

ile rnetgtlhını te rke tmes1 h:ı!Wbl~le kendi ine 

tebllA" Pdllememlş olm:ıkla tebliğ makıunıııa 

kıdm olmnl• ü:ıere 111\m 8Urctl mahkeme dl· 

\"anhnnrslne talik P.dllmı, olmnkln 
gn?:Pte ile de ny n ro llAn olunur. 

k f'l flyrt 

(4G8S) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassıs1 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi: Mehmet Asım 
~eşrlynt l\llldürü: 1. S:ıh 

V AKIT Matbaası - lstanbul 



1 ~ - VAKiT 20 Haziran 1933 l!!!ll!!l!ml!!!!!!l!l!l!!!l--1!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-l!Jl!l!l!lllm'!'!l"!!!!!!"!!!!!l!!'!!!!!!l!!l!!!!!!!!l!!!!!!l!!!l!!B!!!l!l"111!1111!-------------------------.,.... • Ankara Halkavi Reisliğinden.· 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

1.5/6/ 1933 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa : 

Altın: safi kilogram Y. 889- 1 17 L. 13.909.948 .ô7 
Bankn()( ....................................... .. 17.990 623. -
Ufaklık ....•..........................•....... ,, 68 ).6b5 .40 32587.237.07 

Dehlldekl Muhabirler : 
Altın: Safi ı.:g .......... 2.675-000 L. 3.762(>15.51 
Türk liraSl .. . .. ....... . .. . ,, .596.955 .96 4.359.571.47 

Hariçteki Muhabirler : 

PASiF 

Serm•~• ·························································· 
lhtivat aı.çesi ......................................................... . 

1 edevUldekl Banknotlar: 
Deı ııhte edilen evrakı naktiye L. 158. 748.~3.-
l\anun un 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan vaki ı e.fiyar j • ö. l 16.563.-

Altın Safi kilogram 3.218-904 1[ 4.5~7.ô5fı .35 
Altına tahvili kabil Seı hest dövizleı ı .3J9.605. 98 

1 Oeruhıe edilen evrak• nak•;ye 

4.887.263 33 ~:!:~~;:;: ·;~·~-~~en -~l t;n .. ~İ~~~k 152632
.000. -

tt.zlne Tehvlllerl : 
Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
karşılığı L.158.748.563.-
Kanunun 6 'e 8 inci mad
delerine tevfikan vaki tediyaı .. 6.11 6.563. - 152632000. -

CUada11: 
Sen edat 
Eshım\l )Deruhte edilen evrakı 

tah,·i1At/ naktiye karşılı~ Citi-
btrl kıymetle) .... 

L 6.198.762.91 

.. 27.125.825. -
Esham ve Tahvilat ., 1.154.769.t 1 34.479.357.02 

Altın ve döviz Uzerlne evana ............ ·· 
Hl•••dtt ı ıar ................................... . 
Muhteltf 

Yek On 

12884.23 

4.500.000.-
4.687.847.55 

2~Ş. 1 46. 1 60.tı7 

1 

~~::~~::edilen ....... ........ ... L. 8.688.00U. -

T~r~ l irası .......................... r 14.219159. 23 
Dovız ....................... S.39t075 .95 

Muhteltf .......................................................... . 

Yekin 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Lire 

15.000.000.
.349. l I0.2f. 

löl.320.000 -

22613.235.18 

38.863 815.23 

238.J 46. 160.ô 7 

Anlcara Halkevinde iki moUSr Ye bir dinamo ile çelik -: 
ve yataklar1, lcaınaklan arttırma ile 22/Haziran perıembe ı: 
saat 16 da satılacaktır. fl77 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan : 

Mülga Harbiye binaıile Haydarpaıada Tıp Fakülteıiod• 
mevcut iıtimalden .. Icıt eılci eşya S· Temmuz· 93~ tarihine ınD,,. 
dif çarıamba glinil satılmak Ozere aleni müzayedeye konullll~ 
tur. Taliplerin etyayı girmek için ağleden evvel Haydarp•t' ... 
Tıp Fakllltesinde ve öğleden sonra da Mülga Harbiye bioal_ 
dahilinde mevcut ambarlara ve tartnamesini o!cumak için koar: 
yon kitabetine ve pey ıürmek için de yüzde yedi buçuk oiıbcı' 
tinde teminata muvakkatelerile birlalcte mezkur günde saa.t jl 
bette MObayaat komiıyonuna mliracaatları iJin olunur. ('l7 

Devlet Demfryolla.rı 

Banliyö tipi makas g6bekleri ve teferruahoın kapah ıar; 
m6nakasa11 2/ Ağuıtos/933 çarıamba gilnü saat 15 te idare 
naaında yapılacakhr. il' 

Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde oa!!, 
raya sahlan ıartnamelerde yazıl.dır. (27001 

· Haydarpaıa Liman arazili dahilindeki eski abıiıp bD 
ydctmlarak yerine (4000) lira bedeli keıifli kirgir bir bOfe ~ 
tmlacağı ve yedi ıene mUddetle talip olaolann istifadesine ~ 
leceği cihetle blSyle bir bOfeyi iıletmelc istiyenlerin ıeraiti llltf.r; 
yedeyi anlamak ve müzayede ıartnamesini g&rmek Ozere ~ 
darpatada Yol baı mDfettitliiine mOracaatları evelce ilin ° 
muı idi. 

iıbu mlizayede temmuzun birinci cumartesi g6nUne t 
edil mit olduğundan taliplerin (300 ı lira teminatla meıktlr 
saat 15 te Haydarpqa iılet.ae MOfettiıliği dairesine mOr!..n 
Jarı. ('l/7'' 

lıkonlo haddi % 5 l/ı - Altan üzerine avam % 4 1/2 

Tl!!J Q KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

8 • 1 O adet ray otobOıOnUn kapalı zarfla mllnakasa11 S • 
toı • 933 cumartui gOntl .. at 15 te idare bina11nda yapılad• 

'\ Fazla tafsillt Ankarada Malzeme Dairesinden ve Hay 
ıada Tesellüm ve Sevk MOd&rlOğOnden billbedel temin e 
lecek ıartanemelerde ya11bd1r. (2834) 

CumhuriYwet .Halk Fırkası 
Zonguldak Vilayeti 

idare heyeti ReisliOinden ' 
Zonguldak Villyeti merkezinde muhammen yetmiı bi11 
bedeli ketifli mevcut projelerine g&re yapılacak Halke 
intaıı 1 Temmuz 933 tarihinde pazarbk ıuretile ihalei ıı.ı 
yesi icra edileceğinden talip olanların mllzayede ve mO 
ıa ve ihale kanununa temkan depozito veya teminat • 

lerile .Zonguldak Halk Fırkaıı Reiıliğine mOracaat 

• ••• •••• etmeleri ilin olunur. ••••M4',...... 
Posta T. T. Binalar ve Levazılll 

Müdürlüğündell: 
Telgraf ve telefon teaiub için mlibayaa edilecek olan M 

vide SO,ÔOO metre lhtildi bakır tel kapalı zarf uaulile 111 

ıaya konulmuttor. 
Mezk6r tellerin 21 • Apıtoı • 933 tarihinde ihalesi icra lı 

cağından taliplerin fArtDame almak için timdiden, ıartoaıo •
11 tarifat dahilinde ibıar edilecek teklifname ve teminatları 1 

edecek zarflar1 tevdi için de meık6r tarihe mOaadif pal• 
gOnll saat on d6rtte latanbal'da Yeni Postanede mObayaıt 
misyonuna milracaatları. \2773) 

Büyük TAYYARE Piyangosıı 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Li~;: 
Aynca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık bu 
ikramiyeler ve 50.000 Liralık Mükif at V ardt' 

--------------~~. inhisarlar Umum MüdürlüğündeJI~ 
NOmuneaiae temlcan ve 13887 numarah kararnallle ~ ~ 

dairesinde takaıla ve pazarlıkla (l,l00,000) bir mil1°0 ,. , 

bin adet .. adık raptiye çivi8i aabn alınac.=ktır. • Jll 

Taliplerin nllmune Ye ıartnamemiıi g&rdoktea '°';: tc 
teminatlarını hlmilen 26 • 6 • 933 pazartesi gOnü aaat -
latada Alam Ye Sabm komiayoauna mllra~tlan. ( 


