
Sıcak yüzünden •• 
. ork 22, (A.A)-Ohio'da ve 
ılvanya' da hüküm süren 
.. dalgası yüzünden dün 85 
olnı ·· t ·· uş ur. 

Tahrir Telefonu: 24379 

Devamı ikinci Sayıfada 

- - - -
~izvitler cemiyeti 

lnyas Loyola 
reisi 

-.,~'•sen cahil denecek malü
~~ •ız bir adamdı, batta an
llt· otuz beş yaşından sonra 
~c'" gramerini öğrenmek için 
~ '1\ctarla beraber mektebe 
~~trıı etti. Bununla beraber 
~•ti •~amm koyduğu usuller 
l~._..•ltyanlık ve medeniyet i
v01:11de inkılaplar yapmışhr. 
'•r tr,Didero, Dekart gibi son 
'1i~~ tanıdığı en büyük garp 
l~tin eri bile cizvit mektep
)oı1,dtn çıkmışhr. loyas Lo· 
~~,1~ırı huviyetindeki fevka· 
b~)6•k. neydi? dünya üzerinde 
d~k· k ıokıliplar yapabilmesin· 
~"~ esrar neden i'>aretti ? 
ta il ara en meraklı macerala
Gtu' 

1 
beraber yakanda (Vakıt) 

11 atında o~'uyacaksımz. ·lnyaa Loyola 

-im bir kanun 
Gayrı menkullere fuzuli tecavüzleri 

hükumet te menedebilecek 
(ÜCjüncU say.tada tafsilat) 

• ( ' lllCI •7 ) • 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kurut 

Bir komünist 
Gizlendiği yerde buluna
rak adliyeye verilmiştir 

Bir mayısta beyanname dağıt
mak ve bir minareye bayrak çek -
meğe davranmak ıuretile komü • 
nistlik tahrikatı yapmaktan suçlu 
Macit Bey iaminde birisi o zaman 
danberi ele geçmemiıti. 

Yapılan etraflı arattırma neti -
ce&inde, gizlendiği yer keıfedil • 
mit, yakalanmıt ve dün adliyeye 
verilmiıtir. Adliyece sorguya çe -
kilmit, hakkındaki tahkikatın de
rinleıtirilmesine baılanmııtır. 

Macit Beyin, hazan ıiir yazdı -
ğı, edebiyatla me11ul olduğu söy
lenilmektedir. Fakat biz bu isim
de bir ıair ve muharrir tanımlJ.O
ruz. 

Ahmet mi, Hamit mi? ev
veli kim taarruz etti? 
Huriye hanımın evinde saklı kanlı 
sabr ve sokakta görülen kanlı izler •• 

DBrt kmtanla Bldlrllen maktul 
Alamet "aatdakl,, 

Ahmedln UldU§U ev 
( X ) l9aretli 

Ankara, 22 (Hususi) - Burada 
evvelki gün Atıf Bey mahallesinde 
Ahmet isminde bir adamı, genç ka 
nıı Huriye Hanıma göz koyarak 
dört kurıunla öldüren Hamidin ci
nayeti nud yaptığı anl8.§ılmıt gi -
bidir. Katil bakkal Hamidin kafa· 
sında JU&lar vardı. Anlqdıy.:ordu 

Kana RıİJ.IJ'e Ramm Polüe 
baJaat Terl)'Or 

Tahldkab idare eden ı M8ddelaaa· 
mi, luamıadlt nlal, merkez mema· 

1'11 ve b6Jdlmet dokto1'11 

ki, Hamit Ahmet tarafından hü -
cuma manız kalınıf, bir satırla ya
ralanmrıb. O da Ahmedi dört kur
funla öldürmiiftü. Fakat ~ 
hucmn eden hangisidir?. Hamit mi 
Ahmet mi? 

Maktul Ahmedin evi a.raııDan 

Deoamı Dokuzıuu:ıı 8aplttİllG 



ıat Para mese esi kon
feransı çıkmaza 

sürük üyor 
/Jaşmakalc>den /Jevam ra ko 

al 
ea sınd aa 

iktısat vekaleti 
bir kar • 

yenı 

ANKARA, 22 (Husu:1 

lktrsat Vekaleti, bilhassa 1 

tacirlerimizi alakadar edeJ1. 
ve mühim bir karar vernıW 
karara göre lktısat Vekaleti 
kas eşyası olarak kabul e 

en aşağı iki mislidir. Bu itibar le 
Amerikalılar para kıymetini düşü

rerek eşya fiatlerini yükseltmek 
tecrübesinde muvaffak olmuşlar 
demektir. 
fakat eşya fiatlerinde görülen te

zayüt yalnız dolar kıymetinin düş

mesi neticesidir. Eğer Amerikalı • 
ların istediği gibi beynelmilel güm
rük tarifeleri de indirilecek, Ame -
rika ihracatı bu suretle daha ziya· 

o 
ı 

• • • e ı 1 çe ••• 
eransın uzamasına lüzum olm 

merik ar il ını 
• •• •• ruyor s ı 

.. eşyadan kömürden matıd 
memleketten ihracı ınuke.b 
kok kömürü ithali hakkınd1J. 
şartlar tesbit cdiJ.miştir . 

de kolaylaşacak olursa fiatlerin bir Londra, 22 (A.A.) - Alman milli Alman fırkası ile naziler a- Dolar kendi kendine piyasasını 
kat daha artacağı şüphesizdir. heyeti murahhasası ile yakından rasrnda dahili bir rakabet telakki ne zaman bulacak?- Zannedildi • 

Kok kömürü ithal etmek 
yenler 8 temmuz 933 akşaıxt111 

dar vekalete müracaat eder~ 
hala't mukabili yapacakları 
cat eşyasını, bunları nereye 
kedeceklerini, ithal ve ihrtl~I 
cekleri eşyanın kıymetini bt 

Ancak Amerikalılar bugünkü konuşanlar, Almanyanın bugün - ediliyor. ğine göre iki ay kadar bir istikrar 
vcttiyetin ne dereceye kadar de - !erde müsbet bir teklif yapmıya · Londra, 22 (A.A.) - Ameri- kabil olabilecek ve faydalı bir şe-

kilde bugünkü müzakerelere tek • 
rar başlanabilecektir. 

İngilizler, gelecek hafta M. 
Musley gelince, M. Rozveltin pa
ra meselesi üzerindeki kati düşün-

celerini öğrenebileceklerini düşü -
nüyorlar. Fakat konferans kori · 

dorlarında şüphe hakimdir ve 

ceklerdir. . 
ihracat 8 temmuz 933 te.r 

den sonra yapılacaktır. J<ol< 
.. .. . h l k . t'yeııle muru ıt a etme ıs ı l~ 

vam edeceğinden tamnmile emin cağını söyliyorlar. Diğer taraftan kalılar, konferansın muvaffakiye· 
değildirler. Onun için doların kıy· heyeti murahhasa azalarının de - ti para meselesine tabi olmakta 
metini tesbit etmek teklifi karşısın 1 ğiştirilmesi Almanyanın konferans devam ettikçe, konferansı daha zi
da derhal karar veremiyorlar. mesaisine karşı tamamen lakayt yade uzatmanın lüzumsuz olacaiı
"Bir kere eşya fiatleri ile doların kaldığını gösteriyor. nı söyliyorlar. Amerikalılar, da· 
kıymeti arasında normal bir nis - Hugenberg muhtırası mesele - hili vaziyetten dolayi hükumetin 
bet hasıl olsun. Ondan sonra dola- sinden sonra, Almanyamn hiç ol- kati surette para siyasetini tesbit 
rın kıymetini tesbit edebiliriz.,, di- mazsa muvakakten fili bir iştirakte etmiyeceğini ve şimdilik, doları 
yorlar; diğer devletlerin doların bulunmıyacağı fikri büyümekte - düşürmek suretiyle fiatları yük -
kıymetini tesbit etmek lüzu - di>·. seltmek kahil olup olmıyacağını M. Musleyin vazifesinin zaman 
mundan bahsettikçe onlar; bilakis Almanyada bilhassa Berlinde, da tetkik ile meşğul olduğunu bil- kazanmaktan ibaret olmasından 

930 senesine veya daha ev'le ti 
neler mahsulü tütün, halıı 
ihraç edecekler tercih olu~'de 
trr. Milli bir bankadan yuı 

nisbetinde teminat mektubtı ti gümrük tarifelerinin indirilmesi bir kaç gündenberi, konferans diriyorlar •• 
teklifini ileriye sürüyorlar. 

endişe ediliyor. 
renler ithali daha evvel yapıt. 

Diğer taraftan Amerikalıların 
Avrupa devletleri ile üzerinde an· 
laşamadıkları bir de altın meselesi 
vardır. Ajansların verdikleri ma
lfunata göre Amerika hükumetinin 
fikri altım fertler arasında lbir kıy· 
met ölçüsü olmaktan çıkararak yal 
nız devletler arasında bir mübade
le vasıtası ıhaline :getirmektir. E -
ğer Amerikanın bu husustaki tek· 
lifi kabul edelirse her memlekette 
altın beynelmilel bir inhisar mad -
desi olaca1drr. Ondan sonra bu 
m den /ettler arasında para olarak 
Jiullanılmıyacaktır. Yalnız iki mem 
leketin ticari muvazenesi arasında 
görülecek farklar altın ile ödene -
cektir. Öyle görülüyor ki, Ameri • 
kalılarm bu fikri de Londrada mü· 
layim bir telakki bulmamıştrr. iş -
te Amerikalılar ile Avrupalılar a
rasındaki bu anlaşamamazlıklara 
bakarak konferansın şimdiden if

ngiliz erin ver iği borç 1 Yunan intihabatı 
Selanikte pek kızıştı, 
şiddetli tenkitler var 
ATINA, 22 (Hususi) - Sela -

ccklerdir. 

ithal müddeti 1 Teırinis•"~d 
tarihine kadardır. ihracat ıtıil 
ti 8 temmuzdan itibaren slt' 
olarak tesbitedilmiştir. _/ 

lasına hükmolunabilir. 

Mehmet Asım 

Dolar düşmeseydi 1 milyon 750 bin 
yerine 3 milyon Sterlin vereceklerdi 
Londra, 21 (Hususi) - İngiliz 

gazeteleri harp borçlarının (15) 
haziran taksiti hakkında İngiltere 
hükumeti ile Amerika Cümhur re-
isi M Ruzvelt .arasında vuku bu -
lan itilaftan büyWc bir memnuni • 
yetle bahsetmekte ve bu itilif ın 
siyasi ve mali fay dalarını teşrih 

eylemektedirler. 
İngiltere hükô.meti Amerikaya 

haziran taksitinin onda biri olmak 
üzere (1) milyon (750,000) lster
lin vermişti. Eğer Amerika hükU -
meli dolar fiatini düşürmemiş ol -
saydı. Taksitin onda biri (3) mil 
yon !sterlini hulacktı. Bundan baş 
ka lngiltere hükumeti bu tediye 
esnasında borcu gümüş ile ödemek 

imkanından da ayrıca istifade et • 
miştir. Çünkü gümüşün bugünkü 
rayicine göre Amerika hükumeti 
(o/o 28) dercesinde bir menfaat 
göıtermekted ir. 

Sterliri - Dolar 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz iş 

aleminin İngiliz lirasını dolar nis
betinde kıymetinden düşürmek te
mayülüne karşr gelebilmek ümidi
le paraları altın ölçüsüne tabi olan 
devletlerin İngiliz malları Ameri -
kan rekabetine karşı dü§ük bir va 
ziyette bulunmasın diye Amerika 
ihracatına karşı bir kambiyo taviz 
at vergisi almağı düşündüklerine 
dair bir şayia vardır. 

Boya batta Cemiyeti akvama müzaharet cemiye
Seller kasabayı bash, 20 tinde Türkiye , Yunan murahhasları 

ev yıkıldı 
Sinop, 22 (A.A.) - Çarşamba 1 ~OZAN, 21 (Hususi) - C~mi : J Ianm gördiiğüm i~in çok ~c_m_ -

akfamı Boyabada çok sürekli ya- yetı Akvama müzah~ret cemıyetı nunum ve bu sevınçle, hepınızın 
ğan yağmurlardan kasa!ba içinden bu sene Montröde toplanmıştır. hissiyatına tercüman olduğuma e
geçen Karaçay taşmış, şehrin de- Cemiyete Türkiye namına Ahmet minim. 
re hoyundatkLmahalleleri kısmen İhsan Bey itirak etmiştir. • ''Bu sevincin bir Yunan mürah: 
su altında kalmıştır. iki fabrika, tık içtimada, Ahmet Ihsan Bey, hası tarafından izhar edilmesi, ce
bir hamam hasara uğramış, 20 ev Türk - Yunan dostluğundan hah miyetimizin fikir zaferidir. Ve 
çökmüştür. setmiş ve Türkle Yunanın çocuk- Ahmet Ihsan Beyin. bahsettiği 

Sebze bahçeleriyle dört köyde luk arkadn§ı olduklarım ve biribir- dostluktan biraz da kendime bir 
meznıat harap olmuştur. Hayvan lerine mütekabil samimiyet ve ş~ref hissesi ayınnann beşeri zafı
zayiatı henüz teşbit edilmemiştir. hürmet beslediklerini söylemiştir. ma hamledin, Bu dostluğun tees -

Kastamunu kız mekte
binde sergi 

Kaat~onu, 22 (A.A.) - Kız 
orta mektebimizde talebenin ders 
senesi içinde yapmış oldukları re
sinı, dikiş, biçkiye ait işleri teşhir 

içi;ı zengin bir sergi açılmıştır. 
S~yi bir hafta içinde altı bin 

den fazla ziyaretçi ge2miştir . 

Giresunda yeni köprüler 
Giresun, 22 (A.A.) - Giresun 

Şarki Karahisar yolundaki köprü· 
lerin esaslı surette tamiri ve bazı
larmın yeniden inşası için Nafıa 
Vekaletince 50 bin liralık tahsi-5at 
verilmiştir. Tamir ve inşaata ba§· 
lanmak üzeredir. 

Ahmet İhsan Beye Yunan mu- süsünde, benim de yardımım var
rahhası şöyle mukabele etmiştir: dır. Bu işin, mütevazı bir işçisi -
"- Aramızda Türk mürahhas- yiın.,. 

Beynelmilel mesai 
konferansı 

Cenevre, 22 (A.A.) - Beynel

milel siyasi konferansı bu sabahki 

toplantısında beynelmilel mesai 

bürosunun raporunu tetkik etmiş

tir • . 
Bu münasebetle bir c;ok mürah· 

haslar bugünkü iktrsadi meseleler 

hakkında fikir teatisinde bulun -

muşlardır. Mürahhaslar<lan bir 

çoğu Albert Thomas'rn habraaı -
nı hürmetle anmışlardır. 

! ·Türkiye güreş rekorları 
E!kişehir, 22 (A.A.) - 30 ha

ziran cuma günü Eskişehirde Tür-
kiye baş pehlivanlarının iştirakile 
büyük bir güreş yapılacak, Türki
ye rekorları tesbit edilecektir. 

Irak başvekili 
• Berut, 21 - Kral Ali Hazretle
rinin nihayet üç güne kadar bura· 
da bulunacakları tahakkuk etmiş • 
tir. Kendileri temmuzun on beşi -
ne kadar burada kalacaklar, son • 
ra doğruca lstanbula giderek ya -
zm mühim bir kısmını Boğaz için
de ve Yalovada geçireceklerdir. 

nikte 2 temmuzda yapılacak mü - Amerikanın bsyannB~ 
kerrer meb'us intihabatı mücade - Londra, 22 (A.A.) _ ArtJtf1 

lesi kızışmıştır. Mu halef el rüesa - mürahhas heyeti bir beyııllıı d 
smdan Panaastasyu, Sofyanopu • neşretmiştir. Bu beyannaınede 
~os~ Kafandaris, Selaniğe gider~k niyor' ki 
mtıhabat propagandaşı mMsadıle "AmerikA b»l~..uca.i Jo.~ ~ 
hükumet aleyhine ayet §İddetti nu ti . . kk t b" :ze.ıı"3 • • . . me erının muva a ır t 
tuidar trat edıyorlar. B1lliassa Ka· . t b't' h kk d b' taktıı" 
fandarisin irat edeceği nutuk hü- ~~nl e \ 

1 
a ın ~ ~~k' he.ıde 

kômetin mali, iktrsadi, ve umumi k~r ~r a m~.asınıbşımt . 1 hı Jf11&.~ıı 
. . . . ıhız ve munase e sız u 
sıyasetı hakkında gayet şıddeth d 
tenkitleri ihtiva edecektir. M. Ve· ır. ti (ı 
nizelosun Selaniğe gitmekten vaz - Çünkü Amerikan hük\ırtJefl' 
geçtiği hakkında hükumet maha - atları yükseltmek için sat ~ e 
filinden çıkarılan §ayialarm aslı gayretlerin elinden gelebile'e g 
yoktur. M. Venizelos bilakis Se • değerli hizmet olduğu ve bıJ 
laniğe gidecek ve meb'us intiha - retleri sekteye uğratabilecel'&Jfd 
batının arefesinde gayet mühim şeyin konferansa, istikrar )l·ıi• 
bir nutuk İrat edecektir. 8a vekil sunda çabucak yapılmış bit ;ı 
M. Çaldaris, hükumet namzetleri bulunmRsmdan daha fazla 
lehinde propaganda yapmak için 
Selaniğe gidecek, ve hükumetin 
icraatı programı hakkında uzun 
bir nutuk söyliyecektir. 

AT!NA,.22- (Hususi) - M. 
Venizelos aleyhinde yapılan sui -
kast tahkikatına dün de ayni ke -
tumiyetle devam edilmiştir. Yeni 
bazı tevkifat icrası bekleniyor. Bu 
hususta yeniden bazı tevkif mü • 
:zekkereleri kesilmi~tir. 

Mersin alkevi 

vereceği kanaatindedir.,, dt l 
Amerikan hükumeti iktı5' fr 

ziyeti uyandırmak ve fiatl"~,. f': 
seltmek için milletler ara•111 tı' 
ra ve vergi i~leri hakkınds '~ ~ 

·· 't b" siY"1 .1 maesa.aına mustenı ır ır." 

sis ve temini hususunda ~Jı~ıf'; 
tedbirleri terviç ve iltizart1 e 

tedir . .f.. 
et1·; 

Londra, 22 (A.A.) -ArtJ f, 
mürahhas heyetinin beyan~~/ 
Vaşingtondan gönrl,.rilen gıı u 
limat üzerine ve bütün gece '/ 

Köycülük şubesi köylere bir toplantı bittikten sonra ıı 
dilmiştir . 

gezinti tertip ediyor . _....,.._ 1'1'~ 
Mersin, 22 (A.A.) - Halkevi Izmir panayırı hazırh f~ 

koycülük §Ubesi tarafından civar lZMIR 22 (A.A.) - 9 ~ 
köylerle tanışma ve anlaş.ma ge • İmmisyonu toplaııtıl ,rt' 
• .1 • "b" b l panayır )' 
zmtı erı tertı ıne eş anmıştır. devam etmektedir. Panayıra 61' 
Yarın ilk kafile Mersine civar E - ft b'" .. k b" alakıt. g her tara an uyu ır 
mirler köyüne kadar gezecektir. e 

terilmektedir. til1' 
Bu gezintilerde ev tarafından kö- k"' }e e' 
ye armağan edilen bayrağımız Bu hususta lktısat Ve : 1''t 
merasimle köy meydanında hazır· de mali yardımlara rnu~a a 
lanan direğe çekilecektir. dilmiştir • i' 

k ·rıtih"P c1 
Şehir bandosu ve köylü saz şa- Panayır yeri olara 1 d J<İ ' 

irleri tarafından milli türküler ça· len Gazi meydanı arkasın e. te' 
lmacaktır ve milli oyunlar oyna- b" bb aJıatl 111 Je' m metre mura aı 5 etle o 
nacaktır. Şenliğe vali, fırka ve h rar 

mizlcnme ameliyesi a 
belediye ve cemiyetler resileri es-

vam etmektedir . .dll '. naf teşekkülleri Ve evin bütün §U• surl.. .,, 
beelri iştirak etmektedir. Emirler Panayır komisyonu ıııı 1 

ı . :ııııJ111 
köyü ev tarafından nümane köyü çılacak ergiye zrnır ·aıit• 

erJtl1:ı 
haline getirilmiştir. rak edilmesine karar"' 
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Çocuk zehirlendi ........................................ Ik tıs at Haberleri e 
g 
lıuı• M111EH11l!IBlıııııı1ııııım111111nm•mmmıım1111111M•-llllllllllUllllımll tmııllllll'""""·"'-.. ~~_, çf "im·z 
Azalan ve çoğalan ihra

cat maddelerimiz 
Gazozlarda zaharin 

zehirleyicidir 
lhrBt.:!.t ofisinin hazırladığı bir 

istati-stiğe göre, 1933 senesi Hk 
beş ayında 186.538 liralık afyon, 
13.392.490 liralık arpa, 4.0SI.949 
liralık fındık, 129.044 liralık halı, 
1.334.566 liralık incir, 239.413 
liralık maden kömürü, 1.401.981 
lirahk pamuk, 1.376.921 liralık 
tiftik, 11.141.684 liralık tütün, 
10.869.274 liralık üzüm, 8216.361 
lir"'lık yumurta, 680.936 lirahk 
yün, 7.550.778 liralık zeytin yağı 
i lıraç edilmiştir. 

1932 senesi ilk beş ayındaki ih· 
racata nazaran 1933 senesinde af· 
yon ihracı artmış, arpa ihracı a· 
.zalmış, fındık ihracı arasında mü· 
hiın bir fark olma.mq, incir ibra· 
cı azalmıf, maden kömürü ~ğal
mrş, pamuk ihracı azalmıJ, tiftik, 
\izüm, zeytin yağı f hraçları çoğal
mı~. 

Ege mıntakası mahsulleri 
ve ihraçları 

lzmil' ticaret oda11mn hazD"la -
dığı bir rapora göre, umum Türki· 
ye ihracatınm takriben yansı Ege 
nımtnkasından yapılmaktadır. 

Umumi harpten evvel Eğe mın· 
takasının 1910 da 7 milyon iken 
1913 te 7 buçuk milyon olmuş ve 

umami harpten ıonra J 926 da 75 
milyon ve 1929 da 89 milyon lira· 
ya baliğ olmuflur. 

Ege mmtakasınm başlıca ihra
cat maddesi üzüm, incir, tütün, 
palamut ve palamut lıülasası ile 

zeytin yağı, af yon, pamuk, miyan Kadıköyünde Yel değirmeninde 
kökü, arpa, ve bakla ile halıdır. oturan Devlet demiryolları memur 

E 
.. _ı_ d , · .. .. SSS larmdan Tevfik Beyin on iki ya· 

ge mın~asın ~o uzum . . .. 
b . d"" ·· k" .J 1 · 68 b" şmd~ltı kızı Nerıman dun sokak -
ın onum çe 1rue aız, m . .. .. .. 

d
.. .. ak" 

89 
b" d"" .. .

1 

tan geçen 'hır gazozcuden yuz pa-
onum raz ı, ın onum sı· k b"J" b. · .. 
_L •• •• 1 k .. 698 b. d"' ra mu a ı ınde :r şışe gazoz al -

y-.u uzum o ma uzere ın o- . • . K"" .. k N · .. d.. mış ve ıçmı.ştır. ~uçu erıman 

anımın ar ·adaslarmdan hırı de num ur.. J H k .. 
1932 senesinde 9 milyon lira - · ti h · t" · t k" t 

aynı suı·e e arare ını es m e -
hk üzüm satılmıştır. k · t · .. 1 k b. me ıs em:s ve yuz para ı ır gn-

Ege mıntakasındaki incir bah- zöz de o i~miştir. Aradan yarım 
celeri ise 150 bin dönümdür. 1932 saat geçmede 11 "ık" k -- . . . . . n zava ı ı ızcagız 
de 3.5 mılyon lıralık mcır ıhraç ~ ··th' 1 h" t - b ı . . . mu ış sancı ar ısse mege aş a-
dılmıtbr. d h ı b" mış ve er a yakın ır eczaneye 

Harpten ewel 300 - SOO bin nakledilerek tedavi edilmişlerdir. 
altın lira arasında ihraç edilen 
tütün 1932 şenesinde 16 buçuk 
milyon liraya düflllüttür. 

Zeytin yağı ise umumi harpten 
eYYel 300 bin altın lira arasında 

ihraç edilirken 1932 senesinde 35 
bin ton i•tihsal edilmiştir. 

Af yon ihracatı da önce 400 -
500 bin lira araaında iken 2 mil· 
yon liraya kadar çıkmış 1931 de 
bir buçuk milyon liraya düpnii§ -
tür. 

Bulgarlar ve balıkçılık 

Verilen ha'berlere göre Bulgar 
hükfuneti balıkçılığa fazla ehem -
mtyet ermeğe bqlamış ve Sozo -

pol' da bir ballkçılık mektebi aç -

mı' ve bu mektep emrine hususi 
balıkçı gemisi de a1mıştır. 

Bu mektebe alınan talebelere 
aynı zamanda kooperatHin ehem· 
miyeti de biJdiriJecektir. 

Bu münasebetle, Neriman Ha -
mmla arkadaşının içtikleri yüz pa 
rnlık gazözlerin zaharinle imal e
dildiği anlaşılmıştır. 

Bu hadise üzerine zahıtai bele · 
diy:e memurları harekete geçerek 
seyyar meşrubat satanların malla
rını muayeneye sevketmişlerdir. 

Mesele sıhhati umumiye ile yakın
dan alakadar bulunan mühim bir 
mahiyeti haiz bulunduğundan, ls
tanbul sokaklarını dolduran sey -
yar terbetçi ve gazözcülerin mal -
larını sıkı bir sıhhi muayeneye ta
bi tutulduğu takdirde dün Kadıkö 
yünde vukubulan müessif hadise
nin başka yerlerde tekerrürünün 
önü alınmış olacaktır. 

Filhakika belediye tarafından 
bu hususta yapılacak iıiıkı bir takip 
sıhhate muzır mevatla hazırlım • 
mı§ içkileri kamilen ortadan kal -
dıracaktrr. 

•••99••:··················································································· Halıde Hanımın tavuğu- ı Edirne yoluna beynelmi- M. Ruzvelt 
nun başına gelenler 1 lel işaretler konacak Glusester, 22 (A.A) - M. Ruz· 
Kasımpaıa civarında garip bir . . . . velt, miralay Horu;e ile bazı bey -

tavuk hırsızlıg-
1 
vak'aı olm t Valı ınua vını Alı rıza, belediye nelmilel meseleleri görüşmek üze-

ı uı ur . • .. HA • . 
Kasımpaşada oturan 1:1 r d h • reıs muavını amıt, turıng klüp· re deniz seyahatini durdurmuş • 

a 1 e a ten Sük ·· .Aı· b 1 d. k" 

BORSA 

mm cins tavuklar beslemekte imif. ~ . ru 1 ve e e ıye ma ıne tur. 
Tavuklarından birisi evvelki gün şu~esı _mü~ürü ~efik Beyler Edir· 

1pal!!lll-~--------·-----• .. 
kaybolmuıtur. neye Bıtmı§lerdır • 

Kolll§ulardan baiıları 'bu tavu - Hey~, lıtan~ul ile Edirne ara -

g- u gene o civarda ot Hat' •ındakı otomobıl ve otobüs yolu 'Ilizalarında ) ıldıı işareti olanlar üzer· 
it ıinde 22 Haziranda muamele olanlar· 

1 .dıı.] Rıı.kımlnr k:ıp3mş fi):ttlıınnı goc:terir 

ma.n ıce ~ . nd k 
hanım isrojnde bir kadının çaldığı uzer~. e .onulacak beynelmilel 
nı rr"o"rdüklerini 50°"yl . 1 a· aeyrwıefer ııaretlerinin mevkileri-

~ enuş er ır... . . d • 
Bunun üzerine zabıta memurları m tayın e ecekbr. Avrupadan 
Hatice hanımı yakalamı!lar, evin-

1 
lstanbula gelecek seyyar ve 

l'lukut (Satış) 

de de araşbnna yapmı,lar~ bir kö· latanbula gelecek &eyyahlar ve * 'c,,ork 

şede tavuğun tüylerini bulnıutlar- yolcular hiç bir müşkülata ve arı· : ~:;r~no 
dır. zaya maruz kalmaksızın bu işaret· ,. Bruttrl 

Jerin delileti.yl.e kolayca İttanbu -
1 

• At'nıı 
la gidebileceklerdir. • C'cılC\ re 

*.O[\ B 

Heyet cumartesi günü şehrimi· * An sıcrd:om 

725. -
r:o, :;o 
ı ·o. so 
21'1. -

•iti. -
~5 so 

8 o. -
24, :;o 

,.. Vhıına 
• ~lııdrit 
* Btrlin 
• Vnı,ova 
• Budıpe~cı 

* Bııkrc,ş 
•Re' rat 
* Yu~ ohnrnn 
* Altın 

~6. -
17. -
49, -
'l.J, - • 

30.-
24 -· 
55, -
4:i, -

92'i. -

Bunfl rağmen Hatice hanım hır
sızlığı inkar ederek bu ti.fyleri yas
tık yapmak üzere sokaktan topla
dığını söylemİ§fir. 

:ıe dönecektir. Ali Rıza ve Hamit • Pr ,. at, •o 
Beylerin bindikleri otomobil, Kü -ı -•-s_ı_dk_ıı_o_m ____ -=,,,,.,.,,,,.,......--93_

6
• -

4, -
mı,-

Bu sirada memurlardan birisi 
oca4rta kaynamakta olan bir ten
cereyi gönnfi! ve derhal kapağını 
aç.mıştır. Kapak açılınca tencere
nin içinde Halide hanımın cim ta· 
vuğunun kaynamakta olduğu gö -
rülr,nü~tür. it bu suretle meydana 
çıkınca Hatice hanım artık inkar
dan vazgeçmiştir. 

Tavuk hırsızı kadın adliyeye tes
lim editm;§tİr. 

çükçekmeceye geldifji zaman oto- Çekler (!cap. sa. 16) 
mehilin morörü bozulmuş ve mo• * LomJra 7 J.> - • !)ıokholııı 
tör tamir edilinciyc kadar bir müd· ı • ~c\\ork o ss:ıo • \'hıı a 
det yolda kalmağa mecbur olmuş· • l'aııs 120~ • ~'ndrlt 5.60 

!lardır. * 1\111Ano 9 05- * Ticrllo 
* Pr tscl 3 ,,93~ .. \'orşonı ol.2J37cıı 

Keskin doktorunu 
vurdulat 

• Ati na Si o sı • Budapeştc 3 7712 O 
* c:cncne 'l.45'\5 • flUkres 79.967~ 
• So!~·n 67 :"45Q • Belgrat 34.92-
• Amst rdaı. ı •tı-ıı + \okohama ~· 165 1 

• • Pr.ı; ıı-.9ı • Mo~ko\'8 109050 

ESHAM 

Ankara da 
1254 çocuk ilk 
mektebi bitirdi 
ANKARA, 22 (A.A.) - Vila

yet köy mektepleri tedrişatı 18 
mayıs ve diğer mektepler tedrisa· 
tı da 15 haziranda bitmiştir. 

Bize söylenildiğine göre, Anka
ra vilayetinde 643 ü kız, 10317·si 
erkek olmak üzere ceman 16660 ı 
bulan ilk mektep talebesinden bu 
ders senesi içinde 493 kız, 861 er· 
kek b .. )nci sınıfa devam ebniş ve 
1354 talebeden 1254 ü şahadetna
me almağa muvaffak olmuştur. 

Gene bu deres senesi içinde yn· 

tı mekteplerinin kadroları ihtiya • 
ca göre artırılmış, yarım kalan 
köy mekteplerinin inşası bitiril • 
miş, mektebi olmıyan 22 köyde 
yeniden seyyar millet dershanele · 
ri açılmıştır . 

Ankara merkezinde umumi ha· 
pishanede, itfaiye müdürlüğünde, 
nümune hastanesinde kurılar açıl· 
mış, yeniden 50 muallim mektebi 
mezunu kadroya alınmıştır. Ha -
len vilayet içinde son zamanlarda 
ilhak olunan Koçhisar kazası ha
riç olmak üzere 198 mektep var -
dır. tık mektep muallimlerine a-

• 
it maaşlar tamamen tesviye edil -
mi§, kıdem gören muallimlerin 
fark maaşları da tamamen veril
miştir. 

1933 - 1934 ders senesinde de 
Ankarada Kabaküllükte ve Erzu
rum çeşmesi civarında iki büyük 
ilk mektep, Gazi orman çiftliğin
de bir yatı mektebi yapılacaktır. 
Bu inşaat vilayet umumi meclisin
ce kabul edilen beş senelik inşaat 
planının baılangıcıdır. 

Bundan başka bı,ı ders senesi 
içinde köylerden mıntaka teşkili 
suretiyle yatılı köy mektepleri ve 
yatılı millet dershaneleri yaptırıl
ması mukarrerdir. 

Diğer taraftan l ağustostan 1 O 
eylüle kadar Ankara ziraat mek
teıbinde köy muallimleri için zira
at kursları açılacaktır. Vilayet 
muallimlerine tebli""at yapılmıştır. 

Dançinğde fevkalade 
salahiyet 

Var.şova, 22 (A.A) - Pat A -
jansı Dantçi~den haber alıyor: 

Ayan tarafından V olkstag' a ve· 
rilen tam salahiyet proje.sinde 87 
karışık nokta ve bu arada intiha • 
bat, vergi, ceza, matbuat, cemiyet 
ler, siyasi af, mecburi hizmet, dev 
let bankası kanunları vardır. 

Tam salahiyet 30 Haziran 1937 
lr.dhinc 4;:ıdar sürecektir. 

iki katil 
Dant~iğ, 22 (A.A) - Pat A -

jansından: 
Dahili işler ayanından M. Grei

scr dö hapishaneye giderek, bir 
ko.münist öldürmüş olan iki naziyi 
kurtarmıştır. 

Bir arsa mesele 

D .. d .. .. V k f hB.,-o r uncu a ı 1 arsası kimin ınah 
Dördüncü vakıf haJlJnııı 

için ötedenberi evkaf ile 
arasında bir ihtilaf vardı. 

Bu ihtilaf şundan çıkıyord~ 
diye, hanm kulcizemin arş. -
rinde yapıldığını iddia etıı>•f 
sanın, dolayısiyle hanın be. 
ye ait olduğunu jddia etJ'Jlittl-

Eski kale yerlerindeki ; 
kanun mucibince belediy.ef;, f 
tiği için bu arsalar üzerııı. ~ 

1 1 • l • . jr.I~ 
pı aca c mma arın ınşası .,dıt 

tediyenin müsaadesi lazıJJJ 1'İ 
Belediyenin şehrin e5 d•f 

yerlerini gösteren haritasıJ1 ııİ' 
düncü vakıf hanm buluod 
sa da mevcuttur . . 

Halbuki evkaf, dördün'~ 1 
hanının birinci sultan Abli 
mide ait Hamidiye vakfı ~~ 
da olduğuna, han inşa e~ı ,! 
evvel burada Hamidiye ırıttıı'ij 
nin bulunduğunu iddia. e ~f 
han arsasının kulei zenııP ·f.. 
nında olmadığını ileri sütrO~li 

Meselenin kat'i surette h'.1ı 
belediye ve evkaf müınes;'ıııf 
den bir komisyon teşkil edı f 
Bu komsiyon, yakında valc~.(lf 
lar müdürlüğünde topJaP1 

l ~~ 
Ekşi Mustafa yak~ ~ · 

Adann, - Buranın k0Y d., 
pek meşhur olan üç kişi b~~ il~ 
ki ay evvel bir baskın~ ~~jil~ 
müştü. Bunlardan ikisı. 0det'İ 
mü~tü Ekşi Mustafa isınıP 
'başıları kaçmıştır. ~ıf 

Ekşi Mustafanın Andr•0
,,1 

sına bağlı Kesim köyü '~ıJG"' 
bir mağarad saklı bulıı~.frt'e 
haber alan jandarma dl~ J~ 

·1ı &J mağarayı baımış, bu şakı 
larak yakalamıştır. ___,/" 

'TAKVilJ 
Cuma 

23 Haziran 
29 Sefer 

Giıo do~uşu 

Gün lıatışı 
Sabnh nomnzı 
o~ıc namazı 

lundl namazı 
Akşam onnıa1.ı 

rouı anmazı 

1nı5ıık 

4,29 
49,44 

3,20 
1 ',16 
16.16 
19,44 
21,49 

2.0~ 

Cuınart~ıt 
24 Hsı•' 1 . et' 

1 Reb" ,, ~ 

19.• ,.,,. o,, 
I>', 
16"' ,,,J: 
~ı' 
"ı 1 

\ılın geçen güolerı 17.:l 1 
ı 

\..!.alan . ~ 

llA \'.\ - Y<'fllll•ijy askeri rııs-~ 
zinden verilen ınııUını.ıta göre I 
nı;ıl;; \ e lialiJn ol:ıcakt.Jr • :ı. t# 

"11• 
I>üııkü sıc:ıldık en f~l:ı " ,;. 

trt".' derece, hnnv tm:ylld ıco mıııınc • 

,,; Bugün 
1 TANHUL - / ı,., 
18 den 19 n lcııdnr GmmofoD 1 r 

20 )C Wıdar Saz (.Mute-rrel B•""'ıJl I 
den 20.so n lmd:ır Oı>m:ın pehli:ııı -_,; .1 
:!LSO n kıd:ır H:uıımlıır lıe.)ctl - " ı' 
22 \ 'C kadnr Onınıofon - 22 det' 
,\~ , Bon;:ı. bııberlerl, s:ı:ıt ıı31l"' 

Yarın ı"~ 
1 S 1 A N H lJ L : /_#rt 

.., 18 t:e:ı 18.80 n kadar Graınof~Jf"., 1 
Karaagaç mezbahası aan ı9 .u 1uıctar ı ra•aızc;ı .wre <'~,ııııı~,ç • } ·ı· ıu:ılısus) - JO dan J9.15 e kııd ır q.f. ı fi' 

ö •............. ::··· .. ······· KADIK Y ::::m::::::: 

ANKARA, 22 (Hususi) 
Keskin kazasJ hükumet doktoru 
Cemal Bey gezerken bazı kimse • 
ler taraf mdan rüvelverle kasığın • 
dan vurulmu!tur. • yarası ağırdır. 
Kendisi Ankara hastanesine geti
rilmiftir. Cemal Beyi yaralıyanlar 
aranmaktadır. 

Anadolu 
Hejl 

genış eti ıyor h~ct1 - 19.15 trn :ro.so il l•llıı r ~ .... 
rı.so Terkos ~<i, o K ğ b h d k. . 1 nı:ız Hıınım) - 20.S!I dan ~ı.so • f~ f f>Dr 

2~ os ı11 <. imcnto as. 13 05 araa aç mez a o.sın a 1 ış · 1 da> li musikiye he~ ti - 21.SO ~pı"~ 

r ı= H • • : li Havagazı Şırketı ~ 
ij :.:!6 Haı;ran Pazartesi günü E~ 
f: saat l 5 te Kadı köyünde Sii- li 
~ reyra Paşa sineması sa!onanda h 
I! verılecek olan ameli yemek :~ 
n ve pasta pişirme dersine bütün li 
fi Hamınefe~diJeri. da.vet eder. ii 
n Elektrıkle ışhyen .bu- ~ 
M laşık yıkama makına- ı; 
ii sının tecrübeleri yapı- l~ 
ıi~!~!~~~======a::.'J~~~L •. U 

sır l la\ rire 
Tıam\ay 

3 55 • ( o' on 01.'y. 20,90 kembe temizleme yeri pek mah • dar Gramofon - 22 dr.n ltlb:Jrt·ıı ;.r ~f 
ıs. ~ar\: ile~ . 2.- dut olduğu için ihtiyaca kifayet e- ~b ~1 'e s:ınt ayar~~/( 
!il 311 Ralya 2 20 I.JL • .?" tı 

· dememektedir. Müessesenin tev· :::::::::::::·. J0 STANB -· ~ lı 
ıo,.ıo ~ark m. ecza 2.~5 •• V I' 
2',6!' 1 elefon 13 - ı sii ve son fenni ~araite göre ıslahı H s· ııe ~ ·I 

-f-s-ti_k_r_a_z-!a_r ___ t._a_h_v_i_ll_e_r___,, kararlaştırılmıştır. . . g a V agazl 1t . gO"ill ! 
Mecidiye İz mirde Islahat için lazım gelen proJe- E 24 ı_J · Cuı:narte5' cıe~' : 

M "d" k 1 · b h d •• -ıazıran , ı;.. , ecı 1ye ruvazörümüz zmıre ı l<lJ ı tin ise. ler hazırlanmıştır. Mez a a a :: t 14 30 d B yaııt tB 111" ' · ı k • • ı=: saa , a e .. k o , gıtmiştir. Müstahkem mevki ku- 5' 1 razı da 51•53 kesilen hayvanların ışkemhelerı, :: t "k E . d rilece jşif' 
mandam kruvazörü ziyaret etmiş, 1 * ~a~~u?.~~.01' 95

·- layıkile temizlenmeden satılığa fi rı 1• vın ek ve pasta "fe"' 

L' ~i ona 
Bomonu 

ıR •• - .. :: ame ı y~'lle ve 
1
r0e 

M.ivari de iade; ziyarette bulun • Ciımrukler 44 4!\ çıkarılıyordu. Muesse.sede yapı • f. el . b··tu"o thıtJ 
t B. k h Ik k 1928 Mu. A. •ı +s k . .1 . k b l f .: ır.e crsıne u muı ur. ır ço a · ruvazörü · laca tesısat ı e ış eme e er, en· :: d·ı . d t def· '""'1J . . M Rır.dac ~B.tO • • .: ı erı ave e (.48V 

8'ezmiftır. ecidiye akşam üzeri lh .,.
1 

ni ~erait altında temızlemış ola - H ····::::::: 
limandan hareket etmiftir. 

1 
kt j.. ····•·•·· ca ır. :::::::::::::::::::::::::::::::=····· 
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- inat ediyoraun. Fena ediyor

"-· Çıkacak dedikodular canını 
~. Bak ıörürsün. 

-4-· 
Neriman, adliyede Nahideyi 

l6rdiiğünün erteai günü, alkıp Sa· 
'-ııın baba doatu Nafiz beye gitti. 

Bu ihtiyar zat, Nerimana daima 
~ muamele etmif, güler yüz 
Mrclütünün erteıi ıünü, kalkıp Sa 
"-in doıtuydu. 

Nerimanı ıörünce kalktı, güle
tek elini öptü. 

- Sizi buraya hangi güzel rüz 
alı attı?. 

Neriman ziyaretini makıadını 
lııla.ttı. Adliyede bir mevkuf kız 
'Örnıüıtü, onunla görütmek istiyor 
4-. .. Müaaade almak için tavauu 
'-na ihtiyacı vardı. 

Nafiz bey ıülümsedi ve biraz 
"th. 

- Bu kız kimdir?. 
- Nahide. 
- 1-!~ ! .. 
Nr.fiz bey Safayla Kerime ha 

1'1ının sevi§tiklerini biliyordu. De · 
.tı iri: 

- Tava Hula hacet yok. Tevkif 
ı._,yc ı: "dip görebilirsiniz. 

- Bir kağıt verseniz . 
- Denim kağıt vermemden bir 

"1 çı:~maz. Maamafih müddeiu -
"'1nıilikten bir kiğrt alırım. 

- Biri var. Kerime hanımı ben 
öldürdüm zannediyor. 

- Siz mi?. 
Genç kız dikkatle, gözlerini 

dört açarak bu muhteıem, ırk, za· 
rif kadına baktı. 

- Bana böyle dikkatli bak Na· 
bide, dedi, yavrum ayakta dura • 
yım da, iyi bak. 

- Söyle bakayım, beni bun -
dan evvel görmüı müydün?· 

- Hayır. 
- Emin miıin?. 
- Eminim. Buıüne kadar, ıizin 

kadar ıüzel kadın görmedim . 
Nerimanın ıararmıı yüzü pem· 

beleımitti. 
-Evladım, ıen benden çok da

ha güzelıin .. Ama iyi düıün, beni 
gördün mü? .. Belki batka bir kı • 
Irkta aörmüııündür. 

- Hayır, görmediğime eminim. 
Neriman derin, rahat bir nefes 

aldı. 
- Girdiğiniz zaman Kerime 

hanımın odaaında gördüğün kadın 
naııldı?. 

Nahide gördüğü kadının tekli· 
ni tarif etti. 

- Onu görecek olsan tanır mı·· 
sın?. 

- Görsem tanımam, ama ae -
:;ini duyarsam tanırım. 

- Ben olmadığıma eminıin de· 
mek?. 

N'!riman, müı:.ade aldı ve tev - Hayır, ıiz değilıiniz. Ama 
lıifhancnin kap111nclan girdi. Bü · o da ıizin ıibi ince ve uzundu. 
tiilt clemir pumakhklı kapıdan - Beni Kerime hanımı öldür • 
hç~:· Len sonra ilittlerine kadar mekle itham ediyorlar. itte sen de 
irperdi. benim biçimimi ona benzetiyorıun. 

Buraya beni kapıyacak olsalar Belki de bendim. 
.. oı · • · · ..ı!_ - ffa.ttr, onün gibi yu'"rüyonu· ...... am. r:ı uunuan ıy1uu.,, , 
Kocaıına ... unahıız •• maıum nuz, fakat sesiniz onun sesi delff •• 

, \:il' • • 

'leh.tunu i3pl.\t etmesi elzemdi. Bin kitinin içinde onun sesını tanı· 
8-un için de Nalıideyle görütme 1 rım ! 
lirdi. - Sesinde ne vardı?. 
L... Nahideyi ıördüğü zaman, genç 
'il& kartı bir merhamet hiaaetti. 

Fakat sahiden bir masumun 
--., yoksa bir katilin mi önünde ol 
1111iunu lı'lm'yordu .• 

Genç kıza dikkatli baktı. Ade 
lt çocuktu. Adam öldürmesine 
~an l'oktu. O da, kendiıi kadar 
"'-aumdu. 

Sordu: 
- Benimle ne cörüşmek iati · 

hrıunu zhanımefendi?. Kimıi -
? 

Nerimamn ae:ai titriyordu: 

- Soğuk, sert, dik bir ıesti. 
Hem tivesi bozuktu. 

- Benim de tivem bozuktur. 
Aslen çerkeıim. Şivem biraz çetre· 
fildir. 

- Hayır, siz değilıiniz. Odada 
gördüiüm kadın batkasıydı. Ne • 
den inanmıyoraunuz 7. 

- inanıyorum. Nasıl inanmam, 
ki Kerime hanımı ben öldürme -
dim. Bu ıözlerini, beni itham ede· 
nin duyma11nı iıterdim. Bana o i • 
nanmıyor. 

(Devamı var) 

- Nahide hanım ıizıiniz değil '"'"""·----------····-· -----· "' ... ' ·1. 
- Benim efendim. 

Neriman, ıayriihtiyari ıenç kı · 
f'1a· boynum canldı. Ve akiai de 
. ·~rarak ailacuya bqladılar. 

t
Ailamak, ikiaini de açb. Gün · 
clenberi öyle ~in için muazzep 

..... atlardı, ki 11tırapları göz yatla 

... hafifledi. 

Yatatın kenarına oturdular. 

~!.~i bana her feyİ anlat 

L _ftatntle bqından ıeçenleri ve 
....._ ıelenleri anlattı. 

..!f eriman, ıenç kızın saçlannı 

~-= 
"" - Zavallı yavrucuk! diye IÖy

Jordu. 
ita. bir aükGttan aonra: 
.._ Nahide.. dedi. 

1ıır......!l-s lmm, mütfik bir ıeain 
~ 16Jlemeai üzerine, bafmı, 
, ·~ omuzuna dayadı. 
-~ dnam etti: 
••ı-. biraz daha gayret et 

• -.la JW1ne 1Mara1a beni 
.··~-.tı-

Harp malOllerlne ve 9ehlt 

yetlmlerlne 

lıtanbul Harp malwleri cemi • 
yeti umumi merkezinden: 

1 - icra ve ifliı kanununun 
82 inci maddeıinin 8 numaralı 

bendi mucibince harp malt1llerinin 
ve ıehit yetimlerinin maqlan hac 
zedilemez. 

2 - Bu defa Büyük Millet Mec· 
liıince kabul buyurulan ve reımi 
sazetenin 31--5-933 tarihli niis· 
basında neırolunan 27--5-933 
T. ve 2228 No. lr kanun mucibince 
harp malullerinin ve ıehit yetim-
}erinin terfih zamlan ve tütün ik· 
ramiyeleri de haczedilemez. 

3 - Haciz itlerinde mii§külita 
uirıyanların derhal ve 30 senesin· 
de Hisarda ve 31 aeneıinde Aba· 
ray Hasekide oturan birinci müli· 
zim Sait oğlu Süleyman Beyin ma· 

at muameleai ikmal edilmit oldu • 
tundan paraluını almak için he· 
men merkezi umumiye tetrifleri ri
ca olunur • _,.. 

Dilimiz 

ANKARA. I! (A.A.) - T. D. T. Cemi • 
yetınclf'n: Karşdıklan aranacak arapça ve 
fanıça kf'llmelerln 96 numaralı llııtt>sl ıudur: 

ı- Bln..;. - ••• e. ..• e mebni • 

ı - Blnaenal.-yh - Blnuberln. 

s - Maamaflh - Mahaza. • 

' - eVeeelAın. 
6 - Mf'.rhaba. 

8 - tıAahlrl • 

1 _ ll&nlhaye • 

8 - Ve Mire. 

9 - lllllUbar - ltlı..ren • 

11 - BllAhare - Maallluu'ea 

11 - Bl1nmta. 

11 - BllAYUlta. 
11 - Meter. 

16 - Meler kL 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

88 inci llate 

11 inci mektep: 
BayalJct; l>eğf'r - Heves: btek - Bey· 

tıe-t, Qffet.r.rlt - lleyec.'an: Coı-lmnluk - He
yet; Toplulul<, cörUnu, - Hile: Düzen -
mnunet; Ozden Calıtma - Hüner; Blllt. aa
Ulık - Hlhty«:t; lk:Dlllll. 

5 inci mektep: 
Uayııtyct; Deler - Hıwu; htek - Beı • 

bet; Korku venue - lieyecan: Ooıma - He
ye&; (iörllnüt - lft.yl<l,f; 1yl yapı - Blle; 
Oyun dDzenbazlık - Himmet; lltekle eanl • 
ma - Ilünl'r; Bili, bUwe - BUvtyet; olat. 
kitinin oluflL 

2 inci mektep: 
Hr\-ea: ÖSMltl - Hf'yet; Oörtlnlt - &De; 

Düzen, oyun - llüner; Becerim. 

31,51 inciınektep: 
Haysiyet: Detf'r - Heves; ht.ek - Heye

can; Cofma, COfkunluk - Heyet; Görtlnüt. 
daraf, kılık - Heykel; ()ananhk - Bile; 0-
JUD - Jllmlllet; Yantım. lmecl - lllbler; 
Bilme, .. u, - Httvıyet; Benlik. 

44 üncü ınektep: 
Haysiyet; Deler_ BeVM: istek - Bey• 

bet; Göıterlı, ululuk - Heyet; Kunıltay -
Hlle; Kandırma - Hüner; Bilgi - Hüviyet; 

Kioıllk. 

Tatbikat mekteht: 
Hevet1; lltek - Be,ecan; Cotkunlak -

Heyet; Göri\nüt - Bile; OyUa. 

1 inci mektep: 
Heves; ~ ı.tek - Beyfleall; Yllrek 

COKUJl)utu - Heyet; Takon, kurultay -
Hlle; Dek, o)'11D - mmmet; Vermek, yap • 
mak, attrekll çal!fmü - Hllner; ıı:ı ~
mi - Hllvlyet; Ollllı lç)'tb. 

21 inci mektep: 
Hayalyet; J>eier, benlik - Hevee; ı.t.ek -

Heybet; Korku, ululuk - Heyecan; Cot • 
ma - Heyet; Görftnllt. topluluk - Heykel; 
Kalp - Hile; Aldatma - Bimmet: Varlık 
ıötıterme - HUner; Bllıne, bWt - Hüvl7et; 
Benlik lçyt\s. 

48 inci mektep: 
Bayılyet; J>eter, Un, SaYtbt - BeYM; h • 

tek - Heybet; BUyllldllk, Korkwıçluk - He
yecan; eopna, ıo kaYPMI - Heyet; Görtlnl, 
Danq - BeJlaıl TaPmtı. Varlık INıuerl -
Blle; OJUD, Aldatmak - lllmmet; Çal ...... 
l.JUJk - Hüner; BUme, U9talık - Büvi7e&: 
Beallk WlrtllL 

4 üncü mektep: 
Bnes: htek - Heybet; B8J'llk Jrorb -

BUe; Aldatmak - mnunet; Yapmak - BD
aer; 1t - Hthiyet; Varlık. 

9 uncu mektep: 
HaJ'llb'et: Dejer, tatar - Bevee; ht.ek, et 

lence - Heybet; Korkutan - Heyecan; Cot· 
ma, COfkunluk - Heyet; GörünUt, c1u1111.
Beykel; Tunçtan tattaa insan - Hile; Oyun, 
aldatma, tuzak - Jllmmet; Koruma, ;prc11m, 
deltek - HUDer; Bilgi, Datalık - Hüvl)'et; 
Aab, kenaı.ı ben)1k. 

41 inci mektep: 
BaY91yet; Defer - Heves; tııtek - Hey· 

bet; Güçlü, ytkıe biÇlıa - &yecan; iç luılıar 
muı - Heyet; Topluluk, birlik - Heykel; 
Tq ve Tunctaa biçim yapma - Hile; Ta -
sak - Himmet: GDç, yardım - Hllnt'r; Be
cerik, bUme, blllf - Hüviyet; Benlik. 

3 üncü mektep: 
Hevea: ht.ek - Heybet; Korkunç - Hü

viyet; !rUdlk, (~Hm. Ttlrk~) 

Y etilköy mektebi: 
Haysiyet; Deft'r - Heves; lstek - Bey • 

bet: BüyWdllk - Rf'yec:an: Cotkunluk -
Heyet; Görllnüt. I~ •Ynlanıar - Hile; O • 
yun - mmmet; btekle ça1qma - Hüner; 
Blllt, lncıe it - Hüviyet; Bildiren. 

20 inci mektep: 
Jlaarll; Bil&1 kaynatı - Mabet; Taımum 

yeri - :Marifet; Bllgl - Manıf; Tanuıan -
Meeleht: Klrb it - Muunlyet; Satwn • 
bir - Maftluat; Baaım.. yam)yar - MM • 
tut: Derll topla, beW olen, ele pçlrtlmlf -
Mazmun: fntıe ıılz - Maman: Sacla bll • 
aen - lılubaıfyet; Ka\'Uflll&, erlpne. 
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Dedi. Arabada Baron Roçilt, mu 
harrir F ranui dö Kruase ve Pren · 
1e9 dö Brölyi vardı. Yol arkada -
ton bana diler methur kimseleri 
birer birer İf&l'el edi:yordu. Ara • 
lannda lngiliz ıefireıi, zenıin bir 
Arabiıtan f11tıjı taciri, lzlandadlı 
bir koyun kralı vardı. Birdenbire 
borular çalındı. Davul ıeıi ve as -
ker yürüyüıü kulaklara çarptı. 

Bir (Süo jelus Kuntak) alayı 
manevra elbiseıile ıeçiyordu. Ar
kumda 11hhiye bölüiü, mitralyöz 
bölükleri ve tanla vardı. 

(Süojelulnmtak) lar munta -
zam efrat defildir. Tetkilitlan lı· 
viçre miliılerininkini andırır. Gö -
nüllüdürler. Halkın her tabakası • 
na memup kimeelerden toplanır • 
lar. Çoğu burjuva, memur ve köy • 
lüclür. Ayda biı4laç sün manevra 
yaparlar ve zamanlarının bakiye • 
ıincle iflerile metl'W olurlar. 

Finua orduıu yalnız elli bin 
kitidir. Bu milli ordu bolteviklerin 
muhtemel bir tecavüzÜne kartı 
t91Jril edilmittir. Gönüllülerin vü· 
cuda ıetirdikleri kuvvet bu sene 
iki yüz bini buluyor. (Fenlandiya
nın nüfusu üç buçuk milyondur) 
Bunlar sa yet iyi nip.ncıdll'lar. Hep 
ıi ıporcudur. 

Hulasa üç buçuk milyonluk 
meaut bir millet. 

Büyük şimal yolu 
Şimali Fenlindiya yolu (winci) 

11nrfta yataklı vqonu ve banyo 
salonu olan muntazam bir trendir. 

· Helainki ile Kovanyeni arasındaki 
sekiz yüz kilometre mesafeyi otuz 
ıatte kateder. Kovanyeni bu hat 
tın aon noktaııdır. Şimal kutpu da· 
iresine yaklatddıkça tabiattaki 
medenilik eaerleri azalır. Tarlalar 
pzden kaybolur. Evler birii>irin • 
den açık meaafededirler. Bundan 
10nra mavili, ıarıb, ebegümeci 
renkli çiçeklerle bezenmit çayır 
mıntakuı hatlar. Daha 10nra or • 
manlıktır. Orman mıntakası buz • 
lu denize kadar dalıalarmı götü • 
ren ve denizle l&Dki mücadeleye 
çalııan bir mmtakadll'. 

Ormanlıiın araııra olan mey • 
danlıklannda Lili, Kokola, Komüs, 
Ulu gibi kuabacıklar görülür. Tu
na kadar ıenit nehirlerin orman 
kümelerinin arasında aktıiı müta· 
hede olunur. Bu nehirler bat dön· 
dürücü telilelere maliktirler. Or • 
manda kesilen ajaçlar bu nehirle· 
re atılll'. Nehirler cenaze ıürükler
mit sibi ağaçları mınıaplarına 
doğru alır götürürler. 

Rovanyennide lokomotif (Kut· 
pu ıimali daireıi) yazılı bir levha 
civarında durdu. Tren burada ni· 
hayet buluyor. Rovanyenni üç bin 
nüfuılu küçült bir tehirdir. Ayı -
berılerle dolu ıahille bu ıehir a • 
raıında yedi yüz kilometrelik bir 
mesafe vardll'. Bu da sailam yapı
lı bir otomobille iki ıünde kato • 
lunabilir. 

• • • 
Fenlandiyanın bihakkin iftihar 

ettili hu yol hakikaten iman meha 
retinin bir harikaııdır. Bundan az 
zaman evvel buralarda kurtlar, a· 
yılar, hakimdi. Arazi turpluk, cü -
mudiye morenleri, cesim göllerin 
ve sellerin vücuda getirdiği sarip 
iltiaaklarla artülü bir mmtakaydı. 
Şimdi medeniyet bura1a yavq ya-

vat ıokuluyor. 
Kutup gecesinde buralarda müt· 

hit fırtınalar olur. Yazın bile ku • 
tup tarafından esen ıiddetli riia • 
gir kuırgalar çevirir. Her mev • 
ıimde soğuk, açlık ve korku bu 
umrandan mah~ mıntakada bük 
münü ıürerdi. iki senedenberi Fen 
lindiyalıların açbğı yol her teJI 
değiıtirdi. Ok gibi düzıün güzel fO 
senin kenarında mü.temlikler 1er· 
leşiyorlar. Her on fenahta bir 
çiftlik kuruluyor. Birçok seyyah• 
lar buralan gezmeie ,eliyorlar ftt 

kese dolusu para döküyorlar. Yol· 
cu her akf&ID güzel bir loktntada 
Ren geyiii kebabı yer gece t.m. 
bir yatakta yatabilir. Bu ölüm diJa 
rmı hayat kaplıyor •e clolaJllile 
eaki ıiirinden birtey blllllJOI'. Ar
tık ne kurt ne ayı ~. 

Uponyaldarla Renler de ı.. 
medeniyet ülkesinden uzelrlqtdv. 
Yol arkadatım Vuotila bana iki • 
nede olan tebeddülit baWrmda bir 
çok mal6mat verdi. Bu DUik Ft.. 
eenbitefR?-- abr cbbr dab nıu.. 
landiyalı ve zevcesi ile trende bil
dik olduk. İkili de batlan açık, 
arkalarında çanta •e )'efil btea • 
den tayyareci kombinezona oldu • 
iu halde Valdocla bulunan h•l•la
nnı ziyarete aidi1orlannıt. 

Valdo timalde bin kilometre .. 
zakta Norveçyalı fok avcılarnml 
bulundukları bir adaymıf. BizimW 
beraber Otokar'a otuz kadar ;rol• 
cu binmifti. Bunlardan çoiu ilrl 
çizmeli, Finua ktiylüleri, biri W 
yar rahip, morina balığı a•l•••at 
giden iki lıveçli; balayı a. 
yahatine ! ! ! çılmııı bir Alman aile 
ve ııcağa rajnıen yüsünii ula .... 
samııı bir adamdı. 

Vuotila Laponların mahacenli 
hakkında bana dedi ki: 

-Liponlar resmen proteataa • 
dır. Fakat hali eaki alihlerine 
dır. Fakat bili eıki ~ta• 
parlar. Bu ilahlar, adalar, b,UU.. 
dır. Oralarda sihirbazlar 
ve fırtına perileriyle tem•aa plP 
mit. Yolu çizerken l.aponlarm ... 
bkları kayaları berhava etmek. 
ilih tanıdıkları dailan delmlll 
lazım seldi. O vakit Laponlar 
yola linet etiler. lnzivalara dı0-1r1t:ım 
çekildiler. 

- Ya Renler?. 
- Onlar da yolun brbam ol 

dular. Renler kutubu timall cin• 
nnda yetiıen Lihen yosunu ile p 
dalanırlar. Halbuki bu JOIUD aı. 
)erin mezarlarına konan çelenldeı
de çok süzel duruyor. Geçen .... 
yalnız Almanyaya S milyon lihea 
ıabldı. Böylece yolun iki ta • 
rafında ne kadar lihen Tana top
landı. 

Ormanlarda, ıteplerde, ~ 
larda garip garip çiçekler ıöriile
yor. Kıt gelince burada bilya 
dikleri karda biten aiaç çileli 
tifecektir. 

Bazı defa ufkun bir k6ffl8bMle 
kırmızı tahtalı bir çiftlik binuı ~ 
rülür. Bu çiftlicik &hri Muh. 
ortaıma konmuı tamandıra" 
benzer. Bu inziva e•lerlndeld 
flUDa tarzım tasavvur ediniz. 
oldu mu ııfır dereceden qalı 
derece ıofuk olur. Sekb ay 19111111 
denilen hayatmenhlu priilmes 

(Devamı Var) 
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Beykozun müsabaka yapmadan ikinci takım daha yakalandı 

kümeye indirilmesi doğru olamaz! 
Bugünkü müsabakalar - Atletizm bayramı - Selimiye kış~asında f aaliye: 

• 
Bu fabrika beş odalı bir evden ibarettı 

(Baş Tarafı 1 inci Sayıfada) 
kattan ibaret olan bu ev seksenli
raya kiralanmıştır. 

dan başka Fransa hükumeti tırs 
fından Fransız topraklarına girıııe· 
si de menedilmiştir . 

İstanbul, 22 (A.A.) - lstanbul 
futbol heyeti bugünkü vazifesini 
.deruhte ettiği ilk günlerde, klüp 
mürahhaslarının temenniyatnu 
nazarı dikkate alarak bir içtima 
aktetmiş ve bu toplantıda İstan
bu likinin umumi vaziyetini tetkil< 

Evde imalathaneyi işleten Koço 
ve karısı, akrabaları oturmakta • 

, dır. İmalathane evin bodrum ka-

Erkeklerden ba•ka KOÇ011 
'ı' }tı' 

karısı ile baldızı da nezaret ' , 
na alınmıştır. Koçonun baldı~ 

• • I 
etmıştı. 

1 
Heyetin bu tetkik neticesin - 

vasıl olduğu kanaatlerden biri de 
birinci kümeye dahil klüp adedi -
nin altıya tenzili olmuştu. 

Bu tenzil keyfiyetinin geçen ile 
maçlarının bidayetinde yapılması, 
vuku bulan itirazlar üzerine mu -
vaf ık görülmemiş ve lig maçları -
nın hitamında puvan itibariyle en 

) 

geride kalan klübün bilmÜsab~ - , 8 ·• F b h · ile 29 dakikahk bir 
ka ikinci kümeye nakline ve abn ugun ener a kCje 

1 
t k maCj 

l b d 'k' · k" yapaca o an Vefa a ımı 
cı kalan k Ü ün e 1 ıncı ume . v• 

· •1 t f' yapmak 1 müsabakaların selameti cereyanı bir karan tasvıp etmiyecegıni, her 
§ampıyonu ı e er ı maçı 1 . . v 

.. k 1 t 1 k ve namına elzem gördü. hangı bır haksızlıga meydan ver-uzere arşı aı ırı masına arar - . 
.1 . t' Ancak bu suretle eldeki saha miy~ceğini kuvvetle tahmın ediyo-

rı mış ır. 

Bu kararın ittihazı esnasında bi- adediyle klüplerin noktai nazarı - ruz. 

h nı birleştiren formülün tatbikine Beşı"ktaş - Istanbulspor rinci kümeye mensup klüp müra • 
has ve mümessillerinden hiç biri imkan hasıl oluyordu. Bu seneki maçları yapılmıyacak mı? 

lig maçlarının hitamında küme 
itiraz etmemişti. 

Böyle olmakla beraber şampi -
yor..a maçlarının nihayete erip kü· 
me sonuncusunun anlaşıldığı bu 
günlerde, evvelce yapılması unu -
tulan bazı itirazlar yükselmeğe 

başlamıştır. 
Vaziyet bakında tenevür etmek 

üzere kend:ı;ine müracaat etmiş 
mıntaka fui:bol heyeti azasından 
Nuri Bey, mensup olduğu heyet 
namımı biz~ şu beyanatta bulun -
muştur: 

"-Geçen e~ne mevsim bidaye
tinde, bugünkü vazifemizi kabul 
ederken vaziyete hakim olan şe -
~aiti hatırlarsınız. 

Birinci kümeye dahil olan en 
kuvvetli üç klüp, Fener bahçe, Ga
latasaray ve Beşiktaı şampiyona 

maçl'arına iştirak etmekten vaz 
geçmişler, hatta biraz da menfi bir 
vaziyet almışlardı. Bu klüp idare· 
cilerini, bu karara sevkeden bir 
çok sebepler arasında en kuvvetli
si resmi müsabakalar hasılatının 
taksiminden doğuyordu. 

Büyük hasılatı biribirleriyle kar 
şılaştıkları za.man temin eden bu 
üç klüp, ikinci sınıf addettikleri 
takımların kendileri kadar hissei 
ittirak sahibi olmalarını 
görmiyorlardı . 

makul 

Biz, birleşmesi çok müşkül nok
tai i\Lazarları tehir için mütevassrt 
bir !•rmül bulduk. Her hafta ayrı 

bir saha.da birinci küme takımla • 
rından ancak ikisini karşılaştır

mak ve her klübün bu suretle ken
di maçının hasılatına. sahip olma· 
aını temin etmek. 

Ancak bu formülün tatbiki için 
elde mevcut saha miktarı kifayet 
haddinin dunünde idi. Birinci kü
meden bulunan sekiz klübün mu· 
ayyen mevsim içinde ayrı ayrı 

sahalarda kartılattırılmasma im • 
kan yoktu. Binnisbe kolaylık te -
min için küme sekizincisi olan A
nadolu takımı hiç bir müsabaka 
yapmadan ikinci kümeye indirildi. 

Maksadı tamamen temin etmi· 
yen bu ayrılıktan ıonra vaziyeti 
yeniden gözden geçiren heyeti w 

miz, geride kalan yedi klüpten 
birinin de jkinci kümeye tenzilini, 

sonuncusu kalacak takımın ikinci Dün de yazdığr,mız gibi bugün 
kümeye doğrudan doğruya indi • spor hareketleri bir hayli geniştir. 
rilmesi ve altıncının da bir terfi Taksimde Vefa - Fenerbahçe 
müsabak~sına da tabi tutulması şild maçı tamamlanacak, Kadıkö
m karar altına aldı. 

Teşkilat nizamnamesinin heye
timize küme teşkilatına lüzum gör 
düğümüz tekilde yapmamıza sala· 
hiyet ve imkan vermesine rağmen 
biz kararımızı kongrenin tensip 
ve tasvibine talik ettik. 

Onun için bugün ortada mevcut 
bir emri vaki yoktur. Kararımızın 
kat'iyet kesbetmesi ve tatbik saha· 
sına geçmesi kongrenin tasvibin -
den sonra olacaktır .,, 

Beykoz müsabaka yap
madan ikinci kümeye 

indirilemez 
V AKIT - Lig maçlarının bitti

ği bugünlerde, ortaya atılan bu 
mesele hakikaten çok mühimdir . 
Eğer heyetin lig maçları başlarken 
vermiş olduğu karar tatbik sahası
na konulursa evvela Beykoz takı -
mınm ikinci kümeye indiıilmesi , 
sonra Süleymaniye yahut Galata -
sarayın da birinci kümedeki vazi
yetlerini muhafaza edcbilm~leri 

için ikinci küme şampiyonuyla bir 
müsabaka yapmaları lazım gele -
cektir. 

Birinci küme klüpleri arasında
ki mütebariz klas farklarını iyice 
ihata etmiş bulunanların bu vazi -
yeti, bilhassa Beykozun kayitsiz ve 
şartsız ikinci kümeye indirilmesi 
vaziyetini de bir hayli garip bula
caklarında hiç şüphemiz yoktw·. 

Böyle bir vaziyet karşısında 
Beykoz klübü, senelerce sporun 
ilerlemesi için denizde ve karada 
emek veren, alm teri döken ve da
ha çok bir talisizlik neticesi yedin
ciliğe düşmüş bulunan Beykoz 
klübü zannediyomz ki futbol faa
liyetini hırakmak ıstırannda kala
caktır. Halbuki hepimizin vazifo
si memleketimizde bir spor ocağı
m kapanmıya sevketmck değil, 
bilakis mevcuda bir tane daha ila
ve etmiye çalışmaktır. 

Bu itibarla heyetin evvelce ver
diği bu karan kongrenin tasvibine 
bırakmış olmasını memnuniyetle 
telakki t?ttik. ongrenin ise böyle 

yünde de Beşiktaşla İstanbulspor 
son lig maçını yapacaklardır. Yal
nız dün rivayet edildiğine göre 
Beşiktaş klübü bu maçı yapmamı
ya ve hükmen mağ}ilhiyeti kabul 
etmiye kar8:~ re1mj~tilj ... 

Bu kararın sebebi son maçta o
yuncularından bir kısmının sakat· 
lanmış olmasıdır. Beşiktaş bu ma· 
çın tehiri için futbol heyetine mü· 
racaat etmiş, faka heyet bu müra
caatı kabul etmemişti. 

Beşiktaş takımı bugünkü maçı 
yapmasa bile ikinciliği kaybetme
mektedir. Bunu evvelce de işaret 

etmiş ve bunun yalnız müsabaka 
kıymeti olduğunu yazmıştık. Bu 
takdirde Fenerbahçe stadında yal
nız F enerbahçenin atletizm bay -
ramı yapılmış olacaktır. 

Otomobil yarışları 
Turing klüp tarafından tertip e

dilen otomobil yarışları da bu sa· 
hah Maslak ile lstinye köprüsü a-
rasında yapılacaktır. Yarışa gire
cekler dün yarış sahasında prova· 
lar yapmışlardır. 

Haber turnuvası 
(Haber) refikimiz tarafından 

teşkilata dahil bulunmıyan klüp -
ler arasında tertip edilen futbol 
turnuvası maçlarına da bugün Ka
ragümrük sahasında başlanacak • 
tır . 

Turnuva bir bando mızakamn 

iştiraki vebir geçit resmiyle başlı· 
yacaktır. 

Turnuvanın Hk maçları Da -
vutpaşa ile Fener Yılmaz, Altın -

ok ile Rumelihisarı takımlarını 

karşılaştıracak, ayni sahada bun· 

dan başka hususi maçlar da yapı· 
lacaktır. 

Selimiye kışlasında 
spor faaliyeti 

Seliımiye kışlsında bu sene as • 
keri vazifelerini yapanlar arasın
da lstanbulun ve Türkiyeniµ bir 
çok tanınmı§ sporcuları ve sahne 
adamları bulunmakta ve müsait 

tındadır. Evde Kosti, Kazım is -
minde iki kişi daha yakalanmıştır. 
Kazım ile Kostinin evvelce Japon 
f abrikasmda çalıştıkalrı ve eroini 
bunların yaptıkları anlaşılmıştır. 

imalathane mükemmel bir su
rette yapılmıştır. Bir baskı maki
nası, süzgeç, sekiz fıçı, şişeler, 

hasırlı damacanalar, eroin imaline 
mahsus alit ve edevat ele geçi • 
rilmiştir. 

Bundan başka eroin imaline 
mahsus 22 kilo morfinbas ismini 
taşıyan toz da bulunmuştur. Fıçı· 
lar eritilmiş afyon ile doludur. 

Evde yakalanan Koço ile Kosti 
ve Kazım hemen sorguya çekilmiş
lerdir. Bunlar cürümlerini şöyle 
itiraf etmişlerdir: 

"- Biz bu imalathaneyi dokuz 
ay evvel kurduk. O zamandan -
beri eroin ve morfin ba::ı yapıyo -
ruz.. Sennayeyi yeren Galat.ada 
cümhmiyet şapkacısı Marko ile 
Galata da iktısat hanında af yon 
tüccarı Andros Konstantinidistir. 
İmalathaneyi onların parasile kur
duk. Biz yaptığımız eroin ve mor
fin basları bunlara verirdik. On
lar da A vrupaya gönderiyorlardı. 
Ayda yüz kilo kadar mprfin bas 
ve eroin yaptığımız oluyordu.,, 

Bu ifadeler üzerine Marko ile 
Andros Konstantinidis hemen ya
kalanmışlardır. Cümhuriyet şap· 
kacısı Marko cürmünü inkar et -
mış: 

d .. k A · 'tm k u"ı.er" un a şam tınaya gı e d• 
pasaportunu hazırlamıştı. O 

yakalandığı için gitmesine rnil~ : 
ade edilmemiştir. Bu kadının ~ 
nanistana eroin kaçırdığı tabıOil' 
edilmektedir. 

Eve müddei umumi mua'1i111' 
rinden Hikmet Bey ile polis ikİJf' 
. b .. d .. ·· D . B Y de cı şu e mu uru emır e , 

gelmişler ve tahkikata baılaın1t 
lardır. 

Kaçakçılar polise teslim edil: 
mişlerdir. Kadınlar akşam uı.etl 
serbest bırakılmışlardır. Evde ~ 
kalanan aletlerle eroin öğlede' 
sonra bir kamyonla adliye eınaıt" 
dairesine nakledilmiştir. Tahkilı'' 
ta ehemmiyetle devam edilrnekte' 
dir .. 

Deniz işleri 

Deniz ve Hava yolları uııı~ 
müdürlüğü kadrosunda yapılaC 

tasfiye itile meşgul olan kornisY011 

dün de toplanmıştır. Yeni kadre' 
temmuz iptidasında tamamen tef 

'f 
bit edilmiş olacaktır. Simdilik b1 

kısım memurların t;sfiyesindell 
V,..,, (JO~a...1;;~ 1...-J.•• -1•--,J\ktll" ... 

• }<e' 
T eşek.kül eden vapurcular tır ı1 

tine konacak 33 parça vapurun k 
metini takdir için teşkil edilen 1'~ 
misyon dün ilk içtimamı yapıtıJf 

tır. Komisyon cumartesi günil~1-
itibaren vapurlara kıymet takd1 

ne başlayacaktır. - Benim onlarla katiyen ala - ____________ _.-<

11 kam yoktur. Ben eskiden morfin 11 ı .Matbaamıza Gelen 
ticareti yapardım. Ama şimdi E s E R L E R 

bıraktım!. K ) k k"t b 
Demiştir. Andros ise her ş~yi O ay yeme 1 a 1.,1 

söylemiştir. Andros zaten cemi - Bu isimde güzel bir e!K'r tıkmr.,tır. 1 

l b l . Fatma. Fuat Hanımdır. .JI 
yeti akvamca müsecce eyne mı • 1 ıatı 60 kuruştur. satıldığı yer J\P-' 

lel bir eroin kaçakçısıdır vebun· Türk kltaphnne~ldlr • ~ ____________________________________ ___. 

zamanlarında, başlarında bulunan j sahasında çalışmaktadırlar. 1~: 
mülazim Sadri Beyin gayret ve sil grupu da gelecek ayın içııJ 
himmetiyle ç~lışmalarma devam faaliyete geçecektir. b" • 
etmektedirler. Bu genç askerlerin batınd• ,.f .. 

Yüzme mukavemet şampiyonu lunan ve bütün faaliyetleri 111ıl~\J" 
Talat, futbolculardan Fenerbahçe- fakıyetle idare eden birinci ııt~e· 
li Muzaffer, Galatasaraylı Nec • zim Sadri Beyi candan tebrilc il, 

det, Vefalı Gazi, Bahar, Enver, rek şi.mdiye kadar gösterdiği~ te' 

Süleymaniyeli Faik koşuculardan vaf fakıyeti daima gösterme5İ111 

Beşiktaşlı Fuat, Galtasaraylı Mü • menni ederiz. 
nir Beyler bu sporcu gençler ara - Melih rtaı"'1 

Bugünkü güreşler sında bulunmaktadırlar. 
Yakında Harem sahillerinde bir 

plaj yapılacaktır. Gençler arala • 
rında kuvvetli halat takımları, kuv 
vetli tenis grupları, mükemmel 
bir caz ve saz takımı vücuda ge -
tirmişlerdir. 

Temsil kısmındaki gençler ara· 
sında da amatörlerden cümhuri • 
yet gençler mahfelinden Nurullah, 
Hadi, Baha, lstanbul Halkevi tem
sil şubesinden Hami, Sadi, Meh -
met, Şakir ve Şaban Beyler var -
dır. Seli.miye sahillerinde güzel bir 
sahne vücuda getirilmiş, bu arada 
bir de sesli sinema makinesi temin 
olunmuştur. 

Futbolcularla voleybolcular pa -
zar ve çarşamba günleri muntazam 
egzersizler yap.makta, teniçiler de 
cumartesi günleri baytar mektebi 

rıu' Bugün alaturkanın en 111e .ıı' 
· ıe ' pehlivanları arasında Raınıs •lif'' 

pılacak iddialı güreşler için $ı eli 
ri, çatalca, T ekfürdağı, KırUh~r 1'İ' 
ve bu havalideki köylerden de ,W 
çok pehlivanlar ve merakhla;

5
,fit 

ha dünden Rami köyüne ıııı 
gelmişlerdir. jçi" 

Hatta bu iddialı güreşler ııll' 
dil'°' T ekfürdağı taraflarında 

ilanlar bile yapılmıştır. uref' 
İki hafta sürecek olan f>u g ge ' 

lcrin mabadine gelecek curııa ııtıt· 
l naca l 

ne ayni yerde devanı o il eJ1İ ge 
Bu güreşlere Amerikadafl ~i.ili>'~~ 
mit olan Himmet ve d' 811 

kl r ır· .. heplivanlarda girece e 
11 

y• 
1 . . 1 . · yar• 

güreş erın netıce m·ını 

zacağız. 
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1.otoiJuıl 

Fôtôğraf mucidinin 
·yüzüncü yıldönümü 

1 

Potoğrafm icattı, matbaanın i- f san'at ilemin<le mulitelif folog -
~'l.dına benziyen bir inkılap vücu - raf aergileri tertip olunmaktadır. 
" getimıittir. Her gün daha fazla Bu sergilerde fotoğrafın tekamülü 
t~rıi,liyen ve büyüyen halle kütle- nü gösteren tarihi resimler de teş
:ltıin ihtiyacına cevap veren fotoğ· hir olunuyor. v~ .. 

N~'\tlık aanatmı icat etmit olan Pariste "Bravn,, isminde bir fo
~:psin ölümünden sonra geçen toğraf san'atkirmın tertip ettiği 
d \Uıcü sene bu temmuz ayında sergi tarihi kıymeti haizdir. Bu 

()~Yor. sergide kağıt üzerinde pek vazıh 
f Fotoğrafın mucidi Jozef Nise • görülmiyen resimler, Dagerin iyot 
~ Niyepstir. Yüz sene evvel li - buharlarile esmerletilmiş gümüşlü 
ı afi sanatının icadı, bu zatın bakır plaklar üzerine çektiği fo -
• ~kalade dikkatini celbetmiş ve 
·~· toğraflar, klorür dor'la tesbit edil-
l. 11tılerin teksiri tecrübesini yap • 
~t'.usul bulmıya çalımıştı. 1813 te miş plaklara balmumulanmış bez
~ l k ler, negatif bir klişeyle elde edil -~ ıın erin te siri tcrübesini yap -

t 
•t, birçok güçlüklerle karşılaşmış miş kağıt üzerine pozitif geçiril -

ı 18 miş resimler vardır. Bunlar mev -
>.... 22 ye doğru tecrübelerinde 
"ttıvaffakıyet ıbaş göstermişti. cut nümunelerin en eskilerinden -

p dir. Burada teşhir olunan resimle-
~ apa yedinci Pi'nin cam üze -
-~e b rin mühim tbir kısmı son yüz se -
Ilı tes it ettiği ve ışıktan bozul • nelik tarihi vak'alara aittir. 
k~~acak bir hale getirdiği resim, 
~Qlıa dilek · lb · · 3 Son zamanlarda güzel sanatlar l~ı ısa atı ce etmıştı. ey· 
~ 1824 te k~rdeti, mesaisindeki arasında sayılmıya başlanan fotoğ 
r ~\taff akıyetınden dolayı kendi • raf sanatının mazhar olduğu teka
~tıi tebrik etmiş, taş, bakır ve cam mül, cidden dikkate layık bir va
~~ne hak çarelerini elde etmek ziyarettedir. Kübizm ve sürrealizm 
~f •tlerini kuvvetlendirmitti. Ni • gibi bazı sanat cereyanlarının fo
~ ~ 1824 te kalaydan bir safha ü toğrafa tatbik edildiği bile görü -
~·11lıe resim çıkartmıştı; 1827 de lüyor. Avrupa sanat mecmuaları, 
d ')' yerine bakır kullandı. 1829 sanatkarane fotografçılığa ait re • 
11' l>agerle ortaik oldu, birlikte ça- simlerle doludur. İktibas ettiğimiz 
1~1Ya başladılar. resim, fransızca "L'art vivant 

el-. .~•efor Niyeps 1833 temmuzun mecmuasının son sayısında yeni v~ 
) l 0hnüıtü, bu ölümün yüzüncü mükemmel fotoğraf eserleri ara . 

1 
dönümü münasebetile Avrupa sında neşredilmiştir. 

Bir yıldız geldi 
Matmazel Evelyn Holt muharri -

rimize neler anlatıyor ? 
'~an sine.ma yıldızlarında~ 1 "-Tatil müddetimden istifade 
' azel Evelın Holt Çar Ferdı- ederek bir seyahate çıkmıtşım. Tür 
s~~h\'apurile J~bula gelmiştir. kiyeyi de görmek istediğimden bu 
)t~ıı at ınak~dı~~ .. buraya gelen ray~ geldim. 
tj~. Pazarteıı gunune kadar şeh- Sınemaya altı yıl evvel başla -
~li •ıd~ kalacak, bir teganni kon- dım. Bugün hususi bir mecliste bu-
~ \',erecektir. lunuyordum. Bir rica üzerine şarkı 

tii~bnazel Holt dün kendisile söyledim. Orada sinema rejisörü 
~itt· ~~ gazetecilere §unlan söyle M. James Bauer sinemada muvaf· 

"Q-: fak olacağımı anladığı için beni 

.MusiAi -- ,_, __ ......_,,. 

MOZART • 
ltalyada 
San'at ne halde? 

Şarl Kunstezler, fransızca Jö -
süvi partu mecmuasında İtalyan 

Yedi yaşında iken eserler ibdaına başlayan ve 
hayatında yalnız bir kadını seven san'atkar 

san'atmm bugünkü vaziyetine dair 1756 da Salsburgda, musiki is· 
bir makale ııetretmektedir. Mu. tidadı bütün dünyayı alakadar ede 
harrir bu makalesinde diyor ki: cek, hayretlere düşürecek kadar 

"İtalyan rönessansı, ltalyan sin· harikulade bir çocuk doğdu. Ye
dika tefkilatından ileri geliyor. di yaşında Avrupanın büyük şehir· 
Mmtakavi, milli ve enternasyonal , lerhıde verdiği piyano konserleri 
bütün sergiler, bu teıkilit tarafın- ve kompozisyonlarile şöhret bulan 
dan tertip olunuyor. Sanatkar, pek gençken saraydan asraya da
halkla ancak teıkilit deliletile te· vet edilen, hararetle alkışlanan, 
mas ediyor ve temaslar, sergiler Miirkiz de Pombadurun ve lngilte
vaart.asile husul buluyor. Sonra re kraliçesinin iltifatını kazanan 
sanatkarın eserleri modern san'at bu dahi çocuk, Mozarttır. Onda 
müzelerine giriyor. Bu müzeler 1- tecrübeli ve hakim bir sanatkar • 
talyada çok büyük bir vüs'at ka. dan beklenilen olgunluk vardı. Ha
zanmışlardır. Artist en büyük şe. fızası ? ka~~~ ~uvvetliydi ki bir 
ref olmak üzere, nihayet adake _ kere dınledıgı hır konser parçası
mi azası oluyor. Akademisyenler; nı tekrar yanlıısız yazabilirdi. 
bütün merasimde ayan meclisi a • tik operasını ltalyada on iki 
zumdan evvel, sefirler ve nazır _ yaşındayken besteledi. Ondan ev
~ardan sonra geliyor. vel: ... ?r~torium, ~iyanada dirije 
'.. HükUnıetin bu himayesi, sanat- ettıgı hır mese pıyano ve keman 
karın bütün ömrünce devam edi. notları yazmıştı. 
yor. Acaba bu himaye kendisini .. Büyük sosyetelerin içinde bü • 
bir disipline tabi tutmak dolayısi.. yuyen Mozart, mükemmel bir ka
le san'atını biraz boğmaz onu bir valye, flörtü seven hafifmeşrep bir 
az yolundan alıkoymaz ~ı?. di • adam~ı. Her tarafta kadın iltifat
yeceksiniz; bugünkü hakikat ve 1- ları dınlemiye alııan bu sanatkar, 
talyan aan'atının ·· ·· .. d 1 hayatında yalnız bir tek kadın gozonun e o an . . 
inki--fı buna: b l. "H , aevdı: Aloysıa Wever. Bu aşktan 

::r- , u sua ı ayır.,, , . . .. 
cevabile karşılamak imkanını veri ~nra, san atta enşılmez yuksek
yor.,, lıklere çıktı; en parlak eserlerini 

Ressanılar şehri 
Bir zamandarmeri bir ressam

lar ıehri vücu<la getirmek isteğin -
de bulunan Franaız san'atkarları, 
son zamanlarda bu fikrin tat· 
bik edilebilmesi için teşebbüsle
re geçmişlerdir. Bunlardan bir 
grup Uvaz nehri kıyılarında inşaat 
yapmayı düşünmektedirler. Fran
sız san'at gazeteleri, bu fikri hara
retle karşılamaktadırlar. 

Beaux - arts gazetesi bu işin 

cesur müteşebbislerine maddi re· 
fah getirmekle beraber yeni bir il
ham menbaı da olabileceğini ve 
belki yeni bir mektebin ortaya çık
masına vesile tetkil edeceğini söy
lüyor. 

Kadın ressamların sergisi 

ibda etti. 

Aloysia zeki, kurnaz, cazibeli 
bir kızdı. Güzel sesile operada bir 
mevki ve !Öhret yapmak istiyordu. 
Kenrf i şöhret ve istikbali için Mo -
zartın yüzüne gülüyor, seven bir 
krz rolünü yapıyordu. Kalbi ateş
le dolu aşık bunları anlamıyor, sev 
gilisinin saadeti için birçok plan • 
lar hazırlıyor, onu ltalyada 11Pri -
madonna,, olarak bir operaya yer
leştirmek istiyordu. Meseleyi du • 
yan Mozartın babası buna mani 
oldu. Ve büyük sanatkar, acı göz
yaşlarile Aloysiadan ayrıldı, fa -
kat bu kuvvetli aşkını asla unuta
madı. 

Mozart Paris seyahatinden ve 
birçok meslek mücadelelerinden 
sonra içinde büyük bir hasretle A-

losiaaı bulmak için Münibe gidiyor 
Orada Aloysia büyük operanın 
muganniyesi olmuş, şöhret kazan
mıştı. Artık Mozarta iltifat etmi • 
ye ne lüzum vardı?. Alkı§ sesleri
nin şımarttığı muganniye ona la -
kaydane arkasını döndü. Mozart 
o zaman zahiren ıstırabını sakla -
maya muvaffak olmuşsa da bu acı 
kalbinden hiç çıkmamıştı. Nihayet, 
ilk ve son aşkı olan Aloysianın 
kardeşi "Konstanza,, ile evlendi. 

18 inci asrın büyük üstadı Mo
zart, §(>hretini en fazla operaların• 
da kazandı. Klasik musikinin di • 
ğer sahalarında da, yenilikler, öl
mez eserler yarattığı halde, asıl 
dehasının kuvvetini operalarında 
göstermiştir. 

"Die Entführung am den Serail,, 
(Saraydan kaçış) isimli operaaı:. 
bugünkü alman operasının bir te
meli sayılabilir. Üstat, bu eserle ye 

ni bir çığır açmıştı. Mevzuu Tür· 
kiyede bir sarayda geçer. 

Diğer bir .şaheser operuı "Fi ~ 
garonun izdivacı,, dır. Muhtelif da 
lavereler döndürülen "Bo Marıe • 
nin bu eserinde yaşatılan tiplerde 
hiç mübalağa yoktur. Sahnede 
tıpkı hayatta oldukları gibidirler. 
Bu eser, ilk defa oynandığı za • 
man büyük muvaffakıyetler ka • 
zanmıştı. 

"Cosi fan Tutte,, ve "Don Ju • 
an,, operaları da ölmez, nazirsiz e
serlerdir. Göte, Donjuanı dinledik 
ten sonra "F aust'un musikisini 
Mozart yapmalıydı,, demişti. 

Üstadın son yazdığı Zanberflö
te operası semboliktir, Bu eser de 
diğerleri gibi, Avrupanm bütün 
sahnelerinde temsil edilir ve hali 
hararet ve kuvvetle alkışlanır. 

Zahiri bir neşe içine gizlenınit 
olan bir ıstırapla yükselen Mozart, 
4ehasının en kıvılcımlı zamanında 
insanlara değer biçilmez hediyeler 
bırakarak ölmüştür. 

Celile Enis 

Pariste Şanzelizedeki Mezon 
dö Fraıu'da asri kadın san'atkar
lar cemiyeti tarafından bir resim 
sergisi vücuda getirilrnit ve milli 
terbiye nazırı Möıyö Anatol dö 
Monzi huzurile açılma merasimi 
yapılmıştır. Fransız kadın ressam 
larının vücuda getirdikleri sergi, 
Paris sanat mahafilinde hususi bir 
alaka ve ehemmiyetle karılanmış
tır. 

Kübik mi, değil mi? 
Derç ettiğimiz resim, son za -

Yahudi san' atkarlar 
Hitler rejiminin takibatından 

kurtulmak için Almanyadan kaç -
mış olan yahudi ressam, profesör 
ve gazeteciler, Fransada bir teşek· 
kül vücuda getirmeye çalışmakta -
dırlar. Almanyanın en büyük res -
samlarından sayılan yahudi Maka 
Libennan da bunlar arasındadır. 

manın ?Öhret ve rağbet kazanm1ş 
ressamlarından F ernand Leger'in 
bir tablosunun resmidir. Fransız -
ca, Cahiers d'Art mecmuası son 
sayısında bu ressamın sanatına ve 
eserlerine uzunca yer ayırmış; mec 
mua, sanatkarın uzun müddet kü
bistlerle beraber çalıştığını, fakat 
onun kübist olup olmadığının bir 
türlü kestirilemediğini söyliyor. 
Ressamın eserlerinden olan yuka -
riki tabloyu da dercettikten sonrl\. 
soruyor: 
"- F emand Leger kübist mi -

dir?,, Fransız mecmuası, bu suali 
cevapsız bırakıyor; acaba bizim sa 
natki.rlarımız nederler?. 

unnmnımnnıaun•mn111ıamımuımmım111111um111111ırn111111ııt111ı1amı•n11tn11mn• •• a a 1 •aa•a1 a 1•••1111•••11••a11 • • a • •• • • • a 111• 1 a . .. .. d "" . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ertesı gun stu yoya çagırdı. Sıne- sesliyi tercih ederim. Çünkü sesim / ' 
maya bu suretle baıladım. ilk za- müsaittir. Bu mesele üzerindeki Raşit Rıza tiyatrosu 
manlarda ~tüdy~da kendimi çok münakaıalar elan kapanamamış • Raşit Riza ve arkadaşlan temıil 
yabancı hıssedıyordum. Orada.ki tır. Her iki nev'in de bir çok taraf-
f l d l k k ı b heyeti geçen cumartesi günü Uzun 
az a ay ın ı , a a alrk ve mu • tarları vardır. 

vaff ak olup ol~ıyacağımı kesti _ Jstanbulu filim çevirmek için köprüye giderek bir temsil vermit· 
rememekten dogan bir endişe beni çok müsaait buldum. Eğer imkan ler, ve ertsi sabah Edirneye dön -
çok sıkıyordu. Fakat sonralan, ta· bulursam eylülde tekrar geleceğim müşlerdir. Heyet şimdi Edirnede 
bii, alıştım. ve şarka ait bir filimde oynıyaca~ Maarif bahçesinde temsillerine dft 

Seıli ve sessiz filimlerden ben ğım.,, vam etmektdir. 
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n eran ı 
Istanbul Posta T. T. 

Başn üdürlüğünden: 
r•· 

ısadı ve i a 
Istanbul, Galata. seyyahin şubes; ve Beyoğlu merkezle~li;,rı 

sında motosikletle telgraf ve beş kilo.ya. lt~dar '_?ektup 08_ 
7
.933 

kapalı zarf usuli le miinakasaya vazedılmıştır. Munalrnsa 8 efİ 
cumartesi günü saat 14 le yapı 1acaktır. istiyenlerin şartnalll if 
görmek içın her gün Haşmüdürlük kalemine ve münakasayakleri 
tirak için de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edece ~· 
bedelin % 7,5 nisbetinde teminatı muvat.drnte akçe veya ba~te' 
mektubu ıle yukarda yazıh gün ve saatte başmüdürlükte ru; 
şek.kil komis~ona müracaatları ilan olunur. ('L.7 J 

1 

hakkındaki fikir • mz 
- 15 -

Tahdidatın bugi.:.nkü halinin i • 
damesi ise buhranın izalesine de • 
ğil, temadisine sebep olarak kala· 
caktır. Milletler siyasi ve iktısadi 
hudutları arkasına çekildikçe eko • 
konomi mondial zayıflıyacak ve 
yaşamnk için hariçten iptidai mad. 
de ve eşya ithal etmek mecburiye· 
tinde bulunan milletlerin sıkıntısı 
azami hadde gelecektir. 

Çok şükür ki devletler arasın • 
da bir rejiyonalizm cereyanı baş 
göstermektedir .Ümit ederim ki, bu 
rejiyonalizm anlaşmalar bir gün 
bütün devletlerin anlaşması için 
bir hazırlık, bir mukaddeme olsun. 

Biz beşeriyetin kurtulmasını u· 
mumi anlaşmanın imkamsızlığı i · 
çinde bu rejiyonal itilaflarda bulu 
yoruz. 

nüne alınmak suretile vergi usulle·' buhranlardır. Her birinin başlıca 
rimiz istihsal cephesinden ve zira· karakteristiği Surproduction ve bu 
a.t cephesinden bir revizyona tabi nun ekseriya tevlit ettiği satın al • 
olmalıdır. ma kabiliyetinin azalmasıdır. 

Memleket dahilinde sosyal bir Napoleon devrinde orduların 
iktısat siyasetini yukardaki maru • mübrem ihtiyacatı ve Blocus Con· 
zatla hulasa edebildiğimizi kabul tinental tesirile umumiyet itibarile 
P.dersek harice karşı nasyonal ol • z~rai mahsulat yukarda izah edil -
mak prensipine geçebiliriz. diği veçhile çoğaldı. Fiatlar düş • 

~ "' "' tü. Buhran 1825 senesinden 1830 

Dünya krizinin bu günkü hali • 
ni, esbap ve amillerini kıaa ve sü • 
ratle dahi olsa gözden geçirmiş ol· 
cluğumuz için bu krizin bertaraf 
edilmesi ve tabii halin iadesi için 
ınilletler ailesile birlikte düşün • 
mek, verilecek müşterek kararla • 
ra iştirak etmek vazifemizdir; u • 
mu mi krizin indif ama çalışmak 
vazifemiz olduğu gibi bizatihi men 
f aatimizdir de. 

senesine kadar devam etti. Borçla 
rın, vergilerin te'cili gibi tedbirler 
fayda verdi. Fakat bilhassa iZraat 
sahasındaki teknik ternkkiyat sa • 
yesinde maliyet fiatlarının indiril· 
mesi, vaziyetin düzelmesi hususun 
da başlıca amil oldu. 

Yün fiatlarmın yüksek olması 

koyun cinslerinin ıslahına saik ol· 
du. Umumiyet itibarile hayvanat 
teksir ve ziraat usulleri de ıslah e· 

.-------------·----------:---"-1 Evkaf Müdürlüğü ilanlar~ ~ 

1-.----~-------------------------------
lstanbul 

Kilo Yeşil sebze 

il S1deyağı 

" 
Un 

,, Nışasta 

,, Kuru iizüm 

. ' Kuru kayısı 

" 
Kuru fasulye 

" 
Nohut 

" 
Patates 

B.:ıltık denizi, Şimal denizi etra· Ancak dünya krizinin hali, ne· 
fındaki milletler bu itilaf imkan • ticesi ne olursa olsun biz evvela 

dilerek çiftçiler İngilizlerin High 
Farming diye tavsif ettikleri ve 
takriben elli sene süren refah dev· Jarım araftırırken, en eski mede • 

niyetlerin tecelli ve inki~afına mü· 
sait şartları ve imkanları sinesinde 
saklamış olan Akdeniz milletleri 
bu yolda anlaşmak imkanını bula· 
mıyacaldar mı?. Acaba Akdeniz 
havzasında da, ırki k:ıbiliyetleri, 

milli servetleri, mahsulat ve mamu 
Iatile yekdiğerinin noksanını ik • 
mal ve itmam edecek surette yara· 
tılmış milletler ve memleketler yok 
mudur?. 

Bununla beraber tabii kanunlar 
ne oiursa olsun, memlekette umu· 
mi hayatı ucuzlatmalıyız. Bu da 
devletin doğrudan doğruya veya 
kendi himayesindeki teşekküllerin 
yardımile olur. Kapitalden, toprak 
tan, el emeğinden azami randıman 
almak, istihsal masraflarını dü ür
mek, kooperatif müesseselerile is ~ 
tihsali istihlake yaklaştıraral\: ara· 
daki vatıtaları kaldırmak ile olur. 
Asayiş mevzuunda devlet naeıl ak
tif bir rol almıısa, iktısat mevzuun 
da da ayni rolü alması, ayni aksi" 
yonu ifa etmesi lazımdır. Memle • 
kette tesis edilmiş olan inhisarlar 
şüphesiz bu mevzudaki tasarrufun 
neticeleridir. 

Fakat bizde monoPoller aadece 
mali gayelerle kurulmuş cihazlar • 
dır. Jnhisarlardan beklediğimi% 
fayda vergi cibayetidir; halbuki 
devlqt kapitalizminde inhisardan 
beklenen iktısadi birçok esaslı va· 
zifeler vardır. Mevcut olan ve ati
de tesis edilecek olan monopolla • 
ra iktısadi vazifeleri tahmil etme • 
liyiz. Kaldı ki monopolları vergi 
cibayet sistemi olarak kullanmak 
ve bütçenin mühim bir varidat ye· 
lı.unbnu sadece bu birkaç kalemlik 
monopollara tahmil etmek asla mu 
vafık olmaz. Bir taraftan hu, ka • 
çakçılığı arttırır, ve devletin başı • 
na büyük bir masraf kapısı açar, 
memlekette kuvvei maneviyeyi bo 
zar, monopola dahil eıya kıymeti· 
ni nispetsiz pahalılaştrracağı için 
halkı sistemin aleyhtarı yapar. Mo 
nopol pahalı ucuz satmak, milli 
mahsulatın himaye ve inkişaf ça • 
r~lerini temin için bir imkan olma· 
1 ıdrr. 

Monopollarla beraber umumi 
\'ergi sistemimizi bu günkü iktısa· 
diyatm icabatma telif etmek zaru· 
reti vardır; vergiler memleketin 
iktıeadf inkişaFına engel olmamalı, 
bilakis bu inkişafı tahrik, teşvik ve 
lıimaye etmelidir. Bu gaye, göz ö · 

resine nail olabildiler. en Tari 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 

Tarih imtibaomı vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir· 

100 kuru~ fiatla Istanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır· 

kendi mevcudiyetimizi korumak, 
milli varhğmıza temas eden da • 
vaları halletmek mecburiyetinde • 
yiz. Milli varlığımıza zarar ver • 
memek §<ırtiledir ki milletler aile • 
sinin müşterek dertlerinin ve da -
valarmın halline ve bunun halli i· 

870 senesinde hububat fiatları 

tekrar düşmeğe başladı. Bu fiat su 
kutunun sebebi Cemahiri Mütte • 
hidei Amerikadaki dahili harpler· 
denwnu~ra~n~kipfı, bzal~5~~~~~~E~~2~~~-~~3~~~~~~--~ 

çin tatbikı lazımgelen tedbirlere 
iştirak edebiliriz. Başka suretle ha. 
reket edecek başka bir devlet mev
cut o!acağmı, yani milli menfaat • 
larmın teminini doğrudan doğru • 
ya beynelmilel kararların tatbikm· 
dan bekliyecek milletler buluna • 
cağını zannetmiyoruz. Burası böy· 
le olunca naıyonal fikirlerle ha • 
reket eden devlet mümessillerinin 
buhranı esasından halledecek ve • 
ya mehmaimken teskin cyliyecek 
enternasyonal kararlara nasıl vasıl 

olacağı kestirilemez. Buhranın 

kalkması için iktısadi nazım ro • 
lünü ifa eden fiat mekanizmasının 
serbest işlemesi lazımdır. Bu, güm 
rük himaye duvarlarının yıkılma • 

111 döviz mürakabcsi, kontenjan, 
takas gibi (tarif differentiel) gibi 
tahdidatın kalkması, (etalon or) n 
avdet edilmesi, siyasi borçlardan 

.sarfınazar olunması ve saire de • 
mektir. Acaba kabili tatbik midir? 

Kanada, Arjantin ve Avustralya· 
nın zirai faaliyetinin artmasıdır. 
Ayni zamanda Rusyada demiryo • 
lu inşaatı neticesi olarak mühim 
hububat mıntakalarının dün~·~ pi· 
yasasına mahsulat arzetmesi gibi 
"Surproduction,, u tevlit etmiş o • 
lan amillerdir. 

Surproduction ile refah ve nü • 
fusun artması arasında gene nis • 
betsizlik olduğundan tabiatile fiat 
lar düşmüştür. 

O zamanlar elde mevcut olan 
vesait Süt, et, tereyağı gibi hayva· 
ni mahsulatın uzun müdet muhafa 
za ve yahut nakline müsait olma • 
<lığı için bilhassa hububat gibi ko· 
Jay muhafaza ve nakledilebilen 
mahsullerin fiatı çok düşmüştür. 

lngilterede buğday fiatları yüzde 
50 den fazla diğer zirai mahsulle· 
rin fiatları da bir kaç sene zarfın· 
da tedricen dü~tü. 1875 1900 se -
neleri arasında paranın kıymeti 

yükseldi. Bunun neticesi gene bil 
Böyle bir liberalizm kabili tatbik hassa lngilterede yarı yarıya indi. 
midir?. Böyle bir libearlizm kabi- Buna mukabil diğer mezruat, ça· 
li tatbik dahi olsa bunun zaruri yırlar ve hayvanatla azran telafi 
neticesini ve akibetini göze aldır • etmek husuaundald tedbirler akim 
mıya ces:ıret edecek bulunacak lcaldl. Britanya adalarında ziraat 
mı?. Cihan iktısadi harekatına kar tama.mile (Extensif) bir mahiyet 
Şı vazolunan tahdidat kapakları • kesbetmek istidadını gösterdi. Er· 
nın açılması ile husule gelecek o • kek ziraat amelelerinin miktarı 
lan tufanın mevcut iktısat müesse · 1871 de bir bucuk milyon iken 
sesini yıkmasına veya tahrip etme- 191 ı de 0,8 milyona indi. Diğer 
sine müsaade olunacak mı?. Avrupa memleketlerinin kısmı a • 

"Dünya iktısat konferansı,, ha · zamı, himayeci bir gümrük siya • 
zırlık komisyonunda, zirai buhran seti ve bilhassa ziraat usullerinin 
hakkında, Ziraat Vekaleti Fen mü 

ıslahı ve hayvanatın teksiri saye • 
şaviri Mehmet Ali Tayyar Bey t.a~ sin de bu felaketin "iddctinden kıs 
rafından yapılan izah. k t ı b'ld'l ~ 

16 Ş 1 men ur u a ı ı er. 
· ubat-1933 

Posta T. T. 
Başmüd .. riyeti de~,: 

Istanbul Pa~et Postahanesinde yaptırılması mukarrer ıı1 Ş s• 
yirmi gün müddetle aleni münakasaya vaz~lunt?uştur. ~ünak~e' 
28 . 6 • 933 tarihinde icra kılınacağından tah~lerın 366 lırah1'6,ş' 
minah muvakkatelerini hamilen mezkfir tarıhte saat 14 de e~ 

t · • " derl11 müdüriyette müteşekkil komisyona ve şa~ n&mesını gon oı) 
için tahrirat kalemine müracaat eylemelerı. (26 

- - d ııı~· 
meğe başlandığı zaman Cenubi A· le vukua gelen zararlar an Jl 
merikadan ve Avusturalyadan ya· dünya piyasası üç kısma 8~ 
pılan et ihracatı takriben iki buçuk Evvelce Rusyadan gelen ~~et~ 1 

misline baliğ olmuştur. yerine mümkün mertebe dığ ~ 
(1900 / 04 = 275000 ton, 1909 / racatçı ve bilhassa şimali .Atfı~ ' 

ı 3 = 605000 ton). memleketleri kaim oluyord~· t ~ 
Fakat bu tezayüt serbest ticaret leşmiş Amerika hükumetler• ~f. 

memleketi olan lngilterede dahi racatını da ihyaya gayret ed'·ıı ı 
et fiatlarmı tazyik etmemiştir . lardı. Çünkü vesaiti nakliyefı ~ 
Çünkü istihluk ona göre artmış • lığı hasebile daha uzun mestı :t' 

yani Cenubi Ameril\:a ve .A~ ~ trr. 1'I 
Avrupa sanayi memleketlerinin ralyadan et nakli ihtiyaca te 011 

satın alma kabiliyet!<'rinin artma· edemiyordu. Velhasıl artın~§ bİfı 
sı diğer taraftan ucu7 ve kolay ihtiyaç güçlükle tatmin edıle fi# 
şartlal'la yeni :.>el(!t·l~ti11 açılması yordu. Bu hal zirai mahsulat. jl 
imkanının ıre:H. ·ı iiy«.tı hububat !arının yükselmesini intaç e~ıı;' 
fiatlarmın yükselmesiıı' intaç et • tifak devletlerinin azami fı~J; 
miştir. yasetile, zirai istihsalatı teşv• ~ 

Şimali Amerikadan dünya piya· lunu takip ediyorlardı. Par", 
. . k . ~ h ulot 

sasına yapılan ihracat azalıyor. metınm su utu zıraı ma s 
Rusya, Kanada ve Arjantinin ih • atlarını müteessir etmcı_niştit~ 
racatı ihtiyacı tatmin edemiyor • yüzden ve borçlarla saır tat\ 

1 . k' k l .. 'ndeıl du. Artrk muayyen bir sahadan erm es ı ıymet er uzerı ~ 

fazla mahsul almak mecburiyeti diye edilmesi hascbile ziraat. 
başgöstermişti. Bu cihet ise, esaslı yük kazanç fırsatları bahset~~ 
bir teknik inkılaba sebebiyet vere· Mütarekeyi müteakıp sene 
cek bir amil olmadıkça, ziraatin ihtilal hasebilc Rusya bir kaÇ t'1 
(intenaif) letmesi ile kabildi. Bu için hububat ihraç edebilece1' 
da ancak mahsulat fintlarının yük ziyette değildi. Diğer şarki ,;e JI 
selmesi ile mümkün olabilirdi. Bu kezi Avrupa memleketleri de ~ 
sayede ziraat alemine gene bir re· bili siyasetleri icabı olarak "Yş ~' 
fah devreoi n~ı!mıştı. ları zirai reformla; dolayısile tı1 Buhranı bir kere de rn··nh ' 1900 senesinden 1914 se· u asıran . k d d.. . t 

• A • d .. sme a ar unya zıraa 
zıraı noktaı nazar an mutalea ede vaziyeti Umumt harp 
rek muhterem heyete kısaca arzet 19 uncu asrın 2 inci umumi zi • Umumi harp t.İiinyanın zirai dü· 

ni vaziyette idiler. Bu itibarlıı ıı11 
kezi Avrupanın kıtlıktan kılrt eıı1 
e.haHsi Outre mer ihracatçı 11' ~~ 
leketler için çok karlr bir ~şı9 
teşkil ediyordu. Bu sebe~Ierı:ıı 
senesine kadar yüksehtı1Ş 0 

., 

meği faydalı buluyoruz. rai bı.:hranı 20 inci asrın ilk sene • zenini larümar dl•. İttifak devlet· 
Dünya zirai buhran. 

Bir buçuk as,rlık bir mazi zar • 
fmda umumi denecek mahiyette 
baılıca üç zirai buhran kaydede • 
biliriz. Bunların birincisi Napole· 
on devri muharebelerinin, ikin • 
cisi yeni zirai memleketlerin inki
taf ve demiryolu devirlerinin üçün 
cüsü de umumi harbin tevlit ettiği 

Jeri zarfında yava~ yavaş zail ol • leri aşağı y ·~arı mı ı1asara al'ı•1' 
muştur. alınmış bir kale vaziyetine düştü· 

lneilteredehububat fiatları 1891· ler. Rusya, Karadeniz ve Baltık de 
1900 senelerine nisbeten yüzde 20 nızınm kapanmasile ihracatçı 

derece.sinde yükselmişti. Çiftçilik· memleketler .sırasından ayrıldı. 
le iştigal edenlerin sayısı artmağa Diğer Avrupa memleketlerine 
ve ziraatta bir refah ba~lamışh. hububat sevki hususatı gemi ha . 
Soğutma lelm:ği henüz tatbik c· .cimlerinin kifayetsiziiei yüzünden 

dilmiyordu. Bund~n istifade edil- 1 müşkülata uğradı. Harp dolayısi • 

b. te~rJlt 
etlar, 1920 senesinde ır di 

'k h"'k" 1 · '11 kre ~ merı a u umet erını . :ı·r p 
amelesini tadil etrne51 d 

kut e . 
1923 senesine kadar sueketlerO 
bilhassa uzak nıeıııl . 
'f .1 . d'd unistır. } çı t~ı erı znrnr ı c c • vııt 

(Devaını 
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'r ~. M. V. SA. AL. KOM. Dan: 
erli mamulatından 500 adet mah 

lijli çadır kapalı zarfla münakasa· 
~l konmuıtur. ihalesi 15-Temmuz.. 
I ~33 cumartesi günü saat 15 tedir. 
•leklilerin numune ve şartname -

•irıı görmek üzere her gün ve mü
~C\kasaya girmek için o gün ve vak 
lınden evvel teklif ve teminat mek 
t\t1>larileo Ankarada M. M. V. SA. 
.\L. komisyonuna müracaatları. 

(3103'. (2751 ). 

• • • 
M. M. VE. SA. AL. KOM. darı: 

Ss Yerli fabrikalar mamulatından 

1
• ·000 metre boz renkten elbise -
1k kumaf kapalı zarfla münaka
'eta konmu§tur. ihalesi 5 tem -
~uı 933 çartamba günü saat 15 
~dir. isteklilerin §artname ve nü
~Unesini görmek üzere her gün 
\tt münakasaya girmek için o gün 
"e vaktinden evvel teklif ve temit't mektuplarile Ankarada M. M. 

· SA. AL. komisyonuna müraca-
'lları. (3079) (2555) . "' . 
~ lımir Mst. Mv. SA. AL. KOM
an: İzmir Mat. MV. Kıt'aları ihti

)acı için 341,000 kilo un kapalı 
~rfla münakuaya konmuttur. l· 
'le-4 4-Temmuz-933 sah günü sa

:~ 15 tedir. isteklilerin ,artnamesi 
~ l aörmek üzere her gün ve müna
r'-aya girmek için o gün ve vak • 
~ilden evvel teklif ve teminat mek 
~ ı>lariyle İzmirde Mst. Mv. Sa. Al. 
()~iıyonuna müracaatları. (3086) 

(2628) 

••• 
~. M. V. SA. AL. KOM. dan: 

1 
Yerli fabrikalar mamulatından 

~·OOo metre kıtlık elbiselik ku -
tt.ı 't kapalı zarfla münakasaya kon 
ta~tur. ihalesi 28 haziran 933 
·-ı~ba günü ıaat 15 tedir. Is-

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Ankara şehremaneti mimarı iken 
ikametgahı meçhul kalan Kemal 
Bey tarafına: 

Mesut Beyin lzmir asliye mah· 
kemesi ticaret dairesinin 19 te§ri· 
nisani 341 tarih ve 456 numaralı 
ilamı ile ciheti kefaletten dolayı 
tediye ettiği (650) liranın tahsili 

hakkında vaki takip talebi üzeri • lı••------------
ne tarafınıza ödeme gönderilmiş 1 S EY R j S E FA İN 
ise de mezkur mahalde olmadıg-ı· Mcı kezi ldarcs !Galata kopru, aşı U 2623 
nız ve elyevm ikametgahınız meç- l•·-S;..u_bc_A..;.._sı_rt_t_cı_l\_1iı_.h_ür_d_11 r_z_ad_c_ı.;.;ıa;.;,;.11..;;2;.;,;.~6;,;.;4,;;,.0_ • 

hul kalmıt olduğundan ilanen teb· Mütekaidin eylarn ve era· 
liğat icrasına karar verilmiştir. mili idarenin Haıiran· 933 ma· 
istenilen paranın masraflarile bir- aşları 24 - Haziran • 933 den 
likte otuz gün içinde tediye eyle- 29-Haziran-933 tarihine kadar 1 
meniz lazımdır. Borcun tamamına verilecektir. Behernebal mü· 
veya bir kısmına yahut alacaklı • racaatları. (2892) 
mn takibat icrası hakkına dair !••-••••••••••..; 
bir itirazınız var ise gene bu otuz 
gün içinde şif ah en veya yazı ile 
bildirmeniz ve borcun bir kısmına 
ettiğiniz halde o kısmın cihet ve 
miktarını açıkça göstermeniz la
zımdır. Aksi takdirde itiraz et -
memit sayılacağı ve borcu tediye 
veya itiraz etmediğiniz takdirde 
gene bu müddet içinde icra ve if-

las kanununun (74) üncü madde· 
sine tevfikan mal beyanında bu -
lunmanız ve mal beyanında bulun
maz iseniz hapisle tazyik oluna -

1 Askeri Fabrikalar iUinları 1 
Askeri Fabrikalar umum müdür 

lüğünden: 

Ticari muhasebe usulleriyle mua
melatına vakıf askerlikle alakası 
olmıyan bir muhasip alınacaktır. 

İstekliler mektep şahadetname 
ve hüsnühal vesikaları ve istidala· 
riyle en çok 30 haziran 933 akşa · 
mına kadar Uınum müdürlük zat 
işleri şubesine müracaatları 

( 533,3-2880) 

caksmız ve hakikate muhalif be - -------------
yanda bulunursanız hapisle ceza -
landırılacaksmız ve bu müddet i· Ciöz Hekimi 
çinde borç ödenmez veya itiraz o· 
lunmazsa hakkınızda cebri icraya Dr. S. Şükrü 
devam olunacağı mezkur ödeme Birinci Smlf Mutehassıs 
emrinin tebliğ makamına kaim ol- 11abıAli (An ara caddesi No. 60 

mak üzere ilan olunur. (4824) 
1 
.. ••••••••••••i 

--

teklilerin şartname ve nümuneıi -
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve sa
atinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. V. 
SA. AL. KOM. nuna müracaatla-

DOKTOR 

Hafız Cemal 

Dahili hastalıkları mütehassısı 

rı. (3075) (2462 . Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

T~RKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT .. ~D~R 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

--:~~ 

idaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan (10) kalem Mu· 
şamba fırçası, Çinko levha, Şefdü tren bazubendi, manometre 
ve bu meyanda Nafia romörkörünün kızağa çekilerek temizlen· 
mesi) Galveniz gaz borusu ve saire gibi mubtelifülcins mab:e
menin pazar1ığı 28 · 6 · 933 tarihine müsadif Çarşanba günü ma• 
ğazada icra kılınacağından taliplerin yevaıi mezkOrda saat 9 dan 
11 e kadar isbah vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu bap
taki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmıı olup 
nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümu· 
nelerinin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilme-
yeceği i.an olunur. (2893) 

Maarif V ekiletinden : 
Darülfünun Kimya Şubesi Mezunlarına: 

Orta Tedrisat mekteplerinde Fen bilgisi ve Biyoloji Muallimi 
olmak istiyen Daıülfünun Kimya Şubesi mezunlarının 8. Temmuz 
933 de Ankara'da Gazi Terbiye Eostitüsjnde açılacak olan Fen
bilg:si ve Biyoloji kursuna devamları lazımdır. Kurs mOddeti bir 
aydır. Hariçten bu kursa devam etmek istiyenlerin ibateleri Ve
kaletçe temin o!unacakhr. Bu kursa devam etmiyen Kimya şu• 
besi meıunlan ayrıca Fızik veya T abiiye sertifikaları almamış· 
larsa Orta tedrisat mekteplerinde muallimliğe tay'n o'unmıya
caklardır. Taliplerin 6 ·Temmuz - 933 kadar birer istida ile Ve-
~alete müracaat etmeleri beyan olunur. (2844) 

SAT 1 1 K MALZEME 
Usküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylarm 

TUrk Anonim Şirketinden : 
Çelik tanklarla akümiılatör kavanoz ve plaktan, asit mab· 

lü'.ü, gaz ve elektrikle rnütebarrik motör, hurda bakır, p'rinç ve 
demir malzeme İle kullanılmış elbise ve saire satılacaktır. Gör
mek ve satın almak istiyenler, teklıflerini kapalı zarfla vermek 
üzere 29 Haziran akşamına kadar Cumadan başka her gün öğ
leye kadar Şirketin Bağlarbaşında idare Merkezine müracaat 
edebilirler. (3561) 
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- . 

Yeni 

Asri R i N Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte taşımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRIN 20 ve 2 tabletli k ambaıaııa r içinde 
her yerd e bulunu r. 

3994 

Her keseye uygun 

Ismarlama kostüm 
Usta bir makastar, iki 
pruva yaparak dikecektir. 

22~ Lira; 25~ Lira 

27J Lira; 

3 1 
2 

~ Lira 

Lira 
Hereke ve F esane Kumaşlarından 

Yerli Mallar Pazarı 
İstanbul : Bahçekapı 

ERGANi BAKIRI 
Türk Anonim Şirketinden : 

1...lMa&!n s-:hasmda yapılacak takriben 180 metre uzunluğun
da ve 4,10X 3,80 metre maktamda bir galeri ile takriben 100 met · 
re derinliğinde ve 3,80 metre kutrunda bir kuyunun inşası kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2-lbale 12 Temmuzl933 tarihine müsadif çarşamba günü Şir
ketin lstanbul'da Babçelfapısında Taşhan'da kain merkezi idare· 
sinde yapılacaktır. 

3 - Talipler, evvelce bu gibi işleri başarmış olduklarına dair 
muteber eyrak ibraz ederek, mukavelename ile plan nüshalarını 
müracaatları tarihinden üç gün sonra Şirketin merkezi idaresinden 
veya Er~ani'deki işletme idaresinden beş lira mukabilinde alabilirler. 

4-Münakasaya girmek istiyenler teklif ıüektuplarını muhtevi 
kapalı zarf ile fenni vesikalarını mukavelename ahkamının kabulünü mu 
tazammın imzala bir varaka ve milli bankaların biri tarafından ve
rilmiş 2000 (iki bin) lira'ık teminat mektubu ile birlikte diğer bir 
zarfa koyarak, ihale günü saat onbeşe kadar Şırket Müdiriyeti U
mumiyeıine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

5- Teklif mektuplarının tetkikinden sonra Şirket bu işi mü· 
nasip gördüğü talibe ihale etmekte veya ihaleyi tebir eylemekte 
muhtar olacaktır. 

6 - Bu hususta başka malumat almak istiyenler Şirketin mer· 
kezi idaresine veya Ergani'deki işletme idaresine müracaat etme· 
lidir. (4818) 

Muhasebe katibi aranıyor: ~!::~~:'~~-
hasebesinde çalıştmlmak üzere bir katip aranıyor. Yazı makine· 
a k~lanabilmesi, bir başka dil bilmesi ve başka bir yerde hiz
meti geçmiş bulunması tercih ıebebidir. Kendisine elli liraya ka· 
dar maaş verilecektir. Yarma kadar matbaamızda, R. P. rumu
ı~ mektup ve telefonla veya bizzat müracaat etmesi. 

, 
iPEKiŞ Bütün Memlekete Yayılıyor 

\ 

lpekişin sahş mağazaları ve acenteleri her gün çoğalmaktadır. Yukarıdaki harita şimdiki halde 
mağaza ve acentelerin buluuduğu yerleri göstermektedir. 

Kenarlarında 

İİ I~ 11' .IB iit 
markası yazılı 

olmıyan kumaşlar 

İPEKİŞ'in değildir. 

Mağazalar Acenteler 
ANKARA ADAPAZARI 

Necati Bey caddesi 
No. 14 -BURSA 

Gazi Paşa caddesi 
Tayyare binası altında -BEYOGLU 

istiklal caddesinde 
No. 355 -ISTANBUL 

Sultan hamamında -IZMİR 
Odun pazarı 
No. 29. 31 

Nuri Bey zade Cemal ve 
Zekeriya Z. Ilahı Beyler -BALIKESİR 
Arap zade Sadettin 
ve mabtumları Beyler -DİY ARIBEKIR 

Muharrem zade 
Muharrem Bey -ESKiŞEHiR 

imam zade Hasan 
Basri Bey -KONYA 

Izmir pazan - Küçüle Hacı 
Mehmet mahtumlan Mus

tafa ve Ziya Beyİer 

. - .... . 

MERSİN 
Kasap oğ lu Kadri 

Bey -
TRABZON 

Hacı Müftü zade Te· 
mel Nücumi Bey -

Bayiler 

AYVALIK 
Alemdar zade Ha· 

san Alp Bey -
KARS 

Medet zade Hacı 

Bev 
4791) 

Kumbara bütün bir istikbaldir! 

ZA Yl - Kadıköy malmüdür • ettim. Y eniıini alacağımdan eıki
lüğünden almakta olduğum 24609 sinin hükmü yoktur. 

Sahibi, MEHMET .AS1~11 
Netriyat Müdürü: 1. s:ııl 
VKIT Matbaası - ls!aSI nmnarah maqımm beratını za~ .( 4825). Hafız Muzaffer 


