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Bursada 

Bir kadın kaçırıldı 

Harpten evel ve bugün bir aile .• ..................................................•............................................. 

1161 kuruş yerine 12143 
kuruşa geçinebiliyor 

Giyecek ve ev eşyası 20 sene içinde 
252 kuruştan 2850 kuruşa çıktı 

hazırladığı hesaplara göre 
1933 senesi yazı içindeki 
geçinme vaziyeti şudur: 

1914 senesi birinci yarım 
ayılrk vasatisi 100 kuru§ 
olduğuna göre mayıs 1933 

• teki vasati evrakı nakdiY.e ~ 
1046 kuruştur • 

Geçim; yiyecek içeceK 
maddeleri 1914 senesinde J 

246 kuru§ iken 1933 mayı
sında 3629 kuru§a yüksel -
miştir. 

Yakma, aydmlatına ve 
temizleme maddeleri; 1914 
te 104 kuruş iken bu ayda 
1018 kuruşa yükselmiştir. 

Giyecek ve ev eşyası; 

1914 senesindeki 252 ku • 
ruştan 2850 kuruşa yüksel· 
miştir. 

Ev kirası; 150 liuruştan 
1500 kuru§a ve muhtelif sı
gara, tütün, vasaiti nakliye 

masrafları da 140 kuruftan fkı muhtelif tarihte bir allenla 
1375 kuruşa yükselmiştir. geçlıımo mauafJan 

Bu hesaba göre. 1914 s~nes~n-ı 1933 senesinde ancak 12143 ku _ 
de 1161 kuruşa geçmen hır aıle ruşa geçinmektedir •• 

ş~k~;~I"~··ihtika;···y~k-;~ı 
Bir pastacının dikkat edilecek sözleri: 
Neden bazı şekerler bulunmuyor? 
Şeker satışında ihtikar var mı - mizden biri san' ati itibariyle şeker 

dır, yok mudur?. Bu hususta bir sarfetmeğe mecbur olan esnaflar_ 
fikir edinmek için muharrirleri - (Dl·vıımı o un<'u Sstl.)'lfııda) 
...........................................•••...•..•••••.•••••..••...•••..••••.••••• ; ..... 

''-İNizoe 
111\1.IAOrRe 
~DİLD j 

:l'f 
/ ,1 -~Susruı:t;:;lôu 
, ,,. 

Ö «-o Ü ~vc.oü 
.?1 

Almanyada vaziyet mükemmel 1 [Bu İngiliz karlkatürli 1 



Köy ve Köycülük 
Başmakaleden Devam 

şartlaı-mın ise ne elim vaziyette 
olduğunu her kes bilir .. 

Bununla beraber bu köyler ve 
köylülerdir k i Türk milletinin son 
istiklal maharebesinde bu milli 
ölüm ve dirim mücadelesinde ye
gane istinatgahımız olmuştur. Bi
naenaleyh geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de Türk milletinin kar
şısına çıkacak her türlü çetin zor • 
luklar için en büyük ümit ve istinat 
noktası köylülerimiz olacaktır • 

Şüphesiz (Cümhuriyet) idaresi 
teessüs ettikten sonra Türk köylü
sünü unutmuş değildir. Bilakis 
aşarı kaldırmak, askerlik vazife
sini kısaltmak, her köylüye en 
yakın mm takada vazifesini yap -
tırmak ve saire gibi bir çok esaslı 
kararlarla onların hayat ve maişet
lerini kolaylaştırmağa çalışmıttır .. 
Fakat gene istikbal için esaslı bir 
köy ve köycülük programı yap
mak ve bu program üzerinde dai
ma çalışmak ihtiyacı vardır. 

İşte (Ülkü) bu maksat üzerin
de yürüyerek köy ve köycülük ü
zerine büyük bir anket açmıthr. 
Bu mühim anketle Türk münev
verleri ne kadar çok ve yakından 
alakadar olurlarsa o kadar hayırlr 
neticeler verir .. 

Mehmet Asım 

Hitler 
"Asıl ihtilal bizim 

ihtilalimizdir,, 
Diyen bu başvekil mu
vaffakıyetlerini anlatıyor 
Dortnıund, 10 (A.A.) - Baş 

vekil Hitler, Dortmund'ta toplan
mış olan gençlik vatan teşkilatçı

ları karşısında bir nutuk söylemiş 
ve demişt ir ki: 

- !ktidar mevkiine geldikten 
beş ay sonra merkez katolik fır -
kasının boyun eğeceğine kim ina
nırdı?. 

Hitler hükfunetin dini mücade
lenin neticesini arzu ettiğini teyit 
etmiş: 

"- · Papa ile demiştir, bundan 
sonra papa:;lara siyasetle uğraş -
ınalarlm katiyen yasak eden bir 
muahede imzaladığımıza memnu
nuz.,, 

İşsizliğe karşı mücadeleden 
bahseden başvekil şunları söyle -
miştir: 

''- Dört senelik Hitler planı -
nın ilk altı ayında, işsizlerin sayı
sı iki milyon azaldı. Hitlerizm 
Almanyanın istihlak kudretini ye
niden tesis edecektir.. Bu büyük 
işi yalnız biz başarabildik.. Biz 
gelmeseydik ümitsizlik gelecekti.,, 

Hit1er sözlerini şöyle bitirmiş -
tir: 

''- 1918 ihtilali alelfıdc bir ıs
yan idi.. Asıl ihtilal Hitlerizın. 
dir.,, 

Iktısat Vekili Pa
rise gitti 

Lonra, 10 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri -
yor: lktısat Vekili Celal Bey Pa· 
rise gitti.. Salı günü Fransa ha -
riciye nezareti ile ticaret muahe -
desi için ikinci temasını yapacak· 
tır. 

Celil Bey, Berlinden bizimle ti
caret muahedeıi yapmak iç.in ge
lecek olan Alman heyetiyle te • 
masta bulunmak üzere per~mbe 
günü Londraya dönecektir. 

Londra konferansın da para 
• 

ışı ıçın 
• • • toplantı 

A 

umumı 

Bilvasıta himaye usulü meselesi, sürüm ve satış işleri 
Londra, 10 (A.A.) - Cihan j birler hakkında tetkikat yapan ta-, tebliğinden lazım gelen neticeleri 

iktısat konferansının riyaset diva- li komisyon reisi M. Jung, yedi çıkarmıştır. Çok basit olan bu neti· 
nı şu tebliği neşretmittir: temmuz toplantısında alınmış ka - celer şu suretle hulasa olunabilir: 

"Riyaset divanı, mu\:ielif tali rara dikkati çekmiştir.. Gene pa
komitelerin hazırladıkları rapor - ra bahsinda sürekli tedbirler alın
lara ittila basil etmek ve konferan- ması itini tetkik eden tali komis -
sın ilerideki çalışmaları hakkında yonun raporunu veren M. Kien .. 
tavsiyelerde bulunmak için bu aa- boeck, dabu tali komisyonun şim
bah bir toplantı yapmıştır. , diye kadar dört karar sureti kabul 

"Riyaset divanı ilk önce iktısat 
komisyonunun muhtelif talt ko -
misyonlarının çalışmaları hakkın

da reis M. Coljin ile raportör M. 
Runcimanın hazırladıkları raporu 
tetkik etmiŞtir. 

ettiğini söylemiştir. 

"Amerikayı hu tecrübeyi yap • 
mak hususunda tamamiyle serbest 
bırakmak. .. Fransa ve Frank bu 
tecrübeye iştirak edecek değildir. 

Sebebi de onların evevlce bu vadi
de lazım gelen tecrübeyi yapmış 
olmalıdır. Fransa hükumeti, Ame· 
rika hükO,metinjn nakit sahasında· 
ki hukuku hükümrani.sjne riayet 
eder, bilmukabele ondan istediği 
onun da Fransanın bu hukukuna 

Hususi Haberlerirnil 
···-··-·····································-

Darülfünun 
kadrosu 

T es bit edildi. Mühim d~ 
ğişiklikler yapıldığı 

zannediliyor 
ANKARA, 10 (Hususi) -D~ 

rülfünunun yeni kadrosu hak1'll1 ~ 
da tetkikatta bulunmak uı:e~ 
Maarif Vekili Reşit Galip Se) ~ 
riyasetiyle toplanmakta olan ~o 
misyon bu husustaki tetkike.:;;~ 
bitirerek kadroyu teshil etıııit). 
Fakat kadronun aldığı yeni f ıı 
gizli tutulmaktadır. \ 
Reşit Galip Bey: "Ay başıııJ ~ 

evvel bu hususta söz ıöyleJJ1 ~ 
muvafık bulmuyorum. Netice• ~ 
intizaı· etmek muvafıktır.,, deJl'.I " 
tir. Alakadar mahafilde ınii 
değişiklikler olduğu söylenıne 
dir .. 

Bir şehit kahram 
"Bilvasıta himaye usulü mese -

lesini ve İstihsal ile sürüm ve sa· 
tış meselelerini tetkik eden iki ta
li komisyon da kaleme aldıkları 
raporlarını vermişlerdir. Bu tali 
komisyonların mesailerine deva • 
ma ittifakla karar verdiklerini bil
diren bu raporları riyaset divanı 
tarafından tasvip edilmittir. 

"Riyaset divanı, yapılacak mu
amele ve tutulacak ,ol hakında 
bir müddet fikir teatisinde bulun

duktan sonra para komisyonunun 
akıam üzeri aaat on altıda umu -
mi bir toplantı yapmağı kararlaş
tırmıştır. Para komisyonu bu top-

riavet etmesidir. 
M. Makdonald ile M. Chamber- İsmine bir köy, hatırası • 

Para yardımı meselesiyle uğra· 
şan tali komisyonla ticaret siyaseti 
tali komisyonu çalışmalarına de • 
vam edip etmemeleri bahsinde a
zaları arasında fikir ayrılıkları 

çıktığım bildirmişlerdir. M. Col
jin ile M. Runciman bu talt komis
monlardan her birinin ortaya sü -
rülen muhtelif fikirler ve noktai 

nazarlar hakkında bir rapor hazır
lamak için birer tahrir komitesi 
tetkil etmeelrini teklif etmitler -
dir.. Riyaset divanı bu teklifi ka
bul etmiştir. 

Para itleri bahsına gelince ça
\ 

bucak alınma11 lazım gelen ted • 

lantısında bir tahrir komitesi teş
kil edecektir.. bu komite riyaset 

divanının yarın on beşte yapacağı 

toplantıya yetiştirilmek üzere tav

aiyeler ve mütalaalar hazırlayıp 
kaleme alacaktır.,, , 

Fransızlar konferanstan 

ne istiyorlardı ? 
Paris, 10 (A.A) - Fransız hey

eti Londra konferansına hiç bir 

ültimatom vermemiş olduğu gibi 
fU veya bu mesele hakkındaki mü· 

zakerelerin kapatılmasını istemiş 
değildir. . 

Fransız heyeti, M. Ruzveltin A· 
merikanm gayri muayyen bir müd 
det için her türlü istikrar teşeb • 

büaünden vaz geçerek nakit saha
ımda bir tecrübeye girişmeğe ka
rarvermiş olduğuna dair olan iki 

lain, müzakerelere Fransanın ve bir abide yapılıyor 
altın esasına sadık devletlerin işti· Bursa, 10 (Hususi) _ G~ ' 
rakivle devam edilmesi hususunda d ler e Orhaneli - Bursa yohı1' 
M. Ronnet nezdinde ısrarda buln· d !• iki jan armamızın ve bir köY 
muşlardır. nün şehadetiyle neticelenen sof 

1 

Bu mesele, iyi mevzuu bahse • gunda büyük bir kahramanlık 
dilmiş ve bu sual yerinde irat edil- teren ve hükumetçe ( 1000) 1 
miş değildir. Bunun cevabını ve- ile taltif edilen şehit Ali as 
recek olanlar Fransa ve onun na- kahramanlığını takdir için, ti' 
kit işlerindeki müttefikleri olan kevi köycülük ıubesi, Vali Be 
devletler değildir. Bunun ce - de hazır bulunduğu bir toplaııV 
vahım verecek olan devletler, da adı Çonkara olan köyün 1111' 
nakit siyaseti kararsız olan lngil- Ali,, namiyle teamiyesini '/t 

tere ile bu siyaseti hadden aşırı kahramanlığı temsil etmek ii 
derecede malum olan Amerika - bir abideli çeşme yapılmasını 
dır.. " rarla,tırmıştır. Vali Bey 11• 

"Hali hazırda nakit sahasında menin masrafım taallhlit etmif -.J 
ve mevcut . olan t~şevvüş~, buhra- ı $İ 
na nihayet vermek için İngilizler Kız enstitüsünd'~ 
ve Arerikalılarla teşriki mesaide l 

bulunmak isteriz. Fakat onlarla 
birleşerek bu teşevvüşü, kargaşa -
lığı arttırmak istemeyiz.,, 

Bursa, 10 (Hususi) -
Necati Bey kız enstitüsünde ti il 

benin bir ~enelik emeklerini 
teren büyük ve çok güzel bir 

Cihan konferansın da 
söylediklerimiz 

gi açıldı .. 

lngiliz maliye naıı ~ 

. Nasıl tenkit ediyor.~ 
Londra, 10 (A.A.) - M,ı~ 

nazırı M. Chamberlain bugü1' 
1 

vam kamarasında dünya i~ 1 konferansına ait müzakereler• ~ 
çarak konferasın müsait bir f : 
de başladrğııu fakat birleşik 
rika hükumetleri tnrafmdaJ1 1 

Heyetimiz : " iktisat konferansına düşen vazife iki taraflı usule azami veri
mini temin etmeğe müsait şartları hazırlamak ve dermeyan etmektir. Bunun 

için de tali iktisat komisyonu mesaisine esas olmak Üzere en ziyade 
mazharı müsaade millet ahkamını ele almalıdır. ,, diyor 

Londra 9 (A.A.) - Dünya ik- Bizim firkimizce en büyük f dır. Bu iktısadi veche bizim için 
tısat konferansı ticaret siyaıeti tali 1 mütkülat şunlardır: hayati bir ehemmiyeti haizdir. 

t k d ·ı . .. . e ~ esasının er e ı mesı uzeruı 

f eransı müşkül b1 r vo.z;yete d~ 

komisyonunda gümrük tarifeleri Tabii zamanlarda konulan ah • iki taraflı usulü konferansın 
meselesi görüşülürken heyeti mü • kima bağlı kalarak ve tabii za • bidayetindenheri bir çok heyeti 
rahhasımız şu noktai nazan ileri manların !artlarını tedvir eden murahhasaların iştirak ve teşeb -
sürmüştür: usuller ta.kip olunarak buhranın büsünü kazanmağa muvaffak ol -

a.ksülamelleri hafifletilmek isteni- duğunu müşahede etmekle hahti-
Heyeti murahhasamız gümrük yarız .. Tenkit eden heyeti murah-

tarifeleri meselesi ile bu meselenin yor. basalar bile bu usulün müessir ol-
tabii bir neticesi olan en ziyade 
mazharı müsaade millet ahkamı· 
nın tefsiri hakmda beyanatta bu • 
lunmuşlardır: 

"Resmi ve kati olarak §U dü -
şüncedeyiz ki; gerek kontenjanla
rın tedricen ilgası ve dövizin tah· 
didatmın yavaı yavaş ortadan kal
dırılması, gerek gümrük tarifele
rinin azaltılması sahasında de -
vamh ve müsbet neticeler ancak 

iki taraflı anlatmalar yoluyla elde 
edilebilir.. Bugünkü iktısat haya
tının hakikatlerinden alınan ders 

ve tecrübeler bizi ticaret siyaseti· 
mizin her sahasmda iki taraflı iti
lafnameler usulüne baih kalma -
ğa sevketmektedir.,, 

Bugünkü hadiselerin icabatına duğunu itiraf etmekten hali kal -
az rok uyulmasına mani olan şey 

3' mamışlardır. 
bilhassa en ziyade mazharı müsa Keza dünkü müzakereler esna -
de millet ahkamının mutlak ola · 
raak tefsiridir • 

Ouchy mukavelesini imzalamış o

lan memleketler heyeti murahha
aalarmın da daha kıvrak ve daha 
elveritli yeni bir tefsir lüzumunda 
ısrar etmiş olduklarını büyük bir 
memnuniyetle müşahede ettik. 

Memleketimizin iktısadi bün -
yesi bize benzemiyen bir çok mem 
leketlerin satın alma kudrtelerini 
ve istihlak kabiliyetlerini kendi 
mallarını satın alan memleketlere 
hasretmek mecburiyetinde bulun -
duğunu açıkça kabul etmek lazım-

smda, iki taraflı usulün ticaret si-
yasetine esas teşkil etmesi ve bir 
çok taraflı usullerin de bunu ta 
ma.mlaması lazım geldiğini kay -
dettik. 

Bizim fikrimizce iktısat konf e -
ransma düşen vazife iki taraflı u
sule azami verimini temin etmeğe 
müsait şartları hazırlamak ve der· 
meyan etmektir. Bunun için de tali 
iktısat komisyonu mesaisine esas 
olmak üzere en ziyade mazharı 

mü11~ de mlllet ahkamını ele al · 
malıdır. 

(Dc~·amı 8 inci saydadıı) 

) 
ğünü söylemiştir. 

~ 

Ali iktısat meclisi Zitl~ ~ 
Vekilinin riyasetile a~~ı 

Anraka, 10 (A.A.) - .Al• il~ 
sat meclisi bugün saat üçte 0 f ~ 
cu toplanmasına başlamıştır·~ -
sat Vekili Celal Beyin A "r~et' ~ 
bulunması dolayısiyle ken~'rJJ ~ 
vekalet eden Ziraat Vekilı >ı 
lis Bey meclisi açmıştır. . '(t' 

Bundan sonra ali mech•• ·~I 
re' zon mebusu Hasan Beyiıı 
1
, ~ 

altında müzakerelerine bllf ~ 
tır.. .! ... :: r ································-·······: .. •· ......................................... 

r Y t f ri ur taş . ..ı 
~ ~ı· 

il Yerli mahnın feıt21 

ff değil, iyisini at1• ,ıı ı 
i: Fakat her halde ye 
n mah al. • ... ~ 
il ÇünkU Yerli mail'" 
il iyisi de var. ~l 
H :\1illi İ ktısat \'C Tas:ırrı.ı C ce 
• 
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Kokain 
~. ,_mktıen, möılpet 1-

................ vanır w da- E k . 
.................... bot 197lerln ale11alncle eza omısyoncu-

~ yan• h&anbalda, sonda bulunan 
........ e,...._ 11ııan-amn dl • • J 
.... 1-tdan kllaM bot te1lerl sörmn şışe er 
~:a :;e~u;::· ...... llAIA ı. . Mahkemede suçlu bunun 

... ..,.._ 1111me " ...,. te11en1ea mürettep olduğunu söyledi 
~ ... llnlmlar- htllnbnhm .... Adliyedeki dokuzuncu ihtiıas 

-,.. )'abus teaJaaea detll • mahkeme.inde dün yeni bir koıc.-
':::: ,....... 1111& ıeoe1er1 bir in kaçakçdıiı davasına ait mah -

,er1er1n lelD4le ve ya1naı kemeye batlanmııtır. Bu dava, 
lıtanbul alır ceza mabkemeıinclen 
vazif esizlik karan ile ıönderilmit· 
tir. Mevkuf olarak mahkemeye ve· 
rilenler, Bahçekapıda (Cermanya) 
hanmda büroıu bulunan ecza ko • 
miıyoncuıu Dani1el Bahar Ker -
son Efendi ile koltukçu Şakir ve 
Hasan Efendil•dir. 

DaTa ..ıtHne ıöre, büroaunda 
yapılan .,..tırmada, Leon Efen • 
dinill eserinde dokuz tite kokain 
bulomuf. Alb titelik bir paketi de 
1tu ıırada pencereden aokala at • 
mıf. 

Kendiıine yedi sene eTTel za • 
rarlı ecza aatmaktan iki haftalık 
bir ceza verildiği anlatılan Leon 
Efendi, bunun mürettep bir hidise 
olduiunu, büroıuna ıiren birisinin 
kokain titeleri üzerinde bulunmuı 
f(ibi memurları çapdıiını iddia e

diyor. 
Kokain alıp aatmaktan mhake· 

me edilen Huan Efendiler de l>ay 
.. Wr py yaPtJ'tannı iıililr yollu 
.as e8y1ediler. Bunlardan Şakir 
Efendi, kendiıinin Leon Efendinin 
büroıuna poliı memurları tarafın· 
dan pnclerildijini, alıcı Taziyetin· 
de göründüjünü Te aoma memur
lara itaret Terdiiini, Leon Efendi· 
yi :vakalattıiını anlattı. 

Muhakeme, ıahitlerin cainlma
ıı için haaka srüne bırakıldı. 

Jandarma kumandanının 
tekaüde sevk iste§i 

Vilayetimiz jandarma kuman -
dam, miralay lımail Hakkı Bey 
kendi iıteti ile tekaüde sevkedil • 
tlaİftİr. 
I~( Halda Bey Tuife ,ardü· 

ğü mühlia•eYkİl•de aWerdiii 
ehliyet Ye tu.lw hareketleriyle 
Jmmandanları tanfmdan daima 
takdir edilmit ve kendiaini htitiin 
arkadqlarına eevdirmitti. Arka -
dqlan bu ayrılıktan çok müteeuir 
olduklarını IÖylemektedirler. 

Bir müderrisin hastalığı 
Dün hukuk fakültesinde yapılan 

hukuku medeniye imtihanında mü 
meyyiz olarak bulunan müderriı· 
lerden Hacı Adil B. imtihan eaan • 
aında birdenbire hutalanmıt Ye 
liaım ıelen sıhhi tedbirler yapıl • 
dıktan aoma bir otomobile bindi
rilereke e'Yİne yollanmıtbr. 

manda anim ıııjmda orta zaman 
teaelliıi arıyan ruh bir tane bile 
olsa acıklıdır. 

Fakat mesele yalnız yarınm haL 
ledeceii kültür iti delildir. Bu it 
te zihnimin takddılı nokta mev· 
cut kanunlara ılre inkılip dayuı
nm müdafaacnı olan dnlet lnrY -
Tellerinin kanantuluia kartı mü
umaha yapabileceii hiaaini uyan- ı 
dırmauduı. 

inkılap n6hetçUeri, inlulip me-1 
marlan yalnq imanlann ...ken • 
lerini delil, rejimin ruhunu da 
korumaya mecburdurlar. ........ 

Darülfünunda hazırlık 1 B ı 1 r ·--····-·---·-----·---- u gar a 
Taşınma 

İşleri yoluna konmak 
üzeredir 

(J~ mektep yerinde kaltyor 

Darülfünun ıılah müpvirliği 
heyeti dün de faaliyetine devam 
etmif, bu çalıımaya maarif müa • 
teprı Avni Bey de ittirak etmittir. 
Hukuk fakülteıinin imtihanları da 
bir kaç güne kadar biteceği için 
lafınma itleri bir kaç güne kadar 
bilfiil baılamıt olacakbr. 

Gerek darülfünun binasında, 
gerek bp fakülteainde taıınmaaına 
lüzum ıörülmiyen bir kıaım eıya 
müzayede ile satılacaktır. 

Profesör Malıin Ankaradan ü
niversite kadroıunu beraberinde 
getirdiği tahmin edildiii için bü· 
tün darülfünun muhitindeki ali • 
ka ve merak bir kat daha artmıt· 
tır .. 

Bummla beraber bu alaka 'Ve 

merakıia ıideiilmesi için ay aonu
na kadar bekleneceli anlqdmak
tadır. Çünkü eTTelce de yudı -
ğımız gibi yeni kadro darülfüıiu
nun ilgaıı tarihi olan 31 temmuz
dan sonra ilin olunacakbr • Bu i
tibarla bu mevzu üzerinde büyük 
bir ketumiyet ıöıteriliyor. 

Dün ıerek bir kaç sündür laiv· 
leri mevzuu bahsedilen muallim 
mektepleri, ıerek vaziyetleri tet
kik safhasında bulunan ili mek -
tepler hakkmda mevıuk bir mem
badan yeni haberler aldık. Bun
lara göre; gerek yüksek muallim 
mektebi ıerek ilk muallim mek'. -
teplerinin ilialan Ye yahut mth 
bir telde kalheclilmeleri berinde 
durulmut hiç bir karar yoktur. Bu 
itibarla ilp hakkmda yazdan ha· 
herler cloinı delildir .• 

Bundan bafka ·yüksek İktıAt 
ye ticaret, mfilkiye ve mühendiı 
mekteplerinin önümüzdeki sene 
içinde oldukları ıibi kalmaları 
kararlaıtırılmııtır • Bunlar önü -
müzdeki derı seneıi içinde eıkiıi 
ıibi vaziyetlerini muhafaza ede -
cekler ve haklarında kati karar bir 
sene aonra verilecektir •• 

Madrit orta elçimiz 
Madrit orta elçimiz Şevki Bey 
~-ıünii Emeretti vapuru ile 
lltanbula ıeleeektir. 

,.... v AK 1 T 
QQDdellk, 81)'&111 Guete 

t.ıuabul AAkara C&ddeal. v A.ICIT JUl'dU 
Telefon Numaralan 
T .. lflerl telefonu: 14111 
idare teıefoau : 24171 

l'alcrat adn91: latantıuı - .. , AKn 
Pmta lınltuau No. .. 

Abone bedelleri: -TUrklye lloDetıe 

Seııeli': HOO Kr. 1700 Kr. 
6 aylık 700 • HOO • 
a aylık tOO • 800 • 
ı aylıll 100 • aoo • 
Hin acretterı , 
Tlcıarl Uhina ll&a .;_bUelerblde ... u. 

mi ,. kUraf&all ......... Uk ealallede uo 
1naraea kadar ca1car. 

111)'1Ul, fulll. ....... ılb ..,..,. an 
a7n teulll& ..,.,, 

a-ml Ulalual lılr •tın il lnlnlf&ur. 

.. 

Bugün gidiyorlar 
Reisleri diyor ki : 

neticelere ehemmiyet ver· 
memeli ; asal mesele itin 

teknik tarafıd1r 

Süvari zabitlerimizle iki müsa
baka yapan Bulıar ıüvari zabit -
leri bu akıamki Konvansiyonel 
treniyle memleketlerine dönecek • 
lerdir. 

Süvari binicilik mektebi tarafın
dan miıafirler terefine dün akıam 
Spahi ocağında bir ziyafet veril • 
mittir. 

Bulgar zabitleri evvelki gün F e 
nerdeki Bulgar kiliseıine gitmit • 
ler, orada ayin yapılmr!lhr. Miıa • 
firler bu aralık Bulgar ekzarhmı 
da ziyaret etmiılerdir. Misafir za· 
bitlere riyaıet eden miralay Ozil -
kof Bey yapılan müıabakalar hak 
kında dün bir muahririmize ıun • 
lan söylemiıtir: 

"- Cuma ıünü yapılan birinci 
mU.abakada hava iyi idi. Fakat i· 
kinci müaabaka çok gayri müaait 
terait ~inde yapıldı. Hava çok 
:ralmarlu olduiu sibi saha çamur
dan bosulmut, yer yer 1a birikinti
leri haııl olmuıta. Manilerin önün 
de ıular biriktiii için hayYaDlar 
bundan tatırıyorlar, bu yüzden lü
zuımundan fazla hamle ettikleri i· 
çin hata oluyordu. 

lıtanbul halkı iyi hazırlanmıt bir 
müıabaka kartıımda kaldı. Neti -
celere o kadar ehemmiyet verme· 
mek I•zım ıelir. Bu neticeler bal
an bir .., anla7abilmeti içindir • 
Aad ham ehembn:ret olan nokta 
müeah&Jı.larm teknik taraflanchr. 
Billiıtiana bütün aüvariler sayet 
iyi hazırlanmıtlardı, iyi çalıtı:ror -
tardı. Hepsi ata iyi biniyorlar ve 
maniaları büyük bir ceaaretle at -
lıyorlardı.,, 

Ziraat mütehassısı 
Edirne ve Trakya havalisinde 

zirai tetkiklerde bulunmak üzere 
bir bç aün eTTel otomobille Edir
neye sitmit olan ziraat mütehasaısı 
M. Gardner dün lıtanbula dön • 

miiftilr· 
llmaat mütehuıııı M. Hinet a • 

yın on üçüne kadar burada kala • 
cak, aonra ltalyaya gidecektir • 
M. Hineain dün ıideceii hakkında 
bir ıazetenin yazdıkları dotru de· 
jildir .. 
Mütehauıı ltalyadan ıonra A -

merikaya sidecek, üç ay aonra tek 
rar memleketimize dönecektir. 

F enerbahçede bir kaza 
F enerbahçe klübüne mensup Or 

taköylü Hıriıto ile arkadatı Ce~ -
det Efendi dün klübün fıtalı ıle 
F enerl>ahçe açığından ıeçerlerken 
birdenbire çıkan fırtma yüzünden 
fıta demlmif, iki ıenç denize 
düflllütlerdir. F enerbahçe ıahilin
de nokta bekliyen poliı Hamdi E· 
fendi bir sandalla yetiıerek ikisini 
de lmrtannıtbr. 

'- 1S Yll , Evelkl VAHiT 

11 Temmuz 1818 
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.... __ üneşe dair 
yeni bir 

• 
nazarı ye 
Meğer Güneş te Arz 
gibi soğuk toprak imişi 

Alman heyetfinaslarından Dok
tor (Herman Fricke) ıüneıe dai 
yeni bir nazariye ortaya almıftır 
Bu nazariyeye ıöre, timdiye ka 
dar bu husustaki bütün bilıiler al 
üst olmaktadır. 

Filhakika buıüne kadar hepi 
miz güneti arzdan milyonlarcı 
defa büyük bir atef parçası halin 
de biliyorduk. Arz da güneıten a) 
rılmııken sonradan aoiumuı, ka 
buk bağlamıt diye biliyorduk. 

Halbuki Alman heyeqinası p 
neı in hiç te öyle binlerce ve miJ. 
yonlarca derecei hararette bir bü
yük ateı parçası olmadıiuu, ıü
neıin tetekkülitı da tıpkı arzın te
tekkülitma benzediğini iddia et· 
mektedir •. 

Günetin üzerinde bir takım le
keler bulunduiu da maJGmdur .. 
Bu lekeler bir takım inhitat Te ta• 
kallüı mıntakaları olarak kabule
dilmektedir. Bununla beraber ıina
diye kadar ıünetin nebülöz halin
de bir atef parçaıı olduiunu iddia 
eden mevcut ilmi heyet naasriye
ıi bu lekelerin mahiyetini nzih 
ıurette izah edemiyordu •• 

Halbuki Doktor (Hermann 
Fricke) bu noktayi ıayet basit itil" 
•UJ"elte izah etmektedir. Onun id • 
diaıına ıöre (6,000) dereceye ka· 
dar hararet neıreden tabaka ·ı.en
di bünyeıi değildir. Tıpkı arz ıi-
bi üzerinde denizler ve dailar bu
lunan güneıin etrafında hava ta • 
bakuı sibi bulutlar vardır. itte 
bu atete benziyen parlak bultlar • 
dır ki o harareti neıretmektedir • 
Binaenaleyh~ bu bulut tabakalan • 
nm içerisine ıirilebilir ve &üne • 
tin aıd kendi üzerine vanlabiline 
oranın da tıpkı arz ıibi kabili ia • 
kin bir yer olduiu ıörülür. Gi
neıin üzerindeki lekelere ıelince, 
kabili iakin olan bu büyfik kWe 
üzerindeki ıuların tqkil ettiii •• 
nizlerdir !. 

Güneıin lekeli mmtakalarmda 
hararetin diier yerlerine niabetle 
daha u olmaunm aebebi ele bu• 
ralarmın ıünet üzerindeki deniz• 
lere ıea&düf etmetinden bafka biı' 
teY delildir!. 

Bu aözleri oku)'&Dlar belki sB
lerler.. Fakat gülmemek lizım 
dır .. Çiinkü bu malmnab bin .a 
liyen Avrupanın aklı hqmda • 
ciddi ıazeteleridir. 

Mademki ıünet dönüyor, .,. 
dönüyor, ıök denilen nihayetais 
botluk içerisinde her tef dönü1or, 
her teY deiitiyor.. Neden dolan 
aüneılere, arzlara dair olan ilim 
nazariyeleri deiiımesin, her fe7 
olduiu ıibi yerin.de k~lam.. Hem 
de bu yeni nazariyeyi bize bildiren 
ıazeteler ayni zamanda ıunu da 
ilive ediyorlar ki Alman heyetti· 
naıınm verdiii yeni nazariye b6-
tün bütün yeni delildir. Çünliil' 
vaktiyle Herchel ve Araıo ıibl 
bir takım müteh&1111lar bu naza• 
riyelerden bahsetmi,lerdir. 

Sumer bank muhasebe 
müdürü 

itibari milli bankaıı mubueı,.. 
ciıi Kemi Ziya Bey Sumer bank 
muhasebe müdürlüjüne tayin o ~ 
lunmuıtur. Uzun müddet malt m& 
euetelerde çallfmıı olan «emal 
Ziya Beye muyaffaluyet temeanl 
ederiz • 
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Yazan: Fazll Şemsi 
- 13 - ı nın derinliklerine girer girmez en 

Loyola artık şimdi şakirtlerine dehşetli acılar ve kederlere uğra • 
Yıalnız talim "exercice kitabının yorlar, bayılarak yerlere dü~üyor -

" :ı-
usullerini öğretmekle iktifa etmi lardı. 
yordu. Onlar ile bir ay mütemadi • Bununla beraber bir kere Loyo· 
yen konuşarak, hergün yaptığı f e- lanın eline yakasını kaptırmış, on
nalıkları söyleterek ruhlarının en dan ruhani talimler almıya başla
gizli derinliklerine h:adar iniyor, mış olan kadınların hiç biri bütün 
şakirtlerinin manevi varlıklarına bu tahammül edilmez , acılara ve 
tamamen tasarruf ediyordu. Loyo· kederlere rağmen gene ondan ay -
la'nın tatbik ettiği bu usul ona tabi rılamıyordu. Çünkü Loyola bu ge
olan insanların bütün ruhlarını ta çici ishraplardan sonra şu şakirt -
esasından altüst ediyordu. Ondan Ierin ebedi bir saadete nail olacak 
sonra kendi tasarrufu altına geçir- larrna İnandırıyordu. 
diği bu ruhları muayyen bir istika- işte bu muhtemel saadete var -
mette sevk ve idare etmiye çalışı • mak ümidi ile gece ve gündüz ce • 
yordu. hennem azaplarının her nev'ini 

Fakat Loyola'nın bu ıkadmlara kendi ruhu ve mevcudiyeti içinde 
yaptırdığı Ruhani talimlerin garip canlandırmıya çalışıyorlardı. Ce -
bir hassası vardı: Kadınların ekse hennemin alevlerini gözleri görür 
risi iki hafta sonra tahammül edil- gibi, cehennemdekilerin feryatları· 
mez derecede derin bir yeis \re ke· m kulakları ile işitir gibi, cehen -
Öere düçar oluyorlardı. Onun için nemde yananların etrafa neşrettik 
lbir defa bu hale .düşen kadınlar - leri iğrenç kokuları burunları ile 
aan biri: koklar gibi, hulasa cehennem aza-

- Bana bir şeyler oluyor. Bu 0 • hım adeta bütün vücudu ile hisse· 
lan şeyler nereden geliyor?,, der gibi oluyorlardı. Tabii olarak 

Diye sormuştu. lnyas Loyola bu takirtlerin kendilerini böyle bir ha 
Kadına cevap olarak ıöyle demit • yata kaptırmaları asabi hastalık -
ti: ları mucip oluyordu. Ruhani talim 

:_"Biz lsanın ve Ruhulkudüs'ün leri yaparken, varlıklarım tasfiye 
hizmetine girince şeytan hiddetle· etmek için çile çekerken bayılıp 
niyor ve bizi rahatsız ediyor!,, düşenler, hezeyan haline gelenler 

Hatta bir gün bu kadınlardanbi- oluyordu. Fakat onlar bu halleri 
ri siyali ve karanlık bir yığın ha - bir hastahk eseri gibi değil, bila -
)inde şeytanı hile görmüştü! Fakat kis bafladıkları yolda bir kemale
şeytan bu şekilde görününce ka • seri gibi telakki ediyorlardı. 

dın bayılmış, kendisinden geçmiş- Hatta Loyola'nın şakirtleri bu 
ti! gibi istıraplara tahamül etmekle 

Şayanı dikkat olan cihet fU idi de kalmıyorlardı. Loyola nasıl yal 
ki bu suretle kendinden geçen, ha· nız kendi ruhunu kurtarmakla ik -
yılan l{adınlar evlenmemit olan - tifa etmiyerek diğer bir takım in
lardı. Evli kadınlara bu baygın - sanlara bu yolda rehberlik ediyor· 
lık getmiyordu. Bayılanlara gelin- ıa şakirtleri de bir derece ruhani 
c.e, onların İçinde belki yirmi defa talimler işinde ilerledikten sonra 
ikendinden geçenler oluyordu. Hat kendi etraflarına yeni şakirtler top 
ta bunlardan birisi şeytanı görünce luyorlar, onlara cizvit tarikatinin 
dili tutulmuş, bir daha söz söyliye usullerini ve erkanını talim ediyor 
mez olmuştu. Evvelce balolarda lardı. Onlar da başkaları için mür· 
gezen, eğlenen öyle genç ve şeta • şitlik hizmetini görmiye çalışıyor
retli kızlar vardı ki Loyola bunla - lardı. 
rın günahlarını söyleterek ruhları· (Devamı rnr) 

İspanyol Darülfünunluları 1 Kadıkcy ve Ada!ar hattı 
DUn Sel:iniğe gittUer ucuzluyor 

Perşembe günü Gadiz vapuru ile 
şehrimize gelmiş olan İspanyol da 
rülfünunluları dün akşam ayni va· 
purla hareket etmişler, Galata rıh· 
tınnnda ispanya konsolosu M. Dou 
Julio Palencia Alvarez ile 

darülfünun namına bazı müderris
ler ve talebe tarafından uğurlan 

mışlardır. 

İspanyol darülfünunluları bura· 
dan Selaniğe gidecekler, bazı hal 
yan Jimanlarmı da ziyaret ettikten 
sonra Ağustosun birinde İspanya -

ya dönmüş olacaklardır. 
1spanyol darülfünunluları dün 

sabah hep birlikte Taksime git -

rnişler ve Cümhuriyet abidesine 
bir çelenk koymuşlardır . 

Otomobil kazası 
Vali ve belediye reisimiz Mu -

hittin Bey bir otomobil kazası at· 

latmıştır. Muhittin Beyin bindiği 
otomobil Karaköyde Domuz soka-

ğının köşesinden geçerken başka 
bir otomobille hafifçe müsademe 
etmiftir. 

Van Beyin otomohitinin ön ça
murluğu zedelenmiştir.. Belediye 
~eisimize geçmiş olsun. 

Öğernediğimize göre (Akay) 
hattının tarifesi kömürün ( 40) li

raya olduğu zamanda yapılmıştır. 
Bugünkü kömür fiatı tarifenin ya· 

pıldığı zamandaki kömür f iatma 
nazaran dörtte üç nisbetinde dü -
şüktür. 

Binaenaleyh, yeni tarifede Akay 
hattı biletleri üzerinde hayli tenzi· 
lat yapılacaktır . 

İstanbul - Mersin, İstanbul -
Trabzon arasındaki işliyen vapur 

navlun ve tarifesine gelince, bu 
hat için kömürün yüksek olduğu 

bir zamanda yapılmış olan tarife 
bugün tatbik edilmemektedir. 

Sebebi husu~i vapurlarla devlet 
deniz işletme müdürlüğüne merbut 

vapurlar arasındaki rekabettir. Bu 
halın tarif esi dörtte üç nisbetin • 
den daha a§ağıya düşmüştür. Bu i· 
tibarla bu sahada yeni tarifenin 

bugünküne nazaran biraz yüksek 
olacağı söylenmektedir. 

Alman seyyahları 
Buıün konvansiyonel treniyle 

şehrimize 30 Alman seyyahı gele -
cektir. Seyyahların içlerinde mü • 
him şahsiyetler vardır. 

11 Temmuz 
18 Rebi.evet 

Gün do~nşn 4,38 
Gün lıatışı 19,42 
Sabah namazı 3,00 
Öğle oamazı ·~.19 
l kindl namazı 16.19 

Akşam namazı 19,42 
\' atsı namu:ı 21,41 

msak 2,\ı!3 

\'ılıo geçen günlen 192 

kalan" 177 

\._ 

4,.19 

19,41 
3,00 
12,19 
16.19 
19,-ıı 

21,39 
2,2S 
193 
176 

HA VA - \'PşllkHy askf'rl rwıat merkezin

den verilen mo.Hlınatıı göre bugün hııva bu • 

lutlu ol::ıcnk rUzgllr ıs:ıktn esecektir. 

Dlinkil ıncaldık en çok 22, en az J'7 de-

rece idi. Hava tazyiki '759 milimetreydi • 

Haziran zarfındaki 
ihracatımız 

istatistik umum müdürlüğün -
den alınan muvakkat rekamlara 
göre Haziran 1933 ayı zarfında 

memleketimizden harice 4.662.927 

lira kıymetinde muhtelif eşya ih -
raç edilmiştir. 

Bu ay zarfındaki ithalatımız ise 
3.704.823 lira olup ihracat lehin • 

deki fark 958.104 liraya baliğ ol -
maktadır. Geçen seneki ihracatı -

Doların düşmesi 
ve tesirleri 

Doların sükutu başlıca iptid,J 

maddeler piyasalarında tesir h11sıl' 
le getirdiği gibi muhtelif meınle ' 
ketlerin dövizleri üzerinde de tesir 
icra etmiştir. 

Bu tesiri anlamak için dolafl!l 
altın esasından ayrıldığı 19 Nisıı.!1 

I
~- mız 4.023.490 lira ve ithalatımız 

5.728.742 lira olduğuna göre ticari 
_..!1====;;;;;...::==-======~= müvazene açığımız 1. 705.252 lira 

RADYO 

1933 tarihile 30 Haziran 1933 t• 
tarihinde yüzde itibariyle altıJ1' 
nazaran kıymetten dü§ÜŞ nisbet • 
leri aşağıdaki tabloda gösteril' 
miştir: 

Amcrlkn 

İn {;'lltc re 

Danimarka 

Non-eç 

h\'CQ 

Flnl!lndlyo. 

lrlnndu 

•• 19.0 ~ 
29.9 

Bugün 
ISTANBULı 

18 den 18,SO " itada!' Gramofon; 18,30 dan 

19 a lmdnr ırıuıııu.cn dara (mUptedilel'fl 

mahsus); 19 dBn 19,•5 e kadar Hlkmet Rıza 

bamm; 19,45 ten 2,30 a kadar Sa:r; (ZCkl B.,) 

20,so dıın 21,so n luıdar Safiye hn.nun, Ale

ko ve Yorgl cfendllcr. 21,!lO dlln 22 yo ka· 

dar gram9fon, 22 den itibaren aj:ınıı, borsa, 

bnberlerl ve ıınnt. 
VİYANA: t>ıS.1 m. -
12,SO mcııhur bcstckArllll'Dl eserleri, plll.k· 

ın. ıs öğle konseri. H,1~15 devamı. 18,SS 

konııer. 18.25 konııer, teganni ve piyano • 

19,20 konl!t'r. 20,15 hafif ınuslkl. 20,•0 do • 

vnmı. 21,30 darUltünun profesörlerinden Dr. 

Haynrlh Kreçmnyr trııfından (\.lyana önilnde 

Türkler) mf!v:r;ulu bir konferans. 2% .enfonlk 

konser. 2S,30 pl!Uda dan• havalan. 

BUDAI'EŞTE: 5~.5 m. -
11 konferans, sonra plAk. 18 öfle çantan. 

ts,05 plAk. 14,80 çlgıın orkeetrcal. 1'7 mııııal • 

18 konferaruı. 18,SO rad)'O konııerl. 19,80 kon

ferans. 20,10 konser. 21.,15 tiyatro. 22,50 ak· 

ı:ı.m haberleri .çlgnl\ orkeatre&l • 

VATIŞOVA: 1412 m. -

18 haberler, BOnra gramofon konseri ıs,•o 

muhtelif besteler. 18 koruıer. 20,20 konser. 21 

radyo orltestresl. 21,40 tea;annl 
raclyo orkoBtre:ı1 • 

BELGRAT: 481 m. -

konseri. 22 

18,05 plllk. 15,55 pllk. 16,85 plAk. 17 kon

'ICr. 18,lö solo konser. 19,85 plAkfa hııflf mu

!dkl. 21 senf'onlk kon er. 28 dan havalan. 

ROMA: 441.2 m. -
ıs plCik. ıs,os konser. 19 armonlkle milli 

lıa\·alar. 20 ptAk. 21 keman konseri. 22 kon• 

ııer. 2Z,45 milli ~arkılıır. 28,SO dana musikisi. 

23,20 dana musikisi. 28,M haberler. 

rARlS: 828,2 m. -

21,25 plAk .22 kon~r ve etovıır m\lsnme -

resi. opernlarcl:m, tnıjcdllerdcu \'C komcdller-

den sahneler, par~alıır. 

Yarın 
ISTANBUL -
18 den 18,30 a kadar gramofon: 18,SO dan 

10 a kııdnr frnnsıun ders (tıcrlernlş olanla

nı mııbııus); 19 dan 19,80 a kaclnr saz (Cen· 

ns! hanım); 11>.SO dan %0 ye kadllr SAZ (Noo

ml:;c hanım): 20 den 20,80 a k&dar saz (Nl

hııl Tevfi!< hıınım); 20,80 dan 21.so a kadar 

Eftalya hıınun, kemani Sadi B. ve arkndaf· 

lan: 21,SO dan 22 ye kadar ıramofon; 22 

den itibaren .Anndolu o.jansı, bOrsa haberleri 

'\'C saat ııyarı. 
\1YANA - 12,SO plAkla kOnSt'r, 12,55 

b\'anyıı dıılr lı:ılx--lier, ıs ötle konseri, H,10 

15 de,·amı. 16,20 ev Jrodınma tavslyt•ler. 16,!lŞ 

pllıJda opera, 18,20 muasır Avu~turya lx-~te

kll.rlıırının eıwrlerl. 20 konser. 20,40 dcvıımı. 

28 o.ks:ım lrnnııc.rı. 
BUDAI'EŞTE - 11 konlcra.na , .c plAk, 

lS,05 o.skerl bando, 14,SO konser, 18 çlgan 

muslldsl, 19,15 cn7. md lklıoıl, (Lunıı • Park) 

tan. 20,10 5:ırkılıır. 21 opera orkestrasının 

konseri, 22,so ııkşam hııbcrlerl, pllk. 28,10 

çlgıın orkestrası. 

BÜKREŞ - ıs haberler, aonra pllkla o

da mu lklsl. 18,40 bafJf musiki, 18 radyo or

kestrası, 19,15 devamı. 20,20 pU\klıı Romen 

havalan, 21 piyano konseri, 21,80 vlyolon -

sel konseri, 2ı: nut konseri, 22,so dıını mu

&lkt ı. 

VARŞO\'A - IS,05 plAk, 15,55 plAk, 16,85 

plAk, 17 pl!lk, 17,SO ı:arkılıır, 19,US spor '\'C 

beden terbiyesi, 19,35 tııgannl, 20,~ plllk, 

21,20 koro hııllndo tagıınnl, 22,10 piyano, 28 

csperanto, 28,80 pllık, 23,40 dans. 

BELGRAT - 12 plCık. 18,015 konser, 19 çt

gnn mmılkl!!I, 20 lrnnser, 21,SO ptlltdıı. Guno

nun (Fav t) operası, 

ROMA - 21 haberler, plAk, tıbbi mUsaha

bc, 21,45 ltalynn openıları, konser sonunda 

haberler. 

PARtS - S%8.2 m. - %1,SO tiyatro, 28,80 

(Liilo) dllruı orkcstro.sı, 2-1 haberler. 

idi. 

1933 senesi Haziran ayı ikinci 
on beş gün zarfında ihraç ettiğimiz 

başlıca maddelerin muvakkat kıy
metleri ıunlardır: 

Yün 136.316 lira, yumurta 
92.630 lira, üzüm 112.819 lira, fın-
dık 73.231 lira, tütün 492.586 lira, 
palamut 93.515 lira, afyon 173.266 

lira, kereste 295.828 lira, pamuk 
183.239 liradır. 

Haziran 933 ayına ait kat'i re
kamlar bir kaç gün sonra neıredi
lecektir. 

Avusturya 

Yugoslm:ya 

Vıırıanlııtan 

İspanya 

Portekiz 

l\lıııır 

Arjantin 

Bre7Jlyıı 

Unıguay 

Kanada 

Japonyn 

Estonya 

",_ 

43.l 

86.l 

8.u; 

89.9 

42.4 

20.5 

29.6 

55.2 

56.2 

29.G 

29.0 

47.S 

54.4 

67.2 

27.6 

57.0 

l.'7 

(. KfSA HABE,,RL~lf)lf BORSA 
ÖIU kemi~lnin arasından [Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 

!erinde I O Temmuz muamele olanl:ıt' 
geçen bir su dır.] Rakamlar kap:ınış fıyatlannı gösterir 

,...;'J 
Eyipte Sokullu Mehmetpafa 

türbesinin altında ve çukurda bir 
çeıme vardır. Bu çeşmenin de
posu küçük olduğu için çabuk do
luyor ve yukardaki ihtiyat deliği 
de kağıtla tıkanıyor. Bu defa da 
su türbenin lahitler bulunan kıs -
mında toplanıyor ve kemiklerin 
içinden süzülerek tekrar musluğa 
geliyor. 

rtukut (Satlş) 
:=::";;;-:====;;;;=========~==;;;;;::::::~ 
'* Londra 705, - * Viyana :t6, ... 
1 * Ncvyort 147, - * l\ladrlt 17 .... 

* Parls 171, - * Bcrlln 19,-: 
• MllAno 224. - .. \"arşova r'f, 
*Brtıtel ıııı. - • Btıınpc e SO." 
*Atına 25, 50 * Bükreş 24 ...... 

• Ccnc\'fe 8i3, - • Belgrat 5S.,. 

* Sof)a 24, 50 * Yotohamn 45, ... 

* Amsterdom 84, - *Altın 929, ... 

* Prag 122. - •Mecidiye 37, 50 

* Stokholm :;s, • - •Banknot !40. ... 

Eyip belediyesi bunun sıhhi l (kap. sa. 16) 
mahzurunu nazarı itibara alarak ==~-=.;;......~.;;;...:;:-=-===;.====~ ' * Londra 70J 2~ * Stokholm 2.74S• • 
bir rapor hazırlamııtır.. Çeşme, * Ncvyork 0 63_ •Viyana .ust~ 
türbenin karşısındaki Siyavuşpaşa * Paıl!I 12 05 • Madrlt :;.6s7s 
sebiline nakledilecektir. * MllAoo S.8l!50 * Berlln ı.9575 * Brüksel 3.3775 * Vnr~ova 4.~i 

* Atim. 82 6150 • Budnpcşte a.ss!' 
* c;caevre 2.4360 * Tltikrcş SQ,20'' * Sofya 68.1350 * Belgrıt 34.so7! 
* Amsttrdanı J.1675 • Yokohama ız.70: ,. * Prag 15.9350 Moskovı --· 

Duymazdere cinayeti 
Bir kaç gün evvel Kasımpaşa

da Duymazdere mezarlığı civa • 
rında bir çok yerlerinden yaralı 
bir ceset bulunmuı ve bunnu De
mirci köyü ahalisinden Rifat iı - u:;;;======-===-.:1.=;....;;;;;=~-~ 

· d b · • • '• h Bankası 9.50 erkos ~ .. ,@) 
mm e ırıne aıt old~ğu anlaşıl - Anadolu 25.- • Çimento u. ııı. qO 
mışb. Reit 3,60 Onyon Dey. 2<1;,~ 

Zabıta, cinayet etrafında yap • Şir. Hayriye ıs. ~ark Oe~. 1
' ,:ı 

Tıam' ay 51 .- Balya ~. s5 
tığı tahkikat neticesinde elde et • U. sııorta J0,30 Sark m. cczn ~,,. 
tiği bazı delillere istinaden bu iş- Bomontl 21,111 Telefon ~ 
le alakadar olmaktan maznunen 
Ali ve Hakkı iıimlerinde iki kişi
yi yakalıyarak adliyeye teslim et
mittir. 

Fakat adliye tahkikatı netice
sinde bu iki kişinin cinayetle hiç 
bir alakaları bulunmadığı anlaşıl
mı~ ve ikisi de serbest bırakılmış
lardır. Yapılan tahkikat netice -
sinde ölü olarak bulunan Rifatin 
de Demirci köyünde bir katil ve 
hayvan hır11zlığı cürümlerinden 
maznunen aranmakta olduğu an
latılmıştır. 

iki kadın garsonun 
sarhoşluğu 

* 1933 da ist. 
lstikrazld~. 

* Snrlı:: O.yol 
* D. Muvah. 

Glimriıkler 
1928 l\lü. A. 
Ba:?dıt. 

95.- Elektrik 
98,- Trnm\•ay 
2,30 Ergani 

~4.25 Rıhtım 

5.55 * Anadolu 1 
6,90 * Anıdolu 11 

11,75 • A Mümcssll 

/ 

51.sO 
9S."' 
ıs." 
4,+1' 

"'fll 
,~~J .... , 

._ _______ ;;;.;;; ______ ......_ ____ .-.-:(lllf 

la gezerek sesleri çıktığı }(il ıtl' 
ba~ırışmağa ve gelip geçenlere 
ta!mağa başlamışlardır. 1'' • 

Zabıta sarhoı kadınları yaı ı"" 
lamıştır. Bunlar o gece ~: 1' • 
oldukları için ufak bir eS e i~, 
ce yapmak istediklerini söyletJ'liİ' 
lerdir. Kadınlar adliyeye "et 
mişlerdir. rtf1'( 

Evvelki gece kadıköyünde iki Vatandaşhktan ~ıkarıl~ e~' 
sarhoş kadın yakalanmıttır. Mari Ankaralı Yusuf Ziya oğlu }\i0~1~ 
ve Haykaz isimlerinde olan bu iki met Yahya, Kadıköylü Y a1<0 0ıı~ 
kadın bir gazinoda garsonluk yap- Yüsef Abeni, Fenerli Avr,,.rtJ <''~ 
makta imişler. Jozef Tereves, Muris oğlu > f)S'_ill 

Evvelki gece Mari ile Haykaz Davit Roz, Mardinli Mehmet .. ~' 
fazla miktarda raki içtikten sonra oğlu Ahm~ izinsiz başka hiJ .Je' 
kendilerini kaybetmiıler ve ikisi met tabiiyetine geçtiklerinclef1 t'"' 
birden sokağa fırlamışlardır. killer heyeti kararı ile Tür1' "' 

Sarhoş kadınlar sokakta kolko- daşhğından çrkarılmışlaı·cl•t~ 
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3 MAYIS GECESİ • • 
Belediyede 
Lokantadan başka 
eşya kooperatifi 

- Siz kimsiniz? Buraya haber 
Vermeden nasıl girdiniz?. 

Müfit, uzun boylu adama dön
dü: 

- Cafer aka, beni beyefendiye 
takdim e~sene .. 

C~foraka, sessiz duruyor, önü-
lle hakıyor<'u. 

Safi bey ona tekrar sordu: 
- Bu beyi tanıyor musun?. 
Cn!eraka gene cevap vermedi. y.. . 

uzu evvela kıpkırmızı olmu~, 
•ararmı9tı. Basını kaldırıp Müfi • 
din y" .. b -k d uzune a rnıyor u. 

Müfit dedi ki: 
- Ctl.:eraka neye böyle susu -

J'orsun?. Ne var?. Beni pek ala ta
nıdın. Filvaki uz.un zamandanbe -
ri 2Örüşınedik nma, sen hiç değiş -
~enıişsin Co.ferat<a. 

Sanki bu iı;mi tekrar etmekte 
~e\>k duyuyordu. Halbuki bu isim, 
Safi de fena bir tesir yapıyordu. 

Mi.·fit tekrar etti: 
- Yapma bunu Caferaka .. 
Nihayet uzun boylu adamın se-

a' 1 duyuldu: 
- Rica ederim, bana bu isimle 

h· ıtap etme. 
- Neden İ5mini söylemiyeyim 

Cıtf eraka?. 
Adam titredi: 
- Artık isr.ıim bu değil. 

! - Y n ... Kusuruma bakma öy -
Yte. Şimdi ismin nedir?. 
- Daim. 

- Ala, mükemmel. Fakat se
llin yalnız ismin değitmif, eski 
doatıuğun bakidir ya?· 

- Yani ne demek istiyorsunuz! 
-- Niko ne alemde?. 

~ 8u sual üzerine Daim Caf era
k·ı~rrı benzi sapasrı oldu. Her da-

11{'- korkulu heyecanı artıyordu. 
~ırıldandı: 
..._ Niko öldü .. 

d ..._ Polis müdiriyeti meselesin -
en ıonra mı?. 

Öteki sıçradı: 
}' - Ne demek iatediğinizi anlı
lltnıyorum. 
. - Anlamıyor musun? .. Ben se· 
~1 

o meseleyi anladın sandım. 
'-nnediyorum ki .. 

- Rica ederim bir şey zannet -
1'ıeyiniz. 

- Peki Armanak ne alemde?. 

d - Ne ondan haberim var, ne e .. 
... 0 tekilerden. Bunu bana sorma
~•n. 

~ - Aına bunlar senin eski ah
d ı>larındı. Ya kadınlar nereler • 
~?.Bebek ne yapıyor?. 

- Bebek mi? .. Eğleniyorsun .. 
~d Eskiden eğlenirdim. Fakat 
'4tı •nlardan biri var, ki onu hiç 
be~trna.ın: Sonya ... O kadını çok 
~n!rdiın. Nasıl, iyi mi?. 

tıııı ~~~ bey, aksi aksi muhatabı -
>"uıune baktı ve sert bir sesle: 
~ iyidir, dedi. 
..._Nerede?. 

""' Şimdilik bilmiyorum. 
t\iı~ Bana adresini bulabilir misi-.. :: :e yapacaksınız?. 
!~lrk U da sorulacak şey mi Ca -
1,n '" Şey, affedersin, Daim B., 'lt . eaki dostlarıyle tekrar görüş-

tıternez ını·? 
'-.. ~ .. 

~,. aalesef arzunuzu is'af e-
1Yec .... So egırn. 

nra iht' d" d" 's· ıyara on u: 
~İ)i~, ıa:inle itimi bitirebilecek .. 
~ ~ abii Y l h • ı · h . . . -,,.n , a nız a a eyın ısmı. 

, eb!ediniz. 

ilci .\l'ukat Müfit hey 
adanı hakıttılar .. : Müfit is-

mi Safi beyin hiç botuna gitmedi, 
ve bu halinden pek belli oldu. 

Gözlüğü gözünden düştü, du -
dakları titredi. Cebinden mendili
ni çıkarıp, gözlüğünün camlarını 
sildi. 

- İsminiz bana hiç yabancı de
ğil beyefendi. Tanıttığıma mem -
nun oldum ... Daim beyle beraber 
acele ve mühim bir itimiz var .. Bu 
i~imizi bitirir bitirmez sizinle gö -
rüşüı-üz. 

Biraz bekledi. Müfidin yerin • 
den kımıldamadığını görünce ila -
ve etti: 

Belediye lokantasının üzerinde 
açılacak olan yeni salonun tadilat 
ve tamiratı önümüzdeki hafta zar-

fında bitecektir.. Salonun tezyi -
nalı ile güzel sanatlar akademisi 

muallimlerinden ikisi meşgul ol -
maktadır. 

Belediye memurları kooperati
fi tarafından açılacak olan eşya 

tevzi merkezi için de Çemberlitaş 
civarında iki dükan bulunmuflur. 

Dükanlar da gelecek ay zarfında 
açılacaktır. Kooperatif kış gel -

meden evvel bütün memurlara gı· 
- Biraz yan taraftaki odada da maddelerini taksitle verecek • 

istirahat etmenizi istirham edece - tir .. 
ğim. Bugünkü gazeteleri de huyu-
runuz •. 

- Teşekkür ederim Safi bey, 
fakat burada kalmak istiyorum. 

- Zannedersem söylediğimi 

anlamadınız. Daim beyle mühim 
ve acele bir işimiz var. 

- Anladım. 
- Bunun için bizi yalnız bırak-

manızı rica ediyorum. Biraz son -
ra görüşürüz. 

Müfit gene yerinden kımılda -
mayınca, Safi bey: 

- Sizi çok bekletmem, dedi .. 
- Teşekkür ederim, fakat is -

temi yorum. 
- Ne İstemiyorsunuz?. 
- Batka odaya gitmek. 

Safi bey gözlüklerini taktı, ve 
camların altından, endişeyle Müfi. 
din yüzüne baktı. 

(Devamı var) 

Afyon inhisarı 

Teşkilat bitti, idare 
taşınmıya başladı 

Af yon inhisarı teşkilatı karni -
len bitmittir inhisar idaresi dün -
den itibaren dördüncü vakıf ha -
mn altındaki dairesine tatmmağa 
baılaıınıştır. Afyon inhisar idare 
heyeti azalığına Sıhhiye Vekaleti 
tarafından da eczacı llhami Bey 
namında bir zat tayin edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre idare Tür -
kiyedeki afyon mıntakalarnu tes -
bit ederek haritalarım yapmış inhi 
sarlar vekaletine göndermiştir. 

İnhisarlar Vekaleti Ziraat Ve. 
kaleti ile hu mıntakaları kat'i su -
rette kararlaştıracaktır. 

Bu mıntakalar dahilinde afyon 
ekimi yapılacak ve diğer mmta -
larda sureti kat'iyede af yon ekimi 
menedilecektir. 

Çekoslovakyalılar 
Şehrimize kadın ve erkekten 

müteşekkil 50 ki~ilik Çekoslovak
yalı bir muallim kafilesi gelmiş -
tir. 

Bunlar üç bin azası olan Berno 
muallimler birliğine mensupturlar. 
Şehrimizin görülmeye layık tarihi 

birçok yerlerini gezece~ler ve bir 
müddet İııtanbulda oturduktan son 
ra gideceklerdir. 

Askerlik 
Kadıköy askerlik şubesinden: 

Şubemizde kayitli bilumum malül 
zabit ve erfadın tefsir kararına gö
re vaziyetleri tesbit edilmek üzere 
ilk ve son muayene raporları ile 
resmi senet ve sair maluliyetlerine 
ait vesikaları ile hemen ıubeye 
gelmeleri. 

Yeni idare heyeti 
Üç azadan mürekkep vilayeti -

mizin yeni idare heyeti dünden i -
tibaren etraflı bir surette çalışmı· 

ya baılamıştır. Heyet dün vali mu
avini Ali Riza Beyin riyasetinde 
toplanarak bazı evrakı gözden 
geçrimştir. 

Galatasaray lisesinin idare iş
lerine dair yapılan tahkikat yeni 
idare heyeti tarafından intaç edi-

lecektir .. Eski idare heyetinin seçe
rek mahallinde tetkikat yapmıya 

memur ettiği komsiyon vazifesini 

bitirerek raporunu hazırlamıya 

başlamıştır. Bu rapor bugünlerde 
yeni idare heyetine tevdi edilecek
tir. 

At pazan hakkında 
haklı bir şikayet 

Fatihteki at pazarı vaki olan 
şikayet üzerine dün Fatih kayma
kamı ve alakadar belediye me -
murları tarafından teftiş edilmiş

tir .• 
Pazar civarında oturanların şi

kayetine göre, eskiden büyük bir 
meydan halinde olan At pazarı, 
etrafında yeni binalar ve apartı -

manlar yapılınca küçülmüştür . 
Hele son zamanlarda yapılan ba
zı evlerle saha büsbütün daral • 

mıttır. Bununla beraber pazar 
eskisi gibi kurulmakta ve hayvan 
alım ve satımı yapılmaktadır. 

Hayvan çok geldiği zaman mey
dan dolup taşmakta ve binaların 
aralarındaki kaldırımlar üzerinde 

satış yapılmaktadır. Teftiş esna
sında bir çok hayvan pisliklerinin 

günlerce ortada kaldığı, halkın 
bundaıı rahatsız olduğu görülmüş
tür.. Meydanın dün temizlenme-

sine başlanmıştır. Bundan sonra 
meydan ve civarını kirletenlerden 
ceza alınacaktır. 

Bir mühendis aleyhinde 
rüşvet davası 

İstanbul üçüncü ceza mahke -
mesi, sabık seyrüsefer mühendisi 
Kadri Beyin, şoförlere vesika ver 
mek üzere rüşvet iste.mek ve al -
maktan muhakemesini bitirmiş, 
beraetine karar vermiştir. 

Kadri Bey, eroin kaçakçılığın -
dan da İstanbul ağır ceza mah -
kemesinde muhakeme edilmekte -
dir. Bu davadan dolayı mevkuf -
tur. 

lhlamur ağacından yere 
Aksaryada oturan 8 yaşında 

Nazmi Ef. dün Valde camii için -
deki ihlamur ağacından düşmüf, 
başı yarılmış ve Cerrahpaşa hasta
hanesine yatırılmıştır. 
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Çölde tek başına yol almanın, - Ren ile .. 
bahusus muhakkak bir tehlikeye - Ren ile mi?. 
doğru yürümenin ne kadar zevk - - Bu diğerleri gibi bir nakil va· 
siz olduğunu anlamak için bunun sıtaaı değil mi? 
insanın başından geçmiş olması la Sözüme inanmadığı tavrından 
zımdır. Renin ayakları heni kasa - anlaşılıyordu. llave ettim: 
baya yaklaştırdıkça içim ı sıkışıyor - Maamafih hayvanımı koya • 
endişem büyüyordu. Maamafih ka ı cak bir ahır bulamadım. 
sabaya varınca söyliyeceğimi ka - Bir an düşündükten sonra le • 
rarlaştırımıya muvaffak olmuştum. reddütle: 
Nitekim, kasabaya yanaşınca te - - Ben de buranın yabancısıyım 
sadüf ettiğim ilk adama seslen - dedi. Maamafih size delalet etmi • 

.elim: 
- Arkadaş .. Kasabada kalacak 

yer var mı? 
Bozuk bir Finlandiyaca söyle • 

miştim. Adam heni ve altımdaki 
reni dikkatle süzdü. Yüzünde gay
ri ihtiyari bir tebessüm belirdi. Ve 
cevap verdi: 

- Kolhoz'un yemekhanesi var
dır. Orada karnınızı doyurursu -
nuz. 

Renin üzeı;nde kasabaya gir -
mek bana garip geldiğinden hay • 
vandan inmiş ve yularından tut -
muştum. 

Beni bu halde görmek haki -
katen pek hoş bir şeydi. Bir taraf
tan vaziyetimin güçlüğünü düşü -
nürken bir taraftan yularından tu
tarak arkamdan sürüklediğim re -
ni gördükçe kendi kendime gülece 
ğim geliyordu. Kasabanın sokakla
rı temiz değildi. Kolhoz teşkilatı 

siyasi gayelerden başka hiç bir şe· 
yi nazarı dikkate almıyor ki bu 
kasabayı bu kadar pis bırakıyor. 

Kasabanın dar ve eciş bücüş soka -
ğında biraz ilerledim. Nihayet bir 
erzak mağazası görerek önünde 
durdum. Kapının önünde giinesin 
sıcak ışığına vücudunu vermiş pi • 
nekliyen adama sordum: 

- Otel.. .. 
Adam beni ve arkamdan yetti -

ğim reni sczdü. Biraz düşündü son 
ra eli ile ilerideki bir binayı gös -
terdi: 

- Orası ... 
Dedi. Binaya kadar yürüdüm. 

Burası tek katlı penceresi hol bir 
yerdi. içeride masalar, iskemleler 
görünüyordu. Reni yularından hi • 
nanın kaprnma bağhyarak içeri gir 
dim. Tam salona gireceğim sırada 
da dürüşt bir ses Rusça: 

- Nereye yoldaş? .. 
Diye seslendi. Döndüm. Hayre -

timden dona kaldım. Yüzü sarılı 
adam sargısız olduğu halde kar -
şımda duruyordu. Adam beni dik
katle süzünce tanıdı ve bir kahka
ha kopardı: 

- Vay Fransız gazeteci. .. 
Sonra müstehzi biı· tavırla ila -

ye gayret edeceğim . 
Beraberce dışarı çıktık. Adam 

yularlı reni görünce bir hayret ha
reketi yapmaktan kendini kurtara· 
madı. Sordu: 

- Başka bir nakil vasıtası bula
madınız mı? 

- Bulmuştum. Fakat yolda ka
zaya uğradım. içinde seyahat etti
ğim troyka uçuruma yuvarlandı. 
Renlerden biri ile arabacı da uçu· 
ruma gitti. Ben ve hu hayvan bir 
mucize eseri olarak yuvarlanma· 
dık. Arabacı ölünce troykayı uçu • 
rumdan çıkaramıyacağımı anla -
dım. Rene athyarak rast gele yol 
almıya başladım. Dokuz saattir 
böylece yol al.maktayım. 

Sözlerime itiraz etmedi. Yanı • 
mıza gelmiş olan bir adama Sa -
moyet lisanı ile bir iki emir verdi. 
Sonra: 

- içeri girelim. 
Dedi. İçeride bir masa başına 

oturduk az sonra biri elinde iki 
kadeh ve bir şişe viski olduğu hal· 
de içeri girdi. Mevkie emreder gö· 
züken arkadaşım adam uzaklaş • 
tıklan sonra kadehimi eli ile dol -
durdu. Kendisine de bir kadeh dol 
durduktan sonra dedi ki: 

- Anlatınız bakalım, İngiliz 
dostlarınızdan nerede ayrıldınız? 

O sırada şüphesiz rengim kireç 
gibi olmuştu. Bütün kıllarzmın di -
binden ılık bir ter döküldüğünü 
hissediyordum. Kekeledim: 

- Hangi İngiliz dostlardan hah 
sediyorsunuz? 

- Vaytolhatiye kadar sizi sü • 
rükliyen budalalardan ... 

(De'\·amı '\'Br) 

tımmn11mınımııuıtrt1nı •111111111m111mıumuı1111111nı,nuıu nnU111nı1r1ımıuua,_.. 

lhtilis 
Sabık ma~iye me

muruna ceza 
Üç sene dört ay hapis 

ve para cezası 
Sabık Maliye tahsil şubesi me • 

murlarından Emin Salih Efendi • 
ve elti: nin ihtilastan muhakemesi, dün 

- Hayır ola ... Daha hala fspiç- İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
berı~ adasının yolunu bulamadınız neticelenmiştir. 
mı? Emin Salih Efendinin 193 lira 

Hiç heldemedi~:.m halde P,'Ün - 88 kuruş ihtilas ettiği sabit görül
lerdir takip ettiğim adamla karşı- müş, kendisinden beş sene ağır 
laşmaklığım beni fevkalAde sMırt- hapse konulmasına, ihtilas ettiği 
mıştı. Maamafih vaziyetin tehlike- paranın bir misli ağır para ceza • 
si karşısında itidali de:11imi hemen sı alınmasına karar verilmiştir. 
iktisan ettim ve ~iilerek: Ancak, ailesi efradı çok olması, 

- Finlnndivadnki tetkikatım evvelce başka bir suç işlememesi , 
1 p,..;1.z tamJ!mlanmadı ki.. yanhğını teferrüatiyle ve açıkça 

Dedim. JJ ' ~ö.,i;m kcnrfirıA hifi anlatması, c-.:ızayı azaltacak sebep 
gelmis gibi gözüktii. Artık Fran - olarak gözetilmi§, ceza müddeti üç 
sızcl\ lr'lnu~uvorcfo . Soı-r11 •: sene dört ava, para cezası da üçte 

-Hangi vasıta ile gelebildiniz? ı bir nisbetinde indirilmittir . 
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~ 
'~[~h"i"··· kadın ,, taç 
gi.ymeğe hazırlanıyor! 

Ctne "ll·h" k d ' F a ı a ın .,, 
tlıek ak~.t, ondan sık sık bahsetme -
her tnurnkün mü?. ister istemez, 
&et/~rde daima kel"ıl:liıinden bah
•il 

1~10Yr ! Bu seferki bahsediş ve
'bo tıı, Yeni bir hadise: Greta Gar -
ıı~ ~k Ya.kında tnç giyecek! Bu
)e b •ıa.?ı: Yeni bir film çeviriyor 
~ ~ f ılınin ismi "İsveç kraliçesi 
~11.)~ın,, .. Greta Garbo, bu filmde 
'ııl' •çe rolünü temsil edecek. Bu 

etıe h. ·· h · k d. · · ilik • ıç §up esız en ısının ye-
~ 1" hususiyetine hayran kalaca-

lio~ bir hadise! 
~ ~endisiyle birlikte bu filmde 
-''lty 
~l ~cak erkek artist, Klark 

lsveçe dönen "tlahi kadın,, ın, ar
tık film hayatından büsbütün çe -
kildiği, orada yerleşip her zaman 
özlediği gibi tam manasile bir in
ziva hayatı geçireceği şayi olunca, 
bu haber, her yerde üzüntü uyan
dırmı§tı. "Onu perde üzerinde 

görmekten mahrum kalacağız, de
mek? ne yazık!,, Onun hususiyeti · 
ne hayran olan, yüksek ve derin 
teshirine kapılan herkes böyle dü

ştinüyor, böyle diyordu. Bu şayia, 
"ilahi kadın,, ın ağzından da teyit 
ediliyordu. -

Halbuki, birkaç ay sonra? .. iş
te, şimdi tekrar Holivudda lsveç· 
... yıldız, "İsveç kraliçesi Kristin,, 
rolünde taç giymeye hazırlanıyor! 

Bununla beraber, ortada gene 
eski ıayia dönmüyor değil: "Met
ro - Goldvin,, şirketile- arasındaki 

mukavele müddeti, iki sene sonra 
bitince, memleketine dönecek ve 
artık bu sefer kati surette orada 
yerleşecekmiş ... 

-'~ Yeni Bir Fil;~ı_I 
YARASA 

lngiltere filmcileri
ne de ilham verdi ! 

Evelin Laye 

Evelin Laye, mevzuu Ştravsm 

"Yarasa,, isimli meşhur operetin· 

den alınan "Vals zamanı,, isimli 

filmde baş kadın artist olarak oy-

Grefaya rakip sayılan 
Dorofea, çalışıyor! 

Geçen sinema mevisminde Is -
tanbulda "Mektepli kızlar,, fil -

minde görülen alman film yıldız

larından Dorotea Viyke umumiyet 
le çok beğenilmişti. Talebeyi ko -
ruyan muallim rolündeki artist ... 

Kendisi, şimdi Holivudda ... O
raya ayak basalı daha çok olma
dı. Holivudda ilk defa olarak 
film çevirecek. Filmdeki eşi, Her-

bert Marşal'dir. Dorotea Viyke, 
çevireceği filmin mevzuunu seç -

mek salahiyeti verilmiştir. Bu, Ho
livudda ilk defa film çevirecek bir 

artist için, tam manasiyle bir im -
tiyazdır. Bilhassa Almanyada Do
rotea Viykin film çevirmek üzere 

Holivuda davet edilmiş olması, 
fevkalade ehemmiyetle tefsir olu -

nuyor. Bu yıldızın, pek yakında 
bütün dünyaya şöhret salan en bü-

yük yıldızlar derecesine yüksele
ceğine muhakkak gözü ile bakılı-

yor. Hatta, bu kanaat o kadar 
kuvvetle benimsenmiştir, ki ken -
disi, "llahi kadın,, a rakip sayılı-

!erinde aleyhinde neşriyatla karşı· 
lanmıştır. 

Amerikaya varışındanberi he

men her gün getirilen hatıra def
ıerlerine, yahut resimlerine imza 
atmak vaziyetinde kalan ve böyle 

hiçbir ricayı reddetmiyen Dorotea 
Viyk, bu sayıfadaki resimde, Ho
livuda ilk ayak bastığı gün, genç 

kızların hatıra defterlerini imza • 
larken görülüyor. 

Dorotea Viykten bahseden bir 
Alman film münekkidi, şunları 
yazıyor: 

"Doroteamız, o kadar. şahsi
yet sahibidir ki... Onun simasını 
değiştirmek, belki de kendilerini 

külliyetli masrafa sokan Greta 
Garboya benzetmek suretiyle, ay
ni tipin bir ikincisini yetiştirerek, 
külliyetli bir mukavele masrafın -
dan kurtulmak istiyen Holivudcu
lar, bu teşebbüslerinde muvaffak 
olamamışlardır. 

~~~·dır .. "Düşkün kadın,, filmin· 
~··'ti ... Greta Garbonun yeni 
~ •ni de Glark Gablle birlikte çe 
~'iini bildiren bir alman mec· 
~ ~nda, §Öyle deniliyor: "Greta 
~ "h" nun yeni filmi, bir evlenme
"f~llı •kiyeai aıJacaktır. Yeni bir 
~l' • evlenmesi,, kar§ısındayız. 
~Çı bu yalnız beyaz perde üze· 
~ 'te filmin gösterili§ müdde -
'dit ~eva.m edecek bir evlenme -
~ i fa.kat, biz san'at noktasından 
~~ea'ut evlenmenin mümkün ol
~~ kadar uzun sürmesini ve bir 
\i;ı~' relen bu iki uygun yıldızın, 
~e daha birçok film çevirme

- a· 'tirıenni edelim!,, 

Bu tahminin doğruluğunu teyit 
yoJlu da, Greta Garbonun, Jsveç· 
teyken Stokholmde muhteşem bir 
villa aahn alması ileri sürülüyor. 

yor. 
nuyor. 

Onu Greta Garhoya benzeten -
lngilterede çevrilen bu filmde ler bulunduğu gibi, Lil Dagoveri 

Dorotea Viyk, yüzüne makyaj
la Greta Garbonun yüzü tesirini 
vermek için uğraşanlara gülmüf, 
"O Greta ise, hen Doroteayım .• 
Beni bana benzetmenizi tercih e
derim,, demiştir. Bugün için hakikat olan, yalnız 

Stokholmde bir villa satın almış 
olduğudur. Hatta, oradayken bu
nu baştanbaşa kendi zevkine göre 
mükellef bir tarzda döşetmiye baş.. 

baş kadın artist rolünü yapan bu andırdığını ileri sürenler de var • 

artist, İngilizlerin pek hoşuna gi- dır. Fakat, Dorotea Viyki fevkala-
Bu k'!ndisine inanışı, onu mu· 

hakkak en üstün zafere · eriştire -
cektir !.,, lrlc.ç ar, evvel memleketi olan .. , 

• 

lamıştır. Yatak odası mavi, yemek 
odası istakoz rengindedir. Perde -
ler, sarı ve beyaz sırmadan kele -
beklerle i§lenmiştir. Elektrik terti -
batmm, göz kamaştırmıyacak, 
yandan serpilen hafif, müphem 
aydınlık verecek şekilde yapılma
sını istemiştir. 

Bu villanın tamamiyle döşen
mesi, ancak öünmüzdeki teşrinie
velde bitecektir. "ilahi kadın,, m, 
dünyası demek olan film sahasın
dan el, etek çekeerk kendini ve 

: dışaraım dinlemiye başlıyacağı za-
- : 1 mana gelince,., .... kim ne derse de-

' Greta Garbo J sin, hakikat şu: Meçhul! ••• ~ ······························~·,..·············································· 
,r/U dCaSec .............................. 

Pikf ord, milyoner, 
t Karnera da yıldız ! 

~~~ce yenildiği dünya ağır 
'it ~ kı §ampiyonu Amerikalı 
~~ keyle ikinci kartılaşmasm
~ 1 kazanan ltalyalı Primo 
~·' t~'' Nevyorktan gelen haber-

1), \) l'e, Ya.kında bir film çevir -
't 'tlıyacakmıt ! 

Ilı~. '"i d·· i~~i) unya ağır sıklet boks 
"'" <>nu "D d k '-~Ud ev a am,, m, ısa 

f\ ... :e~ ltalyada kaldıktan 
tb.f~i lıvuda giderek çevirece -
~~ t il lnevzuu, boksörler muhi
~"' ~en bir hadise olacak ve S l'J:ıera, bu filmde baş ro

t\ ~k 
'bı~~ ını, ... 

filmde yumruk yumruğa gelenin, 
çok ihtiyatlı davranması, yerinde 
olsa gerek! 

o o 
Ötedenberi Holivudda en ziya~ 

de nüfuz sahibi olan ve Greta 
Garbo müstesna olmak üzere bü
tün oraya ayak basan yıldızlara 

hakim bir mevki edinen Meri Pik- ı 

ford, zaten film yıldızlarının en 1
1 

zenginlerindendi. 

den film yıldızlarından biridir. 

Şövalye 

Fransızca 
••""' • r 

ogrenıyoı' ~ 

-
Morls Şövalye 

~ti· keçenlerde bir maç sıra
~. :d~n bir kaza çıkan "Dev 
!t ~'1l fıJın çevirirken oyunu 
~~it çıkarmaması için, esas

'-hnınası, hele kendisiyle 

"Servet, serevtin üzerine ko • 
nar,, derler. Holivudun "Büyük 
icadın,, ının serveti, son hafta içer
sinde resmen birkaç kat daha art
mıştır. Londradan gelen haberlere 
göre, bir müddet evvel ölen anne
sinin vasiyetnamesi açılmış, kızı -
na 1, 144,000 dolar miras bıraktı
ğı öğrenilmiştir. 

"Herkese güler yüz gösterişile 

artistliğinin reklamını kendi yap -

tığı, kendisini kendisi tanıtıp sev

dirdiği,, yolunda bir vasıflandırma 

· d{' beğenenlerin mühim bir kısmı, 
bu benzetişlerin şiddetle aleyhin -
dedirler. Onlar, "Her yıldız, baş
ka bir yıldıza ne kadar benzemez-
se, o kadar büyüktür. Dorotea 

Viyk de, başka yıldızlara hiç ben
zemediği için müstesnadır. O, eş-

siz bir hususiyete sahiptir.,, diyor
lar .. 

Dorotea Viykin Holivuda gidi· 
şi Almanyada nasıl bir hadise teş~ 

kil etmişse, gelişi de Amerikada 

öyle olmuştur. Bu arada istasyon· 

da gazete fotoğrafçılarının ayrıca 
bacaklarının resmini çekmek iste -· 

melerine razı olmaması da, bir 
hayli dedikodu, Amerika gazete - Dorotea Viyk 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
film artistlerinden en ziyade ki - ı ziyade İngilizce - Ameirkan ingi
me ait olabilir? ... Kadın değil, er- lizcesi -konuştuğundan, fransız • 

kek?... "Parisli şarkıcı,,?... Evet, cayı unutmuş değil, fakat lisanını, 

Moris Şövalye! Amerikan İngilizcesi aksanının te-

Moris Şövalye, ıimdi Holivud - siri altında şive farkıyla söylüyor

dadır. Acaba orada ne yapıyor?. muş! 

Bir film artisti, bilhassa böyle hü- Şu günlerde memleketine döne-

yücek yıldızlar arasında yer tuta- rek Pariste birkaç konser vereceği 
bileni, ya film çeviriyordur, yahut 

da çevirmek üzeredir. Tabii Şö -

valyenin de orada bulunuşu, film 

işiyle alakadar ... Fakat, orada yap 

tığı başka bir şey var, ki en merak 

uyandırıcısı bu! 

için, fransızcayı en düzgün konu • 

şan Parisli Fransızların Amerikan 

İngilizcesi aksanını farkederek 

kendisinden teveccühlerini esirge

meleri endişesiyle, fransızca ko • 

nuşma dersi almıya lüzum gör .. 

Moris Şövalyenin Holivudda müş ! 

yaptığı en merak uyandırıcı şey, "Parisli şarkıcı,, yı çevirerek 

fransızca öğrenmesidir. Tuhaf, de- birdenbire parladığı zamanlarda, 

ğil mi?. Bu halis Parisli Fransız, İngilizcesine güvenemiyerek, Lon· 

Amerika toprağında fransızca öğ· drada konser vermesi hususunda-
rensin ! k l k i ısrar ara arşı bir hayli tered -

Meselenin esası şudur: Moris düt geçiren Moris Şövalye, şimdi 
Şövalye, son senelerde İngilizce 

konuşulan muhitlerde fazlaca kal

dığından, kendisi de fransızcadan 

İngilizceyi, - Amerika:ı İngiliz • 

cesini - frnasızcadnn daha düz • 
gün söylüyormuş! 
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HİKAYE 
Sanki 

İhtiyar şair, sessiz ve kimsesiz 
denize uzanan balkonda genç ve 
sevgili karıama ıöyle diyordu: 

- Sevgili Emel!.. senin ismini 
verdiğim "Emel tiirleri,, arlı en 
son rengini alıyor. Geçen gün bu 
uzun tiiri büyük tairin huzurunda 
okudum. O yarım asırlık yüce de
ha bana ne dedi bilir misin?. Ön
ce kuvvetle elimi sıktı. Sonra 
mes'udum dedi. Bu yüksek abide-

nin huzurunda bütün edebi var
lığımla iğilmek isterdim. "Bu bü
yük adamın bile karşısında baş eğ
diği abide sade 5ens1n Emel. (E-

mel şiiri) senin bütün güzellikleri· 
ni aksetirdiğim bir aynadır. Sen bu 
aynada yaşıyorsun ve ebediyyen 
yaşıyacaksın !.. 

Genç kadın durgun ve seniz 
dinliyordu. Şair: "Saadetinin ge -
nişi iğini hissediyor musun? -Dedi
dillerde ve gönüllerde ebediyyen 
yaşamak bu ne saadet! .. ,, 

~nç kadın arkasındaki atkıya 
daha çok biiründü. Gece serindi. 
Üşüyorum dedi. Sonra ayağa halk. 
tı. Odama gidiyorum!.. ihtiyar şa
ir sevdiği ve tapındığı kadını sev· 
diğ ve tapındığı ~iiri okuyonnuf 
gibi süzdü. Gidebilirsin!. dedi. Ma 
dem ki kalbimdesin o halde gide • 
bilirsin!,, 

Daltikalar ve naatler geçti. '!hti • 
yar şair hala balkondaydı. O şimdi 
bir gece kadar karanlık ve deniz 

gibi durgundu. kararmıt ufukların 
arkasındaki çalışan ve işliyen ay -

dınlık cihan gibi bu küçük gölgede 

de işliyen ve çalışan bir cihan var· 
dı. Düşünüyordu. Hayalinin nurlu 

ve geniş cngininde timıekler · ça • 
kıyor ve yıldızlar uçuyordu. Bu ı • 
şıklarla Emel şiirinin yarım kalan 

satırlarını süsliyecekti. Birden aya 
ğa kalktı. Ne zaman düşüncesine 
yeni bir sema açılırsa böyle ani bir 

harekette bulunurdu. Demindenbe 
ri hisler ve düşünceler önünde bir 

saman yolu açmıştı. Emel bu yolun 
sonunda bir küme yıldızdı. Yavaş 
yava§ önünü görmeden yürüdü. 

Hisler ve fikirler canlı birer keli • 
me halinde dimağında son ~ekille· 

rini aldığı zaman sevinçle durdu, 
etrafına baktı. 

Bahçenin kumlu yollarına kadar 
gelmitti. Uzakta lcesif ve karanlık 
çamların arasında küçük ve titrek 
bir ıtık gördü. Y ava§ yavaş oraya 
doğru ilerledi. Işık çamların ara -
sında gizlenen (Hayal) kameriye
sinden geliyordu. 

Kamıeriyenin iyice gözüktüğü 

bir noktada durdu. 

Kameriye karışıktı.. İçinde kü
çük bir elekt-:·ik feneri yanıyordu. 

iki insan gölgesi vardı. Ve küçük 

camdan şekiller pırıldıyordu. Bir
den bire bir ses onu bütün düşün

celei"inden ayırdı. Bütün dikkati 
sivri bir okun ucunda kameriyeye 
kadar uzandc. Kulaklarından bey 

nine bir kurşun gibi geçen bu ses 
kesik kesik şöyle diyordu: 

- Mecit daha hızlı söyle .. Oh .. 
senel~rden beri ruhum bu bunağın 
1~arşı!ında uyuş ... 1uş !. 

3.: ıeeı.: Emr..!in 'esi, Emel söy • 
!-~'°"' lcadar iyi tanıyordu. 

R~ sesi yOz bin sesin içil'den ıe· 
ltiyp'l"tn. 

intikam 
Yazan : H. Adnan 
Bir an içinde Emeli gördü. O

muzları ve göğsü çıplaktı.. Göm
leğinin sağ tarafı beline kadar 
dütmüf, ve hasır koltuğa geliti 
güzel oturmuştu. Fakat beline bir 
yılan sarıldı.. Yılanın sıktığı da
ire gittikçe daraldı.. Emel, yattı
ğı yerde sap sarı kıvranıyordu .. 
ihtiyar şair az daha çıldıracaktı .. 
Bir lahzede atılmak, o yılanı ez -
mek ve Emeli kurtarmak istedi .. 

Fakat gene kameri yeden gelen 
titrek bir ses, boğazına yapıfan 

bir el gibi onu olduğu yerde dur • 
durdu. 

ihtiyar ıair görüyodu, anlı -
yordu.. Bu kadın!. Emel!.. Ya
nındaki Mecit !... Kim bu Mecit?. 

Şoför Mecit !.. Evet bu iri ya • 
rı adam kendi 9öförü Mecitti. 

Sevi§iyorlardı. Ah güzellikle • 
rini ve hatıra11nı asırlara naklet -
mek istediği ve taptığı kadm, bu 
kadar dütkün ve alçak mıydı. 

Çılgın bir dütünce ıairi yerin • 
den sıçrattı.. Geldiği yoldan deli 
gibi koıarak evine girdi. Kotar· 
ken haykırıyordu: 

- Emel ölmeli!. Emel ölmeli!. 
Çalı§ma odasına girdiği zaman 

tıkanacak gibi oluyordu. Bakıt • 
ları keskin ve korkunçtu.. Birden 
bütün elektrikleri yaktı. Yazıhane
sinin bir gözünden sivri bir han • 
çer çıkardı. Sivri ve parlak bir 
hançer.. Birden hançeri tehditle 
salladı: 

En büyük ıairin bile takdir et
tiği (Emel şiirleri) bir tomar ha· 

linde masanın üstünde duruyordu. 
İhtiyar ıair çılgın gibi o kağıtla -

rm üstüne atıldı .. Elindeki hançer 
ile kağıtları parça parça edince 

bir kibrit çaktı.. Şairin son eseri 
solgun bir alevle yandı •• 

ihtiyar şair son parçanın da bü· 
külüp kül olduğunu gördükten 

sonra kalbine süngü girmit gibi 
haykırdı: 

- lıte intikam!. Emel öldü .. 
Onu ben öldürdüm! .. 

Ebediyet kadar yaşıyacak olan 
Emel, düşkün ve fani bir insan gi
bi öldü! .• 

Birden ölü gibi sarardı ve bas
tığı yere yıkıldı. 

Karısı oda kapısında yarı çıp -
lak bir heykel gibi duruyordu •• 

Gözleri kocasının yerde kıvrıl~ 
cesedine nefretle baktı .• Dudakla
rından acı ve keskin bir ses çıktı: 

- Sanki intikam! .•• 

•mııımı11t11ıımar.mımıııııuıaııllidıuuwlDIJllltHll~llMDI 

Kaçak sıgara 
Dün limanımıza gelen Refah 

vapuru dümencisinin kaçak köylü 
11garası getirdiği haber ahnmıt ve 
derhal yakalanmıştır . 

3 kadın katili 
Roma, 10 (A.A.) - Üç kadını 

parça parça kesmekten dolayi ida· 

ma mahkum edilmit olan esar Se

viatti arkasından kurtuna dizile -
cektir •. 

Haber alındığına göre maktül
lerden biriıinin ailesi zarar ve zi· 
yan olarak katilin kellesini istemit 
fakat bu talep 1 ecllie4ilmi§tİr. 

yangııı Cihankonferansın- De·niz ortasında 
da söylediklerimiz 

Bir motör tutuşmuş ve üç tayfayla (Baş tarafr 2 inci Sayrfada) 
Şurasını tekrar etmek isteriz ki 

bir takım manialar ve engellerle 
dolu olan beynelmilel ticaret saha 
ıı ve döviz tahdidatlarında olduğu 
gibi tarifeler hususunda da ancak 
iki taraflı usulle temizlenebilir. 

Bunun için evvelce de tebarüz 
ettirdiğimiz gibi iki taraflı usulü 
beynelmilel mahiyette kararlarla 
çevrelemek kifayet eder. Bu karar 
lar ınezkiir usulün işlemesini kolay 

lattırac~ktır. 
Tarifelerin beyn~lmilel bir mu· 

kavele ile ufki olarak indirilmesi· 
ne gelince, bunun tahakkukunu 
güç buluyoruz. 

Dedikten sonra, gümrük tarife • 
terinin beynelmilel icabata göre 
hazırlanmasındaki mütkülatı izah 
etmi9lerdir. Bilhassa Japon mu • 
rahhasının da çok makul buldu -
ğunu kaydererek ve memleketin 
kendine göre vaziyeti ve iktısadi 
bünyesi nazarı dikkata almmakaı· 
zın tarifelerin ufki olarak tenzili 
nin adaletle telifi kabil olmıyan 

vaziyetler ihdas edeceğini söyle -
mişlerdir. 

Bunu müteakip Türk tarifele • 
rinden bahsederek: 
"- Hassaten Türk tarifesine 

gelince, mezkur tarifenin 1929 dan 
beri mevcut olduğunu burada ge · 
çerken kaydetmeliyiz. Türkiye an· 
cak bu tarihten itibaren dir ki 
memleketin bünyesine ve iktısadi 
tekamülüne tekabül edecek olan 
{specifique) bir tarife tanzimine 

çalışmıttır. 

bir zat feci bir surette yanmışlardır 
Bu ayın üçünde Soğan iskelesin. Motörden çıkan ilk kıvılcııı1' 

den Karacabeye 500 teneke ben- müteakip müthiş bir iştial olrrı0~ 
zin yüklü olarak hareket eden bir makinistle İsmail bey derhal P11 

motörden düne kadar haber alına- çalanmışlardır. # 

mamıştı. Bandırmada beklenen Motörün ön tarafında buloıt•~ 
motörün gecikmesi merak uyan - İnebolulu Mustafayla Atineli ti• 
dırmış, lstanbula sorulmuş, motör di birden denize atılmı~lard~ 
buradan hareket etmiş ve Bandır- Hamdi ilk şaşkınlıkla motörÜJ1 • 
mada bulunması icap ettiği halde, tında kalmıt ve başından yars.lıı' 

tıf· 
haber alınamaması bir kazaya uğ- narak kan akmıya batlaın'' d 

radığı şüphesini uyandrımıştır. İnebolulu Mustafa arkadaşın:n b 
Dün gelen haberler, bu şüpheyi vaziyetini görünce yüzdüğü isti~.·· 

teyit etmiştir. Bu haberlere göre metten dönerek onu kurtarmak 1~ 
Bozhurun açıklarında birkaç insan temiştir. Bu esnada daha feci ~ı 
cesedi ve yanmış motör enkazı 1 vaziyetle karşılaşmışlardır. Mot~~ 
görülmüştür. devrilmiş, tenekeler denize döl<il, 

Bu kaza hakkında yap - müş, motörden yükselen 11 

tığımız tahkikata göre motör tu - levler arasında yanarken, çe< 
tuşmuş ve içinde bulunan üç tay • resini de tutuşturmuş, iki tıt1 1 
fayla benzinleri götüren İsmail B. fanın çırpındıkları yerde de ye.'I': 
isminde biri yanmışlardır. yavaş benzin ateş almıya bııtl• 

Facia deniz ortasında ve hen - mıştır. 
zinin ani parlayışıyla vukubuldu • Seyyal lavlar arasında iki tı~ 
ğundan hiçbir tedbir alınamamış fa artık birihirini bırakmı§lar, 1 , 

ve yolcular tüyler ürpertici bir teşler arasında bağıra bagı 
mücadeleden sonra can vermi9ler· ra can vermişlerdir. 
dir. Verilen malumata göre, ateş Yananlar, biri lsmail öey diğe~ 
motörden çıkmış ve derhal benzin leri İnebolulu Mustafa, Atiıı~ 
tenekeleri ateş almıştır. Hamdi ve Ali i~minde dört ki,;Jıf• 

Arnerikada iktısadi 
1 buhran nihayet bulrnuŞ' 

Iktısadi hayatın her safhasında 
canlılık ve kalkınma var Binaenaleyh Türkiye, henüz tec 

rübe devresini geçirmemi' oldu - ı 
g"'undan icap . eden uymak kolay • NJw· kt L!:b ...,...::--.-"'.'"....!~.1 "!'"d~.-.... ~~-k~l-~...,.d.....,.d~-... . -.kl'kl k l 

v~ yor aw HC1 er ffAI ısıne a a e egı§ı ı er ar§ısınds ~ 

lığını elde edememiştir. Bunun göre Amerika iktisadi buhrandan dık. Memleke\in İ§ tarihinde n•~ııı 
içindir ki böyle bir devidre tari • tamamile kurtulduğuna kanidir.A· tesadüf edilen bir refaha doğrııJ 
fey aksülamellerini hesabedeme • 'k T' N · Am ·k merı a ıcaret ezaretı, erı a rümekteyiz.,, .ı,ı 
den ufki olarak indirmek çok müş- ~ehirlerinin yüzü içinde tetkikler Geçen Kanunusanide çelik i•tV'. 
kül olur.. yapmış ve bu tetkikler neticesinde salatı yüzde 12 ye inmitti. Hali~' 

Reisimiz, tarife siyaseti hak -
bu kanaate vasıl olmuştur. Ticaret zırda yüzde elliye çıkmı9tır. , 

kındaki müzakerelerin açılı,ından ··e 
Nezareti bütün Amerikanın iş ha· Çiftçiler malları çok mü•ait i.I , 

bu meselenin aırasiyle aşağıdaki re' 
yatını derinden derine tetkik ile retlerle satıyorlar. Hergün üc 1 noktai nazarlardan tetkikini tav - tı 

siye etmittir: 
şu neticelere varmış bulunuyor: ler artıyor. Gazetelerdeki iiiJJ 

· iktisadi buhran tama mile geç • tezayüt ediyor. , 
a - Ziraati himaye eden tarı- e 

feler, miştir. Buğday ücretleri yüks~ı.meıct J 
d · Memleketin her tarafında ikti • dir. Demiryollarınm kazancı ~ b - Sanayii himaye e en tarı-

aadi hayat canlanmaktadır. artmı•tır f eler, ~ · ~( 
c _ Varidatın tezyidini istih • . Ticaret odalarile Ticaret Neza - Toptan satıtçılar, satıılarııı f,t-

daf eden vergi tarifeleri, reti tarafından neşrolunan istatiı - de elli yükseldiğini de söylüyo~ ·~· 
d _ BorçlMın tesviyesini ko - tikler işsizlerin azaldığını, ücretle- Detroit havalisi, buhranlar 'fıı' 

laylattırabilecek tarifeler. rin düzeldiğini, satışların arttığını de kıvrandıktan sonra refah yo ı' 
Reis tarafından iltizam olunan gösteriyor. nu tutmuştur. Mayıs ve Hazir•" 

bu usul evvelbeevvel ınevzuun a- Posta ve telgraf varidatı, elek· ymda~i satışlar rekor kınnıştff'·17, 
çıkça ifadesini icap ettirir.. trik ve hava gazi sarfiyatı, sanayi Hatta evlenmeler bile artın•§ 

Şurasını ilaveye müıaraat edi- istihsalatı, telefon tesisatı, ve oto • lunuyor. tll 
yoruz ki, Türk tarifesi yurakda mobil kullanılması, toptan ve pe - Ticaret Nezaretinin bu raP

0 ıf' 
tasrih olunan gayretlerden mül- rakende satışlar hep artn:ııttır. halk üzerinde çok iyi tesir ysl'ıı11 • 
hem olmu, ve ileride ayni ga- Nevyork Ticaret müdürü şu söz· tır. İki sene<lenberi hallt nıüteıı'Jıl ' 
yeden mülhem olacaktır. Biz, leri söylüyor: diyen buhrandan bahsedi>'0:bİ' 
mevaddı iptidaiyesi ziraatimiz ta- "İktisadi hayatımız canlann'ıc;~ - Artık buhran lafı kapanrnıt ~· 
rafından mebzul olarak verilen tadır. Geçen dört ay zarfında fev· dir. ,,,•-' 
ıanayiin ihdasını himaye etmek ••••••••••u•••••••• .. •••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••''11Jt1' 
mecburiyetindeyiz.. kafidir. ı fikri ve prensibi hakim olın• tl~ 

Söylemitler ve ihracat sanayi - Bu izahatı bitirirken neticeyi C - Beynelmilel mahiY~ ti'( 
inin tanzimini ve Türkiye gibi iç· kısaca arzetmemize müsaadenizi kararlar, iki taraflı usulün it1:1'~f 
timai ve iktısadi tekamül halinde rica ederiz: sini kolaylattırdığından, ı11et11'( 
bulunan memleketlerin ihtiyaçları A - Konferans evveli., fiatla • kararlar, bilhassa en ziyade bıl' 
mütemadiye artmakta olduğundan rın yükselmesini temine en elve - harı müsaade millet ahkaı111 ıı ~jf 
bu ihtiyaçları ithalatla tatmin et • ri~li vasıtalar hususunda mutabık günkü şartlara daha uy.s0 

0wıı' 
mek lazım geldiğini ileri sür.müt • kalmalıdır. Bu tereffü tahakkuk ,ekilde tefsir ederek tanzıtl 
lerdir. Bundan sonra: . ederse bir çok (spesifique) tarife- malıdır. c:tlrı': 

"Bunun içindir ki, bizim tıcaret lerin fihristi kendiliğinden tanzim Biz, kendi hesabıı:~ı~.a ~11i);, 
siyasetimizde hiç bir (autarichie) edilı;niş olacaktır. sını tekrar ederiz ki, butu~ )'ııP .• 
fikri yer bulamaz. Böyle bir infi • B- Bu mesaiye müvazi olarak terilerimize azami kolayl~~ i~~; 
ratta bulunmak hatasına dü~mek- tarifelerin indirilmesi derpiş olun mağa ve münasebetlerinı~ı~etil' 
ten çok uzağız. Bilakis, milletlerin malıdır. Bu tenezzül muhtelif eden engelleri, imkan nı~ )1jı- , 

faaliyetleri ile tam.amlanabilme • memleketlerin aralarındaki tica - ortadan akldınnağa arn!l f,~~I 
sini istiyoruz. Nev'i değişebilecek ret ve ilctısat münasebetlerine gö • Bu siyasete biz, kO~e j}e~t, 
olan ve kat't miktarı her halde a • re ve iki taraflı ihtilafnamelerle tan çok evvel başladık " ıılle 
zalmıyacak olan ihtiyaçlarımızın vapılmalıdır. Bu itil~fnamelere de devam etmeğe katiycn 

11 

mahiyetini nazan itibara alınması doğru ve adil bir mütekabiliyet miş bulunuyorw~ 
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~~Pastacının dikkat edilecek Sözleri: Boğulan kadın Kavgası 

1, eden bazı şekerler bulunmuyor?. Muharriri: Ömer Rıza Suçluların davasına ağır - 45 -
cezanın devamı Markus ta cevap verdi: kıza teş<:kkür ederek ilerledi ve e· 

~ b' . (Bq tarafı l lncl ııayıfada) ihtikar ikinci ve üçüncü 
ellerde imiş 

İstanbul ağır ceza mahkemesi , 
Beyoğlunda Rumeli hanında Ma • 
dam Antuvanettayı parasına ta • 
ma ederek boğmaktan suçlu Sok • 
ratla çalınan eşyadan bir kısmını, 
çalındığını bilerek satın almaktan 
suçlu T odorinin muhakemelerine 
dün devam edecekti. 

- Meryeme deyin ki ona kal - vin kapısından girerek dik dar mer 
bimin bütün sevgisiyle merbutum. divenlerin önünde durdu. Ortalık 
kurtulmak nasip ise onu muhak •

1 

karanlıktı. Yukardan sesler geli • 
kak Tnyrada bulacağım. Ölür - yordu. Kalip, ses çıkarmadan din· 
sem onun mesudiyetini diliyerek ledi. Meryem konu~uyordu. Kalbi 
gözlerimi yumacağım.. Bütün di· az kaldı duracaktı. lçerde konutu· 
leğim, onun beni unutmamasıdır. yorlardı. 

"6"" ırıyle, bir pastacı ile görüş • 
ur. 

· '-tuhar · · . dt rıranıızle pastacı arasın • 
~ ctreyo. d fil tibi n e en konuşmayı oldu • 

1.t naklediyoruz: 
~ıı "h.rririmiz - Usta, itinizde 

llıdı"' ' k ,
1 

gınız tekerleri nasıl ve ka-
p 'Yorıunuz?. 

lstac B' ~I il 1 - ız şekeri toptan, çu· 
l~,l' e alıyoruz. Yüz okkasını, 38 

il., 

-....Fak di)' a.t piyau.da pahalılık var, 

'ıı 0'~r · Halbuki siz kullandığı · 
. ~ erleri ucuz olar~ k tedarik e· 
~ 1Yorsunuz, demek. Küp !C"' 

._d ~~Harda altmr! dört kuru!a 
,, çıkını, .. 

, ........ E.,.e~ fakat bizim kullandığı· 
~ ~kerın cinai adidir. Dediğim 
~ ~ 'ou cina şekerler çuvalla sab· 
t'_ erli malıdır. Halbuki küp şe· 

' "'ti~ A 'dı . VTupadan gelir. Bunlar 
' k ıle satılır. Bu şekerler pi • 
~ da zaten yok. Şimdi almak i· 

S•luanız bulamazsınız. 
'Niçin?. 

~~Niçin olacak, saklıyorlar. Tüc 
~1 llr hunları herkese satmıyor . 
~ ~1 ohm bir oraya, bir buraya 
~- .,"ruyor. e:.ılamıyor. Nihayet 

f ~ :' Yok diyenlerden biri kulağı· 
·~ •ılıyor: "Aradığın teker var 
"I\,,. tl'ı\a, üç lira fazla fiat verirsen 
•re ')' 

l:-ı .. 
1
.1 ırim .. ,, Diyor. Ve böyle bir 

li l ıra fazla fiat veren bu ,eke· 
~.: lbiliyor Evet bizim kullan • 

'-'ız ,ekerlerin yüz kilosu 38 
l-ul> • Fakat Avrupadan gelen 
dıı-. ~~rlerin yüz kilosu 45 lira· 
Siıı d •tta daha fazladır. Onun i -
lht)j t bu cinı tekerler piyasada 

l'e pahalı olarak ıatılıyor. 

il- •• 

:.ı ş,lc~ . l . d 'h 'k , qlt lf erın e ı tı i.r var mı • 
• ~d )'ok mudur? diye ,urada bu • 

"1- ~ lft.:: ;~ '7"nakaşalar oluyor. Bizim 
IUi i '1ııce ihtikarın en büyük de· 
t\irır.~ bu paıtacmın ifadeıidir . 
._~ U hu ifade göıteriyor ki bir 

' l !eker tüccarları ellerinde te 
~ 0 duğu halde muayyen fiat Ü· 

. 1-t. ilden bunu satmak istemiyor • 

~ betııek ki piyasada hariçten ge· 
~ kkerlerin ıtoku eritilmiqir . 
~ len teker getirecek olanlar 
'l )'~Pmıyorlar. Piyaıaya malı -
~'çllııktarda teker çıkarılıyor. lh· 
~, •tt.nıca ve teker mevcudu ih· 
' d nıabetle azalınca tabit fiat· 
~f I & kendi kendine yükıeliyor !. 
!\t 0~\&nhul (7), nihayet (8) ku 

' ' ~ tekerin fiatı muhtelif se • 
"le 7•n leıiri altında yüksele yük 
)'t! 64), (65) kuruta kadar varı· .. 
bi ••• 
~ i~ taraftan geçen sene bu 
~ ~ .. d~ ek . , ~ f enn perakende fiab 
'\ f• ftu. O zaman hariçte teke· 

'( '-~ı tiındikinden pahalı idi. 

'ı~' •İf lıtanb,.ıl 9-10 kuru,a 

Şeker ihtikarı meselesi üzerinde 
Ticaret müdürlüğünün vilayete 
müracaat ettiğini dün haber ver • 
miştik. Dün vilayette tahkikat yap
tık. Öğrendiğimize göre ticaret 
müdürlüğü ilk toptancıların şeker 
alım ve satımlarını tetkik ederek 
bunların muamelatında ihtikar ol 
madığı neticesine vasıl olmuştur. 
Müdürlüğün kanaatine göre şe· 

ker fiatlarında görülen f azlahk i· 
kinci ve ondan ıonra gelen alıcı 
ve satıcıların muameli.tından ileri· 
gelmektedir. Bunlarınsa mik -

tarı çoktur. 
Vilayet Ticaret müdürlüğünün 

müracaatı üzerine derhal tahki -
kata ve ihtikarın önüne 
geçmek için idari tedbirler almıya 
başlamıştır. 

Vilayetten bu hususta bütün 
kaymakamlıklara tebliğat yapıl • 

mıttır. 

Toz şeker kullanalım . 
Ticaret itleri ile alakadar bir zat 

dün bir muharririmize bu işte hal· 
kın da rolü olabileceğini, meseli 
en çok f iat yüksekliği göıteren 

kesme teker yerine toz ıeker kul • 
}anmakla teker fiatlarını bir kaç 
gün içinde tabii haline indirme • 
nin birazda müıtehlikin elinde ol· 
duğunu aöylemiıtir. 

Sumer bank 
Yeni kadro ve me

murlarile işe 
başladı 

Sümer bankın tetkiline ait ha· 

Fakat, T odori, serbest bırakıl -
mamasına itiraz ettğinden, Dosya 
İzmit ağır ceza mahkemesine gön 
derilmiş bulunuyordu. Bunun için 
şahitler çağrılamamıştı. 

Dün, muhakeme şahitlerin çağl 
rılması için 27 Ağustosa kalmı~ • 
tır. 

T odorinin itirazını gözden geçi· 
ren İzmit ağır ceza mahkemesi , 
bu itirazı, redetmiştir. 

Esrar ve eroin 

Eroin kaçakçılığından Ihsan, 
esrar kaçakçılığından Neş'et ve 
Akif Efendiler, dün akşam geç 
vakit adliyedeki dokuzuncu ihti • 
sas mahkemesine gönderilmi,Ier • 

dir. 
Sorguları yapılmış, şahitlerin 

çağrılması için muhakeme kalmış • 

tır. 

Müstehcen neşriyat 

Mahkemenin eski karar1nda 
israrı 

lstanbul ikinci ce:ıa mahkeme • 
si, Vala Nurettin Bey aleyhinde 
"Rahiplerle rahibele~ arasında,, 
romanından dolayı açılan ve le· 
cil edilmiş olarak bir ay, bet gün 
ceza kararı ile neticelenen müı -
tehcen neıriyat davasını, kararı, 
temyizce ikinci defa bozulmuş o· 
larak gömıÜf, tekrar eski kararı 
vermiştir. 

Dolandırmaktan suçlu 

- 28 -

Lamba 
Domiıyen, Meryemi bulmaktan 

ümidi ket.mitti.. Ümidi kesmiyen 
biri Katipti.. Kalip gecesini gün .. 
düzüne katarak Meryemi arıyor • 
du.. Onun için Günlerce Gallo -
sun izini gözetledi.. Bir sürü ca· 
suslar kiralıyarak bütün romayı 
taradı.. Onun casusları, her yere 
girip çıktıkları halde Meryemin 
yerini bir türlü bulamamışlardı. 

Gallos ile karısı Romadan ayrı 
larak gemiye binmek için Ostia'ya 
hareket ettiği zaman, Kalip onu 
takip etti. Fakat onun Suriyeye 
gitmek üzere olduğunu anladıktan 
sonra Romaya döndü. Fakat bir 
teıadüf Kalip'e fevkalade yardım 
etti. 

Kalip bir gün odur için bir lam· 
ha almak ihtiyacını hissetmiş ve 
bir dükkana girmitti. Kendisi lam· 
halara bakıyorken, bilhasıa biri, 
son derece nazarı dikkatini celbet· 
mişti. Göğdeleri birbirine girmi§ 
iki hurma ağacının tepesinden sar· 
kan iki zincire iki lamba asılmıştı. 
Kalip hurmalara bakarken gözü a· 
§ağı doğru kaydı, ve kaideye bak· 
tı. Ağaçlar bir çay kenarında idi. 
Kıyıda, büyük ve suya doğru çıkın 
tılı bir tat duruyordu. Kalip birden 
bire hatırladı. Kendisi ile Meryem 
çocukluklarında nice defalar bu ta 
şın çıkıntısı üz~rinde oturmu§lar 
ve Erdenin sularında balık avla· 

mr~l.ırdı. 

Kendisine, lstanbul Ticaret oda Kalip'in gözleri sislenir gibi ol -
zırlıklar bitmit ve kadrolar tan -ı sına menaupmu§ süsünü vererek du ve önünden çocukluğu geçti. 
zim o unmuş tur.. Banka bugün Sanayi Kredi Bankasının Galata • bazı tacirlerden kayit parası top • Bir gün Meryemle birlikte ayni yer 
da.ki binaıında filen muamelata la.maktan suçlu Mahmut Saim, de balık tutuyorlardı" Derken bir· 
başlryacaktır. dün lstanbul üçüncü ceza mahke- den bire büyükçe bir balık görün· 

S 
mesinde muhakeme edilmi•tir. mü§, ikisi de bu balığı yakalamıya 

umer bankın ıanayi teıkilitı ır Mahkemede Tı'caret d ug"' ra•mı•lar, tam bu sırada Merye 
ıemasına göre bünyesi lstanbul r ' o asını a· ır ır 
ve Ankarada teşkil edilen iki şube vukat Methi Bey temsil ediyor • min ayağı kayara~ suya düşmÜ§ ve 
ile bankaya merbut bet fabrika • du. Mahmut Saim, suçunu inkar boğazına kadar gömülmüş. Kal ip 
dan ve bu fabt ikalar mamulatmın etti. Dinlenilen bir tahit suçlunun, hemen suya dalarak onu kurtannıt 
sürümü ile meşgul satış teıekkül - kendisinden Ticaret odası namı - h. 
lerinden terekküp etmektedir. na on lira aldığını söyledi. Kalip satıcıya yaklatarak: 

Sümer Bank Müdüriyeti Umu· Muhakeme, batka şahitlerin de - Bu iambayı alıyorum! Dedi. 

miyesi, Ankaraya nakledilinciye çağrılmasına bırakıldı. Bunu kimi yaptı? .. 
kadar lstanbulda kalacaktır. Na- M""b • • - Bilmeyiz. Biz bunları Septi • u aşırın mahkumiyeti d H · · 
kil muameleıinin eylül iptidasın - mus'tan alıyoruz. Ken isi ırıstı • 
da yapılabileceği tahmin edilmek- Sabık icra muhatirlerinden yanların papasıdır. Şu sokaklarda 
tedir.. Hamdi Efendi, evvelce bir borç- ikamet eden Hıriıtiyanlar onun ma 

Banka Umumi Müdürlüğü kad- luya ait ödeme emrine ait kağıt iyetinde çalışırlar ve bunları yapar 
rolarında esaslı tahavvüllere lü • üzerinde değitiklik yaptığı bu ka- lar. Bilhassa bu lambalar, çok ımüt 
zum görülmü,tür.. Yeni kadroya ğıda. borçlunun imzasın: attığı leri kazanıyor. 
nRzaran umumi müdürlük iki ana noktasından muhakeme edilmiş Kalip, o akıam .. lambayı taııya· 

beraet etmi•ti • ' ' ' h ıubeye ayrılmıştır. Banka i~leri T rak Septimus un san at anesine 
şubesinde Umumi Muhasebe Mfr· Bu karar temyizce bozulmuş doğru yürüdü. Fakat burası ka -
dürlüğü, Tic"ret ve lttirakler Mü· ve gene beraat kararı verilmitti.. panmııtıı. Kapıyı henüz örten bir 
dürlüğü, Umumi Muhabere Mü • Dün İstanbul ağır ceza mahke- kız, onun şaşkın şaşkın durduğu· 
dürlüğü ve Mali Muamelele

7 
ola· mesi, temyiz umumi heyetinin na dikkat ederek ne istediğini sor· 

ıt ~Yordu. 
~~t~ki fiatlar bugün geçen 
'lf l,~ l\ı.betle dütmüttür. Şimdi 
~ 8 ~ ~l tekerin kilosu 7. niha 
~ l'Uta. alınıyor. 

rak dört ıerviı ihdas edilmiştir. bozmasına uyarak Hamdi Efendi- du: 
Servi11ler lüzumu kadar müte • yi vazifeyi sui istimal suçundan - Kızım, şu lambayı yapanı a • 

ha11ıs ve memuru ihtiva etmekte- üç ay hapse, üç ay memurluktan rıyorum. Dir kaç lamba siparişe. 
dir. mahrum kalmağa mahkum etmiş, deceğim !. 

Sanayi i,leri kıımında Kimya ancak, evvelce baıka mahkunıiye- - Çok güzel lamba değil mi? 

~ e olduğu halde şeker daha 
~ ''-blabilecek iken naııl olu· 

\1't?. ~ada 10-15 kurut fır· 
"-et bu f ırlayı, bazı taraflar l' r": t&hit görülüyor? .. 

~l'tt layıtın mantıki görülen se-

Sanayii, Yünlü menıucat Sanayii ti olmadığı düşünülerek cezası te- Yarın geliniz efendim .. 
ve pamuklu menıucat ıanayii nam cil edilmittir.. - Yarın gelemem, kızım. 1 __ l .. llllllllM1llUlll_,.,,,..IBJIQllllD1Hllm1Rlll-unıtl ___ llD 

ariyle üç tube ihdaı edilmiştir.. heyeti ile Hukuk Müşavirliği ve Kızcağız siparişin kaybedilme • 
Bu tubelerin müdürleri, Fen işleri istatistik tetkikler servisi bulun - sinden korkarak kendisine verilen 
Umumi Müdür muavininin riyaıe- maktadır. talimat hili.fma ona bir ev göster • 

ti altındaki teknik komiteyi teşkil latan bul şubeıi Müdür Vekilli- di ! 
etmektedir. ğine Muamelat Müdürü olan Mu· - Şurada otururlar. isterseniz 

- Romada son gecemiz, artık 
kurtulacağız ve deniz yüzü görece 
ğiz. 

-Y avaşsöyle kızım! Merdiven -
de ayak sesleri duyuyorum. 

- Fareler olacak, buraya kim 
gelebilir ki. 

Kalip, bu muhavereyi dinledik • 
ten sonra merdivenleri tırmandı. 
Ve odanın içine daldı: 

- Affedersiniz. Meryem! Nika· 
nor kapısında ayrıldıktan sonra bu 
rada tekrar buluşacağımızı kim 
tahtiıin ederdi. 

Meryem korkmuştu: . 

- Senin burada işin ne? 

- Şu lambayı yapanı arıyorum. 

Manzarayı hatırlıyor musun? Seni 
bulduğumdan ne kadar memnu • 

' num... 1 
Nu hiddetinden köpürüyordu: 

- Seni domuz seni ! Bizi tekrar 
felakete sürüklemek için mi, gel • 

din?! .. 
Kalip cevap verdi: 

- Seni Tayredeki evde çayır ça 
yır yanmaktan kurtaran ben değil 
miyim? Seninle birlikte Meryemi 
ben kurtarmadım mi? Meryem Ni· 
kanor kapısının üzerinde aç ve su· 
suzken ona yiyecek ile su atan ben 
değil miyim? Hayır, ben sizi feli. • 
kete sürüklemeğe gelmedim. Sizi 
Domisyen'den kurtarmıya geldim. 

- Evet, kurtarmak ve eıir et -
mek, senin ne kara kalpli bir a • 
dam olduğunu biliyorum. 

Nu Kalip' e karşı tehditkar bir 
vaziyet almıştı. 

Meryem müdahale etti: 

- Dur Nu. Dedi ve Kalip' e dön· 

dü: 
- Kalip. Sen beni ıevdiğini söy 

lüyorsun. Biliyorsun ki seni ıevmi
yorum. Seninle evlenmiyeceğim. 
Markosa da varmıyacağım. Buna 
rağmen sen beni eline geçirerek 
bir esir gibi kullanmıya razı mı • 
sın? Razı değilsen itine git. Beni 
halime bırak. Ben de sükunet için· 
de gideyim... • 

- Luna gemisile Tayreye mi?. ' 
-Evet. 
- Ben de seni muhayyer bıra • 

kıyorum. Ya bana var da Markuı 
kurtulsun, yahut beni reddet. Ben 
de Markusu öldüreyim. Veya öl • 
dürteyim. 

- Böyle bir teklifi ancak kor • 
kak adamlar ileri sürerer. 

Teklifim üzerinde ısrar ediyo. 
rum. 1 

- O halde ben de seni reddedi-
yorum. Ne istiyorsan yap. 

- Son sözünüz bu mu? 
- Pı.ıdur. 

- J halde Luna gemisinin ıen• 
siz gideceğine kani olabilirsin. 

Kalip kapıya doğru yürüdü ve 0 • 

rada durdu. Nu ona vahşi gözlerle 
bakıyordu. Kalip Meryeme baktı 
baktı. Ve nihayet ağzından şu sö~ 
ler döküldü: 

- Dediğimi yapamıyorum! Mer 
yem. Sen haklısın. Ben hayatımı 
bana b:ığışlıyan Markusla bu ka. 
dar uğraşmamalıyını. ~? "eden bir türlü izah edil -. ,, Umumt Müdürlükte bir teftiş hip Bey tayin edilmittir. sipariıinizi onlara veriniz. Kalip •-...:...-...:....___::...... ___ ..:.... _____ :._.:..:.....:~..:.:...:.:.=.:.:.~.:.:=:...._:_:=~'._-------~(~De~vamı \'ar) 
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FUTBOL Fatih dairesinde nikah
ları kıyılanlar Spor Kafilemiz 

Spor değildir ! 
Bu hafta Fatih belediyesi nikib 

memurluğunda 19 çiftin nikahla
rı kıyılmıttır: 

- -----
Dün akşam Rusyaya doğru 

1119 ılpbe yok ki, Mlttln bir apor dönyuı- J dünyanın kabul ettiği ve kitapla· Muallim Leman Hanımla müli· 
hareket etti 

am ve bat&a aponı .even ve .evmlyenlerbı k d •v• kab"l". . l zim Fahir Bey, Fatma Hanımla R vaa "decek spor kafilemı"z 
tnhatma slcle<ıek bil' ııerlevba ve bir mevm.. rm ay ettıgı ı ı ıtıraz o mıyan ua,, y ıı 

bl.rer 1·1· ao··z·· h ı· d d" F müddei umumilik bat katibi E • dün •kum on sekizde limanmıız· 
dan eskisinden daha iyi neticl' 
almalarını bekliyoruz. .. 

Ben, bu ftkll'lerl bir mlzab mevzuu olarak ım u a ın e ır. ranaa· r-

Dok B . min Bev, Muazzez Hanımla tüccar d '-- 11_ (F M "t ) cJetd. e1c1c11 bil' mm meee1ea1 telAkkı ederek nın tor uaJey inden tutu- "' an IUU'&an ranç erı e vapu • Maruf bazı oyuncularımıılll , 
seyahate iıtirak edememeleri dl 
layısiyle en kuvvetli tekilde ~ 
çıkılamamıt olmakla beraber ; : 
denlerin fazla bir gayretle bu ~ 
sikliği kapatmıya uğratacak!_..,,.. 
ümit ediyoruz .. 

orta,a koyuyorum. nuz da doktor meıhur Filip Tisye- eksperi Mustafa Sami Bey, Emine ru ile Odeuya doiru yola çıkmıt • 
eeoea 11eae <OUmptya&> mecm11aamt1a sine kadar bu böyledir. Hanımla avukat katibi Halit Bey, br. 

apor tarllalDe alt yıwla.nm araamda bu fikir- Görülüyor ki, bu tarifatı yapan Külinya Hanımla amele Hariton , Halkevi spor ıubesi tarafından 
Jerlmln de netrlnl arzu etmı,ıım. Olimpiyat- ilim adamları, birçok mes'uliyetle- Naziye Hanımla amele Ali Efendi, tertip edilen kafileye, Halk Fır • 
lan, sporlann diğer aksanıma jimnaa - 1 

ri üzerine almıt bulunuyorlar. Saime Hanımla Hüaamettin Bey, kası atanbul teıkilitı reisi Cev • 
tiklere alt fikirlerimin neertnı kabul eden ar-
kad•flar tutbollbı spor olmadıtma dair olan Bunlar çocuğun ve gencin terbiye- Hadiye Hanımla kayıkçı Salih E- det Kerim Bey riyaset ve Halkev-
noldal ıaazanmı bir ttırıu bazmedemeclller ıinden bahsederek terbiye mes'u - fendi, Ayte Hanımla ömer Efendi leri namına Sel;m Nüzhet lley re· Güret ve atletizm sah 

Ruslarla timdiye kadar hemell 
men hiç temas etmediğimiz 
ne netice alacağız pek belli d 
dir. Sür'at koıularında kazan 
lığımız daha kuvvetli bir iht° 
dahilinde görülüyor. En iyi o 
celerin, daima olduğu gibi 
aiiretçilerimiz tarafından al 
iı umulmaktadır. 

ve bu 11ebeple yazılarımı nf'lretmekten çe

ldDdller-
Ben, ba ftklrlerlml kitap ballnde topla

... lııalmaayonım. Ve bu kltalımu da Ka-

uat ktlttlpbaneslne •ttım. Kltabm 1-1 

(Bedea terbiyesinde lnkdAp) tır. Müaderlaa

tı IJlrook bedeni meııelelerl teoktt w tahlil 

etmektMll'. 

Yudanm kitap luıiUade fd<.,,...n yevmi 

suetelerde neerlnl mUnulp gö....._ Vıikıt 

Guetelıl ba netrlyatı memaunlyetle \Derine 

....._ t,aıe. besnleJe çekerek ve .ber tllrlQ ten

khle t'mdlden cötes senıeettmı vadederek 

9P8nlD - cub lılr talleılbıe blleam edlyo..... 
Yalnız, t&Vllyem tuclur: Beni tenkit ede

eelı: sporealar mltpllta yapımyarak llml va. 

dide, Dlm matalarma dayaaaıı flklrlerlle 

lıml '811111 ft tıenldde ..,.ııpm1ar. Dml noktal 

--~ ,......... cevap "feNllll7e
eellad ......... lılldlrlrlm. 

Ba yadan ;ruan aduma bir aporcu ol

.,_ l9elkt bllmlyealer vardır. Bunlar da 

....._.., ... ben .._ llf!llellk ı.rr 9P0rcıuJ11111. 

.. - .......... 7JP1'111UD11nndır. Şimdi ıe-
lellm am memele7e: 

Futbolün apar olmadıiım anla
mak ve bilmek için eTYeli ıponm, 
oyunun ve ıpor oyunlannm ne ol· 
dutunu bi-ek lizımdır. 

Röneeansm aidiyetçi kafaıı ıpo
ru ve oyunu hesabi bir tarifle çer
pvelemittir. Ve bu tarifi de ilmi
nin kifayetsizliği dolayıaiyle man
tdd sörütleriyle ıüalemittir.· Daha 
ileri giderek klieik bir ruhiyat 
2İhniyetiyle onu cephelendhmit 
•e arizi fikirleriyle de ilimleıtir
lllflif. 

Bedeni terbiye on dokuzuncu 
aaırda kendini buldu ve bu asırda 
ÜÇ mektebin zıt fikirleri biribiriyle 
sarı>ııtı. Bu mekteplerden biri İn
plia mektebi, diieri Alman mek· 
tmi, .ilçüncüıü de ineç mektebi
m. Elye'nll de çarpıpnakta.. 

Ben, burada bu mekteplerin 
menumıdan ve aykmlddanndan 
ls+ıeedcek deiilim çünkü, bunlar 
man Ye çapraıık meeaildir. Yal
aız kitabımda bu mektepler mufae
)al bir surette tahlil edilmittir. 

Bu mekteplerin elebaı111 ve il
mi kendine malederek batlıbaıına 
Mr metot vücuda ıetiren laveç 
*81debi ve onun muakipleri ıe -
nk sporun tarifi ve gerekse oyun
laım tarifi mea'uliyetini üzerine a
larak töyle diyor: 

"Spor bir ıevk ve hazdır. lnsa
~ neşe vericidir. Spor insanın a-
4taleleri ve vücudu jimnastikle ta
mamiyle inkişaf ederek, on sekiz 
1B§Dldan sonra icra olunur. Bu 
78§tan evvel spor yapanlar zarar 
,JÖriir1 vücutlan tahammül etmez, 

ranır ... Spor vücudumuzun in-
Aafn:ta yardım eder ilah ... ,, 

C>,mıu da töyle tarif ediyor: 
''Oyun neşe ve zevk verir, oyun 

çocuklarm tabii ihtiyacıdır, ve o
,anla terbiye olur. Çocuklar bera
berlik, nizam ve intizam fikirleri-

01UJ1dan alırlar. Oynamıyan 
tocuk hastadır. Oyun yorgunlukla
lrl giderir. Setaret ve hayat verir 
Dih..,, 

Bu tarifat hemen hemen bütün 

liyetlerini, bunlar zevk ve neıeden Saadet Hanımla Kemal Bey, Lea fakat etmektedir .. Giden futbolcu· 
bahsederek ruhi mes'uliyetleri, Hanımla Yasef Efendi, Şevkiye lar, Kemal Halim Beyin idaresin -
bunlar hastalıktan ve bedeni inki- Hanımla KaMp Huan Efendi, Ni- den (19) gençten ibarettir. iıim
ıaftan bahsederek grizl meı'uli- gir Hanımla kunduracı Niyazi E- leri tunlardır: 
yelleri, gene bunlar beraberlikten, lzmir mıntakaıından: Vehap , 

fendi, Kamile Hanımla kahveci Is -nizamdan ve intizamdan bahsede- Sait, Fuat, Sabahattin, Şükrü, An-
hak Efendi, Hikmet Hanımla ıaz-

rek terbeyevi ve içtimai meıuliyet- kara mıntakasından: Ihsan, Bilal, 
leri deruhte etmit. bulunuyorlar.. hane amelesinden Yqar Efenit" lıtanbul mıntakasından: Hüsnü, 

S Vasfi ye Hanımla kuduracı Sabri poru ilmi manada bu suretle Şeref, Eıref. Hakkı, Feyzi, Sala· 
Efendi, Hayriye Hanımla kundu -

tarif eden bu zevat, sporun neler- hattin, Samih. Sabih, Avni, Niya· 
d racı lımail Efendi, Asiye Hanımla 

en ibaret olduiunu da tasnif ede- zi, Yatar Beyler. 
ek b b 1 1 b macuncu Sait Efendi, Mediha Ha-

r tes it etmit u unuyor ar, a- Fikret Bey aon dakikada ,..ıkan 
k 1 nrmla Nazmi Efendi . :r 
ınız ıpor ar nelermiı: bir mani yüzünden kafileyle bir • 

Futbol, teniı, yüzmek, kotmak likte gidememittir. 
ilib... Fatih -Çarşamba yolu- Güretçilere gelince; giden genç 

Sonra; sporları da nev'e ayıra· ler Balkan aawnpivonluı"'unu kaza. 
ak l "k 1 d" nun düzeltilmesi T- "' r at etı spor ar ıye bir nevi nan ekiptir. 

icat ediyor, gületi filin da bu nev- Büyük Fatih yangmındanberi Yani küçük Muıtafa, Abbas, Yu 
in içine koyqyorlar... harap bir halde bulunan Fatih - suf, Atlan, Saim, Nuri, büyük 

Nihayet bütün bu tarif ve tas- Çartamba yolunun dünden itibren Mustafa ve Çoban Mehmet Beyler. 
nifleri de terbiye, fiziyoloji, ruhi- düzeltilmesine bqlanmıttır. Fatih 
yat, içtimaiyat ilah.. ilimlerin bu Kendilerine federasyon umumt belediyesi emrindeki daimi ame • 
mesleklere ait mutalarıyle çerçe • katibi Seyfi Cenap Bey nezaret e-
velieyrek ilin ediyorlardı.. leler pek dar olan bu yolun etra • decektir .. Bunlardan bqka dört te 

Bunlara sebep: . fındaki harap ve yangından kal • atlet gitmektedir. Bunlar da yüz 
On dokuzuncu aaırda bedeni ma duvarları, yıkmaktadır·· Yolun Ye iki yüz metre ıampiyonu Se • 

terltiye, bir jimnastik mevzuu te- aenitlili 12 metreye çlkanlacelc • iiaiW: ._ ı•• altt • 
likki edilerek et ve kemik mese- tır. met AH, ytlktelr atlama•-' amkla 
lesiymiı gibi mütalea edildi. Ana- Çarıambaya ve Darünefakaya atlama tampiyonlarından Haydar 
tomi ve fiziyoloji meselesi olarak yakın yerlerdeki bazı tarihi ka • beylerle küçük Besim Beydir. 
doktorların eline düıtü. Nihayet birler münasip yerlere nakledile • Futholda ilk temu önümüzde
bir doktor gözüyle tarif ve tasnif cektir. lstanbulun itlek bir yolu o- ki pazar günü Mo.kovada yapda • 
edilmiye baılandı. Bundan sonra, lan bu cadde yakın bir zamanda caktır. Bundan sonra ayni tehir -
bütün sporlar ve jimnastikler et ve tanzim edilecektir. de ikinci bir maçı müteakip Lenin 

kemik meselesi olmak üzere terbi- !===-=---=--------- gratta, Harkofta ve Odeaada da 
ynt, ruhi meuille karııarak de - riyelerine bigane olarak et 'Ye ke- birer maç yapılacaktır. 
vam edeıeldi. mik üıtünde durmuf oldular. Şimdiye kadar Ruslarla yap· 

Beden terbiyesini doktorlardan F ranıanın ve bedeni terbiye i· tıiım•• futbol temaslannın bir ço-
ıayri tam manuiyle bir ihtiaas iti leminin en büyük adamı ıeçinen iunu hafif farklarla kaybetmittik. 
yapıp bu itin felsefi cihetini kavrı- h l"f Bu itibarla .iden futbolcularımız· ve beden terbiyeıine ait mu te ı •· 

Kendilerine selamet ve mu 
fakıyet temenni ederiz. 

Havamn yağmurlu 
rağmen tetyi merasimi güzel 
mut ve kafile rıhtımda topl 
tehir meclisi azaları, spor tetk' 
tı ve sporcularla aileleri tara 
dan uiurlanmı§hr . 

Giden sporcuların hemen 
men hepsi neı'eliydi. Fakat içi 
den en çok memnun sörünen · 

çimi2 Çoban Mehmetti. Etraf 
dakilerle takalar yapıyor ve 

ıısma kim çıkarsa yenmiye çal 
caimı ıöylüyordu. 

San-~Jdiip 
ve bir istifa 

Bir kaç gün evvel çıkan 
mecmualarmdan birisi Gala~ 
raydan istifa ederek "San -
mızı,, klübe dahil olanlann iıiıılJ1 

lerini n9f1'ecliyordu. Bunlar 
sında Mamur Beyin de imıi 
dı. Mansur Bey bize müracaat 
derek Galataaaraydan istifa 
ve diğer klübe dahil olmut bu 
madığım ve bu haberin taahi 
rica etti. 

yarak yazı yazan bulunmadığın- eserleriyle tanılan meıhur doktor 
dan bütün ilmi manada nqrolunan Filip Tisye d•ha bili bedeni ter
kitaplar arzettiiim hudut dahilin- biyeyi ve çocuğu tahliU -.adide 
de kaldı. 

Deniz Levazım Sahnalma 
Feylesoflardan ve ilimlerden mütalea eder. Ona kaideler koy• 

yüksek terbiyeci olarak tanılan mıya çalııır ... Spor ve jimnutiii 
Ceyms, Stanley Hol, Speıuer, Berg tıpkı bir deveranı dem ıibi arizi 
aon, Condöey, Kllapared ilah. gibi bir tahlile kor. Fiziyolojiyi ruhiya
zevat (mezhep telakkilerine göre) ta tatbika çabıır, terbiyeye müda
eserlerini kül halinde yazarlarken hale ederek bu zavallı ıubei ilmi
beden terbiyesini de bu küllün içi· yi de tatbikabnda devam eden ka· 
ne alarak mütalea ettiklerinden be idedelere bailamıya yeltenir .• 
deni terbiye muallimlerinin cehale itte: sporun, oyunun ve. ıpor o
ti ve ampirik yetiımeleri yüzünden yunlannın dünkü ve buıünkühali 
bu döneler kitapları içinde kaldı. ve tarifleri •• 
Doktorlar da bu gibi mesaille uğ
raımadıklarından bu terbiyecile • 
rin umumi ıörüt ve kavrayıf naza· 

.... -
M. Sami 

Sonu yaran -

Akşehir Ortamektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Aktebir Ortamektebinin (347) lira (35) kuruıtan ibaret 
tamiratı, (945 lira (45) kuruştan ibaret ıu teaiıatı 8. Temmuz -
933 tarihinden itibaren yirmi g!in mliddetle aleni mOnakaaa ıu
retiyle 11Proje, keıif evrakı ıartnamelerine g&re,. müQ&kaaaya 
konulmuıtur. 

2 - Talipler iıtenilen malftmab mektep idaresinden alabi
lirler. 

3 - Taliplerin ihale gOnil olan 30 • Temmuz • 933 pazar gll
nll 1aat (15) te Aktebir Mallyeainde top!anacak olan komiı10-
nu rriıliğine muvakkat teminat akçaları veya muteber banlra 
mektuba ile ve ehliyeti fenniye Yeaikalaraaı hamilen mllracaat· 
lan. (3200) 

Komisyonundan • 
20000 Metro Amerikan bezi : Aleni Mnnakau: 19 - Temmuz -

5 Kalem boya fırçaları : " 
50000 Adet Zımpara kiğıdı " 
20000 Metro " 
4000 Adet Gliverte Fırçaıı " 
200 Kilo ıOager : " 

çarşamba saat 1 

" 

" 

" 

: 19-Temmuz .. 9 
çarıamba saat 15 
: 20-Temmuz·9 

pertembe saat 10 
: 20-Temmuz .. 
perıembe ıaat 14 

,, : 20 - Temmuz • 9 
perıembe ıaat t5 

,, : 20 - Temmuz .. il 
perıembe ıaat t6 

Deniz kuvYetleri için mllnakasaları icra edilecek olan yuk•~ 
cins ve miktarları yazılı 6 kalem malzemeye ait ıartnaıae•~ 
g&rmek iıteyenlerio her gün ve itaya talip olanların da hill~ 
randa yazılı gün ve saatlerde Kaaımpaıada Deniz Levazım S--~ 
tıoalma Komiıyonuna muvakkat teminatlan ile mftracaatlan. ('9~ 

1 letanbul Beledlyesı llAnları 

Kadıkl, Betinci mektebio tamiri : Teminat 11,5 lira 
Beyoğlu Yedinci ,, ,, : ,, 13,S ,, 

,, Dokuzuncu ,, ., ,, 20,5 ,, 
Fatilı otuz Dokazuncu ., ,. : ,, 8 ,, 

,. ·Yirmi dlrdOadl ,, ,. ,, 17 ,S ,, 
Yukarıda yazılı mekttplerin tamiri pazarlıkla yaphnlaCI~ 

Talip olanlar ketiflerini giSrmek Ozere her gtın pazıarbi• 
mek için de hizalaranda yazıla teminat makbuz veya banka 
taba ile 15- 7 • 933 comarteıi gOnft aaat on beıe kadar J. 
zım MildllrlDitlne müracaat etmelidirler. (3266; 



sı20 

~ASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur 

ASPİRiN 20 ve 2 tabletlik a mbalA)tar içınde 
her ye rde b ulunur 

1 1 1 
'-------~~~--~~~~~----~----~~~~~ 

Ziraat Vekaletinden : 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün te{W'ih ve teşrihi marazi 

binat:rının mefruşatta birlikte tesisat işi 21 gün müddetle ve 
kapa l ı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Pu işlere a it münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
hrto a rn e, mefruşat, ve tesisat fenni şartnamesi, keşifname ve 
Zlinlar ''30. - ,, lira bede l mukabilinde Ziraat Vekildi Yüksek 

itaat enstıt üsü bürosu müdürlüğünden alınacakhr. 

Her tnlip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçbile ehli
~tti fenni ye ve kudreti maliyesine ait vesıkalarla "40.000,, lira· 
ılc t~alihüda ta girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduitJnu 
ll:ıiibeyyin vesaıki komisyona göstermeğe mecburdur. 

Tal ipler kendi te1<lif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
llisbeti nde teminata muval<kate mektuplarile birlikte ihale günü 

~~o 20 · Tem muz - 933 tarihine müsadif perşembe günü saat 
'S i! Ve1di1et inşaat kom 'syonuna müracaatları ilin olunur • 

...........___-~--------~-------------------(2_94_4_)~ 

Ziraat V ekiletinden : .. 

Tl:J R KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-6Ô~R 

... :\ 

Ankarada yüksek ziraat enstitüsünün rektörlük ikametgAbı 
a'at~k yaptırıla cak binanın inşaat ışi 21 gün müddetle ve ka
Palı ıarf usuli le münakasaya konmuştur. Bu işe ait münakasa 
httnaınesi, mukavelename, umumi şartname, fenni şartname ve 
Pliıılar 25 lira bedel mukabilinde Ziraat Vekileti yüksek ziraat 
enstitüsü bürosu müdürlüğünden alınacaktır. Her talip münaka

'' Şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti 
~aliyes 'ne ait vesikalarla 20 bin liralık taahhüde girmiş ve bu 
llahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin ves •kaları komisyo:a ,ıöstermeğe mecburdur. Talipler kendi teklif edecekleri be

l tlın % 7,5 ğu niıbetinde teminatı muvakkate mektuplarile bir
•~te ihale günü olan 31 - 9 - 933 tarihine müsadif Pazartesi gü
~u saat l 5 de Vekalet inşaat komısyoouna müracaatları ilan o· 

Türkiye 
Merkez 

Cümh urif et 
Bankası 

6/7 I 1933 vaziyeti 

Kasa: 
~u~ ~192) 

......... 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AKTiF 

lllrlncl lflls memurlu§undan : 
Altın: safi kilogram 10. 971-400 · L.15.432.185.-
Banknot....................................... ,, 20.060.826.-

\, 932 - 26 ~Iüflis Jak inzclbcrg mas:ısın:ı :ıit sıra defteri<lir Ufaklık ....................................... / ,, 700.11 5.13 
l'lı:ı: 

""- al :ıc~klının ismi T alep Kabul S. Reddo- ~Iülih:ızat Dahlldekl Muhabirler: 
°' olunan olunan lunan 5 003 70 
1 ------- -------- Altın· San l~g ........... 1.788-02-1 r_ 2.51 . . 

Şukru B. V. Ferit DavutB. i29) 30 6324 40 (i 97 J !)(l Fazla talep edildiğin- Türk lira sı ............................. ,, .307.899 .54 

~ 
Ba\''Unvol V. " .. " 2G80 55 2547 55 6 

3 
~Yçe Asbeste,·erke V. 1393 95 1393,95 6 

1 'f Crit Davut Bey 
.
1 

ıısuf Neş'ct B.V. lsma- 581 40 581.40 6 
~ ' Agah Bey 

den reddine Hariçteki Muhabirler : 
33 00 Fazla talep eyledi- Alun Safi kilogram 3.218-862 il 4.527.596 .39 

ğinden rcd. Alona tahvili kabil Serbest dö\ izler 3 804.687.4 1 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edil en CHakı naktir e n 
karşılığı • L.158.748.563.-

Lira 

36. 193. 1 26.1 3 

2822003.24 

8.332283.80 

--
PASiF 

Sermaye .. ------·----------
lhtivat akçesi ......................................................... .. 

TedavUldekl Banknotlar: 

1 Deruhte edilen ernıkı naktiye ıL. 158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci madde- il 
)erine tevfikan vaki tcdiyat ~ • 6.168.563.-

Dcruhte edilen evrakı naktiye 
bakıyesi ................................... 152 580.000.-
J\arşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

15.000.000.
.349.110.26 

teda\ üle vazedilen ................... L. 8.688.000. - 161.268.000-

Mevduat: 
T~r~ lirası ............... -............. ~ 15.939.275. 49 

~ ~~·ukat ismail Ag:ih Bey 581 40 581,40 6 
''lıh . o ran işlemeci yan m. 500 :100 Defterlerde mukayyet 

Kanunun ô \'C 8 inci mad-
delerine te\'fi kan v:ık i tediyat I ,. 6.t oS.563. - 152580000. -

Dorn; .... ·------···· .. ····-·... il 11.072.520 .28 

Muhtelif ~ ....................................................... .. 

27.0J J.795.77 

44.064.700.23 
ttakö.,· portakal r okusu Sg • • ~ 
num:ıra 

~ 

Braydel Bert V. Faik Şe\·- 412,.50 41 2,:iO 6 
k~t n 

olmadığı gibi borcun 
mtiflisc aidiyeti anla
şılmadığından reddine 

~t · ey 1324610 1194120 130490 

~llif·lis Dalber Nikitiç masasına müracaat eden alacaklıların tahkiki de,•in mu-
~:·esı h' . .. 
.~ . ıt:ım bulmuştur. Masaya yedı alacaklı müracaat etmiş ,·e 1 32~ lira IO 
I~ 

1
. k:ı)ıt ve kabulü t :ılcbinde bulunmuşlardır. Bunlardan üç illacaklıya ait 

~ere ıra 90 kurusu esbabı mucibe\C binaen \'C biri tamamen ikisi kısmen olmak 
l redd • . . 
~ht edilmiş ,.e altı alacaklı namına 11941 lira 20 kuruş altıncı sıra\·a adiyen 
' ı~ kabul edilmiştir. :t\eticci tetkikatı miıbcyyin ol:ı ıı i şbu sıra <left~ri tanzim 

ı.t;; olundu. 
~ltliı sıra defterinin birer nushası alacaklılara gönderilmiş ve a5lı <lairede hıfzc 
~~ . 'l' 01"1akla al:ıcaklan kabul edilenlerin ikinci t oplanmanın mukarrer oldui;'1.ı 

'"1.11 0~1l1uz - 933 pazartesi günü ~aat J 4 de dairede hazır bulunmaları teblig ..e 
\lQ\\f. (5408) 

CUzdan: 
Senedat.. . ................................ ~ 11 L. 5.758.750 .69 
~:sham \' C 1 Deruhte edilen evrak ı 
tah\'ilAıJ naktiye karşılığı (iri-

barf kıymetle).. . ........................ .,, 27.125.825. -
f:sham ve Tah\'ilılt ................... .. 1.444.315 .24 

Alhn ve döviz Uzerine avans ............ -. 
Hisseds r lar ....................................... .............. . 
Muhtelif 

Yek On 

~ 
34.328.040.9'3 . 

14.11 0.41 

4.500.000.-
8.922.247.75 

247.693.612.26 
YekOn 247.öY3.6 ıı.ıo 

2 Mart 1933 tar'hlnden itibaren: 

Iskonto haddi % 5 112 - A li m iizerine avans % 4 1/2 



Deniz Yolları işletmesi 
ACEl'tTALARI : 

Kadıköy - Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22740 

lskenderiye Postası 

EGE 
Vapuru 11 - 7 - 933 sah gü

nü saat 11 de Galata rıhh

mmdan lzmir ·Pire Iskeoderi· 
yeye kalkar. (3 l 59) 

Karadeniz Postası 

Cumhuriyet 
Vapuru 12 - 7 - 933 çarşam· 

ba günü saat 18 de Galata 
rıhtımından kalker (3160) 

--- Dr. Ihsan Sami ---
öksilrü k şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te
sirli ilAçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. (5088)_ .. 

Liman şirketi 
Hissedarlarına 

lstanbul Liman Şirketi hisse -
darlarmdan adresleri bilinmediği 
için tebliğat yapılanuyanlar, ha - ' 
mil oldukları hisseleri (30) lira 
debelle satmıya talip iseler ~bu 
ilan tarihinden itibaren bir ay zar
fında §irkete müracaat etmeleri 
lazım geldiji ilan olunur. 

(5351) 
........................................................... c : 
~ 3. K. O. ! . . 
5 Sattnalma Komisyonu ilAnlan : S . . 
=----·················································= M. M. SA. AL. KOM. dan: 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 4,250 
metre kaputluk kumaı kapalı zarf
laı.12nüna.kasa~ ıkonmuştur. lha -
lehi 31 temmuz 1933 pazartesi 
günü saat 15 buçuktadır. İstekli
lerin §artname ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve münakasa
ya iıtirak edeceklerin o gün ve 
naatinden evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle birlikte Ankarada 
M. M. V. satın alma komisyonu -
na müracaatlar. (3138) (2978) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fa,brikalar mamulatından 

315,000 metre çamaşırlık bez ka
palı zarfla münakasaya konmu§ -
tur. ihalesi 19 temmuz 933 çar· 
şamba günü saat 15 tedir. istek
lilerin şartnamesini göremk üzere 
her gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplariyle An -
karada M. M. V. SA. AL. komis -
yonuna müracaatları. 

(3117), (2832) 

İstanbul 5 inci icra Memurlu -
ğundan: 

Satılmasına karar verilen yazı
hane eıyası ve saire 15-7-933 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 13 ten itibaren Galata Voy
voda caddesi Daniel han 31 - 33 
No. da birinci açık artırma ile sa
tılacağından istiyenlerin mezkur 
gün ve saatte mahallinde bulun • 
maları ilan olunur. (5405) 

latan bul 6 ıncı icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı satılmasına ka· 
rar verileıı yazıhane eşyasının 15 
Temuz 933 tarihine müsadif cu • 
marteai gün saat 16 ila 17 radde • 
lerinde Tütün gümrüğünde Tuz -
luçeşmede 3 ve 5 numaralı Kara • 
cabey ~ir:keti mağazası önünde a· 
çık arttımıa ile satılacağından ta • 
lip olanlum mezkur gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me • 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(5403) 

, 
IS BANKASI 

' ' 
KUMBARA SAHİPLERiNE 

• 
~ER SENE lO 000 L IRA 

~ . 
., -MUKAf AT VERMEKTEDiR 

HER 
• 

KESll>fl>E 

HER 
KES İDE DE 

• 

2500 
1 

207 • 
KUMBARA LiRA .. -

MUKA"fAT • • 
SAHiBi • 

TEVZi 
EDİL.IYOR 

İKRAMİYE 
• 

KA'1ANIYOR 

• • 
KUR'ALAR SENEDE iKi DEVA 

• • • • 
NiSAN VETESRINI EVVEL'ı~ 

• • •• • • • 
BIRINC.l GUNLERl 

'EKİLİYOR 

Şık giyinmek ister misiniz? 
Yerli Mallar Pazarı 

Beyoğlu şubesi terzihanesine gidiniz 

Istanbulun en meşhur terzisi 

Ekonomi • 
ıs 

' : . J . . .~' Oraya nakletmiştir 
HEREKE'nin yeni kumaşları lngiliz 

kumaşlarından farksızdır 

. . 

({( 

1933 

Almanağı 
DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Oöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
B:ıbıAli ( An kara caddesi No. 60) 

lstanbul matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilmiştir 

Her kitapçıda bulunur Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 •••••••••••illi 

Sahibi, MEHMET ASlrd 

N . • M··d·· ·· 1 S•f• eşrıya. u uru: . 

V AKIT Matbaası - 1staııbııl 


