
lngiliz başvekili Mösyö 
Musoliniye bir ihtarda 

bulunacakmış ! 

İngiliz 'erle ihtilafı halle 
giden Iran heyeti 

şt hr imizde 
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• 
Itilifnamenin Pariste imzalanması bekleniyordu 
Altın 
Diktatörlüğü 

Amerika bankalarının mali çö · 
küıü üzerine bu memlekette yen' 
bir diktatörlük tecrübesi başlıyor: 
Amerika Reisicümhuru Rozvelt' e 
kongre kararile (Altın diktatörlü
ğü) salahiyeti veriliyor. 

istifalar 
Birinci reisin arkadaşla· 
rına gönderdiği mektup 
İstifa ve 
davetin 

başlıca 
sebeplerı 

:ç. :ç. ~ 

Kazanç 

Kazanç 
kanunu 

için şimdiden 
hazırlık 

yapılıyor 
ıır. :ç. :ç. 

kanununda Yeniden 
avukatların seçileceklerin 
sınıflara iş başına 

ay r 11mas1 inzibat meclisi azalanndan; g e ı m esi 
* * .,, Ömer Faru .i Bey Eaat Bey * * * 

'' Vaziyet müthiştir ,, 
Almanya harp ateşile yanıyor, HitJer kökleşti. Fransa 
Avrupanın baş-ına bir daı be indirmeğe hazırlanmııbr. 
Yugoslavya elinde b•çağı, taarruz için fırsat bekliyor 

Altın diktatörlüğü, tehlikeye dü. 
§en doların beynelmilel kıymetin~ 
:nıuhaf aza edebilmek için hükumeA 
te memlekette mevcut altınları 

toplamak salahiyetini vermektir. 
M. Rozvelt yakın bir zamanda e
linde gerek basılmış para şeklin
de, gerek külçe halinde altın bu· 
lunan herkesi muayyen bir müd· 
det zarf mda paralarını hükumet 
hazinesine teslim etmeğe mecbur 
edecektir. Bu müddet zarfında 
altmlannı getirmiyenler için ağır 
'1ergi koyacak, gizli altınları mey
dana çıkarmak için şiddetli ted · 
birler alacak, hatta bankalarm 
hususi kasalarını bile açarak bu
ra.tarda saklanmış altmları alacak 
\re yerine kağıt dolar verecektir. 

lstanbul Barosu bir~~ci ve ikinci ı netices~n~e ı~ile~e~lerin işb~~ın~ 
reislerile inzibat mechsı azalarımn gelmesıdır. Şımdikı baro bırıncJ 
hep birden istifa ettiklerini ve a· ve ikinci reislerile inzibat meclis 
vukatların fevkalade toplantıya ça azalarımn müddeti mayısta bitece
ğırıldıklarını, bu istifa ve fevkali· ğine göre, yeni heyetin o tarihten 
de toplantı için gösterilen başlıca sonra İ§e başladığı takdirde avu

sebebi, dünkü sayımızda yazmış- katların derece derece tasnifi, ka
tık. zanç vaziyetlerinin tespiti yolunda 

HARP VE DÜNYA · 
Avrupa büyük harpten evvelki 

günleri andırıyor. Bir İngiliz ga

zetesi "vaziyet müthiştir!,, diyor. 
Herkesin gözü Hitler tarafından 
idare edilen Almanyaya çevrilmiş 
tir. Çünkü Almanya muharebeye 
susamı§, intikam ateşile yanan bir 
manzara almıştır. Herkes Hitler 
işbqına geçince onun tutunamıya 
cağını umuyordu. fakat Hitler ye• 

Dün de yazdığımız gibi istifa ve müsait zaman bulamıyacağı, vazi· 
fevkalade toplantı için gösterilen yellerini IS.yıkı ile tayin ve menfe
başlıca sebep, yeni kazanç kanu· atlerini korumak hususunda güç· 
nu layihasının avukatlara ait kıs· lüğe uğrayacağı dütünülmüştür. 

·yeni Amerika Cümhur Reisini 
ınemleketteki gizli ve açık bütün 
albnları hükumet hazinesine top
lamak için .bu yolda §İddetli 
tedbirler almağa sevkeden ae -
hep malumdur. Son iki hafta 
zarfında Ameri!:amn her tarafın· 
daki bankalardan pek çok ııltm· 
çekilmiştir. Halk arasında altın 
paraları bankalardan çekerek ıak· 
lamak şeklinde tezahür eden has
talık bütün Amerika mali müesse· 
•elerini iflasa doğru sürüklemiş
tir. Bunun üzerine muvakkat bir 
llıoratoryom ilan olunmuştur. Son· 
ra da bu muvakkat moratoryom ı 
gayrimuayyen bir müddet için 
temdit olunmuştur. 

İ§te yeni Amerika Cümhur Re
isi bu buhranlı vaziyete çare ol
trıak üzere iptida memleketten al· 
tın çıkarılmasını yasak etti, şimdi 
de memleket içerisindeki bütün 
altınları - kimlerin elinde ve ne· 
l'ede olursa olsun - hükumetine· 
line toplamak istiyor. Bu suretle 
dolar buhranının önüne geçebile
Ceğini zannediyor. 

Filhakika Amerika Cümhur Re 
İslerinin salahiyetleri büyüktür. 
8u salahiyet sayesinde büyük işler 
görülebilir. Amerikanın bugünkü 
Vaziyetinde kimlerin elinde altın 
bulunduğunu meydana çıkarmak 
la o kadar zor değildir. Çünkü 
•on haftalar zarfında bankalar 
dan çekilen milyonlarca, hatta 
lllilyarlarca dolarlık altınların kim 
ler tarafından alındığı bu ban· 
~al~rın defterlerindeki kayıtlar},, 
b ellıdir. Binaenaleyh hükumet 
l ankalardan altınlarını çekmiş o~ 

1~tıları birer birer çağırarak para· 
arını kağıt dolara çevirebilir. 
~ltınlarını arzuları ile vermiyen· 
deri de şiddetli ceza tehdidi altın-
a ınecbur edebilir. Hükumetin 

~lin.de gizli altınları çıkarmak için 
~tskenleri aramak, bankalardaki 
b \lıusi kasaları açmak salahiyet1 
1-\lltınduğuna göre evvelce altın· 
tını bankalarda tuttukları halde 

Mehmet Asım 

(Devamı ı lncl saJlfada) 

mınm tatbiki için, fimdiden hazır~ Dün, baro birinci reisi Halil Hil· 
lık yapmak üzere yeniden intihap (Devamı ıı 1ncı aa.yıfada.) 
........................................................................................... 

Yunan d·ktatörüPlapstras 
şehrimize kaçmış ! 

rini sağlamlaştırdı: 

Bir taraftan emrivakiler yapı· 
yor, kı,laları iıgal ettirerek bura· 
lara Hitlerci askerleri yerleıtiri· 

yor. mevkiini zorbalıkla tahkim 
ediyor; bir taraftan Reichstag mec 
lisine üçte iki ekseriyeti kazanmak 
üzere Merkez katolik reisleri ile 
pazarlığa girişiyor. Bu pazarlıkta 
uyuştukları gün Hitler Reichstag'· 
da üçte iki ekseriyet teminedecek Geçer.de büyük bir top\antt ·yapan 

' 

(Devamı ll lncl saydada) Avusturya Hitlercileri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DİLİMİZ 
Aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini bulunuz 

Diin Yunan murahhaslllrl ve onlan k•r'11ayanlar vapur güvertesinde = 4 Ü DCii Jlste -
iSağdakı üç kişi Yunan murabhaslan, ortadaki M. Papa Anastasyudur J ANKARA, 14 (A.A.) - T. D. 

8-DAIR 
9 - DAiRE - türlü manala• 

T. Cemiyetinden vBrilmiştir: rile 
Bükreşte toplanacak Balkan kon 1 malUınab olup olmadığını M. Pa· ıo D 1 ·vA 

Kar§ılıklan aranacak arapça - A 

feransı için dün Yunan murahhas- panastasyu'dan sormuş, şu cevabı ve farsça kelimelerin 4 numaralı 11 - DEBDEBE 
!arı şehrimize gelmişlerdir. Bu he- almıştır: listesi şudur: 12-DEHŞET 
yetin Reisi M. Papanastasyu'nun "- Ceneral Plastras İstanbul- 1 _ÇARE Listelerde çıkan kelimelerden 
beyanatı iç sayıfamızdadır. dadır. Ben böyle biliyorum. Nasıl 

2 
_ÇEHRE manaları birden fazla olanların 

gelmiştiı'? Bundan haberim yok. 3 -ÇELENK her manası için ayrı karşılıklar Muharririmiz Yunanistanda dik k 1 v • • b 
Burada bir gece a acagım ıçın u 4 _ ÇEMEN ileri sürülecektir. 

tatörlüğünü ilan etmişken sonra mu""ddet za fında bunu o··gıv ·enmegv r. 
r ~ s - DAFlA [Bulduğumuz kelimaler ve o· 

ortadan kaybolan Ceneral Plast· ve kendisile görüşmeğe çalışaca-
6 

_ DAGDAGA kuyucularımızm gönderdiği kar -
ras'ın nerede bulunduğuna dair ğım." demiıtir. 7 _ DAHl şılıklar beşinci sayıfamızdadrr.] 
............................................................................................ ··························································································· 

Mard nde şüphelı bir 1 

adam ö!dürüldü 
"Kilis" gazetesi, Gazi Hazretle

rinin cenup vilayetlerindeki seya
hatleri esnasında Mardin tarafla
rında yakalanmış olan şüpheli a
dam hakkında malumat vermek· 
tedir. İsminin Antuvan olduğunu 
söylemiş olan bu adam cenup hu 
dudumuzun öte tarafındaki Erme· 
nilerle birlik olarak Türklük aley· 
hinde çalışmakta imiş. Diyarıbekir 
li imiş. Merkum, jandarma refa
katile yolda sevkedilirken muhafı
zının elinden kurtularak kaçmış, 
"dur!" emrine de itaat etmemiş, 

bunun üzerine muhafızı tarafın· 

dan ate§ edilerek öldürülmüştür. 

k~ d:~ı :.ü~CT ~d ~, J 1 ı~ı)\1l1~1ı ıı1\~11 ı ııı\ı ı ı~ ~~!. ~ "fırı~~ı 'rtı'.1'(111: ı'~ıı·ıüıı'.ılı·ıi~.ı~~ı Iİ lı'ı~ı 
MECiTÖZÜ, (VAKiT) - Ka- ı ı 1

11 ~ 
1 

j 1 ~. ..--:: ,,.,,,..... . 
zaya 8 saat mesafede bulunan Ce , ) ı • = 0 ~ •.,. • ' · 1 I 
milbey nahiyesindeki Gökköyden ' 
Mehmet oğlu Kadir ile kardeşi E ·· 
min miras meselesinden kavga et 
c;ı1şler, Kadir kardeşi Emini balta 
ile cerh ve katletmiş, katilin ya· 
kalanması için jandarma müfreze 
si çıkarılmı~tır. 

Ameı'tk tt sefirinin 
ziyareti 

A N K A R A, 14 (Hususi) -
Amerika Büyük Elçisi M. Şeril bu· 
gün Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyi ziyaret etti. 

- Ama birader, beni beş seneye mahln1m ettıl..leri için hakimler. 
teşekkür mektubu yazacağım !. 

- Ne en? 
- Gazete okumuyor musun ? Gene dünyanın en rahat yeri burası,_ 

mıı galiba ••• 



Altın 
Diktatörlüğü 

(Ba:ımnkalcdcn devnm) 

sonradan çekmiş olan altın kaçak· 
çıları için kurtuluş yolu yok de· 
mektir. 

VAKIT'ın Hususi Telgrafları 

Hülasa Amerika şimdiye kadar 
hiç bir memlekette misli tatbik e
dilmemiş büyük bir tecrübeye giN 

rişiyor. Bakalım, bu tecrübenin 
sonu ne olacaktır? Bunu yakın bi: 
zaman bize gösterecektir. Bunun· 
la beraber muhakkak olan cihet 
§Udur ki yeni Amerika Cümhur 
Reisi Rozvelt'in yapmak istediği 

şey ieter istemez doları altın kıy
metinden ayırmaktan başka bir 
§ey değildir. Vakıa dolarda altın 
mikyasının bırakılmıyacağı bir ta
raftan ilan ediliyor, fakat diğer 

tar ftan kağıt doları altına değİ§· 
tirmek usulü kaldırıldıktan başka 
memlekette ne kadar altın varsa 
bunları zorla toplıyarak yerine Hi
ğrt para vermek yoluna gidiliyor. 
Bu suretle piyasaya. dökülen ka
ğıt dolarların şimdiye kadar oldu
ğu gibi clerhal altın ile değiştirile
bilen altın dolar ile bir vaziyette 
olamıyacağı pek açık bir hakiltat
tir. 

Mehmet A ım 

Balkan konferansında 
•··············································• 

a 
Murahhas heyeti 

• • • 
reısının eyanatı 
Bir kaç güne kadar Bükreşte 

toplanacak olan Balkan konferan
H meclisi toplantısına iştirak ede
cek olan Yunna murahhasları dün 
akşam Romanya vapuru ile şehri· 
mize gelmişlerdir. Yunan murah· 
hasları; eski ba§vekillerden Çiftçı 
ve işçi Fırkası Lideri M. Papanas
tasiyunun reisliğinde eski Yunan 
Hariciye Nazırlarından ve Yuna
nistanın eski Ankara Elçisi M. Ar· 
giropulos, M. Papadoplos ve Pro· 
fesör Zivolos'tur. 

Yunan murahhaılarmı Roman
ya vapurunda, Türk Balkan Cemi· 
yeti namına Ru§cn Eşref, lstanbul 
namına Belediye Reisi muavinle· 
rindeı, Hamit Beyler ve gazeteci· 
ler karşılamışlardır. 

M. PapanMtasiyu kendisini kar· 
şıhyanlar arasında bulunan bir mu 

harririmize Bükre§te toplanacak 
olan Balkan konferansı meclisi 
toplantısında bulunmak üzere R0 .. 

manyaya gittiğini, bu müna~ebet
le kısa bir zaman İçin de olsa ls· 
tanbulu ve Türk arkadaşlarını gör
mcğe fırsat bulduğundan c;lolayJ 
çok memnun olduğunu söylemiş 
ve muahrririmizin Yunanistanda .. 
ki vaziyet hakkındaki sualine şu 
cevabı vermiştir: 

" y 't d . - unanıs an a vazıyet emin 
ve sakindir. Değişmiş olan vaziyet 
şudur: eskiden hükumete muhalif 
olan fırka bugün iktidar mevkiin
dedir. Eskiden iktidar mevkiinde 
olan fırka İse bugün muhalif vazi
yettedir. Yani roller deği§mi~tir." 

M. Papanastasiyu yanındaki nr· 
kadaşlarına türkçe: 

" G"d l... " d • - ı e um emış ve gazete-
cilere dönerek: 
"- Gelecek gelişimde sizinle 

türkçe konuşacağım!" demiştir. 
Yunan murahhasları vapurdan 

çıktıktan sonra Vali Beyi ziyaret 
etmişler ve Patrikhaneye gitmiş

lerdir. Bu sabah saat 11 de geldik 
leri vapurla Köstenceye hareket e· 

.. ,-, - -
a Fırkası G u a 

Tevfik Rüştü Bey izahat verdi, milli 
emla taksitlerinin tecili görüşüldü 
ANKARA, 14 (Hususi) -f mil Beylerin riyasetinde iki celse 

Cümhuriyet Halk Fırkası Meclia aktetti. 

grupu bugün sn.at on beşte Af yon Birinci celsede hariciye vekili 
meb'uıu Ali Beyin reiıliğinde top· Tevfik Rüştü Bey seyahatleri in -
landı. Hariciye Vekili Tevfik Rüı- tibaah ve umumi ahvali siyasiye 
tü Beyin Avrupa seyahati hakkın- hakkında izahat verdi. ikinci cel· 
daki izahatını dinledi. ıede satılan emvali milliye taksit 

Milli emlakten taksitle mal al- bedellerinin tecil ve temdidi hak· 
mış olanların taksitlerinin tecili 
haldcında grup reisliğine verilen 
takriri müzakere etti. Taksitler· 
den bir kısmının tecilini muvafık 
gördü ve bu İ§İ hükumete havale 
etti. 

Grup perşembe günü gene top
lanacaktır. 

ANKARA, 14 (A.A.) - Cüm
huriyet Halk Fırkası gnıpu idare 
heyeti riyasetinden: 

Bugün öğleden sonra C. H. F. 
grupu umumi heyeti Afyon meb • 
usu Ali ve Tekirdağ meb'usu Ce· 

kındaki fırka maliye encümeni 
raporu üzerinde müzakere cere -
yan ederek encümen reisinin ve 
muhtelif hatiplerin izahntı dinle -
nildi. Riyasete verilen teklif tak • 
rirleri ile birlikte encümen rapo
runun hükUmete tevdi edilmesi ve 
hükUmetçe bu esaslar göz önünde 
bulundurularak bir kanun layi • 
hasının hazırlanması kararlaştı • 
rıldı ve Per§embe günü öğleden 
ıonra kazanç kanunu layihrunmn 
müzakeresi için içtima edilmek ü
zere müzakereye nihayet verildi. 

IAbsız 

Konferansı 
Başvekilinin 

ve lngiliz 
kOnferansı 

Bu koca konferans gürültüye gidiyor 
CENEVRE, 14 (A. A.) - M. kalmıılaraa da M. Paul Boncour, 

Mnc Donald ile M. Paul Boıicour lngiliz Başvekilinin programım 
dün öğleden .sonra . görüımü§ler- bazı noktaları hakkında ihtirazi 
dir. M. Mac Dona.ld, silahlan hı· kayıtlar ileri sürmüştür. 
rıtlmıa konferanıınm uğramıt ol- CENEVRE, 13. (A. A. ) - M. 
duğu buhranı, aıgart bir muka- Paul Boncour, M. Mac Donald ile 
velename tanzim etmekten ibaret görüştükten ısonra M. Henderson 
bir takım tekliflerle halletmek ta- ile görüşmüştür. M. Henderson' 
savvurundadır. Bu aıgari muka· un silahları bırakma konferansını 
velename, emniyet meselesinde kurtarmak için M. Mac Donald ta
her türlü yeni terakkileri kale al· rafından sarfedilen gayretler akim 
maksızın, yalnız şimdiye kadar el· kaldığı takdirde gizli tutmakta ol
de edilmi§ olan neticeleri kaydede duğu bir projeyi konferansa tevdi 
cektir. etmek taıavvurunda bulunduğu 

M. Paul Boncour, bir çok mü- söylenmektedir. 
him noktalarda büsbütün farklı -----------

"Reşadiye" mesele-olan .Fransız noktai nazarını izah 
etmek suretile mükabelede bulun
muştur. 

İngiliz Başvekilile mutabık 
kalınan · noldalar 

CENEVRE, 14 (A. A. ) - M. 
Paul Boncour, dün öğleden sonra 
M. Mac Donald ile yapmıf olduğu 
mülakatta bir neticeye vasıl olma
sını Fransamn pek ziyade arzu et· 
mekte olduğu silahları bırakma 
l·onferansımn tehir edilmesinin 
bir takım mahzurları olacağı hu
susunda İngiliz Başvekili ile muta
bık kalmıtlardır. 

M. Mac Donald ile M. Paul Bon 
cour, umumi bir itilaf vücuda ge· 
tirmek maksadile yeni bir gayret 
sarfedilmesi hususunda mutabık 

rı Trabzon meb'uııu Hasan Beyle 
Ru~en Eşref ve Reşit Saffet Beyler 
de Romanyaya gideceklerdir. 

Murahhas Heyetiimizin Umumi 
katibi Ru§en Eıref Bey Balkan 
lconf er ansı meclisinin bu aef erki 
toplantısında, 933 leşrinievvelin
de Belgratta toplanması tekarrür 
eden dördüncü Balkan konferansı 

sinden çıkan dava 
l Z M l R, 14 (Hususi) - Müd

deiumumi A'sım Beyi tahkir etmek 
ten suçlu Göztepe Spor kulübü rei
si Muammer Beyin muhakemesine 
bugün asliye ceza mahkemesinde 
devam edildi. Müdafaa yapıldı. 
Suçlunun isteği üzerine mahkeme 
Muammer Beyin elli lira kefaletle 
tahliyesine karar verdi. Muammer 
Bey serbest bırakıldı. 

R6velver inhisarı 
A N K A R A, 14 (Hususi) -

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti rö
velver inhisarına müteallik kanun 
15.yihasmın ihzarını bitirdi. Layi .. 
ha yakında Vekiller Heyetine ve· 
rilecektir. 

Izmlr m~clisl 
1 Z M l R, 14 (Hususi) - iz. 

mir Şehir Meclisi nisanda toplana· 
rak yeni yıl bütçesini müzakere e· 
decektir. 

Urla yolu 

ruznamesinin tayin ve tespit edile
• .... · .. 1: murahhnsla· ccğini söylemi§tir. 

l Z M 1 R, 14 (Hususi) - Urla, 
Karaburun yolu inşaatı yakında 
tamamlanncaktır. Burada şimdiytı 
kadar muntazam bir yol olmadığı 
için halk şimdi çok memnundur. 

--~ -
Borç ar 

itilaf namenin dün 
Pariste imzası 
bekleniyordu 

A N K A R A, 14 (Hususi) -
Oımanh borçları hakkındaki iti
lafnamenin bugün Pariste murah · 
hasımız İzmir meh'usu Saraç oğlu 
Şükrü Beyle hamillerin mümessil
leri tarafından imzalanmıf olması 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Maamafih şimdiye kadar bu hu
susta Maliye Vekaletine hiç bir 
malumat gelmemiş bulunuyordu. 
hilafname imza edildikten sonra 
Saraç Oğlu Şükrü Beyle gene aynı 
iş için Pariste bulunan Maliye Ve
kaleti Para işleri Müdürü Sırrı B. 
memleketimize hareket edece!der
c!ir. 

Vekiller heyeti 

Toplanarak gE'Ç vakte 
kadar çalıştı 

ANKARA, 14 (Hususi) -
icra Vel<illeri Heyeti, C. H. Fırkası 
Meclis grupunun içtimaından son· 
ra toplanarak B. M. Meclisine sev· 
kedilecek yeni kanun layihalarilc 
mühim ve acele bazı itleri geç vak 
te kadar müzakere ile me§gul ol
du. 

Rıhtım~uiistima i 

Muhakemesi Izmirde 
yeniden başhıdı 
l Z M 1 R , 14 (Hususi) -

Temyiz mahkemesince bozulan 
rıhtım tirketi ıuiistiımali davası • 
nın yeniden muhakemesine bugün 
asliye cezasında başlanıldı. Gat 
Franko ve Galip Beyler suçlu mev 
kiinde idiler. Diğer üç suçlunun 
Avrupaya gittilderi anlaşıldı. Gat 
Franko Bey hakkındaki seyahat· 
ten men kararının kaldırılmasını 

istedi. Mahkeme bu iıteği kabul 
etti. Muhakemenin devamı başka 
bir güne bırakıldı. 

lzmirde zelzele 

Şiddetli fakat 
zararsız oldu 

1 Z M 1 R , 14 (Hususi) -
Bu gece şehrimizde üç zelzele ol
du. llk sarsıntı şiddetli ve devam
lı idi. Halk büyük bir heyecana 
düıtü. Zarar yoktur. 

1'uz fiyatları 
A N K A R A, 14 (Hususi) -

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti tuz 
fiyatlarının indirilmesi hakkında 
933 mali yılında tetkiklere batlı· 
yacaktır. 

Bir hariciye tayini 
A N K A R A, 14 (Hususi) -

Washington sefareti batkatibi 
Nuri Sabit Bey Hariciye Vekale· 
tinde münhal dokuzuncu derece
den başkatipliğe tayin edildi. 

Vatandaşlığımızn 
kabul edilenler 

A N K A R A, 14 (Hususi) -
Yugoslavya, Bulgaristan, Rusya 
ve Romanya muhacirlerinden 51 
kiti Türk vatanda1lığma kabul e
dilmiştir. 

M. Ruzvelti 
tebrik etti ... • 

ANKARA, 14 (A.A.) - Reı• 
sicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri ile Amerika Müttehit 
cümhuriyetleri Reisicümhuru M· 
F ran!den Roo:;velt Hazretleri ara• 
sında şu telğraflar teali edilnıit • 
tir: 

Amerika Cemahiri Müttehid~si 
Reisicünıhuru :M. Franklen Roos· 
velt Hazretlerine 1 

'Vashingtoıı 
Amerika müttehit devletleriniıı 

en yüce memuriyetini ele aldık • 
hırı bir sırada zatı alilerine e11 
kuvvetli ve candan tebrikleri01İ 
beyan etmek isterim. 

Bu münasebetle, zati saadeti• 
niz ve do:;t, asil milletin ref a:hı, 
saadeti için hararetli temenniler' 
de bulunurum. 

Gazi Mustafa Kefil~ 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerin~ 

Türkiye Cümhuriyeti Reisi 
Ankarı> 

Cemi!ek5r tebrik telgrafımı • 
dan dolayı hararetli teşekkürleri· 
mi takdim eder ve hayır temel!' 
nilerinizin gerek ~nhsım ve gere~ 
Amerikan milleti tarafından sa ' 
mimi lmrşılnmşını ifade eyleriısı• 

Franklin D. Roosvelt 

• 
enııı 

LONDRA, 14° (A. A.) - pelı 
yakında İngiltere ile İtalya arasııt' 
da mühim müzakereler yapılacalr 
tır. M. Mnc!Jon~ld'ın nçlk aıaıt• 
atları kuvvete müracaat etme~ 

suretile muahedeleri yeniden tel• 
kik ettirmek olan devletlerle bıJ 
kadar sıkı bir surette teşriki mes~i 
etmekle kendisini büyük bir teh' 
likeye sokmakta olduğunu r.1· 
Mussolini'ye ihtar etmek niyetin• 
de bulunduğu söylenmektedir. f 

Almanyada da bir taraftat\ 
işgaller devam ediyor 

PARIS, 14 (A. A.) - Harici' 
ye Nezareti, Hitler'in silahlı h~' 
cum kıtalarımn Ren nehri yalcı' 
nında ve Kehl şehrinde kain kıf' 
laları işgal etmek suretile çıkarrnd 
oldukları hadiseye dair haberle~ 
bir araya toplamaktadır. 

M. François Poncet, Versay ınıl' 
ahedesinin askerlikten ç.ıkarılııııf 
mıntakalara müteallik maddeletİ' 
nin ihlal edilmit olmasını pek Y'' 
kında. Alman Hükumeti nezdind' 
protesto edecek ve böyle hadiıele' 
rin bir daha vukubulmaması içİ~ 
tedbirler alınmasını istiyecektir. 

~'la azel Şor 
cezalan ırılacak 
ATINA, 14 (A. A.) - Zabıt' 

Atinaya sahte bir pasaportla ge~ 
diği söylenen Matmazel Şor halr 
kmdn tahkikat yapmaktadır. 

Bu haberin doğruluğu anlaşıl~' 
cak olursa Matmazel Şor'un bu f' 
bi haller için kanunda gösteril~ 
para cezaıım verdikten sonra b1' 

basile birlikte avdet edebileceı' 
zannolunmaktadır. , 

Resmi ıstılahları 
tesbit 

A N K A R A, 14 (HususO ~ 
Devlet ısb:ahlarını tespit işile ?.' a• 
gul olan komisyon Ka.vanin MU~e 
rü Emrullah Beyin Reisiiğill 
toplandı. 



tnz 15 Mart 1933 

Sahnemizin 25 
•"nelik san'atkirı 

BEHZI\ 1' iÇIN 
Darülbedayiin en kıdemli ıan

'•tkirı Behzat Bey bu sene sahne
)e çıkıtı • 
llJıı 25 inci 
Yılını dol • 
durmuı 
tur. Bu mü 
._.ebet ile 
l&n'atki • 
ra hürmet 
._ hizmet 
0 bnak üze
l'e Martın 
31 inci gü
llii alqamı 
1' epe batı Behzat Bey 
tiyatrosunda Behzat ihtifali yapı· 
1-cakbr. Evvelce de yazdığımız 
lil>i vali ve belediye reisi Muhid· 
din Bey bu merasime riyaset ede
tektir. Müsamereye ait hazırlik -
laria mefgul olmak üzere teıekkül 
eden komite Nitantaşındaki vali 
~nağında toplanmııhr. 

İçtimada: Banka komeraiyal 
llaiidürü M. Pomi, Felemenk ban· 
lca.ı müdürü Pumer, Doyçe Or • 
)ent bank müdürü Post, Selinik 
l:aankası müdürü dö Vermet, Bank 
Otoman müdürü Hodler, Sovyet 
l:aankaıı müdürü Pc.litera, Doyçe 
hank müdürü Giçmu, Elektrik 
!ltketi müdürü Hansaenı, Bomki· 
Yer Celal Memduh, vapurcu Bar 
tilay ile lı bankası İstanbul ıube
•i müdürü Yusuf Ziya, Borsa mü· 
takabe heyeti tefi Bedri Naim, 
izzet Melih, Darülbedayi rejisörü 
Muhsin Beylerle dnha bazı zevat 
hazır bulumnuılardır. 

Konu~ulurken folıiddin Beyin 
arülbedayi ··zerinde yaptığı 

lrurtancı teeir-hatrra getirilmit -
tir. Filhakika Muhiddin Bey la • 
tanbuln geldiği zaman Darülbe • 
dayi san' atkarları dağılmiş bir 
lıalde idi. Müeasese senevt 12,000 
liralık bir bütçe içinde lavrnm • 
Yordu. Bugün bütçesi 105 bin li
radır. 

Musahabe esnasında Darülbe 
dayiin bir stüdyo doğurduğuna 
İtaret cdilmi~, D ülbcdayi san • 
'lki.rları olmn!aydı stüdyo olmaz· 
dı denilmiştir. Darülbedayi san • 
ltklrları aranında Behzat Beyin 
'alıneyc olan hizmeti zikredilmif, 
llehzat Bey için verilecek müsa • 
lberenin mükemmelliğini temin i 
~İn müzakerelerde bulunulmut • 
tıır. 

1000 Alman sey
yahının ziyareti 
Berlindeki Türk Ticaret Odaıı

llııı 1000 Alman seyyahım memle~ 
ltetimize getirmek için yaptığı ha· 
'ırlrk bitmiştir. 
lıtanbulda da bu Almanları a· 

fırlamak için hazırlıklar baılamıç 
tıı.. Ayrılan komisyon dün topla· 

'-tak aeyyah Almanların kaç tane 
Olduğunu, kaç gün kalacağını ve 

~ler görmek istediklerini Berlin 
lcaret Odasından aormağa karar 

~--· . -&11ıftır. 

I~ Gelecek cevaba göre lıtanbul, 
i:'!'ir, Bursa, Zonguldakta hazır· 
~r yapılacaktır. 

llraat odasında oplanh 

11}atanbul Ziraat Odası Heyeti 
~ bir toplantı yapmıttır. 
I._ ~plantıda bahçivanlara dağıtı· 
~ yeni fidanlar ile mayıı ni
L~etinde açılacak çiçekçilik ve 
~ık sergisi hazırhklan et· 
... ...._ alriifülmüttiir. 

VAJQT 

Salit, selim· Bir sandık 1 

Türkçe suretleri 
dini müesseselere 

gönderildi 
Türkçe aallt ve aellm ile tekbi· 

rin birer sureti dün Diyanet itlen 
Reisliğinden Evkaf dini müessese
ler müdürlüiüne 'f'e müftülüğe 

rönderilmittir. Sallt Ye sellm İ• 
mam ve müezzinlere bildirilecek 
ve ezan gibi bundan sonra arapça 
aallt ve sellm da okunmıyacaktır. 

Türkçe salat ve ıellm böyledir: 
-1-

Tann Elçisi Muhammet, sal!t sana 
selam sana .. 

Tann sevgilisi Muhammet, salat 
83.na selAm sana. 

Tanrı Elçileri salat !izlere, ael!m 
sizlere .. 

-2-
Ey Tannnın Elçisi Muhammet, se
nin üzerine olsun r&hmet ve !!elAm. 
Ey Tanrmm sevgilisi Muhammet, 
senin üzerine olmm rahmet ve se-

l~met .. 
Ey Tannmn Elçileri sizin üzerini

ze olsun rahmet ve selamet .. 

-3-
Ey Tann Elçisi Muhammet, sana

dır rahmet ve selamet 
Ey Tann sevgilisi Muhammet, M· 

nad.D' rahmet ve l!elAmet 
Ey Tann Elçileri sizleredir rah

met ve selA.met 

TÜRKÇE TEKBiR 

Tanrı uludur, Tanrı uludur. 
Tanndan başka Tann yoktur. 
Tann uludur tann uludur. 
Hamt ona mahSU!tur. 

Yeşil Hilal cemiyeti 
çalışması 

Yetil Hilll Cemiyeti idare He
yeti dün toplanmq, cemiyetin 
proparanda Ye teknik bürolarmm 
faaliyetleri ne 31 martta verile
cek içkisiz büyük müsamere etra· 
fmda görütülmüttür 

lbrahim Zati, Kutat, Cevat Bey• 
lerle Türkan ve Nebahat Hanım· 
}ardan mürekkep olan propaganda 
bür09u tarafmdan mekteplerde 
içki aleyhinde ıık nk konferanatar 
verilmektedir. 

Salih Keramet, Bahaeddin, Hü
seyin, H!di Beylerden mürekkep 
olan teknik büro memleketteki i~ 
ki aufiyatınm miktarını Te bu sar-

Şişle muayene 
edilmiş ve içinde 

tütün bulununca .. 
Adliyedeki 9 uncu ihtıaaı mah· 

kemesinde, dün akıam üzeri Geb· 
zenin Tavtanh köyünde tat müte· 
ahhitliği eden Ahmet Efendi İ•· 
minde birisi, mevkuf olarak mu· 
hakeme edilmit, muhakemesi bir 
celsede bitmittir. 

Ahmet Ef., evelce polislik te 
yapmıı. Dolayısile, timdi polislik· 
le bir alakası kalmadığı halde, "po 
liı>,, lakabını taııyormuf. Batka 
ba::ı:ı kimselerle birlikte toplu ola
rak kaçakçılık yapmaktan auçlu 
olarak istintak dairesine verilmif, 
kendisinin muhakem~ine, diğer• 
!erinin böyle bir itle allkalan ol
madıiı aabit olduğundan, muha· 
kemeden menedilmelerine karar 
verilmif. Muhakemeden menedil· 
mel erine karar verilenler, tunlar: 
komisyoncu Fahreddin Bey Te mo
tor kaptanı Hamit Efendi. •• 

Da'YILllın muhakemeye plit tek
line göre, kaçakçılık, §Öyle yapıl· 
mıt: Ahmet, Dil iakeleıinden ti· 
mendiferle Haydarpe.taya bir san· 
dık göndermiı. Bunu, Haydarpafa 
garı ambarmdan da kendiıi almq. 
O aırada Fahreddin Beyin meyva· 
larını Y emit iskelesine götürmek 
üzere kaptan Hamit Efendinin 
"Aydm Reia" motoru, hareket et· 
mek üzere imit. Ahmet Efendi, 
bunlara yalvarnuı, aandıim nak· 
line müsaade edilmit ve bunu mo
tora yüldetmlı. Y emit ialm1atnde 
memurlar, Bandıfm i~ainde m 
bulunduğunu sormuılar, muayene 
etmek iıtemi!ler, Ahmet "anahtar 
ailemin yanmdadır. Gidip alayım" 
demit ve ortadan kaybolmuı. San· 
dık §İşle muayene edilmif, içinde 
tütün bulundup anlatılmlJ, Ah· 
met aranmıı, yakalanmq. 

Kendiısi, "Ben, e adam değilim. 
O, batkasaı olacak!" diyor. Şahit· 
lerin if ad el eri okundu, müddeiu· 
muint Muzaffer Bey ceza istedi 
ve neticede Ahmet, hlkim Refik 
Bey tarafından alb ay hapse, 39 
kilo kaçak tütünden dolayı 198 fi. 
ra ceza verme~e ma"1dbn edildi. 

latanbol Baytar mtidBrll 
latanbul Baytar Müdürlüğüne 

tayin edilen Trabzon Baytar Mü· 
dürü Etem Bey gelmit Te Tazife
ıine baılamıflft'. 

16 Mart 
Yarınki büyük me

rasim için hazır
la nan program 

16 mart tehitleri ihtifali yarm 
büyük merasimle yapılacaktır. 

Merasim programı kat't surettf! 
tespit edilmiıtir. Meraıime latan
bulda bulunan meb'uılarla villyet, 
belediye erklnı, Şehir Meeliai aza. 
lan, mektepler, cemiyetler ve mü
eııeaeler ve halk davetlidir. 

Darülfünun ve yüksek mektep
lerden dörder mümessil dün ak· 
pm Halkevinde toplanarak m~ 
raıime ittirak tekli etraf mda ıö· 
f'Ü!müılerdir. 

Merasimin öğleden aonra ıaat 
bir buçukta yapılmaıı kararlatmıt· 
br. Davetliler Köprünün Haliç ia
kelesinden birde kalkacak va· 
purla Eyibe gideceklerdir. Mera· 

•İm bir buçukta Müftü Ef. nin 
türkçe okuyacağı bir dua ile batlı· 
yacaktır. Bundan sonra Halkevi 
ve Fırka namma Yüksek lktıaat 
mektebi müdürü Hüsnü Bey bir 
nutuk aöyliyecektir. Müteakıben 

tehir namma Şehir Mediainden 
bir lza ve gençlik namına bir genç 
te birer hitabe .ayliyeceklerdir. 

Bir zabit kumandanndaki bir 
müfreze havaya üç defa ateı ede· 
cek, mızıka matem havası çalacak 
sonra da kıtalar, mektepler, cemi· 
yetler bir geçil resmi yapacaklar-

dır. Merasimden sonra Eyip cami· 
iade bir mevlGt okunacaktır. 

Sehzadebqmda Abide 
~ehndebatrnda 18 mart •ilnG 

,ehit edilmit Türk kahramanlan 
için Şehndebaımda Letafet apar
bmanı karşıımdo. bir abide dikile· 
cektir. Belediye bu abidenin dikil· 
mesi için 10.000 lira tahıiaat ~ 
muftur. 

Talebeyi davet 
Mi11t Türk Talebe Birlili de bu 

ilıtifale ittirak edecektir. lttirak 
edeceklerin buJiin saat 14 te Köp
rü.den kalkacak ftpura relmeleri 
rica olunuyor. 

lst.anbul Halkevi lteieliğinaeB ~ 
16 martta yapılacak Şehitler m· 

tifaline lıtanbulda mevcut hayır 
cemiyetleri ile meslekt Ye içtimat 
cemiyetler idare heyetleri azalan· 
nm teırifierini rica ederiz. 

~ .................... -.. ı fiyat yerine meyTalarrmızdan ne k ~ ..,.1 
Halkevi Te ihtifal 

İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
16 martta yapılacak Şehitler ih

tifaline latanbulda hulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azalan 
beyefendilerin tep'iflerini Ye ad· 
resleri malGm olmadığı için bu i· 
llnrmızm davetiye yerine kabul 
buyurulmaırnı rica ederiz. 

suretle istifade edileceiini tetkik 
etmektedir. 31 martta cemiyet a· 
zaları terefine bir çay ziyafeti ve 
müsamere verecek ve burada tek· 
nik büronun hazırlıyac:afı alkolaüz 
meyva sulan içilecektir. 

Cemiyet bilhaua gençlik arasm 
da tetkilatmı kuvvetlendirmeiP 
çalı§11laktadır. Cemiyete alınan 
gençler içki kullanmamıya ahtet• 

mektedirler 'f'e bu içki içmemek 
ahti cemiyet tdare heyetinin hıım· 
runda meraıiınle tevsik edilmek· 
tedir. 

GayrfmGbadıller n lcflmaı 

Gayrimübadffier cuma sünn 
Halkevinde bir içtima yaparak 
Ankaradan gelen heyetin raporu· 
nu okuyacaklardı. Cuma günn 
Halkevinde ba9ka bir toplantı ol· 
duiundan pyrimübadillerin içti· 
maı pazara kalmqtır. 

VAK 1 T 
Gllndelllr, 81,..S ~ 

tırtanlıUI Ankara Olddelll, V AKIT )'U~ 

Telefon Numaralan 
Yuı fılerl telefo110: 7.QT1 
tdaN telefonu : 2"TfJ 

r.ırr.ı •drest: tstaıı1"ıl - VAXn 
'Poeta kutu8U Ne. U 

Abone bedelleri ı 
ftrkfye 

Bene~ 
•ayı~ 
ti aytılr 
, ayl'l1r 

'ltoO Ja", 

ftlO • 
400 • 
150 .. 

flln DCl'etlerl ı 

Rend narııann bfr ut1ft 10 S'ol"df 
ncsı1 Oblal'DI bir atm tt.ı KUl'Ull 
ncar1 Dl.nlarm bfr aııthld !I ~ 

KUçDk lllnler: 
·' Brr chfasr SO t1rl defasr 80 ~ ~ • 
cmrt detuı 7' " a11 detuı 100 lrunıftUP 
~ aylık nan nrenımn bir defam meccs· 
nendtr ~ atın reçen DA.nlaqa fıa&'ı 

!llltrrllm tlet lrurufbm "-'P ednlr 

Vapur KCSprü Haliç iıke1esinden 
saat 13 te kalkacaktır. 

[ı;·-v;;"·=iti""Vi~Y-.:J 
_...uucmdiu •••••1191 .. ıwaau 

15 Mart 1918 
- )(edine! m11nevvenı mubatızlıfmdım 

4!abillye nezaretine ~len telgraf wretl
dlr: 

''lıı{edlııel mtınevvereC!e eırınanıı zabitleri 
taratmdan tes!a elUllan teım telgraf' merke
ztnl bugtln Cenabı haklc& v. JNIYl'&m'benı 
hamd ve filk1lr ederek aı;bfrmızr arzederlı: 
efendim • ., 

- Bu hatta l~d~. yel kanun mudbln· 
ee blr buı;uk m111;;n liralık daha g11m0, mea
kfıklt darp ve.;Ih~ ediıeeekttr. 

- Tll' fak1llteslııln 91 bıd ııenel dem
,.... mOn&lebeWe dUB Kadık~yQ ·Kod& kıl· 
Jık ~aa bir _., nere "t'9rllmffUr· 

Sayıfa: 3 

SOHREl'L~R 

Kari Marks 
Komünist rejiminin temelleri• 

1'İ atan Karl Markı, bundan elli 

Kaı1 llarkr. 

sene evvel Lon • 
drada ölmüttü. Q. 

nun "Le Capitaln 
isimli eserini bil· 
miyen, hiç deiil· 
se is.mini j~itmi • 
yen, hemen he • 
men yok gibidir. 
lhtilô.ller koparan 
yepyeni bir rejim 
doğuran bu ese • 
rin sahibi için b·ı 
sütunda fikir yü • 
r · cek değilim. 

Sadece onun bi • 
ografiıini nakledeceğim. 1868 de 
bir dostuna yazdığı mektupta: 

"Kaderin f u müstehzi cilvesine 
bak, ki yirmi bet aenedenberi mü• 
cadele ettiğim, hem de ıade Al .. 
manca değil, Fransızca ve İngiliz· 
ce yazarak mücadele ettiğim Rus• 
lar, benim her zaman "patron,, 
11111 oldular. Le Capital'i ilk terce• 
me eden millet Rusyadır,, deyen 
adamm hayah çok dinamiktir_ 
çok hareketli geçmiıtir. 

A vrupanm bugünkü kantıklıl•· 
lanna Kari Marka mı aebep c l· 
muıtur, yokla bu olacak kar~"· 
lıklan evvelden mi görmüttü ? 
Bunu bir tarafa bırakıyorum. K- 1 
Markam, Avrupadaki sınıf müc.:ı.• 
delelerinin bir ifadesi olduğu u 
ıôyleyip, biografiıine Reçiyonı ~: 

Kari Marka, 5 mayıs 1818 de 
TreTes'de doidu.. Babası muıc i 
bir avukattı. O zaman Treveı, d· 
li senedir prusyalılarm tahakk<· 
mündeydi. Fransızlar dini aerl::a 
'brro.lmnılardı, pruıyalılar bu tel'• 

hestiyi kaldırdılar. Kari daha ".,. 
euktren, ailesi proteıtanlığı ltal:ul 
etti. 

Babası ona Volter'le Rusao'yu 
okurdu. Bir gün kendisine kayın
pedcr olacak olan M. dö Vestf n. • 
len, Homer'le Şekispir'i okuttı:r
du. 

Babaaınm hatırı için hukuk, 
kendi zevki için de felsefe twil 
etti. 

Kari Markı muallim oldu. Eu 
meslekte istikbali parlakb. Fak~ 
24 yafmda muallimliği bırak4-:.1, 

Pnuyaya muhalefte batlamak Ü• 

zere çrkmağa bqhyan "La Gazct• 
h Rhenane,, ye müdür oldu. 

l 843 te hükdmet gazeteyi ka • 
pattı. Kar] Parise gitti. Hicret d• 

mit olan bütün Almanlan ba!ı
na topladı. Amold Rüge ile bir • 
likte bir gazete kurdu. Gazeten:11 
ülküsü, Alınan ve F ramız müne-J• 
Terlerini bir arada toplamak, b:r 
birlik tetkil etmekti. Buna muvaf• 
fak olamadı. Gazetesi kapandı. 

Bunun üzerine Rüıe ve Heine ile 
"ileri,, itimli gazeteyi çıkarmaC '1 

Latladı. Bu gazetede Prusya h~
k6metine öyle tiddetli hücumlara 

batladı, ki gazetenin mulıarrirle i 
Fransadan hudut dıtına atıldılar. 

1845 seneıiade Kari Marks 
Belçika ya aitti. Oç aene ıoma o· 
radan da ahldı. 1848 ihtillli on:ı 
Framanm kapılannı tekrar açtı. 
Fakat az cturdu. Kolonyaya .seç• 
ti ve orada yeniden "Nouvelle 
Gazette Rhenane,, yi çıkardı. 

Bunu da kapattılar. 1849 da 
Marh Londraya gitti ve orada 
1883 te öldü. 

Kari Markı 1867 de beynelmi• 
Jel itçiler birliğini Londrada kur· 
mut ve meşhur eserini "Le Capi• 
tal,, i orada yazmıftrr. 

SelAmt izzet 



Sayıfa: 4 

••• 
Muharriri : Celal Nuri 

• lttlbas.nal.:11 tercumc hal.:lan mahfuzdur 

Herkim okur Farisi, kider din·n yaris· 
Ya okunan Farisi değil de Fren çe ise .. 

Bey merhum Galatasaray mek Tanzimat devrinde, ah! bir Ga 
tebini bifirmeğe ramak kalmışkeıı latasaray açılacağına kırk, elli Ga 
Avrupaya gönderilmiş. Orada or latasaray açılsaydı. Yalnız bir t k 
'ta, yüksek tahsilini görmüş. Sefa şartla: Fransızcayı öğretecek ho · 
rete çırağ buyrulmuş. Ayni sefa caların hiçbiri yerli olmamak ş r 
rethanecle de üçüncü, ikinci, birin· tile. lnzıbatın da Avrupa inzıbatı 
ci katiplik, müsteşarlık etmiş. U- olması ~rtilc .. Maattecırnüf, o za 
zun süren bu memuriyetlerden man, yerli vasıtdarla bir Türküv 
sonra ~erkeze. alınmış; §fırny. l "modern,, bir insan olmak ihtima 
devlete aza tayın kılınmış. li yoktu. Hala da yolctur. 

ls~anbuldaki elçi, bey merhu . , Her nedence yo.rı tedbir hosu 
ma bır mektup yazıyor. Kendis' muza gidiyor. "ldDr i m .-\ahat 
yarın akşama, yemeğe, sefarete osmanlıca bir tabirdir Fransızca 
davetli. Mektubun haşiyesinde: nm tearisinden bahacdi orum. Bu 
"Cevap verilme.,i müstarhemdir.,, müddeamı teyit iç"n ne misalle 

Bey merhum, kap1da bekliyen arzedecektim faknt, he hat .. Yüz 
kavasa yazıyla cevap verecek de bcıı fransızca bilip mudlimli1 
Kağıdın uzerine birknc kelime eilen\erin uzun li .. te ini olı:usarn 
dökt:,·or. Olmadı. Düzeltiyor. Ge zülfiyara ol unur. H ılı 
ne ol-inadı. Kavas -sabrrsızlna söylemek istiyorum: 
mış. Nihayet konağın altındakı mille' in, mesel:i R l 
eczacı Agopyan E)f n~iyi çağırı "lle'tlerinin fı a 
yorlar. Eczacı li.zımge1en cevabı d re-cesincle bi~ b 
yazıyor. 

Zannetlerim ki biraz mübalağa 
ettiğime ah· p olaetıkr.ınız. LUtfen 
fikr"n·zi ta.,h"h buyul"unuz. Fık · 
ram aynen var"Uir. Bey merhu· 
muıı i mi bende mnhfuzd r. O .. 
manh devrini biraz kurunuvustai 
Jikten çıkaran, ona bir miktar &'e 

nilik çeşnisi veren §üphesiz, ya · 
hancı dil bilenlerin çoğal asıdır. 
Yabancı dil en m 1 sat, hemen 
hemen münh .. ıran fransızcad'Ir 
Fransızcn da, İ"' c, yukarda hiki • 
yesini naklctt" ğim bey merhumun 
fransızcası kadardı. Y n daha faz 
lasını bilseydik?. 

B'zde bir adet mev•uttu: Enk'i 
devirde mütemadiyen arabi fari .. 
öğrenir v.e okurduk. Uık~ hiç.biri .. 
miz bu mübarek dilleri konuşa · 
maz; arapça ve far isi yazı yaza· 
maz; bir arap veya lrani gelse on 

ların sö;·lecliklerini anlıyamazdık. 
Gözleri bağlı dolnp beygirinin se· 
yahati gibi. Hep g1Uiğimiz yerde· 
yiz. İşte, bunclan bir ve iki evvel· 
ki batında, bazı mertebe arabi ve 
far is iyi öğrendiğimiz gibi Fransız· 
ca tah~il etlik. "Bazı ınertebe,, di
yorum, büsbütün öyle dpıyorum. 
Her halile arabi tahsil melodu 
f ransızca 'tahsiline tesir etti. 

Onun 'için bir aralık frenkçe 
bilenler\n miktarı çoğaldıysa da 
bunların bepai bu faydalı dili (.a.z, 
öğrenmişlerdi. Bel'ci fr nsızca. ga· 
zeteleri ve kitapları okuyabilirler
di. Fakat fransızca mektp, maka 
le, kitap yazamazlardı. Söyleme . 
leri de acemiceydi. 

'fı nzimat devrin e, 
ifade ine ve ~ntm de 
· itip 'hatır! drğı 

'lfili muvakk t bir 
_yardımcı ı,i"tfir 

mit- Lakin "' ne yarım r ve: 
idarei masla at poli ikası bu h 
yulı tasavvuru turfa etti ! 

Menkulatın yaı ttığı l·afaya 
kartı gelmek için ba ka bir çare 
var mı?. Daha bir uzun müddet 
:bizde birinin iktidal'ı onun garp 
irfanına in'tisabmm derecesile öl · 
ç ·· ecek. Dil ilmeyin'iz de bugün 
modem medlulile do tor olunuz 
bakayım. Dil bilmey niz -de yeni 
kanun1aronızı an1ayıntz. Fransız 

ca, İngilizce ve belki italy nca oğ 
renmeden .mühendialikte, müver .. 
rihlikte, kimyagerlikte, fizik alim 
1iğinde, ve saire, bir kemal göste 
riniz. Muhal, muhal, muhnl içinde 
muhat. Daha uzun bir müddet İ· 
çin muhal! 

Yarı tedbirlerin fayclamzlığını 

gören eski devır, maa\:eessüf daha 
ileriye :gidemedi. Ricahlen bir ço· 
ğu bu bakiknti antannşlardı. Lô. • 
kin hükUmete blr atalet çökmü • 
tü. Teabir a1 mıyoı-lardı. 

Benim yeti~\iğim devirden bir 
az evvel hansızca bilen büyiık a
dam olurmuf. Mn.hza frans1zca 
bildiklerinden. doktorl rı ayartır • 
lar, devlet işlerine alırlarmıf. B t· 
nun en mühim nümunesi meşbu' 
sadrazam Keçecizade Fuat Pa,a 
merhumdur. Mahza frnnaızcalar. 
olduğu için hariciyeye ve nafıa ıa 
ermeni den bir ha} li memur alınır 
dı. Yalnız bu illete sahip ol nhır 
dan birçoğu son O manlı devrin 
de rol oynamlftır. Bütün serm ~ 
ne? Bir miktar f · n ı ca. 

VAKiT 

.. -u ğ .. 
unu o 
Beya ıtt Kal nderh ne mahal· 

les"n e Cemi sol ağında 
H mide H rm on beş vve 
bir ölü çocuk dogurmuş ve bunu 
kim eye haber vermeden bahceye 

·mm·· tür. 

Aradan on beş g··n g çtikt n 
-sonra müddeiumumili "'e bir ihbar 
yapılmış bunun üzerine zabıta ve 
müddeiumumilik tahkikata ba.Rla· 
mı br. Çocugu gizlice gömme is" 
iyice tahkik ed lrıı • ed"r. 

Turing kıup dave heyeti 

Turin Klöp idare Heyeti dün 
topl nmıştır. Topl ntıda, klobun 
Reisi Reşit S ff et Bey geçenlerde 
Kahirede toplanan beynelmilel 
turizm kongresindeki çalışması 1 
hak ında heyete izahat vermi tir. 

ark lar, Bnlkanlılaı· ise bu husus· 
t t h'l:uıizız. Kutüphanem·z yok. 
K.tıı.bımız az. Vasıtalarımız t m 
de il. Mutlnha umumı dillerden 

bir veya birkacmı öğrenmeliyiz. 

Bir Alm n çocuğunun meccanen 

ıhrnz ettigi hnnnca icin biz, Bu 
g rlar, ar ~r ve -Gaİre emek çek-

ni a tı m "lyon n 
t r. F elemen pek ı· 

iş, büyümu", ahenktar bir 

di ir. Edebıyah maa Z1lmdır. 

Müh1m tıır muvaffakıyetı 
15 Mart Çarşamba 

-------- ------
A o 

Kadıl öy Süreyya sinemasın n 
senei evrıy i munas betil er 
sene oldu "U gibi bu ~ene d miı· 
es esenin hüyül salonlar ıda 6 
M rt 933 Perşembe günü akşam 

ilmek üzere bir bo.lo tertip e• 
~tir. Sabaha kada · muhtelif 

e lene lerle yukarrki ve a"ağıki ıi· 

k" alonda birClen iki cazbant ça 
lacn tır. Tertip heyetine muvaf -
fakiyetler d'lerİ',.. 

ç •ıtı ıı 
'utuphanesi el" ılmi istial> e er. 

Alimlerinin fran tz ve İngiliz, l · Ankar d ~ ; Clstanbul e kek li
sesi nıczunlnrı ve mensupları) a· 

man ve amerıkan ulemasından dile bir birlik kuru1mu tur. Bir -
fa kı yoktur. li in ilk ku ultayı l 7 Mart 933 

ununla her er er kendi ' Cuma ü ü s t ikide n r 
sayan Felemenkli mutlaka fransız- h l ediye cemıyeti salonu11c!a top 
ca, İngilizce ve almancayı öğrenir. ı in.nacaktır. 
Evet! üçünü de birden. Her lsviç· Birliğin kurucuları alnka. duyan 
reli hem fran'S zcayı, heın alman • ve liseyi sevenlerin gelmelerini 
cayı bilmekle mükelleft;r. riea ediyorlar. 

Halbuki, dar düşünecek olur · 
:s~~. Felemcnklilere ıde, lsviçreli
lere 'ele kendi dilleri yetişirdi. Fa
kat bunlar daha -geniş dtişüünyor· 
lnr. 

- O halele biz ne yapmahyız? 
Bu suatin -cevabını da b~nden 

beklemeyiniz. 

Bu -şekilde muhakemelerimi ge· 
nişleterek düşünüyorum ki Osman 
h devrinin son atında Galatasara-

yın ibdası mükemmel bir İ§ ol ... 
muştu. Yalnız bu ıkadan kafi de
ğildi. M-eşrutiyet d~vrinde, bir a· 
rahle, Galatasaray aley ine bir al • 
süiamel oldu. Ciğeri bir para et .. 

mez bazı türediler me dehe çattı· 
1 r. Cok tükür aklıselim kendile • 
rini susturdu. 

Kosmopolitism diye bo§ ve kof 
bir mefhum 'Vardır. Dil bilmek e 
{0Zmopolitlik değildir. Eğer öyle 
olsaydı her milletin yüksek taba 
l·ası milliyet kafir" olmak iktıza 
ederdi. Meşrutiyetin ortalarında 
bu madern ya:bnzlar avazları ke· 
sil'nceye değin havladılar. t• kin 
köpel· ulur, :: rvan yürür. Ortaya 
şu meseleyi koya hm: 

- O·manh devrinin sonların 

. ................ . .............................. . . . 
f \' nı i . . ................................. . . ........... . 

Ho ivut 
Holivutun 3" ı.incü s ne on bi

rinci. sayısı 2:engin münderecat 
ve cok güzel resimlerle intİ§ar et· 
m"ştir. 

r 
BORSA 

R k m :ır kapanı, 

Nukut (Satış) 

- Bu hususta mümkün merte· 
be geni§ l:etkil lere giriştim. Bü . 
tün tahsiller yarı. Avrupnya gön . 
derdiğimiz diplomatların çoğu bı
le franaızcayı tam bilmiyorlar. Ah, 
mümkün ol a da isim tesrih ede 
bilseydim! Şunu söyliyeyim ki, bu 
gün bile, adamakıllı fransızca bi 
fenlerin, yazanların mildarı kırkı 
(belki otuzu} geçmez. Şu tahmi • 
nimde biraz mübalağa ettiğimi sa· 

Düfünüyorum: .... Bununl d w u memleketimizde, es isi gi 

nıyorum. 

- Koca Galaatsarayı görmü • 
yor musun?. 

- Gözlerimle görüyorum ve 
onu gördüğüm gibi cehlimizi de 

görüyorum. 

Ya e Calatasaray da olmasay· 
dı?. O zaman halimiz büsbütün 
la.uap •• viran olacaktı. 

raber eski devrin fr nsızca ile · bi, dıl bilmek '"n b ve yasak ol 
leri arasında kimler parma la s::ıy ı.. (Her kirn okur far' si, 
gö:;tcrilmiye lfıyı hrl ? inan ol · de inin yarisi). Bugün vüc 
.sun, bunları bulm k a rile i t ar etti w im z mü ev 

gü~lük çek"yorum. rirniz ve onl rın es rleri bnl 
Hakikati olduwu 

yız: Bir çotuk du a.ya Al 
Ameri .. an, İngiliz Fr nsız 
kalı veya İsviçreli 1t • ly n, l an 
dinav olarak gel"r e b · ·· · b"r ı tur. 
raaa sahip olarak geliyor. Biz 

b·r ordu g' i, b' 
f ~d Si do 

Ce1a1 Ui' 

der 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 
Rqidenin tatalamaıı ıeç:miıti. 

Artık gözlerinin içi gülüyordu. 
Dedi ki: 

- Sana her teYi anlatırım Be· 
dia. Sen de bizimle beraber olur 
ıun, bizi müdafaa edenin. 

Dedim ki: 
- Senin meı'ut olman için ne 

llzımsa yaparım Raıit. 

- Tetekkür ederem. Yarın sa· 
na ıelirim olmaz mı 7 Gelirim, ko· 
nuıunız, anlamım. • • Sen de ba· 
na Monte Karlo' dan haber verir· 
ıin. Umia ne llemde? Onu çok 
ı6recefim ıeldi. 

- Onun da seni çok göreceği 
teldi. 

- Her halde annem ona benden 
iyi bakar. 

- Ama hiç kimse "anne" yeri· 
ni tutamaz Ratide • 

Ratidenin kıfılcımlı gözleri etra 
fa bakmdı. Yanında duran adamın 
ıözlerini aradı. Elini tuttu. 

Adam bu eli çekti, öptü. 
Fakat l>yle ıefkat ve muhabbet· 

le 8ptii, ki Bedia imrendi. 
Adam, ayni muhabbetle, mütfik 

bir ıeale diyordu ki: 
- Üzülme .•• Bütün bu üzün· 

tiılU günler geçer •• Bana itimai 
et •• • Sabrm tonu aelimettir. 

Ratide "hayır" demek ister gİ· 
bi bat mı salladı, fakat kendini ça· 
buk topladı. Doğruldu, yaıarmak 
Uaere olan ıözlerini kuruttu. 

- Yana ıöriitürüz Bedia. Ma· 
aleıef bqün ıörüıemiyeceğiz. 
Bir rande"t'Ulllas Yar, oraya aftme 
le mecburuz ..• Benim halime mü· 
ıamaha et. Ben m&zurum. 

- Mazursun Rqide. Hayattıı 
uılu otunnanm ıO~lüiünü takdir 
ediyorum. 

Ayrıldılar. 

-2-
Raıide: 
- Sana gelirim ve anlatırım, 

dem itti. 
Ratideyt beklerken, Bedianın 

lmlaklarmda hep bu sözler çınla
th. 

Nihayet kapı çalındı. Hizmetçi 
haber verdi: 

- Ratide Hanımefendi geldi. 
- Buyursun. 
Bedia, Raıidenin neler anlata

eafmı eTTelden biliyordu. 
Katide, aobanm CSnüne oturmuı, 

eliai takatma dayamıt dütünüyor 
du. 

Bedianm odaya girdilini bil~ 
lluymadı. 

Bedia yaklqtı: 
- Safa ıeldin, dedi, ıöyle ba· 

MJ'111l, sana ne yardımım dokuna· 
itilir? 

- Konu9maia bqlamadan ev· 
•el ana bir ricada bulunacajım. 
Söslerimi yalnız kulajmla değil, 
kalbinle dinle. • • Dün, Refik Bey
le aramdaki samimiyetin derece
ıini elbette anlamı111ndır. 

Bedianm kalbi çarptı. O, Rati· 
deden daha halecanh idi: 

- Biribirini.zi ıeviyorsunuz, de· 
di. 

- Bir aenedenberi. Bugün onu, 
her ıeyden Ye herkesten fazla ıe· 
Tİ yorum. 

- Çocuklarmdan fazla mı? im· 
klm yok. 

- Hayır, onlardan fazla değil.. 
Hem, bu muhabbeti çocuklarıma 
elan muhabbet ile kartılaıtı. ma. 
O he ...... ı..1ca. . Meı'ut ol
mam için hana hem çocuklarım la 
san, hem de Refik Bey llzım. Ne 
•alan. Reli••· ae Refiii osJ-.ra f tt-

Yazan ı Mediha Milnir 

da edemem. • • Çocuklarımı çok 
severim. Fakat Refik, ömrümü ay· 
dmlattı. Evlilik hayatımın acıları· 
nı bana o unutturdu. 

İzdivaç bağlarım çözülünce ge
niı, rahat bir nefes aldım. Bugün 

bambatka bir kadınım .. Bu aaade 
ti tasavvur ediyor musun Bedia? 

- Ediyorum. Yalnız ..• 

-Yalnız! 

- Bu kuvvetli atkı nasıl gizli· 
ye biliyorsunuz?. Mütemadiyen ha
lecan içinde, binbir yalan uydura 
rak yaıamak c;ok feci bir ıey ola
cak. 

Ra,ide, acı acı güldü. Gözlerinin 
içi gene kığılcımlandı: 

- Ne yapayım? .. Şimdilik böy
le yapmam zaruri. Maamafih Re· 
fik te senin fikrinde. Böyle gizli 
ıevişmemize tahammül edemiyor. 

- Evlensenize. 
- Refik te evlenmek iıtiyor. 

- Elen. 
- Korkuyorum. 

- Neden? 
- Eğer evlenirsem, belki ko 

cam küçük kızımı elimden alır. 

- Bilakis, eğer bu münasebeti
nizi duyarsa alır. 

- Ben evlenecek olursam, ge
ne dava edip kızımı alacağına e
minim. Şimdi sen söyle, bana bir 
akıl öğret, ne yapayım? 

- Vallahi Ratide, benim bu hu· 
suıta fikrim yok. • • Bilmem ki, İn· 
ıan bu kadar ağır bir vazifeyi yük· 
l~nebilir mi? 

- Rica ederim bana vazifeden 
bahsetme. . • Ben henüz otuz bet 
ya1mdayım. • • On beı sene, yirmi 
ya§nndanberi, kaba, terbiyesiz, 
rezil bir adamın kahrmı çektim. 
Babam bu f el!iketimi gördü, de 
yüreğ:ne inip öldü. • . Artık vazi~ 

f e hissi kalmadı bende. . Ben bed· 
haht bir kadmım, saadete ıusa
dtm. Mes'ut olmak istiyorum .. Şa 
dünyada daha kaç ıene mes'ut o 
luru •• Kaç aeneUk gençliiim kal
dı .• 

Rto.lio. titredi. Bu sözler, aynen 
kendi dütünceleri idi. O da tıpkı 
Ra!icle gibi dütünüyordu. 
Raıidenin ellerini tuttu; 

- Hakkın var, dedi, hakkın 
Tar ama, ne yapayım, bana gayri 

meıru bir münaıebet çirkin geli· 
yor. Bunu mazur göremiyorum. 

- Evleneyim mi? 

- Evlenirsen, çocukların övey 
b~.ba elinde kalacak. 

(Devamı var) 

•=============~===============! 

Mekteplerde diş 
bakımı ve teftişi 

Dit Tabipleri Cemiyeti Reisle· 
rinden Ziya Cemal ve Orhan Ab-

dullah Beyler Vali Muhiddin Beyi 
ziyaret ederek mekteplerde ditba· 

kımmı daimi ve ııkı bir kontrol al· 
tında bulundurmak için belediye 

bütçesine bir müfettit tahsisatı 
konmasını ve bu vezifeye bir dit 
tabibinin tayinini rica etmitlerdir. 
Mekteplerde diş bakımına ehem· 
miyet verilmesi Sıhhiye ve Maarif 
Veklletlerince villyet ve belediyeı 

ye evelce teblii edildiii İ·sin Ziya 
Cem ,ı ve Orh&u Abdulle.b Beyle-

rin bu teıebbüı.ü gayet n.üsait kar 
tılanmıttır. Bütçeye bir müf ettit 

tahıisatı kooulmaıı kabul edilmlı
tir. 

o • • D 1 L 1 il 1 z 
T. D. T. Cemiyeti umumi kitibi 
anketin ehemmiyetini anlatıyor 

Türk dili tetkik cemiyeti umu
mi katibi Ruşen Eşref Bey cemi
yetin çalışması hakkında dün bir 
muhanirimize şunları söylemiş • 
tir: 

"-Dil faaliyeti devam ediyor. 

irıatlarında tayin buyurdukları gün kullanılagelmekte olan 10.gat 
yeni faaliyet veçhesinde _hu rınke· ve tabirlerin bir an evvel kartılı• 

ti açmaktadır. Bu anket bir ta • ğmı bulmağa bütün milletin okur 

raftan devam ede dursun diğer ta- yazarlarını ve dil işlerine merak 
raftan derleme çalışmaları eskisi edenlerini davet etmektedir. An· 

gibi ayni hız ve ayni kuvvette yü· lcetten beklenilen netice elde edi-
Gazetelerde teferrüatı görüldüğü 

rüyecektir. Bütün şubeler üzerle· lince Türk dilinin kendi güzelli
üzere, T. D. T. Cemiyetini kuran 
hami Reis Gazi Hz.nin huzurla.. rine aldıklan vazifeleri ileri gö - ğine ve istiklali yolunda büyük bu 
rında toplanan cemiyetin merkez türmektedirler. Bu yeni anketin açıklığa l:avuıaca8ında §Üplu 

heyeti bizzat Gazi Hz.nin yüksek hususiliği ve yüksek değeri her yoktur.,, 

yeni 12 kelimenin! Çıkan üçüncü listedeki 
Türkçe karşı'ığı 1. . k l "' 
ve kul anı ışları ke ımelerın arşı ıgı 

Dünkü 12 ke mel k H•leye 
ge en cevapları da basıyoruz 

T.D.T.C.nin daha evel gönder
ları bulunmak üzere t~bliğ ettiği 
12 ke1imeyi ve bunlara bulduğu
muz karşılıkları dünkü 5ayımız
da basmıştık. 

Bugün ayni vasıta ile gelen 12 
kelimenin karşılıklarını da yazı
yoruz. 

Okuyucularımız bu kelimelere 
buldukları karşılıkları bize gön -
derirlerse dilimiz sütununda yer 
bulur. Nitekim bugün muharrir 
akadnşanmızdan Mehmet Nu • 
rettin Beyin ve okuyucularımız -
dan (K. L.) ve Seyrisefain idare
sinden Halit Ziya ve Muallim Os
man Beylerin buldukları karşılık
ları koyuyoruz. 

ÇARE - Yol, ilaç, çıkar 
Bu işin başarılması için hiç bir 

yol bulamadım. Bu işin çıkan yok
tur. 
Yeni 12 kermenin karııbğı 

ÇEHRE-Yüz 
Bu adamın ne güzel yüzü var. 
ÇELENK - Ünlük 
Yarın 16 Mart şehitlerinin me· 

zarlarına ünlük konacaktır. 
ÇEMEN - Ot, çayır 
Bahar gelince otlar y~ermeğe 

başlar. 
DAFIA - itim, kovucu 
Her cismin bir alım kuvveti ol

duğu gibi bir de itim kuvveti var
dır. 

DACDACA - Gürültü 
Avrupa bir türlü gürültüden 

kurtulamıyor. 

DAHi - Özgeuslu 
Mimar Sinan özgeuslu bir yapr

crmızdır. 
DAiR - İçin, ötürü 
"Hasan Ef.nin işine dair konu

şacağım,, yerine Hasan Ef.nin işi 
için konuşacağım, denebilir. 

DAiRE - Tekerlek, it yeri, de· 
ğirmi 

Arabadile meydanlıkta bir de -
ğirmi çizdi. Bugün hasta oldu-
ğu için iş yerine gidemedi. 

DAVA - Dava (Karşılığım 
bulamadık) 

DEBDEBE - Gösteriı, tatafat 
Bu adam gösterişi, şatafatı pek 

sever. 
DEHŞET - Ürküntü 
Herifi görünce içima 

'{eldi. 
ürküntü 

-------------··--------G Um r ü k ticaret kitibi 
Dahili gümrük ticı..ret katibi Fa

ruk Bey muayene memurluğuna 
ve katip Mehmet Bey de tahrirat 
kitiplijine tayin edilmiıtir. 

T. D. T. Cemiyetinin gönder. 
diği listelere okuyuculanmızdan 
gelen karşılıklan koymadan evvel 
bu işle gazetemizde uğraşan mu
harrir Mehmet Nurettin Beyin 
bulduğu karşılıkları aşağıya ah • 
yoruz: 

1 - Cadde: Uluyol 
(Bu kelime Lehçede olduğu gi

bi Anadoluda da eskiden kalma 
yollar hakkmda kullanılır.) 

Bu uluyol Ankaraya gider. 
2 - Cahil: Bilmez, bilmeyen 
Bilmez göründüğüne bakımı, 

bilgiçtir. 
Tuhaf trr hali alem, bilmeyen 

söyler, bilen &öyler. 
Laedri 

3 - Caiz: Olur, olabilir 
Olabilir, yapabilirsiniz. 
olurya, olamaz rnr? 

o. s. 
4 - Cali: Yapma, yapmacık 
Yapmacık yapmasa içi rahat et

mez. 
O ağlama, o sızlama hep yap-

madır, sahici sanma. 
5 - Camit: TatÇıl 

1 
Ne et, ne ot, taşçıl bir şey. 
6 - Canip: Yan, yön, yuğaç 

(Bu kelime bir nehrin bir tarafı 
manasına kullanılır.) 

1stanbulu denizle dağ iki yö • 
nünden kucaklaml§tır. 
Yanın ma giden kimdir? • 
7 - Cuuı: Çqıt 
Düşman ça§Itlanndan ikisi a

sıldı. 
8 - Cazibe: Çekim, alım, ıeviım 
Nüvtonun -elmasını toprağın çe-

kimi yere dü§iirdü. 9 

O ne alım o? 
Kendisinde benzersız; bir sevim 

(üktü) çıkmıı; doğrunu ÖTKtl 
(ütkü) dür. 

111 - Amade sözüne kartıldi 
olarak ileri sürdüğüm ANITKAN 
sözü de ANITGAN olmuı, kusur• 
bakmayın. 

K. L Beyin bulduğu 
karşılıklar 

Cadde - Anayol 

Cahil - Bilgisiz 
Caiz- .... 

Cali - Y apmacıl< 
Camit - Donuk, cansız 

Canip - Yan, geçe 

Casus - Casus, muıtucu 
Cazibe - Alım, çekme 
Cazip - Alımlı, çekici 
Cebir - Zor 
Cephe - Yön, annaç 
Cerrah - Operatör 

Seyrisefain idaresinden Halit 
Ziya Beyin bulduiu 

karşılıklar 
Cadde - Geniş yol 
Cahil - Toy, )>ilgisiz 

Caiz - Olabilir, yapılabilir. 

Cali - Yapmacık 

Camit - Donuk, can11z 
Canip-Yan 

Ca~us - Düfllllanın gizli klavu~ 
zu 

Cazibe - Çekiciıi 

Cazip - Çekici 
Cebir - Zorlama 

Cephe - Ön, kartı 
Cerrah - Yarıcı, yara 

detici. 

Muallim Osman Beyin 
d uğu karşılıklar 

Cadak - Cadde, Şoae 

yancı; 

bul. 

var. 
Anadolunun Şark ve KaradeniJr 

9 - Cazip: Çeker, alımlı, se· 
mmtakalarında ıöylenir. lhtimd 

vimli 
10-Cebir: Zor, zorlama, cebir 

(ders iımi) 
Zorla güzellik olmaz. 
11 - Cephe: Alın, sınır, ordu 

alını 

12 - Cerrah: Baktı 
(Bu kelime hakkında. not: Şim

di c~rrah diye bir iş güç sahibi 
yoktur. Eskiden vardı. Daha. eski
den ise hem şairlik eden, hem de 
hastalara bakan Ozan'ların yar
daklarma Bakşı denirdi. Bu kar
şılık ondan alınmıştır.) 

DüZeltme: 
Dün çıkan karıılıklar arasın -

da gene bir iki dizme yanJıtı gÖ· 
züme çarptı. 

1 - Bir yerde "öğdül,. öğdük 

diye dizilmif. 
il - BEDEL kartılıiı ÖKTO 

caddeden gnlatbr. 

Cılga - Keçi yolu ince yol ia 
demek eğin ve ıarkta. -----n--111 

Rusyada Türk 
sanayi heyeti 

MOSKOVA, 14 (A.A.) -.:R~ 
Beyin Riyasetindeki Türk Sanay. 
Heyeti buraya gelmit ve iıtaıy 
da Ağır Sanayi Komiserliği m~ 
veleler şubesi reisi Lorentz ve Rm 
Heyetine Türkiyeyi ziyaret eına~ 
aında riyaset etmit olan Orlof ta"' 
rafından karıılanmıttır. 

Türk heyeti menıuC'at tetebb~ 
lerine ait İn§aat planlarının taıuD
mi için aktolunacak ~aukavele I;..,. 
ıusunda bazı taarihlerde buhuı-e 

mak iizere buraya aelmittir. 



Atinada eçen bir ihtilil 
gününün vak' aları 

-·--·-·-··--·--·--------
H. Nazırı 

izah ediyor 

1

lngiliz • Iran ihtilafını halle 
giden heyet şehrimizde 

Gece yansma kadar ihtililde halk 
bir genç ölüyü taşıyarak yürüdü . 

Yunaniatanın komıuları 
ve sulh meselesi 

ATINA, 14 (A.A.) - Harici
ye nazırı M. Maksimos, ecnebi 
gazeteleri mümeaaillerini dün ak
fam kaıbul ederek Yunan hükiime· 
tinin, milletler cemiyeti ve Kellog 
misaklarının, tesbit ettiği pren • 
siplere sadıtk kalarak, harici siya
set sahasında bu prensiplerin ro> 
sanet bulması için bütün gayret -
lerini sarf edeceğini ve sulh ün tar
sinini istihdaf eden her teşebbüsü 
tetÇi eyliyeceğini söylemiı ve Yu
nanistamn bütün komtularile mü· 
naaebetlerinin dostane olduğunu 

ehemmiyetle kaydetmiıtir. 

Y unanistandaki son hadiseler 
ınalfundur. Hükfunetin intihabat
ta kazanamadığım gören Cenera! 
Plistras diktatörlük ilan etmek is
temiş fakat Atina halkının göster
diği şayani dikkat mukavemet sa
JeSİnde buna muvaffak olamıya
rak çekilmişti. Telgraf haberleri 
bu husustaki malumatı verdiler. 
Yalnız, diktatörlük ilanı hadisele
ıi bildirilmemişti. Okuyucularımı
za bu tarihi günü anlatıyoruz: 

Atinaldar için altı mart günü ta
rihi bir sün olmuıtur. 

HükUmet ittihadının intihabatta 
mavaffak olamayııı, intihabat gü
aünüa akpmında belli olmağa 
llatlamıftr. Fakat •eceyansındna 
l.iraz 90IU'a, intihabat hakkında 
9el• haberler birdenbire durdu. 
lid eaat aonra, Poliı müfrezeleri, 
IUIJte idarehanelerini itıal ede
rek Defriyata mini oldular. Zabit· 
lerin bu itıalin ıebebini söyleme· 
melerine rafmen, halk, bu ifgalin 
Ceneral Pliatraam bir darbei bü .. 
kiimeti neticeıinde olduğunu öğ
&enmitti. 

Atina, bir kaç saat içinde, Cene· 
al Pliatrum ilk darbei biikime· 
tindeki çehreyi almıftı. Sokaklar
da piyade ve süvari müfrezeleri 
topçu kıtaab dolatıyor; müeueae· 
ler iteal ediliyor, vilayetlerle yol· 
lar keailmif ·bulunuyordu. 

Bu hidiaelerle meraka düten 
a..lf sokaklara dökülmüttü. Mey
-..ıu dobmııtu. Bin bir f&yİa do
t.Jmdu. Söylendifine göre, hü
itmet intihabatta kazanamadığını 
J6riince, belki de muvafakatile, 
~eti Pıa.trufn adamlarına 
terketmitlerdi. Halk bu halberleri 
iQJUDc:a tiddetli bir aksülamel 
taPIJordu. Ceneral Pliatru aley· 
l»ne küfürler, tehditler aavunılu
ror, hatti ordunun hareketi bile 
jitldetli bir liaanla tenkit ediliyo,. ... 

Sut 11 e dojru, Çaldariain evj.. 
Jdn lnündeki müfreze kaldırılmıt
IL Bu, ihtililin biraz bafifl.,diğine 
delilet ediyordu. Halk bu fırsattan 
18lifade ederek, Çaldarisin evinin 
finiine h6cum etti ve "kahrolsun 
ı.cmer !", "Kahrolsun Ven ize-

rarı üzerine, evinin balkonuna çık· 
mıttı. Geçirdiği heyecanlarla rengi 
uçmut ve yorgun bir vaziyette o· 
lan Mösyö Çaldaris ağlamamak 
İçin kendini güç zaptediyordu. 
Buna muvaffak ta oldu ve 
halka, bir kargatalığa se· 
bep olmamaları ve sükunetle da· 
ğılmalannı tiddetle rica etti 
lntihabatta yolsuzluk olduğunu, 
kendisinin iktidar mevkiine geç· 
mesine mani olmak için diktatör· 
lük ilan edildiğini de anlattı. 

Fakat, liderin gözyaıları ile söy· 
lediği bu sözler, halkın arasında 
bir çok kitinin de gözlerini ye.şart· 
mıttı. Halk dağılmadı ve silihh 
bir müfrezenin hücumu ile zorla 
dağıtıldı. 

Mumaileyh bir muhabir tara • 
fından sorulan bir suale cevap ve· 
rerek demittir ki: 

- Yunanistanla Bulgaristan a
rasındaki itilaflar şayanı teşek -
kürdür ki iktısadi mahiyettedir. 
lki memleketi hiç bir siyasi ihti -
laf ayırmıyor. Yunanistan ile Bul
garistan arasında sürüncemede 
bulunan bütün mes~lelerin, müş -
terek menfaatleri olan iki memle -
ket arasında dostluk ve siyadi 
teşriki mesaiyi sağlam esaslar ü
zerine kuracak surette hal ve tas
fiye ·etmek istiyoruz. Ayni men • 
faat birliği Yunanistanla komşu -
muz Arnavutluk arasında da var
dır. Bu dost memleketle de daha 
sıkı bir teşriki mesaiye ~rişmek 
için aramızda sürüncemede kalan 
bir kaç meseleyi halletmeğe ça -
lışacağız. 

Küçük itilaf hakkındaki suale 
de M. Maksimoı fu cevabı ver ... 

Kararıızlık ve dolatan §&yialar 
Ceneral Plistrasın lehine olmadı. 
Diktatör, emrivakii ilin etmekte 
gecikiyordu. Halk bunu, onun he· 
aabına bir zif telakki etti, ve an
cak öğleye doğru, beyannamesini 
netredince, bunun tesiri, tamami· 
le kendi aleyhine oldu. Bu beyan
name halkın nefretine sebep ol· 
muttu. Hiç bir kimıe, Ceneral 
Plistrasm bu maceraperestane ha
reketini tasvip etmiyordu. Birden· 
bire bir hareket oldu. Halk, kütle 
halinde yürüdü, nefretini ızhar et
mek istedi. Bu yürüyüt o kadar tid 
detli oldu ki ne polis, ne de ordu 
mini olamadılar. Ve itte o zaman 
silahlar patladı, tanklar göründü. 
llk silahlar havaya, korkutmak i- miştir: 

- Sulhün tarsinini istihdaf ·eçin atılmıttı. Parlamentoya yakın 
den ve Milletler cemiyetince takip bir yerde ilk çarpıtma oldu, sonra 
olunan gayeye muvafık her gaypoliı müdürlüğü civarında bir ikin 
ret bizim teveccühümüzü haizdir. ci çarpıtma oldu, iki janadrma, ve 

iki sivil ağır surette yaralandılar. Esasen gerek iki büyük Akdeniz 
devleti ile gerekse şimal komşu -Bir tank halk üzerine ateş açtı. 

f:H.t kiti yaralandı, bir kiti öldü. muz Yugoslavya ile idame ettiği
Bu zayiat haıberi, balkı büsbütün miz çok iyi münasebetler ve bun

da nbaşka her taraftan müteaddit ıinirlendirmifti. Bir genç ölüyü. 
defalar ilim olunan teminatlar is-

:!~i=~=r~:.~:ııla;.~ri~;::~:;~: tikbali nikbinlik v~ huzuru kalple 
Cesedi, binbir mütkülatla alarak derpiş etmemize imkan verir. 
morga götürdüler. Fakat yer yer Bükreşteki Balkan ifonfe-
panik olup halkın kaçıımasına ransına giden Yunan 
mukabil, bir taraftan da sokaklar murahhaslan 
dolmakta idi. Ahali hemen hemen ATINA, 14 (A.A.) - M. Pa • 

panastasyu Balkan konferanama kamilen ayaklanmıtlardı. Karga-
memur Yunan heyeti murahhaaatalıklar aktam geç vakte kadar 
sının diğer azaıı buğün Bükrete 

P' Maleri duyuldu. sürdü ve ancak geceyarısı ortalık . kt d' l M ahh••lar Bal-
Uv....-ıt • gıtme e ır er. ur -
.a_,v Caldarıa, doatlarınm ıs· yatıfh. ka konferansı meclisinin bu içti-

USyada 31 lahnpçi'"bü;ükb";;i;ki;; mM: devreçsine ittiıradk edecekl:dir. 

yaparken yakayı ele verdi • a arıs 
MOSKOVA, 14 (A..A.)-ffü .. 

P et af&Pdeki tebliii netret • 
.ıttltı 

Sİyui daire tarafından Moa -
iİinamn büyük elektrik merkezle
ıincle (Tehelidbilllk), Zoaevo, 
~tdtoou. IOD sünlercle yapdacak 
tahripkirb1dara ait olarak ıiriti
len tahkikat bu tahriplerin bir ta
ima karıapbk unaurlarmm eseri 
.ıclaiu meydana çdmuttır. Bu un .. 
8111"lar arasında ajır sahayı halk 
lııamiaerliği memurlarından adam-

da vardır. Bunlvm vazifeleri 
lioYyet Ru.yadaki elektrik san
,...Uannı tahrip etmek ve bu aan
lrallar sayeeinde iıliyen devlet 
ı.t.ikalanmn faaliyetini sekteye 

alratmaktı· 
Bu tebkilcet uhripciler araam· 

tla atıt.lilmit bir mukavele muci• 

bince teknisyen aıfatile Rusya.da 
çabıan Metropoliten Wickera'in 
bir çok müatahdemini de bulun -
cluğunu meydana çrkarmlfbr. 

31 kiti tevkif edilmittir. Bu me
yanda ve bilhusa Moskova devlet 
iatuyonları elektrik tefile Kracbe 
mimuko istasyonu tefi Mankhu • 
sel Mac Donald ve Mardwall var
dır. 

laticvaptan sonra Monkhuse ve 
Mordwald, tahliye eclilmiılerdir. 
Y almz evlerinde polisin nezareti 
albnda bulumnaktadırlar. 

Tahkikat devam ediyor. 

lnglllz elçlsl 
İngiliz Büyük Elçisi Sir Gerge 

Klark, bir ay kalmak üzere dünkü 
Semplon ekspreaile Lonclraya ha .. 
reket etmiftir. 

Yeni beyanatta 
bulundu 

ATINA, 14 (A. A.) - M. Çal
dariı gazetecilere beyanatta bulu
narak, memlekette yerletmit olan 
sükilnun muhafazası lüzumunda 
ıırar etmiıtir. Mumaileyh, hüku
metin 6 mart hadiselerinden mes' -
ul olanlar hakkındaki takibata ka
rıtmıyacağını, çünkü bu takibatın 
adli makamlara ait olduğunu aöy
lemiıtir. M. Çaldaris, zihinleri 
karııtıracak netriyatta bulunma
malarını gazetecilere tavsiye et
miıtir. Mumaileyh Ayan Meclisi
nin kaldırılacağına ve memurlann 
azledilemiyeceklerine dair haber
leri tekzip etmittir. 

Bütün gazeteler, hükUmet reiıi
nin battı hareketini doğru bulmak
.fır. 

lngiliz şirketi ile Iran hükômeti 
yeniden pazarlığa giriştiler 

İngiltere ile lran Hükumeti a· 
ra11nda, Anglo - Persiyan Oyl pet-
rol kumpanyaıı imtiyazının lrarı 

Hükumeti tarafından feshedilmesi 
yüzünden çıkan ihtilaf m Milletler 
Cemiyetinde müzakeresi esnasın· 
da lran hükumetinin noktai naza
rını müdafaa etmek üzere Cenev· 
reye giden lran Adliye Nazırı 

Mirza Ali Ekber Han Daver, lra
nın eıki Pariı Sefiri Mirza Hüse· 
yin Han Ala ve ki.tipleri Mirza 
Nasrullah Han İntizamdan müte
şekkil olan heyet dün sabahki 
Semplon ekspresile ıehrimize gel
miıtir. lran heyeti Sirkeci istayo
nunda lran Konsolosluğu erkanı 

tarafından kartılanmış, şehirde 

bazı gezintiler yapmışbr. 

Heyet Halep yolu ile lrana dön
mek üzere bugün T oroa ekspresine 
bineceklerdir. 

Heyete Riyaset eden lran Adli· 
ye Nazın Mirza Ali Ekber Han 

Daver dün bir muharririmize ıun· 
ları söylemittir: 
"- Hükumetimin, Iranda pet

rollerini işleten İngiliz şirketinin 
imtiyaz mukavelesini ayni muka· 
vele esaslarına istinat ederek fes
hetmesi üzerine çıkan ve Milletler 
Cemiyetine akseden ihtilafın Ce
nevrede müzakeresinde bulunmak 
üzere oraya gitmiştik. Hükfunetler 
arasındaki ihtilaf Milletler Cemi .. 
yetinde görüşülürken şirketle hü
kumetim yeniden temasa geçmeğe 
karar vermişlerdir. Bunun için şir· 
ket merkezi hükfunetle yeniden 
müzakerelerde bulunması için Sir 
Con Kadman ismindeki bir zatı 
fevkalade müme~il tayin etmiştir. 
Bu zat Londradan hareket etmiş· 
tir, ay sonunda Tahranda buluna
caktır. Bu vaziyet üzerine Millet
ler Cemiyeti de bu mesele yüzün
den İngiltere Hükumetile İran Hü
kumeti arasında çıkan ihtilifın 
müzakeresini mayıs toplantısına 
bırakmıştır." 

........................................................................................................... 

Japonlar Bulgaristan 
Her tür Jü ittifak 

sisteminden uzak 
Büyük setten geri ka 'mak niyetinde .. 

püskürtülüyor SOFYA, 14 (A.A.) - Nim 

Ağır telefler le 

· ream nuıgarıe gazen:::.1 n...ı.-
KHARBINE, 14 (A. A.) - in-: riıtanın harici siyaseti hakkında 

tizamsız Çin kuvvetleri, yeni Man · neırettiği baımakalede, Sofya hü· 
çurideki Japonlar için mütemadi kUmeti tarafından timdiye kadar 
bir endite mübdiidir. Bu kuvvetler takip edilen siyasetin daima ıul • 
timdi Jehol muharebesinden istifa hün, ve bütün komıulariyle oldu· 
de ederek çahımalarına daha zi · ğu gibi büyük devletlerde de uz • 
yade hararetle devam etmekte.:lir laımanın ve dostluğun tarıinini 
ler. istihdaf etmiı olduğunu habrla • 

Filvaki, bin kadar gayri munta· tarak diyor ki: 1 

zam Çinliden mürekkep bir kol, _ Bulgaristan her türlü itti
büyük set yakınındaki T ounging fak sisteminden uzaktır. Bulga .. 
şehrinde bulunan Japon garnizo- ristan, Avrupanm içinde bulundu
nuna taarruz etmit ve ancak saat. ğu ayrılıklar ve ihtilaller arasın • 
lerce devam eden şiddetli muha- da, şu v~ya bu devletler zümresi
rebelerden ve sahada bir çok ölü ne iltihak ettiği zannım verebile -
bıraktıktan sonra çekilmittir. cek her harekett~n büyük bir iti-

Japonlarm telefatı 4, yaralıları 
na ile ictinaba azmetmiştir. Bu sis tir. 
yasetin semere vermeğe başladı -Diğer taraftan gene gayri mun· 

tazam kuvvetlerden mürekkep ğmı memnuniyetle görebiliriz. 
diğer bir grup, ŞaTki Mançuridek; Mezkur gazete Tevfik Rüttü 
S f ' · t' B Beyin Atina ziyaretini de mevzu• oui en e taarruz etmq ır. u gru? 
ta ağır zayiat ile geri atdmııtır. u bahsederek diyor ki: 
Japonlardan bu son çarpıtmada - Türkiye hariciye vekili ta• 
ancak 2 kitinin ölmüt ve bir kiti· rafından Atinaya yapılan ziyare • 
nin yaralanmıt olduğu söylenmek~ tin tevlit ettiği tezahürat Balkan• 
tedir. larda fikirlerin inkitafı noktai na• 

Çinlilerin bir ta(.Lrruzu 
JEHOL, 14 (A. A. ) - Bin ka

dar Çin neferi, Hsifenkou' da bü .. 
yük seddi atarak Jehol toprağın~ 
gh·mittir. 

Bunlar, bir Japon müfrezesine 
taarruz etmişlerdir. Japon müfre 
zeıinden 35 kiti ölmüştür. 
Çarpıtma iki saat sürmüştür. 

Çinliler, 150 ölü, mitralyözler, 
siper topları bırakarak kaçmıılar
dır. 

Eyilp fakarapeı-ver cemıyeti 

Eyüp F ukaraperver Cemiyetinin 
1933 seneıi kongresi 31.3933 tari· 
hine müsadif cuma günü yapılaca· 
~ından azayı muhteremenin yev· 
mi mezkurda Eyüp Reıadiye mek · 
tebine teırifleri rica olunur • 

zarından çok kıymetli bir İf&l'8t • 

tir. Bundan böyle milletlerimizin 
mütterek menfaat huıusundaki 
ıuurunun ilerlemekte olduğundan 
artık kat'iyyen ıüpbe edilemez. 
Fena adı çıkmıt olan Balkanlar, 
yalnız Avrupa için değil bütün 
dünya için buhranlı olan bir anda 
siyasi rüştünün ve uzlatma azmi • 
nin delilini vermektedir. 

Bir suikastçı Kontun 
tevkif olunması 

MÜNIH, 14 (A. A. ) - 1919 
ıenesinde ihtilalci sosyalist Kurt 
Eiuner'i öldürmüt olan ve poliain 
bir tebliğine göre Hitler'e ka111 
bir suikast hazırladığını itiraf eden 
Kont Arco, Münihte tevkif edilmit 
tir. 



Ankarada futbol maçları! Bu hafta Mühim güreş ere hazırlık 
Havacıhk spor kupası maçlan 

hararetle devam ediyor 
Bu cuma &00 maçlar rapılaeak 

Yapılacak lig maçları 
mlblmdlr 

Ba hafta yapılacak liı maçla· 
lan çok mühim Ye atalı ,,.kan 
fA1Dpiyona yolundaki esaslı dere • 
celer hakkında bir fikir verdirecek 
mahiyettedir. Filhakika iki sün 
90nra kartılatacak takımlar, Tak· 
simde latanbulıporla Vefa, Kadı • 
kiJiinde de Betiktatla Calatua • 
raydır. Vefayla lıtanbulıpor geçen 
müaabakada berabere kalmq Y.e 
aralarmda 6çtic6lükle dördüncli· 
lüiü muvakkaten paylafanı iki ta· 
kımdır. Ba hafta yapacakları kar
tılafma üzerinde iki talmnm ta • 
raftarları timdidm büyGk iddiala · 
ra girifmiılerdir. 

Çoban Mehmet, bir müddet için 
sıkletinde rakipsiz kaldı 

Bu cuma tecrUbell gOrPşçller mOsabakası 

...... a.c1er111r•ta1mm 

Birinci deTre eonaamda bir 
kadro buhranı ıeçiren Vefalılar 
bunu kıaa bir müddet içinde ai • 
dermiye ve takmılarma kuffetlı 

ilk bahar bqlamak üzeredir .. 
Bu itibarla futboldan sonra diier 
ıpor tubelerincle de hazırlık ve 
faaliyet aittikçe addqmaktadır • 
malam olduiu &zere önümüzde
ki bahar ve yazda futbolda oldu· 
iu sibi atletizm •e siir'et aahuın· 
da da beynelmilel temaslar yapa• 
cajız. Bu itibarla önümüzdeki ay· 
)arda ıpor hareketleri çok zenıin 
olacaktır. 

Spor tubeerimiz için en m61 • 
mir, en ıiltematik tekilde çalı· 

bir manzara Termiye annaffak ol· 
ANKARA, -Burada maçlar cewma sebep oldular hu da ayı mutlardır. lıtanbulapor da ilk dev 

büyük bir hararetle de•am ediyor. ile neticelendi. Bundan IOlll'& hü • redeki vaziyetine göre daha zayıf· 

tanlar ft çalıtbnlanlar aüreKi • 
lerdir .. Her amıa bir çok mühim 
mflaabakalar yapılmaktadır. Önü· 
m6zdeld cuma ıünü de fırkanın 

Beyoihı kaza merkezindeki mm· 
taka idman aalonunda ev.elce ya

zılan prosram mucibince tecrii· 

beli aüreKiler arumda miilaba • 
kalara bqJamcaktır. 

Dün lstiklil aahumda HaY&Cıbk cuma seçtiler fakat bu sefer de ra· br. 
lpor kupan maçlarına deYUD edil· kiplerinin tüzel müdafaası lnün • Hutabklan henüz ıeçmiyen 

Fahriyle Haenm ebildilderi 10n 
maçlarda çok tebarüz ediyorcla. 

di. Gençler birlili ile Anbrupor de ayı yapmıya imkAa halama • 
takımları kartd&ftılar. dılar. Maç O- 2 Geneler birliii 

Gençler birlili: DİD ıalebeeile bitti. 
LOtfi, - Refik, Ahmet - Şe-r· On1m&zdeki cumap Han.cılık 

k~ Nihat, Rifat - Kemal, Cahit, spor kupuı maçlarinda eona kalan 
HalGk, Hüseyin, Zeki. ÇenbpJla lmallbharbiye birin · 

.Aabrupor takımı daı ci, Gençlerbirliliyle Çankaya i ~ 

Muzaffer - Necip, Hilmi, - kinci, lmalitıharbiye ile Çankaya 
Nuaret, Mennan, Uyu, - Aptal . üçüncü takımlan kartdapcaklv
W., Emin, Ya...., Tarsut, NiJrUL clir. 

Beylerden mürekkepti. Bu maçlarda kazan•cak takını· 
Batlangıçta rüzıirm Gençlef lar kupaları da kazanmıt olacak • 

Birlilinin lehinde olmuma rağ • lrdır. 
111en Ankarupor takımı munta • Gençler b"rliii • A0tıa oı~a 
aam hücumlara batladı. Onuncu 
dakikada ıençler, bir serbest YU • 

ruttan bir teY çıkaramadılar. O • 
JaDda büyük bir lllUYUeDe batla 
llUfb. Fakat devre 10nuna doiru 
aençler rüzgirdan istifade ederek 
Ankarupor kalesini fazla ııkq • 
tınmya bqbyarak bir •JI kazan 
clılar. 

ikinci denede rüzsir Ankara· 
eporlularm lehineydi Ye Ankara 
lpOl"lulann neticeyi kazanacakları 
tahmin ediliyordu. Fakat .,.nbt 
bir müdafaa ıiatemi yapan Anka· 
rahlar kaleleri anünde bir penaltı 

Albnordu ldübü ile Gençlerbir
liii mumda yapılan huaual bir 
mmabaka Gençlerbirlili tarafın • 
dan 2 - 4 kaz•ndmııtır. Gençler
birlitinde Galatuaraylı Mithat, 
lzmirli lhean Beyler de oynamq • 
lanbr. 

Anbra hakak fakülteaile Çan· 
kaya arumcla yapılan ikinci huu· 
al maç İM üçer a:rıyla Ye beraber
likle bitmiftir. Hukuk t.aknnmm 
•• aJlardaki i:rl YUiyeti her ta· 
rafta alib UJUdırmaktacllr. 

• • 

Yüzme komıtesi geDİ§ bır program hazırlıyor 

Geçe• -· ,...,.._ ............ . 
Yiisme sporlan için Almanya • ,-itebilecek bir ........ mnlLi 

daa ıetirilen Herr Teıethoff, ıe • rde koyacaktır. 
~dili bir hutabk dola119ile, )'i • Deniscilik federaqomı Jiimne 
aticüler için tanzim 011111&11 lnt id· komiteai ba sene için ıenif bir 
-·nlan propammm tatbikma ne- propam huırlam•ktadır. Ba Prot 
lluet edememiftir. ram 1alms latanbul denizcilik Ya· 

Antrenlr, timdi çalqabilecek slyetine auaraa delil, hGtibı 
lair hale pldiii için propallllll memleket denlsilllinln amuml si 

Galata1&ray • Betiktat maçm• 
ıelince; bu maç daha çok Galata· 
aray taknnı için yeni bir fikir 
Termiye yanyacaktır. Çünkü maa· 
lesef birçok talihaizlilderle kartı • 
l&f&D sarı kıpn.ıdıt~ talamlarm• 
llenü müteluır bir tekil ...-miye 
iaaYaffakol•mem"lanhr. 

Ba talihsizlikleri kaldnmak el· 
lerinde olmadıiı için iclarecilerini 
tahtie etmemek mümkün delildir. 
Bu itibarla Galatuaray takonm1 
bu hafta, ancak çıkarabileceii ta • 
lomlarm en kuv.etliıi ayılabile • 
cek bir kadroyla ıöreceiiz. Bu ta· 
kımm, Betiktatı uzanmak için 
ppacaiı cehti, sfiıtereceii OJUDU 
merakla beldiyenler çoktur. Bu 
maç üzerinde düfiincemizl maç 
ıünü tekrar yazmak iatiyoraz. 

Mil!i takım 

Yakında hazırlık 
maçları başlıyor 
MaJll ertumda. milli taJmm 

mızın Sofyada iki maç yapacajı • 
aı ,..nnıitık. Bu maçlardan ilki 
Türkiye • Bulıariltan, ikincisi 11-
tanbal • Sofya müeahakaları ola· 
caktır. Müaabakalar bir macar ba· 
kem tarafmdn idare edilecektir. 
Öirendiiimize ıöre önümibsdelri 
haftadan itibaren milli takımda 
yer alman diifünülen futbolcula • 
nmızm takım halinde çalııbnl • 
maıma bqlanacaktır. Her mit 
olcluiu aibi bu hazırlanmada ıeç 
blmamamm temenni ediyoruz. 

Tarb iti 12 den 13 e kadar ıl
recek, 13 te de müaabablara bat 
lanacaktır. lıtanbul mmtakuı fe
derasyondan Iİl&DI abmt tecrii • 

beli alretçilerin muaJJen •akitte 

--- ..... hahmmalanm bil • 
dlrmetelllr. 

Bu sene milli sGret taknnmıa • 
da küçük bazı cleğif1Deler olacaiı 
tahmin edilmektedir • 
Alır aikJet güreıçilerimizden 

Himmet pebliyanm ıeçenlerde 

bir çalqma euıuında kola kınl · 
dıtım J&ZIDlftık. 

Kendiıine sü•enehilecelimiz 
tecrübeli alır ıildetçilerimiz an
cak iki tane olduiu için bilhaıN 

btanb..alda beynelmilel alır ıik • 
let müsabakaları yapılmuı karar
lqbnldıtı bir zamanda bu kaza 
büyük bir talisizlik eaeri ayıla • 
bilir. 

Kendisi tarafmda ihdu edilen 
bir hareket neticesinde kolu kın • 
lan Himmet pehli•an hastahane • 

Esk işe birde laallyet 
Hamal muhabirimiz yazıyor: 
Burada haftlarm karlı ve yai • 

murlu aitmeai yüzünden futbol 
maçları yapılmamaktaydı. Bu se • 
heple 932 • 933 seneıi mmtaka bi · 
rincilild.-i bu sene de ilkbahara 
bırakdmıtb• Son haftalar içinde 
hayalar birdenbire düzeldi ve ı • 
ımdı. 

Halknleri spor tubeai himaye • 
ıinde tertip edilen iki kıımı kupa 

•------------• maç1arma bqlandı. Birinci tertip 
-=-n.ıı- bakıl--L ihzar olmı • ""'-r-ı- .,... Orta Anadolu küme birincisi tay· 
maktadır. Önümüzdeki mevıim i • yare alay takmıı Ye ıiYil ldüplet 
çindeki faaliyet lıtanbal, lzmir, muhteliti ve ikinci tertip de ıivii 
Kocaeli, Bandırma Menin Ye Ka· Ye askeri ldüpler muhtelitleri ara· 
radeniz mmtakalarmda ayni e • unda yapılacaktır. 
hemmiyetle takip olwıacaktır. Dün baY& aüzel ve aaha me 

Antrenör, mesai deYrelİDİ bu raklılarla dolu idi. Maça aaat 15.30 
mmtakalar arumda müteaYİyen da bqlanddı. Oyun çok zevki; 
çabtarak ıeçirecektir. Bu seneki oldu. SiYil ldüpler muhteliti Orta 
Türkiye yüzme birinciliiinin çok Anadolu küme birinciıi alay takı 
ciddi bir rekabete alme olmuı mmı (2 • 1 yendi. 
beklemnektedir. 

de yatmaktadır. Kendisinin lb • 
kal iki aydan ev.el idmanlara 
tekrar bqlıyacağma ihtimal Ye • 

rilmekteclir. idmanlara bqlaaa hl 
le eaki vaziyetini derhal halabll • 
mesi de füpheli ıörülüyor. 

Bu itibarla alır aildette maar-

yen olmıyan 1tir mütftlet içtll 
baa Mehmet rakipm bhoq ~ 
dir. 

Bal11ar gtlreKflerl pll1or 

Haliç idman klübünün bir te -
ıebbüaü müıpet neticeler vermi.
tir. Bulpr aüretçileri Kvbaa 
bayramında ~rimbe ıelerek 
müaabakalar yapacaklardır. Ba 
müaabakalar haaaal olmaama ral
men büyiı1• bir alika uyandıracak 
mahiyettedir. 

Çünkü Bulprlar Balkan tam • 
piyolutu mmabablanna ıirme • 
diklerinden bizim için meçhul JMr 
kuv.et olarak b'-qlardır. S. 
mGaabakalar, dereceleri haldm. • 
da vazıh bir fikir •ermİI olaclllD
br. 

Muğlada faaliyet 
Hususi Muğla muhabirimiz.,.,. 

zıyor. 

Viliyetimiz dahilinde diJcbte 
deler bir apor faaliyeti Yardır •• 
Ev.elce de ıporda parlak bir -· 
ziai olan vilayetimizde b. faaliıet 
iki aene eYYel birdenbire dwiiAil"' 
tu Fakat timdi ldüplerimiz tekniır 
canlı Ye faal bir sahada O.le • 
miye batlamıtlardır .. 

Bu arada bir sene eyyel laana • 
lan Muila Spor klübü bqün Wr 
hayli kav.etli bir ekip haline pl
miıtir. Bu takım ıeçenlerde Mer
merise siderek içinde mühim fal
bolcular bulunan Mermeria tala • 
mmı yenmiı, bundan sonra da'ftll: 
etili Milis futbolc:ulanm da hir 
aayı farkla yenmiye maY&ffak 
olmuttur. Klüp fUDpiyonlak 911 
çalıpnaktadır. 

M. c. 
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Kadını 

Şimdi rejisör, artık tammen 
§a§ırmıştı. 'Telefon eden kfıtibiydi. 
O da ayrıca seyrüs~fere, Bcyoğ -
lu civarındaki bütün merkezler.: 
telefon etmiş, hatta, birkaç hasta· 
neye de mürac:ıat etciş, hiçbiı 
kaza olmadığını öğ~·cnmişti. De • 
mek Selr.ıa, bir Ln-cya untnma • 
mıştr. 

O halde?. Geriye bir ihtir..ıal im 
hyordu. Selma, bir a~ıl~ıyla kaç -
mıştı?. Halbuki hu, kabil deifldi. 
Çünl'ü Selma, sadece llahneytc: 
meşgul görünüyor, muatazam ve 
temiz bir h::-.ya.t acçil'iyordu. Sıh ~ 
hati yerinde, aklı yc::-inde bir ccnç 
kadındı. Büyü!: bir r.ıuvnffakryet 
kazanmrya namzet oldufiu bir nk · 
§am, Selma, bir çılrrmhk ynpnral;: 
ortadan kayholamnztlr. · 

Dı:arc!a bir tubm güı-ültüelr 
duyulmrya ba:lnmı~tı. Bir ::il nesi 
duyuldu. Ayak seslerinden, reji -
aör, birinci perdenin bittiğini an· 
ladı. Salonclan alkışlar yühseliyor, 
du. Cavide, .muvaffa!dyctinin ilk 
mahsullerini topluyordu. 

Rejisör, gidip Cavidcyi görmek 
üzere kapıdan çıkarken, içeriyo 
birisi girdi \'e: 

- Bravo, azizim, dedi, birinci 
perde pek güzel. Doğrusu hoşuma 
gitti. Fnknt bu Cavide ne iyi ar .. 
tistmit yahu! Şimdiye kadar hep 
ltüç:.ik rollerde gördümdü. Sizi de, 
bu eseri oynattığınız için tebrik et
meme müsaade ediniz. 

- Ter.ekkür ederim... Evet . , 
Cavide arhk birinci sınıf artist ol-
du demektir. Hnkikaten iyi oyna· 
mış. Ben birinci perdeyi görme · 
dim, S.clmn met Jesiyle meşgu · 
lüm .. 

Misafir bir kcltuğ:ı oturarak, 
bir sigara y~ktı: 

- Ha ... Ben de onu sormıya 
gelmiştim. Ne olmuş kıza? Hasta 
mı?. 

Rejisör, gidip kapıy~ kapadı, 
döndü, yazıhanesine oturdu: 

- Azizim, Selma hasta 
değil. Bu ak!«lnı yediyi yirmi ge · 
çe, hu.·aya ~elmek iizerc1 bir oto· 
mobille evinden çıkmıı, halbuki, 
şimdi saat onu tJeçiyor, dnha ge1· 
medi. 

Mb:lfir ayağa kalktı hayretle . , 
ıorau: 

- Ne diyorsunuz?. 
- Hakikati. Selma kayboldu. 
Misafir gülümsedi: 

- Kayboldu ha? Emin mici . 
• ? 

nız .. 

- Maalesef, her şey, yaptı _ 
ğım tahkikat bunu gösteriyor, 

Rejisör, olanı biteni lntanhul 
polis ınüclürü olan micafirine ba • 
tından ıonuna kn<lar anlattı. Po
lis müdürü bir türlü bunı:ı ihtama! 
vermek istemiyordu: 

- Na:nl olur?. diyordu, güpe 
gündüz, Taks'mlc Tepcba 1 cru . 
aında otomobil içinde bir. kadı.ı 
kayboloı.maz .. Hayır .. olam.ız. 

Fal.::at birdenbire aklma hi• 
~ey gelmiş gibi dı:rdu. Sonr"-: 

- Olursa da, dedi, pek r..adir 
bir vnk'n ... 

Bu }lralrk k;;ı.pı vuru! tlu: 
- Giriniz. 

Bir garson, elinde bir lmrt vi. 
zit, içeri girmiş, rejinöre uzatmış -
tı. 

Rejisör, kartı aldı. Üzerinde 
"Ali Ramiz,, yazdı olan kartta, a· 
abt bir elle yazılmış şu satırlar 

Yard11 

".Sizinle tamşınak şerefine na • 

-
Dikim ... ve~ençler~~~~~~~~~ 

Istanbul arılarından ne. Nakleden - fa. 
Bütün yüksek talebe-

il o1madım. Ziyaretimi mazur gör- J d 
nıenizi ve kabul etmenizi rica ede- nin ev er e toplanması 
rim. Selma Hmma <lair görüşmel\ Dün Halkevi İstanbul Merkez 
l·st· İdare Heyeti lstanbulda yüksek ıyorunı.,, 

Rejiııör, kartı polis müdürüne tE".b.sil de bulunan talebelerin mü· 
uzattı: r:.1essillerini Halkevine davet ede· 

_ Okuyunuz. rek büyük bir toplantı yapmıştır. 
Polis miidürü okurken, içeriye, Bu tojlantıda Halkevi Reis Ve· 

biraz evvel, dört numaralı koltuk· kili Mehmet Emin Bey talebe mü· 
taki seyircinin ff~~tiğini haber ve • messillerine bütün yüksek tahsil 
ren kontrol memuru geldi ve: . gençliğinin Halkevinde çalııma· 

- Efendim, de::li, deminki e· sını ve toplanmasını söylemi.t ve 
fendi döndü. Buraya doğru gelir • bunun için bazı yollar göstermit· 
kcn gördüm. Malumat veriyorum. tir. 

Polie müdürü kartı okumuıtu.. Tal ebe mümesailleri bu yolları 
Rejisör, 4 numaralı koltuğu İfga1 arkada§larına söyliyerek Halkevi· 
eden adamın nasıl gittiğini anhıt· nin 9 tuhesinde çalıtmak istiyen 
tı: gençlerin isimlerini yazacaklar ve 

- Şüphesiz, dedi, bu kartın sa. 1 S gün ıonraki toplantıda Halke· 
hibi de odur. vine bildireceklerdir. 

Polis müdürü: . ' ,.. , ~ Her şubede çalıımak için ismini 
- Sizi, dedi, yalnız bırakıy,o • yazdıran gençelere Halkevinin 9 

rum, sonra, beni meseleden haber-
1 
tube.sinde bir çok vazifeler verile-

dar edersiniz. cektır. 
- Hayr; efendim. Bilikia aizin Toplantıdan sonra talebe mü· 

.de burada bul~nmanızı rica ede • mesaillerine bir çay ziyafeti veril· 

ceğim. Adamın alelacele liyatro • 
aan çıkışr, havanın soğuk ve yağ· 
murlu olmasına rağmen ıapkaaını, 
paltosunu almadan otomobile at~ 
layııı, kendisinin fazla heyecanlı 
olduğuna delalet ediyor. her hal • 
de, kendisinin bu işle alakası ol· 
sa gerek.. Onun için ... 

Rejisör, garsona döndü: 
- Efendiyi İçeri alınız. 
isminin Ali Ramiz olduğunu 

öğrendiğimiz adam içeri girdi. 
Rengi sapsarı olan ziyaretçinin 
dudaklarının titreyitinden pek 
heyecanlı olduğu görünüyordu. 
Elbisesinin üzerinde yağmur tane· 
leri görünüyordu. lriyarı, yakıtık
lı bir delikanlıydı. Doğruca reji • 
söre ilerliyerek: 

- Affedersiniz, dedi, ıizi ra • 
h_atsız ediyorum. Fakat .. 

Ziyaretçi, bu aralık odada bir 
yabancının olduiunu görmüttü: 

- Pardon, dedi, sizi yalnız 
zannediyordum. 

Fakat bu yabancının polis mü· 
dürü olduğunu tanımıfh. Büsbü • 
tün sarararak: 

- O ... <ledi, ıiz burada •• demek 
mesele zannettiğimden daha mü • 
him ... 

Sonra, rejiaöre döndü, yalvaran 
bir se::le sordu: 

- Rica ederim .. Ne oldu? Sel· 
ma nerede?. Bana hakikati söyle. 
yiniz .. 

Rejisör, Ali Ramize bir sandal
ye gösterdi: 

- Beyefendi, kartınızdan hiza 
yeni bir mah'.lmat vereceğinizi 

zannetmiştik. Halbuki timdi aiz 
bize sual soruyorsunuz. 

- Evet, çünkü ne olduğunu 
ben de bilmiyorum. 

- Biz de bilmiyoruz. 
Ali Ramiz, kendi kendini ikna 

elmiye çalış:ın bir tiede: 

- Ben, dc:li, bir kaza filan ol· 
dueunu zannetmiyorum. Her hal· 
de haber verirlerdi. Ve şayet .• bir 
cinayet filan da ol~a.. Muhakkak 
ki gene liabe:a verirlerdi .. 

Rejfoör ve polis müdürü tasdik 
ediyorlardı. Genç onlardan medet 
uma.r bir sesle devam etti: 

- O halde?. Ne olabilir .. Ne 
olabilir?. 

Polis müdürü eline bir Do.ri!l -
bedayi mecmu~sı nlmı!, onunla 
meşgul göl'iinüyordu. Birdenbire 
sordu: 

(Devamı var) 

mittir. 

20 dolar 200 kuruş 
Amerikadaki bankalar tekrar 

ite hatladığı halde latanbul para 
borsasına henüz resmi bir haber 
gelmediği için borsada muamele 
yaprlmamııtır. Maamafih gazete• 
lerdeki haber derhal tacirlere ve 
para bersasma tesir etmit dolar Ü· 

zerine Türk paraaı verilmeğe baş· 
lanmıttır. 

Husuai surette dolar 200 kuruta 
bozdurulmuftur. 

Sahn alınan ve alınöcak 
olan binalar 

Şehrin muhtelif yerlerindeki yol 
ve ıokaklann tanzimi için iatimla· 
ki icap eden binalar, dükkanlar i· 
çin belediyenin geçen aeneki büt .. 
çesine koyduğu tahıiıat 75.000 li
ra idi. Bu aeneki bütçede bu mik
tar 200.000 liraya çıkardmıftıl". 
Bu paranın bir kıamı ile 933 aene.. 
ıi zarfındaki mecburi iatimlakler 
yapılacak, bir kıamı ile de eskiden 
kalma istimlak borçları ödenecek~ 
tir. 

~ . , 
Şeker kamıpndan feker 
Antalyada şekerkamışından şe· 

teker istihsal edilip edilmiyeceği 
hakkında bir araştırma yapılmış 
ve latanbulda tahlil edilmitti. Tah 
lil neticesine göre Antalya ve civa· 
rındaki aular kireçli olduğu için 
şckerkamışındnn çok iyi şeker çı· 
karılamryacağı anlaşılmı~tır. İs· 
tanbul Ticaret Odası hu neticeyi 
dün Antalya Tico.ret Odasına bil· 
dirmiştir. 

Gilmrilk salon müdürll 
Gümrük salon müdürü Nazım 

Bey tekaütlüğe sevl:::edilmİ! ve ye· 
rin~ muayene memuru Enver Bey 
tayin edilmiştir. 

'nh·sar Jaun mütehassısları 
lnhisaı-lar icfo.rezindc tetkikle: 

yapan Amerikalı mütehassıslar 
dün idarede inbisarlara ait kanun~ 
larm lngilizce tercümeleri üzerin· 
ele çalı~mışlar, memurların çalrş
m:ı tar::larını leikik etmi~lerdir. 

Bele:l:ye memu~ almıyor 
Belediye Riyneeti, m:ıli sene ni· 

h~yct~no ha.dar hiç bir şubeye ye· 
niden memur almmama:m:ı şube 
müdürlerine bildirmittir. Münhal 
vukuunda işler diğer memurlar a• 
rasmda taksim edilecektir. 

kadar bal alınıyor ?, 
Ticaret Odası lstanbul ve civa· 

rmdaki arılar ve bal hakkında bir 
araştırma yapmıttır. Bu arattırma 
nın neticesine göre lıtnbul Vilaye· 
ti hududu içinde eski usulde 5.105 
ve yeni sisten1de 1 .079 tane arı 
kovanı vardır. 

Bu kovanlardan 48.449 liko bal 
ve 6.342 kilo da balmumu abn
mıı.ktadır. Kovanlardan eyl6l ayın 
da bal alınmaktadır. Çatalcanm 
Kabakça köyü ile, Eypte, Silihtar 
ağada ve Büyükderede fenni u• 
sfılde arıcılık yapılmaktadır. ; 

TUrk halıları 
lıtanbul Ticaret Odaıı Türk ha· 

hları için bqka memleketlerde 
kaç kurut reıim, gümrük paraıı v~ 
saire verildiğini göıteren bir liste 
hazırlamağa bqlamıttır. 

Bolgarlstonla mem 
leketlmlzln ticareti 

Bulgaristan Ticaret Nezareti 
Bulgariatan ile memleketimizin ti 
caret vaziyetine ait 10 ıenelik bir 
iıtatiıtik hazırlamıttır. 

Bu istatistiğe göre son aeneler
de memleketimizden Bulgariıtana 

alakadar etmektedir. Bu ,.nsidsı 
alakadar olanlar ltalyamn yuaıuıw 
ta itleri üzerinde dikkatli bul\111" 
maktadırlar. 

Italyada bir sergi' 
ltalyada Milino'da niaan bat~rt1. 

da bir ıergi açılacaktır. Bu ae • 
ye hükumetimiz reımen gitmenı 
tedir. Fakat inhiaar idareleri il• 
Sanayi ve Kredi Bankaıı ve it Sa' 
kası huıuıi olarak gitmektedirlet• 

ltalya HükUmeti Türkiye içi' 
100 metre genitliğinde batlı bat' 
na bir paviyon hazırlamqbr. ~ 
giye konacak etyalar 25 ~ 
gönderilecektir. ' 

Çekoslavakya' ve 
Karadeniz 

Karadenizde Çekoılovakya Hd 
kametine bir aerbeıt liman venntl 
için Çekoslovakya Hüldbneti i1I 
Romanya arasında bir muabedi 
yapıldığı ajanı haberlerinden d 
latdmııtır. latnabul Ticaret Ocld 
Çekoslovakyaya liman verildil 
zaman memleketimize olacak faj 
dalarım yazma[~ !la:famııtır. 

çok mal aatılmaktadır. Bulgar Ti· Her tarafta t~ea!9et 
caret Nezareti Nazırlar Heyeti· odalarından şlkAy.et• 
ne verdiği bir raporda ~ürkiye ile ler var 
hemen takas muamelesı yapılma
sını istemittir. 

ltalyada yumurta 
ltalya Baıvekili M. Muaolini 1-

tlayadaki yumurta ticaretinin dü· 
zeltilmesi için Parlimentyoa bir 
kanun layihası vermiştir. Bu ka· 
nun liyibasına göre ltalyada son 
senelerdeki yumurta ticareti çok 
fena gitmektedir. 

Evelce batka memleketlere yu
murta aatan ltalya, şimdi yumurta 
ıatın almaktadır. 

latatiıtiklere göre 913 ıenesin· 
de İtalyanın aldığı yumurta 22 bin 
kental iken ıattığı yumurta 248 
bin kental idi. 1932 ıenesinde ise 
aldığı yumurta 350 bin kental ol, 
duğu halde sattığı yumurta 18 bin 
kentaldir. 

ltalyanın yumurta ya fazla e · 
hemmiyet vermesi memleketimiz
deki yumurta tacirlerini de fazla 

Dünyanın her tarafındaki Tica
ret Odalarının bugünkü i.ktuadl 
vaziyete göre hazırlanmadddarl 

hakkında bir cereyan batlamııtır• 
Hele Fransada, Ticaret Odasr 

nm Fransız ticaretine yardıın et" 
mediğiµi, programının ekıik oldır 
ğunu ve yeni battan bir Ticaret tJ4 
dası programı hazırlamak lazım· 
geldiğine kanaat getirilmittir. 1 

Fransadaki Ticaret Odaların• 
yeni bir şekil verilmek için bir k~ 
misyon çahtmağa batlamı,tır. 1 

Komisyonun şimdiye kadar ha• 
zırladığı programa göre ·Ticaret 
Odalarının şekli baıtan bata de
ğişecek ve miktarları da çoğaltıla" 
caktır. 

lstanbul Ticaret Odaıı da Fran• 
sadaki Ticaret Odalarının yeni 
tekli ile alakadar olmuı ve yeni 
programdan getirtmeğe kraar ver• 
miştir. 

lngilizleri telaşa düşüren hadiseler 
.Almanyada devam edip duruyor 

BERLIN, 14 (A. A.) - Nazi· da bulunmakta tereddüt etmekte· 
!erin hücum kıtaları Bavyera dahiM dir. 

linde Spiredeki bütün idare bina Gazetelerin ekseriyeti, hi.diıel.: 
larıru itıal etmitlerdir. rin keadilerini, mütalealarını açık·· 

Bavyeradaki Alman Komiseri· ça. söylemeğe icbar etmiyeceği ü· 

nin emirlerini yaptırmak için Spi· uıidile bu fikirlerini ıöylemekten 
re'ye· mühim miktarda Nazi me· çekinmektedir. 
murlar gönderilmistir Sağ cenah müntehasına menıu:;> 

Kolonya' dan bildirildiğine görı:ı bir takım muhafazakarlar, kabi· 
Frankfort ·Sur· Main Belediy~ neyi berri Avrupa itlerine karşı 
Reisi M. Landmann, istifa etmiş· aluka ı:;östermemeğe ve yalnız im· 
tir. peratorlu!t işlerilc meşgul olmağa 

Mumaileyh hakkında bir tevkif !eşvih etmktcdir. 
müzekkeresi çıkarılmr§sa da ken · Muhalifler, ı;elameti, silahları 
disini bulmak mümkün olamamıı · bırakma konferansının muvaff.l• 
hr. kıyct:ne b"ulı forzetmekte herde· 

LONDRA, 14 (A. A. ) - Alr v .'.\Ildır. Fakat silahları her.ıen bı· 
manyadan ealen haberler, İngiliz ı-nl~mamn imkanı hakkında tered'" 
cfk.'.:ı.rı umamiyeJ;ni endişeye clü· c1ütbr, ~üphcler vardır. Manches• 
şürmcktcdir. Gazetelerin Alman ter GuarcHan'm Paris muhabiri M. 
vekayiine ayırcı~ oldul~b.rı yer. Dabdier'nin Pariste kalmakla ga• 
r:ıatbuatm ~dılikeyi sezmiş olduğu · yc.t iyi bir h~scket~e bulunmuş ol• 
na delil addedilmı;)ktedir. Maarna · chtg:ıi'!u y&,.:;r..1:ıkta ve muahedeler• 
fih, lngiltere, Almanya'ya mernle· rı~}et kMnt!c b'ir h~rekd yapıl· 
keti munyyen bir nokta üzerinde m;ı:ı. lü::mmumı ehemmiyetle kar. 
taahhüde ::ol::<:ca.k GC).rih bir ihtar· :1ctmektcdir. 
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11 Vaziyet 
Müthiştir,, 

(Birinci eaytfadaa devam) 

•e bu ekıeriyetle Weimar Kanunu 
E.aıilini değiıtirecektir. Bu Ka
llunu Esasinin değiımeıi Almanya
da komüniıtliğin köküne kibritsu· 
'u dökecek ve neticede Hitlerin 
eıı büyük rakiplerinden kurtula-
caktır. 

Hitlerin mevkiini bu kadar sağ· 
lanıla§tırmaııdır ki Avrupayı tela· 
,_ dütürüyor, İtgal edilen kıtlalar 
tikıa Hitlerin dahildeki mevkiini 
tuvvetleıtirmek makıadile İ§gal 

edilmit 1ıibi görünüyor. Fakat bu 
kıtlalar Versailleı muahedesine gö 

re askerlikten uzak tutulacaktır. 
Onun için iıgalleri muahedeyi de 
hrtmaktadır. Hitler'in bu işlerde 
ltalyadan kuvvet aldığı da mey 
~andadır. 

Bu haller F ranıa kadar İngiliz 
hükumet adamlarını da ürkütmüt 
tür. lngiliz Batvekili Mac Donald 
Fransaya gittikten sonra şimdi I· 
talyaya geçiyor. Gelen telgraflara 
aöre Mac Donald, İtalyan Başve 
kiline mualıedelerin tadilini isti 
)'en clevlet:Ierle sıkı teıriki mesai-

~ •inin fena ohh.ığun'!l ihtar edecek
C'l"I 

tir. Yani ltalyanın bir taraftan Al· 
nuuıya ile, diğer taraftan Macari:1 
tan ile nyuırn:ıoma mani olmağa 
çalrıacak. .. 

F &k:ıt bu bahiste İngiliz Ba§ve 
kilinin ihtar ile knlmıyacağı ve: 

- Sen bu yoldaki hareketten 
vazgeç, biz de sana bazı menf eat· 
ler verelim .. 

Diyeceği de muhakkak gibidir 
Hüllıa, vakalar yıldırım :)Üt'atile 
yürüyor, yarmın ne olacağını kes· 
tlrmek güçtüı·. 

İngiltere bu sefer yek 
Bu meseleden bilyük bir lngiliz 

pzeteai olan Deyli Ekaprea'in ya:z: 
dığı fU aatırlo.r son derece mühim· 
dir: 

"Avrupa De-.letleri araımdak1 

kinler, kıskançlıklar, realistlerin 
haber verdikleri, hislerine mağHl? 
olanların inklr ettikleri dereceye 
Tarc1ı. 

Almanya, cenkçd milliyetpervel 
lik ateıi1e yarııyor. 

$'"! ltalya ile Almanya F aıizmin 
~ mütt~ek zaferi yüzünden biribir: 

ne bailanmıtlardır. Hala Alman
yanın izinden giden uViyana" A-w 
rupa entrikalarının merkezi oldu. 
Yugoıllvya, eline biçağını al-

mıı, ltalyaya taarruz için fırıat 

bekliyor. 
Lehliler galeyan içinde! 
Fransa, Avrupanın batına bir 

darbe indirmeğe hazırlanmıt gibi· 
dir. 

Vaziyet müthiştir. Bununla be
raber aklı batında olanlar, Avru· 
panın derdine derman bulmanın 

mümkün olduğuna kani bulunu· 
yorlar. 

lngilterenin vaziyeti aşikardır: 
lngiltere katiyctlc ilan etmeH 

ki hiç bir lngilh. ' tlkeri Avrupada 
vuku bulacak bir harbe İ§tİrak için 
Man! denizinin ötesine geçecek 
delildir. 

lngiltereyi muahc.::leler ve mi· 
1aklarla bağhyarak harbe sürük
lemek iıtiyenler, bunu iyice bilsin· 
)er!" 

Bir şehirde 38 inci 
. zelzele 

L05 ANGELES, 14 (A. A. ) -
Dün saat 11.30 da yeni bir zelze
le duyulmu§tur. Bu zelzele, cuma
danberi duyulan zelzelelerin 38 
incisidir. Son zelzele hiç bir hasa· 
wa HbebiJ.el vermemiıtir. 

VAKiT 

Barodaki istifalar 
(Blrlncl aayıfadaa denm) 

mi Bey tarafından bütün baro a
zalarına istifa ve davet birer mek
tupla bildiı·ilmiş ve bunda istifa· 
nın ve davetin bathcn sebebi de, 
gösterilen sıkı ketumiyete rağmen 
dün etrafile ve bütün refiklerimiz· 
den evel haber verdiğimiz veçhilr 

.... _ .. _o····Memre-ıteı·~· .. H~~-~·~n·CiifK ..... · .... · ı 
•ımmmımııımımıınııımıoonımırn•nıın~ınıınıııııınnıımııııııııııııınııınıııooııı nıımm ıııın~nıınııııı~ımınıııımoo lllllll! ıı ııı mllnı ı nı mı: .·ıı: ın. , 

izah edilmiştir. J 

Baro birinci reisi, bütün avukat· 
lara gönderilen mektubunda §U sa·· 
tırları yazıyor: 

"Muhterem arkadaglar, 

Bafra Halkevi çalışıyor 1 

H. . tf 1 h .. . . f k. l ımayeıe a er gun yırmı a ır 

çocuğun karnını doyuruyor 
Belediye ;ntihabı 
yeniden yapı.ıyor 

KA YSERt, (V AKIT) - Fır

ka reisi meb'usu.muz Re~it Bey 

fırka işleri hahkında bana şu iza

hatı verdi: 

Fırka vilayet id~re heyeti, fır· 
ka merkczindı her b.f ta munta · 

zaman ·oplanara~ ~·n;:.ılacak işler 
hakkında görüfmektedir. Son cün 

lerde dörc gece sıra ile halk fırka
sında vilayet idare heyeti ile mer· 

kez nahiyeler' idare heyetleri ve 

bütün mahalle ocak heyetlerinin 

"1933 senesi levhasının ihzar 
ve tanzimi ve rüfeka adedinin tes· 
piti zımnında bazı tetkikata lüzum 
olduğu ve bu tetkikatın icrası ile 
levhamızın tanzim ve tab'ı, heye
timizin müddeti kanuniyesinin hi
tamı olan 11 mayrn 1933 tarihin· 
den eve} ikmal edilemiyeceği gö
rülmekte olduğu gibi Büyük Mil

let Meclisinde müzakeresi derdest 
olan ve önümüzdeki sene tatbiki 
mukarrer bulunan kazanç kanu· 
nunda avukatların kazanç nokta
sından be~ sınıfa ayrılmaaı mevzu 
ubahiı olduğundan, bu hususta 
da bir çok tetkikat ve ihzarata 
lüzum hasıl olacağı anlaşılmakta
dır. 

~ 1 iştirakile i~timalar yap!larak fır .. 
1~anın vezif el eri ve işleri hakkında 

hasbıhaller yapılmaktadır. İdare 

heyetinin kararı mucibince istas -

yon mahallesinde de ocak te§ki .. 

line başlanmıştır. Şehrin münasip 

ve miıteaddh yerlerinde nahiye 

idare heyet!~·!·~ lc ocaklar kendile

rine biı·er münasip hına temin et
mP.ktedirler. ŞehrimiLdeki bütün 

san'c-.tlerin biı·er teş~kkül yapma -

ları için fırka alakadM olmakta • 

dır. Bu birliklerin hem kendilerine 

hem memelekete büyük faydala

rı dokunacaktır. Azasından ya • 

rısından fazlasınm istif asile ken -

dini fesheden belediy~ meclisi in

tihabına batlanmıştır. Defterler a

sılmıştır. 14 Martta reyler atılma

ğa başlanarak 25 inci günü ak-

"Kanun projesinin 85 inci mad· 
desinde kanunu mezkurun 1. Ha· 
ziran 933 tarihinde tatbilta başla· 
nacağı ve nihayetinde dördüncü 
muvakkat maddede 1933 mali se
nesi vergileri için kazanç kanunu· 
nun tarhiyat ve tetkikata ait hü· 
kümlerinin kanunun netrini müte~ 
akıp tatbik olunacası görülmüt· 
tür. 

"Halbuki heyetimizi teşkil eden 
reisi evvel ve ıani ile aekiz azanın 
atüddeti kanuniyesi 11 mayıs 933 
tarihinde hitam bulacağından, ta
ı·ihi mezkQrda i9e hatlaması lazım 
Gelen yeni heyetin tahkikat ve tel· 
kikatı lazimeyi yapmağa vakti kal 

mıyacaktır. Binaenaleyh, baromu 
za mukayyet rüf ekanın hukuk v~ 
menafiini muhil bir hal ve va~İye· 

le :elıebiyct vermemek ve kanu
nun hüsnü tatbikini temin etmek 
ma!cıadil~ müddetimizin hitamı-

na intizar etmiyerek yeni gelecek 
heyete tetkilcnt ve ihzarata vakit 
bırakmak üzere, heyetimiz müçte

mian iatif aya ve intihabın icrası ve 
ruznamede münderiç mevadı sai
renin müzakeresi zımnında heyeti 
umunıiyenin 30.Mart. 933 tarihin~ 

müsadif pertembe günü fevkala
de içtimaına karar verilmit oldu
ğundan yevmü mezkiirda saat 15 

te rüf ekanm baroyu teşrifleri e· 
hemmiyetlc rica olunur, efendim." 

MUzukere ~evzuları 
T oplantıdn mliza!rnre mevzuu 

teıkil edecek §eyler, şunlardır: 

"1. - Me3lek mektebi mezun-

Bafra Halkevi azasmdan bir grup 

BAFRA, (V AKIT) - Halke- 1 Bugüne kadar Eve kaydedilen 
vimiz şubelerin komite intihapla· azaların mikta...-ı: beş yüze yakın • 
rını yapmıı ve faaliyete geçmiştir. dır. Bu ay nihayetinde ilk temsili 
Ev idare heyeti ıöyle te§ekkül et- vermek için Temsil tubesi hara ~ 
miştir: retle çalı§maktadır. Evimize Ülkü 

Reis: Hacı Mustafa Bey, Aza: yolunda batarıklıklar dileriz. 

Muallim Seniha Hanım, ilk tedri- H" · Etf al cemiyetinin 
" f tt' ·Al" E d w A k ımayeı sat mu e ışı ı r ogan, vu w at hayırlı bir teşebbüsü 

Yusuf Kemal, Hacı Mustafa oglu 
Sırrı, Melül Raci, Mitat Niyazi, 
Köprülü oğlu Hasan Beyler. 

Her tuhe kendi mesaisini tan -
zim için birer talimatname vücuda 
getirmiş ve tasdik edilmek üzere 
idare heyetine vermiştir .. 

400 cilt kitabı muhtevi kütüp
hane salonu gece gündüz müta • 
lea merakhlariyle dolup boşal
maktadır. Herhangi suretle kitap 
yekununun pek yakında bine yak· 
lqacağı alınan tedbirlerden an • 
laıdmaktadır. 

Salonun ihtiyaca ki.fi gelme • 
diği görüldüğünden umumi salon· 
dan da istifade edilmesi düşünül
mektedir. Kütüphanenin yevmi 
netriyat kısmında resmi gazete 
ve Ankara, İstanbul, lzmir, Sam· 
sun ve sair büyük şehirlerimizin 
gazeteleri mecmua ve risaleleri 
muntazaman bulunmaktadır. 

Bir 
Tiyatrodaki 

kişi öldü 
MEKSIKO CITY, 14 (A. A. ) -

Yalisco Hükumetinde Ahualulco' 
da tiyatrolardan birinde çıkan yan 
gında elli kitinin ölmüş olmasın
dan korkulmaktadır. 

Daha işmdiden 32 ölü, 18 kayıp 
ve 70 yaralı olduğu söylenmekte· 

Himayeietfal cemiyetinin yeni 
idare heyeti hayırlı bir teşebbüsle 
vazifesine başlamı§ bulunuyor. 
Cemiyet kasasından hiç bir para 
sarf etmiyerek yalmz hamiyetli 
zevatm himmetiyle her gün yirmi 
fakir mektep talebesinin öğle ye
meğini temin etmiştir. 

Bundan başka cemiyet yavru
larımızın sıhhi, terbiyevi sahalar -
da bir çok ihtiyaçlarını gene böyle 
para.sız olarak temin için ciddi 
tedbirler almaktadır. Kıymetli 

gençlerimizden mütetekkil idare 
heyeti bu faaliyetlerile bize istik
bal için büyük ümitler veriyor. 

Hastalık 

Kasabamızdaki salğın hastalık 

durmuştur, yeni vukuat yoktur. 
Sıhhiye müfettişi Sadrettin Bey 
g!tmiştir. 

Yılan yuvası 

iki i'çinio bir bahçede 
çetin muharebe•İ 

BELGRAT, 1 4(A.A.) - Oh
ride gölü kıyısında Sturga köyün· 
de bir bahçede çalışan iki işçi, i · 
çinde yüze yakın engerek yılanı 
run çöreklenip uykuya daldığı bir 
yuvaya rastlamıtlır. Yılanlar işçi
lere aaldınnıtlardır .• 

dir. 
brı hakkında ita olunan takririn MEKSIKO ClTY,14 (A. A.) -
devamı müzakeresi. 9 Mart 933 Ahulaluco tiyatrosunda çıkan yan 
cclsesindcn kalmadır. gın esnasında ölenlerin şimdiye 

Yılanlardan 48 i öldürülmü§ • 
tür. İşçilere bir §ey olmamıştır. 
Ertesi gün itçiler, gene o bahçede 
daha kalabalık bir yılan yuvasile 
l<artılaşmışlar, bu sefer 187 yılan 
öldürmüşlerdir. Fakat işçiler o 
kadar yorgun ve dermasız düt -
mü§lerdir ki, bu mücadeleden vaz 
geçmeğe mecbur kalmışlardır. 

2. - 932 senesine ait hesabat kadar belli olan sayısı 41 dir. Elek 
raporunun ve he:;ap müfettişleri- trik tertibatı tellerinden birinin bir 
nin raporunun kıraat ve müzakere kablonun demir de3teği üstüne 

sı. düşmesi üzerine cereyanın tesirile 
3. - 933 senesi hesabat müfet· ölen 20 kişi de bu yekunun içinde-

ti§lerinin intihabı. dir. 

işçiler, bahçe sahiplerinin iki 
kat gündelik vermek istemelerine 
bakmıyarak o bahçeye bir daha 
ayak atmamışlardır. 

4. - istifa eden inzibat heyeti Bunlardan başka telaş ve ka- != = ============ 

~amı bitecektir. 
F. D. 

Otuz d6rt suçlunun 
muhakemeleri 

İsyan harekatına iştirakten suç

lu ve mevkuf Emin paşa oğlu Ö

mer le otuz üç arkadaşının muha

kemelerine Eskişehirde devam o

lunmu§ ve muhakeme müddeiu .. 

mumi muavini Halit beyin eıaı 

hakkında mütaleasını yapması 

için bırakılmıştır. 

Yerine birinci ve ikinci reislerlt! çışma esnasında bir çok kimsele- nin başmuharriri M. Buchner ile --------- ----
Yed' nci icra memur!uğundan: on azanın intihabı." rin de dumanlar arasında kalarak dahili siyasi muharriri M. von A-

Dün bir refikimiz, avukatların boğulmuş veya ayak altında çiğ· retin tevkif edilmişlerdir. t\lahcuz olup par:ıya çe\'ıilm( ~·ne kı· 
geçenlerde yaptıkları umumt top· nenmi§ olduğu da söylenmektedir. VIY ANA, 14 (A. A. ) - Berfin ı :u \erilen ev cş,·:ı·ının Bc~o"'lund:ı Su-

lantıda baro inzibat meclisinin a· zabıt:ısının bir müracaatı üzerine ruri m:ıh:ılle~inde lnceka ~ sokagında \po~

za tarafından !iddetli tenkit ve hü- AJmanyada yeni Avusturya mcmurla:rı, komünist tolidls ııp:ırtım:ır.ında biıinci :ıı ttırma ı lc 
cuma uğardığından bahsediyordu k f Kurt Ulstein'i tevkif etmişlerdir. 19 3.9. 3 pazar günü sa:ıt 9 .. o da satı -
Al5.kadarlarm söylediklerine göre tev i ler Mumaileyh, Almanyacla idam e-

lacağından muıı)} C'n gün \ e saatte Hllip· 
böyle bir ıııey mevzuubahis olma· BERL1N, 14 (A. A.) - Mü- dilmek tehlikesine maruz bulun-

3' leıin mahallinde hazır bulunacak mcmu· 
dığı gibi, bunun istifaya sebepte,- nihten bildirildiğine göre Münche· duğunu ileri ıürerek iltica hakkı 

kil ettiği de doiru deiildir. ner Neuste Machrichten gazetesi· iıtemittir. mna müracaatlan il~n olunur. 



Sayı!&: t2 

Devlet. Demiryolları ilanları 

Ankara deposu kömür tabmil ve tahliyesi işinin kapah zarfta 
münakasası 30 - Mart - 933 perşembe günü saat 15 te idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesinde birer liraya satılmakta olan şart-
namelerde yazılıdır. ( 1009 ) 

Haydarpaşa - Eskişehir arası Km 188, 160 ta 2 X 50 açıklı· 
ğında Cambazkaya demiryol köprüsünün inşası ve eskisinin kal
dırılarak yerine montajı münakasası kapalı zarf usulü ile 
11-Nisan-933 salı günü saat 15 te Ankara'da idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
50, • ellişer liraya satılan şartname erde yazılıdır. (10101 

Afyon deposuna gelecek kömürün tahmil ve hhliye işinin 
kapalı zarfla müoakasası l/Nisan/933 cumartesi günü saat 14,30 

ela Ankarada idare binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde 50 şer ku· 

ruşa sahlan şartnamelerde yazılıdır. (1077) 

Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Km. 479,200 deki· 

Beylikköprü ocağından çıkarılacal< 15,000 M
3 balastın kapalı zarf· 

la münakasası 1 Nisan 933 Cumartesi günü saat 15 te Ankara'

da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde beşer liraya 

.atılan şartnamelerde yazılıdır. (1078) 

Haydarpaşa • Adana arasında seyrüsefer eden ve Haydar
paşadan cuma pazar pazartesi salı perşembe günleri, Adanadan 
cuma cumartesi pazartesi salı perşembe günleri hareket eden 
posta trenleri ile •eyahat eden yolcuların kolaylıkla yemek teda· 
rik edebilmelerini temin maksadile 16-3-933 tarihinden itibaren 
Haydarpaşadan ve 18-3-933 tarihinden itibaren Adanadan mez
kur trenlere birer mutfaklı furgon ilave edileceği ve ucuz bir 
fiatla arzu eden yolculara komparhmanlarda yemek verileceği 
ilan olunur. (1 125) 

Harbiye Mekteb · 
MüdürlüUünden: 

Harbiye Mektebinden bu sene zabit vekili çıkacak efendilere 
satın alına~ak aşağıda cinsleri yazılı tecbizabn evsaf ve şartna· 
me!eri Harbiye mektebinde teşekkül eden komisyondadır. Talip· 
ler görebilirler. (1121) 
Cinsi Muvakkat temi- Sureti ihale ible günü 

nat akçesi ve saati 
Lira Kr. 

ReSiDi üniforma için 

1244 
sırma, kemer, kıhnç 

80 Kapalı zarf 16· 3. 933 Perşem· 
pUstmü, apulet ve 

J 
be saat: 14 te 

teferruatı 
Kılı~ 153 00 

" 
,, 16· 3· 9 33 P erşem· 

be saat: 15 le 
Kaşık, Çatal, Bıçak 52 05 

" " 
J6-3-93j Perşem-
be saat: lS,30 da 

Rugan fotin 214 20 
" " 

16 .3.933 Perşem-
be saat: 16 da 

VAIDT 

Doktorlar 
Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada g1lnlerdo saat 

3 tC'n 6 yıı kadar hıısta kabul olunur. 

Muayenehanesini Babıtul k&r§1SID.da An

rn.ra caddesi No. 47 ye tevslan naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 23469 
tko.m<ıtgah: 60740 

Dış fabibl 

Elle Hayon 
Meşhur Diş tabibi müteveffa Davfd Ha
yon'un oğlu d.i§ tabibi ELİE HAYON 
hastalarını artık Bcşiktaşta değil yalnız 

yeni taşındığı Pcrapalas kaI'§ısında AB· 

malı Mescit sokağı No. 63 Kamhl hanı 

3 numaradaki muayenehanesinde kabul 

etmektedir.Telefon: 41603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili tıastallklar mütehassısı 

Oivanyoıu No. llR Telefon: 22239!< 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci amı:ı mUtehııssıı; 

BabılUI (Ankara Caddesi Numara ôO) 

---------------------------•! Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: OakUdar Atlo.mataşı No. 53 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edilir. Her nevi dl~ 

rahatsızlığı tedavi olunur. M.uayenetıane: 

UskUdar Ahcıba§ı Mektep sokak No. 60 

• SEYRISEF AIN 
1erkezl idaresi Galata koprulıaşı 82623 

~ut e A, Sirkeci ~lilhiırdar zade flan 22640 

Trabzon Postası 

(G •• ı l) 15 Mart u cema çarşamba 
18 de Galata nhttmandan. 
Dönüşte Tirebo!u'ya da uğra· 
nıhr. (1117) 

Cildi 
bozmi)an 

yegAne 
Tualet 
podrası 

rstanbul ikinci icra memurluğundan : 

Para\ a çe\ rilme~i mukarrer e,· eşyası 

Ka ımpa a Kulaksız Külhan -.okak yedi 
numrolu hanede 18·3·933 tarihine miı-
adif cuın:ıı te ... i ;;aat dokuzdan itibaren 

birinci açık arttırma suretilc :'atıl:ıc:ığın· 

dan talıplcrin mahallinde memuruua ın(i
racaatları ılıln olunur. 

15 Mart 1933 

z·raat Bankası 
Adana Mensucat Fabrikası 
Sağlam - Güzel - Ucuz 
iPLiK !!l!B EZ 
:W logılız numarasına 

kadar 

V A T ER (Bükülü\ 
E X T R A Kıvrak) 
R E T O R ( Katlı ) 
BOYALI 

:::: :::: 

1111 

90 santım geoışlığine kadar 
ır.ce, kalın, renkli, beyaz. 

Ç fçi marka KAPUT 
Dimi, örtülük 
Yaz ık el bisel k 
Tentelik, Perdelik 

Evler - HastanEler • Mektep!ere her )•ere elverişli: 
anlamak için Ziraat Bankalaıına H.~a doğru
fabriK:l\:.ı ınür:ıcant edilir. 

~m Telcrrnf adresı: Adana: Batik 

Limanı Sahil Sıhhiye lstanbul 
Merkezi Baştabipliğinden : 

Kavak tahaffuzhanesinde yaptmlacak çeşmenin pazarlıkla 
ihalesi J8/Mart/933 cumartesi günü saat 14 le Galatada Kara· 
mustafa Paşa sokağında lstanbul Limam Sahil Sıhhiye merke· 
zinde müteşekkil komisyonda icra edıleceğinden talip'erin şart· 
namesini görmek üzere her gün mezkur merkez levazım me ' Ur· 
luğuna müracaatları. (1075) 

Istanbul Posta ve Telgraf 
Başmüdüriyetlnden: 

Muhterem ·Ha kımıza; 
Adi ve taahhütlü harici ve dahili me.duplar ıç ne para ve sa•r 

kıymetli evrak koymayınız ve koymama larını muhabere ettikle
rinize bildiriniz. Çünkü bunların. zıyaı halinde Türk ve Ecnebi 
Posta idareleri mes'uliyet ve tazminat kabul ctmedıklerinden 
başka hariciler için gönderenler hakkında (Türk parasını koru· 
ma ) kanununa tevfıkan takibatı adliye dahi ~1apılır. (~ 11) 

1 lı ~ Ilı il 1 ıı ıı lıı ıırı ıı 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezz .- 181 AN BUL 

Türkiyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yuoanistaodaki Şubeleri : 

Selanik. Kavıda. Atloa. Pire 

btıınbul ikinci ticaret mahkemesin· 
den : 1\J. ı\I. Vckıllctinin Galacada l-lü· 
davendig:lr hanında ı 8 ~o. d:ı ,·azı ha
nede ticaretle iştigal etmekte iken ma
halli me:t.k ıiı u terk ederek ikametgahı 
meçhul kalclığı cihetle 'aki ilı\nen tebli
gat ü:t.erinc tahkikat için muaV\ en olan 
7.3 <).3J ... atı ... :ıat 14 de i barı vücut 
etmediği gibi bir vekilde gbndermemiş 
olduğundan gıvabcn tahkikata başlanmış 
\C gıyap karan ittihaz olunmuş \ e tah
kata t 1-4-93::1 .. ati ::aat 14 de talik kı
lınmış olduğundan müddeialeyh .Jak Kal
diron Ef. nin malumu olmak iızerc ilıln 
olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlu

ğundan: 

Bir deynin temini i tHası zımnında mah

cuz ~c paray:ı çcvsilme ine karar verilen 

elbi c, vazı m:ıt,in:ısı 'e saıre 19 Mart 

933 pazaı günü saat 10·11 de Beyoğlu 

Parmakkapı Telgraf sokak 2 No. hı hane 

ününde birinci açık arttırma uretile satı• 

lacağından taliplerin mczkör gün \C "a· 

a tte mahallinde mcmuı una müracaat 

eylemeleri ilan olunur. 

Istanbul Ziraat B ·nkasından 
lstanhul asli)e mahkemesi üçiincil 

• 
hukuk dairesinden: Beyoğlunda Yeni 
çar,ıda 88 l\o. da muhim Kosti Kodi-

• ,·adis efendinin Bcyoğlunda Su terazisi 
sokağında 21 No. hı nparcımanın 1 lo. 
lu dairc:ıindc ikamet etmekte iken Yuna· 
ni t:ına gıttiği anla~ılan kan ı madam 
Efterpi aleyh ine :ıçıl:ın boşanma davası· 
nın icra kılınan muhakemesi neticesinde 
mahkemeden -.:ıdır olan \ 'C tarnfe,·nin 
bo anm:ıl:ınna mutcdair ol:ın 9 3-933 
tarih ve 175 .'\o. lu ilı\mın müddaaley
ha\·a ilAnen tehi iti tenJp edilrni oldu
ğundan tebliğ makamına kaim olmak 
uzcre m1:z Cır il mın bir -.uretinin mah
keme dirnnhımesine .ıc;ıldığı madam 1<:f
terph c ilfınen tehli~ olunur 

Sıra 
No. 

217 

218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

Semti 

Yedikule 

Küçük pazar 
Topkapı 

Kumkapı 
Kadıköy 

Çengel köy 
Beykoz 
Çengel köy 
Fener 

Mahallesi 

Hacı Hamza 

Hoca Hayrettin 
Beyazıt ağa 
Çadırcı Ahmet çelebi 
Rasim paşa 
Çengel köy 
Beykoz 
Çeogelköy 
Abdi subaşı 

Sokağı 

Saray önü 

Cınsi 

Bir dükkan üç hane 
dükkan yıkılmıştır. 

Kagir diıkkio 
Dük l<an maa hane 
Kagır dükkan, oda 
Ahşap hane1 dükkan 
Arsa 

Kazancılar 
Topkapı 
Kömi.ırcü 
Hayri B. 
Kuyu 
Kilıse Arsa 
Hasan paşa seddi Arsa 
Kuburyeli Arsa zıraı 70 

olup 

Hissesi 

Tamamı 

,, 
45/120 
Tamamı 

1/4 
Tamamı 

,, 

Emlak 
No. 

29,31,31-1 
33 
74 

26,'28 
'.l3 

32, 32 1 
6 

12 
5 

89 

Hisseye 
muham min 

1000 

1000 
500 

1500 
375 
300 
120 
300 
300 

göre 
kıymeti 

T. L. 

" " 
" 
" " 
" " 
" " 

" 
" " 
" " 

Pey akçeleri ve ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazıh gayrı menkuller açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 16/3/933 perşembe günü saat on beştedir. Arzu edenlerin pey akçelerile bankamıza müraca· 
atlan. Şartname bankamız kapııma asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsum• müşteriye aittır. (936) 

SAHlBl : MEHMET ASD4 

Umum! Ncşnyat MUdUrD: FlKRE'J ADIL 

VAKI'l M.ATBAASJ - lSTA.NBUL 


