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Türk· Bulgar dost
luğunu kundak

JıyanJar 

ALMANYADA 
Komünistlerin kıyamı : 

Yataklı vagon idare.i önünde 
t•pdan talebe nümayifi kapanır• 
lıieıı ikinci bir talebe tezahürü ol· 
d.a: Ditçi mektebi hidiaeıi. 
. Hadiıe ditçi mektebinde tah· 

•al İçin Bulgariıtandan yeni ıel • 
lllit hir Bulgar talebe üzerinde bir 
~~dalya görülmesile çıkmıftır. 

Rayştag binasını yaktılar, 
hükumeti devireceklerdi ! 

urk bayrağı üzerine ba.smıı bir 
~lıar neferini gösteren bu ma· 
ct.l1a tabii olarak Türk talebe • 
11İıı nıilli hiaaiyatına dokunmuı • 
~r. Bu ıuretle talebe araarnda çı· 
~ ıaleyan üzerine mektep ida· ....... 
-•nce tahkikata batlanmıftır. 

Vakıa bazı Bulgar talebeler ta
l''fından matbaamıza gönderilen 
te dünkü (VAKiT) ta neıredilen 
'-ktup hadiıeyi tevil ediyor. Gu
~ bahıedilen madalya komiteci· 
~. İfareti değilmit te üzerinde 
"Qhuıan talebeye babasından, ya• 
~- dedeainden kaJmıt bir hatıra 
'-'it. Onun için hu madalya Türk 
diitınanlığı tahrikitına bir alimet 

100 Komi· 
nlat tevkU 

olundu 

tibi telekki edilemezmiı. 
Bizim fikrimizce bu hadiseyi 

M;r!e veya böyle bir mütalea ile 
~ etmek dogru değildir. 
~ep idareaince Mt•anen tah-

~omUnlsderln en büyük düşmam: Bqvckil Hider Komünlsder alcybtne ıtq püskürürken 

ldlcatı cümhuriyet adliyesi ikmal 
~lidir. Eğer hakikaten bizim 
---tijimiz gibi bu işin içinae 

komitecilik varaa bunu &frk 
muhakeme ile efkirı umumi· 
önüne koymalı ır. Meeelenin 
ıuretle tc ~J iki ve AÇ,1ja Y'IU1il· 
ı her iki . memleketin iiyui 

~. J~atleri icabıdır. Çünkü bu iti 
~kemeye vermek iki memleke
t' dottane münaıebabm kundak· 
"tanlar bulunup bulunmadığım 
'ey ıana çıkaracaktır. 

· Yanin Re,"8flg binasının ılrUnU•D 

Tüı kiyenin Bulgariıtana kartı 
16•t~:-d · ğ · arnıiml dostluk hissi • 
)atı ,. B h" • la mr um ur. u ıuıyata 

lllıar hükf&metinin ıene aa
;:-aı görünen bir sima ile kartı• 
t ~iı da doirudur. Bunu~la be • 
._~ver Türltlerle Bulıarl~n bu 
~drldı doıtluk münuebab ara• 
llııda karanlık bir nokta göze 
~17or. Bu nokta Bulıariatanda 
.. fırıattan istifade ederek Tür
t..~e aleyhinde tahrikat yapan bir 
~ komitecilerin faaliyetidir. 
~YA~I~) bir çok defalar bu 
ı._ --itecılenn, bilha.saa Trakya 
~İteainin faaliyetinden tikiyet 
~ Bu komitelerin Türk • Bulgar 
~Uiunu kundakladıklarını göı 
~ .•· Bu tahrikitın Balkan bir • 
"- •dealine de bir ıuikaat olduğu· 
..:_. )&zdı. Bulgar hükGmetini ve 
~ matbuabm Bulgariıtanda 
L~ dütmanlığmı ate,liyen bu 
~ilere kartı a-::rk bir Tazi • 

.ı.aia daTet etti. 

Mehmet Atsım 
<De"°"" 2 inci ıagılamızda) 

Bcrlfndc komlinist nOmayişl.erJndcn birinde .. 

BERLIN, 28 (A.A.) ·- Dün 
aaat 12 de Rayittaıda bir yan • 
rın çrkmııbr. Y aıııın binamn bir 
çok noktalarında batlamıttır. A • 
tef in önüne ancak ıaat 23 te geçi· 
lebilmiıtir. 

Müzakerat ıalonu tamamen 
yannıı~tır.. Hüktlınet erkanı, bu 
f eli.ketin komüniıtlerin bir ıui • 
kastı neticeıinde meydana geldi. 
ği fikrindedir. Felemenkli bir ko-

Dünyanın. öteki 
1tcun.daki insanlar 

Afrıka ve cenubi Amerikada Bauimubit:n ortasınd•ki tenha, 
~ı adalarda yaııyan insanların garip Adetleri, yqayıf tarz· 
-0. kadın, erkek, çocuk hakkındaki akıl almıyacak nizamlar1. 

• • • C.marteıi gOntl bu çok cazip seyahat hiklye!erini VAKIT'da 
okuyacak11D1z 

münist tevkif edilmittir. Rayiftag 
etrafında toplanmrı olan muaz • 
zam halk kütleeinin binaya yak • 
lapıuını men için polis kordonu 
vücuda ıetirilmiftir. 

BERLIN, 2 8(A.A.) - Reicba
taı binası, komüniıtler tarafmdan 
6 yerden alet verilmittir. Tekmil 
koridorlar, kulvarlar, heyeti umu
miye ıalonu, Teatiyerler ve mat • 
buat tribünleri yanmıttır. 

Binanın f&l'k kısmına tamamen 
kaybolmut nazarile bakılm~ • 
dır. Huarat, milyonlara baliğ ol
muıtur. Bir komüniıt teTkif edil
mittir. Yangın çıkaran komünist
lerin henüz her taraftan mahsur 
olan bina içinde bulundukları 
zannedilmektedir. 

20 yerden ate~lediler 
BERLIN, 28 (A.A.) - Komü

niıtler Reich•tag mecliıi binasını 
tututturup, yakmqlardır. Binanın 
ancak garp cihetindeki aksamın
dan küçük bir kııım kurtarılmıt· 
tır. Geri kalan Jaımıları, harap ol
muttur. 

Mecliı binasının yeni bqtan 
yapılması, bir çok aylara müte • 
vakkıfbr. Berlindeki itfaiye kuT. 
vetlerinin hepıi, yangın yerine ko· 
şup gelmiıler, aletin sirayet dai
resini thdide ancak bir buçuk saat 
çalıttıktan ıonra muvaffak ol • 
muılardu. Maddi zarar miktarı 
milyonlarca reichımarkı bulmak· 
tadır. Y anıının 20 nıuhtelif yer· 
den ayni zamanda baıladığı zan· 
nedilmektedir. Muhtelif 7 yerde 
benzin dolu titeler bulunmuttur. 

Reichataı binaamdan çwkmak· 
ta olan bir komiiniat yakalamnıt· 
br. Bu Felemenk komüniatlerin • ı 

(Alı taralı • uac:ı ıavı/amutltı) 

Türkçe istemi yen müdürü 
şirketi de uzaklaştırıyor 

Adliye ve şirkette tahkikata 
devam ediliyor 

Tilrklyeye haka
ret eden Bul gar 
talebeaine mektep
ten bir hafta me. 
zuniyet verildi 

* ~ 
Yataklı vagonlar tir· 

keti hldiıeıi tahkika
baa adliyece don de· 

vam eclilmiıtir. Talebenin geçen nümayişinden -

Don talebelerden bazılarının lijğü tahkir nok
daba ifade1eri abnmıı, hukuk tasından yapılan 
fakllltesi reiai mOderria T aebir tahkikatta ilerle· 

mektedir. Dinle· beyin de malfimabna müracaat 
edilmiıtir. Diğer taraftan ıirket 
memarlanndan bazıları da din· 
lenilmiftir. 

Hidiaenin naaıl biflayıp bittiği 
iyice anlaıılmak üzere, tahkikat, 
derinleftirilmektedir. 

Şirket mlldtır& hakkında, Tiirk-

nen ıirket me· 
murlarına, bil
hassa bu huıuı· 
ta sual tevcih 
edi miş olduğu 
tahmin ediliyor. 

·Buna ait diğer 
haberler BçOacü 
aayıfamızdadır. Mlidenis Tahir R. 

·~································································.; ...................... . 

Türk olmıyan esniıf ve 
işçilerin çalışaılıaması 

Hazirandan itibaren yalnız Türklere hasredilecek küçük san'atludan ·: 

Haziranın ilk gününden itibaren ren kanunun tatbikine bqlanacak 
Türkiye hudutları dahilinde Türk tır. Fakat kanundaki vaziyet ye 
olmıyan eınaf ve itçilerin çahta • bir maddedeki heyeti vekileye Te• 
mıyacağına dair olan kanunun tat rilen Salahiyete nazaran kanunun 
bikine baılanacaktır. tatbiki için bir talimatname yapıl· 

Bu huıuıtaki kanunun aon mad muı lizım gelmektedir. 
deıine ıöre heyeti vekileye aali • hittiğimize göre bu buauıta bir 
biyel verilmittir. talimatname de hazırlanmaktay • 

Ancak kanunda esnaf ve iıçi ta mıJ. 
birinin manası ve hudutları ıa- ~u talimatname çıkmadan evel 
rih tekilde teıpit edilmediği için kanuna göre kimlerin ticaret ~pa 
bu itle alakadarlar arasında her ca)Jlarını anlamak mütküldür. 
gün yeni bir f&yia çıkmakatdır. Onun için timdiderı alınan leci· 

Dün bu itle alikadar olan bir birler çok beyhudedir •. Bunünla 
zata müracaat ederek malumat is ııe demek iıtediğimi belki anlama 
etdik. clımz. Bir çok tütüncüler, kahTe • 

Salahiyet ıahibi olan bu zat ciler, gazinocular, rfotoirafçdar 
bize fU malumatı verdi: ıermayedar olduklarım ileriye sü 

- Haziranın ilk gününden itibe. (Lutlen sagıfagı ftlirinlz) .... ................................................................................... .... 
PEK 

YAKINDA 

te 

• 
Mtlcevlaer 
Arayıcdar 

- Garson bu hesapta bir yanlışlık olacak -
- Nasıl olur erendim, hesabınıza iki dafa baktıın. 

- Onun için 60 yerine 120 çıkarmışsın ya •• 



Sayıfa: 2 VAKiT 1 Mart 1933 

Türk· Bulgar dost
luğunu kundak

lıyorlar VAKIT'ın Hususi Telgraf lan 

Japonlar 
Y ehol şehrini 

zapta uğraşıyorlar 
(Bapnakaleden devam) 

Bizim bütün bu netriyatımız 
daima Bulgar doıtlanmız tara -
f mdan nazikane bir dille kartı .. 

la.nmı§tır. Türklerin Bulgar doıt
)uğundan emin olmaları lizrm ge-
leceği bildirilmiştir. Fakat ıunu 
da itiraf edelim ki ne Bulgar hü-

kUmeti, ne de Bulaaristanın belli 
batlı matbuab Türkiye aleyhinde 
t&hrikit yapan komitecilere hita· 
ben bir tek kelime söylememiıtir. 
lki memleket münasebatmı zc -
hirliyenlere, Türle - Bu1gar doıt -
luğunu kundaldıyanlara dönüp te 
"Ne yapıyorsunuz?,, diyen bir 
kimse çdanamııtır. itte biz bu ga
rip manzara ve bu musirrane ıü· 
kUt ka1111mda hayrete dütüyo -
ruz. 

Bulıariıtanda bet on komiteci 
bir araya gelebilir, Türk • Bulg.a.r 
'dütmanlığı yaparak iki memleke· 
tin münuehabnı bozmak i~in bel-
!ki de ecnebt kuvvet1er tarafmdan 
bu komitecilerin vicdanları ıatın 
almabilir. Yahut bu adamlar her 
nasılaa bazı mecnunane ve cani • 
yane dütüncelere kendilerini kap-
tırabilir. Fakat bir gün herhangi 
ibir Lidiıe böyle tehlikeli bir tah· 
rikitı ortaya koyaraa hakiki 
Türk • Bulgar doıtluiu taraftar
lan nasıl ıükiit edebilir? 

Türkçede bir darbı mesel var: 
Mızrak çuvala sığmaz, derler .. Bi· 
ze göre Ditçi mektebindeki Bul • 
gar talebe üzerinde bulunan ma
dalya Bulıaristandaki Türk düt • 
manlıfmm Türkiyede ortaya çı • 
ikan küçük bir parçuıdır. Ciddi bir 
tahkikat bu tahrikat alametinin 
nerelerden ıelip nerelere (ittiğini 
meydana koyacaktır. Nihayet ha· 
kikat buıün ortaya çdanaaa ya • 
.rın çıkacaktır. Çünkü iki kiti biri
i>İrini aldatabilir. iki millet ula 
biribirini aldatamaz. Ferdi müna
sebetlerde dü,manlık hi.aiyatı 
•akl~bilir. Fakat milli münue
Letlerde buna imkin · bulunamaz. 

Tekrar ediyoruz: Bizim Bulga.· 
:riıtandaki Türk düfm&Jllığı ya • 

Pan tahrikit tqkilitlarına ehem
miyet: veriliiimiz yoktur. Ehem • 
miyet verdiğimiz şey Türkle'l"İn 
Bulga'l"lara kaT§I gösterdiği sami· 
mt doatluğa kartı Türk dostu gö -
rünen Bu1garlarm ve bilhassa 
Bulgar hüktimetinin ve matbua • 
tmm bu tahrikltı gömıemezliğe 
gelitleridir. 

Mehmet A•ım 

rerek ticaret odaıma kayıt olmak· 
ta imitler. 

Bu ıuretle kendilerini ~atrona 
göstererek memlekette kalacaklar 
mıf. 

Eveli hu tekil doğru deiildir. 
Çünkü nıeaeli. tütün satan en 
uf ak bir tütüncünün 2 bin lira ser 
mayesi olması lazım ıelmektedir. 

Bu da ticaret oduına dördüncü 
sınıf tacir olarak kayıt olabilir. 

Bunun ticaret odasma kayıtlı 

1olmaıma nazaran memlekette kal 
ma11 ve kanunun haricinde bulun· 

... -- -- .,,. 

B. M. Meclisi bugün 
içtimalarına başlıyor 

Bütçede 
Varidat ve masraf 

yekunları 

ŞANGHA Y, 28 (A.A.) - Jr 
ponlarm Y ehol ıebrinin iki anah• 
tan meaabeainde olan Linguan ve 
T chifeng' e kartı bugün tiddcıtli 
bir taaanuza geçmeleri muhte • 
meldir. Çinliler sonuna kadar mır 
kavemet edeceklerdir ~ünkii bu Z 
!ehrin elden çıkmuı bütün Y e4 

hol eyaletinin kaybedilmeıino ~ 
muadildir4 1 ~· 

A N K A R A, 28 ( Huıuıi) -
Kıt tatili nihayet bulan B. M. Mec 
Jisi yarın (bugün) tekrar içtimala 
rma başlıyacaktır. Celaeyi reiı 
Kazım Paıa Hz. her zamanki ı~ 
kilde açacaktır. 

Yarınki ruznamede ıu maddeler 
vardır: 

Ankara mebusluğuna ·~ilen A · 
ka Gündüz Beyin intihabma ait 
mazbatanın müzakeresi ve Aka 

Türkçe hadisesi 
BUtUo memlekette 
akisler uyandırdı 

A N K A R A, 28 (Hususi) -
Konya ovılıı ıulama idareainin 
933 varidat, masraf bütçeıi 60350 
liradır. 

Devlet demir yolları umum mü • 
dürlüğü varidatı 14 milyon 400 
bin lira tahmin edilmittir. Maaraf, 
16 milyon 99 bin 46 liradır. Açık 
maliyece kapatılacaktır. 

Gündüz Beyin tahlifi, Eli.ziz me
buıu Memduh Şevket Beyin Ka • 
bil elçiliğine tayinini ve Tokat me~ 

busu Bekir Lütfi, Trabzon mebu· 
ıu Hakkı Beylerin vefat ettikleri· 
ni resmen bildiren başvekalet tez
kereleri okunacak ve müzakere e· 
dilecek, yükıek mühendis mekte • 
binin 932 bütçesinde 18 bin liralık 
münakale yapılma11 hakkındaki 
layiha görütüle<:ektir. lnbiaarlar bütçeıinin varidatı 

40 milyon, maarafı 7 milyon 480 
bin 302 liradır. Varidat g~en ıe· 

" Şehit ,, kimdir? neye nazaran 683 bin lira azdır. 

Kanundaki bir mad· 
denin tefsiri istenildi 

Nankinde toplanmıt olan Çi11"' ~ 
li rüesa, Japonya ile diplom.,i ~ 
münaaebatın kesilmesi için hüki• 
metin efkin umumiyenin ıöıter • 
diği temayülü takip edip etmemek 
huıuıunu müzakere etmitlerdir. 

CHANGCHUN, 28 (A.A.) -
Japon cenerallanndan Mogini• 
kumandası altındaki süvari kuv • 
vetleri, Chanh Feng'in 40 kilo" 1 

metre timali ıarkiaindeki Fang • 
ıhan dört yol ağzına gelmiılerdirı 

Tuz inhi1&n huılab ıeçen ten~ 
ye nazaran 32 bin lira nokaanile 
2 milyon 480 bin lira, müskriat in· 
hiıan hi.sılab geçen seneye naza -

M ER S 1N,28 (Huıusi) - İı· AN KARA, 28 (Huıuıl) - ran 19 bin lira nokaa.nile 8 milyon 
tanbulda darülfünunlu gençlerin Askeri ve mülki tekaüt kanunu· 140 bin liradn'. 

PEKiN, 28 (A.A.) - Çio , 
membalarından alınan haberler, · 
Japonların Tanyao mmtakaımda1 

yapbklan taarruzlara Çinlilerin 
mukavemet etmekte olduğunu bil• 

dil iıind~.göıterdikleri h~au~yet nun kır~ beıin~İ m~d.deıin~e.ya - Kerestelerden alınan 
ve tezahurler burada derın alaka zıh "tehıt,, kelımeıının tef ıırı B. O 
ve takdirle kartılandı. Gazeteler ' M. Mecliıinden iıtenilmiıtir. Mad· r su m 
Merain gençlerinin de türkçe ko. de, milli müdafaa vekaletince !U AN KARA, 28 (Husuıi) -

d irmektedir. 

nutmıyanları bu hareketlerinden tekilde anlatılmaktadır: Devlet ormanlarından kesilerek 
vaz geçirecek teıeh'bu··ııerde bulun "H 1 yabancı memleketlere ihraç edi • 

Paiıhihuu g~iti yakınında va· 
ziyet deği•ınemittir. Çin gönüllii• 
lerinden mürekkep müfrezeler, 
Suichang yalOnında Japon karar
phlarmdan birine gtnaiıler ve 
Japonların dümdarlarını aarsmıı • 

arpte, etkiya müaademe e · 
m• •ı etrafında ne .. riyat yapmak • · d d len kereıte1erden alman rüaumla. 

- :ı rın e, cephede, cephe gerisin e, 
tadır. '11aden kömürlerinden alınmakta 

Zonguldakta 
ZONGULDAK, 28 (Huıuıl) -

Yataklı vagonlar tir ketindeki hi
di.e münuebetile lıtanbul ıençli• 
iinin nüma)iıleriııi Zonsuldak 
gençleri heyecanla karııladı. Bü • 
tün gençlik ayni ulküde beraber: 
dir. 

Zehirli gazlara dair 
konferans 

l Z M 1 R, 28 (Huıuıi) -
Zehirli gazlar ve korunma çareleri 
hakkında burada konf eranılar ve
rilmiye bqlanıldı. Ordu menaup • 
lanna, münevverlere bugün bu 
mevzuda bir konferanı verildi ve 
bir de film göıterildi. 

Kaçakcı bir gemi 
yakalandı 

t Z M l R, 28 (Huıuıi) -
Aya Nikola adlı bir Yunan yelken 
liıi ile bir Yunanlı namına kaçak 
olarak mühim mikdarda ipekli ku 
maf, çakmak tap getirildiği alaka 
dar memurlar tarafından mey da -
na çıkanldı. Tahkikata devanı e· 
diliyor. 

karada, denizde, havada düıman olan rüsumun indirilmeai hakkın . 
ıili.hlannm teairile derhal ve ya • da iktuat veklletince hazırlanan 
hut yaralanma neticesi az veya lardır4 

kanun liyihaıı maliye vekaleti va· 
çok zaman sonra memleket dahi • ridat umum müdürlüiünde tetkik 
linde veya haricinde ölenler kimi· edilmektedir. 

Japonlann Kailu' den ChihEenı 
ye doğru yapmağa te~büı ettik• 
leri ileri hareket, Hıiahua'nın ce• len ıehit addolunur ve tefıitlere ait ı.. 

bütün İmti7az ve 'lıaklardan iıtifa 9 bin Ura ne oıdo? 
de ederler. Bu İibil~r için zaman 1 ~ M fk, ... 128 " (H.i'tuti) ' - ' 

nubunda km ı rr. 

ve yer meyzuu bahis değildir.,, Bartin ziraat bankaımclaa lıtan • 

Sa yerJepnekte, yeni müdafaa 
hatları vücuda getirmek üzere ıi• 
perler kazmaktadırlar. 

Efgan sefaretine 
bina veriliyor 

A N K A R A, 28 (Huıusf) -
Efgan elçiliğinin !imdi Ankarada 
iıgal ettiği binanm Efgan hüküme 
tine temliki hakkında bir liyiha 
hazırlanmıt ve 8. M. Mediıine ve
rilmittir. 

Meclise gelen 
JAylbalar 

A N K A R A, 28 (Hıuust) -
Maarif vekaletinin 932 bütçesinde 
4984 lira münakale yapdmuı, An· 
kara tehri imar müdürlüğünün 
929, 930 ve 931 hesabı kat'ileri, zi· 
raa.t vekaleti bütçesinde 14 bin li
ra münakale yapılması hakkındaki 
layiha 8. M. Meclisine verilmit -
tir. 

iki Reisicümhur 
arasında 

bul ziraat bankasma gönderilen 
1 O bin liradan 9 bin lirasının Bo · 
lu poata merkezinde haYale paket 
memuru Remzi Bey tarafmdan a• 
lmdıiı zannı huıl oldufundan tab 
kikata batlanılmııtır. Bu mesele 
hakkmda burada da tahkikat ya- ANKARA, 28 (A.A.) -
nlmaktadır. Amerika rciıicümhuru M. Ruzvel• 

1, k f 1 l tin maruz kaldığı ıuikast tetebbU• 
ft 88 ş er ıü dolayısile reisicümhur hazretle 

1 Z M 1 R, 28 (Huıuıi) rile Amerika reisicümhuru Hover 
Döviz, kontenjan ve takaı itleri ve arasında afağıdaki telgraflar teati 
bu huıuıtaki kararların tatbikat - edilmittir: 
taki neticeieri baklanda iktıaat ve Mattehıt a · k hük "" e{.-
kA 1 . .1... • . 

1 
.nmerı a um 

~~tince " 1 ayetın müta euı '° · eri reiJi 11. H~rbert Boovet 
ru u. B.azretlerine : 
DarUllUouo bOtçesl Pek muhterem M. Ruzvelt aley" 

lstanbul darülfünununun 933 hine vaki olan alçakça .suikaıt te
bütçeai B. M. Meclisine verilmit • ıebbüsü, teessürümü mucip oldu· 
tir. Bütçede 932 tenesine nazaran Bu vesile ile dostane muhabbetle" 
12 lira fazlalık vardır. Yeni bütçe, rimin ve asil Amerikan milleti halı 
940984 liradır. kmda Türk halkırun hiılerini lec • 

Yeni kontenjan kararnamesi 
dit teminaıının kabulünü zatı dev• 
Jetlerinden rica ederim. 

Ciai Hu3tafa Kemal 
Hauet,erine ; 

Kararnameyi 
ANKARA, 28 (Hususi) -

Yeni kontenjan kararnamesi ya • 
'rmki (bugünkü) resmi gazetede 
neıredilecektir. 

Kararnamenin batında !İmdiye 
kadar kontenjan hakkında neıre • 
dilmit olan hükümlerden halen 
mer'i olanlan birleıtirilerek yapıl 
mıı 39 maddelik bir karaı-name • 
vardır. 

Yeni kontenjan kararnamesi ay 
nen tudur: 

bugün aynen neşrediyoruz 
birlqtirilerek yeniden yapılan A J Madde 4 - Gümrük tarife lia • 
li•teai bu kararnameye bailanmıt nununun 106 B 337 B 337 C 378 C 
tır. Bu A liıteıinde yazılı qya kon 381 B 381 C 381 D 49' A 1 520 A 
tenjan kaydile mukayyet olmak • 529 B 530 531 A 531 B 552 B mad 
11:ım memlekete aerbestçe ithal o· delerinde yazılı efyanm nisan, ma 
lunur. yıs ve haziran ayları için konten -

Nazikane telgrafınız tükranla ıa' 
hndı. Bundan haberdar edilen yt/6 
oi cümhur reisi samimi hi11iyat # 
mütekabil temenniyatının arzınd• 
bana ittirak etmektedir. 

Hitler - Mussolini 
görüşecekler 

Madde 1 - 1933 ıeneıi niıan, 
muı icap etmez. mayıı, haziran, temmuz, aiustoı 

Maamafih talimatnamede bü • ve eylül aylarına ait kontenjan liı· 
&ün bunların nazari dikkate alına tesi iıbu kararnameye bağlanmıı· 

Madde 3 - Bu kararnameye jan gösterilen miktarları bu mal • 
bailı F liıteıinde yazılı etyanm larm menıeleri olan memleketler 
niıan, mayıı, haziran, temmuz, a• arasında bu kararnameye bağlı M 
ğustoa ve eyliil ayları zarfmda it· liıteıinde yazdı olduiu veçhile tak 
halat kıymetleri mecmuu bir bu • ıim olunmuttur, ağustos ve eylül 
çuk milyon lira olmak üzere ıih • aylanna ait kontenjan miktarları 
hat vekiletinin müıaadeıile kon - ve bunların memleketler arasmda 
tenjan harici olarak memlekete it· sureti taksimi ayrı bir karam&JDe 
haline mezuniyet verilmittir. Sih ile mayısın yirmiıinde ilin oluna• 
hat Yeki.leti ithaline zaruret gördü caktır. 

PARIS, 28 (A.A.) - Petit P•' 
risien gazetesinin Romadan iıtib' 
barına göre, M. Hitler ile M. Mu•· 
aolini 20-25 mart aralannda nıii ' 
him bir mükalemede bulunmak il' 
zere Romada bu1utacaklardır. 

cağı muhakkaktır. br. 
Talimatna~e Çıktıktan ıonra da Madde 2 - 13497 numaralı ka-

l rarnameye bağlı A ve B lieteleri 

iü ilaçlar i~in bu miktarın haricin . Madde 5 - Bedelleri t•m•men 
de aynca ithal müıaadesi verebi • Türk paraıı olarak cümhuriyet 
lir. (Alt tarfdı 6 Jile& aagdanuzda) 

BOkreş sefirimiz 
BOKREŞ, 28 (A.A.) - Kral, 

diin Türkiye aefiTjnj .kabul-e~ 
öile y.emuwe.ı~, 
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İŞARETLER 
• 
lı ecnebi düşmanı 

değiliz 
~ Y •taktı vag?nlar ~irketi müdü • 
.. Ün gençliği galeyana getiren, 
Unaıebetsiz hanketi üzerine 
~Urrıhuriyet,, gazel"sİn•lP. çıkan 
ır Yazı, fehrimizde bdunan bi~· 
k ecnebileri güccncHrmiş, bir 
kllrı bizi ecnebi dü~manlığı ile 

illa kadar varmrşla ... Gençlerin 
.~•hüratını, ecnchiieı e kar~ı bir 
l.itrı&yiş telakki etmif ler. 

Türk talebesinin gale- 1 

yanı ve içtimaları 
Türkçeyi konuşturma işi - Bulgar 
talebenin jzahı - Yataklı vagonlar 

Bugün 
Gümrüklerde 

Yıl bası 
' Gümrüklerde halen eski adetle-

re göre yılba~ı Mart addedilmek -
tedir. 

Eh, at"tık sulha 
kavuşuyoruz! 

Havas ajansının Cenevreden 
gelen bir telgrafından §U parçayı 
okuyunuz: 

Umnmi lrnml;ı~·oıı . 'l"ürki~e ne Jtus~nıım 
muhalif rcyinr kar ı 16 T('~le .\\·nıp.ı ordu· 
!arının yelrnns:ık bir hııle gl'tirilmı•ı1l knrn
rmın d;niz n,rrı l<m \~tll're "amil olnmıyn
cnğınr knbul f'tnıiı:tlr. 

Almanyn ile ttaı~·a mil tcııldl ı,alııu,

l:ırdır. 

Şüphesiz bu haberin silahları 

bırakma konferansının son top • 
lantısın:ı ait olduğunu anladınız 

mı derneğe lüzum yok .•. 
Filvaki "Cumhuriyet,, gazetesin 

tk' 
•• 

1 Yazı, manasızdı ve gazete, gresinin üç.üncü celsesi yarın saat 
Utıkü sayısında bir gün evelki yan ikide Halkevindc yapılacaktır. Ya 
tlığr tashih ve suitefehhümler.t rmki toplantıya bütün fakülte ve 

Milli Türk Talebe Birliği kon -

le etti. yüksek mekteplet· talebesi i~tirak ··c 
llınhuriyet,, gazetesinin bu edeceğinden türkçeyi konuşturma 

~e~eti ne kadar doğru ise, mem· cemiyetinin teşkili meselesi de mü 
etırrıizdeki ecnebilerin, bir ga· zakere edilecektir. 

. lede çıkan bir yazıdan dolayı bi- Bir kısım talebe yeniden b:r ez· 
1 
llelümum ecnebi düşmanlığı il~ miyet yapılmasını, türkçeyi konuş-

• .1 lın etmeleri o kadar doğru de - turma iti ile esaslı surette milli 
1 

clir, Türk talebe birliğinin meşgul olma 
• , liiç bir aklı selim sahibi ecne - sının daha muvafık olacağını söy

~ türkleri ecneh~ düş~anlığı il~ ]emektedir. Dişçi mektebinde Vıla 
ı~ 'rn edemez. Tiırklerm ecnebı dimir ismindeki Bulgar talebenin 
:•ıııanı olmadıkları müteaddit ta~ıdığı hir rozet yüzünden çıkan 
l&tl!erle ispat edilir. hadise yüzünden mektep müdür -
liiç bir ecnebi, Türkiyede bul· lüğü Vıladimiri bir hafta mezun 

11tu rahatı bulamaz. Sanki kendi addetmiştir. Vıladimir bu rozet 
'rrıleketindeymİ§ gibi gezer, do· hakkında diyor ki: 
ır, oturur, yer, içer. Buraya ge· "Babam miral6ydı. Taııdığım 
tcnebilerin - yalnız seyyahat rozette ona aittir. Ucunda saatim 

t. '11-ları memurları değil - aşa· bulunuyordu. Üzerinde bir Bulgar 
r- i.... hakarı bütün millet emirlerine askerinin olduğunu biliyordum. Fa 

~dedir. Tramvayda biletçiye kat askerin ayağı altında Türk 
• ;r'rrı anlatabilmesi için, lram - bayrağının bulunduğunu görme • 

L.)d• lisan bilen varsa derhal ya~ dim. Bu rozette böyle bir ıey ol • 
"'•na koıar. Yolunu kaybebe, :luğunu bilseydim taşımazdım.,. 
~lkkak gönüllü bir çok rehber Diğer taraftan yataklı vagonlar 
~· Klüp kapıları, müsamere - §irketi önünde yapıl.an nümayişe 
~ ~endilerine açıktır. Salonları- iıtirak edenler hakkında da Darül 

.• ~ ıerbcs aerbes girerler. Ve hu fünun fakülteleri tahkikatını 
1
" ~kları her yerde hürmet gö • bir kaç güne kadar bitirerek darül 

"ltt fünun emanetine vereceklerdir. Ta 

,}~t~yeyi yadırgadım diyebile • !ebeler darülfünun içinde içtima et 
.: tcnebi, muhakkak, ki türk dü~ nedikleri gibi nümayişten dolayı 
İt~ıdır. Bizi ecnebi düımanlığı ile da ortada bir şikayetçi bulunmadı-
d~tn edenler, ınuhakka!c bizim ğrndnn nümayişe ittirak eden tale
'llflllanrmızdırlar. beler hakkında darülfünun emane 

~ 1-fer hangi bir fransıza :;orahili- tince cezai bir karar verilemiye -
ıe~' cılrrıanca bilmese de Berline git ceği tahmin edilmektedir. 

~ 'c'ba aradığı yeri kolaylıkla Yataklı vagonlar ~irketinde 
lo)'bilir mi? Acaba bir İtalyan, Hadiıe hakkında yataklı vagon 
)· ~drnda her hangi bir kapıdan e· lar şirketince de tahkikata devam 
li~' kolunu sallıyarak girebilir mi? edilmektedir. Hadiseden ıonra ıir 

,, lt~~ bir ecnebiye, Türkiyede gös· ketin buradaki şubesi Parise tel -
~ ı)~ kolaylıklar ve hürmet, ba§· grafla müracaat ederek ıüratle bir 
~f bır ınemlekette gösterilmez. En rnüfettit gönderilmesini istemi~ti. 

.. tiı'k bir keyif imtiyazının bile ve Bu müracaat üzerine şirket mer • 
~'•İne tahammül edemezler. kezi Mösyö Touchefe is -

il~ hen nefsimde tecrübe ettim. mindeki bir müfettitini şehrimiz
~ ır kaç sene eve) Viyanadan dö deki hadisenin tahkikatına 
) ~~ken, Bükreşte kar fırtınasına memur etmİ§, müfettiş dünkü 
-~landım ve vapurlar işlemedi • ekspresle buraya gelmit ve derhal 
~~den Köıtencede on bet gün kal tahkikata baılamıttır. M. Touche
~~· Otelde yatıyor ve otelin lo - fe evela şirketin Türkiyt; kıırnı mü 
~i t,aında her gün her akıam ay· dürü Hüsnü Sadık Beyle görüş -
'~"•ada yemek yiyordum. Bir müş ve hadise hakkında izahat al
\d~ ıonra garson: Affedersiniz, mı!, sonra hadiseye sebep olan mü 'l, bugün baıka bir masada otur dür M. Jannone'yi dinlemiştir. 
lıtı,_ıı, bir ecnebiye her gün aynı Müfettiş dün kendisile görüşen 
~~ın tahsis edilmesini istemi • bir mnharririmize şunları söyle -

'rda.. mi§tir: 
~~lliı ecnebi dü,manı değil, bila - 11 

-- Hadise- hakkındaki tahki • 
'ecnebi dostuyuz. Bu dostluğu .. kata bugün batladım. Henüz kat'i 
~ \l - mukaddesatımıza doku .. bir fikir edinmi! değilim. Maama
~d "ı"tnak §artiyle - muhafaza fih aldtğım ilk malumata nazaran 
~Ue~ .. nihayet hürmetimize muka • bu itte bir sui tefehhüm olmak la· 
~ \lrınet bekleriz. Türk misafir· zım gelir. M. Jannone bulunduğu 
\ t'ttrdir ve aklı selim sahibidir. memlekette ya§ıyan milletin hissi
)~ tia Bödel aleyhimize yazdı de- yatını rencide edecek terbiyesiz bir 

)~ frlnsızlara dü§man kesilme • --------------·--
)~ 'te ırıütemadiyen aleyhimize nımıyorlarsa tanıyanlar söylesin -
~, 'rı, aleyhimize söyliyen Klod ler, hiç olmazsa türkün ecnebi dü! 
\ ~~r Cenaplarına izafe edilmiş ko manı olmadığ>nı itiraf edece'< ka-
L~ Yolumuz hala mevcuttur. dar bize dostluk göstersinler. 
~~ anlarıncla yazılmış bir Ti.irk, milli .h:slerine, mukadde · 
L~ el-. dolayı bizi ecnebi düşman satma, diline v~ tarihin~ hürmet .,, . ._ 
\f· •-. !tlıam eden muhterem mi - edenlerin dostudur. 

ltleıııaQcleıı türkleri he.nüz-ta· Selimi lnet 

adam değildir. Kendisini eskiden 
tanırım. Ter biye ve tahsili yerinde 
mazbut bir kimsedir. Yalnız zan -
nıma göre, kendisinin bu işteki ye 
gane l~abahati bu işte acemilik ve 
beceriksizlik göstermesidir. Şirket 
merkezi Türkiyede !İrket şubelerin 
de fransızç:ı konuşulsun, diye bir 
emir vermemiştir. M. Jannone'nin 
de böyle bir emir vermeğe salahi, 
yeli yoktur. 

Tahkikata bir kaç gün daha de 
vam ettikten sonra Parise dönece
ğim. Maamafih tahkikat neticesi 
ne olursa olsun M. Jannone'nin 
böyle bir vaziyetten sonra Türkiye 
de kalma~ma imkan yoktur. Değit 
tirilecek, yerine ba~kası tayin edi
lecektir., , 

Diğer taraftan nümayiş esnasın 
da hasara uğrayan yataklı vagon
lar şirketinin Karaköy §ubesi ta • 
mir edilmiştir. Beyoğlu şubesinde
ki tamirat ta bugün bitirilmiş ola
caktır. 

Seyrüsefer 
Tet.kikat için Bele

diye Viyanaya 
memur gönderiyor 

Belediye, seyrüsefer işleri hak • 
kında tetkikatta bulunmak üzere 
Viyanaya bir memur yollamıya ka 
rar vermişti. Emniyet altıncı şube 
müdürü Faik Beyin gönderilmesi 
tensip edilmi~, döviz müsaadesi 
için dahiliye vekaletine yazılmış • 
tır. Faik Bey bir aya kadar Viyana 
ya gidecektir. 

Tarifeler 
Limandaki nakil vasıtaları 

bilet fiyatları 
Limanda işliyen nakil vasıtala -

rı §İrketlerinin tarifelerini tetkik 
etmek üzere deniz ticareti müdürii 
Zeki Beyin reisliğinde toplanan 
komisyon işini bitirmiş ve hazırla· 
dığı tarif el eri tasdiki için iktisat 
vekfdetine göndermiştir. 

VAK 1 T 
GUndel11<, Siyası Gazete 

l:ıtaobı.:I Ankara CacMcsf, \'AKIT yurdu 

Telefon Numaralara 
Yazı işleri Leleronu: 243il> 
l<larc telefonu : 24370 

l'clı;rııt adresi: tstanbul - \' AKli 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller~: 
•rurkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr, 2700 I\r, 
6 aylıl< 750 .. H50 .. 
3 aylıl< 400 .. 800 • 
ı aylık 150 " 

300 • 
UAn Ucretlerl : 
l{esml lllnların Wr satın JO Kuru, 
'l'lcarl ıı:ınıarın bir satırı 12,5 Kuruş 
'l'lcarl iUınların bir santimi 2.3 Kuruv 

KUçUk lllnla~: 
Bir defas; 30 iki defası 50 Uç defası fı3 

dört defası 75 \'C on defası 100 kunı§tur. 
Uç aylık llln verenlerin bir defası mecca
ncndir. Dört satırı geten lllnlann razıa 

satırları be~ kuru~taD beııap edilfr • 

Bunun için Martın ilk günü olan 
bugün gümrüklerde merasim ya · 
pılacak ve iş saatleri de deği§ecek 
tir. 

Tespit edilen esaslara göre bu
günden itibaren gümrüklerdeki iş 
snati 8,45 ten akşam 5,15 e kadar 
devam edecektir. 

Amasyada Manisa
dan gelen telgraf la 

bir tevkif 
AMASYA, 28 (Hususi) - Ma

nisadan gelen bir telgraf üzerine 
Şükrü Kaya. isminde bir şahıs tev 
kif edilmiştir. Ekrem 

78 çakmak taşı yU
zilnden 6 ay hapis 
Beykoz da oturan Kadem Ef ., 

dün adliyedeki ihtisas mahkeme • 
sinde çakmak ta§ı kaçakçılığından 
muhakeme edilmiş, 78 tane çak • 
mak lafı bulunduğu kaydile altı 
ay hapise 10,950 kuruş para ceza 
sma mahkum edilmittir. ~ 

Cenevrede tüneyen sulh me • 
]ekleri senelerdir hacce gider gibi 
zaman, zaman bir 1sviçre §ehrin· 
de toplanırlar. Alplerin eteklerin
de sulh diye ncaip bir dua mırıl· 
danırlar. 

Bu dua, bu konu§ma tarzı yeni 
değildir. Bir zamanlar Napolyon 
da silahları azaltmak istemiş, 

komşu devletlerin sefirlerile ko • 
nuşmuştu. Prusya sefiri: 

- Avusturya silahları bıraksa 
biz de bırakacağız demiş! 

Ve sıra ile hep!İ Napolyona, 
bir başka devlet silahlarını hıra • 
kırsa hemen silahları bırakacak • 
larım söylemi~ler ! 

Son günlere kadar konutmanm 
edebiyatı bundan daha ileri geç· 
memişti. 

... 
Son zamanlarda Franaız mu· 

rahhasları yeni bir edebiyatla ko
nuşır.ağa baf1adılar. Bu ses, sulh 
duasını okuyan meleklerin hotu • 
na gitti. Hatta ortaya silahları aüskildar iskele meydanı 
zaltma i§inin adım adım hayal .-Üsküdar i~kele meydanının tan· 

1 den hakikate geçtieine inanan ar zimine çahtılmaktadır. Meydanın 
bile çiktı. ortaamdakielektrik muhavvile mer 

16 reyle kabul edilen )(arar, kezi. yana kaldırılacak, medrese • k 
Cenevrede ıon günlerde bir nü le nin önüne bir park yapılacak, ye-

. . • ile unutulmağa mahkum edilmiş nı elektrık lambaları asılacaktır. 'b' .... k Th ld - ·b· 
Bundan başka Üsküdarın karan - gı 1 dgozu ·c~ s~ a 1 0 ugu gı 1 

hk sokaklarına yeniden 63 hava · .meKy ana çıd ar 
0
1
• • ti A 

arar şu ur.. evle er vrupa-gazı lambası asılacaktır. d . 1 ~ hl l hd't d kl · 
a sı a arı a ı e ece eı, am-

Vahıi hayvanlar dolaş
hrılmıyacak ! 

Belediye daimi encümeni, vah -
şi hayvanların sokaklarda dola§lı 
nlmasını men için zabıtai belediye 
talimatnamesine- bir madde ilave 
t!lmiştir. 

~~--------------~~ işten el çektirilen 
bir muayene memuru 

Galatada gümrük salonunda rÜ§ 
vet aldığı iddiasile Haydar Bey na 
mındaki muayene memuruna dün 
işten el çekti~ilmittir. 

Haydar Beyin evrakı müddeiu· 
mumiliğe verilmiştir. 

itfaiye mütehassıslığı 
itfaiye mütehassıslığı için bele

diyeye Avrupnam muhtelif şehir
lerinden mütehassıslar müracaat 
etmiıti. 

Belediye b\lnlardan iki Alman 
ile bir İtalyanı ayırmı~tır. Bunlar 
hakkında yapılacak tahkikatı mü
teakip birisi getirilecektir. 

i" '"'"iıı5"Y.i'm;;:·ım;i""vAK"iiıııruunnl 
c ut nım uıımnn" umuıunmunu mnııuwuuııu ım nnmmmmnUPUı 111 ıf 

1 Mart 1917 
- ,lJalbuat c<•miycti kongresinin 

ikinci içtimaı bu sabalt saat dokuz bu

çukta Galatasaray yurdunun konfr -
rarıs salonunda aktcdilcccktir. 

- Düyunu umumiye ı·aridatı malı
susa idaresince Cebeli Lübnan sanca

ğı dahilinde iktıza eden nıalıallcrde 

düyunu umumiye idardcri tc~kilinc 

karar verilmiş ı·c bu karar lıükıimet

çc tasvip cdilmiıtir. 

- Milli ajansın llcrlindcn aldıiJı 

müessif bir lıabcre göre senelerce or
du hizmetinde bulunan lnıhol paşa 

'1el.~ -emNıtir. 

ma rnüstemlekelerdeki kuvvetlC'r 
istendiği kadar artabilect-k ! 

Cenevre<le alay ediycrlar. Ce
nevrede melekler eğleniyorlar. 

Meleklerin hakikaten ~:\haları 

hakikaten çok safderuncadır. Am
mn bu iften cene kar edc~~k harp 
sanayii fabrikalarıdır. 

16 reyle kC".hul edilen madde 
eğer bir gün sulh melekleri tara
f mdan tatbik edilecek olursa ba
kınız neler olacak? 

Devletler ana vatana yakın 
müstemlekeler elde etmek için 
yeniden silahlanacaklar, çünkü 
ana vatana yakın müstemleke sa
hibi olan devletler ordularını ol .. 
duğu gibi oraya ıevkedecekler: 

ıı_ Biz diyecekler, İ§te sulha 
aşıklığrmızı ispat ettik. Avrupada 
ordularımızı azalttık. İsterseniz 
gelin bakın ! ,, 

Belki bu sözleri işittikleri za • 
man sulh melekleri meserretten 
§ıpır şıpır göz yaşları dökecekler, 
istavrozlnr çıkararak: 

"- Ruhulkudüs bize bu güzel 
günleri de gösterdin diyecekler! 

Hakikatte Pari5 sokaklarında 

genç kadınlar daha az genç zabit 
görecekler. Vilayetlerde şarapha· 
ne .sahipleri daha az Fransız ne • 
fe.-ine şarap satacaklar... Fakat 
bir gün göreceksiniz ki Cezayirde 
§Urada, burada daha çok Fransız 
zabitini Berberi kızı görecek, ya
hut bir F ı·ansız (cadın akını Akde. 
nizi &§arak Afrikaya yanlıyacaTc, 

Sadri Etem 
(Alt tal'alı 8 inci aagdamırdaJ.. 



Sayıfa: 4 

O.IMAllLI DEVLE 
ÖLÜllKE ••• 

Muharriri : Celal Nuri 
• lhıöıS;nıkıl. tercüme hal:Jnrı aıahfuıdur -

Elli sene eve,ki terane: 
- Hiç Türkten doktor olur mu? 

YAKfT 

ramvay ıbundan böyle ele1k--tr:iide 
cerredilecektir .. Siz, ancak bay -
-ıvanlnrı 1dar:e edebilirsiniz. E1ek
trik cibaz1armı kullanmak sızın 
işiniz değildir. Hepinizi kovaca · 
ğım ıve . Almanya dan vatmanlar 
getir,tooe.ğim.. Siz 4».a.doluy.a ıgi ~ 
der tarlanızı sürersiniz. Ey Mös-, 
yö Pcrdikaris ! Gel de gör .. Şebe
kede bir tek nümune!ik lbir "le,k 
Alman vatman mevcut mu?. 

1 Mart 1933 

e.u al\§am i>üt.ün şehir ba1kı 

Melek w llıamrt 
Sinemalarına koyac1k ve diinyanın en rneŞhur tenoru 

JA EPU A'YI 
Maa~o ~&uri~ei, ltı~ıGn ~.~ ve Pıerre Brmnr 

ile beraber rc~rl ettı,ği \C lr·ıh·a ı.:oUc ıniıı :;ihraıni;.: gm:cllikleıi aı'll ~ 
geçen Muhtesem ı:.rıensıE-ca -SözOJ 

Motörlü taka yürürken .. ~ 
Şu notlar silsiie&inde yeni za -

mania eskisini mukayese ediyor • 
duk. Ufıak bir eeevelan yap_alun: 

s·r Gecen·n ŞarktSJ, 
:Ecnebiden, yirmi beş .seneden

beri burada oturan :bir arkadaşım 
bana daima şunu söyler: 

lur mu?. sözü .babalarımızın zn 
manmda meşhurdu. 

Şu kötü ve menfi kaiaeyi kö · 
künden sökmek için doktor Nüz -
het Bey merhum tababeti bırak • 
mış, bir eczane açmıştı. Uk 'Türk 
e::zacı dükkanı! 

Yal.tile Türke bir lokma -ekmek 
y.edirmeyi bir küfran adddedcn 
bankalar bu güıı ıhep Ahmetten, 
Md1metten memur kullanıyorlar. 
Şimendifer hatlarJnın çoğu ihti
da etmiştir. Vatmanın, .şoförün a
lası Türkiyede yetişiyor. Bir kaç 
ny sonra 101000 ee;ııebi de ;yerli 
yerine gidjnce gar.sonlar arasında 
bile Türk olmıyana tesadüf eclile
miy-ecek. 

fflmını n.v..aıı takdiıle en:.odece 'e ıag.ınni edecegı Rigoletto, ~r~vi~! t 
.ı.. Boheme ve ,air bir ço'- lt~h aıı , .. rcnatlarını kemali zc, kle dınti~ece 

-- Lütfen yerıerın evelden temın edılmesi .ır.ica oJunur. ...,J 

lstanhu• 8elediyd d 
Dartilbedari Şehir rfıirat..J 

- Motör icat olundu. Sizin .ka
yrK:çılarınız 'bir Clakika olsun taac· 
cüp göstermeailer, tereddüt etme
diler. Kayıklarına, gemilerine der
hal birer motör yapıştırdılar. :O 
eski sistem 'tekne1er, yepyeni bir 
aletle tecehhüz ederek denizin üs
tünde pat .. pat .. yürüyor. Halbuki 
pek meaeni ve ·ıeri memleketle -
rin balıkçıları, kayıkçıları yeni İ· 
cada 'kar§ı taassup gösterdiler. 
Mesela f'ransamn Bretagne sahi!· 
lerindeki gemicilerin çoğu .hal:\ 
renkli yelkenlerile iktifa ederler ... 

~ 

Şu iddia beni hayli düşi.indüı-
~ü. Ve hakkile düşündürdü. 

Frenkten olan ahhabımm hak
kını teslim ederim. 

Taka, hep o ..taka ... Kırım mu -
harebesinde ne idiyse gene o. 
Meh.met reiale onun babası Ahmet 
reis, onun da babası Mahmut re
ia, onun da dedesi Mustafa reis 
ayni biçimde takalarla Karadeni • 
zin sularını, fıdınah havalarda a
tarlar ve Rize ile Trabzonu, Gire
sunla Samıunu lstanbula bağlar
lardı. Manzara hep o manzara.
dır. Yalnız gemiler sakin havalar• 
da yerlerinde sayarlardı. Şimdi i
se iyi hava, müsait hava, fena ha
va demiyorlar, motöre kuvvet dal
ıalarla .Pençele§iyor]ar. Y a!aaın 
Karadeniz utakları, o süğlün gibi 
leventler •.. 

motör kullanmak hususunda 
kayıkçılarımız devletten bir tef
vik .görmediler. Kendi kendilerine 
anladılar ki hu yeni icatta kar :ve 
fayda büyük; onu kabulde gecik
mediler. Okuma ve yazmaları bi
le çok olmıyan bu deniı;cilerimi -
zin keskin zekaları kayde şayan· 
dır. Pratik insanlar, :veese.lam. 

Otomobilcilik de öyle, traktör.-. 
cülük de öyle. Şoförlerimiz hü:-
mete layıktır. 

•... Halbuki, benim bile yetişt;
ğim bir devirde işlerin bir9oğunu 
hıriıtiyanlar, yalnız onlar .,görebi
lirlerdi, dtlüslümanlar göremezleı·
di. 

Yakın .zamana değin banka 
memurJukları ı:.umlara, erınenile . 
re, frenklere, yahudilere münha • 
mdı. Kocaman (Bank Osmaniı 
~ahane) ye giriniz. Orada herke'$ 
gayrimüslim. Bilmem ama, naza:
boncuğu :gibi, bankanın bir, il:i 
T.ürkten .kavası, te,rcüman yamağ ! 
olabilirdi. Devede kulak kabilin ~ 
Ben. 

r TA v 1 M "I 
Temsilleri : Çarşamba 

1 Mart 
Perşembe 

'/. Mert 
5 Zilkade 

Bu ak••m ISTtflBUl il~ y 

H jl t!30v~ô ~~ Herkes fes _giyerken adamn .:ı! · 
!ı doktorun mutlaka silindir şap 
kalı olması şarttı. Büyük bir şap 
ka do'ktor:a aaet.a bir hazakat te· 
min ediyordu. Bir nesil evvel as· 
ı'er doktorlarımızm bir mühim kıs 
mı hıristiyandı. Orduda hıristiyan 
zabit (ve hatta nefer yor..ken) tat
lısufrenginden, rumdan, er,ıneni • 
den bir hayli tabip zahitlerimiz, 
pa§alarımız mevcuttu. 

Doktor, eczacı, kimyager, bak
teriyolog mu? Bunların yabancısı 
da olur muymuş?. Diye soraacğı· 
mız geliyor ... 

4 Zukade 
Gıın do,!!u~u 

Gun Htt~ı 

~ıl>;ıh rııınıaı• 
Oj!lc ııarmııı 
ll;ındı r aın;u 

r\I..• ıı o.na~ 

)~ıt·• n ııı 17.ı 

111 a~ 

b,37 

ı•,s · 
(J,I) 1 

lll,21 

15,!lJ 

17.:-
·~.2; 

4, 11 

60 
306 

tı~ 

1801 

I~ 01 

uı 

Evet ... Şu inkılap cidden müt- '-~-------"' ..... ........,__,..,,.,..,,... 
histir. Bir de hırfet ve meşguliyet HA l'A - Ye;ilköy Askeri rnsat mcr-

JO;' 

'ılı . .ı:c\oı:ı .!Ulllerı 

kala o 

. :b 'l 'k' d · k ed·ı kez'ınden venlen maliım(lta göre, buglııı 1tı arı e ı ı evn mu ayese -

,S fVüi 
\ ıı..z ın .SiUer 
Tcı cüme eden : 
Sabri 8ey 

l u ı ı 
t Htull 

.;. aHe S -oor~ e 
Za bitaa-ı gc.ceai 

1 k d . hava az bulutlu ve ş!ınaldE'n hafıf rüzS'f\rlı r niz. Ecne'bi müessese er, en ı t 

d memleketimizde kendimizi hic olacaktır. Meşrutiyetin ilanı sıraların a DilııkU sıcaklık en faz.la 5. en ,aıı: 2 d • 
bir marifete layık görmüyorlardı. Osmanlı bankasının umum mü- rece, hava tazyiki 767 millmctre ıd!. 

dürü (ve f'ransada vali <rütbesini Bir noktayJ izaha bir miktar 
haiz} .mösyö Deffesüen aynen ~u mecburiyet duyuyorum: Vakti le, 
sözleri ôuyBum; kendi aramızda kulağı delik bir 1 BADVO 

Bugün 
1STANBL"J. 
.ıs den lS.45 c kadar Sa% tMuza!!cr Bey) 

18,45 ten 19,30 a ka®r Orkestra, .1,9,30 dan 
20 c kadar Çocuk doktoru Ali ŞUkrtl bey 

- Siz sakın san'atkar bir mil - hayli kimseler de, aynile, frenkle
let olmıya heves etmeyiniz. San - rin fikirl;rine iJtirak ediyorlardı. 
at, büyük külfetlerle elde eclilir ve Sanıyorlardı ki biz, alafranga İ§ • 

pek çok sermayeye ve zamana ler~ garp ilinılerine müateit deği
bakJlr. Halbuki Avrupa ,asırlarla liz. 'Biz ya paşa oluruz, ya uşak 
çalı.§mış, mükemmel fabrikalar ve.köylü. İndustrie, banka, teknik 
yapmış, onları işleten binlerce hü- bize göre değUdir. .Bu fikirleri, 
ner vi ihtisas sahiplerini yetiştir • isimleri lazım değil, büyük ve or· 
mi•tir. Be11: asır bile çalışsanız Av- ta bir hayli de_vlet adandarımızın 

:x ~ l d \'C Saat ayarı. rupalıların mert.ebesini bulamazaı ağızlarından kulaklarım a uy • 

arafından (Grip ve ffıza.mrktan korunma 
çıtMl~rlJ h,all!UtNla koı,f'ef.frm. 20 den ı?ı>.so 
a kadar Saz (Hamiyet Hftllımı. 20,30 dan 
21 e kadar Mahmure He..-.ım, 21 den 21.so 
a kadar Hafız Sadettin .Bey, .2l,30 dan 22.30 
a :kadar Orkestra, Ajans ve ,8orsa haberi 

ııız. Siz, ancak ziraate ehemmiyet Bum.. A~"f\AR.\ (1558 m.) 

12,30 - 13,30 Ankarapalaa Orksetresl 
- ıs . 18,itO Orkruıtre: Ou\'erture si ;Jetais 
reJ, ikinci .fantniaic !auts, prelut, oryanl&l 
- 18,fO - 19,10 ;Qaps musikisi - 19,10 -
19,'40 Gramafon - 19,40 • 20,10 Dans muııl
~iıi - 20,10 :Ajans obabqrleri ve hava r po· 

veriniz. Biz size lazım olan mani- Pek iıterdim ki bab.i geçen 
fatura eşyasını sizin istihsal ede • §U zatlar henüz ölmemi,lerıe ara
ceğıniz fiabn ~arısına verebiliriz. sıra açılan milli ıaan.yi ~rgilerin
Meşrutiyet hükumeti memleketi m\zi ziyaret etsinler. Evet, bili -
industriel bir bale koymak İsterse .rim Ne ·ti raf ederim ki ~\I sergi· ıı.ı. 

BORSA 
Hiıahmnd;ı \Ildız işareti olanlar 

lerinde 28 ~ubııtta muamele ol:ınl:.t 

Rakkamlıır kııpıını~ 

Nukut 

t\u u~ 
•:.ıo ı. 1 r.ıo~ız ı.o.-
* 1 terlin 724 -
ıt 1 Uol;ıı 21,l 
+21ı Liret 21.,-
•20 ı . 8ciçi1'a ı ı:-.
•20 ıırnhnıı ~o.-
• O t•' içre 
*W Le\n 
• ı 1 lorlıı s,:;,-
*!!tı Kuron Çel\ 122,-

Çek Hatları 

•ı ~mrı :h 
~ t Per.etıı 
* ' l\l:ır~ 
"' • Y.olotl 
• t Pcn.ııtı 
•:!O 1.e 

il* 20 Dlnaı 
nOfıtç 

* ı Altın 
ı !\lecıdl~ e 

* I Haııkooc 

(kap. sa. 16 
•.Patis 
•I ondr.ı 

12 06 *Prııd.ı 

• C\'·•'fork 
•MiU D<ı 
*Rrük el 
* \ıinı 
+<.ene' re 
*Soh.ı 
•Amsrcıdanı 

*\ l\ıınıı 
• :'lladrfr 
•Berfin *' ar•O\a 
•Pe•t! 
• ı ulre-. 
•.Uclgraı 

1.1:"81 *!'.loskova 

yanılır... ~erde te§hir edilen etyanın ır u-b' b" \'l'\'Al\"A (518,l m.) 

... Yanı Mösyö Deffes bizi mü;: yük kısmı ,:Yalnız :yarı, üçte bir, 
tamereler halkına benzetiyor; bi- dörtte bir millidir. Evet, tasdik e· 
zi daimi çocukluk halinde görmek derim ki bangerlikte, vapur işlet-

12,30 konser - 1-8,40 PIAk - 14 Kon· 
ser - 16 Bo11;a heberlcri - 1fi.20 Şarkı -
ıs Kon'ler ..,.... 20,45 Orkestre kqnseri -
22,05 4\ndrc Gide'in bit' eseri - 23,10 ~on· 

fubam :-.:=! Y 

istiyordu. lngiltere Hindistana, mekte,.şiınendifer.c.jlikte bir mik- ser.LEIP.7.JG C.SSli.6 ıu.) 
Fransa Cezaire, Felemenk Cava - tar acemiyiz. Fakat modern say 7,15 Jımnastik - 7,35 Koneer - 13 

ya nasıl bir istikbal hazırlıyorsa, ve amele başlamadık mı?. Dede· tco~r 21 Çardaş oporeti - 2:! ,H{lber 

- 24 Dans. 

t.ıOKıu;., c:mu oı.> 
13 Plfik - 14 Ph\k - 'lS 'Orkeııtre 

19,25 Orkcıırc ,20,40 Plflk 21 V!yolon· 
sel - 21,.f6 P!Yano - '22,lü Keman. 

ROIU/\ !441,1? m.) 

bankanın o büyük amiri de bize lerimizin (Se.ytan icadı) dedikleri 
ancak öyle bir istikbali layık gö - bid'atleri riÖnül hoşluğu ile kabul 
ı-üyordu. Ne kaaar çalışsak paı·a etmedik mi?. Eskisi gibi mi kal -
etmiyecekmiş ! Biz, asırlardan be - malıydık. Beş. on senelik çalşma
ri alıştığımız işlerle uğraşmalı imi- mız bir semere vermeai mi? Türk 
sjz, Bize münasip olan çiftçilik. ırkı, memleket dahilindeki İ§le • 
~şaklık, paz 'antlık, zaptiyelik, rin enmühi:nlerini fetih ve istir - PUDAn;şı:E (Mil .. '> ru.) 

kolculuk, rüşvet almak şartile mc· dat etmedi mi?. Türk ırkı indus· ıo.ın Polis orkestrc.si 18.05 Çıgan IJltı· 

20,10 Haber - 21 Haber ve Plak 
21,45 'L'lyatro. 

ıılklsi lS.80 Kon&er 1Cl,SO Plılk - 20:80 ınuriyet... trie ve ilmi kabulde bir taassup Opera - 22 Çigan ınuslkisı - 23.25 ı"on~er. 
gösterdi mi?. !HOSK0\'1\ < uıo.ı nı.ı Frenk diyor ki: Mühendis, dok· 

lor, -Mim olmak için asırlarla va· Muhterem ecnebilerden ve on· 
kit geçmeli. Bir adamın ri}·azıyat lardan mütea&Sıp ole.n kendi mür-

19,80 Konser 22 İngilizce n~şrıyat. 
\'A RŞO\ \ Clılll! nı.ı 

k · d b il · t - 20.45 Haber ,21,2;; Konsor;a,tunr ta-'lp, il un' 0··g~ ~ ... me"'ı· t:; memle ette tecilerimız en u sua erıme e • 
.,, "'-4& !ebesi tarafın.tf14n koruıer - 23J.5 Plak. hüner tae.mmiim edemez. Hunun ker teker cevap isterim. 

13.10 Pll\k - l7 PJAk ,_. 'l9,"25 1~Qn er 

ı&indir ki mesela F re.nsızlar Ceza- Celil Nuri Y ô.fl n 

* ı~ l'ıınlas• 
ııa~lotıı 

Hcjı 
Sir IJııv ı iye 
ı ı:aıııv v 
l . !ii:mrt.ı 

onıonrı 

ıı .-

.!5 
11 •• ı. 

15, 
4,3U 

N.-
21\'50 

istikr:az'•ır 

ferko' 
'it ı.. l ııc r 1 \ r 

1 "''•" fk\' 
'-nN; 1 >ev 
lt;ılnı 
:':ırk ı CC~<I 

Telefon 

1 ı J, hlh 96.- l.Jclım 
rk ı \ o'l:ır ;, ıı ı 1 mm':!\' 

·runc 
:+ ll.:\lm nhhltle 6J - ı~ıhtıırı 

t~ııınn.ılileı :ı :;..~ •ı\nııdnlu 1 
~a~ dı ıııahı 4 35 _. 

01101110 11 1la d.ıı ı ı 'l:> 

ll 

tı 

A<l "" - •. \. """~"'' d " 
\. . '"' '""'' , .. '" .. "' " .... '" .... ~ ... ' ... ,... : 

en Ne:ıriyat 
'"uvmı;nttlltUUıtlltf&llllilUt»tlfMftHVllJftflllltıfftttlllftUltııl Mut 1111•11 

,•ı:ıtı aydanberi çıkmakta olan "'f6 

Sesi me mu;:ı.ıunın altmm "\'!ayısı çıJcıfl 

l ç rı ıntı G. nl\P a.lıa®ttı.ıı, ~acırJ 

Hıfz:rr hınan Rrtşıt, Burhan $ahir, 

llnhmııt. M. Şakir, H!k~t &Unir ,.at 
.-!111 yazıları vardır. Okuyucularımıza la' 

i 
ti 
e 
it 

irde ve Tunusta, Fasta ve Senegal QI ııı:ıııı .... , " """'uııııııtll!fflll""'""""nı' '""'"""'"""mu""""'"'"' ANK \RA cır.ss m.ı 
J~ yerlilerin yeni ilimleri elde et· ?~ !f ·ı Der\'iŞ Beyin ı::.ao - ıs,;ıo Anin~ pgtıı:ı; Orksct:"(':<:t. 1-----------lllil~· 
mc!erine asla müsnrıtle etmiyorlar; h!..I l ·· r~ Si - lS • 18;10 Alatıır.m sru: ' . • 

deriz. 

• .ıs..ıo ı9 ıo V ~ 1 ürk mecmu; 
u • .,, Gramafon 9 ıo ~ 19,40 Alaturka z buna :ını.:kabil e.,ki ilimler, şeyh ıo. o • 20.10 Orım1afon 20,10 Ajans ha· 

lik, dervi:l!ik Fı~a.us ... nm hım yMİ Bu :nıaı·tm Üçiincü günü, gecr'n b~rıcrı ve !ıa.va rnPQnı. 
a..ltıuclndır. A~t· milyon "Ceza : sene . .Jmanyat1a vefat etmiş olan , n'"""\ ısıK,ı nı.ı 

f ı "it ' . )·ı•·met)ı' mi>deı· ı:: ~O uoııııer \3 Konııor - l3,40 Plı\k müslün-.•..,.ının kendı'lerı·nden .nl!t bo a Cl! esmın ... ~ · """ • ~ 
,.."-._• • ı:ı 14,10 Plıık kon eri - 16.30 Piyano kon· <loktoru, altı muhen:lisi :rok .. La - 1·i-lerin len İsmail Derviş v~ iı~ Ö· ti 18,05 Rorwır 20.zo Piyano kon-

Anadolu §İmen(liferlerile -seya
hat ediniz: Merkez :rürk değil 
kondoktörler Türk Cleğil, istasyon 
memurları 1f ürk değil. Birkaç a 
mele ve hamal bizden. 

İstanbul tramvayları henüz e 
şekle giderken kondoktörler rum 
ve ermeni idi, arabacılar müslü -
mandı. 

kin ,pek büyük şeyhleri, xnurahıt • hiı:n;:nün yıl c.tlnümiiclür. ~if>5 Orkf.'.stre !•ons ri - 2:::,25 Dnns. 
j 

t d h Lfi'U•:rı(, Oll«ı ti ııı ı Q.;'ı v~r. Bunlar Le~ion d'honneur O rr. ün, o.He i tcratil :ı nn .mcr u· l'.-1 

•ıi,anmm en hüyül~ r:ütbelerile gö- mun 'ıvh' 'iyünde, Mot;:ı c~ dde • 
1 

Opo.ra l4,Hi Pl k ~ 17 ıı:,..nser - 2" eo 

Yeııl TUrk'Un i\üı.rt sayısı btiyilk kurtul 

nUnlin yıldl~numu için bir misli bu~.u>: 
mk r,ıluyor. özlll ve fnydalr yazılar • 

du İ!IOOllbul Hnlkcvlnln y~ptığr ve 3 / 
iş!Qri oını.vııcnlt ınız. Mecmua bunuıı i 
Jmç giln gecikerek aynı ı0nund::ı ı'ÇI • 

/ 
ıtı,rı., ÇI nn musikısı - 20,30 Qperl' 

Bizde biraz evvel doktorluk J/t! 

eczacdrfc da müslüman iş1eri de • 
ğilmıı. 

"""""tiiç ılllüalümandan eczacı o-

1 
i,l?) Jimnnatılt 7,35 Konser ~ 

ğ~sleriui siislcrler. 1 ~in '_,..j ı 13 nwnaı:alı evinde saat ~nfoni 23.20 icıbc~. 
... Tramvaylar eşekle yürürken 14,30 da bir me\'~ut okutulacak • ~~t ·~~:ı; ~"1': ;;~k _ 

1 
h.onser _ 

müdür Yunan v;ıtandaşlarmdan tı.·. ıtı.25 Konser 20,40 Opera. 

Mösyö Pcrdikaris bir gün haşarı- Ailesi, merhumun bütün dostla- HOM.\ ı '"'·~ •mı 
. . . A, 20.10 H<>trr - z.ı.ı5 Pini< - 21.:5 S1:n Jık eden Türk arabacılara aynen rı .. ıle lnlebclerını bu 1Ine~lu<ie ga· fonık kornı r _ 2., .,., Haber. 

şunları depıif: 2etemiz ..t:>ıtnJile davet etınch.'ie · I ımn \·l'ı-:~u; <Sıo,.; 
111

., 

_Son günleriniz yaklaştı. Tı • dir. "' l0,15 Or.koatro koııaen - 13,05 Plak -

Ç n.n musikisi. 

iltoı->liO\ l\ C 130.S nı.) 

ıs 2li Opera Rtgqlqtto 
ne t:t.) at. 

\ \.l~0\' 0 tl412 m,) 

JS,Hı J' ı. l3,.,5 Konser - ıa.f6 
- 1 Odn nnıslkisi rn.20 Haber ", 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 
Bu beklemediğim ziyaret ve 

lUıunadığmı teklif karşısında §a • 
anısı faladım.. Nazif Şakir Bey ev sa -

hibim olacaktı, onun kirac111 ola
taktım ! .. 

Y: zan: Mediha Münir 

Dil kUşesl ............................. 
Ana dilden 
derlemeler 

Hamit Zübeyir, Jshak Refet; CH.t: 
yaymalarından, Ankara Halkc' i 

Türk dili için yapılan arqtır • 
malar, bilimli ve duygulu bir yol· 
da yüriimiyc bat ladr. 

Istanbul balıkçılarının 
sıkışmasına sebep nedir? 

ihracat yollarının ve imkanlannın temin· 
lazım, yoksa vaziyetleri bozuluyor 
lstanbul balıkçıları oldukça J nm da da sebebi udur: Romanya· 

ısı Peki ama, bu adam neden bu
taya gelmİ§tİ? •. Buna ne lüzum 

avfatf "•rdı?. 

olmak terefine nail olduğum za • 
man, çocukluğuımda aldığım ıı • 
mank terbiyenin neticelerini gö -
receksiniz hanımefendi. Kendi • 
mi beğendiğim içindir, ki evlen -
medim. Kendim gibi çocuk yetiı • 
tirmekten korktuğum için izdivaç· 
tan uzak kaldım.. Sonra batka 
bir fikrim daha var. Nuıl olur da. 
bir erkek, bir kadm yalnız ve yal· 
ruz beni aevain der ve na11 lolur 
da bir kadın da, bir erkekten ay· 
ni teYi ister. Benim havsalam bu
nu bir türlü almıyor.. Eskilerin de 
bir sözü v&rdır. Bir gülle yaz geç
mez derler. Bir ıevgile de hayat 
geçmez. Bunu kabul eden bir er· 
kek naııl evlenebilir .• 

lıte bu iki değerli arkada.ım 
bir derleme deneyi9i olan ilk yaz • 
mala,ı bir güzel baama kılığında 
elimizde bulunuyor. 

mühim ıayılabilec:ek bir buhran da. çok fazla gümrük vardır. Yu • 
geçirmektedirler. Bunun ıebebi nanistandn para çok düşüktür ve 
kazancın maliyet fiabnı bile layı· bundan başka on şubattan itibaren 
kı veçhile korumaması ve bütün balıkları da kontenjana tabi tuta• 
ihracat kapılarının kapanmış bir caklardır. Bulgaristan ise hiçbiı 
vaziyette bulunmasıdır. §ey almamaktadır. Bu vaziyet kaı 

lh:eoe1>J Eyvah! •• İçimden geçeni Nazif 
__, Bey gene anladı. Bu &dam yüzü • 

ı-1--·' :nıe bakınca .ahiden içimi okuyor· 
J7 1 du. 

Yorulmak bilmez: bir çalııma -
nın, dile ve yurda bağlılığı göste
ren derin bir dil ıeYgiıinin ortaya 
çıkardığı bu çok güzel aözlük ör· 
neğini diline gönül vermit olan 
ıevgili okurlarımla beraber e)e • 
mek istedim. 

yatrO". Dedi ki: 
Balıkçılar cemiyetinin crka - ~1sında ne yapacağımızı bilmiyo • 

nından birisi bize balıkçıların va· ruz. Maliyet fiatlarının çok yük • 
ziyetini ve dertlerini ~öyle anlat • sek olması, huna mUkabil balıkçı• 
tı: lık levazımının eski fiatmı muha-

- Buraya gelmeme lüzum 
)'oktu diyeceksiniz değil mi? 
liakhıınız. Avukatınızla bu iti 

ını•r.o- halledebilirdim. Fakat ben, mut• 
laka olmasını istediğim i§lerimi 
bizzat kendim yapanm .. Kiracı -
lnın siz olmanızı muhakkak isti -

Hamit Zübeyir ye ishak Refet 
Beylerin bu değerli bumada gö· 
rülen (ön söz) lerinden anladığı· 
mı biraz açma.k iıterim. Böylece 
it in içine girebiliriz. Orada der
lenen öz Türkçe aözleri, konupıia 
ve yazı dilimizin içinde nasıl kul~ 
lanabileceğimizi de sonra anlata· 
biliTİZ. 

Bu aene balıkçıların vaziyeti faza etmesi bizi çok müşkül bir V;l 

hiç iyi değildir. (palamut boldu fa· ziyete ~kuyor. 

l'orum. 
Sordum: 
-Neden?. 
- Çünkü o köşkte büyüdüm. 

Nazif beyin açık açık konu§ması 
hoıuma gitti. Güldüm: 

- Amma dedim, bereket ver • 
•in dünyanın çoğu sizin fikrinizdc 
değil. 

O köşkte çocukluk hatıralarım 
\>ar. Sizin, bu habraları iyi muha· 

....__., faza edeceğinize eminim .. Seneler 

- Sözlerimi yanlıt tefsir etti .. 
niz. Ben evlenmek fikrindeyim, 
fakat bir türlü bir kadına: "Sen 
yalnız beni ıeveceksin !,, demeğe 
cesaret edemiyorum, Dedim ya, 
ben çok §ımarık büyüdüm. Tam bir 
diktatörüm. Dediğimin yapılması· 
m isterim. Meseli. annem gece be 
ni yabrır ve uyumauıı beklerdi. 
Halbuki ben onu bırakmazdım. Ya 
tardım ve tam uyuyacağımı hisset 
tiğim zaman: 

Bu iki arkada§, bize Türk dili 
çalıt ma yolunda iki yön gösteri • 
yorlar: 

kat bu bolluk dolayısile para ge Bakınız maliyet fiatı ne kadar 
tirmedi ve netice itibarile balıkçı· çoktur: Mesela çiroz balığının bu 
lar kazanamadı. Uskumru mevai • sene kilosunun iki kuruş edeceği· 
mi iıe fena geçti. Bazı sebepler ni farzedelim. Bunun elli kilo u 
dolayıaile muntazam ve muttarit yüz kuruş edecektir. Bu yüz ku • 
şekilde balıkçılık yapılamadı ve ruştan çıkarılacak kısımlar şunlar• 

yalna açık havalarda Gırgır ka • dır: ' 
yıklarımn tuttukları, toplu olaat'.k l 2 miri, 5 kuruş komiayon ve 
araııra piyasaya döküldü fakat bu kabzımal, 1 kuruf cemiyetler ai ~ 
da iıtifade temin etmedi. Şimdi dah, 5 kuruş yardımcı ücreti, 25 
balıkçılar gözlerini ve ümitlerini kuruş oktrova, 25 kuru§ navlun, 13 
çiroz mevsimine bağlamıtlardır. kuruş tayfa hakkı, 2 kuruş yol ve 
Fakat bu ümidin de boşa çıkması sairP. f 
ihtimali çok kuvvetlidir. Çünkü Bunlarm yek\ınunu yüz kurıl~ .. • 
ihracat hemen tamamile durmus tnn çıkannız. Geriye kalan 12 ku· 
gibidir. Bu itibr la tutulan balık: l'uştur ve balıkçı çirozun kiloıunu 
ların lstanbulda kullamlması la· iki kuruş ettiği takdirde elli kilo 
zımgeliyor. Halbuki İstanbul tu - çirozdan işle ancak bu kadar Jru .. 
tutan balıkları kendi başına istih- ruş kazanmış olacak ve bwıunla 
lik edemiyecek vaziyettedir. Mc· geçinecektir. 

A 

cez.ıı 

rtul 

uytıı: 

"ar ki, Adaya gitmemiştim. Dün 
tittim Çocukluğum gözlerimde 
tanlandı. O eski havayı ciğerleri· 
tne doldurarak nef eı aldım .. 

P- Türk dili haznuını bütün
ce toplamak, 

2 - Türkçeyi zenginleıtirmek 
için yeni anlayıılara ve dili ant· 
ma dolay11ile açık kalan anla • 
yıtlara Türk dili kaynağından ıöz 
ler bulmak ve kullanmak. 

Hayretle Nazif Beye bakıyo • 
l'Um. Ne hassas adanımı, •. Halbu· 
lti onu böyle hassas zannetmez • 
dim .. Acaba benimle alay mı edi
Yordu?. Yoksa sahi mi?. 

Hala kapının önünde duruyor· 
duk. 

"Gitme, derdim, bekler, uyudu
ğumu seyret!,, 

Biraz sonra birinci ve ikinci 
yolları geniıletecek itlerin naaıl 
ve neler olması anlablırken, bu • 
nu dil bilaileri bölümlerine ayı • 
rarak çok ~el göıterrniılerdir. - Hanımefendi, dedi, sizi ka

l>ı önünde ayakta tutuyorum. la -
terseniz bahçeye çıkalım. Hava 
aüzel. Bahçede görütürüz. 

Elinde şapkası, başı açık, ka
llıya dayanmı§ duruyor. Ben, ka
pıdan gelen hafif rüzs-irla dağı • 
lan saçlarımı düzeltiyorum. 

Kimbilir, bu darmadağın ıaç • 
larla ne kadar çirkinleşmişimdir. 
Bereket venin Nazif Bey bakmı· 
Yor ve anlatıyor: 

- Ben adayı, kö,kümüzü u • 
llutmu§tum. Dün görünce çarpın
tıya yakalandım. Girince gözle • 
lim doldu. Her odada, kendimi, 
lcüçük Nazifi gördüm. Tek evlat 
ft!nıı.nklığı ile büyütülen o çocu • 
ğun yaramazlrklannı hatırladım. 
lıütün yaptığım şeyler, gözlerimin 
Öniine geldi'"" Evet yaramazdım, 
§ıtnarıktım ve bütün hunlar biraz 
he i hotgam yaptı. Yalnız kendi· 
tıi, kendi zevkini düşünen bir a • 
dam oldum. Biliyorum, bunu be
~enmiyorlar, akılı başında olan 
11lsanlar benden uzak kalmak iı· 
tiyor. Hatta ıiz bile .. Fakat itiraf 
edeyim ki, onlann da, sizin de 
lıakkınız var. 

Birdenbire bu sözler beni ge • 
l\e irkiltti. Adeta haykırdım. 

- Dediğinizi yapar mıydı? 
- Yapardı. Halide, ve ben uy • 

kuya dahncıya kadar bekledi. A • 
rada sırada gözlerimi aralar, onun 
gülümaiyerek bana bakan gözle • 
rini görürdüm. itte böyle keyfime 
buyruk yafamağa çocukluğumdan 
beri bqladım. Devam ediyorum. 
BiJemezıiniz, bayatta istediği ıe. • 
yi dütünmeden, aklından geçer 
geçmez yapmak ne iyi, ne nefis 
bir §eydir. Hayatın yeaane zevki· 
dir •. Siz, ki hayata yeniden ablmıt 
gibisiniz, bir tecrübe ediniz, eöre
cekıiniz, ki bu zeYk, bulunl'naz bir 
zevktir. 

Filvaki benim de bu zeTki t~t -
mak en büyük emelimdi. Tanıma· 
ğa da b&f lamıttım. Fakat Na2if 
Beye bir şey ttiylemedim ve bu söz 
lerini cevabsız bıraktım. 

Bahçede yavat yava., yürüyor • 
duk. Konu§a konuşa, kocamın av. 
cı kulübesine geldik. Kulübe diyo 
rum, amma, denize, yakacığa na • 
zır mükemmel bir odadır. Koyu 
kağıt kaplıdır. 

Nazif Bey ıordu: 
- Bu nedir Hanımefendi? 
- Bu bir oda Beyefendi. Ko. 

cam: "Av kulübem,, derdi. Fakat 
ben bu odada akıamlan oturur, 
çay içerdim. 

- Girelim nıi? 
- Girelim. 
Girdik. Nazif Bey pek beğendi .. 

Pençereden gözlerin önüne ya • 
yılan manzaraya baktı: 

- Nefiı _diyo_r, c~nnet gibi bir 
yer. .... 

Burada ilk olan dil haznasını 
bütünc.e toplamak için güdülen 
yolun bata çkacağına inanıyoruz. 

Ülküde ünlenen dil sefer eıkin
liii her Türkü bu yola yöneltmit· 
tir. itte elimizdeki bu küzel der• 
leıme denemeai de onun bir örneği 
deiil midir? 

ikincisi olan dili arıtmak, yeni 
ani ayıtlar için söz bulmak İf ine 
gelince derin derin dütüneceğimiz 
yer burasıdır. Bu da ikiye aynlır: 

1 - Yeni yeni ortaya çıkan 
anlayıtlann Türkçesini bulmak, 

2 - Dilimize üıen ve Türk di
lini binlerce yıldan beri tutsak yap· 
mıya çalışan yabancı sözlerle töy• 
lenen aiılatııları öz dilimizin aöz
lerile anlatmak. 

Birincisi salt &Öz derlemesile 
bulunamaz. Zira yeni yeni anla
yıılar bizim dilimizde, ÜÇ ya.ban 
dil ile yer bulmuıtur: Arapça, A
cemce, frenkçe. 

Şimdi itte bunların yerine öz 
dilimizden karıılrk bulmuya uğra• 
tanlar var.. • • • Bunu baıaracak -
lardır. Bunlar en çok (bilgiye) 
dayanan itlerdir ki onunla uğra· 
fan dil kolumuz her gün biraz de.· 
ha geniıliyerek yilrüyor. Bunlar 
bölüm bilgisi olduğu için bütün 
bütün yazı diline, konutma. diline 
bağlanamaz. 

Ancak. • • ikinciıi çok dütü· 
nülecek ve uğra.§ılacak bir düz • 
lüktüı-. 

- Sizin hakkınızda ne dütün· 
düğümü nereden biliyorsunuz be· 
)efendi? Sizinle dört kelime ko • 
l\utmadık. Sizi iJk olarak bu gün, 
burada görüyorum diyebilirim. 
llirrbirimizin yabancısıyız. Tanı - · 
ltaadığım bir kimse hakkında ne 
f'Jcrim olabilir?. 

. - Bu da doğru, henüz şimdi • 
F k biribirimizin yabancısıyız .• 

(Devamı var) 
tttıııııwııııııııımıııınıııııuWllJUll~ ~ 

Konuı.malarmuzda, yazmala • 
rmıızda dopdolu yabancı ıözler 
öyle köklefD1İf bir lolıktadır ki 
bunlann, bugün gönül ve kafaya 
ırak ()}mıyan sokulgan, ılık öz 
Türkçeleri varken, bir türlü onla
rı kullanamıyoruz, terıinc Arap • 
çasmı, Acemceaini söylüyoruz.. 

ilka.t daima yabancı kalmıyaca • 
iız .. Kemali hürmetle biribirimi • 
~e Yabancı kalmıyacağımızı iddia 
:diyorum_ Siz, benim şimdiye ka-

8.l' tamdığmı kadınların hiçbiri -
li l!e benzemiyorsunuz. 

SazU kesmek, değiştirmek is • 
led' F nn. akat o, devanı etti: 

- Ahbap olmak, ahbabınız 

Berberin u•tura ile tehdidi 
Galatada birahane aokağında 

11 numaralı hanede sakin Bedros 
ağa kızı Marya Beyoğlu merke • 
zine müracaat ederek doıtu iken 
ayrıJmıJ olduğu Kemer altı cadde· 
sinde 59 numaralı evde oturan her 
ber lbrahimin kendisini ustura ile 
tehdit ettiğini ıöylemittir. 

Bunun üzerine ıuçlu lbrahim ya 
kalanmııtır. 

itte it buradaaır. 
Bize yavaı yavaı diyorlar .• 

Oh .•• bu (yavq yavat) bence 
Türkçe değildir .. 

Bu (yavaf, yavq) tarihler ya.· 

sela bu sene balık çok olduğu va· Bizce balıkçıların bu mü§kül 
kit talep azdı. Balık az olduğu va· 'aziyette!l kurtulabilmeleri için 
iki tc talep çoktu. Bunun için be- imkanlnrının temiıri<:lir. Yokga va· 
men hemen balıkçıların sermayesi yegane çare ihracat yollarının v~ 
aıfıra indi. ihracat yapılamaması- ziyetimiz gün geçtikçe daha müş • 
•---.ınııınıınnımıuauıuııımlllllilllUllllUIJı=-ıammınııııwıwııı kü il e§ecekti r. · 
ratmıt olan tarihin büyük ünlü 
çocuiu Türke, bin üç yüz yıldan· 
beri yerinde saydımıaktan başka 
bir it yaptırmamııtır. 

Bu (yavaı, yavaı) beyin kavu· 
ran kum çöllerinin uyuşturucu 11-

cağı altında yaııyanlaı- içindir. 
Türke ,Je o yerin kafalarından 
geçirilmit Türk olmıyan bir arta
kalmadır. 

Türk yavaı, yavat yürümez. 
Türkün içinde ve soyund& yalnız 
bir güç vardır: İyi duyup dütün • 
mek ve birden atılmak 

lıte bu kutlu güçtijr kü onu bir 
y eşi.ut t&§ı aibi aıraaına göre ısıtır, 
aıraıma göre serinletir ve ancak 
yeteğine koıturur. 

Öyle olmuaydı, Türk Atanın 
bütün yer yüzüne yaydığı çocuk
ları binlerce binlerce yıdanbeı-i 
bugün her yerde görülen, şu bü
yük varlığı böyle yürütebilir miy
di? Bunun içindir ki yavaş, ya • 
va,ı, Türkçe dejildir. 

Duracak, dinlenecek bir günü
müz yoktur. Bizi binlerce yıl, ta 
öz dilimize varıncıyadek dütün • 
ce, ilerleme, yükselme erimlerin • 
den alıkoyarak: (Düşünme, inan 
ve inandıiından benim dediğim o· 
lacaktır) deyen kötü anlatıta ar • 
tık inanmıyoruz ve bunun içindir 
ki, Hamit Zübeyr • lıhak Refet 
Beyler (Türk dil kaynağından 
sözler bulmak ve kullanmak) sö· 
zü ile bunu anlatmak iıtiyorlar. 

Bu :nuıl olacak? 

itte bunu kuralla.,tırmak icin 
aözet~eğimiz yolu, benim k~ 
kafamda kakilmıt kalmış, kırk 
yıllık dil dütüncelerimle vuruştu -
:r-arak sırasıyla anlatmıya çalışa • 
cağım. 

Edime mebusu 
Şeref 

~ürp Agop mezarlığı 
Surp Agop mezarlığı yüzünde· 

Erm~ni Patrikhanesi ile belediye 
arasında çıkan ihtilaf mahkeme .. 
ye aksctmi!, mahkeme belediye -
nin lehinde karar vermitti. Erme• 
ni Patrikhanesi davayı temyiz et· 
mit ve üç ay evel de temyizde ta
rafeyn ''e Heri dinlenilmitti. Tem 
yiz mahkemesi 4 mart cumartesi 
günü bu dava hakkında kararını 
verecektir. ,. 

Millet mekteplerinde imühan 
Millet mekteplerinde tedrisat dün 
akşamdan itibaren nihayetlenmİ§· 
tir. Bugün İmtihanlara baslanacak 
\•e imtihanlar bir hafta ;ürecek -. -tır. ' 

Beynelmilel Turizm birliği 
Şubatın on dördünde Kahirede 

toplanan, beynelmilel turizm bir • 
liğinin dokuzuncu kongresine Tür 
kiye turing ldübü namına ittirak: 
etmek üzere Mısıra gitmiş olan Ko 
caeli mebusu Ret İt Saffet Bey dün 
şehrimize :fönmü§tür. 

~anayi kredi bankaıı 
müdürü teftiıte 

Bir kaç gün evci Ankaraya gi -
d'!n sanayi kredi bankası müdürü 
Sadettin Bey Ankaradan Hereke· 
ye gitmi,tir. Sadettin Bey Hereke 
de fabrikayı teftiş etmi§tir. Bugün 
şehrimize gelecektir. 

Şüpheli bir adam 
Beyoğlunda dolatan fÜpheli bir 

şahıs yakalanarak merkeze götü • ı 
rülmüş ve yapılan tahkikatta sa - 1 

hıkalı ve Be§iktaşlı Y orgi olduğu 
anlatılmı§hr. 

Üzeri arandığı zaman Mr kaça}( 
çakmak bulunmuş ve hakkında mu 
ameleye baılanmıttır, 
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Alman yada f evkalide Bulgariatanda 
····················-· .. ··· 

Posta umumi mü
dürünü öldürdüler tedbirler alınmaktadır 

Hükumet komünistleri ezıniye azmetmış görü
nüyor, ferdin hürriyeti kısmen tahdit olundu 

itinden çıkar.lan bir memur 
bu cinayeti itledi 

(Baı taralı 1 inci sayıfamızda) 

den Van der Lubbe'dür. 24 yaş· 
larmda olan Lubbe'un cebinde bir 
Felemenk pasaportu ve Felemenk 
komünist fırkasına ait hüviyet va
rakaları bulunmuştur. 

Lubbe, bu fırkanın azasından 

olduğunu söylemiş, Reichstağ 
meclisini kendisinin tutuşturdu -
ğunu itiraf etmiş, fakat bir emir 
üzerine hareket ettiğini inkar et
mi~t;r. 

Neticesiz kalmış bir hükumet 
darbesi 

BERLIN, 28 (A.A.) - Reichs
tag meclisi yangının hakkında ya
prlan tahkikat, bu yangının bol -
§evikler tarafından umumi sükun 
ve asayife karıı yanılmış en bü -
yük suikastlar arasında yer bu -
lan bir vak'a olduğunu açıktan 
açığa ortaya çıkarmıştır. 

Filhakika, Berlindeki komünist 
fırkası merkezi ittihaz edilen ve 
Kral Liebknecht Hauı; denilen bi
nada yapılan bir araştırmada ele 

\ıeç.irilen bazı vesikalardan anla
!•ldığına göre, Rusyada olduğu 
tekilde geniş mikyasta bir suikast 
tertip etmek için komünistlere et
raflı talimat verilmiştir. 

Bu talimata göre, bütün hüku

met daireleri, saraylar, müzeler 
ve umuma mahsus müesseseler, 
komünistlerle zabıta kuvvetleri a
rasında vuku bulacak çarpıJma • 

lar esnasında yakılacaktı. Komü
niıtler, bu hadiseler esnasında 
ıaflarının en ilerisine kadınları 
ve çocukları, mümkün olduğu ka· 
dar poliı karılarını ve çocukları • 
nr geçirmek İstiyorlardı. 

Bu vesikaların meydana çıka _ 
rılma. sayesindedir ki, bir Bol • 
ıevik ihtilalinin patlak vermesi • 
nin önüne geçilmiştir. 

Reichıtag yangını, kanlı bir 
<lahili harp ve ihtilal başladığını 
gösteren bir İfaret mahiyetinde 
olacaktı. Bu ihtii.I, bu sabah aaat 
4 te ihaflıyacak ve Berlinde genit 

bir mikyasla bir yagmagerlik ha
reketi baılryacaktı.. Gene bugün 
~lmanyanın her tarafında meşhur 
<§&hsiyetlere ve mülklere kartı, 

korkutmak maksadile suikastlar 
yapılması derpİf edilmişti. 

Prusya dahiliye nezaretine me
mur Alman komiseri M. Goering 
§U beyanatta bulunmuşutr: 

"Alınan fevkalade tedbirler sa
yesinde gayet büyük bir tehlike -
nin önünü almağa muvaffak ol -
duk. HükUmetin kuvvet ve nüfu
zunu, her türlü ahval ve şerait i
çinde her türlü vasıtalarla muha
faza edeceğiz. llk hücum, geri 
püııkürtülmüıtür. 

Daha pazartesi akşamından i
tibaren resmi daireler, zabıta kuv
vetlerinin himayesi ve muhafaza-

_.. akma alınmışbr. Zabıta me -
marlarile dolu kamyonlar, Ber -
ln M>kaklarmda dolaşıp duruyor 

Pnıayanm her taraf mda komü· 
•İat ıueııtı:Jeri, bey~eleri, 

aıemıualan Ye ilinlarr 4 hafta 
mikldatle intipniM menedilmiş -
tir. 

Gece tevkil edilen ve yangının 
Allft M.yıfan ,.hıs, sosyal • demok
rat fnbsile alika ve münasebet
leri olduğunu itiraf etmiıtir. Bun-

dan dolayı sosyal - demokrat fır
kasınm fikirlerini neşreden ga -
zete, mecmua ve mevkut yazıla -
rm hepsi iki haf.ta müddetle me
nedilmi!tir. 

Alman hükumeti komiseri M. 
Goering, sükun ve disipline riya
yet göstermesini asayişi muhafaza 
için kendisine yardım ~lmesini, 
Alman milletinden talep etmiş -
tir. 

Po::ıt.ı umumi muduıü l\aril 
Stcfım ivanof :;;tc Sinarski 

Sofya, 27 (Hususi) - Bulgar 
posta ve telgraf müdürü umumisi 

s· . Stefan lvanof bir posta müvezzii 
" em rname 1 f d ··ıd·· ··1d·· K ·1 St tara ın an o uru u. atı e 

BERLlN, 28 (A.A.) - Hiya - Sinarski isminde bir müvezzidir. 
neti vataniye cürmü hakkında na- Cinayet §Öyle olmuştur: 
zırlar meclisi tarafından dün ak: Samokof köylerinde müvezzi -
§am süratle hazırlanan kararna - lik eden Ste Sinarski bir sene ev· 
me, reisicümhur tarafından laı;dik vel, Sofyadan gelen bir mektubu 
edilmiştir. sahibi olan genç kıza vermiştir. 

Bu emirnameye göre, askeri Fakat mektup açılıp okunduğu 
sırların meydana vumlmasmi\ ait için kız, po:ıta müdürlüğüne ıi -
cürümlerde idam veya müebbet kayette bulunmuş, bunun üzerine 
kürek cezası verilecektir. de müvezzi işinden çıkarılmııtıı·. 

Ecnebi gazetelerde A?manya Sinarski mahkemeye verilmiş, 
beraat etmiş, fakat işine alın•a· 
mış, son zamanlarda Samokofta 
gene bir vazifeye alınmıA ise de 

için zararlı haberleri ecnebi ga -
zetelerde neşrederek bilahare ik-

tibas eden kimselerin hart!ketleri " 
gene çıkarılmıştır. Evli ve çocuk 

de agw ır cezalar sırasında sayıl -
maktadır. 

Ordu polis kuvvetleri arasında 
disiplini bozup yıkmağa çalışa -
cakların cezası kalebentlikten kü
reğe çevirilmiştir. 

Hükumet nüfuz ve kuvvetine 
karşı cebir ve şiddete müstenit ha

reketlerle siyasi makasatlarla hal

kı greve teşvik edecek tazrdaki 
hareketlerin de cezaları arttırıl -
maktadır. 

Tevkif olunanlar 
BERL1N, 28 (A.A.) - Zabi -

lanın dün gece Reichstag yangını 
ile alakadar olarak giriştiği hare

ket ve f aaliyctler neticesinde 100 
kadar kimse tevkif ed:lmiştir. 
Bunların arasında konıünis: meb-

uslar, avukatlar, ve komünist fır
ka~a azal:ıı-ı vardır. 

Prusyanm bir çok şehirlerinde 
zabıta, komünist merkezlerinde a
raştırmalar yapmıştır. 

Bu taharriyat esnasında ko -
münist fırkası lider ve memurla -
rından bir çoğu bir ihtiyat tedbiri 
olarak tevkif edilmişlerdir. 

Yugoslavya 
Bulgaristana bir 

nota verdi 
SOFYA, 2 8(A.A.) _ Yugos

lavya sefiri bugün M. Muşanofa 
vekalet eden dahiliye nazırını zi
yaret ederek bir nota vermiştir. 

Bu notada Bulgar topraklarında 
aktedilen son Makedonya kong -

sahibi bulunan Sinarski niha • 
yet müdürü u.mumiyi öldürmi -
ye karar vermi~, dün sabah oto -
mobille Sofyaya gelerek 16 leva
ya bir bıcak satın almıştır. Sin -
arski saat ona doğru müdürlük bi
nasına girmi§tir. 

Müdürü umuminin kabul sa
ati olduğu için herkes sandalye -
lcrde oturmakta, kabul sırasını 

beklemektedir. Sinarskiden ev • 
vel bir kadın içeri girmiş, sonra 
sıra kendisine gelmi§lir. Müvezzi 
içeri girinci, müdürü umuminin 
telefonla görütmesinden bilistifa
de üzerine atılmış, 14 bıçak dar -
besile yere serip öldürmüş, kafa
sını da kesmiştir. 

Sinarski, boşta kaldığı için 
cinayeti yaptığını söylemiştir. 

" Silahları bırakma ,, ............................................ 
Türkiye ile Rusya 
Muhalif kaldılar, diğerleri 
yeknasak orc~uya taraftar 

CENEVRE, 28 (A.A.) - Silah 
ları bırakma konferansı umumi ko 
misyonu bugün öğleden sonra de
niz atırı memleketlerdeki kuvvet· 
ler meselesile meşgul olmuıtur. Fe 
lemenk, İngiltere ve Belçika deniz 
afırı memleketlerdeki kuvvetlerin 
ana vatandaki kıyas edilmiyeceği
ni söylemişlerdir. 

Umumi komisyon, Türkiye ile 
Rusyamn muhalif reyine kartı 16 
reyle Avrupa ordularının yekna -
sak bir hale getirilmesi kararının 
deniz aşırı kuvvetlere şamil olmı • 
yacağını kabul etmiştir. 

Almanya ile ltalya müstenkif 
kalmışlardır. 

resinde açıktan açığa Yugoslavya ı~~-~---=-~~~!!"-~-""!!...!!!!...!!"-~ 

aleyhinde tezahüratta bulunulmuş Cenup hududumuzda 
olması ve bu tezahüratta bazı reı- kaçakcılık 
mi zevatın da hazır bulunması ANKARA, 28 (A.A.) - Bize 
protesto edilmittir. verilen malumata göre bu ayın 

dfü-düncü haftası içinde cenup hu 
Yugoslavya notasında, bu nevi 

\ludunda muhafaza kuvvetleri 41 
tezahürlerin tekerrür etmesi tak· 

kaçak vakasında 34 kaçakçı ya • 
dirinde Makedonya ihtilalcileri kalamış ve bu vakalarda 1615 kilo 
tarafmdan Yugoslavyaya müte • şeker 3000 defter cigara kağıdı 
veccih hasmane hareketlerin Bul- 1744 kutu kibrit 158 kilo ga:z 2 tü 

gar toprağında hazırlandığı ne • fek 2 tabanca ile bir miktar altın 
ticesine varılacağı ifade edilmek- ve gümüt para ve 52 kalem kumaı 
tedir. ve etya ele geçirilmittir. 

Yeni kontenjan 
kararnamesi 

('ikinci sahifadan devam 

merkez bankaıına yatırılmak ve 
dövizleri merkez bankasının mak -
buzu tarihinden itibaren altı ay 
sonra tesviye edilmek şartlarile 

umumi kontenjan listesinde ve M 
listesinde yazılı eşyayı kontenjan 
~iktarları haricinde memleket::: 
sokmak istiyenlere müsaade olu -
nur. Ancak bu suretle memlekete 
sokulmuma müsaade edilebilecek 
e~ya miktarları mecmuu M listesin 
de yazılı olan maddelerden nisan, 
mayıs ve haziran kontenjanları -
nm birer mislini ve umumi 
kontenjanda yazılı olan mad -
delerleden Nisan, Mayıs, Ha • 
ziran, temmuz, ağustos ve eylul 
aylarına ait verilmiş olan konten -
jan miktarlarının ikişer mi:slini te· 
cavüz edemez. Bu suretle memle · 
kete sokulmak istenilen eşyalar 

için gümrük idarelerine müracaat 
olunur. Gümrük idareleri gümrük 
ve inhisarlar vekaletince kendile . 
rine ayrılmış olan kontenjan mik
tarlarını alakadarlar arasında tak 
sim ettikleri usul veçhile bu mür<l
caatları dahi talipleri arasında tak 

sim ederler. Gümrük idarelerince 
yapılacak kontenjandan mahsup 
tarihinden itibaren alakadarların 

azami on beş gün zarfında malın 

gümrükten geçirilmesi icin icabe
den muameleleri bitirmiş ve resim 
leri tediye etmiş bulunmaları mec 
buridir. Gümrük idareleri dahi mu 
:\mele alakadarlar tarafından mun 
tazaman takip edilmek suretile bu 
muameleleri müracaat tarihinden 
itibaren ayni müddet içinde bitir
meğe mecburdur. Ancak eşyanın 
kimyahanede tahlil ve mu-.yen.eei 

ve tarifeye sureti tatbikinde ihtilaf 
vukuu gibi gerek gümrüğün ve ge 
rek eşya sahiplerinin kusuruna at· 
fedilmiyecek sebepler hadis oldu -
ğu takdirde bundan doğan zaruri 
gecikme günleri yukarıdaki müd -
dete zammolunur. Muameleleri 
bitirilmit ve gümrükten geçirile -
cek hale getirilmiş olan malların 
bedellerinin Türk parası olarak C. 
Merkez bankasına yatırıldığına 
dair makbuz irae edilmedikçe güm 
rüklerden geçirilmesine müsaade 
edilemez. On beş gün :zarfında 

gümrük muamelelerini bitirmeyen 

Cenevrede 
Tevfik Rüştü 

Beyin beyanatı 
CENEVRE, 2 8(A.A.) - Si" 

)ahları bırakma umumi komisyO" 
nunda, müstemleke krtaatımn yek 
nesak bir hale getirilmesi mese " 
lesinin müzakeresi esnasında 
Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rü!tÜ Bey söz alarak demiştir ki: 

"- Şimdi müzakere etmekte 
olduğumuz mesele, orduların yek· 
nesaklığı deniz aşırı mevcutlarıJI 

tamamına veya bir kısmına da şa• 
mil olup olmadığıdır. Yeknesak • 
lık deniz atıri mevcutların tama • 
mma veya bir kısmına da şaınil 
olmalı mıdır? noktauna "evet,, 
şeklinde rey vermekle ekseriyetin 
kararma muahlefet etmit olmayız. 
Fakat tenzilat emsali mevzuu hah• 
soldufru vakit, biz noktai nazarı• 
mızda İnar edeceğiz. Bu noktai 
nazarımız şudur: 

Bütün ordular için ayni tenzi• 
lat emsali olmalıdir. Umumi k<>"' 
misyon başka türlü karar verirse 
ıınüstemlekeleri olan küçük ve bü· 
yül: devletlerle veya bu devletle
rin hakimiyeti altında bulunan 
memleketlerle Tiirkiye gibi doğ • 
rudan doğruya komşu olan mem • 
leke ti er için muvaf akatımızın 
kat'i ~artı olarak komsiyondaıı 
teadülü temin edecek bir tashih 
İatiyeceğiz. 

Uzun münatakalardan sonra 
reis şu meseleleri reye koymu§ • 
tur: 

1 - Yeknesaklık deniz ~ırı 
mevcutla••- ı....---•nı. sa.:nil ol • 
malı mıdır? 

2 - Yeknesaklık deniz aşırı 

mevcutların bir kısmına mı şamil 
olmalıdır? 

Komisyon birinci suale 16 reyle 
ve ikinci suale de 8 reyle menfi ce 
vap vermiştir. 

Müteakiben komisyon, askerlik 
hizmeti müddetinde iptidai talim 
ve terbiyenin de hesap edilip edil • 
miyeceği meselesine geçmi~tir. 

Umumi komisyon mevcutlar me 
selesinin müzakeresine devam ka -
rarı vermiştir. Türk heyeti murah
hasası müstenkif kalmıştır. 

)erle gümrük veznesi makbuzu ta-1==--=-==--=---==-==-=~~=::---.:-:-~ 
rihinden itibaren bir hafta içinde 
C. Merkez bankasının makbuzunu 
ibraz etmiyenler sıralarını ve hak
larını kaybederler. Bu suretle sıra 
11 ve hakkı ıakit olanların yeniden 
gümrüklere müracaatla sıra numa 
rası almaları icap eder. 

Madde 6 - Beşinci madde mu
cibince memlekete mal sokmak is
tiyenlere müsaade verilirken bu 
e,yanın hontenjan dahilindeki mik 
tarlarının tamamen memlekete gir 
mit olup olmadıklarına bakılmaz. 
Anc~ bu suretle memlekete soku 
lacak mallardan M listesinde ya -
zıh olanların bu listedeki memle -
ket ve nisbet esaslarını muhafaza 
ederek getirilmesi mecburidir. 

Madde 7 - Bu kararnamenin 
ne,ri tarihinden itibaren halı ve ki 
lim, tiftik, gülyağı, palamut ve hü
laıuı, kereıte ve travers 1930 ve 
ya daha evelki seneler mahsulün -
den tütünün ve kömür hariç olmak 
üzere bilumum madenlerin ve ik· 
tısat vekaletince tensip olunacak 
diğer maddelerin ihracı mukabi • 
lindc M listesinde yazılı eşyayı 

kontenjan harici olarak ıokmak 
istiyenl.erin ithal edecekleri bu et· 
yaları ihracat ve satıı yaptıkları 
memleketlerden getirmeleri mec
buridir. Bu efyanın ithal kıymet -
leri muamele vergiıine matrah it • 

tihaz edilen kıymettir. lhracatın it 
halattan evel yapılmış olması şarı 
hr. Bu usul ile ithalata müsaade<>"' 
lunmak için ihraç edilip satılan bu 
nevi mallara ait dövizlerin memle 
kete ithal edildiğinin usulü daire • 
sinde ispati mecburidir. Bu husu• 
ispat edilmedikçe bu neviden olan 
ithalat eşyasının dövizleri tediyfl 
olunmaz. Bu kararnamenin neşri 
tarihinden evel ihracat yapmış o· 
lup ta işbu ihracat mukabilinde M 
listesinden ithal edecekleri eıya • 
nın cins ve nevilerini bu tarihe ka 
dar ait oldukları ticaret odaları 

ve tetkik heyetlerine bildirmiş o • 
lanlar ile bu kararnamenin ne§ • 
rinden evel veya sonra ihracat ya· 
pıp ta mukabillerinde umumi kon 
tenjan listelerinde yazılı eıyadan 

M liıtesindekilerden maadasını it 
hal etmek istiyenler ihraç tarihin· 
den itibaren altı ay za.rf ında ithal 
hakkından eski tartlar dahilinde 
iıtifade ederler. lktısat vekaletile 
yapılmıı olan hususi mukaveleler 
hükümleri mahfuzdur. 

Madde 8 - M listesinde yazıla 
memleketlere tefrik edilmit olaO 
eşyanın o memleketler mamuli • 
tından bulu::ması ve bunun iıp•t 
edilmesi tarttır. 

Madde 9 - Bu kararname net• 
ri tarihinden muteberdir. 
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Sürek avı nasıl yapılır? Heyet Barsada ça ... ışıy r 
Nihayet hayvanlar ıahverilir ve 

hiraz evel "ilgar,, la (1) yola dü -
Ziilnıü§ olan kafile "gütme,, ye ko· 
1'llur. Baıtırılsm, baıtırılmasın, ya 
lcaıamak için kaçan avın pef indeıı 
•çık dört nalla kotmağa "gütme,, 
derler. 

Türlü türlü ineklerle dolu, ve se 

dan cio!ayı daima düz ve hızla kov 
dukları için kobaylar, tilkinin hat
tan çıktığı yeri, farkına varmıya • 
rak geçerler ve izi şaşırırlar. Bu • 
nun üzerine, izi kaybetmekten mii 
tevellit şaşkınlıkla susan koboyla· 
rı izci bir araya tophyarak yanıl· 
dıklan yere getirir ve onlara izi 

Ski hakkında maltlmat ve 
Kıj ııportannuı mcmJckııtlmlzdc de tat

biki J!:in lııaliy<'t de\'alll etmcktcdjr, Tanın
mış bir çok &por<'ularunu: bqta olmak llxe
rc !jChrlmlzde bulunan <"cnr.biler bu çalışma· 
yn kr.ndllrrlnl rnuht«.'llf r;ı·killerde hazırla • 
mağa ba~lamıı;;lardır. Turlng klüp tc gelecek 
&encdcn itibaren tatbik ı•dlcreğl faaliyet 
programlo.rını :;;imdiden hıu~ırlamağa ba.~la· 
M11'İlr. 

Kı, Bporları şub(-mizln idare cihetini nt
lctlzm ft".dorasyonu reisi Burhanettın Bey 
lıocalığmı da atletizm antrrnörU ller Abra
hıun deruht-0 etmi3lerdir. 

Geçen hafta haber verdiğimiz gibi Bur· 
eada son tetkikatını ~apmak üzere atletizm 
antrenörü Abraham Efendinin riyasetinde 
hazırlnnan hl"yet to t:lmdl nursada ,.e Ulu
dağ-da bulunmaktadır. Bu heyete yalmı:, son 
dakikada çıkan ma:ıeretı dolayıı;lle lnymetll 
aUcUerlmlzden llarbiyt"ll Ziya Bey l:ıtlrak 
cdememı,ur. 

Bu bt·yet lkJ gün sonn:ı. !fehrlmluı dö • 
necektlr. 

Bu çof{ gl4eJ ,.o hl"yocanlı ııporuı ıem

leketlml7.do de tatbiki için uğraşanları tak
dirle karııılıyonn:. G~enlerdc de l~a~t et -
tlğlmlz gibi bir Çok sporculıınmn; tarafın -

Yerde vücudün büyüklüğüne gö 
re vasati olarak 15-25 milimetre 
kalınlığında bambo ve yahut kuv
vetli fındık değneğinden yapılır. 
120-140 santim uzunluğundadır. 

Uçları ıert demirden ve ıivridir 

~ • • 

tabirler 
mına (taban sathı) kenarlanna 
(kenar) ayağın ucunun bulundu • 
ğu tarafa (uç) aksi tarafa (niha • 
yet) ucun yaptığı inhinaya (eğri 
burun) skinin bağ takımının altm 
daki eğriliğe (orta inhina) skinin 

1 
..ı 

dan henüz blllmnlyrn fenni m:ıJQmııtı ,.c ka- Tetkikat için glden heyetin oturdulu Uludal otell 
yak usullı\rlnl gösteren ya:ulanmız.a devanı uir çamurluğu, tahta kasnaklardan ayağa bağlanmasını temin eden 

Bir Sar.k ayı edettğbı. Du l"a.Zılnnmiz.ın ikincisini bugün l k b} kv' b' 'b b w t k d nı"r 
takillm cdl)onı:ı:. yapı mış ar ta aaı ve ta ıye ı· tertı ata ag a ımı e • 

~ yüz, bin kilo metre murabbaı tektar buldurmağa çalışır. Çok geç Tam bir aki takımı leziği vardır. Skinin kayma satıhlarının kal'a 
kadar büyük ve geniı mer'alarda meden, gittikçe artan hafif havla· Ski damarsız dişi budak ağa· C. Kayand1rak tatbik edilmiş vaziyetine (düz ve 
ay gütmek kolay değildir. İnekleri yışlar izin bulunduğu müjdeler ~e cından imal edilir. Kullanacak Dik ve sert donmuş bayırları ge çift). Sağ skinin sol kenarı sol ski· 

ten köpeklerin pef inden ayrılmak 
iate.miyorsa, atı, ineklere tered • 
dütaüz ıürmek iktiza eder. Binaen 
lleyh avı güderken herkes kendi 

l&)"et çabuk ve kolaylıkla geçive• gütme yen;den başlar. Böylece bu ıporcunun boyuna göre 180-220 çişle skilere bir yan istinadı (ski nin sağ kenarı üstünde kaymasına 
kaç saat kovulduktan sonra artrk •antimetre uzunluk 7 ve 7,5 santi· istinat sathı az ve bağlanmış ol - (d 

1'ıının çaresine bakmağa mecbur 
dur. Atma güvenen cessur binici t: 

ler öne düıerler. Bunları kafilenin 
ttımı külliıi takip eder. Mütered-

~itlerle seyirciler ayrı ayrı gruplar 
"ıkil ederek geriden gelirler. Bu 

"ıretle kafile, daha ilk kilo metre· 
den itibaren, uçurtma kuyruğu gi 

bi ı~üliip uzamağa hatlar. Ava 
İ§tirak eden kadınların çoğu erkek 

lerie rekabet edebilecek derecede 
~ıur binicilerdir .. En tehlikeli en

hlleri atlamaktan yılmazlar, dai
~ önde kotmak ıuretile av güder 

ler. Bunların bindikleri, umumi -
)etle av atlarının en iyileridir. 

Yükıek dıvarları, genit dereleri 
:tlÇ&rcaıma aıan ve bazen atlarile 
beraber yuvarlananların helecan 

~,heyecanı içinde gütme, av baı -
trrıımcıya kadar ıürer. Fakat her 

~tin bir ıonu vardır. Bu da ergeç 
bitecektir. Unutmamalıdır ki, her ., 
tütme,, muvaff akiyetle neticelen 
~ez. Yanılmak ihtimali vardır. Bu 
t .. L_,. d • • "d w k "'LtS:,,ur e, ızı yenı en aramaga o· 
)ulınak icap edeceğinden "gütme,, 

bir aralık durur ve eğer iz büıbü
tiiQ kllyboldu iıe, paydoı edilir. 

L Avc:-ıları yanıltan sebepler bat • 
q, baıkadır. Sürek avında kovu· 
1~ra hayvanlardan tilki, var kuvve· 
tılt koıarak bilhasaa köpekler! 

'-~amağa çalııır. Nadiren eğri dö 
~t' ve ekıeriyetle çıkarıldığı yer • 

den çok uzakta yakalanır. Bunun· 
1- beraber, kaçtığı eınada ürkütül 

~iit olabilir ki, bu takdirde, az. 
~it doğru ve düz bir çizği takip 

'clerek kaçarken birdenbire kartı· 
~~il çıkıveren bir geçici; üzerine 

~llnı eden bir mandıra köpeği 
'°e>-a her hangi bir ıeyden ürküp 

~tiği iz üzerinden geri döner ve 
_.oıda köpeklerin aeıini ititin· 

~t •ni yoldan bir daha dönerek 
tkrar ileriye doğru kaçar. Bun • 

.. (içeri devrik) aksi harekete ııa· kaçmağa mecali kalmıyan hayvan metre genişlik, 2,5 santimetre ka- duğundan kayar) teşkil eder. Kay 
rı devrik) her iki ski kavisi çizmek köpeklerin ı-line düşer ve param, Iınhktadır.Uçları kısa olarak yuka malarına mani olmak için skiyi 

parça edilir. Bu esnada, izci yahut rı bükülmüş iki tahtadan ibarettir. icabında tespite yarar. 
haıefendi tilkinin kuy:-..ığunu, av ayağı ski tabanına tespit eden bağ Bazı tobirler 

için dahili kenarlar üzerinde ka • 

yıyorsa buna da (dahili kavis) de-
kamçııının ibritimile koparıp ba~ takımı ve ihtiyat kayışları mevcut Skinin tahta yapılmış belli başlı nir • 

miıafi~ine ikr~ eder. Şayet, ora- ,..:t;u;..;r·~:Tıi::ıi====~.::==~====-=~p=a=r.;;ça=ı=rn=a~(~t=a=b=a=n,;,,)=t=a=b=a=q;ı~n==alt==k~ıs=========V=i=T==·S=A='l=·=Z=
da: 6uıilarCta.D1 

liiç tiri 'bu)wu~azaa 
avın yakalandığı yere Hk yetişen 
~ u rasimeyi ifa etmek salahiyetin; 

!·<r,.zanır ve kim olursa o!sun o zat 
gürıün kahramanı saylhr. 

Avı takip eden gec~, büyük bir 
z!yafet verilmesi adettir. Ziyafet-

te, davetliler, ev sahi'bir.!n renkle· 
rinde frak giyerler. Kadınlar, gö · 
ğüılP.rine ayni renkte birer "ko • 

kart,, takarlar. Ziyafet 6abaha ka 
llar sürer. itte lngilte"en;n milli vt= 

baş •poru olan ıürek a vmın güzel 
sahn~Ieri! 

Ga•atasarayh 

[l) İngilizce "Caner,. - l'i:cncl'- denilen 
J:ısa dörtnalın TUrkçesicllr. 
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Bu haftaki maçlar 
btanbul futbol heyeti rlyaııctlnilen: 

3 Mart 933 Cumıı. günU icra edilecek 

maçlar: 

9/12/ 932 tarihinde havanın kararması 

yUzUnden Bekiz dıı.kika tehir edilen Jstan • 

bulııpor 07 Vefa - Kumkapı, saat 13,30 da 

Hakem Kemal Rifat Bey. 

Kaannp8.§a - Vefa - Kumkapı 

maçı, saat 18,45 Hakem lzzet Bey. 

l(. • l(. 

Voleybol Basketbol Heyetinden: 

Şild 

3/3/933 Cuma gUnU Galatasaray loka • 

tinde yapılacak Voleybol llk maçtan: 

Kaaımpaşa - Be§lk~. saat 17. Hakem 

Ali Rıdvan Bey. 

Hllll - SUleymıınlye Baa.t 17,30. Hakem 
Tahir Bey 

Galata.s:ıray - Eyüp saat ıs. Hakem 
Ali Rıdvan Bey. 

lstanbulspor - Fenerbahc;e saat 18,30. 
Hakem Sami Bey. 

Hususi Adana muhabirimiz ya- ı ban Mehmet pehlivanla karşılaş -
zıyor: tım. On iki dakika içinde yendim. 

Sehir stadyomunda Dinarlı Bir ay s.onra da Zonguldakta Ka
M;hmet Pehlivanın halk tarafın - ra Ali pehlivanla iki defa güreş· 
dan alkışlandığını gördükten son tim. Birincisinde mağlup oldum, 
ra onunla konuşmak arzusunu ikincisinde yendim. Ankaraya 
duydum ve hayatı hakkında ma· dönmüttüm. Oraya gelen Mısırlı 
liimat istedim. Vakit uaze~esi ta- Hasan Tahsin pehlivanla güreıe· 
rafından konulan kupaya Yunan- rek yendim. 
lıları davet eden bu meşhur pehli- İsmim artık her tarafta amlmı· 
van gazetemizin spora karfı gös • ya batlamıştır. Bu aırada Roman· 
terdiği yüksek alaka ve teşvike 
teıekkür ettikten sonra anlatmı -
ya hatladı: 

- Bulgaristanda Deli orman 
taraflarında doğdum. Anam, ba
bam Bursada oturuyorlar. Babam 
Amerikada on dokuz sene cihan 
pehlivanlığı ünvanıru muhafaza 
eden Yusuf pehlivandır. Dedemin 
de sayılı pehlivanlardan oldu -
ğunu söylerler. Annemin kardeıi 
de Sultan Azi::in baş pehlivanı 

idi. P'ehlivanlık bize irsen intikal ~' -----== 
etmiştir • ._ 

getirmiyerek milletimin şerefini 

korudum. 928 senesinde tekrar 
Dinara döndüm. Bir çok yerlerde 
müsabakalar yapbm. 

Bilecikte Kızılcıklı Mahmut 
pehlivanla karşılaştım. Yinni da· 
kika çarpıştrk. Nihayet berabere 
kaldrk. Bozöyükte tekrar güreı • 
tik. Kırk yedi dakika sonra halk 
müdahale etti, bizi ayırdı, berabe· 
re sayıldık. 

Eskişehirin Mahmudiye nahiye
sinde Kızılcıklı ile üçüncü defa 
müsabaka yaptım ve yenildim. 

Himayeietfal Eski§ehirde bir 
müsabaka tertip etti. Kızılcıklı i· 
le dördüncü defa karşılaştım ve 
bu sefer onu yendim. lzmirde ge• 
çen ıene yapılan güre§ müsabaka· 
lanna iştirak ettim. Bulgar şampİ• 
yonu Gorgiyefi otuz dakikada 

f 
yendim. 

Bu güreşleri müteakip İtalya• 

1 
dan çağırdılar. Triyestede Corç 
Kalza ve Obalo gibi meşhur pehli· 

Mek~ebe giderken hocalarml 
hen:m kabiliyetimi görmüt olma· 
lılar ki cocuklarla güreı yaptırır -
lardı. O~n sekiz yaşında Türkiye• 
ye geldim, Dinarda yerleştim. 
Şimdi yirmi yedi Y&Jındayım. 
Kardetim de pehlivandır. Bursalı 
Mahir pehlivan diye tanınmıştır. 
Askerlik vazifemi muhafız tabu

lnarlı Met.met Peh''van anlarla karşılaştım ve yendim. 

runda yaptım. 

adan davet karşısında kaldım .. {ıbrısın Baf kazasında bir Türk 
Köstenceye gittim. Altı güreş 1 pehlivanı beni davet etti. Orada 
yaptım ve hepsini kazandım. Bük dünya şampiyonu Cim Londosun 
reşte yaptığım on yedi müsabaka- talebelerinden Panayoti, V asil • 
da da galip geldim. yo isminde iki pehlivan çıkardı • 

Saat 16 da Galatasaray ,.o İBtanbulspor 

ketbol maçı yapılacaktır. 

Mihaliçli Hasan pehlivan beni 
takınılan arasmdıı. tc§vilt mahlyetlnde Bas- lstanbulda gördü. Yanma aldı. 

Tamııvara gittim, orada karşı· lar. Onları da yendim. Krbrıstan 
ma 181 kiloluk bir Rus pehliva • Mısıra davet edildiıın. Fakat Mııı· 
nını çıkardılar. Bir buçuk saat de· rın meşhur pehlivanları Sudanda 
vam eden mübarezede nihayet olduklarından karşılaıamadmı • 
berabere kaldık. Mersine döndüm ve oradan da 

Ertesi gün Estonyalı Yanyago buraya geldim. Adana idman yur 
pehlivanla güre§ yaptım. Yirmi du k'übüne dahil oldum. Dört sene beni yanından ayırma· 

Haliç klübü senel k kon "'r~s dı. Kuvvetim kırılmasın diye ağır 
llall9 idman KIUbUnilen: 

Haliç idman klUbil senelik kongresi 3 

Mart 933 Cuma gUnU Baat 14 te Fatihteki 

güreşçilerle güreıtirmedi. 

llk defa Rifat pehlivanla iki 
ıaat otuz beş dakika ıüren bir gü-

klUp merkezinde toplanacaktır. • be be 1 
BilQmum azanın behemehal i§Urakl rica reş yaptım. Netıcede ra re ka -

oıunur. • dnn. Sonra Edremitte meıhur Ço-

üç dakikada yenildim. Belgratta 1,85 boyunda ve 102 kilo sık· 
Alman f&Dlpİyonu Martinoviç ve Jetinde olan genç pehlivanı Tür• 
Sibirya şampiyonu Corç Suga - kün namını gittiği yerlerde mu • 
gof, ve Belçikalı güreş kralı na - vaffakıyetle tanıttığından dola • 
mile şöhret almış olan Goerle yap yı tebrik ettim. 
tığım müsabakalarda aırtnnı yere Eski oruncu 



VAKiT 1 Mart 1933 

Balkan Devletleri 
ne balde 7 

-3- Yazan; Edouard Helaey 

Eh, arbk sulha 
kavuşuyoruz! 

( IJaş taralı 3 üncü aayıfamı:da) 

bir çok ıarap tacirleri Kartaca İl• 

İngiltere, Çine, Japon 
silib gön~ermiyor ! 

Ati.1aya ayak basar basmaz ilk 
rasgeldiei.n adam eski doslum Ha
cıvasilyu o!du. 

tikametini tutacaklar .•• 
yel böyle devam edecek olsa, kim· Bu madde ta:tbik edilirse yal .. 

bütün millerlerce kabul Fakat bu 
edilirse 5e, hiçbir memlekette bu iti kabul nız müstemleke arama yarışı baı· 

etmiyecek. Ve illa jandarmalar fo.mıyacak, baıka bir ya~ıtlar da 
taraf mdan zorla kabul ettirile. başlıyaca.k, müstemlekelerden a • 

kat'ileşebilir 

Eski doştum diyorsam, kendi -
sini sadece uzun zamandanbni 
tanıyorum demek istiyorum. Yok· 
sa Hacıvaıilyu ben yn~ta birisidir. 
Yani kenclbi için genç cliyebile -
ceğim bir yaştadır. Buna rağmen 

hiç de tecrübe,iz bir ad~n1 değil
dir ve onunln her konuşuçumJa 

zevkalmakla beraber istifade de 
elde edebilirim. Kendisile, umu· 
mi harple Selanikte, Yunan san • 
ı;örü olduğu zamar.lar, oldukça 
münaka§o. etmiştim. Fakat bun -
dnn dolayı biribirimize hzmamılj· 
ttk. Ona ilk sualim ~u oldu: 

- Ey, söyle bakalım. Vaziyet 
nasıl?. 

- Vaziyet mi nasıl?. 

Dostum, cevap vermeden evvel 
içini çekti .Yüzünü bir hüzün kap· 
ladı, omuzlarını silkti Ye: 

Bu yüzde otuzun ecnebi hamil· na vatana orduları en kısa zaman· 
lere tediyesi, Yunanistana altm da ta§ımak için bütün erkanıhar· 
olarak 65 milyona veya o kadar biyeler, bütün teknik alem sefer• 
ecnebi dövize malik olacaktı. Hal- ber olacak. 

buki, bütün paraıı 300 milyonu Kimbilir bir giin 10 bin kiıiyi 
geçmiyordu (bu rakamlar fransız aaalte 300 kilometre ıür'atle taıı
frangı olarak h~sap cdilmiıtir.) yan hava gemilerinir. icat cdilmif 

Böyle bir Yaziyet herhangi bir olduğunu habe;· ahcağız. . 
devlet için miihim olabilirdi. Fa • Kim bilir belki de nıcrkez<lekı 
kat Yunan milleti için vaziyet fe· nakliye vasıtalarınrn hızı yıldırım· 
cidi. Bu memleket yiyeceğinin üç· lattırılacak. 
te birisini yetittirebiliyor. Yani Buhar, ve buıünkü ıon ıüra't 
ıenede dört ay yiyecek yapabili· kotu kafilesinde bir topal eıek 
yor. Halbuki, Yunan köylüsünün halini alacak. 
ne kadar kanaatkar olduiunu al· 16 ıncı madde aafdcrunca bir 
lah bilir. Birkaç zeytin, biraz pey- teY amma, itıizlikten kıvranan 
nir, Yunan köylerinde gündelik Y!! kapıları açlıktan esniyen fabrika
meği tetkil eder. Ancak bayram lara cins, cinı it çıkacak, tornalar 
günlerinde biraz kuzu yiyebilirler. kendilerine dana budu gibi kanh 
Yunan halkının yüzde doksanı çelik parçaları bulacaklar, kemi· 

LONDRA, 28 (A.A.) - Avam 
kamaraıında muhalif amele fırka· 
sı ı·eisi M. Lansbury'nin Japonya'
nın Mançuri ve Jehol' daki hareki.
tını tenkit eden beyanatı bir ıaat 

sürmü§tür. M. Lansbury'ye cevap 
veren hariciye nazirı Sir John Si
mon, hükumetin beynelmilel bir 
hal sureti bulununcıya kadar 1931 
senesinde vücude getirilmiş olan 
esliha ihracatı memnuiyetine mü· 

teallik mukavelenamenin ahkamı· 
nı gerek Çine ve ıerek J aponyaya 
karfı tatbik etmeie karar vermit 
olduiunu beyan etmittir. 

Ambargo, buıüne kadar akte • 
dilmiı olan silah aahtı mukavele -
namelerine ıamil dejildir. Sir 
John Simon, bu mukavelenamele
re riayet edilmesi Jizım geldiiini 
beyan etmiıtir. 

- Fena .. Kötü .. Berbat! 
Dedi. 

böyle geçinir. Fakat çok ekmek, recekler, oyacaklar. Sir John Simon silah ihracatına 

- Sahi mi?. 
Fransadaki kadar ekmek yenir. Müstemlekeler !imdiye kadar konacak amba.rgonun ancak bey -
Halbuki buğday azdır. Bunu dı • ham madde vererek, fab~ikalara I nelmilel ~İr it.il.af vücu.de getir • 
fardan, ecnebi paraıile almak la· pazar yeri olarak, ıehirlerın tqan , mek ıuretıle ftlı ve katı olara~ t~t 

- Hatta ümitsiz diyebilirim. zımdır. Ve clrahminin, hariçte, nüfusuna söz vererek gün geçiri • bik edilebileceğini beyan etmııtır. 
Dostumun latife etmediği mu • matik olarak kıymeti yoktur. yordu. Bundan sonra Avrupa dev· Mumaileyh, vermit olduğu ce -

hakkakhr. Kendisini biraz neşe . • Buna sebep kambiyoyu muha· Jetlerinin birer silah deposu ola.- vapta, lngilterenin gerek Çin ve 
lendirmelt İstedim. faza için alınan fiddetli tedbirler cak. Silah depolarını ana vatana gerek Japonya ile doıt kalmak ar· 

- O halde, azizim snnsör, de" değildir. Döviz ticareti tiddetle yaklaıtırmak için yeni bir dünya zusunda olduğunu, fakat Japonya 
dim, ıen ellerine mak:uım alır - tecziye ediliyor. Daha bu sabah, paylqma plônı hazırlanacak. ~e~ cm takip etm!t old.uğu. hattı hare· 
sm, ben de üniformamın naftali· gene eıki doııla~ımdan biriıi ole- pli.nın ardından çıkan dava gıbı ketin milletlef Ce}>uyetı mukave~?· 
nini ı;iJkerim, ne yapalım. lime gelmiıti. Kendisi yüksek bir ıilah ite karıtacak. ... namesine muvafık olmadığıqı soy 

Unun hayrelte bakıyordu: memurdu. Kııaca vaziyeti anlath. Dünya yuvarlaktır. insan döne Iemittir. 
- Sansör ı.1akası mı dediniz?.! Hususi bir aile iti için, Pariste 140 dolana olduğu yere ıelir. Cenev • Japonya, Mançuri itini kendi ken 

l c münaı;ebet?. franklık bir muamele yapmak va· re melekleri de harp menzilinden dine halletmek istiyor. Milletler 
- Siz vaziyetin çok kötü oldu· ziyetinde imi!. Halbuki Atinada, kalktılar, fakat ıene harp menzi· cemiyeti mukavelenamesi ir.e bu • 

ğun:.ı söylemecliniz mi?. hapse gitmek tehlikesi olmadan Jinde birletmek üzere yürüyor • na manidir. 
- Evet ama bununla bir ali · 140 frank bulmak fevkalbeter biı· Jar. Sir John Simon, sözüne devam· 

ka göremiyorum. vaziyetti. Kendisine, verdiği drah· Artık siz bu silahları azaltma la demittir ki: 
- Cnmm. Harp filan patlarsa. miler mukabilinde 140 fransız konferansının tavanından sulh "Maamafih bu noktada durmak 
- Harp mi?. Nerede?. frangı verince, dostum, bana, san· güneşi doğacak diye. bekliyebil • ve Japonyanı~ vaziyetinin bir çok 
B!ı sefer ben aptnllaşmıya batw ki ona büyük bir hazine bahıet • diğiniz kadar bekleym. ihtilaflar• ıebep olduiunu, Japon 

lamıştırn. Sabrım dn tükeniyordu. miı,:im gibi te§ek'Kür etti. Sedri Etem yanın bir çok müfkülita taham -
Oldukça münt'.scbetaiz bir tar:::<l~ (Devamı ı·ar) 
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Soviyet elçi11 kendiıile it görülmeıi ıon derece 
Nerede olacak, Balkanlarda: ikinci ıube müdürüne Sovyet büyük elçisi Suriç yoldRt de mütkül bir komıu ile uzlaımak 

'.Arnavutlukta, Dalmaryada, Ma· mezuniyet ld .. 
:r dün ak~arr: Ankaraya tıitmittir. mecbuı·iyetinde kalmıt o ugunu !kedonya .. daha ne bileyim?. He•· Polis ikinci şube müdürü Ata 

halde ayda değil. Bey 15 gün mezuniyet almııtrr. u B kabul etmemek haksızlık olur. 
ı Bu sözlerime Hacıvaıilyu istih- müddet zarfında ikinci fU mu • be ·· Hukuk imtihan talimat- Meıeli Japonyanın Mançuride· 

name•İ 'karla dudaklarım büktü. Kısa bir dürlüğünü vekaleten emniyet mü-
tebessüm yüzünü aydınlattı: f ettiıJerinden Ziya Bey idare ede· -D-;rülfünun divanı bugün top • 

1 - Ha .. dedi, bundan mı hah· ce tır. k d k · lanaa-ak hukuk fakültesinin im ti .. 
ıediyordunuz aziz dostum. Daha han talimatnamesini tetki e e ~ 

Bıçak te~hır ettiğınden •• kt' ~vvel söyleıeycliniz ya! Galiba o Bakırko"yu"nde Sakız ag"acında ce ır. f k 1 1 
Bundan bqka diğer a üte er .. taraflarda bir takım hndiseler o1- Kadr"ı Bey'ın gazinosu yanında aar 1 d .. ı 

den ıelen evrak ar a muza tere muı. Ben ciddi feyleri mesela yüz- hoc olarak bulunan Zeytinlikte mu 
'de otuz nereden tednrik cdebı"lı' • :ı- olunacaktır. 

kim Rizeli Şükrü oğlu Haaan, ora-riz diye dütünüyordum. h' O E 
:;. ;;. ,.. da bulunan ibra ım ve mer • 

Size bu satırları yazmaktan 
maksadım, mükalememizi anlat· 
mak değildi. Bugüne kadar gördü . 
güm bütün Atinalılar hep Hacivc
ailyu gibi düşünüyorlardı. Trogu· 
ir hadisesine, Balkan · Jtalya ger· 
ginliğine ehemmiyet bile vermiyor 
lardı. Onları yegane alakadar e • 
den §ey buhran, mali, iktrsadi va· 
2iyetti. Ve en mühim nokta, yüz· 
de~luz meselesi. Yunan hükiime· 
ti, 'hüsnüniyetini göstermek ve 
kredisini kurtarmak için, o gün • 
lerde muhtelif istikra.zlarının ku • 
p.>nlarma kar§ıhk bir avans ola
rak yüzde otuz vermiye karar ver
mitti. Hamiller bu kararı kabul 
etmitlerdi. Şimdi maliye nazırı 
saçını batını yoluyordu. Daha 
doğrusu yoluyorlardı. Maliye na • 
zırı Mösyö Agelopulos, hatta o • 
aunla beraber Çaldarit kabinesi 
'lfütmUftil. Fakat yerine geçen Ve· 
nizeloı kabinesinin maliye nazın 
da mütkülit içindeydi. Eğer vazi· 

fendilere biçak teıhir ett_iğinden 
dolayı yakalanmıttır · 

Malul ve Fehit aileleri için 
~ 

Eminönü askerlik şubesinden: 
Madde 1 - 931 ve 932 ıenele • 

ri tütün ikramiyesi için tanzim edi
len zeil def teri erde dahil olan ma 
lul ile ıehit ailelerinin ve ton sene 
lik maa,larını almı! olupta ikrami 
ye def terinde mukayyet bulunan • 
!arın ikramiyelerinin Eminönü ka· 
zaaı kaymakamlıjında tevzi edile· 
eeğinden yetlerinde bulunan ven.· 
iklerile beraber Eminönü aıkerlik 
ıube&ine gelerek birer ırra No. ıı 
aldıktan sonra Eminönü kazası tev 
zi komisyonuna müracaatları. 

2 - Tevziatın müddeti Ni .. 
san iptidasında hiatm bula • 
calctır. Bundan :Sonra mü • 
racaat nazal'i dikkate alınmıyaca .. 
ğmdnn vaki olacak eıbabı isithka· 
km ann görf'! müracaat etmc!en 
ilan olunur. 

Güzel un'atlar bblifine 
da,·et 

c;üzel sanatlar birliği resim ~u • 
hr.sinde!1: 

26-2·933 günü resim, heykeltraş 
ve tez,•!ni ;:ubcsi azalarının i~tima 
ında ekı1:riyet bulunmadığından 

5 mart 933 pazar günü saat 14 te 
birliğe mukayyet azanın behema • 
hal alay kö~küne te9rifleri. 

Veşll HilAI müsa
meresi 

Mal'tın altıncı pazartesi günü ıa 
at 16 da y eıil hilal ve içki dü9ma
m gençler cemiyeti tarafından 1: e 
pebaıı Darülbedayi ıalonunda hır 
müsamere verilecektir. Bu müıa -
merede içki .aleyhinde hitabeler, 
§iİrlcr söylenecek, temsil ve kon • 
ıer verilecektir. 
Müıamere meccanidir. Cemiyet 

azaları, muallim ve talebe mümeı 
aillerile ve aileleri davet edilmit • 
tir. 

Çin korsanlan 
bir vapurla çarpıştı 

HONGKONG, 28 (A.A.) 
Çin korsanları, Hongkonıa iki sa
at mesnfede Didericbsen iıminde
ki F elemcuk vapuruna tecavüz et
mi§ler ve içind ı•ki zabitleri l'Öv~l
verle tehdit ederek vapuru Biaz • 
baydaki ı>usul~rına göt~~nıli!leı· · 
dir. 

Korsanlar, orada gemiyi yağma 
ettikten sonra, birinci mevki yol· 
cularından 3 kitiyi alarak Çin top 
rl\ğma kaçmıılardİr. 

Vapurun birinci süvarisi Neilıen 
göbeğinden ağır surette yaralan • 
r'•!N. da yarası tehlikeli değildir. 

Yedi •ite kaçak konyak 
Dükkanında yedi fite kaçak 

konyak bulunduğu iddiaıile adli -
yedeki dokuzuncu ihtisas mahke • 
mesindc muhakeme edilen Andon 
Ef. nin muhakemeoi dün bitmiş -
tir. 

Dükkanda ~ulunan yedi fite 
konyaktan dört !İtesini11 boyalı 
mayi, üç şiıesinin kaçak konyak 
olduğu neticeaine vanlnırf, altı ay 
hapiıine, yirmibet lira elli kurut 
para cezası alınmaıma karar ve • 
rilmittir. 

ki hukuki vaziyeti, cihan tar:_hin 
de miıli geçmemiş olan fevkali 
de bir vaziyettir. 

Sir John Simon, lngilteren 
ıilih ihracabna ambargo koym 
veıaitine malik olduğunu, fakat 
fer memleketlerin bu vesaite ırı 
tik olmadıklarını beyan etmiıtir. 

İngiltere hükumeti, silah yap 
on on iki hükumet nezdinde he 
men tahkikat icra etmitlir. Fak 
neticeli ve kat'i hiç bir ceyap al 
mamtftır. Sir John Simon IÖZÜ 

devamla demittir ki: 
"Bu meselenin bugün toplana 

cak olan uzlqma komiteıinin iç 
maında M. Eden tarafından il 
ıürülecejini zannediyorum.,, 

Liberallerden iki zat ve bilhaı 
Sir Herbert Samuel, ıilih ve mi.i 
himmat ihracatının meni takdiri 
de bundan Japonyadan ziyade 
nin mütee11ir olacağını ıöylemit 
tir. 

Amele fırkası mebuslarından 
Crist, lngilterenin silah sevkiy 
üzerine koyacağı ambargoyu, 
bir ambargonun takip ed~eii 
Japonyaya kredi açılmasının bey 
nehnilel bir muhalefete :uğrıyaca 
ğı ümidini i:ıhar etmittir. 

Sir John fömon, muhalifler 
beyanAtına meseleyi iyice tetk 
etmeden evci hal:hazırda beyan 
ta bulunmanın ıaye.nı arzu olma 
drfı suretinde cevap vcrmittir. 

Amerikaya gelince •• 

V ASHtNGTON, 28 (A.A.) 
Harp halinde veya h&rp etmek 
zere bulunan memleketlere yapı 
lacak ıilah ihracatına ambar 
konması hakkında M. Hover tar 
fından yapılmıı olan teklif üze 
~e mümeasiller meclisinin !İmdi 
ki içtima devresinde hiç bir kar 
ititha:ı: edilmiyccektir. 

Demokratlar, dün bu meıele h 
kmda müspet bir it yapılması 

mani olmuılardır. Önümüzdeki lf 
t ima devresinde bu huauıa d 
bir karar ittihaz edilecektir. 

Bakkal ile kansı 
Cııara kağıdı kaçakcıhjı 

yilziinden muhakemede 

Adapazarmın Erenler maha11' 
ıinden bakkal Mustafa Efendi il' 
karısı Ayte H. ın muhakeme1eri., 

dün adliyedeki dokuzuncu ihtislf 
mahkemesinde baılanmıttır. 

Dava, cigara kağıdı, tütün, kol" 
ye kağıdı kaçakçılığıdır. lddiaff 

göre, bunlardan bir kısmı bakkal-' 
evinde, bir kısmı dükkanında b.at 
)unmuş. 

Kendiıi ve karısı, bunların dl# 
olmadığını söylediler, imzalar•

inkir ettiler. Bunun üzerine ara°" 
yapanların istinabe suret ile if adCl ~ 

lerinin alınmo.:ma karar verildif 
muhakeme 26 marta bırakıldı. 

Bursa li•e•i mezunlarıoı 
davet 

llmst lisesi mezunları ccmiyc iı 
tinden: 

Görülen lüzum üzerine 3-111·93' 
cuma günü ıaat 2 de cemiyetin 111 

kezi olan Sultanahmette Muallirır 
ler birliği binasrnda fevkalade b 
içtima aktedileceğinden 

eqrifleri .• 
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Sahipsiz eşya 
Gibnriiklerde bir depoya 
toplanılarak satılacaktır 

Bir çok ıenelerdenberi gümrük 
dep0Jannda ıahipıiz olarak kalan 
't:talarm ıatılmaaı için lıtımbul 
libnrük batmüdürlüğü İnhisarlar 
:tekiJetine müracaat etmitti. 

Gelen bir emir üzerine muhte· 
lif gümrük depolarında bulunan 
hiitün mallar bir depoda loplatı • 
lar•k ıab)acaktır. 
Pamuk ihracatımız 

Menin Ticaret odasından ge
len malumata söre Mersin lima • 
~dan kanunusani ayı içinde 
'8,295 lira kıymetinde 1461 bal-
11. pamuk ihraç edilmiştir. 
. Geçen ıeninin ayni ayındaki 
ilıracat miktarı 627 bin lira ıkıy · 
!betinde 11 bin balya idi. 

Bu ıene kanunusani icinde 
'tunaniıtana 151 bin kilo, B~lga
liata.na 45 bin kilo Franaaya 21 
l»iıı kilo ve İngiltereye de 13 bin 
lrilo pamuk ihraç edil•ittir. 
t.. Dahildeki iıtihlak iıe 60 bin 
lliloyu buJ.muftur. Bu takkamla -
:ta nazaran: 

Pamuk ihracatımız geçen se • 
~Ye nazaran çok büyük fark gös
te11nemekted ir. 

Fiatlar ise iane 159 - 165 kapı 
llıalı, 165 • 155, kozacı 180 - 224 
~f aruındadır. 
'takas komisyonu 

ithal edilecek mallara 
dair tetkikat 

Takas koıniıyonu muntazaman 
lstiına ederek memleketimizin 
"ıalJarma mukabil ithal edilecek 
~addeler üzerinde tetkikat yap • 
lıl&ktadır. 

Kcmiayon Türkiyeden ve bil -
\.ıa lıtanbuldan ihraç edilecek 
ftlu,, listesine tabi eua miktarı -
tlı teıbitle me§&ul olmaktadır. 

Bu liate hazırlandıktan sonra 
lktısat vekaletine gönderilecek ve 
"ekiletin vereceği emre göre ta -
~ muamlesine devam edilip e -
dilnıiyeceği anlatılacaktır. 

Fransaya ihraç etti-
ğimiz malların 

kıymeti 
Fra.naa hükUmetinin reımi ıta

tiatiklerine göre 932 senesindeki 
"aenıleketimizden F raıuaya ihraç 
tdilen malların yekUnu 5,256,000 
fta.nJc: kıymetindedir. 

Bu miktar geç.en ıene 8,140,500 
1"-nk kıymetinde idi. Memleke
~İQıize F ranıadan yapılan ithalat 
1
'e 5,681,000 frank kıymetinde· 

dir. Bu miktar geç.en sene 8 mil
)011 978,000 frank kıymetinde idi. 

~nebi memleketler-

Bir maskara 
iki kişiyi döverek 
tam bir maskarabk 

yaptı 
Beyoilunda bir mukara evvelki 

akJam iki kiJiyi dövdü. Vak'a 
!Öyle oldu: 

Karnavalın son günü oldu· 
ğu için Cihangirde oturan İsmail· 
de ma&karalığa heveı etmit Ye 
maıkara kıyafetine girerek ıo • 
kaklarda gezmiye batlam19tır. Bu 
sırada Bakrrköyünde Büyük bai
lar caddesinde oturan Maıribi ile 
arkadaıı Ziya Efendiler de Be • 
yoğluna İıtiklil caddesine ıezmi
ye çıkmıflardır. 

Bu suretle Beyoğlu lıtiklil 
caddeıind~ lımail mukara kıya· 
f etiyle yukardan ataiı, Ziya ve 
Magribi Efendiler de at•iıdan 
yukarıya giderlerken karıılaı • 
mıılardır. 

lımail bu eınada, Ziya ve maı· 
ribi Efendilerin yanından ıeçer • 
ken Magribi birdenbire durmut: 

"- A ... A ... A.... maskaraya 
bak ! Dem ittir. 

Buna fena halde •İnirlenen lı
mail de: 
"- Maskara, babandır diye 

mukabele edince bundan gürül • 
tü, kavga çıkımttır. 

Bundan sonra Magribi lımai • 
le, lımail Magribiye küfürleri 1&• 

vurmıya baılarnıtlardır. Daha faz 
la hiddetini yenemiyen lımail 
caddenin ortaııncla hemen maı • 
kara maıkesini ve ceketini çıka • 
rarak kaldırımın bir kenarına 

koymu§ ve bundan ıonra Maıri· 
biyi yumruldamıya bqlamlfbr. 
Bir ara Magribinin arkadqı Ziya 
da ka vıaya müdUıal~ edecek ol· 
mut; lımail onu da altına alarak 
pataklamııtır. Magribi ile Ziya 
Efendiler bu dayaktan fena hal • 
de müteessir olduld~rından bir ia.
tida ile Beyo~lu merkezine müra• 
caat etmiıtl" "1r. 

Amele ara11ada kavga 
Seyriıefain fabrikaaı bahçeıin

de midye çıkarmak meaeleıinden 
Mustafa ile Sait kavi& etmiıler; 
Muıtaf a demirle Said in batına 
vunnuf, yaralamııtır. 

Bir ainemada yaapn 
lıtiklal caddeıinde Etuval ıine

maamdan yanım çıkmıfaa da 
ıöndürülmütlür. 

Terkoa itleri 

1 Zaytler 1 
Aak.ert tet1ıW tezkereml zayeıtim. %e

D1aln1 al&ca&ıından e!kislnln htıkmQ 3'0k• 
tur (8142). 

Karaba' :malaalleabule Helva~• .o'kıal< 
G No.U llt tevelltlUll 
D,Nlmollax-1 

§ İzmir erkek :muallim mekteblııdeıı al
ıDJf olduğum SS No.lu orta ukerllk ehliyet· 
SMmeınl zayi etUm. 

Yenisini atacatnndaıı ealdGıün muteber 
olmıyacağım beyan ederim (e8G1). 

.uc~·oghı 3 öneli lllelltep muallimi 
o.er Fank 

Ç~rlu icra Memurluiaftdan: 
Tamamma 600 lira kıymet takdir edilen. ~ 

Çorluda KUUniye :rnaballuinde Hürfyet ~
meal eo)latmd& 11 No.d& mukayyet bir b&p 
hanenin tamamı açık arttırmaya konutnıu~ 
ve ı&rtnameai 26/2/933 tartlılndeıı Jtlblren 
Dinnbaneye &aılmııtır. 2D/3/ D33 Çarpmba 
g11DU aut 14 ten 16 ya kadar Çorlu tcra 
dairoafııde açılc arttırma sureUle .. wacak
tır. Arttırma bhincidlr. Tahmin edilen kıy
meU bulma!< eartııe e~ çok ve en 10n art
tıraııın üatUnde hrrakılır • .Arttırmaya iftlrak 
için 'O 7 teminat. almır. Haklan tapu •i· 
cllll ile sabit olmıyau:ı. alt.kadarlamı iddia· 
tarını Utn tarihinden IUbarcıı 20 gt1ıı içinde 
n•lkalarile birlikte blldlrmeleri akBi tak -
dfrde aaU, be4ellnin pay1qmaaıııdan hllriÇ 

kalırlar • .A.ltkadarlamı 14%4 No.ıu icra ''e 
illb kanunumuı 110 uncu ma.ddeetıle cöre 
hareket etıneleri ' 'e daha fazla malom&t 
almak faUyenJerin 932/ 8'6 doaya numarutıe 
memurlyeUmlze mUracaaUan illn olunur. 

(684G) 

!,'orlu lcra Me1DUJ1ataJ141&n: 

Tamamma 300 lira kıymet takdir edilen 
Çorluda J<:lzlmtye mahalle.lllıd• ycnl ~qme 
civarmda 4 numıı.rnda nıukayyet bır bap 

hanenin tamamı nc;tt.: arttırmaya konutnıuı 
\'O prtnamesi 26/ 2/ 933 tarlhlndeıı IUtı.ren 
Dh·ruıhaneye aaılm.l§tır. 29/ 3/ 913 Çarpmba 
;ünU saat U ten 16 ya kadar Çorlu fCT& 

dairesinde açılt arttırma surctile eaWacak-
tır. Arttırma blrincidlr. Tallmin edilen kıy· 
meU !bulmak ı•!'tile en c;ok ,.e en son art
tıraıına u.tUnde brrakl1ır. Arttırmaya lf~ 
Sçtn % 7 t.emlnat alımr. Hak.lan t&Jıu ili· 
cUU lle s:ı.blt olrnıyan aWtadarla.rm iddia· 
ıaruu il&n tarihinden SUtı.reıı 20 g11n içinde 
vesikalarlle blrUktc blldfrmeleri aJca1 tak -

dirde ut.ı, bedelhıln paylqm•mndan hariç 
kalırlar. .AllkadarJarm 1424 NoJu icra ve 
ifib lranunuııuıı 119 uncu maddeaine göre 
h&rekot etmeleri ve daha !azla m&l(lmat 
ıalm&k S.UJeQlerlu '82/32-i doeya numaruUe 
memurt)'ettıafııe mtlracaatJan U&D olunur. 

(eMI) 

('-orlu lcra Memarlutundan ı 

Tamamına 2000 Ura kıymet takdir cdllen 
Çorluda Klzlmi:>'C mahallealnde Hürlyet i:~
nıest aokağmda 7 No.d& mukayyet bir bap 
hanenin tamamı ac;;ık artt.mna:rır. konuımuı 

vo ıartnanıe~l 26/ 2/ 933 t&rlblndcn lUbııren 
Divanhaneye a.ııılmqtır. 29/ 3/ 933 Çar§amba 
'1!nll ıw.at 14 ten 16 ya. kadar Çorlu icra 
dalretdnch MJ!k arttırm& ıruretile aablacak
ltr. Arttırma birincidir. Tahmi.n edilen kıy

meti bulinak prUle en QC>k ve en ııon art· 
tıranm tıstUndc bıralultr. Arttırmaya i§Ur&k 
fçln % 7 teminat tJ.mır. Hakları tapu st
clUI Ue ııablt otmıyan alAkadarlum lddta-

lamıı illn tarihlnden ltlb&ren 20 g11ıı içinde 
1·eırikalarne birlikte bildirmeleri aks! tak -
dirdc eatıı bedelinin payla,nıasmdan hariç 
k&lırlar. Atlkad&rlann 14%' NoJu icra ve 
itlb kanununun 119 uneu maddesine göre 
hueket etmeleri ,.c dalla 1'aıta nıaJQmat 
alına.le iaUyenlerin 932/ 335 dosya numarnaile 
m.cmurlyetlmlze muraca&Uan illtı Olunur. 

(88•G) 

Belediye fen' heyeti müdürü Zi- İatan1'ul l'edlnd lcra Memurluğundan: 
Paraya !:C\'l1lmeıdne karar Yerilen Tak

ya Bey Anka raya gitmiştir· Ziya simde 43/l :No.tu dUkkı\nda berber Jak Pe-

Bey Ankarada bir hafta kadar ka • ri~ Efendiye aıt berberliğe ait muhtelit c§
larak terkoı itleri etrafında veka • ya IChrl halin .ıı ll&rt 1P33 inci günü saat 

12 de mahalli mczkQrdıı. ıablacağmdan 
Jetle temaı edecektir. Yeni alma· hazır bulunacak memuruna. müracaat oıun-
cak lerkoe aaatl~ri ile boruların dö nıa.sı illn olunur (6844). 

deki blok dUvlzlerl viz müıaadeıinin de yakında ~e· -----------
rilmeıi muhtemeldir. llukaddema Küçtlk AyMOf)'&da KUçük 

hakkında Aya30fya caddcaJ.nae ı numarada mukim 
ANvARA, 

28 
(A.A.) _ •ktı ..... ,_,. __ ,_.,,,., .... __ ,....... iken haten tkametı;thı meçhul Mchmot Hay-

~ ı Belediye mecmuası retUıı Beye: 

~ l'ekalefoıden tebliğ edilmekte- Dokuzuncu yquıa basan bele • tetanbul lldacl ıc"' meı.ıuıutundan: 
it: diye mecm\luına IJütün belediye şo1u11 Beytn Fatih :noterllliJıden muta 
1'. k vo musaddak 22/10/93~ tarih ''e 11108 No. ür ihracat tacirlerinin ecnebi memurlarının abo e l b 

~ n ° muı !U e • ıu bir kıt'a senede ;rnllııtenlden ziınmeUıılzde 
il.~lnleketlere yapmıt oldukları fere tamim edilmitti. Aradan bir alacağı olduğunu iddia cl1edifi. (150) lfra-

l~at dövizlerinin muhtelif mem buçuk ay geçmesine raimen bir nm maatatz muaril haciz yotne tahalll hu
elt f .ııu1tu1ws tenıiııi zınuımda daireye vukubu -

d et erde 1·1·933 iptidasına ka • çok memurların abone olmadıkları tan muracaat re t&lep uzerine olbapta tan-
d lt bloke kalmıf olanları hakkın~ görülmüf ve dün tekrar bir tamim zim ve oorayı tebliğ 1ı1Uba§ire tevdlan ta-

d~ tedabir ittihazı düşünülmekte • le bütün memurların, kendilerini rafmrza gönderflen icra emri lkametg&hını-
ı.- Al k d J h • bl zm meçhullycU haııebile tebliğ edilemem!§-~ · i. a aı· arın arıçte okc alakadar edici yazıları lafıyan bu ur. Tebligatı mUkteztyenin bir ay mUddcUe 

illlnııt olan dövizlerinin mikdarı mecmuaya abone olmaları bildiril Ye Ulneıı tcbllti takan1lr el.mi§ oımal<In. 
ı 1t mahiyeti ve hangi memlekette mittir. tarihi llAndan itibaren mUddeU mczkQre 
Q ok d" d h urfmda 933/ 476 Dosya numarıuıUe tetkik h e e ıl iğini, angi tarihten iti ----- --------- mercllnden veya alt olduğu makamdan ıc-
~ten bloke kaldığını, hanei ban· Yedinci icra Mcmurluğund:ın: Saul· ranm durmaaııu mutaz.'UllDtlll olmak üzere 

l 
larda bulunduğunu ve hangi ıa. ınasına kar:ır \erilen Aalatad:ı 1\r~p camii bir vcaikat kanuniye ibraz edilemediği tak-

•ttta d Balıkpaz:m sokağı ahçı Agop efendinin dlrde be.n·eçhl talep mUte&Jdp mua.me:ttı 
d C5vizi olduğunu ilan tarihin- ic:alvenm .... yabmızda ve cebri icra aurowe 
tn • 'b dfikkAnında Lokanta cşyıEı ~ehri halin " •· 

.. t ıtı aren bir ay zarfında iktııat devamına teHssW odllecefi maUununuz oı-
"~ttlJ ti d I 9 ·Mart - 933 Perşembe günü saat 12 de mak ve tcra enırtaln tebUgi mak&mma ka· 
Ul e ne tahriren bil irme eri hazır bulunacak memuru tarafından f&b· im bulunmak üzere keyfiyet l1lla ohmu. 

n ~lunur. lacağı HAn olunur. (8840!. 

inhisarlar Umum 
MüdürlüRünden: 

Kırmızı ipek Bobin 
Saz taklidi " ,, 
Y eıil ipek • ,, 
Kırmııı ipek ,, 
K•rmızı yaldıılı çizgili bobi11 ı 
Mor 
Y tfİ! fantazi il 

Ml.\1 
,, 
,, 

'' 
" 
" 

Mor ,, ,, ,, 

22 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Adet 
25 

100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 

1000 metre murabbaı 50X 60 eb'adında sarı monogramh 
yaldızh 1ellufan kiiıdı. 

1000 raelre mura'Jbaı 50X 60 cb'adında beyaz monogramh 
yaldızlı ıellufan kiğıdı. 

Takastan jstiınaen ödenmek i:zcrc yukarıda mikdar •e 
Ta11fları yaıılı fanbzi Bobin ve selhıfan kağıtları nümuoe ve 
prtnamelerine tevfikan pazarlakla satın alınacaktır. Taliplerin 
prtn•me ve nümunelerini gördükten sonra pn.arlığa iştirak etmek 
üzere ~o 7,5 teminatlarını hamiJen 6·3·933 Paıartui günU :saat 
14 de Galatada Alım Satım ~ omiıyonuna müracaatları. (556) 

Ankara Nafıa 
Başmüdürlüğllnden: 

) - Anlrara'da - Yenişehirde yapılmakta olan Emniyet Abi· 
de1i tıt blo~ ve relief inşaatı mu\cavclcname ·tarihinden itibaun 
(6) ay 11rfında ikmai edilmek üzere kapalı urf usulü ile 23-2·93j 
taribiDden 16·3·933 tarihine kadar (20) gün müddetle münıka
uya lconmuttur. 

2 - MOnakasaya iktidara fenni ve itibari malilerini iıbat 
edenler kabul olunur. Bunun için mUna\casaya girmek iıtiyenlerin: 

A - Teklif bedelinin °o (yedi buçuğunu ) vilayet idarei 
lauausiycsi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz sene· 
cimi veya Milli bankalardan birinin teminat mektubunu ve yahut 
milli esham mukabili Muhasebei hususiyeden alınacak iltnübaberi 
ıöstermeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasında mukayyet oldul<Jarına ve itibarı ma· 
lilerine ait birer vesika göstermeleri icabeder. 

C - Ellerindeki ehliyeti fenniye vesikalarım ihale günün
den en az {8) gün evvel vilayet Başmühendis!iğine gastererek 
mlnakasaya dahil olabilecelderioe dair ya b!r ehliyeti fenniye 
veaika81 almaları ve yahut ellerindeki vuikanm altına ıerb ver
dlrmeleri llıımdır. Bu üç ,arh tamamen haiz olmıyanların müna
kuaya jştirakJeri şayam kabul olamıyacağından teklif zarfları 
açılauyırak k~ndilcrinc iade edilecektir. 

3 - Müoakasa evrakı keşfiye, proje ve şeraiti mabıuauına 
te•fikan icra edilecektir. Talipler tekliflerini evrakı keşliye ve 

prtjelere merbut o~an vahidi kıyasii fiat ceh·elindeki mikdarJara 
nazaran ve beher nevi için b!r vahidi kıyasii fiat teklifi sureti!e 
yapacaklardır. 

4 - Talipler 661 No. !ı münakasa ve ihale kanuouaun 10 
cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 16·3· 933 
tarihine müaadif perşembe günü saat on beşe kadar Vilayet 
Daimi encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi ede
ceklerdir. 

5 - Münakasa l 6-3· 933 tarihine müsadif perşembe a-ünü 
Ankara Vıliyeti Daimi encümeninde yapılacaklar. 

6 - Enakı keffiye ve projeleri görmek ve daba ziyade 
ma~ü:nat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafıa Bat
mühendiılijine müracaatları ve evrakı ke§fiye ve projeleri (10) 
lira mukabilinde Ankara Nafıa Ba~rnühendisliğinden tedarik ede-
bilecekleri ilin o~unur. (879) 

lstanbul Posta ve Telgraf 
BaşmildUriyetlnden: 

Muhterem Halkımıza; 
Adi ve tHhbütlü harici ve dahili mektuplar içine para ve sair 

kıymetli evrak koymayınız ve koymamalarını muhabere ettikle
rinize bildiriniz. Çünkü buolarm :ıiyaı h~linde Türk ve Ecnebt 
Poıta idareleri mes'uliyet ve tazminat kabul etn: ediklerinden 
bıtk• hariciler için gönderenler hakkında ( Türk parasını koru· 
ma) kanununa tevfikan takibatı adliye dahi y11pılır. (911) 

Yüksek Orman l\1ektebi 
Rektörlüğünden: 

25· 1·933 tcvihindc ihaleleri ilin edilen Yüksek Orman ve 
Orman Ameliyat mektepleri süt, &cbzeva~ ve sairenin ihalesinin 
1·3 933 çarıamba günü saat 14,5 tehir edildiği. (917} 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

Tarib imtihanını -.ermek isteyenlere lüzumlu bir rebberclir. 
100 kuruı fiatla lıtaabulda Kanaat KOtUpbaaeıinde ıataı..-. 
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SBYRISEPAIN 
lıferkez.i idaresi Galata koprülıqı B2623 

abc A. Sirkeci l\llibürdar zade Han 22640 

Trabzon Poataaı 

(G·· ı l) 1 Mart u cema çarşam· 
ba 18 de Galata rıhtımmdan. 
kalkar. Dönüşle Tireboluya 
da uğranılır. (875) 

=-::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

i~llı~Mmll .. .. 
i~ KARADENiZ POST ASI ~~ 

s: Samsun == c: :: .. .. .. .. ,; :: . .. 
2ali~~~ Perşembe ~~ 

günü akşamı Sirkcci'den hare

ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

1 Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize ) ye 

fl azimet ve avdet edecektir. 

6 mart p AZARTESI 
gününden itibaren 

ERZURUM 

:: .. :: .. 
:: .. 
:: 

i~ 

ıı 
:: 
:: .. 
:: -.. :: :: .. 

vapuru Karadeniz seferlerine İi 
baılıyacaktır. ~i 

F aıla tafsilit için Sirkeci ii 
Yelkenci Hanındaki acentalı- fi :: 

i ğına müracaat. Tel: 21515 U 
:::=::::::r.::::::::::::-.. -:::.-::::::::::::::::::::::::::i! 

Çorlu lera .Memurluğundan: 

Tamamına 750 llrıı. kıymet takdir 
edilen Çorlunun SllAbtar cn<lde • 

ıılndo 8 Numarada mukayyet bir bap 
hanenin tamamı aı;ık arttırmaya konuımuıı 

'o §&rtnamesl 26/2/932 tarihinden iUbarcn 
Divanhaneye aınlmıııtır. 29/3/933 Çar§ambo. 
gUnll sant lt ten 16 ya kadar Çorlu ıcnı. 
d:ılresindc açık arttırma surctllc satılacak· 
tır. Arttmna. blrlncldlr. Tahmin edilen kıy
meti bulmak gartllo en çok ye en son art-

tıraıım tlatUnde bırakılır. Arttırmaya lştlrak 
lçln % 7 teminat alınır. lJaklan lnpu sJ· 
cllll ile sabit almıyan ıı.lflkadnrlann lddlıı.· 
!arını ııo.n tarihinden lUbaren 20 giln içinde 

Yeaikalarlle birlikte blldlrmclcrl aksi tak • 
dlrda satııı bcdcllnln payıa.,masmdan hnrlç 
kalırlar. AlAkadarlarm ](24 No.lu lcrıı. \'O 

mA.e kanununun 119 uncu mıı.ddc5f.nc göre 
hareket etmeleri Ye daha. fıı.zlıı. malfimat 
almak latlyeıı.lcrln 032/337 dosyanunıarasilc 

memurlyellmlzc mUrıı.caaUan 110.n olunur. 
(6845) 

KUW 
Harbiye Mektebi 

Müdürlüğünden: 
Harbiye mektebinden bu sene zabit vekili çıkacak efendilere 

satın alınacak aşağıda cinsleri yazılı melbusat ve teçhizatın evsaf 
ve ıartnameleri Harbiye mektebinde teşekkül eden komisyonda· 
dır. Talipler görebilirler. (901) 

Cinsi Muvakkat temi· 
nat akçesi 

Sureti 
ihale 

lhale günü 
ve saati 

Ura 
Elbise 1530 

Çizme, getir ve fotin 612 

Manevra kemeri 91 

ç.maşır ''Fanila don~; 122 

Kar gözliliü ve düdük 61 

Matara 30 

Manevra sandığ 244 

Portatif karyola 306 

Yatak takımı, şilte, yatak) 
örtüsü, yatak çarşafı, yastık 382 
portatif masa ve sandal· ı 
ya cibinlik. 
HURÇ, sefertaaı kahve , l 
çay ve şeker için üç ka· 520 
pakh •idala sa han ve üç ı 
bakır tabak 

Battaniye 397 

Krş. 

00 ı<apalı zarf 4.3.933 Cumar 
tesi saat : 14 

00 
" 

80 
" 

40 ,, 

20 
" 

60 
" 

80 
" 

00 

50 

20 

" 

,, 4 3.933 Cumar 
lesi saat : 1 S,30 
4· 3 933 Cumar 

" tesi saat : 16,30 
,, 6- 3· 933 Pazar 

tesi saat : 14 

11 6- 3· 933 Pazar 
tesi saat : 15 

,, 6· 3· 933 Pazar 
lesi saat : 16 

,, 6- 3- 933 Pazar 

il 

lesi saat : 17 
8· 3 • 933 Çar
ıamba saat: 14 

.• • 8 • 3 · 93 3 Çar
şamba saat: 1 S 

.• 8 - 3 • 933 Çır-
9am ba saat :16 

" 9 • 3- 933 Per· 
ıembe saat: li 

VAKiT 

-· 
PARA-J'ERVET 
KUM&~'4•ADAN. 

DO~Alt 

Devlet Demlryolla.rı ilAnları J 

Kütahya deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapıla zarfla 
münakasası 2'1. ·Mart· 933 çarıımba günU saat 15 te idare mer· 
kezinde yapılacaklar. 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan 
şartnamelerde yazılıdır. (897) 

1 - 1.3.933 tarihinden itibaren Ankara - Konya kısmında 
iki istasyon arasanda seyahat edecek yolculardan, nakliye vergısi 
dahil, azami: 

1 inci 
19.19 

il inci 
1404 

JII üncü 

893 

ıçın 

kuruş bilet ücreti alınacaklar. . 
~ - Ankara - Konya kısmı haricinde bu'unan bir isfasvon· 

dan bu kısım dahilindeki bir istasyona ve bilmukabe.e ve yahut 
Ankara • Konya kısmından geçmek üzere meıkür kısnun bari· 
cinde kalan iki istasyon arasanda yapılacak seyahatlerde de An· 
kara • Konya için bu azami ücretler aJınacaldır. 

3 - Çocul<lardan azami ücretlerin yarısı alınır. (877) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1,000,000 Kapsül: 27-2-933 Pazartesi saat 14. 

2,000 Adet Demir Bidon 1·3 9j3 Saat 14 
20,000 Kilo ambalaj kağıdı : 1.3.933 ,. 15 
60,000 Kilo Çember : 4.3 933 Cumartesi saat 14 

400 Kilo Esans Bergamot : 4 3.933 ,, ,, 15 

Mezkur levazım takasla satın alınarak bedelleri (13.502) 
numaralı kararnamenin (2) inci maddesi hükmilnc tevfikan sahip· 

terine verilmeyip Türk parasile Cümhuriyet Merkez Bankasına 
yatırılacak ve bu eşyaya mukabil ihracat vuku buldukça Banka 
tarafından peyderpey tediye edilecektir. 

Pazarlıkla satın ahnacak olan meıkür eşyayı vermek iıtiyen
lerin ( % 7,5) teminatlannı hamilen her birinin hizasında gös· 
terilen gün ve 11atte Galatada Mübayn komisyonuna mnracaat 
etmeleri. (555) 

ı Mart 1933 
1 --

Doktorlar 
Doktor - Opera ı8r 

Ahmet Asım 
Doğtırn ve kadın tıastaııklan birtncl emı:t 
mtltehaaslaı Muayene: ıo - 12 Ortaköy. 
Şifa yurdu, l:S - 18 Beyoğlu, lstlklAl 
caddc:d No. 193 (Opera stııeması karpı) 

Telefon: 41960 - f,2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir :rnUtchaıısısı 

Cum:ı ve pazardan maada giinlerdc ııaat 
3 ten 6 ya kadar hıı.sta kabul olunur. 
Muayenehanesini Babıflll kargısmda An· 
kara caddesi No. -t7 yo tevslan naklet· 

mlştir. Telefon muayene: 23469 
tkamctgtın: 60740 

Dış Tabibi 

Elle Hayon 
Meşhur Diş tabibi mUtevct'fn Davtt! Ha· 
yon'un oğlu diş tabibi ELİE HA YON 
hastalarını artık Bc§iktqta değil yalruZ 
yenl taşındığı Perapalas karııısmda AJ· 
malı Mescit sokağı No. 63 Kaınhl hanı 
3 numaradaki muayenehanesinde kabul 
etmektedir.Telefon: 41603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Oahlll hutalıklar mUtebaaaı11 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 2223M 

Göz hekimi doktor 

Stlleyman ŞllkrU 
Blrincl emıt mUtehuaa 

Babılll (Ankara Cadde.si Numara 60) 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Usküdar AU&mata§l No. 53 

oı, doktoru 

Zeki Nuri 
Her ıtın hasta kabul edillr. Her newt dlJ 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

UekUdar Ab~ıb&§ı Mektep sokak No. 60 

btanbul lknlcl icra memurluğundan: 

Tamamına (Dört bin) lira !UJ'm~t takdir 
dilen }kyoğlunda Hüseyin ağa maho.llesin· 

de yeşil sokakta kMn eski 17 yeni 9 numa• 
ralarıa murakkam ve dahili ktsmen ah§ap 
bir bap klrgir hanenin tamamı açık ıı.rt • 

tJrmaya konularak icra kılman birinci art• 
trrmasmdıı. (iki bin) lira bedollo talibi uh• 
tlcslnde l.ae de bedeli mczbur kıymeU mu • 
hammlneyo nazaran htıddi lAyıkmda ı;örtıl· 

medlğinden lknicl aı,:ılt arttırması icra kı • 
lmmak üzere bitlekrar ıı.rttmntı.)'tl korunu~· 
tur. 23/3/933 tnrihinc mlliıadif Pcr§cmbo 
gO.nU ııaat H ten 16 ya. kadar keza dairede 
lklncl açık arttınnıun lcrn kılınacaktır. Art· 
tırmaya igtlrak etmek lsUycnlerin mczkQt 
gayrı menkulün kıynıeU muhamınlnealn1n 

% yedi buçuğu nlabetındc teminat &kçcsl 
vermeleri lAzımdır. Hakları tapu siclllcrilo 
sabit olmıyan fpotckll alacaklılarla diğer 
alAkadarların, irUfıık hakla sahiplerinin bu 
haklarını \'O hususile faiz ve mnsrafa dair 
olan idd1alannı tarihi ilAndan Jtibarcn 20 
gün zarfmda evrakı mlliı~tclerllo birlikte 
daireye bihllrmclerl ltı.zımdır. Aksi takdir • 
do haklan tapu siclllerllo sabit olmıyanlar 

satı., bcdellnln paylaşmasından hariç kalır• 
tar. Müterakim ''ersi Uc vakıf lcarcııl, tan • 
ziCiyo \'O tcnvlriyedcn mütevellit resumu 
belediye mU§teriyc aittir. Daha fazla malQ• 
mat almak istıycnlcrin 1/3/933 tarihinden 
itibaren dairede açık bulundurulo.cak oıaıı 
arttırma şartnamesile 932/2867 numaraU 
dosyada mevcut ve mahıı.IU mezkQrun ev • 
set ,.o mesaha. Ye salreslni hal'i vaziyet ,.o 
ctkdlrt kıymet raporunu görüp anlıyabllc• 

ceklcrl lltln olunur (6813). 

Ç.orlu İcra Memurluğundan: 

Tamamına 400 Ilra kıymet takdir edilen 
Slllhtar ağa. maahlleslnln Acı Çe§mo kıı.r§I • 
smda ıs numarada mukayyet bir baP 
hanenin tamamı açık arttırmaya konuımu~ 

ve şartnamesi 26/2/938 ta.rihJndcn itlbarcD 
Divanhaneye asılmıııtır. 29/3/033 Ça.r§&mba 
giinll Mat 14 ten 16 ya kil.dar Çorlu !etil 
dairesinde açık arttırma :ıureWc sablacal<· 
tır. Arttırma birincidir. Tahmin edilen ki)'• 

motl bulmak §artilo en çok ,.c en son art· 
tıranın lliıttlndc bırakılır. Arttırmaya l§tıralC 

için % 7 teminat alınır. Haklıı.n tapu al· 
cilll ile aabit olmıyan a!Akadarlıı.nn iddJ&• 
larını i!An tarJhinden itibaren 20 gUn içindıt 
vesikalarile birlikte bildirmeleri ak& taJc • 
dlrde satı.§ bedelinin payl&§maSJndan harfO 

kalırlar. AJAkadarlıı.rm HU No.1u icrıı ' 8 

lnAs kanununwı 11!1 uncu maddesine gısre 
hareket etmeleri ve daha fazla maı<ıınat 
almak lsUycnlcrln 1!32/327 dosya. numıırıısil0 
mcmuriyctlmlzo mUracaaUarı ua.n oıunur. 

(!lti9) 

SAHlBt: MElDılET ABDI 

Umumi Ne§rfyat MUdtır11: FlKRET ADJIJ 
VAKiT lrlATBAASl - lSTANBVL 


