
ı .. , __ 
11~ cigaralarJn ucuzlatıl-

11lasını mercii kabul ederse 
inhisar tatbik edecek 

3 üncü sagıf amızda 

~ilimizi tetkik · eden bir 
firansız aliminin muhar

ririmize söyledikleri 
9 uncu sayı/ amızda 
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Yunanistanla Ticaret itilifı imzalandı 
Kara Bekir Paşanın davası 
·············· ,, M ..................................................................... . 
illi mücadele yalnız 

benim eserimdir .. ,, 
8
1
üyük kahramanın bile bu sözü söy
ediği hiç bir zaman işitilmemiştir 

~ ~ mlcadele,,e alt lllr lıabra ı [ Ortada Fevzi Pqa Hz. ) . • 

111Gcad l kati Belör Pata Milli gün o tarihi nutuk içindekı vesı· 
ilde e e eanasmda kendisinin kalar arasına girmit olan yazıları 
rhı ıı:;:heainde yaptığı hizmetle • hatırlar, bu yazılar karıısında 

kti efkarı umumiyece kıymetten düşen boş iddialara 

,. 

,,t, 
.._Utetııı hakk 

D 1 olan zaferin abidesi 
~h"1 L urnıupınar 
"1etı qJdığına k 'd' B . L~ tti11 h . anı ır. u hız-

kallonazdı. Kendi ağzı ile kendi
ıini bugün mütenakız ifadelerde 
bulunmaktan kurtarmış olurdu. 

Kazım Kara Bekir Paşa Gazi -
nin riyaseti altında Sıvastan An
karaya giden ve orada milli hü
kfunetin esasını kuran Heyeti tem
siliyenin bu harekete mani ol· 
mak istediği bugün kendi el yazı· 
larile sabittir. Ve Kara Bekir Pa
tanın bu muhalefeti o vakit ne 
kadar yanlış düşündüğünü göste -
ren kuvvetli delillerden biridir. 
Fakat milli istiklal mücadelesinde 
baş kılavuzluk rolü yaptığım iddin 
eden Paşanın böyle: bir dava ile 
telifi mümkün olmıyan hareketi 
bundan ibaret değildir. 

Eznebi işgal kuvvetlerinin taz
yiki üzerine Ali Rıu. Paşa kabine
si tarafından Heyeti temsiliyenin 
dağılrna5ı teldif edildiği zaıman 

Mehmet Asım 
Deı-amı ikinci Sayıfada ~. ı...... a.kıkati ögv renmek ve ef· "11\l ltmhmtmmnmumsııun:ıun.ınınnıunmmnmmmıı 1111nmnnı111mıııtwutmırum111uı 

"-~ı ınıyeye .. ~ 1 b 1 d "l b ~- ele t ogretmek için stan u a eg"' ı ütün 
-~ ete Yaz 
} t ttnı 1 Yazanların mü- Türkiyeye seyyah gelmeli 
etçİdi.. eınelerinden d .k. 
~ ...-. H e şı a-
~ )lq

111 
al~uki memlekette ya-

'4t~h ar tıınd' 
U~e tal ka.Iınııı. hı k~nkun herkesçe 

te a:: l :r a 1 atler olmak 
teıı -vy ed' v. 

1 'onra. h ıgı feyleri dinledik· 
'~Ia.rd ayret içinde kalmıt o-

~;lere h~~n Çü?kü söylediği bu 
b· ~ed, Paıa ca ınaan Milli müca· 
ıl•ki, k nın kendi mevk" . 

ile hUL endiıinin bile bilm d~~~ı 
~· "llled' e ıgı· 
.J ıllt lttUcaYoır. Hatta vaktile 
~a. hıtı e enin k" b U11ın er anı arasın • 
•re'ker Uf olmaaına ragm" hu hn ın n 1 en . 

b· u, Ga.z· ••ı nıuvaffak oldu- . 
. •r •al&hi ı ~z. lerinin en yüksek 
~ >ii .. Yet ıle bu h 
ı.... zunu -·11 areketlerin 
"U)iiL ••ıl et 'f 
Qı il: llutukl e ı şa etmiı olan 
L ~ıt, bina alrını dikkatle oku-
"11,'Uld .. ena eyh l ı 

Ugu kan • an amamıı 
E:ier ]( aa.tıne varıyor 

"11~ ara Bekir P . 
le llll oku aıa Gazinin 
eJldi h-. ~uı olıayd1 vakf1 za,1 ıl ı e 

e Yazılnııı olup ),q. 

Muharriri : Selamı izzet 

Dlyanheklrcfe tn. eaml 

[ 1 6adl ••yıfam1S41a] 

Bir kaçırma daha 
············································ 

Evladı yerindeki 
genci kandırdı, 

Atinaya kaçtılar 
latanbulda bir Yunan operet sa· 

natkarı olan Papas, Matmazel Şo
ru Atinaya tayyare ile kaçırdı. 

Bu hadise kapandı, şimdi yenisi 
ni it itiyoruz: 

Bunlar 38 ya§ında Yunanlı bir 
kadınla 20 yaşında İngiliz tebasın· 
dan Artor isminde bir gençtri. Ar
tor, Perapalas oteli karşısında bir 
seyyah acentesinde memurdur. 
Babası Asri sinemanın yanında 

kütüphane sahibidir. 
Yunanlı kadının ismi Katinadır. 

Yunanistanda henüz boşanmadığı 
bir kocası ile 14 yaşında bir de ço
cuğu vardır. 

Madam Katina enine, boyuna ve 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
················································································ 

Uzun müzakerelerden 
• sonra ... ımza 

ihtilafları bertaraf etmek için muahede
nin metni tetkik olundu; izahat verildi 
ATINA, 9 (Hususi) - Yunan etmek için muahedenin metni tel· 

Hariciye Nazırı, Hariciye nezare- kik edilmiştir. Bu müzakereden 
tinde, Celal ve Numan Rifat Bey- sonra Yunan Milli lktısat nazırı 
lerle iki memleketi alakadar eden j gece geç vakit Türk sefarethane -
meseleler ve Türk - Yunan ticaret sinde Celal ve Numan Rifat Beyle
muahedesi metni yazılırken çıkan ri ziyaret ederek Yunan noktai na
ihtilaflar hakkında uzun uzadiye zarını ubzun uzadiye izah etmit -
görüşülmüştür. Bu mülakatta il:i tir. lki tarafın hüsnüniyet ve ıami
taraf da itilafperverane temayül - miyeti sayesinde en nihayet bir 

ler ve muahedenin akti arzusu iz- tarzı lfısviye bulunacağı muhak -
har edilmiştir. k~~e 4muahedenin bugün imza -

Bu mülakattan sonra Başvekil, lanması muhtemeldir. 
Hariciye ve Milli lktıHt nazırları 
arasında üç saat süren bir müza - ATINA, 9 (A.A.) - Türk-Yu -

kere yapılmış ve bu esnada iki ta- nan ticaret itilafı bugün saat 13,40 

raf arasındaki ihtilafları bertaraf da imza edilmiştir. 
ya~ı~m~ınarağmen ha~ngü·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
zelliğini muhafaza etmektedir. 

Artor ile Madam Katina bundan 
bir sene evvel bir gezinti esnasın -
da tanışmışlardır. Biraz sonra Ar -
tor, uzun boylu yakışıklı bir genç 
olduğundan Madaın Katinanın ho· 
şuna gitmiJt Artorda hayli güzel 
olan Madam Katlnaya göfüii "Yet"" 

miştir. 
20 yaşındaki gençle 38 lik ma

damın aşkları gün geçtikçe hara • 
retlenmiş ve bu muaşaka Artorun 
vazifesine muntazaman devam et
mesine mani olmuştur. Vaziyetten 
Artorun babası da haberdar ol -
muş, Artoru, Katinadan vaz geçir· 
mek için evlendirmeye teşebbüs 
etmiş, Artor evlenmemiştir. Baba
sı, Yunanlı kadından vaz geçme -
sini müteaddit defalar ihtar etmiş, 
hatta onu dövmüş bile .. 

Artor, babasından çok çekindi -
ği için kadından yakın bir zaman
da vaz geçeceğini söylemiş .. Arto
ru elinden kaçırmak istemiyen Ma· 
dam Katina ile Artor haşhaşa ver· 
mişler, ileri geri düşünmüşlerdir. 

Artor, babasından korktuğu için 
ayrılmanın daha dğoru olacağını 

söyleyince Madam Katina Artora 

Almanya kafa tutuyor ! ................................................................................ 

Eski camlar bardak oldu 
Şartların zorla 

zamanlar ç~ a 
kabul ettiği eski 

geçti, diyorlar 
BERL1N, 9 (A.A.) - Alman 

Milli Müdafaa nazı11 Avrupa kıt'
asr devletlerinde orduların yek -
nesaklığı hakkında · Almanyanın 
noktai nazarını anlatan beyanat -
ta bulunmuştur. 

Bu beyanat bir takım yanlış 
haberlere göre silah bırakımı kon
feransının işlerine sekte vurduğu 
söylenen Cenevredcki Alman he
yeti murahhasasmm hattı hareke
tini tasrih eylemektedir. 

l\Iilli 1\Iüdafaa nazırı beyana -
tında demiştir ki: 

"Versailles muahedesile Al· 
manyada mecburi askerlik mene • ' ..._.__ 
dildikten ve İngilizlerin uzun müd- Slll.h•ız Alm•n a•kerlerlnln bir yemini" 

detli meslek askerlik usulü ko- nit kısa müddetli bir milis uıul~ 
nulduktan sonra şimdi de Alman· cebren kabul ettirilmek isteni-
yaya .( tansız tekliflerine müııte· Dcı·amı Dokuzuncu Sayıf ada 

kendisini Atinaya götüreceğini ••••••••••••••••••n••••n•••••••••••••n••n•nn•••••••••••••••••••••••••••••·---

söylemiştir. 1 -----= ------- - - -- - -~.. -- --- --? ---
On beş gün evvel yapılan hu tek )) 3 MAYIS G • 

lifi, kadının şiddetli israrları takip e c e s 1 •• 
etmiş, Artor bu anası yerindeki ~~ .::. -= _ • ______ _ 
kadının sözünü çarnaçar dinlemiş- •• • .................................................... •••• ••••• • ••• •••• •••••••••n•••••••• 
tir. lstanbuldan kaçarak Atinada ~ 
evlenmeye karar vermişlerdir. Bu 
karar üzerine gizlice pasaportlar ~ 

yapılmış, vapur biletleri alınmıt 'J'l. ;1~(~·~·.,_ 
evvelki tabah Artor ile vapura bi
nip Atina yolunu tutmu~tur. Arto· 
run babası o~lunu rcddcttijtini 
söylemektedir. 

DiLİMiZ 
58 ıncı liste 

ANKARA 9 1 A. A. > - T D T. Ce-
miyetinden . 

Karşılı klan aranacak nrapçn ve larsçn 
kellmelerin 56 numaralı listesi şudur· 
ı - SeJAlılyet 6 - Sıhrıyct 
2 - ~nmlmf 7 - Sınıf 
3 - Sanat 8 - Sulp 
4 - Sarrıyat <} - Sunt 
S - Sıfat 10 - Suret 

- Çapkının biri kızınızın peşine takllmış, onu davet 
ediyordu. Ama kızınız herifi kovdu. 

- Öyle ise yanllmıtsınız. O benim kızım de§ildlr. 
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Kizın1 Kara Bekir 
Paşanın davası 

~SON HABERLER 
V A K I T' ın Hususi Telgraf /arı 

llaşmakaleden Devam / lan kıt'alarımızın ateş hatlarını 

İstanbul nleclisi Meb'usam mu- takviye etmesidir. O halde Kara 
vafık görürse dağılmalıdır, demiş- Bekir Paşanın mantıkı ile bu kıt'a· 
tir. Bu fikrini de gene Ankaraya tarı Erzurumdan Sakaryaya ge -
bir telgrafla bildirmiştir. Bu tel- tirmiş olan zabitler: 
grafı da gene gösterir ki Paşa " - Sakaryayı biz kazandır
o zamanki memleket vaziyetini ve dık. Bu sur~tle Dumlupınar zafo
ihtiyacını asla kavramış değildi. rinin kazanılmasını da biz t~min 
O vakit Kara Bekir Paşamn bu ettik. Binaenaleyh Dumlupınar 
mütaleası ile hareket edilmiş ol- zaferi bizim eserimizdir!..,, 
ıaydı milli hareket daha başlangı· Diyemezler mi? Dumlupınar 
cmda sönmeğe mahkılm olacak - öyle bir zafer abidesidir ki onun 
tr. Bunun için Yunan kuvvetleri - inşasında bütün milletin hakkı 
nin Anadolu içerilerine ordular vardır. Bütün kumandanların, 
göndermelerine hacet kalmıyacak- bütün zabitlerin, bütün neferle
tı. rin şeref hissesi vardır. Fakat 

Binaenaleyh siyasi basiretinin bunların hepsinin üstünde Büyük 
bu derecedeki mahdudiyeti tarihi bir halaskar kumandan var ki bü
hadiseler ve vesikalar ile sabit tiin binlerce, yüz binlerce şeref 
t1lan bir zatın şimdi ortaya çıka - hissesini şahsında temsil etmek· 
rak "Milli hareketi iptida ben dü- tedir. Bununla beraber Büyük 
§Ündüm. İptida ben işe başladım. kahraman Gazi Mustafa Kemal 
Bütün yapılan işlerde en büyük bile hiç bir vakit: 
muvaffakıyet hissesi benimdir.,, - Milli mücadele yalnız benjım 
Demeai ve bütün cihanın hürmet eserimdir. Sakarya yalnız benim 
ve takdir ile karşısında eğildiği muvaffakıyetimdir. Dumlupınar 
Büyük Reisimiz ile şeref yarışına yalnız benim zaferimdir .... ,, 
çıkması her halde muhakeme se • Dememiştir. 
lametine delalet edemez. (Üçüncü makale yarın) 

Hayretimizi arttıran şey şudur Mehmet Asım 
ki "Milli mücadelenin en büyük ===-=--=-==-=-~~".'!':"'--==--:-:----=----= 
ıeref hissesi benimdir,, davası bu 
mücadelenin büyük ve küçük bü -
tün kahramanları meydanda ve 
hQyatta olduğu bir zamanda ve 
hakikati gören ve bilen bütün bir 
neslin ve bütün bir cihanın gözü 
önünde oluyor! Bahusus Büyük 
Gu~jnin mücadeleye ait bütün es· 
rarı tesbit elmiş olan nutkunda
ki reMni vesikalar hilaf ıaa olu· 
yor! 

Yugoslavya ve 
Bulgariya 

Arasında dostluk tesisi 
için bir konferans 

Tan gazetesine Sof ya muhabiri 
bildiriyor: 

Yugoslavya ve Bulıar kiliseleri 
konfer.ansı, Sofyada ve (Rila) 
ımanastmnda toplanmı~ ve müza • 
kereler iki memleket münaseba
tında bir salah husule getirecek 
bir samimiyet havası içinde geç
miıtir. Ohrida piskoposu Niko· 

- -
Telefon şirketi 

memurları 

Posta telgraf umum mü
dürü Fahri B. ne diyor 
ANKARA, 9 (Hususi) - Posta 

telgraf umum müdürü Fahri Mey· 
le konuştum. İstanbul telefonları · 
nın otomatikleştirilmesi üzerine 
vazifelerinden çıkarılacak me -
murlardan ekseriyeti Türkler teş· 
kil ettiği etrafında buraya akse · 
den haberi sordum. 

- Bunu İstanbul bilir. Mama· 
fih böyle bir !ey olduğu benim de 
kulağıma aksetti. Fakat resmi bir 
malumat yoktur. Hali hazırda ri • 
vayet halinde bulunan bu haberin 
teeyyüt etmesini temenni etmem, 
dedi. 

Mersin şehri 
Hakkında seyyahların 

intibaları 

MERSİN, 9 (Hususi) - Bugün 
limanımıza gelen Ankor vapurun· 
da görüttüğüm seyyahlar Mersini 
küçük bir Avrupa şehri kadar gü· 
zel ve çok temiz bulduklarını söy· 
lediler~ 

Doktorluğun başlangıcı 
bayramı 

İZMtR, 9 (Hususi) Doktorlu -

ğun başlangıcı 12 mayısta etibba 

cemiyetinde tes'it edilecektir. 

lzmirde köylü bayramı . .. 
1ZM1R, 9 (Hususi) - Halkevi Kazım Kara 'Bekir Paşanın bu 

meselelerdeki kusuru şüphesiz ha
miyetsizliği değildir. Vatanın iyi· 
liğini arzu etmemesi değildir. Va
zifede gayretinin zaafı değildir. 

Nihayet §ark cephesinde yaptığı 

hizmetlerin kıymetsizliği de de· 
ğildir. Onun kusuru sadece tabii 
kabiliyetinin içine girmiş oldu
ğu büyük kılavuzluk davasına nis· 
petle kifayetzisliğidir. Mühim za
manlarda davayi tehlikeye düşü • 
recek yanlıt tedbirleri doğru zan· 
netmeıidir. Muhterem Kara Be · 
kir Paıamn. bu hakikati hala an -
lamamıı görün.mesi çok gariptir. 

bir köylü bayramı yapmağı karar· 
laştırmıştır. Bugün muhtelif köy -
lüler şehre getirilerek meccanen 
Sinema vetiyatro gösterilecektir. 
Bu hususta hazırlıklar ba~lamış -lay tarafından mükerreren izhar 

edilen ve Bulgar mahafilinde iyi tır. 

Evet, Kara Bekir Paşa şark 

cepheıi kumandanlığında hizmet 
etmiştir. Bu hizmetin milli dava· 
nın zaferi yolunda bir şeref hisse· 
si olduğu şüphesizdir. Fakat Ka· 
ra Bekir Paşa bu hizmetine isabet 
eden §eref hisseıinin hakiki dere· 
cesini olduğundan çok, hem de 
pek çok yüksek görerek: 

" - Şark cephesinde ben ol
nıasaydrm miJli haHls olamıyacak
tı !..,, 

Şeklinde bir iddiaya kalkınca 
buna bütün alem güler, gülmiyen
ler hayret eder. 

" - Şarkta Ermeni har~keti 
olmasaydı garpte büyük muvaffa
kıyet olamıyacaktı !..,, 
~ene bu iddia da yukarıdakin· 

den farklı bir şey değildir. Dün de. 
diğimiz gibi Gazinin Baıkuman· 
danlığı altında harbeden milli or· 
du Salarya z~f erini kazanmasay -
dı Anad'oluda Dumlupınar abi
desi kurulamazdı. Dumlupınar ol
masaydı milli halas ta olmazdı. 

Fakat herkes biliyor ki Dumlu 
zaferinin kazanılmasına amil 
olan kuvvetlerden biri Erzurum· 
dan kalkarak iam kırk, kırk iki 
günde harp cephesine yetişmiş o· 

bir intiba uyandıran temennileri Ankarada Cümhuriyet 
kaydetmek lazımdır. Yugoslav Merkez bankası 
kilisesi rnahfellerinin Bulgar kra· 
lile kraliçesi tarafından gördük- ANKARA, 9 (Hususi) - Em· 
leri iltifat Yugoalavyada da iyi lak Ba!1l·ası taraf mdan yaptırılan 
b. · 'b d .,· bina Cümhuriyet Merkez Bankası ır ıntı a uyan ırmıttır. 

k için satın alınmıstır. Banka yakın· Sonra konferansın verdiği a- · 
da yeni binaya taşınacaktır. Emrarlar, bu kabil ahvalde verilen 

basit kararların pek fevkinde· 
dir. Kararlarda, iki millet müna
sebatında daha büyük bir sa.mi· 
miyet ve muhadenet gösterilme • 
si arzusu izhar edilmekte milli 
mefkurelerine dillerine- ve miJli 
vicdanlarına mütekabilen hürmet 
göstermeleri lüzumu da kaydedil
mektedir. 

En nihayet Bulgar kilisesi mü· 
messilleri, Yugoslav rahiplerine 
iadei ziyarete ve müzakereye da· 
vet edilmitlerdir. Kiliselerin 
sulh birliği konferansı, eylulde 
Sof yada toplanacaktır. 

Bulgar komitecileri 

Yunan hududunda bir 
çarpışmıya sebep oldu 
SELANIK, 9 (A.A.) - Alınan 

malumata göre dün Yunan -
Bulgar hududu üzerinde Kılındır 

civarında Yunan toprağına gir· 
mi! bir kaç komiteci ile hudutta
ki muhafız askerler arasında bir 
çarpıtma olmuttur. 

Yunan askerlerinden biri öl· 
mü,tür. Kaçmakta olan komite -

lak Bankasının da ıimdi bulundu· 

ğu binanın gayri müsait olmasın· 

dan Osmanlı Bankasının karşısın· 
da yeni bir binaya taıınma11 ka • 
rar lattırılmış tır. 

İyilik haftası 

Fnınsanın meşhur bU~ Uk g"!IU'tı•lerindl'R 

Jurnııl gr:çenlrrde 1~1llk hıırtaıu dl) e lfU 

karlkatUrU neşretml:ttlr. Burada Hltlerln 

bir YahudlJi öptü~il ,·e bu ııuretle dü'}man· 

ile iyilik hafta .. mdl\ barı.,tığı giirUlınektt•· 

dlr. 

Fakat Alman Bqveklll bu karikatür yü· 

zUnden Franaız ı;areteıılnln Alınıuıyııl ıı 

glrmeıılnl menetmiştir. ".Jurnal,, bu hAdiııc· 

yl yazarken gıızeteoln men'lne bu kıııika· 

tür~n ziyade Alman hlikQmeU aleyhine 

takip f!ttltl lllyuetlq sebep eldutwıu dk-

ciler takip edilmektedir. redlyur. 

- - - -
Emniyet memurları 
arasında değişiklik 

ANKARA, 9 (Hususi) ..!.... Emni· vekaleti hukuk müıavirliğİ 
yeti umumiye beşinci §ube müdür· rinden Bahir Bekir, Ba , 
lüğüne Siverek kaymakamı Mem • Fatih kaymakamı Veli, fatı 
duh, Mersin Emniyet müdürlüğü· i tanbul belediyesi mektuçcutf 
ne İstanbul Emniyet ikinci şube , luk, Çiçekdağı kaymaka 
müdürü Ata, Eskişehir Emniyet mahalli idare şeflerinden 
müdürlüğüne Konya Emniyet mü· Sındırgı kaymakamlığına 

dürü Yusuf Ziya, Samsun Emniyet !er idaresi şeflerinden r.i 
miıdürlüğüne Adana Emniyet mü· 1 Çivril kaymakamlığına He 
dürü İhrahim, Kastamoni Emniyet 1 da Nahiye müdürü Eşref, 
müdürlüğüne Samsun Emniyet ı kaymakamlığına Ceyhan 
müdürü Sadettin, Konya Emniyet müdürü Fahrettin, Torbalı . 
müdürlüğüne Kastamoni Emniyet kamlığına Küçükpazar nabı1' 
müdürü Halit, Sivas Emniyet mü· dürü Muzaffer, Kllraiıah 
dürlüğünc Eskişehir Emniyet mü· ı kamlığına Mersin nüfus ,;ı 
dürü Mahmut Beyler maa§larile Rebii, Reıadiye kaymaka 
naklen tayin edilmitlerdir, Alemdar nahiye müdürü 

İ&tanbul ikinci şube müdürlüğü- Haymanaya maiyyet me111ıır 
ne polis müfettit muavini Demir dan Kamil, Mesudiyeye Rifl 
BP.y terfian tayin edilmişlerdir. fus müdürü lımail Hakkı, 

Kaymakamlar arasında lıya Kütahya nüfus müdürii , ,, 
de~Utikllk Karacasuya vilayetler idaretl 

ANKARA, 9 (Hususi) - Birin- lerinden Necat, Karadirnıi>'' 
ci umumi müfettişlik yazı itleri ya nüfuı müdürü' Rifat, Ko 
müdürlüğüne Kırkağaç kaymaka- ye Çavu§ nahiye müdürü ~ 
mı Rauf Bey, Kırkağaç kayma- Merzifona vilayetler idare~' ~ 
kamlığına Gördes kaymakamı Fu- rinden Şemsettin, Emirdag tı 

at, Gördes kaymakamlığına Diyar· makamlığına vilayetler id~ t 

bekir maiyyet memuru Mazlum, lerinden Ahmet, Ceyhan 1" f 
adalar kaymakamlığına Beykoz kmalığına Dolapdere nahiY' ~ d 
kaymakamı Reşat, Beykoza Şile dürü Abdullah Fehmi Beyler 
kaymakamı Ihsan,' Şileye Dahiliye edilmişlerdir. 

... 

Yeni birtren hattı Dt:yuğlunda biiY' 
ANKARA, 9 (Hususi) - Mev

suk menbadan aldığım bir habere 
göre hükumet Balıkesir-Çanakka· 
le arasında yeni bir tren hattı dö
şenmesi hakkında tetkikata bulun
makta dır. Hat 150 kilometre ka· 
dardır. 

Ceneral Plastras 
MERSİN, 9 (Hususi) - Cene· 

ral Plastirasi taşıyan Mesajeri 
Maritim kumpanyasının Ankor va 
puru bugün Radostan limammıza 

gel mittir. 
Firari ceneral Berut yolile Mar

!ilyaya gidecektir. 

Meyhane kavgası 
IZMIR, 9 (Hususi) - Seferihi· 

sar da İbrahim isminde biri mey • 

hanede toför Şerif ve Recebi yara· 

lamı§tır. Yaralılar hastahaneye 
kaldırılmış, carih yakalanmıştır. 

Giresun Belediye mecli
sinde Hanım aza 

bir yangın 
DUn gece ~ıkan bu'*'~ t 
yUzUnden bir adam çı~ ~ 

Dün gece Beyoğlunda ~ 
Mescit civarında dört bin•Y1 

den bir yangın çıkmıttar. 
1
/ ~ 

Yangın Aımalı Mescitte !.ı / l' .,,, ... J 
minare sokağında Novotn•. ti'.. l'I 
rangoz dükkanından, bir ıb / l 
göre elektrik kontağınd•ıı~; 
mıttır. Sıra ile yanınd it; 
ğer üç binaya da sttt" / 

atı,_ ~ 
evden çıkarak ura ile Y ~f 
diğer dört binaya da 1 .,,,/ 

bunları yakmıştır. Y angıll at~ 
da çıktığından evler de y JJiif'ı 

1 rı of larm uykuda bulunma a ı,e1" .J 
bir karışıklık ve telaıa ,e e"JI'". 
vermİ§tir. Bu yüzden bıl ,ı,ıJI 
yaşıyanlar ancak gece k•Y .,, ~ 

· (et Jıt 
le evlerinden çıkabil111•f ,ııP r 
bir ıeylerini kurtara111aırı1• i~;ıt 1 

·1dii1 11~ Geç haber verı 1ııt" 1 aırı• .. 
f aiye yangının bati tit'b~ 

GiRESUN, 9 (A.A.) - Hüsni· a 1e ,-
ye Fikret Hanım !ehrimiz beledi- ancak yarım saat sonr ıcliJıle" fi 
ye meclisi azalığına seçilmittir. 
Hüsniye Fikret Hanım ıehrimiz be 

lediye azalığına seçilen ilk kadın 

azadır. 

Dolmabahçe sarayı 
ANKARA, 9 (Husuıi) - Dol

mabahçe sarayının tamirle içinde 

bazı tadilat yapılması için meclis 
bütçesine tahsisat konmuıtur. 

Resmi merasimler 
programı 

ANKARA, 9 (Husuıi) - Res-
mi merasimler programı timdiye 
kadar belediyelerce tesbit edilmek 
te idi. Bu selihiyet meclise veril -
mİ!tİr. Badema merasim prgoram
ları mecliace tesbit edilecektir. 

mİf ve yangın yerine ge Jı'ıfı , 
ra da borularda su butaırı•~t..~ 

·ı ft~b" giliz sefaret hanesı e ~ 

daki musluktan su aııııak ,P 
riyetinde kalmıttır. _,,ı,ıcl lf 

Yanan evlerde yatı"/,.~ il' 
Tepe başında kasaplık ;,.ar ~ı· 
zatle bir Macar faı:ta t d,.ıı .... i 

tar e'r 
meli göstermitler, b'1

11

1
. e -

ak 111 
carın ha:.taheneye n ~ 

riyet hasıl olmuıtur· el•'-~~' 
Yangın geç vakte ~:.~ ~ 

etmit ve zorlukla to bit ~"' ...f 
. . y "ç evle I" ,r ı 

mıthr. ar.:n u }tfl~ • f" 
dan başka Kısmet ve d' 
tımanlarının üst 1tatl•rı 
mıttır. 



Abide/erimizin kıg""1lini bilelim -......... ·---·-------··-· --··---.. -·--
stan bula değil bütün 
iirkiyeyeseyyahgelmeli 41Maznun! Sahte para 
Yıırd~!1zun her huca~ medeniyet kaynağıdı~, . Kalpazanlar daha Ancak lüks olanlar Sahte para mese-eleı:uıub _Yunan ve Litin eserlerinden kıymetlıdır ? 
---~~-----------~~ • 1 

elde edilmedi ucuzlıyacak lesi var mı • 

Cigaralar 

Emniyet müdürü de bu Şarapların ucuzlahlması da Hayır, yalnız koruma kanu-
ciheti teyit ediyor düşünülmektedir nuna muhalif olanlar .• 

Sahte yüz liralık ve kalpazan • Cigara ve içki fi:ıtlerinin indi - Dün bir aktam ıazetesinde, 
lık tahkikatına zabıtaca devam o- rilm~i düşünüldüğü, son günler - memleketimize "sahte,, ecnebi pa· 

lunuyor. de, mevzuu bahis olmaktadır. ln - rası sokmak ve memleket dahilin· 
Zabıtanın şimdiye kadar aldığı 

netice sahte yüzlük liraların ha- hisarlar umumi müdürü. Hüsnü E. 
riçte yapıldığı merkezindedir. dün bu hususta bir muharririmize 

Zabıta timdiye kadar bu itten şunları ~öylemiştir: 
dolayı iki kitiyi nezaret altına al- "- Köylü ve halk cigaraları çı· 
mıttır.Bir muharririmizi bu hususu karılmak suretile nisbeten aşağı 
tahkik etmeğe memur ettik. Mu • cins cigaraların zaten ki.fi derece· 
harririmiz Emniyet müdürü Fehmi de ucuzluk temin edilmiştir. Lüks 

. Beye müracaat ederek sahte yüz • cigaraların da biraz ucuzlağtırıl • 
Mardlnde Kaaımpadl9ah blnalar1 ! lük lira sahtekarlarının bulunup k · B ı s' 

il maıını dütünme teyız. un ar ı· el lenelerde seyyah akınları Karamanda, Karamanoğulla - bulunmadığını sormuştur. Fehmi pahiocağı, Boğaziçi ıibi cinsler • ~dlier. aene, muayyen mev • rından kalan abideleri görmek İs· Bey tunları söylemittir: . . 
•c d dir. Bu hususta tetkiklerımız müs-. e, •Yar diyar dolqan A • tiyecek ve her hangi bir vasıta bu· "- Sahte yüzlük liralar mey • 

ıların, lnıilizlerin, Alman· lur bulmaz, Karamana lr..adar se - dana çıktığı ve mesele zabıtaya 
:Y•ıı azaldı. Bunun sebebi, vine sevine gidec~k olan binler~e intikal ettiği gündenberi tahkika· 

. ~uhrandır, deniliyordu. ve binlerce ecnebı mevcut oldugu tımıza devam ediyoruz. 
r 

1 
u •ene ltalya, seyyah a- muhakkaktır. Tahkikat muayyen safhalardan 

~:dan &eçilmez bir hal aldı. Konya, Kayseri, yalnız asarı ati- geçiyor. Şimdi fu ana kadar müs· 
~ . deı sene,, nıünaıebetile ka meraklılarını değil, güzelliğe bet ve kat'i olarak her ıey mey • 
~~•,..:;nayir nıünaıebetile Mi· güzel esere meclup olan herkesi, dana çıkmıştır ve sahte yüzlük li
~lorllftaa .na~rler nıünaıebetile günlerce avundura~ak, hayran e • ra sürenler bulunmuıtur denile· 
ti, Yı bınlerce kiti ziyaret et· decek eserler ve abıdelerle dolu - mez.,, 

'" iı'bat . . dur. ---~~-----
'ön·· ettı kı, seyyah akınla- Mardin, Diyarbekir, küçük, bü- Tatsız mı·safirlik 
ta.. tane ll!!f" 'kt • h l b .. l ·1 -. dtail11ı· -~en fey ı ısadı bu - yük, atsız ve at ı, ütun yapı arı e 
el'-' ~h 1f· Bu seyyah akınların- birer müzedir. 
eliyor lti~den Le Teınps gazetesi Her halde, biz ,u kanaatteyiz, ki 

''nizi '.\.l harabeye yüz tutan abi~elerimizi, 
ederı. 1.1 Pları aşmağa mecbur asarı atikamızı korumag~ ne .k~
'11tı sır · ldu. !:.olini, ortaya dar gayret ediyorsak, abıdelerımı-
~Olc ha~ t.ek'it. edilecek bir zin propagandasını yapmağa, şöh-
hı. arnlar k . . l . . v d t tme . "' 8Uretı~ c;ı ardı. Bızı ret erını yaymaga a gayre e -
h~har etti ltalyayi ziyarete liyiz. 
~Yesirıe a . ve St:yYah haleti ru- 1 Türkiyenin pek çok yeri, iklimile 
.~di. Aın ~ı~~ olduğunu da gös - ı tabii güzelliklerile ecnebileri celp 
~) bir~ ıyeceksiniz ki, İtalya ve hayret edecek mahiyettedir. 
t'tlnıek için ~~leketti ve ziyaret e- ı Bir belediyenin, mensup olduğu 
~ değildir ~Yle reklamlara muh şehrin propagandaıile uğraııp, o 
.. ~rakını u · eyYahların ziyaret !ehri, seyyah tehri yapmağa gay • 
~rı~in ve r:andırahilecek hic bir ret etmesi ki.fi değildir. Turing 
rı.· da sırada e~hu~ Yer yoktur, ii a- klübü teşkilatı genişletmeli ve bü
r1~~rı ilan şohre~lerini ye -

1 
tün Türkiyeye, seyyah celbine ça· 

~ı duyın etm~k mecburiye- lıtmalıdır. Nihayet İtalyanın, Fran 
rı h.. asın B f b"l v. ı . b" d ihr ""1lttgand · .eşer, ıtra - sanın yapa ı ecegı ıey erı, ız e 

orı?'arı teınb 1~· Y enı nesil, gayri pek ala yapabiliriz. Bu hususta 
Ilı arı, tördü~I le~1Y?,r. B.unun için yapılacak masraf, yerine masruf 
teete göl'dükı e:ı .guzellıkleri gör- olur, çünkü ıarfedilen para, mu· 
~k et eı1n~ tekrar görnıe- vaffak olununca, f azlasile geri ge· 

._ ~d-.ı tnek fazrmdır.,, lir. Hem, bu işte, menfaat yalnız 
ti l~ .. lonra Le Temps, F ran- maddi değil, ayni zamanda da 
ı il 

0ldııt rının, İtalya kadar zen- manevidir. 

. :~.~~~:, F ranıada da abide- Dünyanın her yerinde, seyyah 
"' ı ~ "•Unu ·· l" 

ili ,_ t ı.r soy ıyerek, kuv • celbi için hummalı bir faaliyet 
""..: OpaDand 
pı ••)t 'd" ._ aya ıeçilmeıi· var .. Leipzigde son hafta bir sergi 

ler ~' tt 1~h~r. yapıldı. Bu serginin mevzuu seya· 
di,. •114~dti 1 eıerler ve abide • hattir ve gayesi seyahati takviye 
lr.' il,.•. ltalyadan geri mi - etmektir. O halde biz, bu sergi • ...,_ •dır b 
"-tıl.aLı tdece1c ' .. ~~u 'inüna • den, Milano sergisinden çok daha 
'- ~~ degıhz, fakat fazla istifade edebilirdik. 

~~~'t&lrauzu:lan h bir fey var • Abidelerimizin, eserlerimizin 
\' llıı. • .._.•nda .. er bucağında kıymeti vardır ve biz bu kıymeti 
aı.._~. l'e 1 . Yukselen abideler d b A l b 
~ti d atı öğrendik. Şim i, ütün a eme, u 
I~ İr. 

11 
eserlerinden kıy - kıymetlerimizi göstermenin çare· 

~ ~ellİJef · ~erini düıünüp bulmalıyız. 
ı.ıs;. 'Yadan •nın kaynajı olan Sellml izzet 

Bir gece içinde paralar 
nasıl sırroldu? 

Bebekte balıkçı Halit ve Aziz E
fendi isminde iki kiti vardır. 

Halit ve Aziz Efendilerin de
ğirmenci Ömer Efendi diye bir de 
ahbapları bulunmaktadır. 

Değirmenci Ömer Efendi son 
zamanda Halit ve Aziz Efendi le • 
re misafir gelmittir. 

Onların misafirperverliğinden 

emindir. Nasılsa bu misafirlik de· 
ğirmenci Ömer Efendinin pek te 
umduğu gibi netice vermemittir. 
Aktamdan beraberce yiyip içen ev 
sahibi ve misafirler geceleyin o • 
dalarına çekilerek yatmışlardır. 

Böylelikle gece geçirilmi9, fa • 
kat sabahleyin yataktan uyanan 
Ömer Efendi giyinirken bir kere 
de elini cebine atmıf ve paraları • 
nı gözden geçirmek istemiıtir. 

Bu arada bir de ne görsün, de • 
ğirmenci Ömer Efendinin parala· 
rından yedi lirasının yerinde yel • 
ler esmemit mi? ! 

Değirmenci Ömer Efendi buna 
birdenbire ihtimal verememit, 
ceplerini bir kere daha yoklamıı • 
tır. Fakat olan olmuf, paralar git· 
mittir. Bunun üzerine böyle tatsız 
misafirlikten bir fey anlamıyan 

değirmenci Ömer Efendi zabıtaya 
müracaat etmit ve 7 lirasının mi • 
ıafirlikte Halit ve Aziz tarafın • 
dan çalındığını bildirmiştir. Zabı· 
ta misafirperver Halit ve Aziz E -
fendileri yakalamış ve haklarında 
takibata baslamıttır. 

bet bir neticeye erer ve yapacağı -

mız tarifeyi de merciimiz kabul e· 
derse tatbikata ba9lıyacağız . 

içkilerden fiat1erin ucuzlaştırrl • 
mauna lüzum gördüğümüz ve tet -

kikatile meuul olduğumuz kısım 
da şaraplardır. 

Tuz fiatlerine ve ıatıılarına ve
rilecek kat'i tekil de 934 bütçe • 
aile tayin edecektir. 

İŞ Bankası 
yeni ikinci müdürü 

lı Bankası a • 
bone şubesi mü • 
dürü Hamza Os· 
man Bey latan· 
bul ıubesi ikinci 
müdürlüğüne ta • 
yin edilmit ve va 
zifeıine batla • 
mıttır . Hamza 
Osman Bey ev· 
velce Osmanlı 

Bankaunda me· 
Hamza O•ma11 B. mur iken ban -
kacılık tahsili için Fransaya gön • 

derilmit ve ihtisas sahibi olduk • 

tan sonra memlekete dönerek bir 

müddet Oımanlı Bankasının muh· 
telif ıubelerinde vazife almıttır. 

Bilahare it Bankasına geçen Ham

za Osman Bey bankanın muhtelif 

şubelerinde müdürlükte bulun • 
muıtur . 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyaat Gazete 

btanbul Ankara Caddeat, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yazı (Jlerf telefonu: 24371 
tdare telefonu : 2437& 

reırrat adrest: Iııtan bul - ·ı .ucn 
Posta kutuııu No. te 

Abone bedeller• ~ 

Seneli': 
ti aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrktye 

HOO Kr. 
760 • 
tOO • 
iM> • 

l!:Cnebl 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
800 • 

den harice "hakiki,, para kaçır • 
maktan zan altında bulunan kırk 

bir kişi hakkındaki tahkikatın za • 
bıtaca "ahiren,, ikmal edilerek, bu 

husustaki dosyanın adliyeye gön • 
derildiği yazılıyordu. Bu mesele • 

nin, yazılan tekle göre, tashihe 
muhtaç tarafları vardır. Hayli es· 

ki bir mesele olan bu itte mevzuu 
bahis ecnebi paralarının "sahte,, 

olduğu doğru değildir. itin hakiki 
cephesi, ıudur: 

1932 senesinin birinci aymda, 
hariçten memlekete getirdikleri 
130,000 dinarlık ecnebi paraıını 

borsa haricinde Türk paruma tah 
vil ettikleri ve bu suretle borsa ha· 

rici muamele yaparak Türk para· 
unı koruma kanununa muhalif ha-

reket ettikleri kaydile, bazı kim • 
ıeler hakkında yapılan takibat, 

tahkikat neticesinde, bunlann mah 
kemeye verilmelerile neticelenmit· 

tir. D~va, lıtanbul üçüncü ceza 
mahkemesindedir. Haziranın yir· 

mi ikıinde suçluların muhakeme • 
leri görülecektir. 

içlerinden bir tanesi kadın olan 
suçlular, tunlardır: 

Y orgi kızı Madam Vasiliki, yor
gi, tstavri, Mayer, Zaharya, ~oni
da, tstefonoviç, Ligoraviç, Ligor, 

Lefter, Gavril, Nesim, Bireç, Apos 
tol, tstefo, 1ranokos, V asil, Ivan
sernik, Barbariç, Antovan Pa vlo • 

viç, 1van Bernar, Bozunaviç, Kı • 
rerdoviç, Pavli, Anderya, Sırp te
basmdan Tane, saraf Moiz Bahar, 
Agot Izak Naum, Moiz, tzak, Çe-

:. ' ' 
lebof, Yoda Bahar, Sergis, Zira· 
mos, Taledo, Abdülhamit İngiliz, 
Lcpnan tebasından Mehmet Gun
dur, Sadettin ve Hüseyin Hüsnil 
Efendiler. 

Bunlardan bir kısmı, Yugoılav • 
ya ve ltalyadan dinar getirmek, 
bir kısmı bunların borsa haricin· 

de Türk" parasma tahvilne delalet 
etmek, bir kısmı dadoğrudan doi • 

ruya bu tahvil itini yapmaktan 
suçlu görülmütlerdir. 

Diğer taraftan, bunlardan bazı· 
tarının timdi memleket haricinde 
bulundukları anlatılmıtbr . 
sUllllKllllHIHlllmııHllNı11HllntlHKftKlttıUlllMllHUlttntllllllltlllllll .. ,..,...._] 

lımnınm?n~m•!.~,""~~ı~~~ı~mın!~~!~-11 
10 Mayıs 1918 

• - HükOmetl Oımarılye Ue Katkuya 

hUkCılll('ti bf'ynlnde cr.nyan edecek Mılla mil-

zakeratma ~mur hf'yetl murahhaaal O.. 

"i~ ••11e dai 1' Arıadolunun her ~:============ 
~-'tlerin b 

1 
~~ muhtelif mede • Konseryatuvar taşınıyor 

~"" ı.ı •ra111:tıld 
, 1 e•cutt ~rı eserler bu • Senelerden beri Şehzade batın· 

maniye nf'zcllncle mU,u·lr 91fatlle ta)ia O

lunan Karablııar meb"uııu Ata Otla Abmd 
llln Ucretlerl : Su mu .. tehassısı gı"ttı• Bl"y ile HUIM'yln zade doktor All Bl"y düa 
Tl<'arl llAııların ilin eahlff'll'rlnde aantı-

~ '"• t~.:b~.•kı devirlerin ih- daki eski binada birleşmiı olan 
"-'ı. h•r•p ol" u Yiizünden, pek konservatuvarın T epebaıında es -
'-

1
', bıaliink~n bu. abideler ve e- ki Kohot oteline tatınmasına baş

~~•lerj Celp v tekıllerinde bile, lanmtıtır. Otel seneliği 3000 lira -
~!ettedirler ;.f hayret edecek ya iki sene müddetle kiralanmış • 
~· •llcleJci IQu~ ılet tehri ha- tır. Kirgir ve 28 odayı muhtevi o· 
~ laat •e Be Z.nı Apolon ma- lan otel binası biraz tadil edil
~ h alcıııı. rıa11ıa harebeleri, nıektedir. Yeni bina yapılıncaya 

"erlerclir, ·!'!na Jol açmaia k1 • kadar konservatuvar burada ka· 

lacaktır. 

latanbul su tesisatı üzerinde mi 30 kuru~tan bqlar, ilk ııahlfede %SO Batuma mülf'Vl"«lhf'n hareket etmlılerdlr. 

• - İzdivaç talipleri: Mütekait memarlal tetkiler yaprak şehre verilen su kuru,a kadar ~ıkar. mlllklye&!n bir zat H - ıs arumda, or-
k v it l BU~·Uk, fazla, df'Hmlı 114n \'erenlere alt mi tarının çoga ı maıı mevzuu ta boylu •n uçlı mavi södll bir banma 

üzerinde bir rapor hazırlaması için ayrı tenzllAt vardır. taliptir. 
Resmi Ulnlarm bir utan 10 kuruştur. 

belediyece çağırılan su mütehassı· 40 Yatmda ıık bir hanım mötekalcllach!a 

ıı Viyanalı M. F elner buradaki KUc:Ok tllnlar: bir uta taliptir. 

tetkiklerini bitererek memleketi • Bir defası 30 iki defası 60 Uç detuı ~ 2% yaşında ilk bir hanım pederi uk• 

d M •• h v· dört ı/e!Ut i5 ve OD de!uı 100 kUl"UflUr. oldu&..•ndan kend.lal de bir aakf!re taliptir. ne önmüttür. ute aıııı; ıya- Uç aylık UAD verenlerin blr defam mecca- ,. .. 

nada raporunu yazacak ve bir ay nendir. Dört ııatın J:e<;en llAnların '"z•~ S8 Y&fmda bir erkek tabakal mutan .... 

kadar sonra tekrar buraya ıele • ı ntırlan beı:ı kttru§tan hesap edlıır. ~ tadan afife ve umuru ~ytty.ye ati• 
ı '9,, %8 - sa yaıında bil' reftkal laaya&a taliptir. cektir. ..._ 
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[ Iktısadi Haberler ] 

Cenubi Afrikada Türk 
tütünü diye satılanlar 

Tohumlar bizim tohumlarımızdan, 
fakat iklim kuvvetlerini çok azaltmıştır 

Cenubi Amerikanın bu seneki 
tütün rekotlesi 41,960 kental oldu
ğu anla~ılmıştır. Bu miktar geçen 
seneye nazaran o/o 57 noksandır. 

Bunun iki mühim sebebi vardır. 
Birisi son zamanlardaki kuraklık 

ve ikinci sebep te Cenubi Afrika· 
da ekilen tütün tohumlarının bo • 
zulmasıdır. 

Cenubi Afrikada evvelce hiç tü
tün ekilmezdi. İngilizler bilhassa 
Kap ayaletinde tütün mahsulünün 
iyi yetişeceğini anlamışlar bunun 
üzerine dünyaca tanınmış olan 
Türk tütünlerinin tohumlarından 
alarak cenuba göndermişlerdir. 

Filhakika bu tohumların mah -
ıulleri çok güzel netice vermi~ ve 
dünya piyasasına (Türk tütünleri) 
na.mile ihraç edilmiştir. Fakat to· 
humlar iklim ve toprak değiştirdi -
ği için kuvvetini kaybetmişlerdir. 

Mahsulleri de son senelerde bilhas 
sa bu sene ibu yüzden çok azalmış
tır. 

İngiliz iktısat gazeteleri Türki
yoden yeni tohum getirtmek lazım 
geldiği fikrini ileriye sürmektedir· 
ler. 

Türk tütüncüleri ,tütün tohum
larının memleketten çıkartılma -
ması için hükumetin nazarı dikka
tini celbe karar vermişlerdir ve 
Ticaret odasına müracaat etmiş -
lerdir. 

Ticaret odası lktısat vekaletine 
bir raporla tütüncülerin arzuları -
nı bildirecektir. 

Yugoslavya ile Yunanistan 
arasında ticaret · 

Yugoslavya ile Yunanlılar ara• 
11nda evvelce yapılan ticaret mu -
kavelesinin müddeti mayının so -
nunda bitmektedir. 

Yunanlılar ile Yugoslavlar mu
kavelenin uzatılması için yeniden 
müzakereye başlıyacaklardır. 

Yugoslvaya hükumeti yeni mu -
kavelede ne gibi ahkam bulunma
sının faydalı olacağını bütün Ti -
caret odalarından sormuştur. 

retlerindeki tenzilat için iki taraf 
arasında yapılan uzun müzakere -
ler iyi netice vermiştir. 

Halı tacirleri de Rıhtım şirketi 

ile uyuşulamıyacağını anlıyarak 

Ticaret ~dasına müracaat elmi! -
ler ve kendileri için bir antrepo 
bulunmasını rica etmişlerdir. 

Ticaret odası bu müracaat üze -
rine bir komisyon seçmiıtir. Ko -
misyon Boğazda rıhtıma yalnız ol 
mak şartile bir antrepo yeri bula -
caktır. Bulunan yer hakkında lktı-
5at vekaletine malumat verilecek 
\·ekalet kabul ederse derhal antre
po tesis eidlecektir. 

Ticaret odası ayni zamanda halı 
tacirleri ile Rıhtım tirketi arasın -
daki müzakerelerin müabet netice 
vermediğini de lktısat vekaletine 
bildirmiştir. 

20 ,günde yumurta 
götüren vapur 

Yumurta tacirleri nakliyat ücret 
\erinin fazla olması ı~artısında bir
leşerek bir vapur kiralamışlar ve 
bu vapura mallarını yükleyerek 
Barslonaya sevkiyata başlamışlar
dır. 

Ancak kiralanmış olan vapurun 
sür'ati çok az olduğundan lstan -
buldan Barslonaya kadar olan yo
lu 20 günden evvel katedemiyece -
ği Ticaret odası tarafından haber 

alınmış ve tetkikata başlanmıştır. 
İhbar doğru olduğu takdirde yu 

murtaların bu müddet zarfında bo 
zulacağı ve tacirlerin ziyan edece
ği ihtimaline kartı oda tahkikatını 
en k?sa zamanda bitirecektir. 

Benzine ispirto 
karıştırılması 

Ticaret oda&ı tarafından yapı -
lan benzine İspirto karıştırılması 

hakkındaki tetkikat bitirilmiş ve o
da raporunu hazırlıyarak lktısat 
vekaletine göndermiştir. Ticaret 
odası bütün memleketi alakadar 
eden bu mühim mesele hakkında 

bilhassa şu noktai nazarı ileriye 
sürmektedir: 

1 - Uç ayda bir defa benzine 

(KISA HABERLER) 

Muallimler ve sigorta 

Maarif vekaleti muallimler ara
sında bir içtimai sigorta yapmak 
üzere hazırlık görmektedir. Bu hu
susta bir tamim yapılmış, 1500 
muallimin buna taraftar olup ol
madıkları sorulmuştur. 

Eski . eserler bulunuyor 

Ankarada Yalıncak köyünde 
asarı atika ara}lırması devam et -
mektedir. Yen iden eski medeniye
te ait kıymetli eserler bulunmuş -
tur. 

Darülfünun isUihı 

Ankarada bulunan Darülfünun 
müderrisleri Maarif vekili Retit 
Galip Beyin riyaseti altında top • 
lanarak Darülfünun ıslahı etrafın
da fikirlerini söylemitlerdir. 

Fakülte reisleri de ayrıca birer 
muhtıra ile fikirlerini bildirecek -
lcrdir. 

Kapıcıların muayenesi 

Otel ve apartıman kapıcıları da 
sıhhi muayeneye tabi tutularak 
sıhhat cüzdanı alacaklardır. 

Sekiz antrepo 

Rıhtım şirketi tarafından Kasım 
paşa ve Kabata~ta muvakkat se -
kiz antrepo açılacaktır. ihtiyaç gö
rülüne hu adet daha çoğaltılacak
tır. 

Hava yolları 

Türkiye hava yolları hakkında -
ki kanun layihası meclis ruzname· 

Bu aktam MELEK 

dE·C'E··i "KüŞLARı 
MYRIAM HOPKINS 

ve meşhur 'THI.': GA~ADIA~S,, caz1 tarafından 
!Azım bir film~ ilhtten : 

1 Jcr halde goriil 

Paramount halihazır dünya havadisleri 

Bu ak9am E L H A M R A 
MAURICE CHEV ALIER - Jeannette Mac D0 

taıafından temsil edılmiş dünyanın en güzel filmi 1 

Aşk Resmi Geçidı 
!~itilmemiş yeni lO şarkıslle \ 'C yeni sahnelerle 

YEni VE ORiJinAL KOPYESi 
füveten ~ PARA!\lOU~T SESLi Dünya ha\ adi teri 

r ' TAKVİM 
Çarıamba 

10 · Mayıs 
15 Muharrem 

l'erşembe 

11 Mayıs 
16 Muharrem 

Glın do~uşu 4,4:' 4,47 
Gün latısı 19,16 19,16 
Sabah aamazı 4,05 4,05 
O~Je camızı J'i,10 12, Hı 
lt.indl aamaıı 16 • .ı6 16,06 
:\L:sım namazı 19,16 19,lfi 
\'atsı namazı 21,03 21,03 
imsak 2.45 2,45 
\'ılın geçen ı:üalerı !;\O 13 ı 

L:alan .. 23R S31J 

IL\.VA - Yeşllköy aı.kerf rasat merke

:ı:lnden verllt'n ma.lümata göre, bugUn hava 

buluUu ve ıarp lıtlkametlerden ruzıArlı o

lacaktır. 

Dünkü sıcaklık en fada 21, ı•n az 1 S de

rece, ha,·a tnı;\ iki 7117 milimetre idi. 

BORS;\ 
[fliıalarında yıldız iş:ırcti ols111~ 
lerinde 9 :\layısta muamele 0 

Rakk:ımlar kapanış fiyaclıınnt . 

Nukut (5~ 
Kurus 

•20 1. Fransız 17 ı,-· 
• ı Sterlin 720 -* ı Dolar 1'11 ,·-
•20 Liret 21 .-
*20 r. ııeıçııca 116,-
•20 Drahmi 24,50 
*20 lsvlçre 820-
•20 Lc\•a 23 50 
• ı Florin ııo,-

•20 Kuron Çtk 122.-

Çek fiatları 

•r.rı~ 12 06 ı •rr:ı~a 
*T.ondra 71:'- *\'lyan' 
•'\c\·York 115460 • :'lladril 
• MllAno 9.o:- * Herlln 
• BriiL;seı 3.4075 * Varsov• 

sine alınmıştır. idare hükmü şah- ı R A D y O 
siyeti haiz ve sivil olacaktır. Eşya =-:....-=-=--==~====~=~· 

•Atına SO 84- ı *l'eştc 
•Cenevre 2.;562 *Bllkre' 
•Sofya 68.54- • HclJ!r:ıt 
_•A_m_s_ıe_r_da_m __ ı._ı iB~ * l\1~ 

ve eşhas için idare ve posta mü • 
nikalatı için posta ve telgraf ida
resile müftereken tanzim edilecek 
nakliye tarifeleri lcra vekilleri 

heyetinin tasd''~i ile keabi kat'iyet 
edecektir. idare haziranda faaliye
te geçecektir. 

Muallimler kampı 

Temmuz ve agustos aylarında 

mektep muallimleri iki kamp ku
racaklardır. Kamplardan bir Zen
cirli kuyuda, diğeri de Çamlıcada 
kız orta mektebi civarında olacak
tır. 

Şenlik ve istiklal marşı 
19 mayısta yapılacak olan id

man şenlikleri F enerbahçede ola
caktır. Bu seneld şenliklere 3 bin 
erkek, iki bin kız talebe iştirak e
clecektir ve beş hin talebe hep bir 
ağızdan istiklal mar!ı söyliyecek -
lerdir. 

Bugün 
18TANBtJL-

18 den 18,15 kadar Saz (Muzaffer B'y). 

18,45 ten rn,ıo kadar OrKe&tm. 11),10 dan 

J9,SO kadar Konferanı. (doktor Tevfik İsmail 

Bey tarafından) (Veremden korunma). 19,SO 

dan 20,00 kadar Orkeı.trıı. 20,00 dl'lt 20,30 

kadar Sa:r; (Hamiyet Hanrm). 20,SO dan 

21,00 kadar Saz (Saniye Hanım). 21,00 den 

21,SO kadar Saz (Mahmure Hanım). 21,30 

dan 22,SO kacbr Orkestra, Ajan<ı \•c Bor'!a 

haberle-ri, saat ayarı. 

A N R. A n A (1553 m.) 

12ıSO - lS,80 Gramofon. 18 - 18,.&0 Ri

yuetlcümhur flllrmonlk orkestrası. Weber 

Ouvertoure Yubel. Orkestra refnlw.tlııdo ke

man konseri (Ekrem Z<'kl B. T.). 18,ıo -

19,15 Gramofon. 19,U - 20,10 Dnnt1 mu iki· 

ıl. 20,10 - Ajans haberleri ve ha\'a raporu. 

V 1 1' A N A (518,1 m.ı 

12,80 Konser - 13,40 PU'ık - 14,10 r
llk - 16,65 Plı\k - 21 )fusikl - 22,55 Kon-

ser. 

1. E l P Z 1 O (3811.R m.) 
'7,t:; Jimnastik - '7,Sıs Konı1t'r - ıs Kon-

Esham 

• iş Rankası g 50 ı Tcrko~ N 
.Anadolu 'l5 25 *Çlmeut0 

,eıı 4;'31 ı ( n~ 
Şlr. Hayriye ıs. Şark l)C., 
·ı ram\·av 4.30 flalvıı et 
lJ. Sigorta 10,30 ı Şark ıtl· 

_B_oı_no_n_u __ 2_ı_,2_5 __ 1_·c_1eıoıı '/ 

istikrazlar Ts~ 

in. dahili 9!). J 
S:ırli: l>.yolları 2.80 

• D.Muvahhade 53.-
Gumrukler 5 55 
Saydı maht 
Batdaı 
Asl.:triye 

!"'"""""' """"'vı;'~i' ""nı;ş;iyat 
~" 111 111111 11111111111111 1111 ııınuunııııııııııı ıııı 11111111 

,,_., 

Azerbaycan yurt ., 11 I 
dolt' On altıncı sayısı 

dericatla çıkmıştır. I 
Atsızın defter'~ 

Ticaret odaları bu hususta fikir -
)erini bildirmiştir. Bu fikirler için
de bilhassa Üsküp tcraet odasının 
noktai nazarı çok mühimdir. 

ispirto karıştırılması için bir nis - ==---=-~~-==-=-=-==-==-=:=== 
bet teshit edilmesi. Yunus Emre divanı 

aer - 21,lJ Konser - 23,lİ.s Danıı. 
·· l' K it I'. ~ ı:ıuı .2 m.ı 
IS PlAI• - U,15 PIAk - ıs Bando -

Lutfi Oğuz Beyin . de 
Mersinde basılmıştır. tçıJ1 tl 
ve ictimai menşureler 

Üsküp ticaret odası yeni mu -
kaveleye ilave edilmesi lazım ge -
len meselerden ihraç bedellerine 
itiraz etmektdir. 

Odanın fikrine göre; Yugoslav 
ihracatına mukabil ihracat bede -
linin o/o 25 ninin Yunan emteası
na mukabil ödenmesi hakkındaki 
kararın (3 10) a indirilmesi la -
zım!lır. 

Bundan maada Yunan tacirleri -
nin Yugoslav tacirlerinden alma -
ğa mecbur oldukları o/o 35 maim 
azaltılması lazımdır. Ayni zaman -
da mukaveleye ithal eidlen malla -
rın kıymetçe ayni ayarda bulunma 
larına dikkat edilmesi faydalı o -
lacaktır. 

Yugoslavya hükUmeti bu nok -
tai nazarı müzakere esnasında 
müdafaa edecekmiş!. 

Antrepo Ücretleri ve 
hah tacirleri 

Transit halı tacirlerinin Rıhtım 
tirketinden istedikleri antrepo üc· 

2 - Denzine karıştırılacka is -
pirtonun % 99,7 nisbetincte saf ol
ma~r. Bunun için ahkam konul -
masr. 

3 - Fiatin tcshit edilmesi. 

İspanya Türkiyeden 
yumurta almak istiyor 
ispanyanın tanınmış ticaret mü

essesinden birisi Jatanbul Ticaret 
odasına müracaat ederek Türki -
yeden mühim miktarda yumurta 
satın almak istediğini bildirmiş ve 
kendisine Türk yumurta tacirleri -
nin tavsiye edilmesini rica eyle -
miştir. 

Oda bu müesseseye yumurta ta· 
cirlerinin listesini göndermiştir. 

Baron Roçild geldi 
Maruf zengin Baron Maurice de 

Rotschild dün şehrimize gelmiş, 
Fransa sefiri tarafından kaı-şılan
mıtlır. 

Fransa sefirinin misafiri olan Ba 
ron Rol!child bir kaç gün lstan
bulda kalacaktır. 

Türldnin Onıiros'u ve en büyük ttalrl, 20,.ıo Plik - 21 Kon!'ler - 21,20 Senfonik 

l'unus F~nre J>h·anı Türk barflerile, dıinra- konser - 22,13 Konser - 22,45 Romen mu-
"ikisi. d.ald malfım biltUn yazmn nüııhalardan isti· 

nefl., bir suretti' ta· 

bcdilmiljtlr. Fzun bir muknddrmedıı Burhan 

Cınlt n ey Yunusu her noktal naıardı\n tahlil 

\'e tetkll-: etmektedir. Fiyatı 7:> ı.ııru,tur. 

Yunus Emr~ haklnnda bazı 
fikirler 

l\Ianc\'I mertebelerden her hangisine te· 

rakki f'Jledim ise 

Şu Türkıncıı hoca ı Yunuı. Emre önUme 

çıktı 

Mevlana Celalettini Rumi 
Yuıımı F.mrrnln ıııı:r.mettlğl hikınt"tler 

Türk li anında hiç Jtlınqrye ıı:tslp olm:tmıt· 

tır. Ondnn onra gelen nlrlt"r onun sofra

sında tııfcyli olmuşlıırdır. 

Bursalı İsmail Hakkı 
JJs:ını Türki lizen' mıınıı IC"ra eylemi, 

er, Yunus Emre hauctlcrldir. 

Olanlar şeyhi İbrahim efendi 
B:ı J.ltapt ~ ruhun biiyük1ilğU, vUcudun 

fnnlllğl, lteııdl tnlllml71 ~ arat:ımam:ık r.-Jtıke-

ı< o ~ı ı\ ı uı.2 m . ) 

20 Haber - 21 PIAk - 21,ııo ~por -

ıı,.ıs Opera. 

H ti I> ı\ r Eş 'I' F. (5."iO.~ m . ) 

13,o:s Ktmıın - 18 Çt;an mtıtr;lkl - 21 

Konser - 2t Musiki. 

V .\ R ~ O V ı\ (1112 m.) 
lS,10 Pllik - 17 Pilli< - 18.30 l'l!lk -

19 Kon'ler - 2:!,10 Piyano 23,1.3 l);ıns -

~ı Dan,. 

Yarın 

A N K A I{ A (1553 m.l 

12,30 - ıs.so Gramofon. 18 - 18.~.> .\

laturka sın:. 18,-l.> - 19,20 \'lyolon el konse

ri. 19,20 - 20,10 Alaturka saz. 20,10 -

.\Jnnt habf'rleri \ '<' ha,·n. r:ıporu. 

V l \' A !'il A 15111.1 m.ı 

12,SO Musll,t - 13 Konı1t"r - U,10 Kon-

'"r - 16,33 Konser - 18,20 Kon"!'r - 20 

Konser - U,SO '.:\luoılkl - 2t Dıtn11. 

ı. r. ı r z ı o c :-.8ıt.n nı.ı 
7,l:S .ıımnutik - 7,8.'i ıconser - ıs Kon-

ti, nklımı7.ln hlssiyntım11.m mUcadelesl, in- &f'r - 17 Konııer - U,20 Kon!M'r - 2S,30 

sanh·!'tln hUtün sefalet \'il uh·Iyetl, ııtırap Haber. 

ve tese.llhıl vnrdır. H n K R F, ş (S9U m.) 

Burhan { mit 1s Plik - H,115 Pt~k - 18 Kon~r -
Ynkmı!a İngilizce ve Franııı.oaya ıercllnıt'! %0 l'lAk - 21,U Pl)'&.rıo konııer - 22, ı:; 

Vlyolan1el. 

T av;iye ederiz. • /, 

Yakup Kadri Be~ı~,ı 
1932 senesinin ~ile ,.rel 

Sovyetler İttihadını 7.•Y Jri ~r 
muharrir Y akup l(a }c. ~ı 
"Nur • Baba,, narnırıd3 ;0ııı 
Ukrayin lisanında pef 

tur. .,. 
1 "'t' jf Bakalorya e ..• , ~ .J .. 1",. ıı" 

Lise talebesine bıl Jııı''· ,~ 
]aylık 01.mak üzere el V 
(Edebiyat bakalorY' 

çıkmıştır. ftalit 
Muallim Ahrnet cf ıt• 

hanesinde satılmakta .) 

HoJivut ıD I 
.. ıeJ1e e -.t 

Holivut'un 3 cu . ıer i ti"" 
sayısı çok güzel resı~tit"' ' 
gin mündericatla ı ,,/ 

it O !U A t441.I nı.) ~··" 
'.!0.20 rmk - 21 rıAk - J ( 

23 Musiki. m: ,, ~ 
UUDAPEŞ1' JJI'/ 
ıs,os ıumdkt - 18"

0 ~ 
kı - :ı Konser. 



Vaıut'ın BüyUk Romanı -------- Tefrika J\~ 32 Hayvanlar için 

KİMSESİZ 
.................................... 

10 Mayıs 1933 ------- nakleden: Sellmi izzet 
Hayvanlar birkaç iskele
den ithal olunabilecek 

"A l çık duran pencereden, dam - t "Buradaki hayattan da bıktım. 
dt.rın arasından denizi goruyor - Her gün gez, her gece misafir, il -
iuın. ... Alçalmıya ba§lıyan güne • lallah ! .. Sana kavuşurken, biraz Hayvan sağlık zabıtası nizamna 

t nhokırmızı akisleri, dalgaları ka _ da sessizliğe kavuıacağım. Başı • mesine yeniden bazı maddeler ila
n.~ yuyordu ... Tatlı bir rüya gö - mı dinlemekliğime ihtiyacım var. ve edilmiş ve nizamname icra Ve -
l'ü:,0 r.dum aanki ... Coşmuştum... "Hem sana her zamandan fazla killeri heyetinin tasdikinden çıka -

Bırdenbirc uyandım. Odada muhtacım minik annem. Nasihat- rak vilayetlere bildirilmiştir. 
Yalnız olmadığı.mı hiasettim ... Ba- larına muhtacım... Nizamnamenin yeni maddeleri -
~ıırır Çe'Virdim. Na11r Bey, dıvara "O musiki musahabesinden son ne göre, neslin ıs!ahı için kullanıl
d ayanmış, heni hem dinliyor, hem ra, Nasır Beyden uzak durmıya mak ve damızlık olmak üzere Tür-

e seyrediyordu. b 1 d N' · b' ik' 'malı kiyeye sokulacak kümes hayvanla-
"B'" l a§ a ım. ınemın ır ı ı l b ld S l H 

d ... oy e bir fey yapması doğru sözü, beni buna icbar etti. rı, atan u a irkeci, Ga ata, ay 
egıldi deg .. ı'l ·? O d ld "E k d' k d' d"" .. darpaşa iskelelerile lzmir, Sam -

Şadı' e .. m_ı · na arı ım sasen en ı en ıme uşun •

1 
Y gucend K d k d d"" K d' 't" f tt' .. · 'b' sun, Trabzon, Mersin iskeleleri ve ' ım. en i en i - um. en ıme ı ıra e ıgım gı ı, 

rne de kızd ç·· k ld d d . l . v• H Uzunköprüden sokulabilecektir. b 
11

. ım. un ü darı ığımı sen en e gız emıyecegım: er • 
e ı edemed' N d k t k t - k d NA B Ve buralarda hastalıkları teşhis i-

L.. ım. e en ona kar!tı es en aç ıgım a ar, asır ey . . • 
UÖyl T d k t H tt• çın bırer laburatuvar açılacaktır. e zayıfım? en açmamış ım.... a a ona so-

"Bereket · · b • k 1 f . . t N Hayvan sahiplerine birer sıhhat 1 veraın o, u zaf mnı an- u mu,tum. ç:ımı açmış ım. e -
t.ırıadı. Endı' •elı" go""ru··ndu·· Mah _ l d h 1 d .. 1 d h şehadetnamesi verilecektir. Hay-cu b" :r • er en oş an ıgımı, ne er en oş . 

P ır tavırla sordu·. l d - 1 vanların gümrüklerden Türkiyeye 
anma ıgımı an attım. · b'l · · · 

- Darıldıruz mı? "B d t ? A k da gıre ı mesı ıçın hastalığın birbiri -unu ne en yap ım. r a • . . . 
- Hayır. b . h"' t tel ne sırayehnı mucip olabilecek su -

ıınız ana emmyet ve urme - b" 
- D'd k' d" d ? B'l . Her rette ır arada gelen bütün hay -

~kt ı ar Hanımefendi, beş bu- ın e ıyor u. d ı mıyor~m. b - vanların kan muayenelernin menfi 
ıeld~ gelmemi söylemişti. Ben de halde bunu ne en yaptıgımı era- . . 
ı:ır l 1~' Buraya girdim.. Sizi meş • her halledcl'İz. Bana yol göstersin ~~tıdce verl~eslı şarttır. Memleket 
,.u ıord'" h ıçm e nes 1 ıs ah edici kümes hay-

um ra atsız t k · t deg-il mi minik anne? 
lnedi ' .. e me 11 e • vanları yetiştirmekle uğraşan res-
d. 111• fu koşeye büzülüp bekle- "Nihayet karar verdim. Şimdi 
ırn .. Se · · •. . mi ve hususi müesseseler ve kü-

t aınızı dınliyebilmek fırsa- -herkesle n"&ılsa.m- Nasır Bey • 1 d 
ını da k mes er eki ana tavuklar ile ıslah e-

acırmak 1' 1t........ d' dog.. le de öyleyim. Sog .. uk duruyorum, h l'Usu. - ...... e ım • dici oroz ve piliçler senede bir 
konuşmuyorum. k b'l Bunun .. . ere ı loroz noktacından muaye -

uzerıne dedi ki: "Nasır Bey bu halimin pek ça - d'l ki - 8ö I ne e ı ece erdir. Kümesteki bü -
!!teli idi Y_ e gizlice beni dinleme - buk farkına vardı. Bir şey söyle - tün hayvanlar menfi teamül gös-
ltend· ~ı~ ... Ben §arkıyı, ancak medi, fakat vardığını anlıyorum. terirlerse virus taşımadıklarına 
~ .. ırn ıçın söyleri.m. Yalnız bekliyor. Ama ne bekli - d · h d ·ı k 
~o l aır şe a etname verı ece tir. Mu 

.1 
2 erirn"ın 1'cı"ne L-karak ? B d b b hali dece 'l\l: ~ IHl sor • yor· unu a era er e - ayenede müsbet teamül gösteren 

ğiz, anlamıy" çalııacağız minik hayvanlar tazmina~sız kesilecekler 
- Neden? 
-Ci.ink·· · · · · .. •t S>'- u sesımın ıyı olmadıgını 

"İtrı 'Yanoyu fena çaldıiımı bili • 

Güliiınaedi: 
- Grie •· 

iıtıız P l •n biraz 
ti arçasınr hi 
nı.... ç 

Beste · 
O Yı nıırıldandı. 

evvel çaldı • 
dinlememiş -

anda b 
hisse ka. ldana. ne oldu, nasıl bir 

pr ırn b'l . Ş d' Ye, derhal . ' ı mıyorum a 1 • 

tiın \re N· Pıyanomun baıına geç-
in asır Be . . d'"'' . l 

ıya. batladırn Yın ıste ıgını ça -
Artık ... 
N" çalıyordum. 
asır Bey: . 

I)· - Şunu ça.1 . 
ıyordu. ın ... Bunu söyleyın ... 

Ve hen 
hp \öy]·· ' onun her istediğini ça -
h.-k UYordunı y ... . 
~ te İyi b" · aptıgım şeyın 
tıeırıiy0 d ır §ey olmadığını düşü-
l'~lrıin: burn. Yalnız arada sırada 
tıurıı.. akıyordum ve odada o -
)ordu. Y~PYal~rzmışım gibi geli -
du 'llıın ' senın resmini göremiyor 
d,, iiç t.k, ben görüyordum. Oda -
iti ar ada .. b b 
ı;· tünkü : a, ata idik san -

dt,l' b . Nasır Bey artık senin 
" enırn de k d ""1'ıt. b . ar a •tımı oldu ... 

lııedi 8 . ~ nınernin pek botuna git 
flırk~n ı~.ı !,alnız, bat bata konu -
"' RUJ:: gorunce biraz çatıldı son· 

-.ınsedi: ' 

de.._d·ı. t.1t.tallah, insan l o uyorsun, 
N~srr 8 
......... eye döndü: 

d lehrik ed . 
~ tdi erım, Senihayı a • 

Yorıunuz -E: . 
8 sta.furullah. 

\ln. .. n .. d ..... uıe · 
a~ çıktını Ş:~~e hen uıulca oda • 
Şt.di ıye ... ,, 

d" .. Ye ıene . 
"tundii .. .. uzun hır müddet 

tıttır411 i ~nundeki mektupları ka 
kıııttıy~ hÇınli çekti, birini daha o ~ 

Cc l.f adı, 

lled. · · Adaya h' 
-.~en ısra.r et..... ıç ıelmernekte 
•-.ıadlQı. B' 'Bıni bir türlü anlı • 
Gıet· ır &,. .. _ • • 

1Ydiıı. LY -..... ıçıu olsun gel-
rı:-~ n Qer ne d 
'Allluı lrald Yse, aha on gü -

ka\'\ı 1• On .. tuyoruın. aun •onra aana 

anne .... 
"Ben, tek başıma, ne anladığı • 

mı anlatayun: Dün büyük tura çık 
tık. Yarı yo!da arabayı durdur • 
d1,1k. 

"Ben :ndim, koca yemişlerin a -
rasına tırmandım. Biraz sonra ar
kamda bir aP~ duydum, önümde 
bir gölge gördüm. 

"Nasır Bey omuz hatımdan so -
ruyordu: 

- Sizi darılttım mı?.. Bir ka -
bahat mi işledim? 

"Hayır,, demek ister gibi ba§ı • 
mı salladım. 

ve teamül menfi netice verinceye 
kadar her altı ayda bir ınuayeıi.e 
edileceklerdiı. Menfi netice verme 
dikçe bu küıneslcrden canlı hay • 
van ve yumurta ı:&lılması me.,,nu
dur. Yalnız kırılmıı ve pişirilmiş 
yumurtalarla ihşası imha edilmiş 
kümes hayvanları serbestçe çıka -
rılabilecektir. 

Polis Haberleri 
···································· 
Medreseden çalınan 

kurşunlar 

- O halde neden değittiniz? Fatihte, Bahriseyyah medrese -
Neden eskisi gibi benimle arka - sinden bir hafta zarfında 119 ok-
datça konutmuyoraunuz? ka kurşun çalınmıştır. Takibat ne-

(Devamı ı•ar) ticesinde hırsızların Rıza ve Ali 
nuıuu -lftllllltlUllıtllllllllQllllllll•nlllfllıınınınıJUınaıınnınııınuııııuuıımuınnmn isminde iki kardeş olduğu anlaşıl· 

Şehrimizdeki Fransız edibi mış ve dün yakalanmışlardır. 
Bir haftadanberi İstanbulda Taksimde evvelki gün bir kaza 

bulunan fransanın genç ediple- olmu,tur. Kasımpaşada oturan Yu
rinden Mösyö Leon Pierre • Quint da, T aks:mde Hasip B. apartıma
dün akşam Beyoğlunda "Union nından eşya t:ı~ırken araba üzerin 
Françaiac,, de "Marcel Proust,, den düşmüştür. Yudanm kolu kı -
hakkında son konferansını verdi. rıldığmdan Elfal hastanesine kal-

Mösyö Pierre - Quint bu akşam kaldırılmıttn. 
Ankaraya gidecek orada bir §Pangaltıda bir kadınla bir erkek 
müddet kalarak hükumet merke- alcaak yüzünden evvelki gün kav
zini tanıyacaktır. ga çıkarmışlardır. Kavga edenler 

Muharrir, bundan sonra İıtan- Pangaltıda Afet sokağında oturan 
bula dönecek, fakat daha evvel Antranik ve Angeliikidir. Kavga -
Yalova tarikile Buraayi da ziyaret da Antranik Angelikiyi dövüp ya-
edecektir. raladığından suçlu hakkında taki-

Mösyö Leon Pierre - Quint bat başlamıştır. 
Türkiyeden Bulaariatana Roman_ § Üsküdarda bir tramvay kazası 
yaya gidecek, sonra Fransaya dö- olmuştur. Bağlarbaşına giden 115 
nerek bu seyahati hakkında ihti- numaralı tramvaydan Osman E -
•asi k l 1 h l' d fendi atlamış, fak at bu sırada ar.. arını ma a e er a ın e neşre-
de kt. kadan gelen 2727 numaralı oto -ce ır. 

E ık. m"a T k 1. d 1 mobil kendisine çarpmıştır. Os -vve ı AA!am, o at ıyan a, . .. 
F d

'b' D .. 
1
f.. E . man Efenctı yaralandıgından has-

ransız e ı ıne aru unun mı-
. M R . B f d taneye kaldırılmıştır. 2727 numa -

nı uammer atıt ey tara ın an . .. .. . 
b' . f . .,_. . M ralı otomobılır. şoforu Arıf yaka -
ır çay zıya etı verıJ1111ıştır. u-

1 
R . B anımıttıı . 

ammer aşıt ey rahatsız olduğu ------------
için, kendisini çayda arkadaıları GUlhane müsamereleri 
tarafından temsil ettirmittir. Gülhane betinci tıbbi müsame-

Ziyafette, Darülfünun profe-

1 

resine 14 - 5 - 933 pazar günü sa
s?rlerinden Müılihittin Adil, Ma - at 17 de Gülhane hastahanesinde 
cı~: Suphi Nuri Beyler ve Möıyö l baılanacağından bütün meslek-
Dokruaza hazır bulunmuıtur. taşların gelmesi rica olunur. 
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Yangın içindeki hamamdan çıplak 
fırlıyan insanlar arasında facia 

Yangını söndürmek için çağrı - Kimse bir şey söyliyemiyor, 
ianlar yedi mahalle öteye kaçı - herkes biribirinin yüzüne bakı· 
yorlardı .. Hiç kimse mal ve mül- yordu. Göz göre göre yanmak-
künü düşünmiyordu. Herkes can tansa dışarı fırlamağı göze alan 
knyd~n~ düşmüştü .. Yangın saha- cesur bir kabadayı eline geçirdi
sını eörenler, takip ediliyorlarmış ği havluları ıslatıp vücuduna sar
gibi arkaya baka baka bir kaç dı. Kapının önüne gelerek: 
mahalle öteye kaçıyorlardı. 1 - ya ali ah! .. diye nara ata-

Bu derece korkunun sebebi var-
1
· rak dumanın içine saldırdı. 

dı .. Ve halk kaçmakta belki de Fakat henüz iki adam çıkmı,tı 
haklıydı. Zira , heran topraktan ki: 
su çıkartacak kadar müthiş bir iş- - Medet ... yandım ... diye ba
tiğal bekleniyordu. On bir sene ğırarak dumanlar arasında kay -
evvel inşa edilen baruthane yan - boldu. 
gin sahasının önünde bir heyula Hamamdakiler artık kurtuluş 

gibi yükseliyordu. Ateşin önü ke- yollarının kapandığını anladılar. 
silmekle korkunç bir felaketin ö - ı Göbek taşı gittikçe kızarıyordu. 
nü alınmış olacaktı. Fakat yüz Külhan tutuşmuştu. 
metre ileriden bir kıvılcım sıçra - Yangını söndürmekle uğraşan 
ması ihtimalini düşünenler ölüm bekçiler içeride kalanlara acı
teri döküyordu. mış olacaklar ki kapıya doğru o-

y angının bir ucu Aksaraya ka- lan sahayi söndürmeğe uğraşıyor
dar ilerlemişti. Y eriiçeriler bütün lardı. Ateş etrafı yakmıJ, Mısır 
kuvveti bu tarafa veriyorlardı .. çarşısına dayanmıştı. Hamam 
Baruthaneyi kurtarmak için hiç civarı söndürülmü§tÜ. Fakat koyu 
bir teşebbüsün netice vermiyeceği bir duman etrafı kaplamıştı. Bir 
anlaşılmıştı. Onun için Baruthane yeniçeri kapıya doğru ilerliye
civarında tek insan kalmadığı gi - rek: 
bi, civar evler de boşaltılmıştı. - Bire hamamcılar sağ mı· 

Aksaray tarafında il elemekte sız? •. 
olan aleti söndürmeğe uğraşanlar Diye haykırdı. 
her an müthiş bir iştial bekliyor- içeride ölüm terleri döken ha. 
du. Ateş Laleli önlerine kadar i - mamcılar bir hızır sesine benzi• 
lerledikten sonra söndürüldü .. 
Baruthanenin hala iştial etme -
diğini merak edenler Şehremini 

yangınının da söndürüldüğünü du
yunca hayreten dona kaldılar . Bu 
büyük felaket bir tesadüf netice -
sinde atlatılmıştı. 

Bir kıvılcım, asıl Baruthaneye 
yakın depoya sıçramış, burada 
mevcut yüz kantar barut patlı -
yarak ateşin mahzenle arasını a • 
yırmıştı .. Büyük felaket atlatılmış
tı .. Fakat Şehremininden Laleliye 
kadar bütün mahalleler bombar -
dımım edilmiş bir harp sahasını 
andırıyordu. • 

Şehremini yangınından sonra 
Bitpazarmda çıkan bir yangın, 

pazarı ve Mercan yokuşunu ta
mamile yaktı, bundan sonra iki 
sene lstanbulda kayda değer yan
gın çıkmadı. 

1703 te Alaca hamamda çı-
kan bir yangın senelerce İstanbul 
halkının dilinde dolaştı. Yangın 

bir gece hamamdan çıktı, ani o -
larak binanın etrafı alevlerle sa
rıldı. 

Hama.m sahibi ve bir takım iş
çiler kendilerini kapı dışarı dar 
attılar. Yıkanmakta olanlar tabii 
yangından habersiz, kendi alem
lerinde idi. Fakat uzun müddet 
içeri kimsenin girmemesi nazarı 
dikkati celbediyordu. Tellaklar
dan biri dışarı çıkmak istedi. Ka
pıyı açınca her tarafın duman i · 
çinde olduğunu gördü. Şaşkın bir 
halde geri lırladı: 

- Vah bire yandık!.. 

Diye ellerini yüzüne kapadı. 

Neye uğradıklarını anlayamıyan 
birkaç kiti kapıya yanaşınca du
manı ve kızıl alevleri gördüler. 
Dona kalmıılardı. Yapılacak bir 
ıey yoktu. Kapıdan çıkmak im
kansızdı. Diri diri yanacaklardı. 

Çatırtılar artık iyiden iyiye duyu
luyordu. Herkes şaşkına döndü. 

yen yeniçerinin narasına 
mıyorlardı. içlerinden 
baygın bir halde: 

mana· 
biri yarı 

- Sağız bire kardaş ... Bizi kur• 
tarasız .... 

Diye yalvardı. 

Yeniçeriler koşuştular. Kapıda 
tehlike kalmadığını sezen hamam
cılar biribiri arkasından dışarı 
fırladılar. Telaştan üstlerine hav
lu bile almıyanlar vardı. Saat
lerce ölümle baş başa titriyen za· 
vallılar yeniden hayata gelmiş 
kadar seviniyorlardı. Temiz ha
vayi ciğerlerine dolduran bir sü
rü çıplak hala şaşkınlıktan kur • 
tulamamışlardı. Bir kaçı göz be
bekleri yerinden fırlamış bir deli 
gibi etrafa bakınarak karanlık so• 
kaklara doğru koşmağa başladı. 
lar. Bunu gören muzip bir Yeni. 
çerı: 

- Habre ateş var nereye gider• 
siz? Diye haykırdı. 

Korkudan zaten serseme dö
nen çıplaklar yeniden yanmak 
korkusile alabildiklerine koşma
ğa başladılar. Yirmi kadar çıplak 
adamın bu hali Yeniçerileri ba -
yılıncaya kadar kahkaha ile gül· 
dürdü. 

Senelerce l1amamcılar hikayesi 
unutulmadı. Dilden dile dolaftı. 

(Devamı var) 

Zehirli gazlar hakkında 
yarın son konferans 

2§ 

Fen fakültesi uzvi kimya mü • 
derrisi Ömer Şevket Bey tarafın • 
dan yarın dört buçukta Darülfü • 
nun konferans salonunda zehirli 
gazlar hakkında sonuncu bir kon • 
ferans verilecektir. 

Y armki konferansta, zehirli gaz 
lerle zehirlenen kimseleri kurtar• 
mak içn aiınacak tedbirler ve ... 
davi anlatılacak, gaz atı§ tarzlan 
gösterilecek ve sis tecrübeleri ya • 
pdacaktır. 
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Son hadiselerden sonra •• ................................................................ 

Bulgar Türkleri birleş
miye davet ediliyor 
. 

Türk halkının kıymetini bilenler elyevm mevkie 
hakimdir. Üst tarafı bir takım türediler .. 

Halepte yeni hükumet . ........................................................ . Bir tehtit 
G d. H. d. Bu kabineye derme ça 

an ı ve ın ıstan k .. . 
Tahliye edildi, fakat ma demek pe MUllaSIP 

oruç tutuyor 
POUNA, 9 (A. A.) - Gandi, 

bir ay müddetle silahsız itaatsiz • 
lik mücadelesinin tatil edilmiş ol· 
duğunu ilan etmiştir. 

Bir arap hükumetinde bir kelime ara 
ça bilmeyen adam nazır mevkiind 

ı e e çı an ° op ısım 1 ır Gandi, bunu ilan etmeden ev • 1~ Fil'b d k R d · · l' l """'"'11llumnıııımıııımnııımnııııımıııımııuımnııu ınıı111111nınmııııııııııınmı' 

T .. k t · B 1 · t d T ·· k J M ''f · • d D Halep, 6 (Hususi) - Bir müd • Kendisi aslen Acem olup ur gaze esı u garıs an a ur • u tıye Jan arma ~ vel Hint ittihadı kongresi reis ve· ,ti 
l · k ld - hA d' l 1S dettenberi devam eden kabine leşmis., Osmanlı hükumeti z 1' 

h kk d b. b k ı 1 tarafından hucum - buhranı ansızın ve hiç beklenme • nında iflas ederek hukuku Ol 

erıD maruz a ıgı a ıse er J ·- nııunıı ' ııun ıuwu ı ıııruıııo;•. unı ı ı fi kili ile gÖrÜşmÜştÜ. ty 

a ın a ır aşma a e yazmı;t- ııımuıwumı• ·- ""'"'u"'' "" .. -··-· nmın 1 Mahatma, hükumete hitaben "'ı 
tır .. HükUmetin mütecavizleri te· F ' l'b d k' "P b d t bir beyanname neşrederek bütün dik bir şekilde halledildi. niyeden ıskat olunmuş bayat' 
d. · · ·· d'v• 'dd · t l 1 1 e e 1 0 

I'.? a gaze e- Teşekkül eden Kabineye "der • raktersiz bir adamdır. ıp ıçın goster ıgı şı ete ışare . d l R d t ·' siyasi mevkufların serbest hıra • -
d k b. k h"' d' · ·· 1 sın en,, a an ° op gaze esı ı me çatma,, demekten başka söz bu Bir kelime Arapça e. ere . son ır aç a ıseyı şoy e i şu haberi veriyor: - ı kılmalarını ve silahsız itaatsizlik 
k d lunamaz. bu adamın bir Arap hükunıe zı re ıyor: § Eski Zağra (telefonla) _ j mücadelesini ezmeğe matuf olan ' 

i ! Kabine azaları hemen hemen, 1 nasıl Vezir olduğuna hayret " Biri birini kovalayan vak'a J 25 nisan 933 ~vvel~si ~k~~~' i h.u~usi emirna~~lerin ilga edilme-
ve hadiselerin beliiY lisam bize saat onda Eskı Zagra muftusu- ~ı 31nı talep etmıştır. hiç tanınmamış ve cahil denecek 

1 

mek mümkün değildir. . 
b •• • b 'k' k' · · · ~ derecede tahsili olmıyan kimse • Vatani matbuat yeni kab artık toplanmayı ve aksi takdirde ~un evıne ce •e~ .1 ı .ışı gır~ış- E Gandi, tutacağı oruçtan sonra 

da w laca v mızı h-ulaklanmızı hır • 1 t~r. Bunl~rın hırı polıs elbıse- , hayatta kaldığı takdirde işlere in- }erden müteşekkildir. 1 müstehzi bir lisanla karşı!aJll d 
gı gı. . . ~ lı olup elınde tabanca varmış. ·ı d d •v• k l Yalnız Maliye Vezaretini alan dır. Maamafih bu kabinenin 1 

o ıs u ur er savurara parn 1 ld - k k L Sakir Nimet Bey - Osmanlı im • zun bir ömre mazhar olanııY• I>alayıcı hır s::ı.yha halınde haykr _ 1 p 1. k··f·· 1 k gı tere en av et ettıgı zaman a -

ryor. istemiş, aksi takdirde öldürüle- t mış 0 w ug~ ~o tada~ ~e rar 11aş • .a ~ 
.. .. _ .. .. h. ceğini söyliyerek tehdit et- lıyacagım ılave etmıştır. paratorluğu erkanı harp kayma - na hükmetmek lazım gelme 

Turklugumuz aley ıne yer yer . . d ··ft' ,,. ,,. ,,. kamlarındandır - bunların için - .Y. .Y. .Y. ·· ·· d d j mış ve aynı zaman a mu ıye _ 
alıp ~ıııy:~ ?u cereyanın ur u - h~cum ederek elindeki taban· POUNA, 9 (A. A.) - Gandi de bir deı.·eceye kadar muktedir· İbrahim Hananu Bey Şıall'" 
rulabılmesı ıçın en başta memle - ca ile dövmeğe başlamı§ . Müf - s tahliye edilmiştir. dir. Maamafih bu adamın ela ma • Halebe gelirken Halepte keP, 
ketin kanunları bulunmakla be· 1) tü kanlar içinde feryat ve figan ı • .• " • zisi bir çok kötülüklerle doludur. ne büyük bir istikbal merasilll1 

raber bl.zı·m de aı·aınızdakı· sen- "' ı"'•e kaçmagw a muvaffak olun- Hınt hukumetı korkuyor S . , 1 d' · · h 
1 

F l bll 

1 urıyecıe ten ısını seven emen zır anmıştı. ransız ar 
11.klerı· ve b~"nlikleri bir tarafa ata- ca bıçak elin.de .jan.darm. a ta- 1 POUNA, 9 (A.A.) - Gandhi, k k k k 

1 
k H 8' 

'" h yo tur. ço uş u anara ananu . 
rak yekpare bir kütle haline gir- r?"fından takıp edılmış, b.ı.r a- , dün akşam serbest bırakılmıştır. Kabineye, meb'us olmıyan iki geleceği gün bütün caddeletl 

kr-. . F r , 1\1 ks -1 rıka olarak Jandarma kostek- 1 Çünkü tutacağı oruç eylül ayın • 
me ıgımız azım ge l)Or. a a lenip düşmüş, müftü de kom - d 

1
. .b. h .. k~ .. . d aza daha alınmıştır. Adliye Vezir· sokakları tutmuşl~r. Halepte 

dı mahsusla Kırcaalide asılan 1 k h t b'I . a u orucu gı ı u umet uzerın e ı·v• . ·ı S l C h d b' F S . e ' şu a veye canını a a ı mış. ~ . . . ıgme getırı en ü eyman _ l'. a nr cut ütün ransız ve urıy •lif 

Türkten ve Razgra ttaki müessif 1 Mu··rtu·· yanına b'ırkaç Türk ala - ~ tazyık ıcrasına matuf hır manev· Ef d' 1 lAd b' d h . l . . 1· l . d l ..,., .. 

1 en ı , a e a e ır me rese ta sı· erı,ı po ıs er, Jan arma ar, · .J 
hadiseden sonra ef:ıki Zağra vak'a- ı rak ~ski Zağı:a kay.m~kam~ığı - ra olı:ıayıp ta~amile dini bir ~a • li görmüş bir hocadır. ler, bekçiler seferber hale kO.,.. 
81 ve bunu takiben Ziştovinin j na gıderek hımaye ıstemış ve ,, reketır. Mumaıleyh, 3 hafta mud • H b dd b 

1 
.,, 

bir köyünde bir muallimin evi k~n~isine iki jan arma. veri • detle tam bir oruç tutacağını bil • 
1 1 

.. 
1 

. h•ll' d l 1 ele Ziraat Vezaretine gelen muş ve ütün ca e aş arı '" 
. . .... a~ tl t l a· 

1 

mış Jandarmalarla eve gırerken dirmiştir. Gandhi kararının geri Antakya Meb'usu Adalı Hacı Meh ralyöz er yer eştırı mış ve .~ 
penceı esı onun t: pa a 1 an ına- mütecavizler le karşılaşmışlar§ 1 1 .. k'' ' 

1 
d _ met Efendi, zavallı ve hiç bir şey· tikbal merasiminden menedı 

mit Kokukavagı-n Ada köyu .. nde f k .. . 1 h i6 a ınması mum un oma ıgını ve • ,J 
' 

1 

a at mutecavız er gene emen D k ld _ 'h den haberi olmıyan bir adamdır. tır. _, 
katil Vak'a]arı oldu.,, silahladrıkn~I çekere~h mtüf.tiı1· ile ' m~~;:r~eşartsız o ugunu tasrı et· n••c••••n•u;•;•n••n•b•••••u;•;•ş••••••••••••u•••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••• 

Rodop refikimiz bundan sonra yanın a ı ere tevcı e mış er-si . . ... azını çıkaraJI 
•1A • • 1"' dir. Bunlar jandarmaların Ö· Şımdı tutacagı oruç, "Dokunu • S 
ı ave edıyor. .. d s··ı -1 M t f = 1 1 d . . t h ··1 nun e u eyman og u usa a- nı amaz ar,,ın avası ıçın a ammu d 

Asırlardan beri yaşamakta bu - va da hücum etmişler. Halk ka- , ~I edeceği bir nevi fedakarlıktan iba zat ae·ne avacı 
lunduğumuz bu vatanda sakin ve 1 labalığın arttığını görünce sa- ret bir tasfiye vetathir orucudur. e 
muti Türk: ha1kının kıymetini bi- ıl5muşlardır · Ayni zamanda hükumet, içtimat ~f\1 
fenler el'an mevkie hakimdir, ııııııınnıııııımıııı· rıınııııı:mmııımuıııınınıııı11ııııııııınıııııın111111tııııınn İ vaziyette Mahatmanın tahliye!İ B f d b. d .. kk A h.b. . av u se er e ır u an sa ı ını, s üst tarafı keyfiyet ve kemiyeti sı- kfımetinden alınacak müsaade ile yüzünden her hangi bir milli ha -
fırı geçmiyen zümre ve gıııp ha- Sofyada toplanmalı, oı-ada vazi. reket veya kargaşalıl: zuhur etmi- sattığından dava ediyormuş 
linde bir takım türedi unsurlar- yetin icabatı bilittifak kararlaş- yecek derecede salah ve terakki dl. 
dır. tınldrktan sonra bu Türlüğü resmi huı;ul bulmuş olduğuna kaildir. Bir Bir müddet evvel, lstanbul bi- vor? Bu yüzden, yok yere itidl I 

HükCunetten şiddetli icraat bir teşekkül ve merkeze raptey- de hükumet, Gandhi öldüğü tak • rinci ceza mahkemesinde Zeynel- ~ücümden oldum. Kaç defadd / 
ve müsamahasız takibat istemek !emelidir. ~Iemleket kanunları- dirde bu ölümün· kendisinin pek abidin Efendi ile Ali Rıza Efendi kanımı kapatarak mahke111eY'e 
noktasını biraz daha izah ede- nın müsait bulunduğu bu haktan ziyade uzayıp gitmiş olan mevkuf arasında "Cünbüş,, ismi verilen liyorum. .J 
lim. Köylerimiz ve kasabalanmız istifadede geciktiğimiz için pek fiyetine hamledilmesinden kork· bir sazdan dolayı açılan bir dava- Dün, mahkemece bu h~ 
arzettiğimiz veçhile hiç bir fır- çok çektik. Aıtık şuurlu bir mil- maktadır. ya bakılmağa başlanmıştı. Zeynel- malumatlarına müracaat olll ~ 
kanın tesiri ve mensubiyeti al- let ve cemiyet olmak yoluna gir- Mahatma, kayit ve şartsız ola - abidin Efendi, bu sazı kendisinin rın ifadeleri tamamile teıb~k 1 
tına girmiyerck yer yer milli grup- meliyiz. Dağınıklık daima felaket rak serbest bırakılmıştır. Mahat- icat ettiğini, Ali Rıza Efendinin miş, bu safha bitmişti. AnCV-~' 
lar haline girdikten sonra münev. birlik Ye topluluk kuvvet ve saa - a, tamamile serbestir. Yalnız taklit ederek piyasaya çıkardığını, vacı tarafın avukatları, Zef'J _ıl 
Verıerl.mı'z bı'la" ı'fateı· zaman hu··. dettı'r. tutacağı oruçtan sonra hayatta ka- k d' . . b l kt h bul~( en ısını u suret e zarara so u- bidin Efendinin ra atsız ..... JP', 

lacak ve siyasi faaliyet ve icraatı- R d gı ~ ·' 

İran Sovyet malı almıyor 
Bağdat'tan bildirildiğine göre 

lran hükumeti, Sovyetlerden pet
roldan batka hiç bir ~al almama· 
ğa karar vermiştir. Tahrandan 
verilen emre göre bundan sonra 
Rusya' dan İran' a yalnız petrol 

ithaline müsaade edilecektir .. Sov· 
yet hükumetinin lran'a petrol it· 

hal etmekten imtina edeceği tah • 
min edilmekte olduğundan lngi· 

liz - İran petrol şirketi Abadan'· 
dan, Basra - Bağdat ve Kirman· 
tah tarikile Şimali lran'a külli-

yetli miktarda petrol ve mamula -
tı ıevketmeğe başlamıştır. 

Almanca "Der Mittag,, gazete· 
ıinin (7 nisan 1933) verdiği yeni 
bir malumata göre İran hükUme· 

ti, Sovyetlerin lran'a olan ithala· 
tının tiddetli surette tahdit edil • 

meıini karara almıştır. Bu yüz
den, Sovyetlerin Şimali lran'a o· 
lan petrol ithalatı pek mutazar· 
rır olmuştur. Gazetenin teyit etti-
ğine nazaran, Anglo - Perıian 

Oil Co. Ltd. nam İngiliz • İran 
petrol ıirketi Şimali lran'a mun· 

tazaman külli miktarda petrol sev· 
ki için acele surette hazırlıklar 

Berlinde bir şairin vefatı 
yıl dönümü 

Berlinde ya~ıyı:ın Edil-Urallılar, 
nisanın 15 inde Ayaz 1shaki Beyin 
ı·iyaseti altında pek tantanalı su· 
rette cereyan eden, Abdullah T o • 
kay gecesi adile bir ihtifal tertip 
etmişlerdir. 1913 senetinde vefat 
eden, Edil-Uralın maruf milli şairi 
Abdullah T okayın 20 inci yıl dö
nümü münaeebetile yapılan bu 
merasimde Berlinde yaşıyan bir 
çok Azeriler, Türküstanlılar, Tür
kiyeliler dahi iştirak ediyorlardı. 

Reis Ayaz lshaki Bey, içtimai 
açarak uzun süren nutkunda, mer· 
hum şairin tercümei hali, vefatın· 
dan sonra bırakmış olduğu 600 
sabif eyi havi şiirleri, eserinin mev· 
zuu, şairlik kuvveti hakkında et -
raflıca malumat vererek, alkı§ • 
landı. 

Genç Edil-Ural kadın ve kızları 
tarafından merhum şairin beste • 
lenmiş şiirleri teganni edilmiştir. 
-
yapmaktadır. Gazete ilave ediyor 
ki, tahaddüs etmiş olan işbu ye· 
ni vaziyetten dolayi lngiltere'nin 
iktısadi mahafili, İngiliz . İran 
petrol ihtilafının sür'atle likvide 
edileceği kanaatindedir. 

na devam edecek olursa hükumet, ğunu iddia ediyordu. Ali ıza E- ğu için bu celseye geleıne 1 y 

lazım göreceği bütün tedbirleri al· _ .,I' fendi de, her~ iki saz·ın· b.aşka başka 1 dile, kendisile konuttuktall• •. ııf 
makta tereddüt etmiyecektir. sazlar oldugunu, ıkısı arasında cihetler hakkında nıalu111at ,;it ( 

Silahsız itaatsizlik mücadelesi • ~,ark bulunduAğ~n~ ileri . ~ü~erek, 1 tan sonra şahsi id~i~arın• tef ' 
ne tekrar başlaması takdirinde ise Ben, Zeynelabıdın Efendının sa· dece!derini söyledıler. ~. 

zını taklit etmiş değilim,, diyordu. lskender Efendı' "AnıaJI, e il, tekrar Y eravda hapishanesine a - -1" 
ttlması muhtemeldir. Şimdi, ayni mahltemede ortaya dim, kaç celsedir malumat ~o; 

Yunan-Bulgar hududunda 
bir hadise 

SELANIK, 9 (A.A.) - Resmen 
haber alındığına göre dün Yunan 
Bulgar hududunda Kilindir yakı -
nında on beş komiteciden mürek -
kep bir çete Yunan toprağına gir • 
miştir. 

Huduttaki setir kuvvetlerile vu
kua gelen müsademede bir Yunan 
lı telef olmuştur. 

Askerler komitecilerin takibine 
koyulmuşlardır. 

Gümüş ve altın 
V AŞINGTON, 9 (A. A.) 

gene "Cünbüş,, ismi verilen saz ler. Rica ederim, davayı bU rtf / 
mesel esile alakadar yeni bir dava tirin iz!,, dedi. Obür taraf' 111o.f # 
çıkmıştır. Bunlara da davacı, Zey· ti. Neticede, mahkenıe, :;;~ 
nelabidin Efendidir. Fakat, dava diayı izah için hazırlanDl f(Iİ• 
edilen başkasıdır: lskender Efen- 28 mayısa kadar mühl~ 
di... bıııl-' 

Davacı, dükkanında Ali Rıza E- Şimal kutbunda ş 
fendinin sazını sattığı kaydile, Is- arasında bir arafll -~ 
kender Efendi tarafından da bu ...,.,.. .• I' 
suretle zarara sokulduğunu iddia MOSKOV A, 9 (A.A·) tıoF. 1 

f h k tahlı.sı·ye grubu, köpekler ... ~i;t' ve ihtira beratına muhali are et· .... 
muc kızaklarla Rouslanın ••'!il ten ceza istiyor. ~ 5pıV" 
tebatını aramak üzere 

lskentler Efendi. buna karşı hareket etmiştir ~ 
şöyle diyor: · . abert ~if1' 

- Ben, dükanımd~ muhtelif 
musiki aletleri satarım. Bu arada 
Ali Rıza Efendinin sazını da bu • 

Oslodan gelen hır h datl 3 o' ' 

Ayan meclisi, cihan iktısat konfe- !ur.durdum. Fakat, yalnız onunki 
ransına gidecek Amerikan heyeti değil, Zeynelabidin Efendininki de 

Rouslan mürettebatın bit f'I , 
Spitzbergin cenubunda tıııO''tl" 
veç gemisi tarafından a 

f . atı ı 
Ekmek ıy itıd~I .• .et 

lstanbul belediye rıY .,,.,, i"'' 
azasına gümüşün altına nazaran 
on altıda bir nispetinde nakit hali· 
ne getirilmesi için bir itilaf yapıl· 
masını temin maksadile mesai sar
fetmelerini tavsiye eden karar ıu· 
retini kabul etmiştir. 

vardır. 

"Taklittir, değildir!,, meselesile 
benim bir alakam yok. Olmamak 
la7ım gelir. Bu, ikisi arasında bir 
ihtilaftan ibaret. Zeynelabidin E • 
fendi, beni ne diye işe karı§tırı -

Mayısın ununcu çar .. ~ ~ 
nünden itibaren eknıe~ 011 iK 
ruş on para ve francs a 

ruıtur. 
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ti Futbolu asırlarc-a evel 
Türkler icat etmiştir 

"ltaııun 
....._ Seııı " mec:munsınm on ~ıkan lf r-
~ Qında lb ... ------------"l'I ~lk rn.lılnı Hakkı Beyin mllhlm hl.r 

lıarrır hıakaJeııını gördük. Bu makalede mu• 
"lfata Ayaaofyo. kUtUphancsindo bulanan 

Yllılrnc de rf1 lıııtıık " n bahsederek bwıun dört 
il.sır e""el •n~.1 

'ıll' ~ll'ln ) ~mıı.ı tok kıymetli ve 
bir Türk 

"- Qıekte hlrlhl olduğunu işaret et -
Vo ıu &atırlnn \'RZ-"' .... -"'ır• ''B· ~ ............. . 

bir ır Türk elçisinin altı senelik 
aeyahatt 

~el l( en sonra 425 sene ev• 
t anuniye a ... . .... :ı... 
anı rmagan ettıgı 'na • 

8.tnede · d' edile b· şım ıye kadar tesbit 
kund: ır çok tarihi hadiseleri kö· 

n sarsacak t .h. . . b. Ptofokt" ve arı ımızı ır 

hir v .0kr kuvvetile aydınlatacak 
d 

esı adır T .h. . . . 
e erk · arı ımızı tedvın 
. en bu . 

( 

Şehirlerimizde •................................... 

Edremitte 
Futbol faaliyeti 

çok ilerliyor 
Futbolu on sene evvel 
bırakmış olanlar bir 
takım kurdular ! 

Hususi muhabirimiz yazıyor: 

I 

Edremitte spor faaliyeti çok 
canlı bir surette devam etmekte -
dir. İdman yurdu, sahasının etra
fına duvar çektirmektedir. Duvar
ların temel atma merasimi hayra- ı 
mnı 3 cü günü yapılmış ve ilk taç 
çok eski bir sporcu ve idman yurdu 

Cunia günü yapılacak Maçlar 
·························································································· 

Gala'.tasaray Beykozla, 
Fener bahçe Vefa ile 

karşılaşacaklar 

tın 111 ... eşsız ve kıymetli es~" 
:rıgında . 'f 

llıirıi . n ıstı ade etmezsek e-
m kı tah· · · . 

ta.tarı 
1 

ırımızı~ bir çok nok· 

l nun müessislerinden bulunan Ba
.... .,.--.-.--~ •lıkesir mebusu eczacı Muzaffer • 

taktı a aca karanlık içinde kala- bugünkünün ayni gibidir. Kitabın Süreyya Bey araf mdan yapılmış- 1 
r. 

~lltboı 
, 1 TUrklerin ilk oyunu 

liata 
!erefini {.?all'le " futbolun ilk icat 
te ap ~rklere vermiştir. Garp· 

or tarıh· 
e\'\rel k· 1 Yazanlar futbolun ilk 
dıg1111 tıınl~r tarafından oynanıl • 
llıillet besbıt edememişler ve her 
alıtıııtı. un~ ~endi oyunu olarak 

futbola hasrettiği satırları aynen 
bir daha tekrar edelim: 

"Top oyunu Ha tayda güzeller 
işidir ve dahi Harabatiler çok oy
nar ve sığır kursağından top düz
mü!ler ve mahbup ve mahbubeler 
durdurmuşlar ve topu ayaklarile 
ururlar topa el dokunmazlar na • 
zik ayak ucile dürterler, usulsüz 
vurmak yere düşürmek ve daire 
den dışarıya çıkarmak memnu • 

~Yınetı· Bızım keşfettiğimiz bu 
l'llile\ .1.

1 
"e Pırlanta eser beynel

lerin 
1 1~ alemine futbolun Türk-

h tnılli b· dur.,, 
aykıt'ttl ır oyunu olduğunu Bu nataynamooe bundan ba,ka. kum ve 

kuraakJ •!tır, Hatay Türkleri sığır ııu ııaatlcrlnln, manlkUrün, kopya kğıdmm da. 
}' arını .. 
Orlıu-d ~ışırerek futbol oynu- Hatay Türk1ıırl tarafından icat rdildlğl anla-

t. Oy 
unun şekli de hemen tılnuıktadır. 

4 .. 
~ncü Balkan oyunlarına 

... ıştirak edecek miyiz? 
h tletiıll'l f d · 
arıettin B e ernsyonu reisi Bur-

>' ey d" d'· Unların or uncü Balkan o-
airın · a atlet kafi . . . . . lYece ... · h 1 emızın gırıp 
la.naına gı hakkında Anadolu A- ı 
tur. şu eya 

· natta bulunmuı· 
''l' 

bir·h·e!kilatın ın h 1 ıriyl u abere kısmı ve 
a.. c tell'l h 
gırdır, B as areketleri çok 

da . l u ağır) k 

tır. 

İdman yurdunda yeniden bir 
voleybol takımı teşkil edilmi§ ve 
çalışmağa haşlamıştır. Avcılar 

kısmı da (Avcılar cemiyeti) tertip 
ettikleri sürek avları na muntaza
man devam ederek her cuma gün
leri bir çok zararlı hayvanları öl -
dürmektedir. 

Bu canlı spor faaliyetine inzi • 
mam eden ve Edremitte günün me 
selesi halinde her tarafta, her 
mecliste münakaşalara zemin teş
kil eden ikinci bir spor hareketi 
vardır ki bunun entresan ciheti bu 
hareketi yapanların tamamen o • 
yunu ve sporu bırakmış arkadaş • 
lardan mürekep olmasıdır. Yeni 
teşkil edilen bu spor kafilesine gi
rebilmek için en az on seneden • 
beri sporu, fütbolu terketmiş hu • 
lunmak, evli ve çoluk çocuk sahi
bi olmak gibi bir takım şartlar var· 
dır. Bu hususta o kadar hassasi • 
yet gösterilmektedir ki bu ihtiyar
lar takımının amiralı (kaptan mu· 
kabili olan eski oyunculardan bi • 
risi için yalnız bir çocuğu hulun • 
ması dolayisile çocuğu varsa da 
çoluğu olmadığı ileri sürülmekte 

~ ve takıma kabul edilmemesi hak • 
kında bir cereyan uyandırılması • 

Bu hafta mUhim bir maç yapacak olan Fenerbah~e takımı 

Lig maçları sonuna yaklaşı
yor. Bu itibarla Süleymaniye, 

Beykoz, Galatasaray gibi bu sene 
ikinci planda kalan takımların 

vaziyetleri gittikçe meraklı bir 
safhaya giriyor.. Mesela Beykoz 
takımı önümüzdeki cumaya bu 
seneki maçlarının sonuncusunu ya
pacak ve eğer bu maçı da kay-

bederse kat'i surette sonunculu • 
ğa kalacaktır. Çünkü şimdiye ka· 

dar 7 mağlubiyeti, üç beraberli· 
ği, bir de galibiyeti vardır. 

Puvanları da 16 dır. Bu son 
maçı kaybederse puvam 17 de ka
lacak berabere kalırsa 18, kazanır

sa 19 puvanla lig maçlarını biti
recektir. Kendisine puvan itiba -

rile en yakınlık gösteren takım 

da Galatasaraydır. Puvanların ye-

kunu 15 tir. Fakat henüz son üç 
maçını yapmamıştır. Şu halde pu
vanlarmın sayısı on sekizden a· 

şağı olmıyacaktır. Bilakis kazan· 
dığı takdirde artacakbr da. işin 
garabeti bu iki takımın son vazi· 
yetlerini bizzat kendilerinin ta· 
yin edecekleridir. Çünkü Beyko • 
zun geri kalan tek maçı Galata• 

sarayladır. Ve bu hafta yapıla· 

caktır. Şu halde şampiyona so· 
nunculuğunu üzerine almamak i • 
çin iki takımın yapacakları mü· 
cadelenin ehemmiyetini işaret et· 
miye, bilmem lüzum kalıyor mu? 

İki takım birinci devrede Ka· 
dıköyünde karşılaşmışlar ve dör· 
der sayı ile berabere kalmı,lardı. 
Bu seferki karşılaşma Taksim 
stadında olacaktır. 

Dcı·amı Onuncu Sayıfada 

lzmirde Lig Maçları bitti ............................................................................ 
• 
lzmirspor, Altınorduyu 

1 

:;!!::;t;:;ı na çalışanlar da vardır. ihtiyarlar 
k 1! eri aekt 1 son zamanlar· 
b ıl aldı. O eye uğratacak bir fe· yenerek şampiyon oldu 

takımı her gün sahada çalışıyor • 

I lar. 

Balı kesirde 

\la"' nun İr· ·ık 
t Sırlığ1 . ::rın ı kongrede 
ll.ttıak gıderecek tedb. 1 • 

L lar ır erı a· 
lt~ uretini h ... J· il.atind . n asıl olacagı 

!zmrdc lig maçları: bitmiş ve bmir sporun şekli de şu idi: 
çok büyük bir seyirci kütlesi önün- Sami, Fethi: Zihni, Reşat, Naz· 

llt 'ı • eyı- a··ı·· Sınd .... u un h .. k ·· _ <lef\ e v u muş u 
er arll'lak isted·.... . h 

l turııa d ıgunız e • 
......._ r ır: 

atlet} l'iirk · . 
. er.,. ıyedekı bütün ı·· 

tıl '" arn .. ama or 
etırıek ator lisansı verip tes-

~ ....... ıi 
'Por f u sureti 1 1 • 

&.aliyeti . e at et erın §ahsi 

1
3 ....... Atl .nı kontrol edebilmek, En iyi koşucumuz Semih 

0 du" etııll'l ·ı t... • l ... tl ı· · k l 1 t ~· Su hakk n ınıç olmazsa, ne atacagız ve a e ızmı o ay aş ıra-
\lıJ,.. ında b' f.k. ... I .. teai ir· ır ı ır edinile- cagız. 

0la :rln tnınt k l B. d b k h . " r tevı;· a a ara resmi tah- ır e u sporun re or ve arıcı 
4 ı etll'lek 

lllı -. liiç ol 
1 

l
• ntakad,. ll'lazsa senede beş 
~ l>. ~ asg A f 

ıat Yapt arı enni şeraiti ha
S 1tınak 

temas cihetleri var ki, onun için de 

bu sene 3 Balkan milleti, bir de 

ufak bir çok atlet grupunu memle· 
kete dahil edip atletlerimize bey-l"af~-. Pistler ' 

..ı. n on1.. Yapıldıkça bir ta • nelmilel temas fırsatları verece • 
"'lğ ~ra ın ıı· 
ll"ı\.i er taraftan Y~~ ırn göndermek ğiz. Eğer tahsisat müsait olursa, 
kaf~~kkep göst . ışmiş atletlerden ve pistler yapılmış bulunursa, bu 

bı elerj gezd~rıt ve propaganda ecnebi atletlerinden bir kısmının 
ounlar ırınek. A k 

illin k Jne:rnlek f . n ara ve İzmiri de ziyaret etme-
1Ylllet e •ını~de atletiz • leri mümkün olabilecektir. 

ltıljal.. Ve tna.hiy t' .. . 
d. uet te.· l e ı uzerınde 
it B .. ır er 'Y 
~ ~ ununla at) apacak tedbirler-

gıl tl • et &ay , a etızın. ısını artıra-
ın ne old ... ugunu an-

Bu temasların bize vereceği in
tibalar üzerine, dördüncü Balkan 

oyunlarına iştirak edip etmemeğe 
karar vereceğiz.,, 

Hususi muhabirimiz yazıyor: 
Son günlerde ldman birliği ile 

idman yurdundan ayrılan bazı ida 
reci ve oyuncular şehrimizde yeni 
bir klüp tesisi için faaliyette bu • 
lunmaktadırlar. 

Müessisler yakında bir toplan
tı yaparak yeni klübün idare heye
tini seçeceklerdir. Yeni kulübe 
"Balıkesir spor kulübü,, adı veri
leceği söylenmektedir. 

Y enikulübün kulüpler arasına 
karışması ile şehrimiz sporunun 
bugünkünden daha canlı bir hale 
geleceği şüphesizdir. Müesislerine 
muvaffakiyet dileriz. 

de yapılan Altınordu - !zmirspor mi, lsmail, Sabri, Namık, Burhan, 
maçını kazanan !zmirspor 932-933 Mustafa, R~şat. 
İzmir şampiyonu olmuştur. Çok Maça 16,40 da başlandı. lki tara· 
heyecanlı geçen bu final maçı hak- f ın da heyeLanı fazla olduğu için 
kında muhabirimiz şunları yazr - maç meraklı oimuyordu. Reşadın 
yor: hafif bir şütünü Altmordu kalesi 

Maç iki tarafın arzusu üzerine tuttu. Beş dakika sonra İzmirliler 
karşıyaka klübünden Hamdi Be - ofsayttan bir gol çıkardılar, ha • 
yin hakemliği ile başladı. Asabi - kem kabul etmedi. Bundan sonra 
yet iki tarafta da fazl_a idi. Niha • Altmordu ağır basmıya başladı. 
yet İzmir spor iki sayı kazanarak On birinci dakikada bir firikik cc· 
maçı bitirdi ve şampiyonluğu ka • zasını İzmir sı:or kalecisi hayli 
zandı. Maçın tafsilatına gelelim: müşküli\tla kurtardı. On yedinci 

Altınordu takımında Cemil ve dakikada bi: kurtarış daha, fakat 
Fatin yoktu. Bu itibarla takım tam bu sefer Altınordu kalesinde. Ağır 
kuvvetini taşıyor denemezdi, şöyle basma şimdi lzmirspora geçti, 
kurulmuştu: top Altınordu kalesi önünde çivi • 

k Sabah· Uin, Osman, Zeki, Hüse- lenip kalmış g.biydi. O~uzuncu da· 1940 olimpiyat müsaba a- yin, Adil, Aslan, Salih Murat, Sait, kikaya doğru Altınordulular bir a-
ları nerede yapılacak? Muammer, Hasan, Basri, Hamdi kın yaptılar. Saidin güzel bir şütü· 
1936 senesi olimpiyat müsaba • nü Sami {!ene yakahdı. Kaleciler 

kalarının Berlinde yapılacağı ya - lımpiyat müsabakalarının Atinada adeta birbirlerine nazire yapıyor 
zılmıştı. Yunan gazetelerinden yapılmasını teklif edecektir. gibi muvaf!:ıkıyetli oynıyorlardı. 
"Hestiya,,nın yazdığına göre, Al - Bu teklife, diğer memleketler Arkasındr.n bir hücum, bir kurla· 
man hükumeti, Berlinde yapılaca}( tarafından da i~tirak olunacağı 

1 
rış daha.. Bu esnada bir hadise. 

müsabakaların sonunda, 1940 o • ı kaydedilmektedir. Dcı·mm 011uncu Sayıfada 
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Sonra, münakata etmek isteme

diğini gösterir sert bir sesle tali
mat vermekte devam etti: 

- Gelip seni dua odasında bu
lunca, onu kollarına alırsın, ona, 
daima kendisini düşündüğünü, ar
tık bundan sonra günlerinin hep 
karanlık geçeceğini, şayet bir gün 
bir baıkasını sevdiğini duyarsan 
artık ölümden baıka bir ıey dütü· 
nemiyeceğini söylersin .. O, bu söz
lerden müteessir olacaktır. Sana, 
yüzüğü o tutacaktır. Zira, ikinizin 
de ayni §eyleri dütündüğünüzü an
lamıf olacaktır. O zaman, onun 
gözlet'inin içine bakarsın, yava§ça 
ellerinle ıakaklarından tutarsın, 

daima gözlerinin içine bakarak tat 
lı ve sıcak bir seıle "Sevgilim .. Mut 
lak sevgilim,, dersin. O baygın bir 
hale gelecektir. Sen devam eder, 
"Ebedi sevgilim,, dersin ve niha -
yet onu, dudaklarından bitmez, 
sonsuz... bir ÖpÜf le öpersin ... 

Kont Villano yüksek sesle ko -
nuıarak rüya görüyor gibi idi. San 
ki bu tarif ettiği sahneyi bizzat ya 
şıyordu. Birdenbire şeytani bir 
kahkaha ile güldü: 

- Müdafaasız, diye haykırdı, 
müdafaasızdır. Kendisini, ıbir kü
çücük bile olsa müdafaa hareketi 
yapmadan verecek. Çünkü, müca
dole edemiyecek kadar saftır. Ay
ni zamanda onun kalbinde derin 
bir atk yarattım. Göreceksin ki 
kollarına nuıl düşecek..O dakika-

• da beklemeden, ona malik olacak-
sın. Çılgıncasına, hatti. vahıicesi
ne ... Ha .. ha .. ha .. O masum çiçek .. 
"Saf l:iaUl~e .. Mağlup olacak, acı du 
yacak .. 'Buna da tahammül edecek. 
Çünkü kadınların hakimi böyle is
ıyor. 

Gözleri parıl parıl yanmağa baş
lamı§ olan ihtiyar şamdanı uzata
rak ilave etti: 

- Haydi, dedi, git .. Çabuk .. 
O zaman bir hadise oldu. De

likanlı kati bir sesle: 
- Gitmiyeceğim. 

Dedi. Kont Villano put gibi ye
rinde mıhlanıp kalmı§h. Hayretle 
hiddetin karıştığı bir sesle sordu: 

- Ne diyorsun? .• 
Delikanlı tekrar etti: 

ı - Gitmiyeceğim .. ... 

ı 

- Niçin? .. 
Kont tehditkar, ilerliyordu. De

likanlı batını çevirdi. Belli idi ki 
•• Kontun bakışlarına tahammül e -

demiyordu. 
Kont devam etti: 
- Ne o, ısyan mı ediyorsun? 

Nankör!. Sayemde hayatında gör
mediğin şeyleri gördün. Bütün ka
dınlnr karşında diz çöküp yalvarı-
yorlra. Onların kalbini ben yakı-

yorum. Sana, sadece onları ku -
caklamak kalıyor. 

- Bu feci komediyadan çoktan 
bıktım. Artık yalan söylemek is
teiiıiyorum .. Sizin aldattığınız ve 
benim de tekit ederek bu yanlı~ 
yolda ikna ettiğim kadınların ha· 
tıraları bir türlü aklımdan çıkmı-

' yor .• Hele gözleri .. Zavallıları ha-
y';llerinden çıkarıp ta hakikatle 
k~rtılaştırdığmız zamanki gözied. 
Hıç~kları, yalvarıtları.. Hayır. 
H:11iP " 
ayır .. yapamıyacagım .. 

rtakleden • fa. 
- ._a - .. 

biçime getirmİ§tiniz. Bende tehe
vi hisleri tahrik ettiniz .. Fakat be
ni büyüttüğünüz bu tenha yerde 
a§kın bu ol~adığını nasıl bilebi -
lirdim. 

Kont Villano ellerini onun o
muzlarına koydu: 

- Bana bak, dedi, bana bak •. 
Sana emrediyorum. Ne demek is
tediğini açıkça söyle. 

- Ne çıkar. 
- Ne mi çıkar? Bu bahıetiğin 

a§k nedir?. Sevdiğini tanıyor mu
ıun?. 

- Tanıyorum. 
- O Halde aldanıyorsun. Onu 
ıeviyorum zannediyorsun. 

Delikanlı içinden gelen bir seı· 
le: 

- Seviyorum, dedi, ıeviyorum .. 
Şimdiye kadar buraya celbedip 
aldattığınız kadınlara karşı duy -
duğum cazibe veya merhamet, o
na kartı duyduğum heyecanın ya
nında ·bir tey değildir. Hatta de
min söylediğiniz sözler bile bazı 
noktalardaki enditelerimi ıildi .. 
Çünkü, ben aktın huzurunda aynı 
zamanda cahil ve alimim de .. Ben, 
gençliği olmamı§ ihtiyar bir çap
kın gibiyim .. 

Kont Villano o müthiş kahkaha
larından birisini attı: 

- Doğrusu kaderin oynayacağı 
bu cilveyi bir türlü hatırıma ıe -
tirememiştim. 

Kollarını havaya kaldırmıf, san
ki tavanın direklerini tahit tutu· 
yormuş gibi müitehzi, haykırdı: 

- Don Juan atık ..• Yarabbim .. 
Don Juan atık ... 

Delikanlı isyan etti: 

:- Reca ederim bana bu ismi 
vermekten artık vaz geçiniz. Ar -
tık bugün, iplerini sizin çektiğiniz 
bu kuklayı öldürmüt bulunuyo -
rum. Bundan sonra kim bilir ne 
biçim ilaçlarla tahrik ettiğiniz ve 
kendilerine prenıes ünvanları ver
diğiniz hizmetçilerinizle bir daha 
beraber bulunmıyacağım.. Artık 

bitti .. Bitti. 

Bütün vücudile gerilmiş, deli
kanlı, hiddetinde çok samimi ve ka 
rarında kati görünüyordu. ihtiyar 
Kont şaıırdı: 

- Ya eıerim ... Dedi .. Eserim ne 
olacak?. 
Şimdi ses yalvaran bir çocuk se

si gibi olmuştu. Hatta gözlerinde 
yaılar göründü'. 

-Yavrum .. Dedi .. Yavrum. Ba-
bam dütün .. Onun şerefini dütün .. 

Şmidi hıçkırıyordu: 

- Eserini düşün ... 
Şimdi diz üstüne çökmüştü: 
- Beni, sana karşı haksızlıkla 

it iham edebilir misin?.. Buraya 
geldiğin gündenberi, ıeni biı

prens gibi yaşatmadım mı?. Şimdi 
kızgınım, görüyorum, kim bilir 
neden? Fakat geçecek. Biliyorum, 
zaiflere kartı merhamet senin ru
hunda vardır. Zaten baban da 
öyle idi. Zavallı adam, seni bana 
emanet ederken: "Kadrinin, de· 
mitti, bilhassa bu hissini terbiye 
ediniz,, ... Anlıyor musun Kadri? .. 
Babanın sözlerini dinledim ve se
nin bilhassa bu tarafına hiç do
kunmadım, bilakis... Yalnız beni .. 

ihtiyar şeytani bir sesle sordu: değil.. psikolojiyi dütün .. Bu ilim-
- Böyle ahlak meseleleri dü -, de laf çok .. Tecrübe azdır .. Ben, 

tünecek kadar şehvetten bıktın bu eserle, birdenbire büyük bir 
rrif? HaY.di, itiraf et, sana dünyada hadise yaratmış oluyorum.. Her 
ta~m;yacağın §eyler tattınnadım kes Kont Villano kadınların sırrını , 
mı?. buldu, onların hepsini mağlup et· 

- Evet, ilk zamanlar .• Baılan • ti, diy~ek.. . 
gıçta beni istediğiniz tekilde bir Bir hamlede ayağa kalkmı§tı. 

t 1-ınnı•-•1111111111m1•11 

o Memleket Haberleri o 
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İzmirdeki Esnaf bankası! Erzincan 
meselesi nedir ? 

Kongre kanunlu mu, kanunsuz mu? - Vekalet 
ne diyor? - Mahkemenin kararı beklenilirken .. 

1ZMlR, (Huıusi) - lzmirde; 
1928 senesinde köylünün parası, 

köylünün emeği ve yılmaz Ü§en -
mez ellerin çalıtmasile vücut bu -
lan bir esnaf ve ahali bankası var
dır. Güzel bir maksatla meydan a 
lan bu teıekkülün kurulduğu gün
denberi yalnız lzmir ıehrinde de
ğil, kazalarda açtığı 7 ıubesile 

memlekete yaptığı hizmetler, tica
ret erbabına gösterdiği yardımlar 
cidden şükranla kaydedilmiye şa
yandır. 

Ödenmiş bir milyon lira ıer -
mayesi bulunan İzmir esnaf ve a
hali bankası; §İmdiye kadar, ta -
cirin küçük esnafın, san'atkarın 

velhasıl bütün iş sahiplerinin mali 
itibarlarını temin ve takviye etmiş 
ve bunların inkitafına mani olan 
esbi\p ve avamili ortadan kaldır -
mak için çalışmıthr. 

lzmirin iftihar ettiği bu kıy -
metli banka, bugünlerde yakışık -
ıız dedikodulara sahne olmakta -
dır. 

İzmir efkarı umumiyesini ve 
İzmir matbuatını günlerden beri 
if gal eden bu mühim meselenin e
ıası şudur: 

Esnaf ve ahali bankasının bü -
lün bu dedikoduları ıeçenlerde 
toplanan lıiaaedar:l&~ın umumi içli· 
maından batlamaktadır. His -
sedarlarını içtimaa çağıran banka 
meclisi idaresi; tam toplantı gü -
nü her nedense bu içtimaı muva -
fık bulmamıt, kanuni mahzurlar 
olduğunu söyliyerek buna mani ol 
ma.k iıtemittir. 

Fakat; hissedarlar idare mecli
sinin bu teklifini daha ziyade ka
nunsuz bularak cümhuriyetin bah
ıettiği haklardan istifade ederek, 
noter huzuruyla içtimalarını ak -
tetmitler konutmalarına devamla 
yeni idare mecliılerini intihap ey -
liyerek toplantılarına nihayet ver -
mitlerdir . 

Mesele vekalete aksetmit. ve -
kilet bu iti mahkemenin hallede
bileceğini bildirmittir. Her iki ta
raf mahkemeye müracaatta bulun· 
mutlar, muhakeme devam eder -
ken gene her iki heyet bir anlaş -
ma üzerinde yürümeğe baılamı§, 

nihayet hiaaedarların toplanmaıı 
muvafık görülmüttür. 

Bu müzakere cereyan ederken 
eski meclis, müdür Nahom efendi
yi itten uzaklattırmıf, müdür mu -
avini lbrahim beyi muhasebe ka -
lemine almış ve banka memurları 
arasında tebeddülat yapmı§tır. 

Ümit edilmiyen bu hal hiasedar-
111mmmnnrumuuttııtHıum11nırnmımnnuteıttn ııuuemmım1naınm11111 11uımunurm 

Tekrar eline, masaya koyduğu 
§amdanı aldı, delikanlıya uzata· 
rak: 

-Yavrum, sevgili yavrum, hay
di git.. Bakireyi uyandır.. Seni 
bekliyor .. Sana ıöylediğim tarzda 
onu ... 

Bütün vücudile doğrulmuttu .. 
Değitik bir sesle: 

- Eserimin en güzel sahifesini 
yazacağım, dedi. Fakat delikanlı 
onu yavafça itti: 

- Hayır, dedim ya.. Gitmiye -
ceğim. 

(Devamı var) 

ların asabiyetini mucip olmuf, her 
taraf tan bankaya protestolar yağ -
mıya baılamııtır. Mesele bununla 
da kalmamı§, iki gün zarf mda ban 
kadaki mevduattan (200) bin lira 
gibi mühim bir para yekunu da 
çekilmittir. 

Bundan sonra bankanın eıki i
dare meclisi galeyanın önüne geç
mek ve vaziyeti kurtarmak için 
müdürü vazifesine iade etmi§, ga
zetelerle de bir beyanname net re -
derek kendilerinin bu mevkide bu
lunmak hevesinde olmadıklarını, 
heyetin toplantısına kadar vazi -
felerini ifa edeceklerini, hatta u -
mumi heyetin kendilerini tekrar 
intihap etse bile bu vazifeyi ka • 
bulde mazur bulunduklarını ilan 
eylemişlerdir. 

idare meclisinin bu beyanna -
meıi üzerine hissedarlar sükunet 
bulmuş, umumi heyetin toplantısı· 
na intizar etmiye başlamıtlardır. 

Fakat, vazifesine iade edilen 
eıki müdürün işe karıttırılmıyarak 
ancak sandalyesinde oturması için 
bankaya alındığım, memurlar ara
ıınr!a yapılan tebeddülatın naza -
rı itibara bile alınmadığını gören 
hiaaedarlar bu defa bi.itün, bütün 
sinirlenmiıler, gazetelerde hisse -. . ... 
darların fikirlerine tercüman ola • 
ral< yazılar yazmıya baŞict~ışlar -
dır. 

Bankanın dahili vaziyetlerine 
karışmak ve bu vadide fikir yürüt
mc.'k bize düşmiyen ve bizi alaka
dar etmiyen bir ittir. Memurlar a
rasında değişiklikler yapmak, ni -
hayet intihap için propagandalar
da bulunmak belki doğru olabi -
lir!. 

Fakat; doğru olmıyan bir şey 
varsa; tekamül devresine girmit 
olan bir bankanın sanılmasını in -
taç edecek itlere meydan vermek
tir. 

Eınaf ve ahali bankaaını öldür
mek için değil; onun devamlı bir 
eser, payidar ve feyizli. bir mües -
ıeıe olarak yaşaması uğrunda ça
lışmalıdır . 

lzmir timdi 15 mayıata topla -
nacak umumi heyetin vereceği ka
rarları beklemektedir. 

Muammer Kemal 

Gümüşanede feyezan 
Gümüşanede yağan şiddetli 

yağmurlar ve el'İyen karlar yüzün
den Harşat suyu taşmış, etraftaki 
tarlaları bsamış ve bazı köprüleri 
söküp götürmüştül'. Tehlikeli köp
rülerden de geliı geçiş menedil -
miştir. Bu köprüler bu sene tamir 
edilecektir. 

Mersinde ekim 
MERSiN, 8 (A.A.) - Mersin 

vilayetinin ekim miktarı ieçen ıe· 
neki kadardır. Bu yıl hububat ve 
pamuk vaziyeti geçen yıldan daha 
iyidir. Roketlenin geçen yıldan 

çok fazla olacağı umulmaktadır. 

Arpalar ermek üzeredir. Çiçek 
döken buğday ve pamuk bu sıra· 
da yağmur ihtiyacındadır. Yağ -
mur az dütıe bile buğday mahsu
lü bu yıl geçen yıldan fazla olacak 
tır. 

Yeni yapılan park 
gezinti yerleri 

Erzincan, (Hususi) - E 
etrafı dağlarla kapalı genİf 
vadır. Merkeze yakın köyler 
lık ve bahçelikir. Yazın bll 
rjn bir çoğu halkın gezinti 
lık ve bahçeliktir. Yazın bll 
lere otomobiller, arabal&J' 
yapar, halkı taşır herkes ~ 
leminde yaşar, akıam ıehre 
ler .. Bir kısım şehir halkıJll0 

lerde arazi ve bahçeleri 
Yazın ~ehirdeki evlerini tet 
ler, yazı köylerde geçirirle1'1 

baharda şehı-e naklederlel'• 
buna benzer daha bir çok b 
yeller vardır. Beythatı, I' 
Fırat adası gibi bir çok ~ 
mahalleri vardır ki zamanıO 
rı ayrı yazılacaktır. Erı' 
göze çarpan bir nokta v~ 
yolların ve sokakların ek• 
tibarile bir hattı müstekiııı 
de yapılmış olmasıdır. Bir 
bir ucundan bakınca mü11l 

,. 

görebilirsiniz. Gezinti 111 

arasında belediyenin birisi .il 
civarında, diğeri ŞerefiY' 
mak üzere iki parkı vardır· 
ye parkı yeni yapılmakta, 
yece bu parka ehemmiyet 
mektedir. Yakında açılac.ııt" 
ray parşı hükumet civarı~, 

Urfa ve yılan tic~~ 
Yılanın ihracat maddeletl 

sına sokulması hakkında Jtv.; 
Ticaret odasında yapılan l~ 
Urfada büyük bir alaka d -~ 
mıştır. Çünkü Urfa yılanı 'T.. 
olan yerlerden biridir. GeÇ 
Urfada eıki bir köprünün 1 
ama kalkışılmış ve sökülell ~ 
bir taşın altından bir çok ~ 
çıkmış, hepıi öldürülmüf, ,,. ~ 
bir taşın altında 700 tane# t' 
ç'._kmış olduğu hayretle :ö ). '11 
tur. ,,A ~' 
Askeri muhakeme ısl".ı 1 

Askeri muhakeme us~l~ ~ 
nunun 34 üncü maddeıır11~ f 
tirilmesi ve bir fıkra ila~e•~ıil' 
kındaki kanun vilayete te 

lunmuştur. ·'(il~ 
Değiştirilen maddeye I~ 

keri ve adli hakim ~eya ısı~ 
rın muhakemeleri maafÇ~ ~4/.. 
leri olan zabitlerin tabı ~ 
mahkemede görülür. ı:,,~ 
bunlarla ittiraki halinde ··~' 
me, rütbe, ıınıf df'recesi bal .-.d 
lan maznuna göre kuruhır· f". 

··reı ·_J 
ilave edilen fıkraya go. jtP' ( 

Müdafaa Vekili hu~uk•cllilf" 1 
davası açmak için aıııır • ... e 1, 

··zerıa• ; 
mir verebilir. Bunun u ııs• 
adli ilk tahkikatın açılısı•• 

' reder. 
- ...... ~. aııistt 1. 

Bir Soyyet pıY •t~ 
111fll Sovyet Rusyanın tarı , ~ 

nistlerinden M. Zom~er i•l ""ıf, 
latan bula gelmiştir. PıY•~iJI~ I 
§am Sovyet konsoloıh•11 ~-:1 
konae;; verecektir. cuısı;. """ 
piyanist konıervatu~ar ' 
bir konser verecektir. ~ 

-~::: koııf ;J 
Muallimler birhğ1 . ıP" ı 

Mualimler birliğinde.il İil~ 
muallimler birliği r~;: tipi~ 
Birliğimizin geçen ha ısı~~ 
yıllık kongre nisap ta pt~ ~ 
dığından it-S-933 0 rJ 
kalmı!hr. Arkadatlar•~.,e f' ~ 
at 15 te birlik ınerkeS• 
leri rica olunur. 



nıanyah rptenevvelki 
askerliğini istiyor 

Almanya kafa 
tutuyor 

Bunun • • 
ıçın 

istıkraz 

Baıtarafı Birinci Sagıfada 

yor. Almanya kendi ihtiyaçları· 

hazırlık tam gı·bidir... nın tamamen ihmal edilmesini 
kabul edemez. 

buna mahsustur Şartların zorla kabul ettirildiği 
ı.-..n~LIN, 9 (Huıusi) - Al : 

ab azırlanıyor ama neye' Q u .. .. 
al__ ilin kimıenin bildigyi yok 
-qq heu· · 
lrd-.ıı d 1 olan Almanyanın kı· 

ı,.,t ır. Çok İyi haber alan 
ardan öğrenildiğine göre 
)'at,· . 

İli b' . ır mılyon altın marklık 
ır ıatikra kt k d z a etme tasav· 

a •e tahv'll · · · laca ... 
1 

•• 1 ~rının pıyasaya 
teaı.ıt 1 aoylenılmektedir. Ba • 
eı.ıeJct~ahafil bu haberi tekzip 

"İli Ye açıktan açığa doğ • 
nu söyle k d' 1 tdiJec me te ır er. Yeni 

'ı ha1..1 ek olan bu dahili iıtik • 
aL qında d d ....., dol a orta a bazı ıayi· 

8 atlllaktadır. 
...__ u haberle · 
.:-.'lllli~ • . rı alman efkarı u· 

ıeaının 1 k 
'iilıe d naıı arııladığı belli 

'Ilı ftı&c.be tahvillerden her Alma· 
ri te~r! olarak ıatın alacağı 

~t iatilc zıbe uğramakta ve da . 
'ahL_ • razın lllecb .. d .. · ı f . 
-eo·ı· urı egı aız 

.ı: ı ı olaca.. ' 
"il', ta_ L• 11 aöylenilmekte -
~~ •. ~ oır 'l 
~ili İltikrlllı Yar altın marklık 
~ ı.aij.,.L. da.zın neye ıarfedilece • 
111.:ı .. 11e111 ır S · 
.L:'1'azla elde. ı~aat mahf ellerde 
-vnııda11 do.. edıl~e~ . paranın 
'!ılllealc 

111 
.. lruya ıt11zlığe kartı 

t~ddiaa Ue&delede ıarfedilece • 
~ •lııı. karıı bazı yerlerde de 
ai .. _ .. illa 
-~ Jcıaıı il orduıunun takviye· 
dip aıtdacaı'" .. l . l • ı soy enı mekte • 

liaaileriıı 
--.,. .... il bü ~n zamanlarda Al • 
~rt ~ . Yuk harpten evvelki 
b •L.ae1c İçiıı~i ve ıatvetini bula
tellcktlctır. a_;eke~e ıeçtikleri mu 
lııl. ktr,ı baüll •ekıl Hitlerin hari· 
~illa rai-!'- hir lisan kullan· 
"'llllCltf' -=il Ye ' ~ • Veraay nı Almanyanın 
a.__:-ltriııi de... ~ualıedeıinin hü
-~ • . l•ttı111ı. 
tllt . •çı11 Al11ı 1Ye matuftur. 
ta.1_~de tuta 1 &ıı lllukadderabnı ~Ilı • il arrn h 

b.~•YecekJeri dii.·· ~~lptb~nı· bile 
• q\ltü11 IÖ 1 ,.unu e ı ır. 
'i-.. L zere b .. t.. . 

itt;ı__ ~il oir 111.1 ' u un ımalara 
ıa_~ııı al111ı Yar altın marklık 
l'te~ letirile:~ ku_':etinin eski 
t..I· ~ •kıllara ~eaı ıçin aarfedi· 
ttrı~t .. , Alı.ıany Ço Y&kın gelmek -
b .... •ki hakik• anın bu kıpırdanı • 

zamanlar artık ,geçmi§tir. Alman· 
hakkında - esas tabirile olsa bi • J yada Cenevrede açık bir tetriki 
it. - her hangi bir karar verilme· İ mesai yolunda iyi niyetini ispat 
sini imki.naız kıldığını ispata ça • t etmi§tir. Fakat Almanya silahlı 
Iı,mıtlardır. bir Avrupa ortasında silahsız 

Alman murahhaı heyeti tekli • bir devlet sıfatı ile ıili.hsız Alman 
finde kuvvetle ayak dirediğinden askerlik uıulü hakkında bir ulti· 
M. Henderaonun Alman murahhas matomu kabul edemez. Almanya 
heyetinin bu vaziyette bir deği • kendi arzusunda on iki senelik 
tiklik husule gelmesini temine ça· askerliğin muhafazaaını iıtemi· 

htmaaı kararlattırılmıt ve müza • yor. Almanya Mac Donald planı· 
kerenin devamı bu sabaha bıra • na dair tavizatta bulunmaya ha· 
kılmıştır. zırdır. Ancak bugünden yarına 

Fransa _ Almanya on iki senelik hizmetten sekiz ay
lık hizmete geçemez. Almanya 

Hudut Üzerinde küçük 
bir hadise geçti 

STRASBOURG, 9 (A. A.) -
Pazar günü öğleden sonra hudut 
üzerinde kain Lauterbourg tehri 
kartısında takriben 200 kadar si· 
yah gömlekli, F ran11z gümrük bi· 
nası yakininde ııralanmıtlar, hor -
ra diye bağırmıtlar ve bilhassa 
"Almanya, her ,eyin fevkinde,, 
marıını terennüm etmitlerdir . 

Gürültüye kotan birçok merak· 
lılar, Fransızların tarafında top • 
)anmışlardır. 

Huıusi komiıerle jandarma kuv 
veli, ıükun ve intizamı temin için 
gelmitlerdir. Naziler, ısrar etme • 
mitler ve büyük bir intizam için • 
de çekilmitlerdir. 

Viyanada Hitlerciler 
Almanyadan gidecek ziya· 

retCjller istenmiyor 
P ARiS, 9 (A.A) - Hitlerciler

den ikiıi Prusya ve biriıi Bavyera 
nazırlarından olmak üzere altı nu-
fuzlu ve reımi zatın Viyanaya get· 
meleri ihtimali, Avuıturya hükii • 
met mahafilinde, gayri müsait bir 
intiba tevlit etmittir. Bunun böyle 
olmasına en ziyade Almanyanın 

bu ziyaretten Avuıturya hükôme· 
tini haberdar etmemesi ve mez
kur hükumetin bunu ancak Viya· 
nadaki Hitler fırkasının beyanna • 
meıi vasıtasile öğrenmesi ıebep ol 

ancak askerlik müddetinin tedri· 
cen azaltılmasını kabul edebilir . 
Çünkü yetitmit ihtiyat kuvvetle· 
ri yoktur. Azaltma tedbirleri bu 
istihale devrinin müddetine ve 
diğer orduların te,kili.tına, silah· 
larına ve techizatına tabi olmalı· 
dır. Binaenaleyh §İmdi bu me· 
selede vaziyet almak diğer devlet· 
lere aittir. 

Şimdiki Alman askerlik usulü 
için nümune olarak ele alınan İn· 
giliz askerlik sistemi İngiltere i
çin son İngiliz projesinden oldu· 
ğu gibi bırakılmaktadır. 

Maamafih Almanya kendi he· 
sabına bu huıuıta iyi niyetini gös· 
termeye hazırdır. Fakat cebren 
ıartlar kabulünü redde~.,, 

M. Venizelos hak
kında takibat kararı 

ATINA, 9 (A.A.) - lttiham 
heyeti M. Venizelos ile riyasetin • 
deki kabinede nazırlık etmiş olan 

Mariı ve Catechakiı aleyhinde 
Pilaıtiraa hükumet darbesile mü· 

nasebettar olarak takibatta bulun
maya karar venni!tir. 

Avusturya ile aramızda 
döviz işi başladı 

muştur. ~il 1 •ebeb · k 
larfınd .. 

1 ~o kısa bir Richıpoıt gazeteıi, Alman ziya· 
Qı.. t a ıorebılece•iz. 

ANKARA, 9 (A.A.) - Hari
ciye vekaleti vekili Şükrü Kaya 
Beyle Avuıturya maılahatgüzarı 

M. Biıchof araıında dün teati 
olunan notalar mucibince Avuı -

turya ve Türkiye arasındaki mü -
tekabil ihracata ait döviz tediya· 

..-
0 retçilerinin "Arzu edilmeyen zi • 

aı,ıt:::ıı·.? silahlan yaretçiler,, diye tavıif etmektedir. 

de nıuzakereleri Almanyada zararlı neşriyat 
~tv ~anı etsin ... 20 Bin cilt kitap toplatt1rlldı 

ltrı ~ftt, 9 (A A) . • BERLIN, 9 (A. A.) - Volf a-
llb... ._ • • - Sılah· . ..... d~ı..... 11:0 f Janıından: 
!ba.1 ~~ '-b n eranıı büroıu • 
~' ~fe •h Yaptığı hafi içti • Bazı mütalea salonlarından mil 
~~'it tanaın atiıi hakkında letin ahlakını bozabilecek kitap -
1 ''~ r olm t ların uzakla§tırılmaıı, mahvedil • lltiJ· ,.. a" Uf ur. Alınan 

ıı "')• 0 re bu .. k mesi için yapılan icraat neticeıin· 

h tekrar teıiı olunmuş ve evvel· 
ce ittihaz edilmit olan kararlara 

her iki tarafça bloke edilmit o· 
lan paralar ıerbest bırakılmıştır. 

Japonya ile mukavele 
ANKARA, 9 (A.A.) - Japon· 

9 - VAKiT 10 Mayıı 1933 -

Dilimizi tetkik eden 
Bir Fransız ilimi · 

Memleketimizde araştırmalar yapmak 
için Ankaraya gitmişti. Istanbula döndü 

Bir müddet evvel tehrimize gel· 
mit ve Ankaraya gitmit olan Fran
ıız dil alimi M. Jean Denny dün 
Ankardan buraya dönmüttür. 

Pariıte "Şark dilleri mektebi,, 
Türkçe hocası olan M. Denney'nin 
Türkçenin grameri hakkında bü • 
yük bir eseri vardır. Türkiye Türk· 
çesini tetkiklerine eıaı tutmut olan 
bu gramer bugün de en muteber 
ve değerli eserlerinden birdir. Ali 
Ulvi Bey bu eıeri Türkçeye çevir· 
mittir. Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
bu tercümeyi Bursada bulunan Ali 
Ulvi Beyden getirtmif, bunun ba -
11lması için M. Denny'nin fikrini 
ıormuştur. M. Denny bu eseri yaz· 
dıktan sonra dilimiz üzerinde da· 
ha bir çok tetkikler yaptığını, kita
bındaki bir çok noktaları değittir· 
mek ve düzeltmek ihtiyacını duy· 
duğunu aöylemittir. Franıız dilci~ 
ıi bu tadilleri hazırhyarak Türk 
Dili Tetkik Cemiyetine göndere -
cek, cemiyet tadillerin Franıızça 
olarak netrine delalet edeceği gibi 
tercümeye bu tadillerin iliveıile 
Türkçesinin de netrini temine ça· 
htacaktır. M. Denny bugünlerde 
Bursay giderek orada bulunan Ali 
Ulvi Beyle bu it üzerinde görüte· 
cektir. 

Şehrimizdeki Franıız enstitü -
ıünde, enstitü müdürü M. Gabrit 

· yel'in misafiri bulunan M. Denny 
dün kendiıini orada ziyaret eden 
bir muharririmize tunları söyle • 
miştir: 

nan bu sırada Türkiyeyi ziyareti 
çok iıtiyordum. lıtanbulda iken 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafın· 
dan Ankaraya davet edildim. Bu 
daveti büyük bir memnuniyetle ka 
bul ederek Ankaraya gittim. 

Altı yıl öncede Ankaraya git • 
mittim. Bu seferki ziyaretimde 
ıehri büıbütün deiitmit, daha gü
zeletmit ve inkitaf etmit buldum. 
Ankarda dil ıeferberliği etrafında 
ali.kadarlarla görülüm. Bu it üze• 
rinde çok ehemmiyetli ve eaasb 
ıurette çalıtılmaktadır. Dil anketi 
çok iyi ve bilha11a iıtikbal için çolc 
Faydalı bir tetebbüıtür. Bu çalııma 
ıayeıinde dilin millilettirilmeıi te· 

min edilecektir. Dilin millilettiril
meıi hareketi, benim anladığuna 

göre, ik safhada olacaktır. Evveli, 
anket vaııtasile bulunan öz türkçe 
ıözlerden bir "Söz klivuzu,, yapı• 
larak bu muharrilerin iıtifadeaine 
arzedilecek, aııl büyük Türkçe lu· 
gati bundan sonra hazırl~nacaktır. 
Bu ıuretle hareketi ben çok doğru 
ve ihtiyatlı buluyorum. Çünkü böY. 
lece hareket etmekle dilde ani de
ğitikliklerden huıule gelmeıi muh· 

temel olan karıılıkların önüne ge· 
çilmit olacaktır. Ayni zamanda 
metrük Tür\c ıözleri de ihya edile-

cektir. Bunları eıki metinlerde bul 
mak kabildir. Bu sözlerin ihyaıı 
tabii, çok iyi olafaktır. 

Derleme f ali yeti de çok mühim· 
dir. Bu itin ayni zamanda folklor 
noktai nazarından ehemmiyeti var 
clır. Batka Türk dillerine de müra· 

"- Türkiyeye, Pariıten Şark 

dilleri mektebinde Türkçe hocası 
olmak münaıebetile, dilini öğren- caat edilecek, bulunan öz Türkçe 
diğim bu memlekete tekrar tetkik· sözler Türkiye türkçeıine münha
lerde bulunmak makıadile gel - 11r kalmıyacaktır. Mamafih bazı 
mittim. Türk dili üzerinde alaka • ıun'i kelimeler yapmağa mecburi· 
darlarla temaılarda bulunmak is· yet haııl olacağı zannındayım. 
tiyordum. Türk dilinde büyük de • Bunlarda köklere eklentiler illve
ğitiklikler yapılmak üzere bulu • ıile kabil olacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rusyada 2milyon altın kıymetinde mü
cevher arıyan lngilizlerden haber yok! 

Üç haf ta evvel İn&'iltereden 
Ruıyaya bir heyet hareket etmit 
ve 2,000,000 ıterlin kıymetinde 

tahmin olunan mücevherleri bul· 
mak istemitti. 

Heyetin arayacağı bu mücev· 
herler, 1917 de ( Kerenski ) _nin 
devrinde Rus mücevhercileri tara· 
f ından i'İzlenmitti. 

İngiliz heyeti bunları arayıp 

bulacak ve lngiltereye getirecek -

kaçmağa muvaffak olmuftu. Muh· 

telif yerlere gömülen mücevher• 

lerin ıırlarını bundan batka bir 

bilen yoktur. Monoaky kısa bir 

müddet mukaddem Londrada bir 

kaç zatla anla9mıt, bunun üzeri• 

ne bu itle me11ul olmak üzere bir 

ıendika teıekkül etmitti. 

Sindika 18 ay kadar Sovyet 

'ıtJ ,. 'Ilı muza ereler 
bJ llın ha l de bu icraatı idare eden komite, ıaı, laıta1 rp evazımının 

it lı.., -~· •eya ort d timdiye kadar 20.000 cilt kitap 
ee .. ,,. ~.lld&Jc• f a an kaldırıl- toplamııtır. 

ya ile 6-2-933 tarihinde yapılmıt ti. 
olan itili.fname 3 aylık müddeti Londra razeteleri bu heyetten 

bahsederken heyet azaıının isim -
lerini ıaklamaktadır .. 

hükumeti ile muhabere etnıit, ni• 

hayet Rusya hükUmeti bu mücey .ı 

herlerin meydana çıkarılmasına 

razı olmut, yalnız mücevberİer 
bedelinden yüzde yetmit be!inin 

kendiaine ait olmaıını tart kot• 
muttu. f 

'al •t..ı· . 1 •ılı etrafında 
~ •ıtır. Almanyada kemünist 

•'ıaıt . ._ lllura1ı1ı 
~1 " '-.rd, ord 

1 
aı heyeti konfe- memurlar tardolunuyor 

, ... ~·~blet ~ara verilecek fe- BERLlN, 9 (A.A.) - Meslek -
tt ;_ ~ te . uauıunda karar-
ı... ,..ll•it _. __ lllınat hakkında i i· ten yetitme memurların teminatı 
-~ I -,....eden .. Y hakkındaki 7 nisan tarihli kanu-
"-ii~ •• ~aa•-1 once de olıa 
.~ - hakJc nun tatbikine dair netrolunan ye -
~)f ~İlle de"aın ındakl i f •ılın ni emirnamede memur tarif olun· 

t-t .... :-aıatir. o unmaıını k d B 
"--.. :I' ma ta ır. una nazaran hekimler, 
~, L lrııiliz ve Anı 'ka muallimler, müderriıler ve noter· 
"""~ llt)'etl . erı n ler de memur ıınıfına girmektedir. 
~~'lllitler, er~ ~.u bakınıı ka- Komünist hareketlerinde bulun -
~, '1 il'. l.f. M ç ~lnıeie çalıt • muı olan memurlar tardolunacak· 1..s• • Vu asaııli M E 

&
~İJ IOıı Ordu ' · den lardır. 

a~ 1 llle•cutlarmın F 
~ l1 ... -_:1ınaaı meselesi ransı~ toprağında 
~~!~ •e ıı-tıuraLlıaı heye- Hıtlerciler 

~•li ...._. Y&ıııa da ·· d 
•Jetin harp I nıu a- STRASBURG, 9 (A.A.) - Pa. 

naznnı . zar ıünü 6ileden ıonra hudut üze· 

bittiği tarihten itibaren 3 ay daha 
uzatılmıttır. 

rinde kain Lauterbourg tehri kar • 
tısında takriben 200 kadar siyah 

gömlekli, F ranıız gümrük binaıı 

yakininde ııralanmıtlar, Horra di· 

ye bağırmıtlar ve bilhaıaa "Al • 

manya, her şeyin fevkinde!,, mar • 

tını terennüm etmitlerdir. 

Gürültüye kotan bir çok merak

lılar, Franıızların tarafında top -

lanmıtlardır. 

Huıuıi komiıer ile jandarmk 

kuvveti, ıükun ve intizamı temin 

için gelmitlerdir. Naziler, israr et· 

memiıler ve büyük bir intizam için 
de çekilmiılerdr. 

Yalnız son zamanlarda bu he • 
yelten bir haber gelmemesi bir 
hayli merak uyandırmııtır. 

Hadiıenin mahiyeti ıudur: 

1917 de ihtilal kopmak üzere 
iken Ruıyanın en zengin mücev
hercileri bir ayara relerek mü· 
cevherlerini ıaklamağa karar ver
mitler. 

Ve bunların bilha11a beti bu 
müceYherlerini dikkat ve itina ile 
..aaklamıılardı. 

İhtilal koptuğu zaman bu mü -
cevhercilerin hepıi ortadan kay· 
bolmuılar, yalnız bunların biri o· 

lan ıağ kalmıfb. Bunun adı Mo
noıky' dir. Bu adam Viyana ya 

Bunun üzerine ıindibya men • , 

ıup iki kiti Londradan hareket 

etmit ve Moskovada 
. 

faaliyete 
ıeçmittir. 

Birkaç haftadanberi bu heyet • 

ten malumat almmamaaı 

uyandırmıt bulunuyor. 
merak 

Keçilerde hastalık 
IZMIR, 9 (Huıusi) - Çe,me • 

nin Uzun köyü alaçatı keçilerinde 

haıtlaık olduğu ihbar edilmi,tir. 

Vilayet tedbirler almaktadır. 

i 
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Yabancı Sözlerin 
Karşılıkları 

lstanbul 19 uncu ilk mektep 
hocalarının bulduklar. 

karşıhklar 

I rı - Fahri: Karşılıksız - Fayda: Fili: Sözde kalmayan - Fıraset: 

Feyz: Çokluk, bolluk - Fiat: 
Değer, paha - Fihrist: Yazı -
başlıkları - Fikir: Dü§ünce -
Filen: işle, çalışmakla - Fili: Fır· 
sat: Açık gözlülük - Fitne: Ara 
bozan, bo! boğaz - Fuzuli: Ziya
de, fazla. 

lstanbul 14 üncU mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

F eyz: Çoğalma, bolluk (Bu se
ne bolluk yerindedir) Fiat: De • 
ğer (Bu sene kömür değerinden a
şağı satılmaktadır) Fidye: Baç, 
vergi verme (Muharebedeki esir
lerden baç alınarak serbest hıra -
kıln·.) Fihrist: Bilgi bakımları -
Fikir: - fikr: Düşünce ( .... düşün
celi sözler söyler). Filen: işle, iş 

ile - Fili: iş (1ş başa düşünce ya 
pılrr.) Firaset: Cin gözlü, çab:ık 

anlayı§ - Fırka: Bölük, takım
F ırsat: Pundunu bulma - Fitne: 
Karıştırma, karıştırıcı - Fuzuli: 
Artık, boşboğaz, bön kimse, boş 
yere. 

lstanbul 6 ıncı mektep 
hocalarının buldukları 

karşllıklar 

Feyz: Bolluk - Fiat: Değer -
Fidye: Krutuluş karşılığı - Fih • 
rist - içindekiler - Fikir: Dü -
şünce - Filen: İ§ halinde - F e· 
raset: Çabuk nlayış - Fırka: 

Topluluk - F ırs:ıt: Kelepir -
F' :'": Ara boz"~ - Fuzuli: Kc: 
c · J1 • n olmıya::. 

• Ie!ecan: Oynamağ yorunma
Halef: Sor.radan gelen - Hare -
ket: Kımıldn.ma - harim: Gizli
Hazakat: Üst.ılık - Hesap: Say • 
ma - Hiddet: Keskinlik - hilaf: 
Kat-şı - His: Duygu - Hitap: 
Söyleme - Hitabet: Söz söyle -
rne - Hizmet: iş görme. 

lstanbul 49 uncu mektep 
hocalarının bulduk~a:-ı 

karşıhklar 

Feyz: Bolluk: Fiat: Değer -
Fidye: Vermek - Fihrist: Göste
ren - Fikir: Düşünce - Filen: 
Yapılan - Fili: Yapılmış - Fira
set: Saygı - Firak: Acıklı - Fır· 

sat: Hemen - Fitne: Karıştıran 

- Fuzuli: Artık. 

lstanbul 5 inci mektep 
hocalarının buldukları 

karşllık!ar 

Feyz: Bolluk - Fiat: Değer 

kesiği, biçilmiş değer - Fidye: 
Can kurtarma akçesi, baç - Fi • 
Fikir: Düşünme, enikonu, arasıra 

Filen: işle, eşlemekle - Fili: lş 
- Firaset: Keskin anlayışhk, açık 
gözlük - Fırka: Bölük - Fırsat: 
Çağı gelme, pundunu bulma, ça • 
ğında - Fitne: Azdırma, baştan 
çıkarma, karışıklık - Fuzuli: F o -
dul, dırdırcı, gereksiz. 

lstanbul 2 inci mektep ho· 
calarının buldukları kartı· 

hklar 
Feyz: Bolluk, çokluk - Fiat: 

Tutar - Fidye: Ölüm savağı, baş 
vergisi - Fihrist: Saygıç - Fi • 
kir: Düşünce - Filen: Yaparak, 
işle - Fili: İşe bağlı - Fıraset: 
Düşünce derinliği - Fırka: Oba, 
küme - Fırsat: Kaçamak - Fit
ne: Azdırma, azma - Füzuli: Boş 
yere, arta kalan. 

Facia: Acıklı if - Fahi~: Aşı· 

Kazanç - Fail: Yapan - faiz: 
Artım - Fani: Geçici - Fatih: 
Ayak basan, kazanan, el açan -
Fazıl: Üstün kişi - Fazilet: Üs· 
tünlük - Feci: Acıklı - Fecir: 
Alaca kar:ınlık, gün önü - Feda 
Gönülden verme, yabancı vermek. 

lstanbul 20 inci mektpe hoca· 
lar1nın buldukları 

karşıhklar 

Feyz: Bolluk - Fiat: Değer -
Fikir: Dü~ünme - Filen: İşle -
Fili: iş - feraset: Çabuk anlayış 
- fırka: Bölük - Fırsat: Pundu-
nu bulma - Fitne: Azdırma -
Fuzuli: Boş yere. 

lstanbul 16 ıncı ilk mektep 
hocalarının bulduklara 

karşıhklar 

F eyz: Ilollu!c, ı~ı!t: alma - Fi • 
at: Değer - Fidye: Baç - Fih • 
rist: Sıra litteti - Fikir: Di:şün -
ce - filen: İş ile - Fili: İş ile -
F craset: Anlayış - Fırka: Küme 
- Fırsat: Putn - Fitne: Bozgun
culuk - fuzuli: Boşboğaz, boıu-

Anlayış - Fırsat: Punt - Fitne: 
lş bozanlık, karıştırma - Fuzuli: 
Boşuna. 

lstanbul 3 üncU ilk mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Fiat: Tutarı, değer - Fikir: 
An, düşünce - Filen: itle (lşile 
de) Fili: Firaset: Anlayış - Fır· 
ka: Öbek - Fitne: Karıttırma -
Fuzuli: Gereksiz. 

lstanbul 33 Uncu mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Paye: Basamak - Pejmürde: 
Karışık, kılıksız - Pençe: El -
Perhiz: Oruç, yemeği kısmak -
Pervane: Dönücü, gece kelebeği
Pervcr: Besler - Perişan: Dağı -
mk, yırlık pırtık - Petiman: Cay
ma, acınma - Peşin, pişin: Önce 
- Peyda: Görünme, belirme -
Peygamber: Tanrı elçisi. 

lstanbul 21 inci mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

F eyz: Bolluk, ilerleme - Fi • 
yat: Değer - Fidye: Baç - Fi • 

lstanbul 17 inci ilk mektep 
hocalarının buldukları kir (fikr): Düşünce, düşünme -

boşuna. 

Filen: İşle - Fli: Sözde kalma • 
karşıhklar 

yan iş - Firaset: Açık göz, he • 
Feyz: Bolluk, ilerleme - Fiat: 

men anlayış - Fırl{a: Bölük, a • 
Değer - Fidye: Baç-Fikir: Dü-

laylar - Fırsat: Elden kaçırma • 
şünme - Filen: İşliyerek - Fili: 

.. mak, pundunu bulmak - Fitne: 
işle, sozde ks.lmıyarak - Fıraset: A d k F r· F 
A l F ı B"l"k k"' y ırma, arıştırma - uzu ı. o n ayıs - ır ;;a: o u , ume-

• . dul. her •~e k.:rı§a'~ --
Fırsat: Punt - Fıtne: Azdırma, 1 A' k. A l b'. b· d 1 • mn" ·: pta , oıı, :.ı a a -
karışıklık, ara bozma - Fuzulı: A'l ,., . 1 Al ·b t 
B 

ı e: .":Joy, ev tıc.m arı - u e : 
otuna. . Al ' •ı · ı ı. ~ •••. , l ıtım - ır~:: l~ı en - "'~r: 

!stanbul 40 ıncı mektep ho- Utanç, utanma -Arız: Çatan, ya· 
calarının buldukları pı!an _ Arıza: Engel, takıntı -

karşıhklar Arz: One koyma, sınma - Asıl: 
F eyz: Bereket, varlık - Fi • Öz, temel, kök - Azil: İşten çıkar 

yat: Değer - Fidye: Borç - Fih- ma - Azim (azm): Başarma, is
rist: Sıra yazı - Fikir: Düıünce tek - Aziz: Sevgili, değerli - A· 
- Filen: lşliyerek, yaparak - zap: Ezgi, sıkıntı . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kara Ali çetesi 
Nakız üzerine yeni muhakemede de 
Kara Ali 30 sene ağır hapse Kara 

Ahmet 15 sene 10 aya mahkum 
Gebze, Darıca ve civarında ho • ı hakemenin muhtelif celselerinde, 

§una gitmiyen bazı kimseleri a • Kara Alinin hastalığından bahse • 
damlarına öldürtmekten suçlu Ka- dileı·ek, serbest bırakılması iıte • 
ra Ali ile onun bu yoldaki emirle- ğinde bulunulmuş, fakat, tevkif
rini yerine getirmekten suçlu ye • hanede bulunması orada hastalığı· 
ğeni Halil ve adamlarından Kara nın tedavisine mani te§kil etmedi· 
Abmetle Koca Hüseynin muhake- ği, diğer taraftan suçun mahiyeti
meleri, İstanbul Ağır ceza mahke- ne göre serbest bırakılması caiz 
meıinde dün neticelenmiıtir. olmadığı noktaıından, bu yoldaki 

Bu davaya evvelce bakılmış, Ka istekler hep rededilmiştir. 
ra Ali ile yeğeni ve Kara Ahmet Nihayet, iddia ve müdafaada 
mahkum olmutlar, Koca Hüseyin- yapılınca, muhakeme bitmiş, mah
fe gene Kara Alinin adamlarından keme heyeti, kararı müzakereye 
bir kaç kişi berat etmişlerdi. baş!amıştı. Dün, karar bildirilmiş-

Temyiz mhakemesi, bunlardan 
ücünün mahkumiyetile beraber Ko 
ca Hüıeynin beraatini de bozmuş, 
diğerlerinin beratini taıdik etmiş
ti. Karar temyizden bozulmuş o -
larak muhakeme, epi zamandan -
beri devam ediyor, şahitler yeni -
den dinlenioyr, yüzleıtirmeler ya
pılıyordu. 

Bu safha nihayet bulduktan son· 
ra müddei umumilik eıaıa dair 
mütaleasını bildirmİ!, eski kararın 
doğruluğuna itaretle, tekrar bu ka. 

rarın verilmesini istemiıti. Bundan 
sonrada müdafaa yapılmıı, Kara 
Alinin masum olduğu, berati lazım 
gelceği i]P.ri ,.:·-::l~;:,tii. Bu mu • 

tir. 

Kara Ali, müddei umumiliğin is· 
teğine uygun olarak, eskisi gibi o· 
tuz sene ağır hapse mahkum edil • 
miştir. Yeğeni Halil yaşı küçük ol· 
duğundan, üç sene hapse mahkum 
olmuştur. Kara Ahmet de, on beş 
sene on ay hapse mahkumiyetle 
cezalandırılmıştır. 

Koca Hüseyine gelnice, bunun 
suçu sabit olmamış, evvelce oldu • 
ğu gibi, beraat etmiştir. 

DlŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar Atlama· 
taşı No. 53 

Cuma günü yapılacak 
(Spor •ayıfamızdan devam) 1 tinden: 12 • 5 • 1933 cuııı• 

Kadıköyünde de F enerbahçe - yapılacağı evvelce tesP11 

Vefa maçı yapılacaktır. Vefan~n 

hayli kuvvetlendici ve geçenlerde 
Milli takıma karşı gösterdiği gü· 
zel oyun nazarı itibare alınırsa, 

Fener bahçenin son maçında sü
rantrene olmuş hiısini verecek de
recede gevşek bir maç yaptığı 

düşünülürse bu karşılaşmanın da 
hayli heyecanlı olacağı kendili
ğinden anlaşılır. 

Bununla beraber maçı Fener
bahçenin kazanace.ğını fakat ka· 
zanmak için mühim müşkülat çe
keceğini tahmin ediyoruz. 

Yapılacak maçların yeri 
ve sırası 

İstanbul Fut bol Heyetinden: 
12 . 5 . 1933 cuma günü yapı· 

lacak Lig maçları: Taksim stadın
da: Galatasaray - Beykoz B. 
takımı saat 13,30 hakem izzet B. 

tecrübesiz güreşçiler a 
müsabaka ayni günde ~ 
reş takımı seçme müsa.bJ 
pılacağından 9 • 6 - 19~ 
gününe tehir edilmiştir. 
tebliğ olunu!.'. 

Voleybol 
Voleybol ve Basketbol 

tinden: 12. 5 - 1933 cuııı• 
Galatasaray Lokalinde 
caçlar: 

Basketbol: Beşiktaş ---: 
por saat 16 Hakem llhnıı11 

Voleybol: İst. Spor - .E 
17 hakem Nihat Bey. 
ray - Süleymaniye saat 
hakem Sami Bey. 

Kadıköy avcı 

Yalovada 
Hilal - Kasımpaşa 2. nci küme Kadıköy atıcılar klübil 
saat 15,15 hakem Adil Giray Bey. riyle Fenerbahçe klübürıiJO 
Galatasaray - Beykoz 1. nci ta- lık şubesi mensupları .b' 
kım saat 17 hakem Adil Giray günü birleşerek Yalova ' 1 

Bey. ki Cınarcık nahiyesine O 
Fener bahçe stadında: Fener- vın; gitmeğe karar verJIJ 

bahçe - V. K. Kapı B. takımı Bu partiye lstanbuldan d 
saat 13,30 hakem Sedat Bey. A - avcılar iştirak edecekler 
nadolu - Beylerbeyi 2. nci küme cıları Yal ovaya götür 
ıaat 15,15 hakem Kemal Halim büyük motör yarın akf,-
Bey. F enerbahçe - V. K. Kapı 11 de Galatadan hareket 
1. nci takım saat 17 hakem Fethi Moda ve Kalamışa uS 
Tahsin Bey. sonra doğru Çınarcığa I 

Gençler Liki: Beşiktaş - V. tir. Ve ayni aktam avdet 
K. Kapı saat 11 hakem Kemal Ha- tir. Hava müsait olduğuJJ 
lim Bey. Kasımpafa - lst. spor sa. .1' 

cılar güzel ve sıhhi bir r 
at 12,15 hakem M. Reşat Bey. receklerdir. Bu partiye ' 

Bu haftaki güreşler mıyan sporcu gençler de i 

İstanbul Güreş ve Boks Heye· mektedirler. 

lzmirde Lig maçları bitti 
(Spor Hyıfamız.dan devam) bitmesine tam on beş d.,,ıl 

h. e 
Hakem Altınordu aleyhine bir pen m1ştır. Altınordu aley ırı fi 
altı ceza'ıı veriyor. Topa vakıa el altı daha. Bu vuruşu bu~~ 
dokunmuştur ama bu ufaktan, el mi yapıyor: Gol. Arkası.11 ( 
galiba Altınordulu olmadığı için ne Altmordu aleyhine hır 
bu hüküm bir yıgın itirazla kar- daha. Fakat bu scf er Sil 
şılanıyor, halk haykırıyor ve: yere yatarak kurtarıyor· 

- Kazan da ye ... Feryatları yük- B b,ıt 40 mcş dakikada ur 
seliyor. Fakat hakem dinlemiyor. bir şutla bir gol daha çı'k•'~ 
Ceza çekiyor. Topa vuran Nazmi . ' te lzmirsporu şampıyorıı r' 
iyi vuramıyor hakir, hakıız lımir- hakiki gol. Beş dakika s0 " 

sporlular bir fırsat kaçırmış olu • bu suretle biliyor. I 
yorlar. Maç artık büsbütün zevk - t . . "h' dert 

zmırın en mu un ·dı 
ıiz ve sinirli bir manzara alıyor. l~ biri:;i de hakem mesele•' ı,I 
kinci devrede lzmirapor kalesi on mesele halledilmezse soıııl,;I 
dakika kadar bir kaç tehlike atla- de iyi olmıyacaktır. sıı 
tıyor. Fakat bundan sonra lzmirli • böyle... re 
ler Altınordu kaleıiıii kuşatıyor • Hakemin oyunu iyi icl•def 
lar. Kaleci dışarı fırlıyor, boş ka • ni iddia edenler zanf1e ,ıv 
lan kaleye top girmek üzere .. Fa- çok mahduttu. Hele peıı tP' 
kat Osman güzel bir kurtarış ya- ı nederim ki çok nıahd\J ı,iıt' 
pıyor. Altınordu ıene hücuma ge- pen altı cezalarının sebe ,, 1 
çiyor, Saminin bir kurtarışı daha. mıyanlar çoktu. YazıOI~;/ 
Son dakikalara doğru favllı, sert spor,hları tebrik ederek· 
oyun alabildiğine yürüyor. Maçın ğim. __-/ 

Amerika ve alacakları "'" 
'( }(O tı' VAŞiNGTON, 9 (A. A.) -ı takım esbap clolayısı e bori 

Paristen gelen ve F ransanın hali • sından birçoğunun ·ııi 4'1 
hazırda geçen kanunuevvelin on borçlarını ödemenıeler;eritıİ 
betine ait t~kıitin tediyesine mü· borçlarını inkar etnıe)<tedif• 
teallik hattı hareketi tadile pek az edecekleri söylenJ11e ıceıı~; 
mütemayil bulunduğuna dair olan böyle bir hareket tarzhı .. ,ıııf' 

. ıı 
haber bura resmi mahafilinin bir siyasi rakiplerinın '/ 

ktır· az canını ııkmııtır. maruz bıraknııyaca ~ 

Amerikanın borçluların önü- . 1 r" r.te, rl' 
müzdeki 15 haziran taksitini ödi • İstanbul lkincı c e.tıi .,~ep 

ğundan: Mahcuz 11e ~0fe, ~ ·' 
yeceklerini tahmin etmekte oldu- lecek karyola, ,mas~~e 13 :tııl~ 
ğu reımen bildirilmektedir. Nim- le, semaver ve sa 

9 
dJ ':Jı 

resmi olarak ise M. Ruzveltin kon- tarihinde ıaat 8 - 0ı11-"; ; 
greden tam bir moratoryom bah- Cemekan sokak JO ~.,ı;ııds,Je' 
şetmek için mezuniyet vermesini raki hanının kapısı~ 0 tıd_.,ıİ' / 

arttırma ile satılacagı 1'" ~~J~ 
istemenin çok tehlikeli olacağı . h ll' d"' }ıazır ~a ıı~rı 

rın ma a ıi1 ~t 447 .,.,. 
fikrinde bulunduğu söylenmekte • 932 • :J ı memurur'\ ve tJşfl 
d. ·ı .. acaa ır. lı dosyası e mur 

Dahili ıiyaıet tabyeıine ait bir nur. 

....... 
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Hikaye MANTIK Nakleden: 
fa. 

Eminönü 

Numarası 
Yeni Eski 

Satıhk Mübadil Emlaki 
Malmüdürlüğündeo : 

Bir kadının bir erkeği aldatma
ıı, artık 0 kadar tabii bir hal al -
nıııtır k. k ı, le rar bu mevzua dair 
~azı yazmağa kalkıtmak doğruıu 

ır a.z soğuk kaçar .. Fakat, ne de 
Ota d l ' ~ıtum Ahmedin batına ge-
eıı_: emın olunuz ki ne Pİtmit ta -
\'\agun n d d v 
L e e egme ... kabadayının 
..,.tına g ı · · e mıttır .. Bakınız anlata· 
Ynn: ' 

d Ahınet, kırk bet Y•tlarında var
ır, Para 'h . d ı cı etın en iyidir.. Şek -

en de fen d v •ıd· d a egı ır. Yani bir ka· 
ın onu b'l' nı ıeve ı ır. Vakıa çıldır -
az •mm . . 

P a, yırmı yatında olur 
a.raıı d l ' 

alA . a 0 mazaa, kendiıile pek 
be a. ~eçınebilir. Netekim Seniha da 
Ahnıın gibi düşünüyor olmalı ki, 

illetle ani k. 
b. . aşmıı ve se ız aydır 
ır çıft k ' 
"h umru gibi yaııyorlardı. 
""" met b · n'h . ' enım arkada§ımdı. Se-

ı ayı onu ·1 
ıeı b. n vaııtaıı e tanıdım. Gü-
aa- · ır kızdı doğrusu. Üıtelik te 
--.UIJnİ Ye ' • 
ahb fırın. Kendisile hemen 

A?' batta arkadaı bile olduk. 
2elird~et ara sıra Ankaraya gidip 
Yi 11r" 

1
.'. O zamanlar, ben, Seniha· 

.orur h t A 
d111ı 8 .' a ta ıezmeğe çıkarır· 
ile dah ır ~aıkaıı olaaydi, Seniha 
kalk a zıyade samimi olmağa 

ıtırdı y b d . 
olrnazd ~ . un a hıç te haksız 
llıü 1

• Lakın ben böyle dütün-
Yorduın Du"n d b" .. .. .. 

:ıeı k · ya a ır ıuru gu-
t•ııun1~ dururken, ne diye arkada
bkt- a arııını ... Deiil mi ya? Hem 
llluh ıf da bende garip bir adet, 

a azakA b' A k .. d ar ır adet vardır ar -
.. "'" d , lllanı. e ost kadınlarına yan bak 

Fakat s . 
A"nı d' enıha, aon zamanlarda, 
darı ~t'ın Ankarada bulunuşun
t, gaı//a.de ederek bir az açılmı -
'"de 

1 
a. Çünkü gidip kendisini 

ıc &radıiını 
Çıktı d' Zamanlar, hizmeçi 

. " •Yor •v• • 
~amanla . ' randevu verdıgımız 

. r ıse . 
nıı1eceg" i . b·' •on dakıkada gele-
d nı ıld' · · · en tü h ırıyordu. Kendısın· 
lJltnıa, :ihe etmeğe ba,Iamııtmı 
nıe "•zif 7et, bu, benim üzeri -
erkek e eğildi. Hem, kadınla 
b arasına . 

Unu b·ı· . gırmek doğru olmaz 
B· ı ırıın. 

ır hafa 
1 etnıiıti. A. konra, Ahmet telefon 

aktaın ey' n aradan geldiğini, o 
herı.ber •ne gelmemi, Senihaile 
:ı · Yemeğ b. 1 söylem· . e ır yere gitmemi· 

Q· l§tı. 
ır az · 

l>&rtınıanlçıçek tedarik ederek a -ka arına . . 
Pıy1 b' gıttım. Hizmetçi 

n ır az k' ~il aebeb. . çe ınerek açtı. Bu-
dı- ını ani k . ..... lçe · d ama ta gecıkme· 
l°Otd rı en bir .. .. 1 l' u ı.ı. •uru ıes er ge ı-• ~il ......., ~ metçi: 
ilet•-· nıan, dedı' . . k' ld' . . Ilı 8 , ıyı ı ge ınız, 

''ni:ı eyefendiyi teık' d b·ı· .. ın e e ı ır-

Be 
b Yefend· . 
Oell• 1y1 t k' 1 11r;,:.. .. eı ın edemedim •" ur .. • 

-..... ~ K0rınez: 
ç.alt 'L_ el, dedi ı 

""dın .. ' ge " Sana bir al
P, .. &oıtereyim .. 

hiç bl'Jııagile b · k 
J İt ' ır oltukta ıanki o 'il ey olmanı . . 

Seniha . .. •t aıbı oturmuş 
"'- ,... .. Yı ıoıteriyordu 

d ~Ot" ' 
•il UYorıun 1 el , Çeltlhec . Ya.. tte bu ka -

) unı. Ben· eıınde bir mektup bul· 
ole., b • 

1 aldattığına .. h 
Ben· ~nı .. Dü .. . fup em 
I>·· lftt aibi b' tun hır kere beni ... 

Utün... ır adanu aldatanları .. 
Za"all 

-itti 1 Ahmet 
'-

1
. • J\.end· . . moımor keıil. 

l(e lftt ııını t k' . e hula eı ın ıçin bir 
....... C lllıyorduın S 'h 

d anım d' . enı a: 
ar le ' 1Yord · · riJ ıı'Yorıun O u, nıçın bu ka-

le ecek ~ir ad .. ehemmiyet ve· 
IYaı ı,· 1 am değ'I k' 

~· 1 e kab l 1 ı .. Seninle 
•

1 1111 lı u etm 
O •Yatıma h k' ez. Sen be -

' ta•! a 1111 b' d 
J e 11r-· • ır a amsın 

•-,.ıcı b• h · 
- '• it ey 

I> vay it· eı .. 
e '- ·• •raf d' ıc.:el( beni aldat~ ıyoraun ha? .. 

l'.llladaıı IÖ ı·· tiını ııkılmadan 
'Y uyoraun .• 

Tam bu aralık telefon çaldı. Se
niha telefonu almak için bir hare
ket yaptı. Fakat Ahmet daha ev
vel davranmıftı. Bununla beraber 
durdu, telefonu açıp ona verdi, 
kendiıi de eğilerek dinledi, tele -
fondan bir ıes: 

Sokağı Mahallesi Semti 
meşhuru 

Cinsi Muhammen izahat 
kıymeti 

Lira 
32 22 Meyhane Ahıçelebi Balık pazarı Dükkan 187,5 150 hissesi 

ı:ıooo 

11 9 Yağcılar " it tt 450 120 ,, 
960 

- Sen miıin Seniha, diyordu. 
bu akıam Makıimde muhakkak 
buluıalım. Seni çoktandır görece· 
ğim geldi. 

41 
43 
53 

42 
44 
67 

Fuatpaşa Mercanağa Beyazıt 
" 

750 iki dükkanın 

sıf hissesi. 
Dl• 

Çiftegelinler Muhsinebatun K. Kapı u 6l5 5 hissesi 

12 

Ahmet, elile {peki) demesi için 93 73 Hisardibi Tülbentçihüsamettin ,, arsa 180 75 zira. 

itaret etti ve Seniha: 
-Peki, 

Yukarda mevki, cins ve kıymetleri yazılı mübadil emlaki 18 · Mayıs • 933 perşembe günü saat 
9,5 tan itibaren açık arttırma usulıle satılacaktır. Talıplerın satış kom'syonuna müracaatları. (1870) 

Diyerek telefonu kapadı. 
Ahmet, artık deli oluyordu: 
- Kim bilir, diyordu, beni yal· SEYRiSEFAiN 

mz bir kitiye değil, üç .. beş .. on .. --------·------• 
,\lcı leıı idarcs 1 Galata lı: oprilı aşı il 2623 

kitiye deği§tİn muhakkak .. İşte bi- Şube A, Sirkeci l\lıihunlar zade ilan 2:.?64-0 
riıini yakaladık. ___ T_r_a_b_z_o_n __ P_o_s_t_a_s_ı---• 

Seniha, ıayet sakindi: 
Görüyoraun ya... Dedi, nihayet KARADENİZ 

anlryorıun.. l O Mayıs 18 de. Galata rıh · 
Hep J&~ırmıttrk: 1ımmdan. Dönüşte Tirebolu· 
- Neyi anlıyorum?. ya,da uğranılır. 
- Neyi mi? Seni bir ki!İye ~e-

ğitememi .. Demek kıymetin ben - lzmir • Mersin •Postası 

ce o derece büyük ki, ancak !.f'ş ÇANAKKALE 
on kitiye değişmem ihtimaH var 
ve bunu ıen de ikrar ettin. 12 MAYIS CUMA 10 DA 

1 idare rıhtımından kalkarlar. 
Doğrusu bu mantık kauısmdl\ (2too) 

dona kalmıttık. Gülmekten başka ------------
çare yoktu. Kahkahayi ba~tık vı: 

ve o akşam eğlendiğimiz kadf'r 
hiç eğlenmemitik. 

11111Wmıt1QU1UJQU!m1Hıuwmuru1tnnmmummı1tatnmu11tııdınunıuı11ntmııuıu111n 

lıtanbul Aıliye ikinci Hukuk 
Mahkemeainden: Dairei zevciye
tinde bulunduğu bir sırada aile 
ocağını terk ile bir semti meçhule 
firar ederek eşyayı zatiyeıini a· 
lıp götürmüf olduğundan bahsile 
bedeli olan 369 liranın tahsili 
talebile müddei İsmail efendi 
tarafından Küçükpazarda Hoca 
Gıyaıettin mahallesinde Tavanlı 
çefme ıokağında 21 numaralı ha
nede mukim Niıar Hanım aley
hine ikame olunan davadan dola
yı müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan olbaptaki da
va arzühali ve uıulen tebligat ic
raıına rağmen müddeti kanuni
yeıi zarfında cevap ita etmemiş 
ve yevmü tahkikat olarak tayin 
olunan 13 • 4 • 933 için ilanen 
tebligat icra11na rağmen mahke
mede hazır bulunmamıt ve bu 
kerre hakkında gıyap kararı itti· 
haz olunarak yevmü tahkikat 1 • 
6 - 933 ıaat 13,30 a talik kılın
mıt olmakla mezkur gün ve saat -
te tahkikat hakimliği huzurunda ! 
isbatı vücut etmediği takdirde H. 
U. M. K. nunun 401 inci maddesi 
mucibince hakkında muamelei 
kanuniyenin icra kılınacağı gaze· 
telerde ilan olunur. 

(3121) 

1
3UncU Kolordu Satınalmal 

Komisyonu ilinbrı 

Ankara Merkez Kuman
danlığı Satınalma 
Komisyonandan: 

On beş bin kilo sade yağı 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 25 • Mayıs -
933 perşembe güoü saat on 
dörttedir. Şartnamesini görmek 
için Istanbul'da Fındıklıda üçün· 
cü kolordu satınalma komisyo· 
nuna müracaat etmeleri ve iha
le günii vaktinde teminat ve tek· 
lif mektuplarım makbuz muka· 
bilinde Ankara merkez kuman
danlığı satmalma komisyonu ri-
yasetine vermeleri. (1927) 

,,. :(. ~ 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan. 
Hava ihtiyacı için kapalı zarfla 
iki silındir alınacaktır. ihalesi 
27 - Mayıs - 933 Cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şartna· 
mesıoı görmek üzere her gün 
K. O. Sa. A 1• Kom. nuna ve 
münakasaya iştirik için o gün 
ve vaktinden evvel M. M. V. 
Sa. Al. Kom. nuna müracaat-
ları. (30 ~91 {1301) 

t==,_•_s_t_a_n_b_u_ı_a_e_ıe_d_iy_e_s_ı _i_ıa_n_ı_a_r_• ____ ı 
Beykoz Belediye Şubesi Müdiriyetinden: A. Kavağında 18/ 1 

numaralı arsa ile Beykoı Kavak dere caddesinde 2 numara lı 
dilkkinın bir senelik kirası açık arttırmaya konmuş ise de is · 
teklisi zuhur etmediğinden bir hafta müddetle arttırmanın uza· 
tılmasma slSz verilmiş ve 14 · 5 · pazar günü saat 15 te ihalesi · 
nin icra kılınacağı i'in olunur. (21 l O) 

Fatih Belediye şubesi Müdiriyetinden : Samalyada mşası mu
karrer olan deniz hamamı şartnamesi veçhile açık müzayede ıle 
icara verileceğinden tal ip olanların yüzde yedi buçuk depozito 
akçesini Yatırmak üzere her gün daireye müzayedeye iştirak et
mek için de 30 • 5 - 933 tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
daire encümenine müracaatları ilin o~unur. ( 2112) 

Nuruosmaniyede Nuru Osmaniye medresesi: Teminat 46 lira 

Arnavut köyünde 24/49 N.lı hane: 
kapalı zarf 

,. 6,5 açık mü
zayede 

Yukar1da yazıh mahaller kiraya Yerilmek üzere müzayede çı · 
karılmııhr. Talip olanlar ıeraitini anlamak üzere her gün Levd· 
zım MlldOrlOğOne müıayedeye girmek için de teminat makbuz 
veya mektube ile 1 · · • 93~ Perşembe günü saat on beıe kadar 
Daimi Encümene mü at etmelidirler. (2109) 

Türk Gemi Kurtarma 
ANONİM ŞiRKETİ 

2070 numaralı kanuna tevfikan teşkil ve esas mukavelesi bu 
kere icra vekılteri yüksek heyetince tasdik olunan Türk Gemi 
Kurtarma Anonim Şirketinin tesis heyeti umumiyesi 1933 mayı· 
sınan yirminci cumartesi günü saat 14 te Galatada Çinili rıhtım 
hanında üçüncü katta 5, 6 numaralı yazıhanede toplanacaktır. 

Müzakere Ruznamesi Şudur : 

l) Blilün esham müessisler arasında bermucibi kanan kimilen 
paylaşılmak suretile şirketin ani olarak teşekkülünün müşahede 

ve tesbiti. 
2 - Ayni sermaye kıymetleri hakkındaki kanuni ehli hibre 

raporlarmın kıraat ve kabulü. 
3 - Tesis masraflarının hesap ve tasdiki. 
4 - idare meclisi azasının intihabı ve huzur haklarını tayini. 
5 - Bir murakıp intibabile ücretinin takdiri. 
Müeasislerin o gnn ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi 

MUessisleri namına: A. Hamdi. 
(2974) 

inhisarlar idaresinden : 
Bedelleri tuzla ödenmek şartile idaremiz için 

alınabilecek malzeme listesidir. 
Nevi Miktarı 
Düz beyaz karton 50.000 Kilo 
Krome karton 100.000 ,, 
Tripleks karton 200.000 ,, 
Beyaz SellOloı kağıdı bobin halinde 400.000 ,, 
Sigara klğıdı ,, ,, 150.000 adet 
Tütün kıyım bıçağı 1.000 ,, 
Nihayets·z şerit 17.000 ,, 
Kıyım bıçaklarına mahsus bileği taşı 150 ,, 
Elli kiloluk tuz çuvalı beheri 1 112 librelik. 200.000 ,, 

Yukarıda isimleri yazılı levazım tuzla takas yapılmak suretile 
mübayaa edilecektir. Talip olanların 20 · 5 - ~33 tarihine kadar 
şartlarımızı anlamak üzere her gün Cıbalide Levazım Şubesine 
müracaat etmelidir. (T) ( 1758) 

inhisarlar idaresinden: 
Satılacak eşyanın nevi Mıktarı mubammeni 

Adet 
Muhtelif eb'atta müceddet şişe 80000 

Balada miktarı yazılı seksen küıur bin şişe 15 · 5 - 933 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü saat ·ı 4 te açık arttırma suretile sa· 
hlacaktır. Alacak o 1anlar şişeleri görmek üzere Kabataş amba· 
rına ve şeraiti anlamak üzere Cibalideki satış komisyonuna mü· 
raca~t etmelidir. (M) ( 1840) 

Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Saray - Çerkuköy yolunda bulunan 8 tonluk benzinle müte• 
harrik Prağa marka silindir yeni sistem Mazotlu makine ile teb· 
dil ve tamir edilmek üzere 21/Mayıs/933 pazar gününe kadar / 
münakasaya çıkarılmakla talıplerin daimi encümene müracaat-
ları. (2048) 

Kalörifer münakasası 
Karaağaç Müessesatından: 
Keş f bedeli 8932 lira olan ve evvelce yapılan münakasa 7650 

liraya kadar eksiltilen müessese men urin dairesi kalörifer tesi· 
sah l 3501 numaralı kararname mucibince takas usulüne tabi o
larak yeniden münakasaya ~ onu'muştur. Teklif olunan bedeller 
kafi görüldüğü takdirde 14 - Mayıs - 933 pazar günü saat 14 te 
müessesede ihalesi yapılacaktır. Resimle:- ~e şartnameler bet 
lira mukabilinde müesseseden alınabilir. htekliler yaZ1lan günde 
saat 13,5 a kadar yapacakları teklif za rflarını istenilen parama 
yüzde yedi buçuk teminat akçesile beraber müesseseye verme· 
lidirler. n 74fö 



~ı2-YAKIT 10 Mayıs 1933 

ETABLiSMAN 

OROZDi - BAK 
1 Mayıstan itibaren 15 günlük tenzilatlı satış 

lpe~I!, pamuklu, erkek elbiselik ve döşemelik kumaşlar ve fiOrap fanila daire· 
lerinde muayyen miktarda eşyanın müstacelen satllması zarureti sebebile 

İpekli kumaşlar 
~amuklu ,, 
Erkek elbiselik,, 

Tenzilitlı 
40 
40 
35 

kadar 

" 
" 

Tenzilat 

Satış 
Döşemelik kumaşlar 0 

/ 0 35 kadar 
Çoraplar 0 /o 35 ,, 
Fanilalar 0 /o 35 ,, 

Yapılmıştır 
a "~ 
~-----..... 75 kuruşluk salış vitrinlerine dikkat ediniz.• ı11 ____ _,, 

1' -

T~O.KiYE 

llRAAT 
BANK.ASI 

.DAoA 
BiRiKTiRE·N 
RAl-IAT--~D~Q 

ısun~uı ~ü nırü~leri Bunıü~ürlüüün~en: 
18-4.933 tarihinde muhtelif gazetelerle ilan edilen eşyadan aşağıda fasıl numarası ve kıymeti 

muharrer olanlar hizalarında yazılı tarihlerde gümrük resmi aranılmaksızın satılacaktır. Talipler 
müıayede şartnamesini komisyondan alabilecekleri gibi eşyayı da lstanbul ve Galata Gümrüklerin· 
deki mahalli mahsuslarında görebilirler. Mezkur tarihlerde saat 14 te kıymetinin % 7,5 derecesin-
de · teminat akçeler ini hamilen Başmüdürlük teki komisyona müracaatları. (1764) 

Fasıl Kep adedi Muhammen kıymeti Müzayede Cinsi eşya 
No. Vra Kuruş tarihi 

2 155 910 22 13/Mayıs/933 Konserve süt bülasaları yağ 
ve saire 

3 79 283 60 20/Mayıs/933 Hububat, mekiılat kola ve 
:;aıre. 

4 86 455 80 27/Mayıs/933 Muhtelif korıserve. 

7 16 74 ·,5 51 Haziran/933 Muhtelif yağlar. 
9 11 39 91 13/Haziran/933 . Tohum ve nebati kökler. 
ıo 83 444 60 21/Haziran/933 Muhtelif hayvanat tüyleri 

ve saıre. 
H 8 12 20 29/ Haıiran/933 Suo'i gübreler. 

2ASPIRİN 
. Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPİRiN 20 ve 2 tabletlik ::.mbalAjlar içinde 
her yer.1lııı bulunur. 

TÜPLERİ KALAY MİKDARI ÇOK 

A eo 

YAPILIŞI FENNi VE MUKEMMEL 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden : 

1 - Bedeli keşfi (31562) Jira (49) kuruştan ibaret ol' 
Ankara - Beypazarı arasındaki Gömleksiz köprüsü inıaatı rn Ol' 
velename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ikmal edilmek Of' 
re ve k apah zarf usulile 25· 4· 933 tarihinden 15· 5-1933 taribil' 
kadar (20) gün miiddetle münakasaya konmuşlur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini i,,., 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak itl' 
yenlerin : 

A. - Bedeli keşfin % 7,s buçuğu olan (2367) lira (19) ~ 
ruşu vilayet idarei hususİ)•esi hesabına bankaya tevdi ettikle~~ 
dair makbuz senedinin veya milli bankalardan birinin telD~ 
makbuı}lnu yahut milli eshaın mnkc\biti muhasebei hususiyed 
alınacak ilmuhaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B. - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibari 1' 
lilerine ait bir veıika göstermeleri icabeder. ·IJI' 

C. - Y edlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarım yevmi~ 
leden en az 8 gün ev.vel vilayete Başmühendisliğine göster 'oif' 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti feo ~ 
vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh fi 
dirilmesi iktiza eder. eu üç şartı tamamen haiz o:mayaol"tf' 
münak cı saya iştirakları şayanı kabul o:amayacağıodan teklif•' 
lan açılmayarak kendilerine iade edileceklir. J' 

3 - Münakasa evrakı keşfiye ve ıeraiti mabsusasıo• te 
kan icra edilecektir. 

0
.,-

4 - Talipler 661 No: lu münakasa ve ihale kaou0~9,, 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 15-Y dJ,; 
tarih ve pazartesi günü saat 15 şe kadar vilayet daimi eocO 
reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. ""' 

5 - Münakasa 15· 5· 1933 tarih ve pazartesi günii A0 

Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. .
1
,dl 

6 - Evra!u keşfi ye ve projeyi görmek veya dab• .11 JJ1f 
malumat almak isteyenlerin her gün Ankara Viliyeti Nafıa i!P' 
~ühendisliğine veya Eociimeni Daimi kalemine mür~:••:~869.!/.' 
ounur. ~ 

Devlet Dem iryç:>lla.rı ilan 18t"' ,fi' 

Bilecik deposu kömvr tahmil ve tabliyesi işinin kapalı;~ 
münakasası 24 • Mayıs · 933 Caışamba günü sa&t 15 de 
rada idare merkezinde yapılacaktır. ,,. .. ~ 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer JiraY• 
şartnamelerde yazılıdır. (19781 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divan•· 'u N. 118 Telefon: 22398 

AtJfP .d 
S h'b' • Mehmet ,. ' 1" a ı ı. . c~r . .. ..... fıkr 

Ne~rıyat muduru · it 
V AKIT Matbaatı -


