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Genişçe Nefes Bir 
nurn·· d '. 

~~:~~~ü·~.:·~'•ad~a·i~::;:n~!!ı Silih bırakma konferansı hane hı· zden yılan istiyor! 
lecek rn ~~:.t konferansında görüşü- G H . 1 
heYneJ ~ ırn meselelerden biri e azı· z nın cevap arı . 1,nııan~ıe1 

nakit işlerinde kul- V • Tutulan bütün yılanları bu müessese 
trı.ernl k 

1
Ytnct nıikyasıdır. Ekser G } k t} • t b•J k f 

rrı.u,, ~e=1~~ı: vk~kt_n~ hem .. gü· Konferansta Tevfik Rüştü Beyin izahı arp mem e e en ne sa a 1 ece • 
tek . na ıt ıçın mufte· 
d\I, ~kYas olarak kullanılıyor· 
ltain suretle elde eşya mübade-
h e Vaııta. ola 'k· .. 1·· dd \lhın n ı ı tur u ma e 
di k' U~ordu. Fakat bir gün gel· 

1 Ruın·· ·· 
ti altı ~fun beynelmilel kıyme· 
)' na. nııpetle d"· t·· tk· ·k la lr uş u. ı mı · 
dilıı Claında fark hası] oldu. Bun· 
de r'sfonra. muhtelif memleketler-1'' t rn'k Q'lllij 1 Yas yerine tek mikyas 
i\i.rrı. .. revaç buldu. Yavaı yava~ 
t ua na.k"t .. 
lrt çıİ· 1 ıçın mikyaı olmak· 
den 1 •lı. Altın, rakipsiz bir n:.a· 
,,\',; arak kaldı. Gümüt paralar 
•ınd, Yavaş naMt ve itibar saha· 

n Çekild' F ı. 

k tkat ao l d . ır te n zaman ar a yenı 

taın b reYan batlanııttır. Amerika
~~rrı.u'tın. ıe~tiği bu cereyan.da 
aihi ~~C\deninj ~kicİ~ ·:oldui'u 
k~,k: •e itibar sahasına çı· 
'lıltılard r, O kadar ki son za· 
t;rıe a Aınerikada altın üze· 

lınb 
lın '-• a.rao konduktan sonra do-
l,t il llaı .. bırakıldıktan ıonra do· 
tıi ' Ruın·· •Det• Uf arasında bir kıymet "1 ı ta • 

lde11i /Jn edHmiı, filen gümüt 
01rrı.utlu e Yenlden nakit mikyaaı 
:cnııek:~, ..\~erikaya borcu olan 

1 
en &iirn··''t'n bu niıpet üzerin
ttekleri ~1~. e borçlarını ödeyebi-

b ı an d"l . . Qin e ı nıı§tır. 
•ı ..._ llenale h L ·-Ql>la .. d Y ondra konferan-l'lh .... , ı" 
~ hltlar gı .~anı an Amerika mu· 

l'l'leJ-·ı' RUınütün de altın gibi 
l't,.L ••il eJ k' 

·ııt ~b l na. ıt mikyası ola-
te~letd'u edilıneaini teklif ede-
~~ ır. B 
~h U teklife lngilterenin 

llı\ıh eret 
~ '-letne)d. elınesi de kuvvetle 
~ll'I • ır. Bu suretle uzun 

~,ı Qanbe · 
ıttall k rı nakit mikyası ol-

lle)~·ı sı ını" 1 .. .. b 
ı_, tel_ :r o an gumu~ ey-
ıtı •• ,~1· 
d llıc"k'ı' 1 saha.da yeniden es· . ... 'il. 
it~!er baı, 1 alacaktır. Fransa yibi 

lı ed·l devletler tarafından 
•er· 1 ıe b'l 
•ı 1Yetçe bo 1 e hiç o!mazıa ek· 
~ llıtıf Yle bir karar alınma· 
".. 1 <>lını\.• k "lltnU .. ,,nca tır. 

~la !Un · h ~ olarak Yenıden nakit mik-
ıı~lıf <>lan) tl\nınnıaaı fikrine mu· 
ıal>t l ar b d . 

t t e \1 u nıa enın altına 

b't\ı .. f cuııug'"und .. .. 
~ •• aıla an, gumuı pa· 
tk, bir çıianaaı enflasyondan 1 

§ey 1 
o nııyacağından 

IWlehmet Asım 
OeVanı J\dJ• ı ikinci .~yıl~ 

ıye V k·ı· · tif e ı ı ıs-
a ını etti? 

' . 
20 

(Hususi) - Ad· 
liyc Vekili Yusuf 
l<cnıal Bey bu . r~·-·· ··~ ·I . , ' 

r . . 
: · .. f ... 

w- akıarnki trenle ls-
tanbuta hareket 

etti, cuma ·· ·· b gunu 
_uraya döaecek· 

hr. 

"' Yusuf Kemal 
·~ B . ttr 1t • .._. il. eyıo Adliye Ve-
b/ii .. ı&yleni kltetinden istifa 

t l'ta- Yor. Fakat b h 
"!'tlltQ tc . u a· 

Yıt edilınerniştir. 

CENEVRE, 19 (A.A.) _Ana. ,nıınıınııııınııınııımnııımıııınııınnııınıııınıııınnıııııı111unınıııınıuııııınıııı' 

dolu ajansının hususi muhabiri bil' Amerika hemen 
c.!iriyor: Bir hafta teahhürden son· İ 
ra bugün içtima eden silah bırakı· j kolları sıvadı ! 
mı konferansında rcia M. Roose· t 
veldin mektubundan ve Hitlerin : ~evyork, ~O - Mösyö Ruz\'eh ıı 
nutkundan bahsetmittir. ilk söyle· _ ~erek ordu ve gerek donanma z:ı 
yen Alman murahhası Her Nadol· bitleri mHı tarını indirmek için h:ı 

d H · · kT T fk ny en sonra arıcıyc ve 1• 1 • ev. 1 
1.11 Jıklarda bulunmakta olduğu ı iy~ 

Rüştü Bey söz alarak demıştır kı: seticümhur sarayından matbuata , .c 
- Konferansın geçirdiği bu ~ 

ı'ilcn bir tebliğden anlaşılmışnr. • 
mü§kül günlerde M. Rooseveldin Silahları hırakm:ı .konferansının 
mektubu mes'ut bir hadise, bütün i§ har:ırlarından müstakil olan bu 
devletlerin hüsnü niyetine müra • cezri. eksiltmenin 7.abitan mikta· 1 
caat ~~en ~eye~anlı .. bir dav~~ ~I · rını harpten cv,·elki seviye}·e irca ~ 
mak ıtıbanle ıumulu çok buyuk· edeceği tahmin edilmektedir i 
tür. 'mıııııı1nııııırınfllll1l1Ulnmıınmııı ıllJlllllllllııuırıırmnuıunıııuırııııııııınııl 1 

Bu müracaat karşısında Türkiye Hu noktadan Türkiye Reisicüm- 1 

nin va'ziyetini bir kerre daha huzu· huru Gazi Hazretlerinin, Roosevel ' 
runuzda izah etmeyi faidesiz bul· din mektubuna derhal vermiş ol • 'ı 
mıyorum. Deı·amı Dokuzuncu Sayıf ada 

·••••·············••·························••·····•···••········•··•··········•···••··•·· ~ 

Amerikada karşılaştıkla- 1 

rının sırhnı yere getiren 
M ı hı• b l } t Tatulan bir yılandan serum çıkarmak için yapıl;._~ amellye ve bir yıIÜcı 
. Ü ayim pe IYalJ UD afi an a ıyor: Viyanada yılan ve kaplumbağa 1 yılanlarına satacak yer aradığını 

- teklifte bulunmuşlar ve bunun ü • ticaretile uğrafan bir müessese Is- yazmıştık. Bu yılancı lbrahim E
zerinde aylarca da ısrar etmiıler· tanbul Ticaret odasına bir mektup fendiden ba§ka yenileri de çıkmış· 
dir. Fakat Mülayim pehlivan bu· BÖndermiıtir. Bu müessese, kendi· tır. Bunlarda harıl harıl yılan tutar 

\ 

M61lylm Pehllnn 

' ' 

Bir müddettir Amerikada bu • 
lunan ve ara ııra methur Yunanlı 
Cimlondos ile ka.r§ılattığı veya 

karıılatacağı mevzuu bahsedilen 
mülayim pehlivan bir haftadan· 
beri htanbula dönmüş bulunmak· 

tadır. Mülayim pehlivan Ameri· 
kada büyük bir töhret temin et
mi§ ve karşılaıtıgı pehlivanların 

hemen hepsinin sırtım yere getir • 
nıiştir. Bununla beraber Cimlon • 

dosla karşıla~.mamıthr. Çünkü 
kendisini bu Yunanlı ile karşılaş· 

tırmaya delalet edenler bu karşı • 
!atmanın Mülayim pehlivanın ye • 
nilmesile bitmesini güreşten evvel 
temin etmek gibi nhlakıızca bir 

nu kat'iyyen kabul etmemiştir. sinin yılan ihracatçılarına tanııtı· satarlarmış. 
Mülayim pehlivan Amerika se· nlr uını, bildirdiği gibi Türkiye· Yılancı İbrahim Efendi tuttuğu 

yahati hakkında, "Türk spor., de ne gibi yılanlar tutulduğunu, yılanları eczahanelere sattığını 
mecmuasına. şu malfunatı vermiş· miktarını sormuştur. Müessese, söylemişti. Eczahanelerden bu yı· 
tir: Türkiyede tutulan bütün yılanları lanlarm ne iıe yaradığını öğren • 

- Biliyorsunuz, iki buçuk ıe - garp memleketlerine satabileceği • mek istedik ve bir kaç eczacıya ıor 
ne evvel burada Zibıko tarafın· ni de bildirmiştir. duk. Aldığımız cevaplara göre, 
C:lan bir çok pehlivanlar arasından ~ :f. "' eczahaneler yılanları da ili.ç yap • 

" ıeçilerek götürülıiıüttünı. Yedi Geçenlerde bir Türk yılancının mak veya her hangi bir ıuretle is" 
sekiz ay evvel döndüm ve evvela Ticaret odaıına baş vurduğunu ve Dcramı ikinci Sayıfada 

:~f ~;~;;;ü~:;;;;~:;;~ ····R~~Y~iiiii······ce;abi···· 
gürefe soktular. Haftada iki üç 

güreı yaptırıyorlar~ı. Hep kaz~- Yalnız askeri degıv ·1, iktısadi tecavüz de 
nıyordum. Altı dakıkada, on dakı-

kada, orada altı ay kaldıktan kesilmeli ; diyorlar 
sonra dolatmağa batladık. Cim 
londos, Şikat, Mek Melen, Stil 
Macar Holaban ile beraber dola
§ıyorduk. 

20 bin seyirci önünde yapılan 

ilk büyük güre§imde §İmdi iımini 
Devamı Dokuzuncu Sayıl ada 

B. M. Meclisinde 
Bazı \ il~vetlcrin ~ğnn:ı 'c bazılarının 

birl;~tirilmcsine karar verildi 
(IO uncu sayıFamızda) 

~ . ················ 
Nlühim bir kanun 

Cumhuriyet ı ejimi ale) hiıı.ı:. matuf 
~uçlar hakkında bir lılyiha hazırlandı 

(2 inci ı.ayıfamızdaı ................ 
Dış pazarlarda Yunanlılık 

Yazan: M. nermi 
(7 inci sas rfaıruzda ) 

MOSKOV A, 20 (A.A.) - M. 
Kalenin, Amerika Reiıicümhuru• 
nun hitabesine şu cevabı vermit· 
tir: 

"Siyasi ve iktııadi ıulhun teaiıi 
lehinde muhtelif memleketlere yap 
tığınız hitabeyi aldım. Hitabeni
zin Sovyet Rusya ittihadı milletle· 
ri nezdinde hararetli bir kabul bu· 
lacağını size temin edebilirim. Sov 

yet hükumeti, Sovyet milletlerinin 
arzularını ifa ederek 10 seneden 
fazladır iıtirak ettiği bütün bey • 
nelmilel konferanslarda, milletler 
araımda sulhun temini için müte· 
kaddim §art ~larak umumi ailah 
bırakımı lüzumu üzerine dikkati 
celbetmekten geri kalmamıştır. 

Sovyet hükumeti Cenevrede umu • 
mi silah bırakımı projelerinin ve 
bilhassa silahların azami derecede 

Dcvanıı ikinci Sagıfado 
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Para Mikyası 

Mehmet Asım 

Teşrii masuniyetin kaldı
rılması talebi 

ANKARA, 20 (Hususi) - Bü · 
yük Millet Meclisinin haziranın on 
ikisinde tatil yaparak teşrinievve· 
lin ibirinde tekrar toplantılarına 
bathyacağı anlaşılıyor. 

Danzig komiseri 
· Varşovada 

V ARŞOV A, 20 (A.A.) - Volf 
ajansı bildiriyor: Milletler Cemi -

yetinin Dantzig komiseri M. Roes
ting, Varşovaya gelmiştir. M. Roes 

ting, Dantzingdelci umumi vaziyet 
ve milletler cemiyeti komiserinin 

Dantizgde meşrutiyet hayatının 

bir' amili ııfatile haiz bulunduğu 
vazife hakkında Leh hükumeti ile 
mü,averede bulunacaktır. 

M. Roesting, mü~averesini bitir
dikten ıonra bugün tekrar Danrzi
ııe İ'id~P.ktir. 

Hususi Haberleri - - - -
Cümhuriyet rejimini koruma 

Yılan 
JJaşlaraft !Jil'inci sau•'t.~ 

tifade etmek için almama~t~ıJJ 
Yalnız şişelere koyarak -vıtrı. j 
te~hir ve muhafaza etmek iç•~' 

d. ~· lar. Ecza depoları şim ıye ~ 

yılan almadıklarını söyle111it1~, 
Yalnız eskiden Mısır çarşısıll 

1
, 

lan alı!> satılırmış ve bu yılal1 J 

ölüleri kaynntıl;ırak yılan sor'1~ 

C •• h • t • • • ı h • t f nır ve bazı hastalıklar icin 
6
' j um urıye re1ımı a ey ıne ma U mı~. Yani ko:;akarı ila;ları :~ 

lırmıs . F aknt Mısır çarşısınd 

suçlar hakkında bir layiha hazırlandı h~;: ~~~türlü ilaç sahlması ~ 
· 

1 

dılclıg! ve yıbn suyu satm:ıl< eJc 
nevi tebabete karışmak dert1 

Maznunların muhakenıeleri Ankara lzmir Istanbul Ada- duğu için çarşıda yılan a1ınrıı'' 
' ' ' mu~tur. lstanbulda tutulan ~ 

na ve Erzurum agv ır ceza mahkemelerinde yapılacak ıarı~1 cleriıerinden kundura~,,~ 
istifade edememektedir. çuıı 

ANKARA, 20 (Hususi) - Tür- ı mahkemeye celpleri için lazım ge· ı seneden on iki seneye kadar hapse 
kiyede Cümhuriyet rejimini koru - len müd<lct cezn usulü muhakeme- mahkum olur. 

lan derisini i şlemek için lstaııb; 
imalathane ve fabrika yokt~r: il 
nız yılan ihracatının bu gibı 1~ 
le uğra!}an memleketlere yaP' 

-a~ l!J-ecı -eızı:J <>la>faıwauı apJJ~' 
tireceğini erbabı söylemekte 

1 

ma 15.yihası B. M. Meclisine veril -
mşitir. Layihanın esasları şunlar -
dır: 

Rejim aleyhine matuf suçların 

muhakemesi selahiyeti Ankara, 
İstanbul, lzmir, Adana ve Erzu -
rum Ağır ceza mahkemelerine ve -
rilmiştir. Suçlu, sıfat ve memuri -
yeti ne olursa olsun, bu mahkeme
lere sevkolunur. Hazırlık tahkika-
tı en kısa bir zamanda görülecek -
tir. Adliye vekaleti hadisenin ma -
hiyctine göre bu gibi davalara bir 
kaç müddei umumi ve mustantiği 
memur edebilir. 

Hazırlık tahkikatı ceza usulü 

muhakemeleri kanununa göre ya -
pılır. Müddei umumi tevkif kara -
rını yirmi dört saat zarfında ağır 
ceza mO\hkemesi reisine bildirerek 
itiraz edebilecek, fakat maznun 

leri kanundaki müddetlere bakıl -
mıyarak en kısa bir zaman olarak 
tayin ve tesbit edilir. Duru~malar 
esnasındaki kararlar nihai hüküm
den sonra temyiz olunabilir. Ka -
rardan itibaren ancak beş gün zar 
f mcla temyize müracaat olunabi -
lir. 

Su~lular ve cezaları 

Layihada bu kanunun şümulü 
dairesindeki suçlu şöyle ayrılmak· 
tadır: 

İcra vekilleri heyeti reisini veya 
icra vekilleri heyeti azasından bi
rini öldürmek maksadile yapılan 

bir toplantıya i!tİrak eden bir sui 
kastçı bir yıldan üç yıla kadar ha· 
pis cezası görür. Bu toplantıda öl· 
dürmek fiili kararlaştırılmışsa bu 
karara ittirak edenler üc seneden ,. 
he~ seneye kadar hapse mahkum 
cılurlar. Toplantıda hazır bulunup 
l.a karara iştirak etmiyenler bir se· 
ne alh aydan dört seneye kadar ha 
1is edilirler. Toplantıda verilen ka 
rar neticesi olarak :katle teşebbüs 
f:dilir veya katil vaki olur~a kara
l'a iştirak edenler on seneden asa
~ı olmamak üzere ağır hapis ceza
;ı görürler. Karar icra edilmeden 
evvel haber verenler cezadan kur
tulurlar. 

Memleket dahilinde bir içtimai 
sınıfın diğeri üzerinde hakimiyeti· 
ni, şiddet kuUanarak, tesise; veya 
içtimai bir sınıfı şiddet kullanarak 
ortadan kaldırmağa, veyahut mem 
lekette teessüs etmiş iktısadi ni~ 

zamları şiddet göstermek suretile 
devirmeğe matuf cemiyetler teşkil 
veya sevk ve idare eden kimse beş 

lstanbul üniversitesi 

ANKARA, 20 (Huıusi) - İs- ı vakkat tedris<\lm idaresi, ecnebi 
tanbul Darülfünununun ıslahı ve mütehassıs kadr<ılannın tanzimi 
"Üniversite,, teşkili hakkındaki ve vazife sahiplerinin tesbiti Man
kanun layihası 8. M. Meclisine rif vekaletine nitlir. Muvakkat 
verilmiştir. Kanunun esasları tun. kadroya alınacaklar Darülfünunda 
)ardır: aldıkları maaşla aynini nlacak-

Darülf ünun ve buna bağlı mü- lardır. 
esseseler lağvedilecek ve yerleri - Vekalet darülfü!lunda bir "te: 
ne "İstanbul Üniversitesi,, teşkH lif ve tercüme heyeti,, teşkil ede -
olunacaktır. Bu kararı 31 temmuz cektir. 

933 ten itibaren tatbike Maarif Yeni Üniversitenin teşkili üze-
vekili memur olo.caktır. rine açıkta kalacak zatlar bu he -

Bundan başka; Nafia vekile- yette çalışacaklar ve bu iş için ala
tine bağlı Yüksek Mühendis mek· cakları ücretler açık .maaşlarının 
tebile lktısat vekaletine bağlı lk - eksilmesini icap ettirmiyecektir. 
lısat fakültesinin de Üniversiteye Darülfünun ve buna merbut mües· 

raptedilmesi it:in Vekiller Heyeti- seselerin idari işlerine ait ve ha -
ne bu kanuni.:. salahiyet verilmek- len mer'i bütün kanun, nizamna • 

tedir. me ve talimatnameler 31 temmuz 
31 temmuz 933 ten 31 mayıs 933 tarihinden itibaren hükümden 

934 de kadar devam edecek mu - düşecektir. 

Memleket dahilinde cemiyeti si
yati veya hcı· hangi bir nizamını 

şiddet kullanarak ortadap kaldır
mak gayesini güden bir cemiyet 
teşkili için çalışanlara da ayni ce· 
za verilir. Bu gibi cemiyetlere işti
rak edenler iki yıldan dört yıla ka 
dar hapis cezası görürler. 

Feshi emir olunan cemiyetleri 
başka bir namla yeniden teşkile te 
şcbbüs edenler yukar:daki ceza üç 
te bir çoğaltılmak suretile ceza gö
rürler. 

Millihaysiyeti, sarsmağa, zaiflet
meğe matuf faaliyette bulunanlar 
bu gaye ile cemiyet yapmak iste -
yenler, tahrikatta bulunanlar bir 
seneden üç. secnye; bu cemiyetle· 
re iştirak edenler altı aydan iki se
neye akdar hapis edilirler. 

Milli menfaatler aleyhinde pro -
paganda yapmak suretile içtimai 
ve iktısadi nizamı bozmağa calı
şanlar bir sen'eden beş seneye, pro
paganda milli hisleri sarsmak için 
yapılırsa altı aydan iki seneye ka
dar hapse mahkum olurlar. Böyle 
propagandaları methüsena eden · 
ler de ayni cezaya çarparlar. Yu -
karıda.ki suçlardan birinin işlene· 
ceğini duyup da haber vermiyen
ler fiil vukubulmuş ve mücrime ve 
rilen ceza idam veya ağır hapis ise 
üç seneden aınğı olmamak üzere 
hapis olunur. Diğer hallerde cürmü 
işleyenin mahkum olduğu hapis ce 
zasmm altıda biri kadar hapis ce· 
zası görür. 

istiklal mahkemesi kanunile, 
örfi idare kararnamesi ve zeyille
rinin hükümleri mahfu~ bırakılmış 
tır. 

Hububat 
Ambar ve siloları 

yaptırılacak 
ANKARA, 20 (Hususi) - Zi-

raat vekaleti B. M. Meclisine yeni 
\·e mühim bir kanun layihası sev
ketmiştir. Vekalet bu kanunla 
memleket hubuhatımn muhafaza 

indirilmesini derpiş eden proJ. 
b. k d' . kl'f . ~ · gibi ızzat en ısı te.· ı ettıgı 

neviden projelere de müz•. ,J 

göstermiştir. Sovyet hükuıtıe1! 
nı zamanda, silah bırakııtıı f 
itibardan düşürmek teşebbii,Je)ıtl 
ret ve takbih etmiştir. So-vye~. ~ 
kumeti keza, her nevi teca~• / 
ve bazı milletlerin diğerlerin•" 
ı-arına olarak topraklarını ''I 
letmek teşebbüslerine iıtUaıJ ~,f 
mamış veya hiç olmazsa b&.111 it/ 
ciddi surette önüne geçnıe1' / 
tedbirler teklif etmiş ve bil ·fı 
tedbirlere müzaharet gösterıı'~ 
Sovyet hükumeti resmi mün~' 
lerCle bulundugu devletıeYIJt ~ 

risi ile ademi tecavüz misak!'flıl 
detmiştir. Binaenaleyh büt~IJ 1'İJ 
leketlerle ademi tecavüz JJll,- e~ 
ti hakkındaki teklifinizi har'~"' 

·ıı ,, 
'<arşılar. Sovyet hükumetini ti j 
aadi sulh hakkındaki siY'~e -1 
böyle olmuştur. Malum ofdıı~ b' 
re Sovyet hükumeti Cene-vre. ti 
t .. d.. ı k 1 . . .. ·" ,,/ un unya mem e ·et erın••• tıJ" 

den birbirine tabi olması e.-• ,(1 
. k b' 'k d' d . te' 1 .ara ır ı tısa ı a ernı ~ 

misakını teklif etmişti. Bir ~;~ti' 
teketin diğerine karşı asker• 1~ 
ğu gibi iktısadi tecavüzü ele f,lı' 
nrz o iki memlekete değil, d _,.t' 
diğer bütün memleketlere di ~;. 
n dokunur. Ve umumi iktı•• Iil e 

k · · ıe" u ~e eşin vahimleşmesını . ti JI" 

der. Sovyet hükumetinin 1111:.-i~ 
;; İyasetin fikri dahilindeki ~ 50' 

(<tır· ·ne ileride de devam etnıe . ,,et•, 
yet hükumeti, böyle bir •

1
, 0.,fe 

tatbikinde silah bırakııtı' ;"1' 
dr' ' nmsmda olduğu gibi Lon J•t Je rk•P ' sat konferansında da a a .,,· ~e 
rır>1 

Jetlerle memnuniyetle tef 
'sn:,ıe bulunacaktır. 

.ıı 
~e1' 1'' 

hat ve içtimai Muavenet b" ~ti' 
müstesarı Hüsamettin Se~ f'liJ 

edilebilmesi, temizlenilmesi, ilaç - ı ~ k t etti· ı,ti'' 
şam stanbula hare e . deCe,. 

!anması ve bu mallar üzerinde va· mettin Bey Polonyaya gı bit' 
rant muamelesi yapılabilmesi için B y 
memleketin muhtelif yerlerinde Tevfik Rüştü e e1' 

eıec ., 
anbar ve silolar in~ası için mezuni hafta sonra g ti-'' 
yet istemektedir. H ıO ,........ ...iO ,e' 

Ankara, 20 ( utU .. 9ef..-.. ıd 
Layihanın esaslarına göre, Zira- l T f'k Rütl" p:,. ciye Yeki i ev ı . ~e ~ _ıf' 

at bankası silo ve anbar inşar.sı i- fikası Hanımefeııdı >P~e 
çin üç milyon lira sarfedecek, bu lstanbula hareket ettiler·1_ıııP Of' 
para hükumetçe ödendikten, an bar C 1 B yiıı re "~ mebusu ema e 1e~fj,. · 
ve silolar hükumete geçecektir. Bu y· 'd kler · -1 

ıyanaya gı ece ' ı'D" 
an barlara konulacak hububattan · f 'k orad• tü Bcym re ı ası f.Of 
alınacak ücret tarifesi vekiller he- tedavi ettirecektir. ıı 

1
e,fii' ...t' 

yetince tesbit edilecektir. Cenevrede buluna Jıl","'1-

s h 
.. . tü Beyin bir haf ta sonr• ,-;• 

ı hat musteşarı gelıyor döneerkn Viyanaya uğrıf 
ANKARA, 2 O(Hususi) - Sıh-1 ra buraya gelecektir. 
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Ankara da 
.eçen sene vilaye

~di tin sıhhat vaziyeti 
it~ '( 
d• · ~ sebzeleri yüzünden 
ııl• ahçelerin k t ı ·· , A-... on ro u 
yıı ~ .. KARA 

ktta ... 1• ' - Geçen sene An -
• • 1 a.yef · 'Yi o • ının sıhhi vaziyeti co!t 

• aeçrnı,r . s ~ 
1 ; tÖrülen ff 11

' on günlerde tek tük 

111e lltı!hr B 
1 0 vak'aları da kalma -

. u rn . 
ti ~t bilh evsımde yaz eebzeleri 
eJı l,~ v abssa çiy olarak yenilen sa

c un b 
111.tıı ıira .a enzer sebzeler tifo-
11hhiy y~.hne sebep olduğu için 
tini 11~ rnb~dürlüğü sebze barçele -
\ı ı ır k t 1 e lem· on ro a tabi tutmus 
'"I ı:ı; olrnıy l . "a.nrn an su arla bunların 

" asını m . . 
\.le-.- enetmıştır. b' -\"en sen 

1 ka:ı:aı e merkezde olduğu gi-
d'ı " arda da s hh· . . . . • "1er k 1 ı vazıyet ıyı ı-
d, i~le e rnerkez ve gerek kazalar 
b' - ll'ıekte ı 

lt't:ı; . 0 an s ıhhat işlerinin 
"il· Kenı§lern . . . b 1 • 'Yet hh esı ıçm u seneı<ı 
dak 

11 at b'• · """bir f utçesı 6 bin lira ka-
<>lıınrnll tazlalıkl~ tanzim ve kabul 
l\ın llıi.ıh! · ur. Bu altı bin lira fazla-
d b •rn b' k 
f
a \l 1 ır ısmı bazı kazalar-
t ene d d 

1 erıti led . e. evam edecek olan 
lrın •tt avısı için icap eden ilac-
~u~lur ~n alınmasına tahsis olu~
ı . . ou 
Sırı la~ suretle frengi tedavisi 
'«"ıı ırn ola ·ı . . 
l eden h' n ı aç mıktarı geçen 
a.c k ır rn· ı · ~ l tır. A ıs ı fazla alınmış 0-

1 ika P Yrıca kazalardaki fakir 
ott arasız ·ı· 
1 •ene ttı 1 aç vermek için de 
t' ~lırı,c kuhtelif ilaçlar daha faz
a. t\\hıis l hr. Bütçeye konulan faz 
11!1'tııs•1 attan bir kısmı da buna ay 

. ' r A. • 
" Yrıca 
~~~lığ, l·i ~ıtrna mücadelesinin da
~\tr} ·· ,, • t.ınd b 
t tııu t en aşka sıhhiye mü-
- ~l! c araf rn:f d b ili t'lJe ()hl ~ an a u sene ge-

l\ d~ğıtıı 1'~u t'hj ~.hm ş kilo ki 
~ fltaktır. 

tansız._v._e_A-lm-an 

naşveı;------11 
iÖrü 1 eri yakında 

~ A.~ Şecekler mi ? 
tat t ts, 20 (A 
~'tı ;i~1ahafil, b · A.) - Sala hiyet 
a~t " ~ }i · azı uaeztelerin ya · 
~j.lıt~c(;~l ~tlerle M. Daladyenin 
b ' ~IJ erıne d . 
İr ~\iki aır olarak ver • 

Yiln it) b·ı:rı haber hakkında hiç 
b et~tkt ıed~ekte olduklarını be 
Qtı h e ır. 

llQJ aheri 
lııtttyo n asılsız oldug~u zan-r. 

Stndik 
~· P~ıs alar ve bir karar 

ıltt , ıo (A 
'lloı~ ''ndik · A.) - Beynel-
L " il alar f d . rıa., Cf ret-. e erasyonu, hır 
ı •a f ··•1ttir B 
Otle . ederas · u notada bil-
~ tılli Yonun b "t " ·11· \r· il ine k u un mı ı şu~ 
ı ı~ r eıl · · 
Qı~ ~ lllklet erını Berlinden 

~,l~ış ol~~ hususunda muta-
t:' dır. ları beyan edil -

d,ı.. •dera1" 
l(ı ıo ,,on b" du, il had' urosu, Almanya -
ttllı· ııeler .. .. 

'tııd·k 11 olan ~uzunden tahad 
~i .... ' aları il 0"azıyeti ve Alman 
. ~r~ e an . 

tıl\i t ıt •end'k zıg ve Sarre'da 
~tk"k ı ala . 

Q·· 1 etıni . rın vazıyetle -
t• tt \tro b' !hr. 

~· • ırk tı. 11lir 8 arar . 
lııt ~ • ll k •uretı kabul 

I\' .._ .. lrrıa11 .:rar suretinde büro-
1 lt~ah· 'Yal d k trci( ır <>ld .. emo ratları -
l er "h u"' u b 
1~tiıı d··'0 ret '" eyan ve Hit -
ıt ı..ıı ·· "e tan h'b' \ttı Urıcele . aa ı ı alim • 
b Y-p rıne " 
tC)t~,t lrı19 <>ld k e eserlerine 

o ol u ları te .. l . it unrrı k cavuz erı 
~e ar,r ı a tadır. 

.-,, llrcti . 
btC)t~ Yorıı..ın fa.aİi llet~ce olarak, f e· 
•~.. •toda b Yetıni alelad b" 

-. l ırakın e ır 
ı İl lrıclc ao . ıyarak hatta b • 
~ ' )a •Yalıat u 

I' '-L...l>acaıı rn·· enternasyona-
'd. ""'"'ll!l ._ Uf terek · · 
~-- · -craat ıçtımada 

tıni il• "aaıtaları d . 
~Ye eyi erpı~ 

emektedir. 

M. Malş Yankesici 
Darülfünunda işe Yaman bir sabıkalı 

başlamıştır 
Darülfünunun modern bir şekle 

ifrağı işlerile, Maarif vekaletinin 
memuru sıfatile meşgul olacak bu
lunan profesör Malş evvelki gün 
Ankaradan şehrimize gelmişti. Pro 
fesör dün Darülfünuna gelerek E
min vekili Tevfik Recep Beyi zi · 
yaret etmiş ve kendisine istediği 

malUmat verilmiştri. 
Profesöre Darülfununda divan 

odası çalışma odası olarak tahsis 
edilmiş ve profesör Malş dünden 
itibaren bu dairede çalışmıya baş· 
lamıstır. 

Muhtelit mahkemede 
Türk-Yunan muhtelit mahkeme· 

si, istenilen harçlar verilmediği i
çin (1023) davayı İptal etmiştir. 

Bunlardan bin yirmisi Türkiye a
leyhine. biri~i bir Türk tebası, 

diğer ikisi de Yunan tebası aleyhi
ne açılmışlardı. 

Gecenlerde görülen on altı dava 
dan beşi redqolunmuşlu. Bu beş 
davanın yekunu (103) bin lira tut· 
maktadır. 

İki İtalyan denizaltı gemisi 
Delfino ve Trişesko isimlerin

de iki İtalyan deniz altı gemisi bu 
gün limanımızdan geçerek Kara • 
denize çıkacaklardır. İtalyan ge • 
mileri Batum, Novrosiski Kösten • 
ce ve Varna limanlarına uğradık • 
tan sonra haziranın haftasın~a İs· 
tanbula gelerek bir kaç gün kala
caklardır. 

3000 İtalyan seyyahı 
Oceana, Roma, Cracovia, Au

gustra, Conte Grande ve Eccia i· 
simlerindeki İtalyan vapurlarile 
haziran içinde İstanbula üç bin 1-
talyan seyyahi gelecektir. 

Bir doktorun cebinden 
4500 lirayı aşırıverdi 
Zabıta beynelmilel yankeseciler 

den İzmirli Ali Rızayı yakalamış 

ve adliyeye vermiştir. Ali Rıza tev 
kif edilmiştir. Ali Rızanın yakalan 
masının sebebi şudur: 
Avrupanın muhtelif şehirlerini 

dolaştıktan sonra bir ay kadar ev
vel lstanbula gelen bu beynelmilel 
sabıkalı bir müddet hiç bir vak'a 
yapmadan dolaşmıştır. Gayet te
miz geyinen bu meşhur yankeseci 
paskalya yortuları sırasında bir ak 
şam Karaköyde münasip bir av 
beklerken Galatada muayenehane 
si olan zengin bir ermeni doktorun 
sık, sık elini yeleğenin iç cebinin 
üzerinde dolaştırdığını görmÜf, ye 
lek cebinde para bulunduğuna e -
min olarak peşine takılmıştır. Ali 
Rıza doktoru Taksime kadar takip 
etmiş ve Taksimde tramvaya at -
larken yeleğinin cebini iç tarafın
dan keserek içinde bulunan 4500 
lirayı almıştır. Ermeni doktor pa • 
rasının çalındığını ancak eve gittik 
ten sonra farkedebilmiştir. Ali Rı· 
za paranın bir kısmını kadınlarla 
yemiştir. Diğer bir kısmı da ele ge 
cirilmiştir. 

İpekli kumaşlar 

Tam kac;ırmhrken ele 
gec;irilrniştir 

Suriyeden gelen Kadrj Bey is -
minde bir zatın yanında bir takım 
kaçak ipekli kumaşlar bulunduğu 
Adana gümrük memurlarına ihbar 
edilmiş, vagonda garsonluk eden 
Resul bu ipeklileri başka bir vası
ta ile İstanbula kaçırmaya muvaf
fak olmuştu. lpelileri lstanbulda 
tahsilde bulunan Cedit isminde bir 
genç alırken cürüm meşhut yapıl • 
mış ve Kadri Bey, Cedit ile garson 
gümrük ihtisas mahkemesine ve -

Yataklı şirketler mümessili rilmişlerdi. Mahkeme Resulu do -

Yataklı vagonlar şirketi lstan - kuz aya mahkum ve Kadri Beyele 
bul mümessili Hüsnü Sadık Bey Cedit Efendi hakkında beraat ka -
Halepten dönmüştür. Mümessilr, rarı vermişti. Temyiz mahkemesi 
seyrüsefer servislerinin değişmesi bu kararın Resule ve Cedit Efendi 
münasebetile hazırlıklar da bulun· ye ait olan kısımlarını tasdik et -
mak üzere Halebe gitmişti. miş, Kadri Bey hakkındaki beraat 

iki gündenberi Mısır yolcuları kararını nakzetmiştir. 
Halepten itibaren Ray ak yerine Yarın ihtisas mahkemesinde bu 
Trablusşam yolile gitmiktedirler. davaya eyniden bakılacaktır . 

Kale dıvarından düşüş 
Akbıyıkta oturan Sait, Çatladı 

kapıdaki kale divarı üzerinde ge -
zerken düşmüş söz söylemiyecek 1 
derecede yaralanmıştır. Sait, has-
tahaneye kaldırılmıştır. 1 

~ Beşiktaşta oturan Fikri Beyin 
hizmetçisi Ayşe tramvaydan düş

müş, bacaklarından yaralanmış
tır. 

İran hariciye vezırının 
seyahatini düzeltme 

İran Hariciye Veziri F ahametlu 
F rugi Hazretlerinin İngiltere ile 
bir muahade yapmak üzere Lond
raya seyahat edecekleri haberi Av 
rupa gazetelerinden naklen lstan
bulda çıkan bazı gazetelede dahi 
intişar etmiştir. 

Sureti resmiyede aldığımız ma · 
lumata müsteniden mezkur hava -
disin asli esası olmadığından muh· 
terem gazeteniz vaaıtasile tekzibi
ni rica eyleriz efendim. 

GUndellk, Siyasi Gazete 
lstanlıul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaralara 
Yaıı işleri t elefonu: 24379 
idare telefonu : 2f378 

l'l'lg rat a drcsl: lııtanbul - ·; AKI1 

Posta ku tusu 'No. f6 

~bone bedelleri · 
Türkiye 

Seneli' : 
6 aylık 

3 aylık 
ı aylık 

1400 ı.:r. 

7~0 .. 
f OO .. 

ilfin Ucret!erı · 

Ecnet>ı 

2700 Kr. 
141>0 
800 
800 • 

'l'lcari llaııl :ırııı ll!m tıahifrlrrlndı• 11a11tı-

mi :ıo kurıı.,tan ha§lar, ilk "llhifedc 2:>0 

lrnru:!a l•adıır ~ılmr. 

UüJ iik, fa7la, dı·\ :ıııılı il fı ıı nrcnh•rt· ait 

:ıJrı tcıı zil fı t \'ardır. 

Heıınıi IUınlarııı bir :ıtırı 10 lmnıştur. 

KUçUk illnlar: 
Bir defası 30 ik i defaSJ ~ Uç detası t.~ 

dört defası 7~ ve on defam 100 kuruştur. 

Uı; aylık l\An verenlerin tılr defa 111 mel"c•· 
nendir. Dllrt s:ıun ı:eı;en llAnların fl\zta 

e:ıtırtan be~ Jnını,tan hesap erllllr. 

Bir beraet 
Haber davası 
beraetle bitti 

Muharrir Hikmet Beyin Türkçe
ye naklettiği meşhur İngiliz edip -
!erinden A. A. Tomsonun bir hika
yesinden dolayı açılan suç işleme
ğe tahrik edici yazı davasına ait 
muhakemenin geçirdiği muhtelif 
saf hal ardan bir kaç gün evvel hah 
setmiştik. 

Davada müdafaa yapılmış, mu
hakeme, karara kalmıştı. İstanbul 
ikinci ceza mahkemesi, dün kara
rını bildirmiştir. Tetkikat netice · 
sinde, suç kasdı mevcut olmadığı 
anlaşıldığından, muharrir Hikmet 
Münir ve hikayenin -neşrolunduğu 
"Haber11 gazeteai neşriyat müdü -
rii Hasan Rasım Beyler beraat et
mişlerdir. 

Bir vapurda bulunan 
kaçak eşyeı 

Geçenlerde Rus ]imanlarından 
lstanbula gelen Nazım vapurunda 
gümrük muhafaza memurları tara 
fmdan araştırma yapılmış, havyar 
kürk, deri, şeker, kibrit bulunmuş, 
geminin ikinci, üçüncü kaptanlari
le iki çarkçisı ve diğer bazı mü
rettebat 8 inci ihti~as mahkemesi

ne verilmitlerdi. 
Muhakemenin dünkü celsesin • 

de müddei umumi, lostromu Yu· 
~uf, r.ıakine lostromosu Ali, yağcı 
Maksut oğlu Mustafa, diğer yağcı 
Mehmet oğlu Mustafanın cezalan· 
dırılmasını, ikinci kaptan Ziya, Ü· 

çüncü kaptan Şükrü, çarkçı başı 

Hamit, ikinci çarkçı Fahri Beyler· 
le ateşçi Rıza ve kamarot Kadri • 
nin beraatlerini istemiştir. Karar 
yarın verilecektir. 

Yunan kontenjanı 
Yunan hükumeti 15 mayısta 

müddeti biten kontenjanı altı ay 
daha uzatmıştır. Geçen seneki 
kontenjan tevziaatı etrafında bazı 
şikayetler olmuş ve tetkikat bir kı 
sım ithalatçı tacirlerin mazur ol· 
duklarını göstermişti. Yeni kon· 
tenjanla bazı madeleri ithal hak
kını haiz olanlardan tenkihat ya· 

pılmıştır. Bu arada 500 metro mik' 
ahından aşağı kereste ithal edecek 
lerden yüzde 18, daha fazla ithal 
hakkında malik olanlardan yüzde 
30 tenzilat yapılmıştır. Bu tanzi -

}atın yekunu geçen tevziatta mağ
dur olanlar arasında taksim edile
cektir. 

Summer bank 
Ankaradan dönen Sanayi Kredi 

Bankası umum müdürü Sadettin, 
Bey, Summer bank layihasının ay 
sonuna kadar meclisten çıkacağı-

nı, bu suretle Kredi Bankası ismi
nin tarihe karışacağını söylemiştir. 
Summer bankın merkezi haziran 

nihayetinde Ankarada faaliyete 
geçecek, İstanbuldada şubesi bu
lunacaktır. 

Yumurta ihracatımız 

Yumurta ihracatımız son günler 
tle gene canlanmıya başlamı~tır. 
Geçen ay zarfında yalnız ispanya
ya 311000 liralık ihracat yapıl -
mıştır. ispanyadan sonra Fransa 
ve lta!yaya fazla yumurta gönde
ı·ilmiştir. 

SOHBETLER 

Hız ve Aşk 
Cuma günü, Büyükdere ~ose-

sinde yaya dolaşıyorduk. Hava se
rin fakat güzeldi. Ortalık henüz 
kararmağa b~lamış, eflatunlaş

mıştı. Birden, karşıda bir moto
siklet belirdi. Son hız ile geldiği 

belli oluyordu. 
Yolun döne.meç yerinde dur· 

dum ve bekledim. İki saniye son· 
ra motosiklet, bir şimşek gibi, 
önümden kıvrılıp geçti. Ne teker
leklerinin döndüğü belli oluyordu, 
ne de üstündekinin yüzünü göre· 
bildim. Saatte yüz yirmi kilomet· 
re yaphğı belliydi. 

Biran, hızdan başım döndü, 
fakat içimde zevkli bir hamle duy
dum. Sanki, motosikletin rüzga • 
rmdan olduğum yerde döndüm ..•• 
Arkasından baktım. Ancak, dalga
rından olduğum yerde döndüm .•• 

Motosikleti kullananın arkaaı -
na; bir de kadın oturmuştu. Bu 
baş döndürücü hıza kendilerini 
vermişler, sanki uçuyorlardı .•• 

• 
Ağır ağır yürüyorum. Etraf 

menekşeleniyor. Göz alabildiğine 
uzanan şose, gölgeleniyor, kararı· 
yor, karanlıklaşıyor. 

içimde, o baş döndürücü hızın 
hamlesi, çabukluğun doğurduğu 
sevinç var ..•. Adımlarımı daha sık 
atıyorum... Gözlerimden, erkeğin 
omuzuna yaslanmış kızın kızıl saç
ları gitmiyor ... 

Hız, ne güzel şey! .. Ya o, rüz· 
garda dalgalanan saçlar! ... 

Bir an düşündüm: Motosikleti 
kullanan adam, bir lahza gözle -
rini kırpacak olsa ... Bir lahza, eli 
titrese, tekerlek birazcık sürçse, 
biribirlerine, hiç ayrılmıyacaklar• 

mış gibi, bir]e~miş olan iki vücut. 
Hurdahaş olacaktı. Bir saniyelik 
bir gaflet, bir dalgınlık, kızın ha • 
yatına mal olabilirdi .• 

.... Fakat o, bunu düşünmüyor
du. Erkeğine yaslanmıştı. Erke
ğin sırtında çarpan kalbi: "Sür, 
sana emniyetim var,, diyordu. Ve 
erkek, biraz da kızın sırtında çar· 
pan kalbinden cesaret alarak, 
motöre gaz veriyordu. 

Ziftli caddenin yolunda, baş 
döndürücü bir hızla uçuyorlardı ..• 

Aşk, ne güzel şey ! 
Ama aşkın böylesi güzel. Sonu 

ölüme varabilecek bir hızla yol 
alırken bile, iki vücudün biribirin
den ayrılmaması, biribirine iti· 
mat etmesi, bir saniye bile biribi
rinden şüphelenmemesi, itimatsız· 
lık göstermemesi şartile... · 

Hızın zevkini tadan o kızıl saç· 
it kıza imrendim .... Bir cana, ca· 
nının kıymetini unutturacak ka -
dar emniyet telkin etmiş olan o er• 
keğe imrendim.. 

Selimi İzzet 

Bir teşekkür 

Polonyanın Türkiye büyük elçi • 
si miitevaffa Mösyö Kazimir Ol· 
şovski cenaplarının İstanbul cena• 
ze alayını t eşrif buyuran zevata 
Polonya Ceneral konslosu Mösyö 
V egneroviç beyanı teşekkür eder. 

e;11111111111tı mmtımı 1111 ııııı 11mmın111mıı ıım uır.•uın 1111 uıı,1111111 uııuumı 'i 

' "'"ııı~ı~ııın!~.~111111~~1~~1~~1 ıı~~ı~ı~~uıııııml 
21 Mayıs 1918 

• - l)[ııı dl'ıılwrl ')<'hriml11l<' mi,..a flr 1ıu
luıı .ııı Anı tur~ a lmı•anıtor \l' lınpar:ıt orlçe

,,ı h:twnıtı Topkapı !'iHrUJ İ hlim:ı~uımna a
zinı .. t ctml"ıll'r badı> ıwhtr lı:lııdt• bir ce' elı'.ın 
y:ıpanık ::•'<'<' Dolmab.ıhÇ<' sar:ıyınd ı şr rı•f• 

lcriııc vcrileıı zil ll lrt k h.lzır bulıınıııuı:lıı.19 

dır. 

• _ Jla\ ,ıs .\j:ııısıııırı lstihbarına gore 

.\ k,,:ıy1 ..,ıı rkta hnsıl olan Alnı:ın hlk umu 
tl'lıllliı·"lııc kııl'l)ı < in lir ,J:ıpon ııra'lıııd.ı ınlı~ 
l "rcl>l'n h.ır .. ı,ı.\tı a"heri~c icra ı lçiı ı bir 

itillıf h .ıaıı olmıı tu r. 
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Türk çocuğunun 
yasası 

Büyük günün yıl 
dönümü kutlulandı 

Polis Haberleri ....................................... 
Tramvayın alhnda 

Dün sabahleyin Eminönünde 
bir tramvay kazası olmuıtur. Ka • 
zada Tevfik Efendi isminde biri 
yaralanmıştır. Kaza !Öyle cereyan 
etmiştir: 

SİNOP, 20 (A.A.) - Büyük 
Hergün, her çocuğun Gazinin Samsuna ayak bastığı yı · 

söylüyeceği .. lın 14 üncü yıldönümü bütün Si-

l\faarif vekili Dr. Reşit Galip B. noplularrn duyduğu tezahürleri 
l)ütün ilkmckteplere su emri gön - arasında kutlulanmı!tır. Şehir E.minönünden dönen 214 nu -

maralı tramvaydan Y enikapıda 
Y ah mahallesinde oturan Tevfik 
Efendi isminde biri inmek istemiş , 

tramvay henüz durmadığı için va
gonun altına düşmüştür. 

d 
·şt· . J bahçesindeki Gazi heykeline mekernu ır. 

"llk kt 1 d h ft h j tepliler tarafından celenkler ko -me ep er e er smı a er . J 

·· ·ık d · ·ıd• y • nuldu. Halkevınde yapılan top· gun ı erse gırı ıgı zaman ço • 
ki h b. d 11T·· k.. d y lantıda hatipler bugünün milli ha-cu arın ep ır en ur um, og 

1 k Y k
.. ..k yatımızdaki kıy.met ve ehemmiye-ruyum, ça ış anım. asam uçu -

1 · · k k h .... kl · . tini gösteren nutuklar söylediler. 
erımı oruma , uyu enmı say - . 

k d b d 
.. .. Gece mekteplıler ve esnaf cemi-

Bereket tramvayı idare eden 1035 
numaralı vatman hadiseyi çabuk 
farketmiş, tramvayı birdenbirP. 
dm-durmuştur. 

ma , yur umu, u unumu ozum - . 
d k kt. u·· lk"" "" k l yetlerı tarafından fener ala.yları 

Bu suretle Tevfik Efendi öl · 

en ço sevme ır. um yu se -
k ·ı · "t kt' V 1 y yapılmış şehir baştan başa donan· me , ı erı gı me ır. ar ıgım 

Türk varlığına armağan olsun,, 
ibaresini söylemelerinin usul itti -
bazı muvafık görülmüftür. 

1 - Her muallim, bu ibareyi bu 
lunduğu aımfta tahtaya yazacak 
ve talebenin defterlerine yazdıra
caktır. Talebenin bu ibareyi doğru 
olaraı defterlerine geçirdikleri 
kontrol edilecektir. 

2 - Muallim bu ibarenin ifade 
ettiği fikirleri birer birer, ~ocukla
rın fikri seviyelerine uygun düfe· 
cek şekilde, canlı ve cazip bir dille 
anlatacak, çocukların ibarenin ma 
nasını iyice kavramalarına dikkat 
edecek, ibarede çocukların anla -
madığı hiçbir nokta kalmamasına 
ehemmiyet verecektir. Arada ge -
çen "Türklük, doğruluk, çalıtkan
lık, yasa, küçükleri korumak, bü -
yükleri saymak, yurdu, budunu ö
zünden çok sevmek, ülkü, yüksel
n:ek, ileri gitmek, varlığımızın 

Türk varlığına armağan olması,. gi 
hi tabirlere ve fikirlere çocukların 
iyice nüfuz etmelerine çalı,ılacak
tır. 

3 - Muallim, talebenin bu fikir 
leri ve tabirleri iyice anlayıp anla
madıklarına emin olmak üzere her 
tabir ve her fikir hakkında çocuk
lara muhtelif sualler irat edecek, 
bu tabirleri yerli yerinde kullanıp, 

kullanmadıklarını anlamak için ta 
leheye cümleler tertip ettirecek -
tir. 

4 - Çocukların bu ibareyi mi -
haniki bir şekilde değil, ifade et
mek istediği fikirlerin ve hislerin 
iyice manalarına nüfuz ederek, on 
ları bütün benliklerile duyarak ve 
candan benimsiyerek söylemeleri
ne dikkat olunacaktır. 

5 - Tal ebeye bu ibare ayakta 
ve hep birden söyletilecek, mual -
lim de talebenin karıısında ayakta 
durarak onlarla birlikte söyliye
cektir. 

6 - Bu ibareyi söylerken tale -
benin laübali bir vaziyet almaması 
na, düriist ve ciddi durma11na mu· 
allim dikkat edecektir. 

7 - Çocuklar, candan duyduk
ları ve zaman geçttikçe manasına 
daha derin bir surette nüfuz ede -
cekleri asil ve yüksek hislere ter -
r;ümanolan bu ibareyi sevinçle ve 
hüyük bir sevk ve alaka ile tekrar 
ederken milli bir vazife ifa ettik
lerini şuur ile duymalıdırlar. 

Bütün Türk çocuklarının vicdan 
larında yaşatmalarını ehemmiyet
le iltizam ettiğim bir akideyi tale
benin yalnız dilinde bırakmıyarak 
hayatlarının her safhasında takibi 
elzem bir hayat düsturu olarak te
lakki etmeleri için bütün meslek -
taf la1·1mın ellerinden gelen cehti 
sarfedeceklerinden emin olduğu
mu beyan ile muvaffakıyet temen
ni ederim. 

Maksim Gorki Moskovada 
MOSKOVA, 20 (A.A.) -

Maksim Gorki Moskovaya gelmiı, 
istasyonda yüksek edebiyat ve sa
nat mensupları tarafından hararet 
le kar,ılanmııtır. 

mııtır. 

Aydında merasim mekten kurtarıl.mış yalnız, kulağın 

dan ve elinden yaralanmıştır. 
§ Ali Paşada oturan Nihat alacak 

meselesinden ayni mahalde sakin 
balıkçı Yaşan dövdüğünden yaka
lanmııtır. 

§ T arabyada Valde çeımesinde 
terzi Koçonun karııı 50 yaşında 

Madam Katina Kireçburnunda Ef-

AYDIN, 20 (A.A.) - Büyük 
kurtarıcının Samsuna ayak bas
tıkları günün yıldönümü Aydın 

halkı dün coşkun bir sevinç içinde 
kutlulamııtır. Şehir baştan haşa 

bayraklarla ve takı zaferle dona -
tılmııtır. Halkevi meydanında 

toplanan binlerce Aydınlı Ulu Ga
zının kahramanlık menakıbını gan sefirinin evinde temizlik ya -
hürmetle anmışlar ve alkışlamış· ı parken üzerine iki metreden cam 
lardır. Halkevi temsil şubesi gece düşmüş ve belinden yaralamıttır. 
M t · · · ·k· · d f ı k § Kasımpaıada Rizeli Mehmedin e e pıyesını ı ıncı e a o ara 
h ık b d t ·ı t · t" kahvesine girerek bir takım elbiae, a a e ava emsı e mıt ır. 

ı . pardesü çalan sabıkalı Ademle Re-
zmırde 19 Mayıs cep hakkında zabıtaca takibata 
inkılap bayramı batlanmııtır. 

lZMİR, 19 (A.A.) - "Gecik- § Beyoğlunda Santral hanının ka
mittir,, 19 mayıs inkılap bayramı pıcısı Y akubu sebepsiz olarak dö
lzmir halkevinde bir çok hanım ven Harimis, Kaloyankoviç, Artin, 
ve erkek münevverlerinin huzuri· Jozef isminde dört kiti yakalan • 
le heyecanla tes'it edildi. llk defa mıştır. 
söze lzmir belediye reisi Dr. Beh- § Büyükadada Sakarya sokağın
çet Salih B., bütün vatanın parça· da Y orginin kızı Kalyopi çiçek 
}andığı bir sırada Büyük Gazinin koparmak için evvelki gün bahçe 
Samsuna ayak basmasile milli mü- dıvarına çıkmıttır. Fakat dıvarın 
cadelenin ilk temeli atılmış ol- taşı yerinden oynadığından Kal
duğunu, bundan sonra vatanın yopi iki metreden dütmüt ve yara
dütmandan kurtarıldığını, ve bu lanmıştır. 
kurtuluş cihanı takdirkar hayret- ı-·--".,•••··---··-·M-""-

11
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''1 
ler içinde bırakan büyük inkılap - ıııunuumnmmnııu~!.~~uuıı~m~!~!"Y~~ııımuu•ıııunıuJ 
lar takip ettiğini söylemiş ve bu i- Son bahar akşamları 
tibarla 19 mayii gününün Türk İn· Cemal Fuat Beyin tiir kitabidir. 
kılap tarihinde büyük bir kıymet Remzi kütüphanesi tarafından bas 
ve mana ta,ıdığını izah eylemiştir. tırılmıştır. Edebiyat karilerine tav-

siye ederiz. 
Behçet Salih Bey, nutkunda 

Büyük Gaziden bahsederken sü
rekli surette alkışlanıyordu. Bele -
diye reisinin nutkundan sonra di
ğer hatipler 19 mayıs gününün 
büyüklüğünü izah eden hitabeler· 

KiRALIK EV 
Ankara cadde:ainde iki havadar oda, bir 

<ıf'lfa, bir mutfak, bir hr.11 \ e bir taraçadan 
murekkPp bir kat elwrişli eeraltıe a<·Ple 
kiralıktır. Eltktrll• , ıu. Gıu:ttı:ırılz mıllıı.:o.c

be!llne müracaat. 

BORSA 
de bulunmuılar ve candan alkış- r 
]anmışlardır. Merasimden sonra 
İzmir halkevi ile İzmirliler namı -

[Hizalannda yıldız i~areti olanlar üzer· 
lcrinde ~O :\la} ısta muamele olanlardır 1 

Rakkamlar kapanı ş fira tları n ı J!.Ö:.terir 

Nukut (Satış) 

na belediye reisi tarafından Bü
yük Gaziye 19 mayıs inkılap bay
ramını kutlulayan İzmirlilerin min 
nettarlıklarını mübeyyin bir tel
graf çekilmiıtir. 19 mayıs inkılap 
bayramı havanın yağmurlu olma -

--------
Kuru< 1 

*20 r. l"ransı.: ı ; o.-· • ı ~ilin Av 

sına rağmen İzmirde parlak bir 
surette tes'it edilmiştir. Bayram 
merasiminden sonra bu büyük gü-

·~w ı s,·lçre S!!ıı -
nün şeref ine halkevinde bir te-
dansan verilmiştir. 

• ı Sıc r li n 7J8.- • ı Pczcta 
•ı Dııl n r 182.·- •ı l\ta rk 
* 20 Liret 2~0.- • t Zolut l 
• 20 r. Rclçlka ı ı :-.- • ı Pen:li 
• 20 Drahmi 24,50 • 20 Ley 

• 211 llinar 
ı çen on:ı; 

• 20 r.c,·a ~.ı .so • ı Altın 
• ı rıori n 86.- ı • ı ~l ccl df\'c 
•2ıı l\ uron Çel.: 121i.- • ı Bank n n ı 
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:ıa. -

228,-

Balkan Ticaret odası 
i~timaları 

Çek fi atları (kap. sa. 16) 

İST ANBUL, 20 (A.A.) 
"Balkan ticaret ve sanayi odası,. 
cemiyeti umumi katipliğinden 
gönderilmiştir: 

•ı•aıl~ 12.0J * l'rıı~a 
* i.ııııdra <14 50 • Vhıın 1 
• '\ev· Yrırk o :H25 •:\ladri ı 
• ~lilAnıı l).f 6- • Bcrlln 
• Hrü\.scl :ı.4 1 • \'ar~<11 a 
• r\ tina n.ı450 * Pc~ıc 
• CencH e !!.;535- • Riıl.re~ 

• Sol\ ;ı ı:ıx. ın:; •Rclı:raı 
•Amsıcrdam ı. ı '.?S l\l osı.m•a 

Esham 

•ı s ilanı.: ası !J 50 

1 

Terk o~ 
.\nadıılu ~.) - <,'lnıcnt• ı . \ ı. 

ı cji 4.:l• f'n\'On llcy 
~l r. lfa l' ri vc ıs. * 'ark ile~ 
· ı ranı\'ııv 4.:111 Ba lra 

15 .57:-.~ 
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~q 30 
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Balkan haftası mayısın 26 sın
dan 31 ine kadar devam etmek ü
zere tespit olunduğundan Balkan 
Ticaret ve Sanayi odası cemıye· 

tinin mayıs içtima devresinin ilk 
toplantısının mayısın 27 inci gü
nü saat 10,5 ta cemiyetin lstan
bulda Dördüncü Vakıf hanında 

3 üncü katta bulunan merl<ezinde 

l. ~l;:orta 10,30 ~arı. ııı . ccıa 2.35 
Bomnntl 21.2.~ Telefon 13.-

istikrazlar Tahviller 

yapılacağı, idare meclisi azasının 1 ı sı . <lahlll 99• 1 ı-:ıc\:trı ~ 
ıtlaına arzedilir. I • -· 0 r .. " ,·rılları 2 -o • r ram, av 

'

0 

a • •• Tünel 
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hassa rica olunur. '-----------------

Silahları bırakma 

Konf er an sın da Ruzvelt 
beyannamesinin tahlili 

CENEVRE, 20 (A. A.) - Si -
]ahları bırakma konferansı umumi 
komisyonunda M. Henderson, 
bir beyanname okumuştur. Bu be
yanname M. Ruzveltin beyanname 
sinin bir nevi tahlilidir. Ve Ame
rika reisicümhurunun beyanname
sinin umumi bir tesviye sureti ve 
bir plan olduğunu beyan etmekte· 
dir. 

TAK Vİ~ 
rteSI 

Pazar Paı• rJ•fll 
21 Mayıs 22 re' 

~6 Muharrem 27 Mub•',. 
C~ı.. n dıı~u~u 

Ctın 1 ;ıtışı 
Sabah namazı 

Öj!lc nan13ı:ı 
ldndı ııanınzı 

A'K~anı namaz• 

\'atsı namazı 

l ın• a t.: 

'ı lın ı:cçen ı:iınlcrı 

~alan 

4 ·'' 
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4,UO 

1 ,ıo 
Ilı. 19 

19,26 

21. 19 
2.'.! 
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7.lrıdı· ıı '\.ı• rllt•n ınul(ınıata gtirc, ~ 
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ruzg1rlı olacaktır. ,ı 

Oünl<lı •wul.tık rrı fn,ıa 16, t~ııtl· 

rine müsait surette mukabelee et. , r:"'.ı·:-:c·p=·=h="'=a~t~a~ı~~ı,.,,ki=7~=7=ı=nı~li~m:-'.:ct~rt 
mi~ olduğunu söylemiştir. • =-ı 

M. Henderson, M. Hitlerin A -
merika reisicümhurunun teklifle • 

Şu halde bu beyanatı, büyük ı _:_..;....;:..::====-:;==---
ümitler uyandıracaktır. 

M. Henderson, diğer memleket
le .. i, böyle bir hattı hareket ittihaz 
etmeğe davet eylemiş ve "zira 
harp veya sulhten birisini intihap 
etmek icap ediyor.,. demiştir. 

M. Nadolny, bundan sonra he -
yanatta bulunarak M. Ruzveltin 
beyannamesinin ve alman ba,ve
kilinin nutkunu umumi surette si
lahları bırakmanın mübrem bir za 
ruret olduğuna her iki tarafın da 
derin bir kanaati olduğunu göster· 
mekte bulunduğunu söylemittir. 

Alman murahhası, İngiliz pro· 
jesinin kuvvetli surette müaellih 
devletlerin emnü selameti ve Al -
manyaya hukuk mü~avatı verilme
si meselelerinin halli için bir esas 
teıkil etmekte bulunduğunu söyle
miıtir. 

Bu sebepten dolayı alman hü
kumeti, bu projeyi müstakbel kon
feranaın esası olarak kabul et
mektedir. 

Hatip, sözüne devamla demiş -
tir ki: Bundan sonra yapacağımız 
tadil teklifleri ve bu yeni hattı ha
rekete uygun olacaktır. 

M. Nadolny netice olarak, di -
ğer devletlerin kendi menfaatleri
ni halihazırda İngiliz projesine is
tinaden çıkarılacak müspet netice
lere tevfik etmek için ellerinden 
geleni yapmaları temennisini iz -
har etmiştir. 

LONDRA, 20 (A. A.) - Al -
manya, silahları bırakmıya dair 
olan İngiliz planını kabul etmiş -
tir. 

Fransızlara göre 

Silahlar ancak beynelmilel 
zabıta ile bırakılır 

PARtS, 20 (A. A.) - Havas 
ajansından: 

Meb'usan meclisinde umumi 
istizahlara müteallik müzakereler 
esnasında radikal sosyalistlerden 
M. Nogaro, hükumeti altın miya -
rına sadık kalmış olduğundan do
layı tebrik etmiştir. 

Merkezden sol cenah münteha
sına kadar bütün sıralardan al -
kışlanan mumaileyh, diktatörlük 
hükumetlerine itimat edilemiyece
ğ iri söylemiştir. 

Cenevre konferansı müsaleu&et 
tesis etmemekle sulh davasına fe
nalık etmi!tir - Sağ cenah ve 
merkezin alkışları -

Maamafih, bir infirat siyaseti 
takip etmek zararlı olur. Mumai -
leyh sulh zamanında komşulara a
it olan bir memleketi istemenin ca 
iz ve bu kahil gayeler takip et -
mekte olduğunu ırk ve hikmeti hü
kumet m('selcsini ileri sürmek su -
rNile itiraf eden bir milletin tek
rar silahlanmasını kabul etmenin 
mümkün olup olmıyacağını sor -
muıtu. M. Nogaro netice olarak, 
ıöyle demiıtir: 

Silahları bırakma ancak bey -

Bugün 
lS!' ANBUL: 
18 dtn ıu kııılar Gr;mıoron. Jll 

lmdar .\lııhırlm ıaz (Nihal 'fr.l fl1' ,ı!iU 
J9,4ü tc· ıı 21,SO kadar .Beda~ii pııJ 
y eti. 21,80 dan 2;t kadu Gl'!\Dlo(oll-ııtııı' 
itibaren .\nRdolu njaıısı, Bor! a ıııı 
ıınat a~nrı. 

A NK .\H .\ Jf. 
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hulıı kon"f'rl - 17 ,5~ Kontıer - ~ 
LEIPZİO (889,6 m . ) JS 
7,15 ,Jimnastik - 7,S:S Koııııtr .,.. .,,, 

ıwr - 15,IO l'lynııo - li,30 ff,orıeer 
Mu<ılkl. 

BUKREŞ (894,% m.) .ı;.ıl. 
11 ,30 Dini mer:ı11lm - 13 •'"ı.er•.,.~ 

J9,115 Konll('r - 21,tO Pl!tk - !?1 
21,30 Orkestra - 2%,15 Orkrıtrl'-

ROMA (.Ul,2 m .) 
21 ~ftrkl - 23,5.'.i HAl><'r. 

RIJOAPEŞTE (350,5 ın.ll5 ~ 
15 Plı\k - 16,f5 Konser - ıs. ,.,, 

orkr.ııtrıı.ın - 19.50 Piyano konııt' 
0P"ret - 23,l:S Ca7.bant. 

\'ARŞ OVA (l ·U2 m.) ,.ti. 
13,1.') Senfonik kon&C!r - 1ıs,.tO ';....,, 

16,0:1 ~ıındolln - 18 Pl~ano or 
21 Orkeıtra - 24 Danıı. 

Yarın 
.bi .K.A RA. (l.US m.) ""1• 

l:?,30 - lS,30 <iramofoll• ı:ı' 
Rh nııctl cUnıhur fllı\rmonlk .,tJ J 
Schumann Om crtııre Crnorn\'3 V >'.; 
porri ( 'lo - Clo Riicker St•renııt Jf,4' 
18,tO - 19,10 Gramofon. 19,10 _. l• 
tar Solo ( Sadrettin &y tarafmdl'" ",;' 
- 20,10 Konfrranoı. 20,10 - AJ-"' 
r1 , .e hava raporu. 

\' l YANA (.')18,l m .} , 0 ~ 
ıı,so Plak - ıs Kon•wr - JS, •O~ 

ıı,ıo Kon!M.'r - 16,65 Plll.k - 1
8

"" 

- 23.-i:S Plı\k. 

LEİPZ1G (389.6 m.) Jf 
7,l:S ,Jimnastik - 7.3~ Konıırr -;0,.I 

ra nııı .. lkl - H,l!\ Pili.!> - li,ZO 

23,10 Musiki. f 
n U ti: n Eş (891,2 m.) pıtl' i 
J3 l'l;lk - 14,l:S PlAk - 18 Al'..; ti 

!!iki - 19,l;) Konwr - 20,-10 .. ~~:, orl' 
Orl,r.st ra - 21,t;; Tagannl - ,.,., 

- 2%.30 Tagannl. 
R O :\1 A (4U,2 111.) .. 1,,11 J' 
20,10 llıti><'r - 21 Sport - '" 

- :?:J.~.') Habc-r. ) (#. 
B t • I> AP EŞTE (~:SM 11

" J!J,6' Jf 
7.!i:ı ,Jlmnaı.tlk - 11 J'lAli - ,eı _....,ı. 

- 14.30 .Jimna,.tlk - 18,·15 J(ofl ,1&11>-I 

Çigan muslkl<ıt - 23,30 çı,;ıın ıtl ..ı.I. 
\ ' fY .\SA (t.112 m.) 1llr~t 

rı•ıc - ıd / 111 ,10 l'lil• - 16,:\0 ,.u.ı 
kon!of'rl - 21 O~rtt - :zs,U 
Dan". 
aı1111""111ıntttıllltımnaımııııuuıırftftıtUn1tntı11nwıtt1iutfl a1' 

Para yerine daY ıtıf,, 
oföt ~ 

T o!)hanede oturan t >Iİı /-JI 
Halıcıoğlundan Z~y?elİııııt· 1' ,~ 
met isminde üç kip~.1 3 

riler Je
:;ime getirmi~tir. Mutte verı"e ~ş~ 
mobilden inince para }<alır•" ~ 
yola koyulmuşlar ve a~ e elıt~şl' 

.. lerııt ı• 
se5lenen şoförün '.oz Rıza bil erl~ 
yet vermemiklerdır. . e ,~ ~jf 
fena halde kızını~,önlerırı,,ad'f '-' 

.. ar"' d·r r 
ileri geri laf edince uç ··aler 1 

•1,f' 
d·· " p'lll'J ..... , 

olup Rızayı iyice og ,, l•J11V' 
·ı ya,..a naforcu mü,terı er 

dır. 
1 ---rlatl ,et 

Fındık tücc:urı 1i~,.,-
F ındık tüccarları par-1' ,c' 

l tı ya ·Jc'" odasında bir top an tbl . . ta 
dık nizamnamesının . 

f d .. .. ütlerdıt· ",I' 
_r~<'l~ı~n~a~g;..o"!r!"u.;;f!'!!nt-'!"!'-"";~;, . .,.- ı.iJ , 
~ vel• )ıY" 
nelmilel bir zabıta kuV •trle 

. tıııe••ı 
nüselameti temın e 
dir. 
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3 MAYIS" GECESİ •• 
Odaya g' d" v• ·-----"'"'u t •r ıgım zaman vurul- - Zengin mi?. 

.•• ! " o 'h . 1 litrıd ' 1 tıyar heye gelince, e • - Meteliği yok. 
e tabanc ld v ttnn. a o ugunu unutmuş- - Demek, pir atkma çalışacak 

-De k _ E me tabancanız vardı?. 
1.Q'l!tuın~et, tabancayı yerde bul -

t\'e-=·Td~banca sizin değil miydi?. 
all' ıv• • 

1Pk gınız za.man tabancanız 
· nıuydu? .. 

-Ben ·· ·· 
~ al onırumde elime taban -

tnaınııtırn. 
- E\'e nas l · d ' · .. ._ 1 gU' ınız ! • 

r_ Kapını .. ·· d .11q}d n onun e bir anahtar 
ltırı. llbı. Bu anahtarla kapıyı aç .ı 

.._Eli · d 
~ta b nız e mücevher dolu bir 
:tı\ı<> uhnu!Iar. Buna ne deni -.. 
'n&ht Çanta da. kapının önünde, 

a.rın Y d .._ 
8

.. anın a duruyordu. 
~- kutün hu söylediklerinize i· 

"'&a .. 
'-de d Kuç. Her neyse, eğer mü· 
· e era · •ııi Jtı"d enız mahkemede ben 
-. u afaa. edeyim. 

Bunu · · · lll~lll k' n ıçın sıze ücret vere -;p ı ... On Param yok. 

''•el\ ~r.a mevzuu bahis değil. E-
... aı~ın vek~ 1 . . • 1 
' 1l ha 1. a etınızı a ırsam ba 

Y ı rekı~ llrk,d am olacaktır.. Size 
il da. a.~.ıtnı göndereceğim. Onun • 
d k gorüşür .. .. B .. . . e i .. sunuz.. u uzerınız • 

gonılek nedı'r? · 
- E.1 . • • 

~i &İyd· b~ıemi aldılar, bu gömle-
kl\rı. l 1 •rdıler. Benim elbisemde 

el(el · _ erı varmı~. 

~l'Iİıi M~.rak etmeyin, gidip elbi
i'ond . 8'0 rürüm. Size de elbise 
..... erırir B ··••lle nı. urada rahatınızı te· 

çalı!ırım. 

-5-
d 4..,~,'"'!KJ .~YUKAT 
1
.el\ <;ık k hıufıL Dc:y Levkifhane· 
•r, \ter~:. en gaı·diyana yirmi beş 
q-. Nahid 

1!ardan e hanıma sabah akşam 
;.e .götiirür~nıek getirtiniz. Adliye-
1tıı<: . Urken otomobile bindi -

~ Soka.. 
etıdin ga, çıktıktan sonra kendi 

''h e SÖ:yl • Qu · enıyordu: 
ill'b l§e k 

.• 1 a... LJ arııtığıma fena ettim 
tote d • Cler ne . . "d' Cl.\' yse, ışın gı ışatına 

" ranırıın 
f' •a.ıh .,, 
'"t~· 1 a.nes· •l tca, ıne geldi. Arkadaşı 

~·· zırn ot l •i ~fit he urmuş, ça ışıyordu. 
ti I> erı.dalkll Y Uzun boylu, mütena -
ı: c~il .... ~ şık, zarif bir erkek-
lz b· l\.azını f kt ltı 1t 8.d u a efek, biçim· 

ı... "nda. h'ıt~llldı. Hukuku ayni za -
··•ıy ırrn. l a ha.,ı l§ er beraber çalış -

1\1,a. ı. ~tnrılardr. 
~eth llır z 
)~ Ur ol a.ma.nda Müfit Bey 
t ~, ~•ziblklu.ıtu. Şahsi serveti o • 
e~ esı ··k 
li '• 1:>na. ••• h' Yu sek muhtilerle 

' :cO ret t . d 
' emın e ivermiş-

' ~ı l<aııın 
)\ tından . Paraıızdı. Müfidin 
ı,~ı edue:•Ydade katibi gibiydi. 

l!le o llt avaların kırtasiye 
· ''liifit j eı~,d oluyordu. 
.._ ._. Çerı gir· 

'•tı '> uıerha.'b ınce: 
· • Sa.na D a. Cemil, dedi, nasıl
.._ l ""ene hi . 

Yi etr r ış getirdim. 
.._ l( ın. Ne . . h ? 

sın?. 

- Hayır, reklam olsun diye. 
Cemil Kazım, çenesini avuçla

rınnı içine aldı, dikkatle arkadaşı
na baktı: 

- Bunu sormak nereden hatı
rına geldi?. 

- Bana birkaç kere Kerime 
hanımdan bahıetmi,tin. 

- Olabilir. Fakat her bahsedi-
len ahbap değildir . 

- Ama ben ıizi ahbapsınız, 

hem de iyi ahbapıınız zannedi • 
yordum. 

Müfit başını salladı: 
- Hayır, onu şöylece tanır • 

dım. 

- Ne hiçim kadındı? • 
- Güzel kadındı. Bazıları çok 

güzel bulurlardı. Kocaaı da onu de 
lice severdi. 

- Genç miydi?. 
- Yirmi beş yaşındaydı. Koca-

sı altmışlık vardı. 

- Kimin nesiydi?. 
- Uzun sordun. Onu herkes ev· 

lendikten sonra tanıdı. Genç 
kızlık hayatını bilen yok.. Her ne 
ise, şimdilik biz Nahide hanımla 

meşgul olalım ... Tevkifhaneye gi
dip kendisile görüş .. Meselenin na· 
sıl olduğunu anlamıya çalı, ... 
Sonra bana fikrini söylerain. Hem 
tenbih et iyi yemek versinler, ra • 
hat etsin .. Bütün masrafı ben ve· 
receğim. 

- Müfit, sana ne oldu?. 
- Bu dava herkesi alakadar e-

decek. İnsan her zaman böyle rek
lam f ınatı bulamaz. 

- BellCi llalCkın 
1
varchr. 

- Maznunu gidip görürsen, ba
na tamamile hak vereceksin. 

Müfit gittikten sonra, Cemil 
Kazım düşünmeye ba,ladı: 

"Müfit bir işi boş yere üzerine 
almaz. Hele böyle parasız iş gör -
mez. Söylemediği, gizlediği bir 
maksadı var. Reklam behane. O 
nun reklama ne ihtiyacı var? .. Ke· 
rime hanımı gayet iyi tanıdığına 

eminim ... Bir kere bana onun gü -
zelliğini methetti ve bu güzelliğin 
hayatına mal olacağını da söyledi. 
iyi hatırlıyorum ... Neyse, gidip kü
çük hanımla görüşeyim. Ama ne 
olursa olsun, fikrimi değiştirmem. 
Bu kızın kurtulması veya mahkum 
olması Müfide vız gelir.,, 

Müfit de~ evine giderken düşü • 
nüyordu: 

"Bu işe karıştığıma acaba fena 
mı ettim? .. Cemil işin iç yüzünü 
nasıl olsa meydana çıkaracak .. 
Dur bakalım, muvaffak olabilecek 

. • ? 
mıyım .. ,, 
Cüzdanından bir kadın resmi çı

kardı ve gülümseyerek : 
- İnsan sevdiği bir kadın için 

neler yapmaz? ... Onu kurtarmak 
için canını bile verir, diye söylen· 
di. 

~İld· erillte h ışı u .. 
ı., anrmefendi katle _ (Devamı ı•ar > 

~\l;- 8iliy0 ru Konservatuvar mütehas-
• m, gazetelerde oku- sısı tekrar geliyor 

,.\,"':' 1'a.t·ıl d ' lstanb 1 K t " . ..., d ıye h' u onserva uvarının ıs-
~il ... ~ liYede t ır kız Yakalandı. lahı etrafında dü"ündükler!ni bı' l-

""lllli eaadüf · :ı 
........._ ..,.:-IıYorullt ettım. Ve - dirmesi iç.in belediye tarafmdan 
~·-b . d ........._ Ç •• , u kız? avet edilmi~ ve bl• mevzuda bir 

1•tn.·1 t.r O<:uk den · ··k rapor hazırlamıs olan Vivanalı 
,,ah· ece k d · · · ........._ E: 'de, a ar genç. musıkişina!j profesör Jozef Marks 

d\ltl? \'\'elden t j bugünlerde tekrar lstanbula ge -
. .. anıınıyor l k . M , ._ li muy • ece tır. . Markı a yol parası 

. ........._ S a~ır. gönderilmiştir. 
1'ledi? enı o lltu Vek'l . Profesör ay başından evvel bu-

.. • tayı t k ........._ li n e me raya. gelmiş olacak, konıervatuvar 
ayır, hen teklif et . derslerinde ve imtihanlarında ba-

tım. zır bulunacaktır. 

Dilimiz 
67 incı liste 

AA KARt\ ~o ı A. ,\ ,) - T IJT. Ce· 
mi~ etindcn 

Kar~ılı kları aranacak ar apça Ye larsç:ı 

!.climelcrin 6;" ııumaı alı lbıe~i ~udur 

1 - ifşa 

2 - ikbal 
3 - iı-.lim 

4 - ikram 
5 - ikramiye 
6 - ikrar 

8 - iktı~at 

9 - iktiran 
10 - iktiza 
I l - ilı\n 

I~ - itibar 
l J - itıtlal 

7 - il-tiba" 14 - itiruz 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
34 üncü liste 

25 inci mektep: 
Sadme : Çlarpma, ,.-urına - Saik : Gi;ndı'

ren. 8iİrt>n - Samtııı : J-;itl'nlcr , diııllJl'nln
:"it>bep: 1 ı• :oıürü<·ü - Srcde : Yı>rı• lmpnrınıa 

- Srhf'r: Gıin a\'llma zamanı - Serap: Pu· 
sarık, uzaktan lılı g ibi göriint•n - Hicll: Gi · 
di,lı•r tutumu - Sihir: BüJiicülük gö7. ba~
la~·ı('ılık - Slpt>r: Kötliclf'n ~akındırR('~lk ~ l'r 
, .e nrı.ne - Sır: İf,' 'iiz ı;ömlı>k boyası -
~ıtııylş: Ö\ml' - Slt~m:• Çıkışllla -·Siituıı : 
Uzun nrııne ' l' dirPkll'r. 

2 inci mektep : 
Saadı>t: Mntıuluk - Satır : Db.I - Stıt

\<'İ : 811ldırı' - St-fahat: Dll,künlUk - Se
fal<'t: Düşl<iinlül. - ~Mamf't: Sağlrk -
S.•nıt: Yiin - 1-M>net: Bdbnğı, rııynngaı,: -
Sf'rbt'o;t: Ba~ıob~. 

35 inci liste · 
44 üncü mektep: 
Şafak: Gün ıl)ıması - ~l'ffaf: ı~ık gı>ı,; irı>n 

ı;;l'tırnt: Eslrgerllk, acımal~ - Slddı•t : Srrtllk 
- Şlfa: Sağlık, l~·ıııı.: - :;-Hıilii : Atızdan, 
yüzdf'n - !;inu: lsı'i - Şnhc : Bolüm, kol -
!julr : Yahm, alev - Suur: ua _ Şüphe : 
1,kıı, kmıku. ' 

10 uncu mektep: 
Şalak: Tan~·erı a~urnıA"ı - Şrffa f : J:, ılı: 

geçiren - i;it>fkut: IA•keliiz, l'W'\ 'J;'I - :;ilddet : 
Sertlll• - ~ifa: Eaı{lık - Şifahi: Ağızdan 
Şua: Işıl< - ~ııbe: B ölük ·- Sıtle : Yıılaz -
Şuur: ;\nlayış - Ş!kphe: ı,1<11: 

55 inci mektep: 
Şafak: Tan ~ı>rl - 1!\elfaf: Dnnı - Şefkat : 
~ygi - Şair : Giidii - Sifahi: ,Sii~li~ f'rek 
- Şifa: İyilik - Şua: ı;k ~u~: B<illik -
Şule: Alev, alaf - ı;;Uphe: 

57 inci mekte~: 
Şafak: Batıı,ığı - *ttac: Göst..-rirl - Sı· 

nr: A<"rma - Şlddrt : Ilnlnıu, ıınğlık _ Şi. 
lehi: A~f7dan - ~ua : Işık t eli _ Şube : 

Bölük, bölme, kol - Şule : Ya lak _ ı:;up • 
he: ı,1<11 . 

1 inci mektep: 
Şafıık: Glinönil - Şl'lkat: Sevgi , acıma 

- l;'effaf : ötegı>l,'l' - Şiar: .ı\) ırtlık _ S ld· 
tlt't: ~rtlJk - !';\ifa: Sağlık - Şifahi: Akız
dan - Şua : Parıltı, :tJdınlık, ışık _ su 
lx•: Bölük, bölüm. n)1rık - Şutı•: Yabzı, 
)·alım - Şuur: Anla.\'ı,, dii,Unre - Şiiphe: 

8an, ı.anma. 

6 ıncı mektep: 
!;!afak: Kını aJdınlık - Şefknt: Acl\nrııl.: 

<;evmı• - Şiar: Bellilik - Şiddl·t : :-if'r,tlll.:
şıra: t~· ı olma - ~ifahi: Ağl7.daıı sövlemı'
Şua : Akan aydınlık - Şube: Bölük . - su
le: ı,ııc - Şuur: Anlayı<.ı - Şüphe : Kap;ılı. 

Tatbikat mektebi: 
Şifa: Sağlık bulnı11, l}'ilf'smf' - S!fahi: 

Yüıyil,...e - Şua: I-:ık - ~ubc: Böliik .:_ su
le: l'.!ık - Şuur: Duygu - ~üphe : Kıııtgu'. 

3 üncü mektep: 
Şafalc Dan, tan - ı;lf'fkat: Arıma - sı

fu: t~·lllk , sağ-lık - şırahi: A~ız<Ian 41071..'..
Şua: Işık yollarr - ~ubr: Biilük - Su!f': 
Yalazı - Şuur: An - ~üphr : !"eırk, ' 

7 inci mektep: 
Şafak: Giln açılması - Şrffaf: Sıllak _ 

Şf'fkat : Çok Sl'\'J;'i - Şıar: Tutula~ yol _ 

l;lddet: ~rtllk - ';'ifa : İyi olma - Şifahi : 
A~ızdun söylt'nır - ı;;u:ı. : I-,ı l< \'izg i<,j _ s 11• 

be: Bi>llik - Şull': A~·dınlık - şuur: .\~ _ 
la;n, - ı;>üphr: Ji.ııııkıılaıımıtk, 

49 uncu mektep: 
Şafak: B:ıtıdaıı sonra - ~t·frıır : l'ııla _ 

bık - Şefkat : Anma - Şiddr1 : Hızlı _ sı

fa: l~· ilil• - Şifahi: S<izle - Şua : AYdmİıl< 
- Şubt•: Ayrılnı11, pnrı.:a - Şulı•: A

0

\dın _ 
lık, ı~ık - Şuur : Dli'jiinrc - ~üphc:. ,\ 11 _ 

lıyamama. 

2 inci metkep: 
Şafak : ı-,ıı, biçimi - Şiddet : Gerg inlik, 

hızlılık - ~ifa : l.\il~me, ~·orlnktnn kıırfııl -
ma - !o;\lfalıi : AJ1'ızd:rn çıknıa, sözle l:ll'lr -
dı;\ln - ı,ua : Tel trl •'.!ıl.:, lf'lll ı.,ıı. - ~ııbe: 

Dul, l<oI, bölill; - ŞulP: .Aleyli ış ık - Şuıı r : 
Anlıl)ı'), dıı~,ı:j. 

5 inci mektep: 
Şafak : Ön ı 'lıkı - Şt>IJ,nt : Se\'gT - Şi

ar: ~lddet: Sf'r tlil• - :;; ırıı : 'n i{Jık . iyilik _ 

ı;ırahl: Akızdnn - :;;ua : A~·dııılık, Pıırılh -
:;;ubt> : Böhik - Şule : Ynla:ıı - S uur: An-
lnma ...;. Şıiplıe : l\:uşku. ' 

20 inci mektep: 
Tebcil : KutıulamıL - Tetx·n iln : Giiriililp 

anlMılmn - Tebliğ : Bildirme - TP~ir : ~r.

\·lnçll aöz - TecJnüz: Aşmak - Tt'ccrrüt: 
l'alnn; lrnJm11 - Tl'<'l'SJ;Üm: Gö7. önüne geI
mf'I - Tl'criibc: nenemc - Teyfl : ~fnnııoımı 

ıkğ"i,tirmc - TkarPt : Alış\'eri ıı - Teccs-

5 - V AKIT 21 Mayıs 1933 -

lstanbal C:ebenneml 
TARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 

18 - Yazan : l'tiyazi Ahmet 

Tiz ocağa diye bağırdılar. Meğer 
zindan kapıda bir yangınçıkmış .. 

Bu eğlenceli imtihan~ bir çok 1 Şairin Bebeğe uğramak istedi-
gençlerin aileleri de gelıyorlardı .. · ğini anlıyan reis, Bebeğe gitmeyi 
Erkenden hazırlanan yüzü müte -
caviz sandallar süslendi. Denizde 
bir ordu gibi ilerliyen sandallar -
dan sevinç çığlıkları taşıyordu. 

En önde kutucular kahyasının 
sandalı gidiyordu. Bu, büyük ge -
niş bir kayıktı. Kahyanın yanında 
saçı sakalı biribirine karışmış bir 
ihtiyar oturuyordu. Kızkulesi ön • 
lerine geldikleri vakit ihtiyar ılık 
meltem rüzgarına saçlarını hıra • 
karak mısralar mırıldanmıya baş
ladı: 
Ka"dın alt•mdı• t f'ftorriiç i~ gı·r bir dı·n•ce 

Duhte r! rf'zler llfl kız ktıll'ır1ine bul fürı~· 

Kahya bugün memnundu. Zira 
kendisi için bir şeref günü idi bu
gün. Yetişen ustalar ömürlerinin 
nihayetine kadar kendisine dua e
deceklerdi. 

Şair, karşılarına gelen her sem
ti mısralarla tavsif ederek Çubuk
luya yanaştılar. 

Şair, burada da aşka gelerek 
Çubukluya iki mısra ıhda etti. 
Çübu gam 'kormi idi dilde ~ııfuyr hııhr 

Olma~ zevki nihımlyc ~·ııhnklu hazır. 

Kahya şairden son derece mem. 
nun olmuştu. O, bu gün zevkine 
zevk katıyordu. Kuşakları arasın • 
dan çıkardığı bir keseden bir a • 
vuç akçe şairin önüne fırlattı. Sa
hile çıktılar. Ve ogün akşama ka

dar hem üstat yetiştirailer, hem 
eğlendiler. 

Yıldızlı bir geceydi. Ilık bir rüz 
gar esiyordu. Mehtap safa.sile de -
nize açıldılar. Şimdi, bir sürü üs· 
tat vardı. Şair, hayatının en coş· 
gun demlerini yaşıyordu. O, akşa· 
ma kadar ne şiirler, ne kasideler 
okumamıştı. 

kabul etmişti. Kahya bu ihtiyar 
çocuğun hatırını kırmak istemiyor
du. 

Gece yansı, Dolma.bahçede sa· 
hile çıktılar. Şair, kahyadan aldı
ğı akçelerden maada kendisinde 
mevcut olanları da harcamıştı. 

Elinde metelik kalmamıştı. 
Tophane cihetinden bir sürü ka 

labalık geliyordu. Şair bunları gö
rünce: 

Galata seyranına gitmiş meğer 

ağyar ile yar. • 
ikinci mısramı tamamlıyama -

mıştı ki, reisin kalın sesini duydu: 
- Bre mahvolduk .. 
Şair neye uğradıklarını anlıya· 

madı. Reis ikinci defa emir verdi: 
- Tiz ocağa ... 
Şair, hala ne olduğunu anlıya -

mamıştı. Geceyarrsı ocakta ne iş -
leri vardı. Yoksa şimdi dükkanla· 
rı mı açacaklardı?. Reis izah etti: 

- Zindankapıda yangın çık • 
mış .. 

Kutucular çarşısı çok zengindi. 
Eğer yandıysa mahvolmuşlardı ha 
kikaten. Yeni üstatlar bu uğur • 
suzluğu kendilerine hamledecek -
lerini düşünerek üzülüyorlardı. 
Herkesin neşesi bir anda .kaçmış· 
tı. Kafile mümkün olduğu kadar 
süratle Zindankapısına koştu. Ku
tucular çarşısında yeller esiyordu. 
Dükkanların yerleri kömür hali -
ne gelmi~ enkaz yığını ile doluydu. 
Şaire şimdi parlak mersiyeler söy· 
lemek için ilhamlar doğuyordu. 
Fakat reisin etrafa saldırmakta ol
duğunu görünce, sokulacak fare 
deliği aradı. 

(Devamı var) 

..... ···-.... ··----·-···-· ··----···· .... ······-·· ............. ·---·-·-· 
Kazanç vergisi 1 Milletler cemiyeti 

Defterdarlık kazanç vergisinin 
hazirandan itibaren tahsili için ha ve y ahudilerle 
zırlığa başlamıştır. Şimdi beyan -
nameler tetkik olunmaktadır. Yal- Almanlar 
nız devre esnasında tadil edilen 
kazanç kanunu layihası kanuniyet 
kesbederse yeni kanun tatbik olu
nacaktır. 

"üs: Ara,trrm11. 

? ... mektep: 
~:ıf.\I<: Alarakaranlıl~ - ~rffaf : Duru -

Şefkat: Jo~slrgt· ıııt ', aC'lnıu - :;;ınr : .Aıın ~ ol, 

öl ı; U - ::;iddt't : Yanızlıık. sertlik - ~ifa : 

Kurtulma - ~lfahi: Ağızdan - Şua : A y dm 
lık, ı<;ılthk - ı;;uıe : Ate,· - ~ubı· : Uhlüm, 
kol, O<'ak - Şıııır : Anlıı)' l 'I - Şiiphe: Kuşku. 

9 uncu mektep: 
Şafak: Ergllıı - Şı•!f:ıf: J ~ ı l• grçf'n -

ıjefal•t: ~e\.gi - !;'hhlet : ·crtım: - ~ifa : A rı! 

nıa - !;iifuhi: :o;o)ll'mf' - :;.ım : !~ıklar -
şulH> : Roliik - ~tıll': Alev - Şuur : lkıılik 

- !;iüphl": füışku . 

4 üncü mektep: 
Şafllk: <Hi n 1<11nı.ı"ı - ~errar : 1'1ıl< gef,'i -

rı•ıı - Şl'fkat : A<"ım:ı - ~i:ır : Cior~ii - Şld
dd : St'rtllk - :;;ı fıı: Srı~lıl• - Şifahi: A(:ı.ı -
dıın - Jo;>ua : Aydınlık - ~ııhe : P.iilüın - ~U· 
k : Yalım - Şıııır: Benlik - Jo;> liphl' : işkil. 

35 inci mektep: 
Şcflcııt : tıın~ıı. - Şrffu f: ll 1•ıwk 1, iz - ~ef· 

l•ııt: A<"ıınal;: - ~lo r : l :ı.radılı ;> - ~idılet : 
S l"rtlik - !';iifıı: frileşml' - ::'u:ı: l'.ıtıltı _ 
ı:;ubt• : A~Tılh, d:ı l - ):ıll': Alı•\' - ~\Itır: &•-
7.İ'}, ıınla~· ı~ - Şiiphe: t,kıı . 

48 inci mektep: 
~afak: İ!lu'.iıi. - !';ieffar : l~nk:slz - set

i.at : Acımak - ~inr : \'nraılılış - Şid:ı ('t: 
Serllil• - !5ifıı : 1~· 11t·,mf' - ~ifuhl: l'ul.<'<'

:-;;ıı :ı: Parıltı - Şube: A~·rıl tı, da l - Ş:ıh• : A
lev - ~ııur: Seziş, anla~ı-, - Şüphe: tldıll . 

36 ıncı mektep: 
l;lafak : Tan atm11k - ı-;;crrnr : lı,:i r,füüııeıı 

- Şefkat : Acıyııruk <ıe\·me - l'iinr• İL -

Şiddet: Peklik, ırıertlll.:, ınkı - Şifa: ~rılma 
- Şifahi: Ağızdan - Şube: Dal, bııdıık, bü· 
ilik - Şnfo: Alf'V, ntf'~ - Şuur: Anlama , 
ııııla~ ış - Şilphr: füışkulaıınuı. 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Hitler 
hükumetinin yahudilere karşı al • 
mış olduğu tedbirler, Milletler Ce

miyetinin önümüzdeki içtimaında 
ileri sürülecektir. 

Konsey komitesi, 15 mayıs 1932 
tarihli Alman-Leh mukavelename 
si ahkamının tatbiki cümlesinden 

olmak üzere Berlindeki yahudile
kararnamelerin Yahudi tebaaya 
karşı ittihaz olunan tedbirleri ve 
bilhassa yahudi memurlara işten e) 

hassa yahudi memurlara işten el 
çektirmiş olunmasını protesto e-

den müracaatın müstacel müzake 
resi lehinde karar vermiştir. 

Bugünkü ihtifal 
Alman musiki üstadı Brahms'ın 

doğumur.un yüzüncü yıl dönümü 

münasebetile konservatuvar mu • 

a llimlerinden bir heyet bu büyük 
bestekarın eserini çalmak ev hatı· 

rasını yaşatmak üzere bir ihtifal 
tertip etmişlerdir. İhtifal bugün sa. 

at 17,30 da Tepebaşı tiyatrosunda 
yapılacaktır. 

H eyet: Nimet Vahit Hanımla 

Cemal Reş;;, Seyfettin Asaf ,Sezai 
Asaf, Ferdi Bey Fon Ştatser ve 

Muhittin Sadık Beylerden müte • 
~ekkildir. 
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Stepte sanayileşme 

SiVAS 

SIV AS: Sağı, &olu, önü arka -ı vetinde bir elektrik dinamosuna 
SJ ergenekon cluvarları gibi hü- bağlıyor. Pamuklu kumaş sanayii 
yük dağlarla kenetlenmiş Orta A- bu eski kervan şehrini pek kısa bir 
nadol1;1 yalılardan itibaren kurak • 
laşa kuraklaşa. bazı yerlerinde 
çölletiyor. Step çölle, yalı ara· 
ıındaki parçalardır. Bu parçalar
da hazan bir vaha, bir dere ke
narı yem yeşil ve bam başka bir 
dünya halinde uzanıp gidiyor. 
Stepin hayvan besliyen, toprakla 
uğratan insanları, buğday eken, 
hayvan sürenleri ve stepte uza· 
nıp giden kervan yollarının du
rak yerlerinde tüneyen pazarlar 
bir tırtılın kelebek oluşu gibi 
büyük bir kımıldanma, büyük bir 
değişme içinde çalkanıyor. 

Buğday• köylerinin imdadına 
demiryolu yetişiyor. Yeni demir· 
yolları, yeni pazarlar, yeni tran· 
ait depoları meydana çıkarıyor. 

Küçük dükkancı, küçük el san' -
atı birdenbire koyula~ıyor. Son 
çıkırık step şehirlerinde birer ta • 
but h~lini almıştır. 

Step kasabalarında el san'at
lerinin ölüm marşı ç;lınıyor .. Ker
van ticareti planına göre kurul
mu! olan ticaret evleri stepin a
ğust~s güneşi altında yanan, sap
sarı olan otları gibi kuruyor. On 
dokuzuncu asırdanberi devam e
den fabrika önünde çıkırık müda
faası artık durmuştur. 

Sıvas 1914 ten evvel her yıl 
Amerikaya yetmiş bin sandalye 
gönderiyordu. Kunduracılık, halı
cılıK, sebzecilik ve kervan tica
reti burada bir nevi müvazene ya
pıyordu. 1849 da Londrada açı

lan ilk beynelmilel sergide Sıva

sın etyaları bir hayli yekUn tu
tuyordu. O zamanki İngiliz ga
zetelerinde Sıvas ve Türk · malla
r: hayretle kartılanmı,tı. 

1933 de ne kervan ticaretinin, 
ne ucuz toprak mahsulünün, ne 
de emeği kıymetaizlendirmekten 
başka bir {.eye yaramıyan halı iş
lerinin bir memleketi bir çıkırı
ğa bağlıyarak yürütmesi mümkün 
değildir. 

1-ieybe ve kağnının topladığı 
kümeler, hele bir kaç arşın bezin 
bir kuzudan daha pahalı oldu-' 
ğu yerde daha çok tutunamazlar 
çözülürler. Stepin ortasındaki 

ins;.n topluluğu heybe ve kağ-
nı nizamı yerlerine bağlayamaz. 
Step uzun yıllardanberi yalılara ka 
fileler gönderiyor. Stepte fabrika 
ile el tezgahının savaıı başladığı 
günden itibaren step yollarından 
limanlare, ticaret evlerinin top
landığı yerlere doğru bir akın var. 

Trabzonda nüfus 30 yılda (40) 
bin artmııtı. Hala lstanbulda ste
pin" kolonileri vardır. 

Stepten kopup lstanbula giden 
insanlara her gün tehrin bir sem • 
tindt! rastlarsınız. Stepin doyura • 
madığı insan kendine büyük tehir
lerde kapı arıyor. 

Stepin bu acııı din.miyecek bir 
acı değildir. Gerçi stepin bu gö • 
rüniitü korkunçtur. Fakat stepin 
kurtuluşunu iki kelime tılıaımlar: 
Ray ve fabrika! 

xıx uncu aırın ortasındanberi 
stepin derdi ray ve fabrikaya has
retindenca'i. Ray stepi ortaladı. 

Şimdi ikinci bir hamle .. F abri
ka doğuyor. Kayseri kendini Bün
>:&ndan gelen 2000 beyıir kuv· 

zamanda deği~tirccek. Sıvas şeker 
fabrikasına bağlı .. Şeker fabrika· 
sı Orta Anadoluda nüfusu topra
ğa, hayata, İ§e çakıyor. 

Şeker sanayii 300 kilometre 
murabbaı bir yeri kaplıyacak. Bu
nun step için manası çok büyük
tür. Sıvasta kurulacak şeker fab · 
rikası her şeyden evvel memleket· 
le sarfolunan 85 bin ton şeker 
bedeli olan 8,5 milyon Türk lira -
undan pek çoğunun m e-:nlekette 
kalmasına sebep olacaktır. Gerçi, 
Uşak ve Alpullu fabrikaları bize 
şeker hazırlıyor. Fakat bu fahri -
kalar dışardan gelen şekerin yüz
de otuzunu bile karşılayamıyor. 

Yirmi sene sonra kiraç, kor· 
kunç, nüfusu öteye beriye dağıl· 
mak istiyen eski stepte mesela sa
dece Kızıl Irmak kenarında 441 
milyon lira stepten Karadenize de· 
ğil, denizden stepe doğru akacak. 
Kızıl Irmak su götürüp altını ge -
tirecek. 

Şeker sanayiinin yanında, küs
be, alkol kendiliğinden doğacak -
tır. Şakacıktan her sene 21 milyon 
lira para memlekette kalacak. 

En aşağı 20 bin İnsan şeker işi-
nin i§Çisi olacak. Yüzlerce me · 
mura it verecek. 

Binlerce çiftçi pancar ziraati 
ile zenginleşecek. 

Pancar ekilen tarlalarda arpa, 
buğday ekimi de artacaktır. T ec -
rübesi meydandadır. 

Al.manya.da bir dönümden 
100 - 150 kilogram buğday alı

nırken, buraya pancar ekilip mü
navebeye konduktan sonra tarla • 
nın verimi 200 - 250 kilogram 
olmuştur. 

Trakya.da da pancar ekimin
den sonra hububatın verimi yüzde 
altmıt artmıştır. 

Kızıl Irmak kenarında cılız, cı
lız dolaşan inekler, kedi yavru
sunu andıran buzağılar doyum· 
luklarmın en sağlamını bulmuş 
olacaklardır. Stepi bir bahar, ya
şamağa değer bir alem hClline ko
yacak manivelaya bugün lktısat 
vekaleti elini uzatmıştır. 

Devletin iktısat planı içinde 
stepin sanayileştirilmesi ana hat -
hr. Anadolunun coğrafyaca mü· 
daf aa sırtları olan Orta Anado
lu, iktısat müdafaasının da blok • 
havzlerini ve ağır sanayi (sta· 
dı) nı kuracaktır.. 

Sadri Etem 

İki muharrir arasında 
bir dava düştü 

Bir müddet evvel, "Cümhuriyet,, 
gaezteıi spor muharriri Ahmet İh
san Bey tarafından, "Milliyet,, ga· 
zetesinin spor sahifesinde çıkan 

bir yazıdan dolayı yakışık almıya
cak neşriyat davası açılmıştı. 

Bundan sonra "Milliyet,, gaze -· 
lesinde dava mevzuunu teşkil eden 
yazıyı tashih ve tavzih yollu başka 
bir yazı çıkmış, Ahır.et Ihsan Bey 
de, bunu kafi görerek, davasından 
vaz geçmişti. 

İstanbul ikinci ceza mahkeme -
sinde dün celse açılmış, "Milliyetn 
gazetesinin neşriyat müdürü hazır 
bulunmu!, davacı mahkemeye ıel
mediğinden, dava düşmüştür. 

Mısır ve biz 
Halli kolay olmıyan 
bazı mali meseleler 

Evvelki gün şehrimize gelen Mı

sırda münteşir Muhadenct gazete
si baş muharriri Remzi B~y bil' 
muharririmize şunları söylemiş -
tir: 

- Mısırda buhran ihmal edile -
miyecek kadar şiddetlidir. Mem
leket zengindir, mahsul boldur, 
fakat f i:ıtler maliyet fiatini, bile 
kapatamıyacak derecede düşkün -
dür. 

iki memleket 
Türk - Mısır münasebeti gayet 

samimidir, iki kardeş memleket a

rasında başk3. türlü bir mür.~sebet 
olmasına mana da yoktur. Yalnız 
Türklere ait bazı mali müessese • 
ler vardır ki halli o kadar ko!ay 
değildir. Bununla beraber Türki -
yenin Mısıra karşı gösterdiği ve 
göstermekte olduğu samimiyet ve 
fedakarlığın Mısırdan da mukabe
lesiz kalmıyacağı tabiidir. 

Orada yüzellilikler 
Mısırda yüz elliliklerden bah

setmek hoşuna vakit geçirmektir. 
Yüz ellilikler arasında siyasetle 
uğraşanlar iş bulamıyanlardır. işi 
olanlar kazançlarile alakadardır -
lar. 

Ticaretimiz 

Mısır, Türkiye mahşulitı ıçın 
en değerli bir müşteridir. 

Son zamanlarda Türkiye bu 
müşterileri biraz kaçırmıştı. Şim • 
di "Mıaır lş Limitet,, temiz ve mun 
tazam işlerile eski müşterilerimizi 
yava§ yavaş ele geçirmektedir. 

Fakat halkımız henüz yabancı 
komisyoncuların pen~esinden kur
tulamamıştır. Bu yüzden hem ken · 
dileri zarar ı;örüyorlar hem de ih
racatımız müteessir duyor. 

Türk evkafı 
Mısırda Türk evkafı başlı 

baıına tetkik edilecek bir mesele -
dir. Müzakere edilmekte olan Tür
kiye - Mısır dostluk muahedesi 
müzakeresi sırasm~a bu çok kıy -
metli ve ehemmiyetli meselenin 
de halledileceğini ümit ederim.. 

Türkiyede Mıs.rh seyyahlar 

Mıaır seyyahları hakkında (Mu. 
hadenet) te bir çok yazdım ve bir 
kıamı da İstanbul gazeteleri tara· 
fmdan iktibas edildi. Burada şu -
nu söyliycyim ki Mısırdan seyyah 
getirilirse İstanbul piyasası o mev
simde olsun car.lanır. 

Turing klüp erkanı şüphesiz ça· 
lışıyorlar. Fakat bu hususta "key· 
fiyet,, ten ziyade "kemiyet,, c e
he.~miyet verdikleri anlaşılıyor ki 
memleketin bugünkü vaziyeti bu
na hiç tc elverişli değildir. Kana -
atin deyim. 

Bu sene yüksek tabakaya 
mensup bir takım aileler gelecek
tir. Memnun kalacaklarına şüphe 
yoktur. Turing klübün hunları gö· 
rerek memleketimiz hakkındaki 

intibalarını alarak Arapçaya ter -
cüme ve neşrettirir. 

Belediye kış için 
hazırlık görüyor! 

Belediyenin gelecek kı, mevni -
minde bütün vilayet memurlurına 
ucuz odun kömür temini için şim
diden teşebbüsata giriştiğini yaz -
mıştık. Öğrendiğimize göre 

0

bu hu
susta bir çok.müteahhitlerle müza
kereye girişilmiştir.Temin edilecek 
odun kömür depoları uzak yerler
de olmıyacaktır. 

TÜRKÇENİN YAPISI 
üzerine düşünceler 

Üçüncü takım - On sekiz sesli 
ya birinci takım köklerin önlerine, 
yahut ikinci takım köklerin son -
larına getirilerek 18 X 144=2592 
kök yapılır: Biz, çak, sat gibi. 

Demek ki dilimizde 144+144X 
3592 = 2380 kök olm~.k lizım ee
liyor. Eğer ortaya koyduğumuz 
metot, tam ve doğru ise Türkçede 
bu kadar kök olabilir; ne eksik, ne 
fazla. Ve Türkçe hep sözler -da
ha ileride gösterilecek kaidelere 
~öre-soylar ve heceler eklenerek 
bu köklerden yapılmı~tır. 

Şimdi bir defter a;ıp birden iki 
hin sekiz yüz seksene kadar sıra 
numarası koyalım; her nu:~nara • 
nın önüne birinci, füinci ve üçüncü 
takımdan yaptığımız kökleri sıra
sile yazalım ve her birinin üzerin
de bilgimizin yettiği kadar derin 
ve geniş bir deneme, bir araştır
ma yapalım. Şunları göre.:eğiz: 

A - Bir çok kök var ki hem 
kendilerini, hem de onlardan ya -
pılm:ş kelimeleri bil iyoru~ ve kul
lanıyoruz. 

B - Gene bir çolc kök var ki 
kendilerini manalı sözler olarak 
bilmiyor ve kullanmıyoruz da on· 
lardan yapônış kelimeleri söyle -
yip duruyoruz. 

C - Sonra bir kmm kökler de 
var ki ne kendilerini kullanıyoruz, 
ne de onlardan yapılmış bir keli • 
me bulabiliyoruz. 

(A) sınıfından olan kökler için 
söz yoktur. (B) sımfınıhn olan 
köklerin, onlardan yapılmış ıöz -
!erle manaları yenide:1 ortaya ı~o
nulmalıdır. Bu yilpıhr:ıa Türkçe -
nin kamu:ıu, kaybetm i ş oldugtı lü · 

gatleri kazanmakla kalmıyac;k; 
manalarına göre o köklerden yep 
yeni kelimeler yapma yolu açıla -
rak yabancı sözlere kanıl!k bul -
mak kolaylaşac:ıktır. (C.) :;ınıfm· 

dan olem kökler iki türlfü:~ür : Ya 
unutulmuşlardır; bunları dirilt -
mek gere!ctir~ Yahut Türk zevki 
onları yap.mamış ve kullanr.lamış
tır; bunları da gene yapma::ıalı ve 
kullanmamalıdır. 

İşte hu sebeptendir ki köklı:.rin 

Y azaıı ı Ali Haydar 
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dam bilemez, cevap vereme•'. ~ 
onun bildiği Türkçe, Türkçe~~d~· 
musundaki sözlerin binde biti~, 
Türkiye sınırlarından d19arı çı , 
maksızın kendi kendimize ijÇ ~1' 
k1m köklerin sayısı fudur dedi' , 
kalkışsak ve calı,sak, tek bat:~ 
za ~er>:e bir '·ey yapamayız. f:l .. ~r 
dekı lugat hıtapları Türkçe '° tf 
re pek az yer vermişlerdir. Seti .ı:. 

t b•'' koyı kısa, ~altayı uzun ceke ~d 
yordr;n , Sami Beyin uyandıfll"", 
üzerine Türkiyenin muhtelif ~ 
relerind~n ilk rast geldiğiııı 

1 
kaç T~rkc scrdum. Gerçek ıalc0.~ 
zun, salta kısa imiş. Fakat bil~ 
sözün Türkçe olduğunu bileJ1, 
l:ıt:ıbullu vardır? Gene lugal ~ 
larından değil, kendi köyiiJI 
Türkçesini konu~anlardan öif"; 
dim: Yal, h~yvanlara yedi~'~ 
çin su ve kepek ile yapılan bır bİ 
lamaçmı§; Konya Ereği isinde Si 
raz daha hcsusileşmiş olacak· 
sı, çok y:!rde normal lezzetini ~ 
be!mi~ bazı ~eyler için kull•~,1 
yor. Şu kısncık deneme kökle~.J' 
han3'ilcr~nin Tür:;iye Türkçe•~; 
var, yahut yok olduğunu kete~ .J 
söy!e::niye hiç birimizin salibİF' 
olamıyacağımızı göaterir. J 

5 - Bu yazılarla yar.mald' • .; 
dui;um r~. yapilacak itin t~ 
de[!ildü-; dü~ür..:elerin1i an~k / 
.~e~. dere~c:;inde bir kısalı~]• if 
cnune koymaktır. Çünkiı b".ı; 
t:ımnmı daha çok Türkçe ~Jt 
daha çok kitapları olan ve "':~· 
mo.ı::.\!n hep dil ve dilcilik koP_;,k 1 

lanla!·mı et•·afına toplıyan Fi ı 
se~~ h: •. heyetiıı, (T. D. T.) ce", 
yetk•n ~ cıpnlıi kı.:cgt feydır. O" ;f 
İçi~ I:oyduğum sıra numara~~
rct ı clır; en son numarada ko .. ~ • 
son sayısını veremiyecektir .. 1'Db~ 
lerin kuilamlmıyanları, berı.~~jt· 
3=.-nin dQr çerçevesine ~o i 
kullanılmıyor s~ndığım bır d'~ 
kö!: v~ bunların benim biloı.e ;6~ · 
mÜ'.f nkl arı clabilir. Nasıl kı k,il 
le:rdcn keiirne yapır.ak için •t te ıı
nraşhnmya be.şlaclığırn vak• 1r 
labild;ği r.l kc.itlcle:a·, gerçeldeJ1 J 
olan k•:c:e'er ;n hepsi olaııı•Y' 

sayısı 2880 cen çok aşağı düçer. tır. 

Acap ne kadar düşer? Tek bir a • - BlTMEDt -

Vali Ankaraya gitti Mahkiim papaslııf 
Belediye raemur; n mü

dürü de gidecek 

ol• 
Neclan1et eden ve Y 

hazırlananlar!. ~ 
. •e ç' -' F en:!r Pz..triklıane:ancı ttı ., 

• •• 
bir ha:lise yüzünden hırı .ıa•'t( 
diğeri üç sene Aynaro:t ııı 1ı"~ 

~ ııı• Y' 
Vali Bey orac!a belediyeye ait bir lr.rmd" kapalı kahn aga ıJtı ' 
kısım işlerin intacile meşgul ob - edilen iki pisk:>po:i~&n . ııo~ 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin 
Bey, hukuk işleri müdürü Muhlis 
Beyle birlikte Ankarcıya gihni~tir. 

Ö rnahkfı:n olan Bahkh P1'·ııtit• 
caktır. ğrendiğimize göre beledi· •r.111., o' 

d .. ., ,... .:ı dün Aynaroza hareket e '.1 fotf 1t ye memurin mü ürU .::: a?:: :n ~ey ~c ,. 
Piskopos patrik ikin~~ derere 

yarın Ankaraya hareket ve kendi- ., ıl 
lerine orada iltihak e:!ecc:·tir. Efen cliye bir mektudp. 

8:ıdııl"~ ı 

Hasta bakıcılar 
müsabakasında 

yaptığı harekete na ıll'l ... ·ııiı ot .. , 
·ı ·uaıı ~ .. menfa:;ına arzusı e gı J<d1eie 

c!a hatasının cc:=asını ç~ 
~ . d' 'ttır· #/ " zır ofdugunu bıl ırını 

1 
ıı p1' , 

,. oS &JI 
Balat musevi hastahanednde ça Üf seneye ~~h~-uınpatri1' ti' fi" 

lışan ha5ta bakıcı hammlar nrilsın- kap ı metropolıdı ıse rbi'ııı _, 
· haz• _,.o 

da bir fazilet rniikafat• ihdas edil - vinini ~iya~·et etmış: . }StJ .. fi' 
miş, bu has~ahane hasta bamcıla • r fü: bitiremediği ıçın ·debile'~ 
rmden mnt-:m:ı.zcl P.ebe'r.a I\'iılliki ancak bir hafta :;onra gı .. ,uttıJ 

Mısır başvekili 

MARS1L YA, 20 (A.A.) - Mı· 
sır Başvekili Sıtkı Paşa Fra.nsada 
bir kaç hafta kalmak üzere bu sa

bah kızıyla birlikte buraya gelmit· 
tir. 

ni söylemif, mazur :o / 
rica etmiştir. ~ _ 

_...-:-----.-., .... 1-ı· 
Papashğa aıt ,,.ti ~ >Ji 

l 
.. .,eP• . .,, 

Rum be~ pnpn:3 ıgı. ıı•~' pi' 
d. d "' vah ııı yit ..J' yadis Efer: ı un e1' 1• 

B . . t eder . ~' Rıza eyı zı)'ere .. 1aıı . l r uıe 
p.- slığa ait bazı ı~ e 



Dış pazarlarda 
Yunanlılık 

Yunanı t~esdea 1 ... ,. .. 1933 1 ~alııma tarzı, son derecede, dik -
hayranı r 1 lOO Üncü Kurtuluş kate değer. Yunanlılık, dı§ pazar
liiiünij ~nı yaparken inkılap Türk- larda çok takdir edilecek bir el bir
l'Urk el ~ınıak fıraatını buldu. liği örneğidir. Liberal ve fertçi a -
hıın. k çtlıaı konııu budunun hayra· lış , .!riş hayatı ile elbirliği, aykırı 

u uladı v h .. d 1 R~it k l . e ınç ve OÇ o u bir manzara göstermez. Rusyadan, 
. e a ın b kl k . . . 

Çtı:di. O hü .. ır .. yo u .çız~ısı Mısırdan, Romanyadan, v. s. ge • 
defin Yuk gunden tımdıye len ve kendisine Avrupada it arı· 
.\n1ta reçen vak'aları biliyoruz. yan bir Yunanlı her yerde kendi -

ra ve Ati b' b' . k , Yalda. na ır ırıne ço sine uzanan bir kardeş eli bulur ve 
• fllııttır.. Balka:nlarda yenı· ve · · d ·· d" .... b'" ··k l"Vaı • az zaman ıçın e, gor ugu uyu 

•onu ınaanl .. h ·· ·· y hıedi~· b' ıgının enuz gor- yardımlarla, it adamı olur. unan· 
51 ır vaz' t d .. t . 

llnlık l 'h· . ıye ogmuıtur. n· Idık bu suretle dış pazarda yem 
binbj arı ının bu büyük adımı bir kuvvet unsuru kazanır. Her 
t.fa ~:=~~.li Türk dahisinin, Mus Yunanlı bu yardımı, kendisi için, 
'Varlık a ın adımıdır. Hiçlikten yüksek bir budun, yardımı bilir. 
hl'h..t Yaratan bu eısiz kudret, Bunun neticesi olarak, Avrupanın 
l -·"'r an ve ·· t 
'-k oç en temelli bir dost - en büyük alıtverit şehirlerinde, Yu 
de .. Yba.r~tınayı da bilmittir. O gün- nanlılık, kendisini saydırtacak bir 

·• er ·k· 
ltr1 e ~ 1 1 budunun devlet adam iktııat kudreti haline gelmiıtir. 
ltle:e~ı dostluk temeli üstünde Dreıden, Hamburg, Leipzig gibi 
s-1ı, gın ferefli yapımı. kurmağa büyük Alman pazarlarında Yunan 
t IYorlar B h .. b. .. 1 .. ~ltıta..ını · ~' e~u.z ır .tur.~ hlık bir varlıktır. Bahçelere gö -
tur \'e . Yan dunya ıçın ulu hır kul mülmü§ vmalar, büyük aparb.man 
d\lrı ınıanlık Örneğidir. İki bu· lar bunun aldatmaz birer şahidi -
t. a.rasınd k' . . 1 k 
oırh1• • • a 1 en ıyı an aıma , dir. Fakat dı• pazardaki bu çalıt· 
'- tını d h 3' 

~ 1'lij k .. a a yakından tanımak - ma dağınık, değil, toplu bir çalıı· 
bit 1 rn undür. Buna da karıılıklı madır. 
l'utkUrette çalrşıldığını goruyoruz. Dreıden' de Yunan istihsalinin 
lıkı. Ve Yunan gençliğinin kartı • büyük bir kalesi vardır: Richard 
)' •e1ahat1 · · · 
.~11'-dur. Çun~~~. tar.ıtm1.akrun be~ ~!k

1 Greiling Sigara Fabrikası Anonim 
~ a.4 u. genç 1 ' uyu Şirketi.. Bu fabrikanın sahibi Sam
telece~~ Yıllarının miruı üzerine sunlu Th. Anastassiadi'dir. Yılda 
~t b'U l~n Yapısını kuracaktır. Fa· a:ıağı yukarı 5,000,000 kilo kıyan 
~ deği};.dunu tanımak için yollar fabrika, Avrupa' da tütün iti yapan 
llt)\ b' ır. l-ler budun zengin cep Yunanlılar için eşsiz bir yardım 
dtl.iy ır Varlıktır. Tarihi vardır, e- yurdudur. Yüksek tahsilini Avru • 
"~dı;tı "ardır, iktisadi faaliyeti pa'da bitirdikten sonra it hayatına 
h\1\1 ' " · •· Onun için bir budunu giren ve çok küçük bir başlangıç-
ır, .. ı lek bir bakıma go··re anla • f b k .-_ k tan Avrupanın en büyük a ri a -
ı;,. :t.~do IÜçtür. Gene, onun için, tn t UllQ . larından birini meydana çıkaran 
i \\ İıtedi'"ıyi. tanımak Ye anla • Th. Anastassiadi, bunu, temelli 
Stirnai f l~ıtıız vakit, onun bütün tahsiline, tecrübesine borçludur. 

... tcbur· 'alıyetlerini araıtırmak Fakat Yunan devleti de fabrika· 
)ı._ 1Yer d 
-.q dütii ın e kalırız. itte biz bu 
~ı,daı:,erek Yunanlılığın dışpa
ttıdi-. 1 faaliyetine kısaca göz 

. •••ek . 
'f '-na ıstiyoruz. 

keıı t nhJık 1 . . . k 
J,. - 0 'tl a ııverıt ıtıne ço er-
~~ 'Gııttır. Hatta laadan bir 
il.._ ı Yıl·· 
~ ... ı~ı . 0 nce eski poliı (şehir) 

t.... -, erınd "k . ~~ili b' e ı tiıadi meselelerin 
~'t '>ld ~r •urette münakaıa edil-
•tl '-ıunu ·· .. B d ~· ~"de &oruyoruz. u e • 
. •t)~t "n kalan en ehemmiyetli fi
~•'- e naz · ~ -u~lea' e.rıyeler Platon ile A-
'ı. 11'lb .. t te en doğru if ad el erini 
lıtt' , Ur y 

''-di · Unanlılrğın bu erken 
tld Uyan 
~. a Uı:u •tının sebeplerini bu-
tıli 1\ Uz d 't ı. Y ll a ıya arattıracak de-
lte '-'ihin :•ı tu~u aöyliyeceğiz ki: 
ti l~i b't~lelıf devirlerinde ül • 
~l halde b· devletlerin eline geç· 

~!)tlli \' .~le Yunanlılık, ehem • 
"{ e li<tı d. b' ı,._ Yata- aa ı ır kuvvet ola· 
"d .... aYı ı,·1 . 

l\ıır. e"rind . 1 mıttir. Osmanlı -
''- h e ııe · · d n eın , gem~ ımparator· 

~ '-tttı ha1· en biricik ihracatçı bu -
}'' lllılrla:~e ıelıniıtir. Sırplar ve 
•ti...... oudunl 

I' '"'il: Xıx ar arası alış ve· 
'tıd Uncu .. 

a ail'lln· l Yuz yılın sonla -
~o.ı •t erdir. 

ı .. \ltr ... 
ıt~ .. k ·• sa.na ·· 
... " İçpa-.. 

1 
Ylln kurulnıaıı ile 

11" -r ar · · ~e .. · e bund erımıye batla • 
'r ., dotırı an lllodern büyük alıı 

'-ıı,l\l uıtur B · b 
d~ .. •lıiı dev}· ız, u devirde, 
d~ ~Orijy<>tuz.. Q:t kurmuı bir hal· 
d~ "ruı>anı ınanldık devrin -

S>- nen b·· .. k h 
lık b··~l&tııı._ uyu aın mad-
bijt(i 'll\in lürk ~~rleıen Yunanlı • 
~S>l n dıt •lıı ul~eainin hemen 
~ ~ıt ve d~erııini kendisinde 

"tı' uny lit b 1Yetini d • ıavaıına dek 
. Qu e"'a.ın . 

' uıu11 d ettırebilmit _ 
l ~henı . ıı ahı ve . il 
llt. "' tnıyet1· . rıı yı arının 

• ur 1 netıc · 
)'1- t ' Pazarla d eaı tu olmuı-
1'ı:.ilııak, Ve .:U • kuvvetli bir 

\- brı.ıa1c. nu boYllna ıağ • 

nın Yunanlılık için olan ehemmi • 
yetini anlıyarak yardımını esirge· 
memiıtir. Yunan devleti Amerika· 
ya vereceği 200,000 dolarlık bor • 
cu daha ıonra öde:mek için müza· 
kereye girişirken, Millet Meclisi 
kararı ile, Th. Anastassiadi'ye 
3,500,000 milyon marklık bir kre
d i açmııtır. (Alman Tütün Gaze -
tesi). Anastassiadi, tam kültürlü 
bir Yunan idealistidir. Verdiği si • 
pariılerle yurttaşlarını Alman pi -
yasasında barındıran odur. işsiz 
kalmış Yunanlılara iş veren, onla
rı fabrikasında çalıştıran odur. 

Hamburg'ta kuru yemit pazarı
nı elinde tutan Homer Pisani de, 
Yunanlılığın başka tipte bir kale
sidir. O da bir çok Yunanlının Al· 
manyada yerleşmesini ve iş adamı 
olmasını kolaylaştırmııtır. Dıt pa· 
zarlardaki Yunan el birliği için 
pek çok örnekler göstermek müm
kündür. Yunanlılık, dıı pazarda 
yerleşmek istiyen yurttaşını ileride 
bir rekabet unsuru değil, bir kuv • 
vet olarak düşünür. Yunanlılıkta, 

böyle bir yardım zihniyeti ve elbir
liği olmasaydı, dış pazarlarda ça
lışan ve muvaffak olan Yunanlıla· 
ların sayısı çok az olacaktı. Fakat 
Yunanlı için dış pazar, son derece
de, ehemmiyetlidir. Orada kaza
nılan fazla bir kuvvet, ayni za • 
manda artan, ana yurt için kaza • 
mlmış olan yeni bir değerdir. Yu • 
nanlılığın dış pazarlarda muvaf • 
fak olutunda bu el birliğinin çok 
büyük bir rolü vardır. Biz dıı pa
zar güreıine henüz yeni çıkıyoruz. 
Avrupanın ötesine, berisine dağıl
mış tek tük alıt verit müessesele -
rimiz vardır. Fakat hu baılangıca 
bakılırsa, henüz, çok fertçi kaldı -

~ılıjııı d ı ğımız anlaşılır. Dış pazar denilen 
•J Pazarlardaki büyük ve çetin mefhumu, henüz, 

iyi berber 
Cemiyetin mekte
binde 41 berberin 

imtihanı 
Berberler Cemiyeti, itinin ehli 

iyi berber yetiıtirmek maksadile 
bir mektep açmııtır. "Meslek ih
tisas mektebi,, ismi verilen bu 
mektepte berberler üç ay ders gör· 
mekte ve sonra imtihan edilmek
tedirler. Bu mektepte üç ay ders 
görmüt olan kırk berber dün bir 
belediye memurunun huzurile im
tihan edilmişler, içlerinden on al
tıaı kazanmıttır .. 

Büyük bir kavga 

Bir hamal bir arabacının 
taşile yaralandı 

Bir hamalla bir arabacı evelki gün 
kavga etti. Kavga büyüdü. Arabacı 
hamalın başına kocaman bir tat 
attı. Ağır surette yaraladı. Hamal 
Cerrahpafa hastanesine kaldırılır
ken yolda öldü. Vak'a şöyle oldu: 

Tophanede Defterdar yoku tun· 
da Tahir Pata konağında hamal 
Fethullah isminde biri oturur. Ak
sarayda da arabacı Necip İMrıinde 
biri vardır. 

Hamal Fethullah ile arabacı Ne
cip son defa olarak bir yapıda lf 
almıt çalıımaktadır. 

Evvelki gün gene sabahleyin 
erkenden iıe batlı yan hamal F et· 
hullah ile arabacı Necip akıama 
kadar yapıda. it görmütlerdir. 

Yalnız arabacı Necip yapıya 
son bir araba taı lfetirmi§, bir an 
evvel ahıra dönnıek için arabanın 
çabuk boşaltılmasını hamal F ethul 
laha söylemiıtir. Hamal Fethullah 
buna pek aldırış etmemittir. 

Bunun üzerine hamalla arabacı 
kavgaya tutuımuılar birbirlerini 
epey hırpala.mıtlardır. 

Bir ara arabacı Necip kavgada 
alta dütmüf, oradan kendini kur· 
tarınca yerden kocaman bir taı 

kapmıt ve bunu hamal F ethullahın 
batına savurmuftur. Ta§ büyük ve 
ağır olduğu için hamal F ethullahı 
bir anda sersemletmiş ve yere dü
fÜrmüttür. 

Biraz sonra etraf tan yetitenler 
F ethullahı Cerrahpafa haıtanesi • 
ne kaldırmak için tedbir almıtlar
dır .. Fakat hamalın yaraaı ağır ol -
duğundan kendisini hastaneye kal 
dırmak mümkün olama.mış ve ha
mal oracıkta ölmüttür. Zabıta Ne
cibi yakalamıt ve hakkında taki -
bata başlamııtır. 

Limon kaçakçılığı 
Limon kaçakçılığı yüzünden 

mevkuf bulunan limon kralı Diya
mandinin muhakemesine yarın sa
bah gümrük ihtisas mahkemesin -
de batlanacaktır. 

ttnı11ntıttunuııuet~ftıt11tmnnttttaumtı111111mnmm"ırn1111nıuımımmnnımmunm 

hazmetmemİ§ bulunuyoruz, kendi 
öz gücümüze o kadar ehemmiyet 
vermiyoruz. Bunun en büyük deli· 
li ise, dı§pazarlarda yeni temeller, 
yeni çalııan Türk kuvveti yarata
cağımıza yabancılara haıvurma • 
mızdır. Şimdiye kadar yapılan 
yanlıılıkları vaktinde düzeltmez • 
sek, bu çirkin an' anenin acı neti -
celerini Türk budunu yaşıyacak -
tır. lktısat hürriyeti adını verdiği
miz fey, yalnız bu hürriyeti iyi an· 
lamak ve kavramakla elde edilir. 
Artık ona göre adımımızı atmalı ve 
batka budunların çalıftığı gibi ça· 
lıtmalıyız. 

M. nerml 
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Biraz Mizah 
···························:·············· 

Şarkılı ibretten 
küçücük bir parça ... 

Yeni Türkiyede kıymetler kaybolmaz, 
yerli yerini bulur .. 

Hakimiyeti 1\Ii}}jyc refikimiz 1 Gözlerinizi oğuşturuyoraunuz. 
son münakaşalar vesilcsile şu ya- lnanmazsanız, Şarkılı lbreti açıp 
zryı yazıyor: nap harfiyle okuyabil ininiz. Eevt, 

Artık bitip giden bu dedikodu, Karabekir Kazım Pa~anın da bir 
eğer ona Mustafa Kemal adı ka - c\e3tanı var ama, işte böyle filori • 
rışmamış olsaydı, bize ne iyi bir nalı Nazıma rahmet okutur bir des 
mizah fırsatı vermiş olacaktı. Ne tandır. 
kadar gülüp eğlenecektik. Fakat Bu memlekette put isim yoktur. 
Mustafa Kemal adını anarsa, bu O llevir Şark masalları arasına gö· 
mizah silahını elimizden alabilir: mülüp gitti. Şimdi biz eser, fikir 
Çünkü Türk milletinin büyük şe • ve kafa devrindeyiz. Bu öyle bir 
refi ile kimseyi oynatamayız. kıymet ölçüsüdür ki onu bugün, 

Dedikodu günlerinde bize de bir herkese karşı, mektebe haşhyan 
çok mektuplar geldi. Cotkun va - Türk çocuğu da kullanabilir. Ona 
tandaşlar bu mektuplarında isyan bile: 
ların, hiddetlerini ve hınçlarını an - Sen ananın karnında iken Ka 
}attılar. Eğer büyük isim işin için- rabekir, paşa idi, denemez. 
de olmasaydı, hepsini günlerce Sonra size, Şarkılı lbretteki: 
netreder, onlardan da istediklerini Hendek mendek dinlemez .• 
!Öyliyerek kendilerini tatmin et- Mavalını okuyuverir. 
mek vesilesini esirgemezdik. Ara- Son münakataları takip edenler, 
ela batka bir iki mektup daha al • Türk fikir adamlarının Karabekir 
chk. Bunlar imzasızdırlar, içlerin- Kazım Paşayı ciddiye aldıklarına 
de neler neler var. Mesela biri di- değil, Mustafa Kemal adını ve A· 
yor ki: na dolu ihtilal tarihini, aali, hiç bir 

- Karabekir Kazım Paşa ile münasebetle ciddiden uzaklaıtıra· 
münakaşa etmeğe cür'et edenlerin, madıklarına hükmetaeler daha 
onunla kıyas edecek neleri var? doğru olur. Yeni Türkiyede kıy -

Bu suali duyup ta Karabekir Ka metler kaybolamaz: Yerli yerini 
zım Paşanın şu berceste eserini ha bulur. Karabekir Pı. hem kitap yaz 
tırlamamak mümkün müdür: dı; hem nutketti: Hem fırka kur· 

Cesur, alim olanlara savletimiZ du; Bir kıymeti belirtecek ne ka. 
pek azdır dar fırsat varaa, hepsi eline geçti • 

Gölgesinden korkanlar varsa yo- O, şu veya bu fikirde bulunanların 
lunacak bir kazdır. elinde bir bayrak degil, ancak oir 

Estepeta, mestepeta gir kafese korkuluk olabilir. Onunla isteC:lik. 
Hasan ağa! leri kadar ıerçe ürküt.ünler: Fa • 

Civciv civ miyav miyav miyav kat sakın cümhuriyet neslinin kar• 
Me ıne me hav hav hav §mna çıkarmasınlar!. 

Türk Tiftik Cemiyeti 
Yeni idare heyeti, umumi idare 

azaları ve yedek azası 
Türkiye Tiftik cemiyetinin 1933 

senesi kongresinde tadil olunan 
nizamnamei dahilisinin 38 inci 
maddesi şudur: 

"Cemiyetin parası bankada bu -
lunur. Cemiyet emrine mevdu pa-

ra reis, muhasip, katihin ve yahut 
bunlardan reh~in dahil bulunduğu 

bir ekseriyetin iınzalarmı muhtevi 
çek mukabilinde bankadan alınır. 
Ve reisin ita emrile sarfolunur. 

Maaş ve masrnf senetleri tarih 
ve numaraları: ve hususatı münnde 
recatı müfredatlı bir bordroya rap 
tolunarak i~hu bordro merkez ida

re heyetine tasdik ettirilerek senet 
le birlikte hıfzolunur. lş bu mua -
mele vilayet ve kaza şubelcrincle 
aynen tatbik olunur.,, 

Cemiyetin umumi idare heyeti 
azaları §unlardır: 

rı, Tiftikçi Mehmet Nuri ve Zirli 
Ahmet Beyler. 

Türkiye tiftik cemiyeti merkez i
dare heyeti azaları f unlar dır: 

Umumi reis: Yozgat mebusu Sü 
leyman Sırrı, reis vekili Ankata 
mebusu Şakir, Reis vekili Maraı 
mebusu Nuri, katibi umumi Çan • 
kıfı mebusu Rifat, muhasebeci: ıa 
bık Ankara mebusu lhsan, aza: 
Çulhazade Rifat, Çayırlı zade Ke
mal ve tiftikçi Rıza Beyler. 

Bir haber ve 
bir dava 

Belediye su memuru 
tarafından açılıyor 

Belediye su memuru Cemal E
fendi tarafından "Son Posta,, f:a -
zetesi aleyhine açılan bir davaya 
ait muhakemeye, dün İstanbul i
kinci ceza mahkemesinde baılan-

Asli aza: Ankara mebusu Şakir, 
maraş mebusu Nuri, Eskişehir me
busu Emin, sabık Ankara mebusu mıştır. 
lhsan, Ankara mebusu Rifat, Kas- Davacı vekili, Gazetede çıkan 

tamoni mebusu Tahsin, Çankırı 
Rifat, Ankara mebusu Muslahat -
tin, Seralar zade Rasim, Çulha za-

de Rifat, Çayırlı zade Kemal, lcir 
zade Mustafa, tiftikçi Rıza Bey -
ler. 

Yedek aza: Kastamoni mebusu 
Refik, Kırıehir mebusu Serdar, An 
kara mebusu Haıan, Avukat Sır-

müekkiline dair bir haberin aslına 
uygun olmıyarak yazıldığını iddia 
etmiş, gazetenin sahibi ve neşri· 
yat müdürü, bu haberin belediye 
reisi muavini Nuri Beyden alındı • 
ğını, yanlıf bir haber yazılmıt ol• 
madığını :..5ylemitlerdir. 1 

Mahkeme, haberin belediyeden 
verilip verilmediğinin tahkikini 
kararla tırmı tır. 
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Landru'nun cinayet usu
lünü nasıl buldum 

kurban, Madam Laborde-Line ise 
Brezilyalı bir :zavallı idiler. 

Landrunun tanıdığı kadınlar ü -
Landrunun hesaba karşı büyük zerinde fevkalade bir tesiri vardı. 

Hapisane duvarını delip 
kaçanlar 

bir zaafı vardı. Bir sürü kağıt par· Mesela ilk kurbanı olan Madam Akşchirden yazılıyor: 
çalarım saklamak merakı da var - , Cuchet onun, bir aralık kendisini Akşehir hapishanesindeki mah • 
dı. Rakamlar, onun için harikula- bırakıp kaçması üzerine, evrakı kumlardan sekiz kişi dıvarı dele
de bir kuvvet tesirini gösteriyor- ele geçirmiş, kim olduğunu, dört rek nöbetçi üzerine an&1zm hücum 
du. Bunun için eline geçen ve sar - çocuk babası olduğunu anlamıştı. etmişler ve nöbetçinin silah isti • 
fettiği paraları daima kaydeder, Fakat Landru, sırrının meydana mal edememesi için ellerindeki sus 
küçük küçük notlar tutar, fakat çıktığını anlar anlamaz, tekrar talı çakılarla kollarını yaraladık • 
hiç bir vakit bu notlara, vazıh isim Madam Cuchet'nin yanına gelmiş, tan sonra firar etmişlerdir. Nöbet· 
ler yazamazdı. O, saklamak istedi- büyük bir soğuk kanlılıkla, :zavallı çinin feryadına yetişen diğer nö
ği isimleri bazen bir rakam, bazen kadın tekrar teshir etmeğe, landık' betçiler firarilerin arkalarından 
de bir İşaretle yazardı. Onun ele !arından tecrit ederek çocuğile he- ateş etmişlersede isabet ettireme • 
geçmesine bu hesaplar, notlar se · raber öldürmeğe muvaffak olmut· mişlerdir. 
hep oldu, diyebiliriz. tu. Hemen tertip edilen müfreze • 

Meıela, Landru, beş santim bi -
le sarf ehe, hemen bunu defterine 

· yazar, ve her ay sonunda bilanço
sunu yapardı. 

Defterinde, sık 11k fÖyle notlar 
görülürdü. 

Varidat: 247 frank 60 

Bu, öldürdüğü kadınlardan biri· 
sinin üzerinden çıkan para demek· 
ti. 

lğne ile kuyu kazar gibi, ve hu 
notlar, hesaplar sayesinde ve on 
aydan fazla süren bir tetkikat ne
ticesinde Landrunun tamam on bir 
cinayet yaptığını tesbit edebilmiş
tim. Kurbanlardan on tanesi kadın 
bir tanesi de kadınlardan birisinin, 
Madam Cuchet'nin çocuğu idi. 

Landrunun not def terinde bir 
Cle Breıil, Crozatier ve Havre di -
ye şehir ve sokak iıimleri yazılı idi. 
Uzun araftırmalar neticesinde, bu 
şehir ve ıokak isimlerinin ev şehir 
veya sokakta oturmuş olan kadın
lara ait olduğu da teıhit edildi. 

Nite?<im Madam Guillin, Croza
tier sokağında oturan kadın, Ma -
dam Heon Havrede doğmu' bir 

Landru, bu kuvvetini nereden 
alıyordu? Bu sırrı öğrenmek kabil 
olmadı. Lnndru, ile beraber meza· 
ra gömüldü. 

Landru, kurbanlarını doğrama • 
ğa Ganibais'ya götürürken, ekser· 
ya trenle gider, bilet parlarım da 
not ederdi. Onun muhasebe defte-
rinde, bu masrafların daima gidip 
gelme bir biletJe sade gitme bir bi
lete ait olduğuda tasrih edilmişti. 

Bu suretle, aleyhine deliller de top 
lamış olduğunu eğer Landru bil • 
mi§ olsaydı, şüphesiz bunları baş · 
ka bir kayit ile defterine geçirirdi. 

Bütün bunlara rağmen, Landru· 
nun mahkemedeki sözleri yalnız 
şundan ibaret olmuştu: 

- Ben bu kadınları tanıdım. Fa 
kat münasebetlerimiz tamamen 
şahsi kaldı. Sonra ayrıldık. Nere -
lere gittiklerini bilmiyorum. 

Landrudan hundan başka söz; al 
mak kabiJ olmamı~tı. Elan bugün 
bile, onun masum olduğuna inanan 
lar var. Fakat, yukarda söylediği· 
miz gibi, bizzat Landrunun tuttu
ğu heıaplar ve notlar, kendi ken· 
dini itham etmi şti. 

- SON-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buğday fiyatları Venizelosun ithamı 
Dolar kıymetinin dü§mesi Ame - ATlNA, 20 (A. A.) - M. Ve-

rikada zahire ve bilhassa buğday nizelosun ithamına müteallik olan 
fiatlerinin artmasını mucip olmuş· takririn meb'uııan meclisi tarafın
tur. dan müzakere edilmesi ve bu bap-

Bundan baıka mevcut mal ha-
ta meclisce bir karar verilmesi hu

len 130 milyon butel tahmin edil -
su!lu, parlamentonun tekrar mesa

mektedir. Geçen ıene bu mevsim-
de 133 milyon buıel satılmıştı. Bi
naenaleyh ou vaziyet dahi piyasa
nın bir derece sağlamlaımaaına 
yardım eylemittir. 

Üçüncü bir amil de Amerikanuı 
bu seneki- buğday mahıulünün az 
olacağı yolundaki rivayetlredir. 

Haber verildiğine göre bu sene
ki kışlık zeriyatı on seneden beri 
en aıağı seviyede olacaktır. 

isine başlaması zamanına yani 
temmuz ayına talik edilmiştir. 

Hükumetin fikri 
ATINA, 20 (A.A.) - Meb'u-

san meclisi M. Venizelos aleyhin
de adli takibat yapılması hakkın-

daki takririn müzakeresini bitir
miştir. Ba§vekil M. Çaldaris hü • 
kumetin noklai nazarını bildire· 

rek Venizelos'un müdafaasını din
lemeden meclisin bu bapta bir ka· 

Kıtlık zeriyat 240 milyon, yaz • 
lık iıe 335 milyon buıel tahmin e· 
d · ı kt d" H lb k" d h 1 f" rar vermesi lazım geldigvini söyle-1 me e ır. a u ı a i i sar ı· 

yat batlı baıına 600 milyon buşele .miştir. Bu takriri hakkındaki ka· 

baliğ olmaktadır. Bu hesapla Ame rar meclisin temmuzda aktedece -
rikanın bu seneki buğday mahsulü ği içtima devresine bırakılnıı§tır. 
dahili ihtiyacı kapatmağa dahi ka
fi gelmiyecektir. Filhakika huğ • 
day fiatleri gerek Nevyork ve ge -
rekae Şikagoda hayli artmıştır. 

Arjantin, Avusturyada zeriyata 
devam edilmektedir. Kanadadaki 
vaziyet dahi memnuniyete değer 
görülmektedri. 

Kanada mahsulünün geçen sene· 
ye nazaran az olacağı söyleniyor. 

Sırp rejimi ve Hırvat 
protestosu 

ZAGABRIA, 20 (A.A.) - Za
bıta Sırp rejimi aleyhinde propa • 
ganda yapmakla zannaltında bu • 

lunan bir çok Hırvat yüksek lah
di talebesini tevkif etmiştir. 

Ecnebi memleketlerde bulunan 

Roma beynelmilel ziraat ensti • Hırvat köylüleri merkez komitesi 

lüsünün neıriyatına göre 932, 933 
senesi cihan buğday rekotlesi 999 
milyon kental tutacaktır. 

931-932 senesi mahsulü bir mil-
yar kental idi. 

Amerikan reisicümhuru M. Roo -
sevelt'e bir mektup göndererek 

büyük devletlerin harp tazyiki a • 

leyhine müdahalede bulunmaları· 
nı istemİ§lİr. 

ferle firarilerin takibine başlanıl
mış, en azılı şerirlerden Çiyilli 
Mehmet yakalanmış, hapishaneye 
tıkılmıştır. Şiddetle devam etmek
te obn takibat neticesinde diğer 

§erirlerin de pek yakında yakala
nacakları umuluyordu. 
Bir. sene evvel isi de böyle bir fi -

rar vak'ası olmuş, kaçan iki şerir· 
den birisi ölü diğeri de yaralı ola
rak elde edilmiştir. 

Binanın vaziyeti bu gibi firar 
vakayiini teshil suretile mahalli za 
bıtasını pek fazla işgal eylemekte 
olduğu gibi mevkufin ve mahbu • 
sinin hayat ve sıhhatleri içinde teh 
like teşkil eylemekte olduğundan 
bu her iki mühim mahzurun iza-
lesi için kazada bir hapishaneye 
kat'iyetle ihtiyaç vardır. 

Bir kız bir çobanı 
kaçırmış! 

Bursanın Congra köyünden 18 
yaşında Fatma isminde bir genç 
kız 16 yaşında Hüseyin isminde 
bir çobanı kaçırmıştır. Fakat Fal· 
ma ile aşıkı yakalanmıştır. 
Çobanın yaşı küçük olduğu için 

mahkeme evlenmelerine müsaade 
etmemiştir. 

Saimbeylide mahkeme 
keşif heyetine tecavüz 
Saimbeyli kazası hakimi ile za-

bıt katibi ve eşraftan Süreyya ve 
İzzet Ef. ler Mağara nahiyesinde 
bir arazinin keşfine gitmişler, ke -
şif yapılıp bittikten sonra kazaya 
dönerken önlerine bir kaç kişilik 

bir çete çıkmıt, ateş açmıştır; bu 
ate§ neticesinde Süreyya ve •zzet 
Efendiler ölmüşlerdir. Hakim Nu

ri Beyle zabıt katibi Naci Beye bir 
şey olmamıştır. Katillerin hüviye • 
ti tesbit edilmiş, yakalanması için 
emir verilmiıtir. 

Nazilli - İzmir arasında 
Aydın, (Hususi) - Nazilli ile 

lzmir arasında Aydın tarikile mun 
lazam otomobil seferleri yapmak 
üzere teşekkül eden şirket faaliye-

te geçmiştir. Nazilliden lzmire gi
dip gelme ücreti 300 kuruş olarak 
tesh il edilmiştir. Bu fiatin ucuzlu-

ğu, halk üzerinde iyi bir tesir bı
rakmaktadır. Havaların iyi gitme· 

si bu münakalatı kolaylaştırmakta 

dır. 

Akşehirde bir k:I uz 
vak' ası 

Akşehir, (Hususi) - 12 mayıs· 
tanberi Aktehirde bir kuduz kö -
pek tarafından 111rılıp Daülkelp 
tedavjhanesine sevkedilenlerin sa
yısı elliyi tecavüz etmişitr. Bu kö
pek, birçok köpek, etek ve sair hay 
vanları da ısırmıştır. Henüz yaka
lanmamış, öldürülememiştir. 

soygunculuk nasıl oldu 
Haydutlar, yolculardan 2000 lira almışlar 

-~---~· · ·~~--~~-

İzmir-Manisa yolunda bir soy -1 pu mühendislerinden Celal B·ı 
gun vak'ası olmuştu. Gelen malu- j mh·de Çukur çeşmede ot~ral1 
mata göre haydutlar üç otomobil leden lskender oğlu Eyıp "e . 
soymuşlardır. Bunlardan birisi Ma deşi Şaban Efendiler ve heJ11f 
nisadan lzmire geliyormuş. Diğer Saniye Hanım vardı. . 
ikisi İ.z:mirden Manisaya gitmekte· Bu otomobil de köprüye gel 
\mif. haydutlar ayni tıırzda yolcul 
Haydulların ellerinde uzun tü - dirip soymuşlar, küfürlerle b~ 

fekler ve. tabancalar varmış. Soy- !arını batırır gibi yaparak hll 
gunculardan birisnin ayaklarında berelemek suretlie de tehditte 
papuç ta yokmuş. Junmuşlardır. 

Soygun vak'ası Manisanın Kaya Haydutlardan çıplak ayaklı 
dibi köyü yakıininde ahşap köprü risi, yol::ulardan üçünün ayalı 
başında olmuştur. Haydutlardan hısım ve elbiselerini de çıkartı 
ikisi köprü yakıninde pusuya yat - mııtır. 

mı§, ötekileri de köprü üzerinde Soyguncular; yolculardan 
beklemittir. lzmirden Manisaya mek ve sigara da aldıktan "e 
giden iki kamyonette yirmi beş, müddet daha köprü altında " 
otuz kadar yolcu varmış. Bunlar . leri yukarı vaziyette bekletiletl 
elan bazıları kadınını§. culara kıpırdamamalarının sÖ 

Haydutlar, birbirine yakın me - dikten sonra karanlık baıtıi1 

safe ile geçen bu kamyonetleri dur rerek civradaki dağa doğrıJ 
durmuş, yolu kapadıktan sonra yol \UŞmuşlardır. 
cuları indirmişlerdir. Haydutlar, lzmire gelen yo 

Soyguncular; arkadaşlarının pu- lardan be§yÜz lira ve Manisa>'' 
suda olduğunu oradikelere anlat - denlerden bin beşyüz liraya 1 
mak için pusudakilerle görüşmüş para ile müteaddit tabanca, 
ve ellerindeki bıçak ve tabanca - ve saire almıtlardır. 
larfo tehdit ederek herkesin para - Haydutlar kamyonet ve oto 
larını, saat ve tabancalarını çıka- billerin lambalarını kırmışlat, 
rıp atmnlarmı ihtar etmiştir. Oto • kerleklerini kesmişlerdir. Fak 
mobil yolcuları evvela tabancala - förler, haydutlar ıavuştuşktaJI 
rını çıkarıp atmışlar, sonra da pa- ra birinin ekıiklerini tainallll 
ralarını ve kıymetli eşyalarını ver- rak tekerlekleri mümkün 111e 
mişlerdir. tamir etmişler, lambaıız olat~ 

O sırada pusuda da iki kişi çık- la devam eylemi§lerdir. . 
mış, yolcuların para ve sairesini Hadise, lzmirde ve Ma111 

toplam1\k suretile arkada!larına çok ehemmiyetle karııla 
yardım etmiştir. Soyulan yolcula - Vilayet jandarma kumandaJl1 

rın başka para çıkarmaları için ba- başı İbrahim Bey, derhal k• 
zılarına bıçak sokulmuştur. Fakat da da jandarma müfrezeleri 
haydutlar, bıçakları o tarzda kul- ke geçmiştir. 
lanmışlaı·dır ki bundan yalnız el - Yolcular, dört haydudun dı 
biseleri delinmiş ve yırtılmış, biraz meli farikalarını tesbit ettikl 
da vücutleri berelenmiştir. den en kısa bir zamanda ya.kıa 

Şerirlf!r, yolcuları bu hareketle - rak teşhis edilecekleri şüpbetİ1 
rile çok korkutmuşlardır. Manisadan da jandarma ıııiifr 
Yolcuların başında duran iki leri takiple me§guldür. 

haydut, köprü altında olanlara ne Manisa yolunda soygu~. Y; 
zaret ederken Manisadan bir oto- ların birkaç gün içinde Cu~. 
mobil geliyordu. Bunda tüccardan yet zabıtasının eline geçecd1 

Balcızade Etem Bey ile Manisa ta- hakkaktır. 

Kemalpaşada bir cinayeti 
Kemalpaşa kazasının Armutlu 

köyünde Çaybaşı mahallesinde bir 
cinayet olmuştur. 
Adalı oğullarından Hasan oğlu 

kahveci Mehmet Ali, beş ay evvel 
kendisinden yüz çevirerek başka 
birisile sevişen Manisanın Burne -
lim köyünden Bacak Hasan kızı on 
~ekiz yaşlarında Sabriye Manım, 
Kıralinin kahvehanesi önünde ta -
banca kurşunile üç yerinden yara· 
lamak suretile öldürmüştür. 

Katil; genç kadının kahve önün 
den geçtiği sırada kahveden dışarı 
çıkmış, biraz ilerlemesini bekledik 
tc.-n sonra arkasından ateş etmiye 
b~şlamı ştır. Sabriye Hanım üç ye· 
rinden yaralanmış, yeı:c düşerek 
derhal ölmüştür. Katil, nilahile be
raber jandarmalar tarafından tu -
tulmuş , Adliyeye verilmiştir. 

Sultanhisarı ziyaret 
Sultanhiıarı, (Hususi) - Geçen 

gün Nazilli mektepleri hususi va
gonlarla buraya gelerek tarihi ha
rabeler üzerinde ilmi tetkiklerde 
bulundular. Bu haftada diğer şe -
hirlerden mektepli kafileleri gele
ceği söylenmektedir. 

Kadın yüzünden .. 
Konyanın Karaaılan kÖ 

Memiı oğlu Halim evininİI1' 
·ıe 

da alüfte Eski,ehirli Şerife 1 ~· 
raberken gece yarısı kapın1"t1,I' 
çalınmasından uyanmıtlat· 
şaşkın bir vaziyette etrafısı' · 

nırken gelenler kapıyı kırıP tt0' 
girmişler ve bir kaç el atef eıj 

.. ti .. 
lerdir. Kurşunlardan bırı Je 
sağ gözünün üstüne isabet ··rt'~ 
beynine girmiş, derhal öl~~dd'j 
tür. Vak' ayı haber alan 111" ~ 
mumilik derhal iıe vaz~yetttiP 
faillerden Tatar Hüıeyıııı al 

Hamdiyi tabancalarile y-1' 
ltı·. /a 

. f so' 
Bir Italyan pro e ~'" 
İtalyan Darülfünun pr;! 

rinden M. Piyetro Sif'lıl 1 
günü lstanhula gelecek ~e ; 

f . . . . f" . 1 ca.ktıt·~ ·.t se ırının mısa ırı o a . ,,. ,,,, . . . .,..1 J 
senede memleketımızı. i.fP~' 
miş olan profesör fehrııs> ,.,, I' 
deniz ve İtalyan röne~ 
zuu etrafında bir konf 
cektir. 





~10-VAKIT 21 M~yıs 1933 d 
Büyük Millet Meclisinde Cenevrede Hindistan 8 . ................................................................................ t t~ 

B •ı" t) • J" ""' b ) Amerikanın vaziyeti hak- Alvar mihracesile ııjf 
azı vı aye erın agvı ve azı arının kında izahat istenildi ler arasında ihtiJ 

~ . ~ 

birleştirilmesi kabul edildi liih~~~~~~:: !~n~~;!;~. u:u~; mih~~~~~in2~ü~~~~i;, ·~j 
komisyonu Finlandiya, İsviçre , b .kkmcla lngılız hukoııı 

Mecliste dün ruznamedeki maddeler görüşüldü. Bütçe 
müzakerelerine bugün devam edil~cek 

Norveç, Danimarka, ve Lituanya kamları ve H intli liderlerle g; 
murahhaslarının beyanatını dinle · mek için yakmdo. LondraYll 

miştir. ceği zannolunmaktadır. a;~ 
Bu murahhaslar vaziyetteki ger- beraber bu zan ~imdiye ka " 

selahiyet veren kanun layihası mü la iktısat vekaletine bağlı ve İktı · ginliğin gevşemesinden memnun hangi bir resmi .haberle tee ANKkRA, 20 (A.A.) - B. M. 
k k b l 1·1 · · k· 1 · · f · ·· k olduklarını söylemişler, Amerika -Meclisi bı:gün Refet Beyin reisliği za ere ve a u em mı§tır. sat ve a ctının te tış ve mura a- . etmiş değildir. ~ 

d k . Ilga edilen ve birfeJCötirilen besi altında hükmi şahsiyetli bir nm vaziyeti hakkında bazı ızahat Al h .. 1 A ·ı d hili İ altında toplanarak ruzname e ı 'l" •1 .. d.l . 1 d ' B d war u wr.ıetı e n I 
vilayetler altın ve petrol arama ve işleme i- verı mesın~ ı en:ıış.er ır. un an 1 nin b ilhassa mali islerde ııı 

muhtelif maddeleri müzakere ve sonra komısyon ıçtımaını pazarte· ' l ·ı .h • . ..r dareleri kurulmaktadır. Bunun i - - ... kabul etmi~tir. Bazı vilayetlerin ilgası ve bazı · .1 memur arı ı c mı rccenı.· 
çin 1932 senesi Düyunu Umumi - sıye bırakmıştır. Bı vasıta alman 1 • . ~ uıilll 

İmalatı hcırbiye fabrikal.ırında - vilayetlerin birleştirilmesi hakkın- malumata göre Alman murahhas da çıkan fıkır ayrılıgı Y .. 
ye bütçesinden 500 bin lira tenzil ' 

1 
50 

ki mütehassıs zabitana verilmek • da kabul olunan kanun layihasına l heyetı" İnoı'lı' ~ .... pl ·'nı hakkında 1·1erı' buhranlı bir şekil aldığı 
edilerek 200 bin lirası ktuıat ve - ~ .. J1I 

te olan yevmiyelerin tefsir suretile göre İçel ve Mersin vilayetleri bir kaletinin 1932 senesi bütçesinde sürdüğü tadil tekliflerinden bir mektcdir. Vergi tahsila~ırı, 
umum miidürlük merkezinde çalı· le1tirilerek merkezi Mersin olmak altın ara.ma ve işletme idaresi ip • çof!unu da cleğiştirmcği dü~ün . .ığır yürüdüğü hazine11ıJ1 ) 

. . üzer İçel vilayeti teşkil edilmiştir. k k l h d b b" h ld ld ~ d ri"' 
f&n zabitlere de teşmil edılmeııne İ l .1• t" . k . l 5.1.f tidai mütedavil sermayesi namiy· me te ve ontro sa asın a müm- eş ır a 'e o ugu a 

ce vı aye mm mer ezı o an ı ı - k·· ld ~ k d · ·· ı 
imkan görülmediği hakkında büt- k- k h 1. k l t A t le yeniden açılan fasıla 100 bin un ° ugu a ar genış ve şu- unuyor. ._./ 

1 e, aza a ıne onu muş ur. r · . . . .. · mullü tedbirler alınmasına taraf· 
çe encümeni mazbataaı kabul e • vin ve Rize vilayetleri birle•tirile • ı lırası da petrol ıdaresı mutedavıl Zı"noyef " Hata ettif11 

~ 1 k b k b" f l tar bulunmaktadır. dilmit Büyük Millet Meclisi müş- rek merkezi Rize olmak üzere Ço- sermayesi o ara aş a ır as a 

temilatındaki eşyanın tamam bu - ruh vilayeti teşkil edilmiştir. 1 geçirilecektir. Cenevredeki kargaşalık diyor ! zitf 

lunduğuna dair Meclis hesapları Artvin kaza haline konubnuşlur. Yeni demir yollar. CENEVRE, 20 (A.A.) - Ge - Moskova, 20 (A.A.) - ·~ 
tetkik encümeni mazbatası okun • Yusufeli kazası Erzuruma bağlan - Ba,ka bir layiha ile de Sıvas. çenlerde Cenevrede çıkan karga- komünist fırkasının merkeı~·j 
muştur. mııtır. Aksaray vilayeti lağvedile- tan başlıyarak Divrik, Kemah, ~alık neticesinde zan altına alına- kabe komitesine gönderdteı 

Tasdik edilen idam rek Aksaray kazası haline konul- Erzincan üzerinden Erzuruma rak yakalanan adamların bu sabah mektupta eski siyasi müca 
1 

hükümleri muş ve Arabsun kazasiyle birlikte varmak ve Malatyadan başlıya- yapılan muhakemesinde bir ço~ rinde hata etiğini itiraf etrııe~ 
Manisa ağır ceza mahkemesin -

ce idama mahkum edilen Pireşte
. neli Ömer oğlu Recep ve İbrahim 

Niğde vilayetine, Şerefli ve Koçhi rak Divrik civarında bu hatla bir- askerlerin ifadeleri dinlenmiştir. fırkaya alınmasını isteme!•te 
sar kazaları da Ankara vilayetine le§mek ve en çok sekiz sene zar- Bunlar nümayişçilere ancak meşru • 
bağlanmıştır. fmda ikmal edilmek üzere normal müdafaa halinde ve kendileri için İtalyanın siyaseti 

Niğ:le vilayetine tabi Ürküp genişlikte iki demiryolunun inşa· baş vuracak başka bir çare kal - RO }-lıJ.fl' 
oğlu Arnavut İsmail hakkındaki 

kararla Kütahyanın Cebrail köyün 
den Mahmut oğlu Halim, ve Süğüt 

k K · ·1 b l d MA, 20 (A.A.) - s azası ayserı vı ayetine ağ an • sı ı"çı'n seksen mı.iyon lı"ranın sarfı- ma ıktan sonra ateş açtıklarını te b 1tış - ütçesinin m üzakeresi e . ~t mııtır. Hakkari vilayeti lağvolun· na mezuniyet verilmi,tir. Bu hat- min etmişlerdir. b 1 kt 
:ı me uslardan F era, Cose 5 1' f 

mu~tur. lar için gelecek senelere sari te- Şahtilerin dinlenmesi çarşanba resca birer nutuk söyliyere şO hudut karakolunu basarak nefer 
Hasanı şehit etmekle suçlu asker 

· Hakkari kaza haline konulmuş athhütlerde bulunulabilecek ve günü bitecektir. ftalyanın sulh ve sükün ıırıfıı 
ve Gevarla birlikte Van vilayetine bonolar çıkarılabilecektir. Bu bo· Cenevrede Alman murah- yasetini hararet ve heye'll)"'f 

kaçağı Ali hakkında verilen idam 
hükümleri taadik olunmuıtur. 

bağlanmıştır. Beyküşşebap kaza· nolara Ziraat bankası kefalet e - b • .. 
hasının beyanatı methetmi"lerdir. Bu me 0 t'ı• sı Siirt vilayetine bağlanmıştır. decektir. :ı d Je v 

1932 mali senesi muvazenei umu 
miyesine dahil bütçelerin muhtelif 

• !ahların azaltılması ve a ıı. 1.< Ccbeliberet vilayeti lağvedilmiş- Maarif müdür ve muavinleri ile BERL1N, 20 (A.A.) - Volf a- P' 

fasıl ve maddc1eri arasında 112 bin 
753 liralıl: münakale yapılmasına 
dair kanun Hyihası tasvip olun -

mu~tur. Kabul olunan diğer kanun 
ile ele Ankara ~ehri imar müdürlü 
ğü 93?. senesi bı.itç~'inin istimlak 

bedeli ve muh~m:ninler iicrcti mad 
de:;=ne 20 bin liralık mitn;:am tah
sis:-.• verilm;ştir. 

Barut inhrsarı bütc;~si 

Barut ve mevnddı infilal::iye ve 

fi~ek ve av mühimmatı ve av saç -
ması inhisarı İ!letme muvakkat i -

daresinin 933 senesi bütçesi müza
kere ve kabul olunmuştur. 

Bu kanunla mezkur idarenin 933 
aenesi ma~rafları kar~ılığı olarak 
340 bin 242 lira tahsisat verilmek-

te ve varidatı da 556 bin lira tah
min edilmektedir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1929 se 
nesi hesabı kat'i kanun layihası o

kunarak kabul edildikten sonra, 
tebabet ve §uabatı sanatlarının tar 

zı icrasına dair kanuna bir madde 
iliveai, ukeri ceza kanununa bir 
madde tezyili, Ankarada yapıla • 

cak polis mektebi, arzu eden mü-

tir. Vilayetin mcr!<:ez kazası olan 
Osmaniye kazası Bahçe, Dörtyol, 
Ceyhan kazalarile birlikte Adana 
vilayetine bağlanmış, ve Adana 
vilayetinin ismi Seyhana tebdil 
olunmu,tur. 

İslahiye kazası 
bağlanmı~lır. 

Gaziantepe 

Pazarcık kazası Maraş vilaye
tinden alınarak Gaziantep viLlye
tine, Behisni kz.zası Gazianlepten 
nh-:-rak Malatyaya bağlanmıştır. 

lise muallim mektepleri orta mek· 
tepler Gazi orta muallim mekte
bi, terbiye enstitüsü ve güzel sa· 
nallar akademisinin kadrolarında 
barem itibarile yapılan değiıikliğe 
ait kanun müzakere ve kabul edil-
miştir. Buna nazaran 4 üncü de -
receden 8, beşinci dereceden 22, 
6 ıncı dereceden 52, yedinci de
receden 90, teki:zinci dereceden 
315, dokuzuncu dereceden 328, 
muallim ve maarif müdürü ola
caktır. 

BaşvekAlet teşkilAta 

Başvekalet teşkilatı ve vazife -

Şibinkarahiıar vilayeti lağvo· 
lur;nuştur. Şibinkarahisar kaza 
haline ifrağ edilerek Alucra kaza
s:yle birlikte Giresun vilayetine, 
S h · K h' k l S leri hakkında kabul olunan kanun 
u~e rı ve oç ısar aza arı ı · . . .. d 

·ı· · 1'.• d" k layıhasına gore e: vas vı ayetıne, nıcsu ıye azası . • 
d O d ·ı· t' b ~ l t ı Başvekalet teşkılatı bir muste-a • u vı o.ye ıne ag anmış ır. 

D. v b" k 1 d K 1. şarın idaresi altında .muamelat u • 
ıger ır anun a a ocae ı 

·ı" t' · H d k k b v mum müdürlüğü, hususi kalem. 
vı aye ının en e azasına ag - . . . 
l A b A ı k Kararlar, yazı ıslerı, neşrıyat, 
ı sma aşı ve uapazarı ·azası· . • . 

b vl ·T v l K l evrak, hazıne evrakı, daıre ve le· na ag ı aşagı ve aya ar ve . 
K h. 1 · k ld l k K vazım müdürlüklerındcn mürek· arasu na ıye erı a ın ara a- k 

d. l . b" k k l ep olacaktır. rasu a ıy e yenı ır aza uru • . . '"d'" 
1 
.. ~ .. 

Statıstık umum mu ur ugu te~mu,tur. 

İstanbul Su şirketi imtiyaziyle 
tesisatının satın alınmasına dair 
kanun layihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

kilatı hakkındaki kanun da kabul 
edilmi~tir. 

Meclis yarın toplanarak 1933 
!enesi bütçesinin 
devam edecektir. 

müzakeresine 

kelleflere vergi karneleri verilme- TUtiln ambarlara 
Fırka umumi idare heyeti si hakkındaki kaunun layihaları i- inhisar idaresi taraf mdan muh· 

le Türkiye Cümhuriyeti ve Irak kı- telif yerlerinde yaptırılacak fenni toplandı 
rallığı arasında münakit ticaret tütün ambar ve depoları hakkın· ANKARA, 20 (A.A.) - Cüm -
muahedesinin tasdikine dair ka . da!ci kanun da kabul olunmu,tur. huriyet Halk Fırkası umumi idare 

l h B ı·çin led' d"l k "kt heyeti bugün toplandı. Kırklareli nun iyi asının iknicimüzakereleri unun ıye e ı ece mı a-
yapılmı! ve kabul olunmu,tur. 1 rı o sene bütçesine konulmak ve vilayet idare heyetile İçel vilayeti 
Hava yo9lar1 işletme idaresi ı azami altı sene zarfında ödenmek kaz~sı rei.sinin seçimini ~etkik ve 

1 
ve imaatı nihayet iic sene zarfın- tasdık ettı. İdare heyetlerı konuş-

Türkiye hava yolları isletme ida d b:t. ·1 ek u··zere u:.c b k ·1 malarmda kararların tesbiti !ekli . . . . ~ a ı ırı m • uçu mı • ı • 
resı tefkılıne daır kanun kabul e- 1. k d t hh"d · · usule bag~landı yon ıraya a ar aa u e gınş . · 
dilmiştir. Ordu vilayeti hususi ida- k b ·ı ~ bon ı __ ,... __ 

me ve u mıt;,ar o verme t 
hususunda Gümrük ve İnhisarlar Almanyada fırkalar 
vekaletine mezuniyet verilmi~tir. MÜNİH, 20 (A.A.) - Volf a -
Kabul olunan bir layiha ile de iansmdna: Mililyetçi sosyalist fır

vergilerden 1938 •~nesi gayesine Türkiye dahilinde altın ve petrol kasının merkezi idaresinin çıkar -
kadar her sene kırk bin lira tevki- ve bunlarla beraber çıkace.k diğer dığı bir emirnameye göre hjç bir 

resi tarafından yaptırılacak büyük 
köprüler için mezkur vilayet hesa· 
hına maliye vesaitile tahsil olunan 

fine ve bu köprüler intaatını de • 

ruhte eden firkete karşı maliye ve 
kiletinin kefalette bulunmasına 

madenleri aramak ve arama neti- aza, fırkanın hükumet memurları 
celeri elverişli oluna bu maden - n~ mahsus olan !Uhesine bundan 
leri itletmek üzere ticari maksat - j böyle kabul edilmiyecektir. 

jansı bildiriyor: Silahları azaltma rine getirilmesi temelleriJl~J1Jf 
konferansının dünkü toplantmrda narak ve Avrupamn garbi Jıt' 
M. Nadolny'nin yaptığı beyanatın büyük devletle bir arada ç~ İl' 
akisleri hakkında mütalea yürüten dünya sulhunu korumak ıÇ o 
siyasi mahafiller bu beyanatın bil- Musolini tarafından yaP11'ıı~~ 
hassa İngiliz gazetelerinde yaptığı vetten ötürü faşist 1talyarı':eıJ 
müsait tesiri ehemmiyetle kaydet - luklarını kabartması lazıJ11 
mektedir. 

İngiliz gazeteleri, M. Nadolny'· 
nin bu beyanatının vaziyetteki ger 
ginliği ortadan kaldırdığını umu -
mi surette yazmaktadır. 

M. Nadolny yaptığı beyanatın 
herhangi bir kısmının Fransız mu 
rahhas heyetine müdafaa ve muka 
bele imkanını vermediği de beyan 
olunmaktadır. 

Bu hal karşısında Fransızların 

yeni vaziyete az çok uygun bir su· 
rette hareket edeceklerini ummak 
gerek olur. 

Bursa belediyesinin 
yeni bütçesi 

ni de söylemişlerdir. 

't 
B l. d k .. . t "1 er ın e omunıs . 

ve beyannaınele~0ıı 
BERLİN, 20 (A.A.) - bıt' 

janaı bildiri yor: Siyasi ıa JcD 

linde komünistliğe ait 91eY' ıcıtl 
nistler tarafından kanuna. '~o~ 
larak vücude getirilmi~ bır rııı' 

··k k .. ··k k"t ve beY' yu ve uçu ı ap . tif· 
ele geçirip müsadere etrrııt l ti 
ların ağırlıkları 5,000 kent" 

min edilmektedir. ri~I 
ds t• J 

Bu kitapların arasın ı:ıl•' 
değeri olanlar, darülf ÜJ1:ktı'' 
ki.itüphanelerde saklana' 1 , 11,.ı' b '" ük ~ ., 

Bursada yeni belediye bütçesi Geriye kalan en 
1 
uydil~e~1 

417,500 lira olarak tertip ve ka - ·adan kaldırılıp yo•' e , 

bul edilmiştir. Yeni bütçe geçen • biitçe51 

senekinden ss,soo lira fazladır. F ransanın yenı ftie11ı1 
Bütçenin tanziminde en ziyade PARIS 20 (A.A.) - i ~' 

l k t. . · 1 . ' .. rrıen , " 
mem e e ın ımarına yer ven mış - 1 meclisi maliye encu • J11ıı"'"" 
tir. Bundan ba~ka hayırlı teşeb · meclisi tarafından rrıal~ ,e ~ 
büsler için de yardım faslına e- kanununa dün i)ave edıl~=r•"' 
hemmiyetli tahsisat konmuştur. kumetin yardım para•' 0 yi.iıd'1 G k. ·· · tın ·r o eçen sene ı memur ve mus- eli ğ i muhtelif tahsııa c1aı 

tahdem ücretlerindeki yüzde iti· nisbetinde azaltılrna~ıntl 
barile fazlalık yirmi bin lira iken, maddeyi reddetrniştır· 
bu yıl 3,300 lira fazlalık te.mini ı --- • 1 
suretile tasarruf yapılmı~tır. Bursada sert 01,,,~ 

h•ıı•" ,,~ 
R " " l • y l" llara rrı• r.ıl' er oma goruşme erı er l ma . ergi h ,, • 

·· B da bır • saıt b1 
Roma, 20 (A.A.) - Dört devlet 1 uzere urs~ D .. rdiincii 1;ıı" ı 

misakı hakkında M. Gooering ile j nı yazmıştı · 
0 bıJ ,et ,.P 1'' 

M. Muuolini arasında yapılan mü- gisi namını. ta!ıya;a açılııt . 
zakereler M. Mussolininin bugün rinci lise bınasın ırrııttıt· ıı f'' f 

ı k k arla,urı d1 '' Fransız ve İngiliz elçilerile yapa- o.ara. ar n 0.,ıııı. O"'f 
cağı görü~meler tamamlanacaktır. Sergi temmuzu .. re&e1't1·1' f1 r 

Yunan meclisinde mi betine kadar '
0 

t\yi ~o., b" 
. . sur• ııt' ATINA, 20 (A.A.) - Meb'u - ilanı bitmı~tır. 'le ,.11 

san meclisi içtimaını temmuza ta - ve canlı bir ifade 
1 

lik etmiıtir. lan beş renklidir. 

t 



M::·ıs 1933 -

a 
liikaye Yalnız Adam nakleden 

fa. 

k&rı koca düşünüyorlardı: 
J; Ne yapalım?. ne yapalım?. 

•rdenbire Halime: 
ııt1 Ya.':" Zeki, dedi, şu bizim komşu
~ go: bt~-•tsen de istesen, ne dersin 
rs S ı 'Verir?. 

rı ı.ıt11i B Ç~Jdırdm mı sen?. 
asr t~ b akıkaten buna, bir çılgınlık

lırıı ~!ka bir şey denemezdi. Ha -
r. enın komsu dedigw i adam, Sa it ue:n . • 
ka.t h~rnı~de ya,Iıca, zengin, fa -
Yiiıl"ıç kımseyle görüşmez, nalet 
\'j /• Yalnız batına kocaman e -
~erı ~ otnrur bir adamdı. Sait bey 
to ~&•ndi. Fakat evinin camları 
da.: a.r. İçinde, örümcekle§mişti. On. 
lltt\ &ıdip bir para yardımında bu
~:ak, mermer bir heykelden 

ş) de~·'ı t Ummaktan farklı bir şey 
ıı di. 

leıı8una rağmen, iki gün tereddüt
r11 l\ı '<>nra, Zeki, gitti onun kapısı

ho ~ldı. Çıngırak sesi, dı,ardan, 
bir~boı bir kubbe altında çalınan 
tı Çıngırak gibi, uzun akisler yap-

' \>e d s_. ne en sonra, kapı açılarak 
•l 8ey· t t .... d" ın ers sura ı gorun u: 
....._Ne istiyorsunuz?. 

l'ii ....._ Efendim ıizinle biraz gö • 
tec, ~. ' 

gım .. 

~.Giriniz. 
rıa. "1n İçi de, tıpkı dıtarar gibiydi. 
t0/~t güzel döıenmit olan odalar, 
lıııt •sindeydiler. İnsan, kendisini 
ofa.:da aııırlardanberi açılmamıt 
~tı "f utankamonun mezarında 

!lt:di d fj· Yor u. . 
•t odada oturdular. Sait Bey: 

'• s:~i dinliyonıır-
tl~ ~~di. Zeki, yavat ve mütered -
kit ır se~le anlattı. iki aydır ev 
ttt~~sını Vere:::ıiyorlardı. Çalıştığı 
iıtı esıese, buhran dolayısile aylı -

JI l~1~ Yarısını kesmişti, bir taraf -
J di'le ~ ~ergiler .. Bu sul'etle üç ay 

~~t rını sıkmışlar, biriktirdikleri 
lık a>'la dayanmı,Iardı. Fakat ar -
di,'j~:n ~addeye gelmişlerdi. Ken
'~hib· hır ba!ka iş arıyorlardı, ev 
leti l \bu ay da parayı vermedik -
~ieı. "dirde, onları kapı dışarı a
"tırd~~ı söylemi,ti. Nereye baş 
di. araa, elleri boş dönmüşler-

durmuştu. Dışarı bakmak istedi. 
Tozdan göremedi: 

- Ne toz var bu camlarda ... 
Halbuki, dışarda hayat var .. ln - : 
sanlar, mes'ut betbaht insanlar r 
var. Hepsi de ayni güneşin altın - 1 
da, fakat hepsi de yaşıyorlar ge -
ne .. Ben burada tozlar içinde ... ! 

1 

Evet ... Madem ki benden yardım.! 

umanlar var, madem ki ..• 

Ay başından bir gün evvel, Ze 
ki, Sait beyin evine gelince, etra -
fmda gördüğü değitikliklere hay -
ret etmitti. Kapıyı kendisine bir 
ufak açmıflı .. Evin her tarafı pı -
rıl pırıl yanıyordu. Sait bey, onu 
odasında gülerek, büsbütün başka 
bir kıyafetle kartılamıttı. 

- Ey, yavrum, naıılıın baka -
lım. itlerin düzeldi mi?. 

- T etekkür ederim efendim, 
düzeldi. Yeni bir işe girdim. Eski
sinden ve hatta ümidimden fazla 
para alıyorum. Çok kıymetli yar -
dımınıza da hacet kalmadı. Fakat 
bize kartı göıterdiğiniz hüınü ka
bule tefekkür etmek isterim. 

Zeki söyledikçe, Sait bey için • 
de ince, çok ince bir şeyin kırıldı
ğını hi11ediyordu. Artık ona ihti • 
yaçları kalmamıftı. Artık kendi -
ıini bundan ıonra dütünecek kim
ae de yoktu gene ... 

Bir an içinde Sait bey, eski ha
lini aldı, ayağa kalktı, sert bir 
seıle: 

- Madem ki bana lüzumunuz 
kalmadı, öyleyse neden geldiniz?. 

Diyerek, Zekiyi, hemen hemen 
70rJa dışarı çıkardı, üstüne kapıyı 
hızla vurdu. 

tT 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Mukaddema Beyoğlunda yeni 

çarşıda 41 numaralı İstirongilos 
apartımanının 2 numaralı daire
sinde mukim iken elyevm Parise 
giden ve ikametgahı meçhul bulu
nan Dermine Fi~r Hanımla mah· 
dumu Jozef Fişer Efendiye; 

Uya Efendinin 17 haziran 931 
ve 18 ağustos 931 tarihli i-
ki kıt'a senet mucibince zim-

l 

Ucuzluk •• Temizlik •• Slr'at 
.. ·. . ... ~:. .. ~ .: ----

VAKiT 
KİTAP 

YURDU 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işle_ı,~nizi • • 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı .. 
VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalık1arı mütehassısı 

Divanyolu N: 118 Telefon: 22398 
~ 
t~ 

Sultanahmet Sulh Mahkemesi i~ 
Birinci Hukuk · Hakimliğinden: 1 :-~ 
Müddei: Bürhanettin Bey ~= 

Müddeialeyh: Trakya Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi. 

İcabı düsünüldü. Müddei Bür
hanettin Beyin davası Trakya Şe
ker F abrikal:ırı Anonim Sirketi
nin 856 numaralı (10) lir~lık ve ı · : _'.;c0- · 
(12,950) numaral_ı 0~2. liralık ~is- ı·~~ 
se senedatmı zayı etllgınden tıca- .-__ 
rek kanununun 437 inci maddesi · 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare n1erkezi : 181 Al\T BUL 

Türkiyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmir 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavı.la. Atlna. Pire 
ı sllit b 
1tıa, ey dikkatle 

tll sordu: 

metinizde kefaleti müteselsile 
bekliyordu, ile alacağı olan 300 lira ile 

mucibince şirketin tediyattan me
nine karar itası talebinden ibaret 
olup müddei bir vesika da ibraz 
etmi§tir. Ticaret kanununun 437 
inci maddesi mucibince tediyattan 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

1 

i' 

........_Ne kada.ra ihtiyacınız var?. 
~.1 ......... 1 E1Ji lira b' · ·· k ··ı·· ·· ·· "' ed ızım mu§ u umuzu 
~. er H 
tıt. ~ · em, derhal lazım de • 
tir-~ ~.batına kadar. bir yeni işe 
t'ita,,:ıırni zannediyorum. Sizden b ... ew 
it ..,,,' &er muvaffak olamazsam, 
".'de~11 . bize ödünç vereceğinizi 
tı)lç k e1nızdir. Belki lutfunuza ih-

a. ltıa.z • ...._ li .. 
te}' >'a.p ele ay batı olıun da, bir 

~ek·arız, ıelip beni görünüz. 
() ı, tefekk.. d . Sıkar ur e erek ayrıldı. 
lı " çıkına:z S . B . . . k e ha. , aıt ey ıçını çe -

...._ ~ fı111 salladı: 
l'\.&.biJ '? l:>i rnı · · hiç kabil mi? .. 

•· Ye rnırıtd 
ı--,'ir b· anıyordu. Sonra, bir 
~dı. ~-- 1 ~. Yukarı dolasmıya bas -> • uzunde . : ~ 
tt ıa:J .... • • derın bır memnuni-

~ ı 'Vardı 
......... ~ . 

be l'\.a bil rn. • 
.. 1\ ki d" ı, dıye tekrar etti 
.. , b , unyad h' b' , 
}' U na) t h a ıç ır insanın ba-
le,-. e all . 1 d" &ın1 :za erım e sokulamı -

) \iıthda. k nnediyordum. Ben ki 
l'()l"tlurn Bendimi Yalnız zannedi • 
1)e ı ... end ı· d n er d en ge ıp yardım is-
'lll e 'Var H b' tıeb't, ancak e .. . em ır para yar-

b •lir. Muh :;ı•n bir do3ttan iste
~~- ka.rııı a .. kdak bu delikanlıyı 
\i: •ıte ba.k l ıon ermittir. yoksa 
... .,,.. ı ıra k , 

a.. \l ~ a endi kendine bir 
"'•b·ı ret edec w b 
di .' rtıi?,, 8 ~ge enzemiyor. 
ık.~1 >"a.lnız, ~in kl ~ünyada ken -
~~. maeaız zannediyor-

S,it hey 
' ~ncerenin önünde 

ranın senetlerden tarihinden iti· şirketin memnuivetine ve kararın 
haren maa faiz tahsili zımmında şirkete tezkere ile tebliğine ve iki ··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::m:m::r:m:m:m::::::r:::::r:ı:::m:::m:::::::mm: 
tarafınıza tebliğ ettirilen ödeme gazete ile de ilanına karar verildi. H:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::::: ...................................... ~ ........................... m: 
emri ikametgahınızın meçhul ol- <3544> m~ Gazetemizin ilan şubesi: m~ 
maıı hasebile tebligat edilememiş m~ Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında HH 
ve ilanen tebligat icraıına karar Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu- :m :m 
verilmiş olmakla tarihi ilandan i- kuk Hakimliğinden: Müddei Üı - ~:~:~:~··. ı· 1 a"' D c ı l ı k ~:~:~:·~ .. . 
tibaren nihayet bir ay zarfında küdar polis merkezi lcomiserlerin· ..•• • .. . 
933 - 1043 numarasile müracaatla den Besim Beyin mukaddema Sir- :::: :::: 

bu bapta kanunen ,ayanı kabul bir kecide Altay oteli karşısında 57 ~--~-~.~.· T 1 r k L ı· m ı· t e t ~-~-i_::.: 
itirazınız varsa dermeyan etme - N. da mukim Cemal Bey aleyhi - .•.• . .. . .... . .. . 
niz veya bu müddet zarfında icra ne açtığı 200 lira alacak davasının :m m: 
ve iflaı K. 74 üncü maddeıi mu- muhakemesinde müddeaaleyhi ~H! Şirket İ d İ r • ~m 
cibince mal beyanında bulunma- mumaileyhin ikametgahının meç - :::: k m: 
nız lazım gelir. Akıi takdirde hap- hul bulunduğu namına gönderilen m~ Her türlü ilan işleri için mez Qr idarehaneye fü~ 
sen tazyik olunacağınız ve haki- davetiye arkasına verilen me~ru· ~m müracaat edilmelidir. rn~ .... . ... 
kate muhalif beyanatta bulundu - hattan anlatılmış ve 29 - 3 - 923 m: T 1 f numaraları : 20094 • 20095 :::: :::: e e on :::: 
ğunuz takdirde hapisle cezalandı- tarihinde mahkemede bulunması :::i .................... ·-······-··-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:: 
rılacağınız ve müddeti zarfında için ilanen icra edilen tebl iJ.?"ata m::mmm:::mm:m:m:m:?.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::~'J 

borç ödenmez veya itiraz etmedi- rağmen yevmi mezkiirda isbatı 8 .. ğiniz takdirde cebri icraya devam vücut etmemiş olduğundan hak- Sultanahmet Mahkemesi ırm- ' İstanbul İkinci İflas Memurlu-
edileceği malumunuz olmak ve kında gıyap kararı verilmiş ve ci .Hukuk Hakim~iğinden: ~üd- ğundan: lstanbulda Uzunçarşıda 

"'dd · ı b l .. · deı · Mustafa Nurı Zade Burha-
ödeme emri tebliğini makamına mu eı ma < uza senet gostermış · Müddeialeyh: lstan- 103 No. lu Milli Saraciye Fabrika· 
kaim olmak üzere ilan olunur. ve muhakeme 24 - 6 - 933 cumar- nettin Beyi, T A ş· ket' 1 D smda evvelce alakadar iken 20 • 

(3540) tesi saat 14 de bırakılmıştır. Mua-, bul Kasap arı · · . ır 1
• • • 

melatı mezkurc hakkında usulün Müddei Mustafa Nurı İzade Burha- 6 - 932 tarihinde iflasına karar 
Be•iktaş İcra Dairesinden: Ki- 402 · · dd · 'b' 5 ·· nettin Beyin davası stanbul ka- verilen Sarac zade Hakkı Beyin 

!{ ıncı ma esı mucı ınce gun · k t" · 169 • 
b .ı l" d h 1 t) f _J • • kA ·· sapl"'rı T A !1.tr ·e mm numa- ·· l 1 nd n ra eae ın en ma pus o up sa ı · zar ınua ılıraz ve mez ur gun ve ~, : · .-r • 

500 
l' Ik h' ev e~yası munazaa ı oması a 

ması kararlaştırılan bir Fransız saatte mahkemede hazır hulur;:na- ralı 25 h1 :s~eyı h~vıtt• w · dıra ı &. kıs- 1 ve baskaca malı bulunmamasın-
k 1 · d IIA l' · l k · kd' d hl se senec ını zayı e ıem en şır e- • . . . .1 mar a ı pıyanonun e a ıye ve ı- arı ve a sı ta ır e ma icmeye . d' . l l b" d ı dan tasfıyenin tatılıne karar verı -

· . . .. . . . w tın te ıvattan menı a e ın en 
hale pul resımlerı mu§terısıne aıt kabul ol.unmıyac~gı ve vakıala:ı ibaret ~luo müddei hisse seneda _ miştir. Bu iflasla alakadar alacaklı 
olmak üzere 29 d- 5 - 933 pakzardte· 1 ~~bul ve bkl.~ar tmış addo(h3ın58a3ca)gı tının sahibi oldu2:una dair bir ve· lar tarafından taı-ihi ilandan bil· 
si. g~nü ıaat 17 ~n 19 za a ar 1 anen te ıg 0 unur. s'ka ibraz etmiştir. Ticaret kanu- itibaren otuz gün zarfında masra-
Şışlıde Dere (Yem mehtap) sokak nunun 437 nci marldesı" mucı'bı'nce f · ·ı ] 'flA ··t ll'k 

l h d 1 DIŞ DOKTORU ı peşm verı ere c ı asa mu ca ı 
34 numara ı ane önün e satı a- mezhur hisse hakkında kac:aolar muamelelerin tntbiki istenilmedi -
cağından taliplerin yevm ve saati Mustafa Zekt• sirketi in tPrli,ratları memnu1veti -

k A d h ıı· d b l k g"'i takdirde iflasın kapatılacağı mez ur a ma a ın e u unaca ne ve ke~rfi ..,P.tin sil'kete b'bl:;; ve 
ı M h O k"d Atl bı'lı'nmek üzere ilin olunur. mamuruna müracaat arı. uayene ane: , ~ u ar ama· gazetelerle ilanına karar v,..,.;ı..H. 

(3584) taşı No. 53 (3543) (3572) 

elden 72 lira ki cem'an 372 li - ııııı~ıııııı~ıııı~ıııı~ııı~ıııııı~ııınııı11r ı ııı~ ıl ııııııııı~ ı ı ı ıliı::1ııırıııııı 1111
1 ~ı~ ılllil ~ıııı ıııııı lllLllı~~ıııı ıi=; 
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Sinop Viliyetinden : Tl:J Q KiVE 
Sinop • Boyabat yolunun ::S + 830 iJi 8 + 790 kilometresi 

arasında tedarik ve nakli icap eden "3078,, metre mik'ap ve 
"10070,, lira bedelli taş kapalı zarf usulile ve 27· 5-933 cumartesi 
günü saat on beşte i.bale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
münakasaya çıkarılmışhr. Taliplerin ve daha ziyade malumat al· 
mak istiyenlerin Vilayet daimi encümen reisliğine veya Nafıa 

llRAAT 
BANKA51 

Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilin o lunur. (2203) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4666.500 kilo kuzu eti: Kapalı zarfla münakasuı: 22-Mayıs-933 
23031.500 ,, koyun eti pazartesi günü saat 15 te. 
34550 ,, Ekmek : Açık münakasası : 22· Mayıs· 933 pazar· 

tesi günü saat 13,S ta. 
175680 ,, Ekmek : Kapah zarfla mü~akasası : 22-Mayıs- 933 

3574 
7147 

5500 

40400 

11000 

pazartesi günü saat 10,S ta. 

,, Kuzu eti : Açık münakasası 22· Mayıs· 933 pazar· 
,, Koyun eti: tesi günü saat 16,5 ta. 

,, Süt : Açık münakasası 23-Mayıs-933 salı gü· 
nü saat 10,5 ta. 

,, Yat sebze: Açık münakasası : 23 • Mayıs • 933 salı 
günü saat 14 te. 

,, Yaş sebze: Açık münakasası : 23 • Mayıs • 933 salı 
günü saat 1 S te. 

Istanbul .. e Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin altı ay· 

hk iaşelerine muktazi yukarda cins ve miktarı yazılı yedi kalem 

erzakın münakasaları hiıalarındaki gün ve saatlerde yapılacağın. 

dan şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip 

o lacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat 

reakbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım sahnalma ko· 

m'syonuna müracaatları. (1903) 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U illnlarr ( 

Yedikulede Hacı Evbat camii ımameti için 6 - Haziran . 933 
salı günü pıüsabaka imtihanı yapılacaktır. Taliplerin imtihan gü· 
nü saat OD dörtte lstanb•l Evkaf müdürlüğünde tevcih EDcüme· 
ninde hazır bulunmaları. (2293) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 

Günü Tarihi Mahallesi 
Perşembe l·HaıiraD .. 933 Göksu 
Cumartesi 3 
~azar 4 
Pazartesi 5· 
Sah 6 
~arşamba 7 
Pertembe 8 
Cumartesi 1 O 

,, 
" 
" 

" 
" 

Hisar 

" Kanlıca 

" Çubuklu 

Eski polis karakolu 

Eski belediye kulübesi 

Eski belediye kulübesi 

Ca•i önü 

.DARA 
BiRiKTiQEN 
ı:2Aı-IAT-i; 01;;12 ~ 

Pazar 11 
Pazartesi 12 
Salı 13 
Çarşamba 14 
Perıembe 15 
Cumartesi 17 
Pazar 18 
Pazartesi 19 

" ,, 
,, 

" 
tt 

" 

" 
Paıababçe Cami önü 

,, 
incir köy Cami mahfeli 

" 
Beykoz Kaymakamlık dairesi 

" 
Yalıköy Cami önü 

" " Salı 20 ,, Anadolu Kavağı . k 1 b 
Ç · b 21 ıs e e aşı arşam a ,, ,, ,, 

Beykoz tubei idariyesi hududu dahilinde dac:ıga muamelatına 
yukarda gösterilen cetvel mucibince 1·6·933 tarihinden itibaren 
baılanacağı iJin olunur. (2302) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz al· 
tına alınan Muazzez Hanıma ait büyük markalı 1880 numaralı 
Otomobil borcun ödenmemesinden 25-5-933 tarihine müsadif 
Perşenbe günü saat 14 de Taksimde Sıraservilerde Hoca zade 
sokağında 20 numaralı Garajda bilmözayede satılacağı ilan olu· 
nur. {2299) 

SATILIK MALZEME 
ÜskUdar • Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylar. 

TUrk Anonim Şirketinden : 
Çelik tanklarla akümülatör kavanoz ve plakları, asit mab· 

lfılü, gaz ve elektrikle müteharrik motör, hurda bakır, p irinç ve 
demir malzeme ile kullanılmış elbise ve saire satılacaktır. Gör
mek ve satın almak istiyenler, tekliflerini kapalı zarfla vermek 
üzere 29 Haziran akşamına kadar Cumadan başka her gün Öğ· 
leye kadar Şirketin Bağlarbaşında idare MerH.ezine müracaat 
edebilirler. (3561) 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulalsası 

Tarih imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
ıOO kuru' fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

ı·stanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı 
No. 

401 Kum kapı Mubıine hatun Çifte gelinler 
402 Eminönü Şeyh Mehmet GeyJaoi iz mir 
403 Beyoğlu Yenişehir Kilise 
404 Bostancı Bostancı lçerenköy 

Cinsi 

Kagir hane 
Kagir dükkan ve üstü hane 
Kagir fırın ve bahçesi 

Kagir 4 dükkan ve odalar 

Hissesi 

1/8 
118 
2/3 

Emlak 
No. 
37 
5 

42 
Tamamları 18,18/l 

18/2, 18/3 

Hisseye göre 
muha01men kıymeti 

750 T. L. 
1250 " " 
3335 ,, tt 

10000 ,, " 

405 Feriköy Birinci kısım Çoban Ahşap hane Tamamı 50 350 ,, ,, 
406 Büyükada Cami Doğramacı Arsa metresi 90 ... ,, 8 200 ,, ,, 
141 Sultanselim Kitip Maslabaddin Çukurbostan Bostan ve kulübe 1112,1124 :t3,21,66/ l 200 ,, ,, 
407 Beyoğlu Kurtuluı Tuzcu Ahşap hane 1 /3 39 434 ,, ,, 
408 Kasımpqa Hacıabmet Karakolhane Ahşap 2 baoe 3/4 ' 2J/21 3000 ,, ,. 
409 lst. Tabtakale Rüstempaıa Canbazhane Kagir dükkan 1/4 38 1200 ,. ,, 
410 Edirnekapı Çakırağa Yanaki Kalfa Kagir hane Tamamı 10 600 ,, ,. 

ihale bedellerile % yedi buçuk pey akçeleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı menkul· 
lerden 404 sıra numaralısı şartnamesine tevfikan kapalı zarfla diğer'.eri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 
22/51933 pazartesi günü saat OD beştedir. Şartname bankamız kapısına asılmııtar. Senei haliye Yerıisile belediye rüsum• müşteriye 
aittir. (~!036) 

l\leıı.:eıl idaresi Galata J.:öprülı•~1 G ~ 
ŞobcA, Sirkeci Mühürdar zade H•

0 l'J' 
lzmir - Pire. lakendet 

Posta•• 

i Z Mi R 
23 Mayıs Salı 11 de 

Trabzon Po•t••' 

KARADENtı 
. ıs d• 

24 Mayıs Çarıamba Ik•''''' 
Galata rıhtımından k• 0~ 
Dönüşte Tireboluya d~6) 
nılır. ( 

BAKTERIYOf,OG • 

• saıd! Dr. Ihsan ru'',4ıt1 ~ 
BAKn:RIYOLOJI r.ABO_flt\ . ııO~ 

.1 ı•reııgt ıe" Umum! kan tahlı Atı. l{aht1 d· 
nazarından (Wasserman v5~yılrıı•5dr-t• 
mülleri) Kan kürey vatı ~bisl . i ·ıtd 
fo ve ı sıtma has talıkları ce, cabb 

1 t ve su ·b~ 
balgam, cerahat, kazura ıar ıstı cııl~ 
ültra mikroskopi. hu~slk•~;ıester5111 ıttl' h:anda üre şeker. Klorur. 'da ~~I 

. \·olun ~_.. 
tarlarının tayini. Dıvan. 'felefoll~ 
.\l:ıhmut türbesi i\o t 89 

Göz Hek11111 •' 

Ş··Jır" Dr. S. " t1•,; 
Birinci Sınıf """1~ ~o· ffJ ddeSI 

<Babı:lli) .Ankara ca ,. .. -,., 
Sahibi: Mehrrıet t~' 

.. .. . fiJıre 
Neşriyat müduru · J _... 
V AKIT Matbaa•• 


