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l Q ıp kavuran büyük yangın- 700 kuruşta aCjllmış, 705 kuruşta ka· 
~ın farihi yarınki VAK/T'ta panmışt1r. Frank ta 169 kuruşta aCjll· 
1~ mış 171 kuraşta kapanmıştır. 
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~at erbabı iki yıl içindeyavaş_yav~ş •şten alıkonulacaklardır 

nı ı~ın-~ ııı ~m-anımınım~ıe 

MİLLETİ 
- l ımllınınnılııliffill' Harbiye Mektebinin geni mezunları 

T E B R i K ~ 40tfg~~~i~····~·;b.it"·;~kiiliği 

4 Milyonluk tahvil müddeti bittiği 
saatte kimilen satılmış 

talep altı milyon lirayı bulmuştu 

Slblrya hududunu, japoa ı,gall albadakl 
araziyi g&sterlr harita 

V AKIT'ın Değerli Muharriri 

SADRI ETEM BEY 
Anadoluda seyyar sergi ile 
dolaşıyor ve bu seyahatte 
gördüklerini, duyduklarını 

gazetemize yazıyor 

Sadri Etemin Bugünkü Yazısı 

Stepte Altı Adam 
6 ıncı aaylfamızdad1r 

İlin teminini ileri sürmüştür. Mon
roe nazariyesile Japonya "Asya 
Asyalılarındır,, demek istiyor. Ve 
Rusyayi bir Avrupa devleti saya -
rak Asyadan süpürmek Sibirya -
dan ayırmak niyetindedir ve bu
nu Çinle harp bit.mek üzere oldu
ğu sırada izhar etmiştir. Bun
dan evvel Japonyanın Çinden 
sonra Amerikaya döneceği sanıl
mıştı. Şimdi iş değişmiştir. 

İki eski düşman 
::'llongollstandakl nuslarla Japonların \1l• 

:ı:l~rti hal<kmda Le Journal 1'11 ffatırları yazı

yor: 

Ruslarla Japonlar biribirlerini 
sevmezler .. Bu bir vakiadır. Ja· 
ponyada hala, bundan bir çok se· 
neler evvel, Mikadonun Ruslarla 

Devamı ikinci Sayı/ada 

ve orduya iltihakı 
Dünkü merasim : Bu 400 yeni zahit 

vekilimizin isimleri 9 uncu sayıfadadır 

Milli fütbol takımımızın yarın 

akşam, Bulgar Milli takımile kar
şılatmak üzere Sofyaya hareketi 
kararlaştırılmıştı. Dün öğrendiği • 
mize göre, Bulgar federasyonunun 
hatıra gelmez bir garabeti karşı • 
smda kalındığı için Milli takımı
mızın sof yaya gitmesinden ve Mil· 
li Bulgar takımile karşılaşmasın • 
dan vaz geçmesine mecburiyet ha
sil olmuştur. 

Bulgar federasyonu, adet oldu· 
ğu üzere evvelce yapılan konturat 
ta Milli takımımız için kararlaştı
rılan yol masrafım göndermeyi 
taahhüt etmişti. lkiyüz elli dolar 
tutan bu masrafın evvelki akşama Hamdi Emin B. 

kadar gelmesi bekleniyordu. Fakat "'"'u""""""''"""" ...... ""'"uıı••ııııımııııııııııımıınnııımnmıımınıı•-
gelmesi çok tabii olan bu para ye
rine dün gele gele bir telgraf gel - Dilimiz 
miştir. Bulgar federasyonu bu tel- 49 uncu liste 
grafından bu paranın ihracına Bul AN1'AR.t\ 2 1 ı\. A. > _ T o T. Ce-
gar Milli bankasının müsaade et • miyetindcn ,·erilmiştir : 
mediğini bu itibarla hu paranın Kurşılıkları aranacak arnpça ve 1arsça 
Sofyadaki elçiliğimize teslim edi - kelimelerin 49 numaralı listesi şudur. 
leceğini ileriye sürmüştür. Bu ga- ı - Tahakkuk 8 - Tahsis 

rip mazeret federasyonmuzca hak- 2 - Tahakküm 9 - Tahanül 
lı bir hayretle telakki edilmiş ve 3 - Tahkim JO - Teçhiz 
~ f ·d·ı · k 1 l 4 - Tahkir 11 - Teda,·i ... o yaya gı ı memesı arar aştrrı • 5 _ Tahlil 12 _ Teda\ül 

mıştır. lkiyüz elli dolar gibi küçük ı 6 _ T:ıhmın 13 - Tcha~i 
(Devamı 7 inci sayıfada) 7 - Tahsil 14 - Tuhaf 
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Ankara Müzesi 
Başmakaleden Devwıı 

biiyijk itimat gösterilmişti. Sonra -
dan esefle anlaşılmıştır ki bu iti -
matlar yerini bulmamıştır. Çünkü 
ancak M. Mesaroş gittikten son -
radır ki Ankara müzesi bir müze 
manzarası alabilmiştir. 

M. Mesaroş'un bu müessese-
den çekilmesinden sonra depolar
dan dört binden fazla eşya ilave 
edilmiştir. Bundan başka bir de 
salon açılmıştır. 

Ankara müzesi dediğimiz gibi 
esaıen bir Etnoğrafya müessesesi
dir. Fakat Ankarada bir asarı 
atika müzesi olmadığı için bina
nın yarısı kıymetli asarı atikanın 
teşhirine tahsis olunmuştur. Ya
kın bir zamanda akademi, müze ve 
kütüphaneyi ihtiva etmek üzere 
yeni bir bina yapılmak tasavvuru 
vardır. Bu tasavvur tatbikat 
mevkiine geçtikten sonra tabii a -
sarı atika da oraya geçecektir. 

Ankara müzesindeki asarı ati
kanın en kıymetlisi Alişar hafri· 
yatmd~n çıkan eserlerdir. Bu 
hafriyat altı se;redr.nberi devam 
ediyor ki buradan çıkmış eserler
den müzede teşhir olunanlnrın 
yekunu beş bini geçmektedir. Bu
rada bulunan (Eti) eserlerinin 
bir misli Avrupada dahi yoktur~ 
Çünkü (Eti) eserleı-inin çıktığı 

yerler Türk topraklarındadır. Sa -

dece ıon zamanlarda Suriyeliler 
de çıkarmağa başlamışlardır. A
li~ hafriyatı Şikago Darülfünu
nu namına başlarında F onder üs
ten bulunan bir heyet tarafından 

yapılmaktadır. Bu hafriyat her 
sene mayıs ortasından teşriniev· 

vel iptidasına kadar devam eder. 
Mutavassıt sarfiyat senede yüz 
bin lirayı llulur. Bu paranın hep· 
si civarda bulunan köylere dağıl
maktadır. Bu sayede bu civar • 
da bulunan köylerin mayişet tarz· 
ları dcğiımiş bir hale gelmiştir. 

Alitar hafriyatında bu sene (38) 

metre derinlikte Milattan (3500) 
sene evvele ait kavanozlar, §arap 
kadehleri, çömlekler, vazolar gibi 
toprak mamulatı çıkmıttır. Bun -
lar parça parça bulunmuş ise de 
mütehassıslar tarafından muhtelif 
parçalar yapıştırılarak ve nok
sanları ikmal edilerek asıl şekille
ri yapılmıştır. Bu şekillerde göze 
çarpan güzellik insanı hayran e
decek derecededir. Bunlar ara
sında iki kişi tarafından karşılık -
lı içilecek bir büyük şarap kadehi 
vardır ki hususi bir tarzda. ya
pılmııtır. Etiler ekseriyetle su 
testilerinde kuş ağızlarını taklit 
ederlermiş. Üzerlerindeki naluş -
ları, renkleri dört bin senedenberi 
hiç bozulmamıştır.. Bazıları sanki 
bugün nakşedilmiş gibi görün
mektedir. Burada görülen bazı 

ibrikler var ki bunların avzına ge
ne topraktan süzgeçler konmuş

tur ve bu süzgeçler açıkta olduğu 
için temizlenebilecek bir vaziyet -
tedir. Diğer taraftan bazı ibrik -
lerin kapakları da mütaharrik ol -
makla beraber yerinden çıkmıya
cak şekilde bir v ziyet verilmiş
tir. Camekanlarda Malatyanın 

aslan tepesi Öyükünde Mr. de La
port tarafından yapılan hafriyat -
ta çıkmış Eti eşyası da görülüyor. 

Kırıkkale' de çıkan bir Mısır 
heykeli tarihi noktaİ nazardan tet
kike layıktır. ·Çünkü bu heykel 
o zaman Etiler ife Mısırlılar ara -
sında bir münasebet bulunduğunu 
göstermektedir. Bundan başka 
ge• Muudan gelmit bir çanak 
parça11 var ki bu da Etiler ile 
M111rlılar arasında ticaret müna -
sebeti mevcut olduğuna delil(lir. 

Türk -Yunan ticari itilaf ından sonra ............................................................................................................................. 

aha Geniş Mahiyette Bir 
Müzakere Kapısı Açıldı 

Uzak Şark~. 
harp bitmek uı 

Başta rafı Birind S 
yaptığı bir pazarlıkta, U 
adasına mukabil laıız 1'ut tel 
rını Ruslara nasıl yuttu 
dan bahsedilmektedir. J• 
Orta Mançuriyi 1906 
ıinde zaptetmekle ber•~e 
sıl Çinlilere bırakıldığıı1' 
sene sonra Rusların buraııtil 
kolayca elde ettiklerini 1111 

yorlar. 

müzakerelere Yunan başvekili ile, Ma~!~:~ :::::::o,,.::·'1~ı· 
Ankarada devam olunacak · :.0:::~:ı7~::;;:0'a:·: 
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ATJNA, 2 (Hususi) - Dün 
Yunan Başvekili, M. Çaldarisle 
Celal ve Numan Rifat Beyler ara
sında uzun bir mülakat vuku bul-
muş ve iki taraf ta Ticaret mua
hedesini imzalamak arzusunu gös
termiştir. Salahiyettar Yunan 
menabiinden çıkan haberlere gö -
re Yunanfotan tarafından ileri sü
rülen esaslar dahilinde, Ticaret 
~uahedesi esasları hakkında iki 
a raf arasında bir anlaşma hasıl 
:>}muştur. 

Bu anlaşma mucibince iki 
memleket arasında muayyen bir 
nispet dahilinde mal mübadelesi 
icra edilecektir. Takas usulü 
hazine bonolarile yapılacaktır. 
Yani Yunanistan Türkiyeden sa
tın alacağı eşyadan bir kısmım 

peşin bir kısmını da hazine bo· 
nolıırile ödeyecektir. Türk tacir -
feri, bu Yunan hazine bonolari· 
le Yunanistandan mal alacaklar
dır. Bugün M. Çaloaris ve Yunan 
Milli İktısnt nazıriyle Celal ve Nu
man Rifat Beyler arasında vuku 
bulalacak mülakatta mukavelenin 
teferrüatı ve hazine bönolarının 

nisp.eti tr._,pjt edilE;cektir. 
Türk - Yunan müzakeratının 

r---- - - - -
Kat'i itilaf yarın .................................................... 

imzalanacak 
AT1NA, 2 (A.A) - 1ktıaat 

Vekili Celal ve Hariciye müste
§arı Numan Rifat Beyler Baıve
kil M. Çaldaris ile uzun süren bir 
mülakatta daha bulundular. 

Mülakat esnasında Türkiye 
elçisi Enis Bey de hazır bulun • 
muttur. Bütün bu görüımeler o 
kadar samimi bir hava içinde 
cereyan etmektedir ki, ticaret iti 
lafı meselesinde iki tarafı mem-
nun edecek bir itilafa varmak 
artık iki tarafça muhakkak ad
dedilmektedir. 

Heyetimizin cumarteıi günü 
Atinayı terketmek niyetinde ol -
duğuna göre, kat'i itililf ın Cu
maya kadar imzalanması bek -
lenmektedir. 

bu müsait safhaya girmesi üzeri• 
ne Celal ve Numan Rifat Beylerin 
önümü2deki cuma:rteai günü t
talya vapurile İstanbula hareket 
eylemeleri muhtemeldir. 

Asarı atika camekanlarının birin- /eski nazarlıklar, kemerler, yazı ta-
de eski devir eşyası arasında yer
den çıkanlmış bazı buğday ve ar
palar vardır ki simsiyah bir man
zara almış olmakla beraber huğ -
day şeklinde bugüne kadar kal
mıştır. Müzede bir hayvanın kü -
rck kemiği görülüyor. Bir zaman 
insanlar tarafından bunun yelpa
ze olarak kullanıldığı anlaşıl·

mnktadır. 

Çekiç gibi kullanılacak taşlar, top 
arabası şeklinde oyuncaklar dik • 
kati celbeden şeylerdendir. Ya· 
kınlarında asarı atika bulunan 
köylüler eskiden bu aıarı atikayi 
ecnebilere verirler, fakat hüku
metten ıaklarlarmı§. Son zaman
larda alman tedbirler ıayeainde 

köylülerin bu çekingenliği zail ol
muıtur. Bu suretle yüz on, yüz 
yirmi liraya köylülerden toplan
mış olan eşyadan müzede bir ca • 
mekan vücuda getirilmiJtir ki şim
di bunn birkaç bin lira kıymet bi
çilmektedir. 

Müzenin beynelmilel Etnoğ-

rafya kısmına gelince, burası pek 
muhtasardır. Bununla beraber 
buradaki eserler arasında Türk 
Etnoğraf yasma büyük ehemmi
yet verilmiştir. Güzel Türk silah· 
ları vardır. Bunlar arasında bi-
rinci Kanuni Sultan Süleymana 
ait büyük bir kılıç ile Emeviye 
Devleti reislerinden Süleyman 
Bin Halide ait bir kılıç bulunmak-
tadır. Müzeye mukaddes Türk 
kağnisinin güzel bir nümunesi 
konmuştur. (Eti) evlerinin nü-
munesi vardır. Bu evlerde pence· 
re yoktur. Yalnız tepesinde delik
ler vardır ki bunlar pencere va -
zifesi görmek üzere yapılırmıf. 

Bundan sonra Türk ıan'ati ve 
oda eşyası salonu geliyor. Burada 

kımları, hamam takımları, çini
cilik eserleri görülüyor. 

Salonun duvarlarından birine 
Piri Reis tarafından (916) tari -
hinde Geliboluda ceylan derisi ü -
zerine yapılmış olup aslı T opkapı 
Sarayi mü

0

zesinde bulunan cihan 
haritasından bir parçanın kopya -
sı konmuş. Bu Amerikanın An
tiller kısmını da göıtermektedir. 

Müzede üç asır evvele ait ola
rak meşhur Üsküdar Çatması bir 
kadife seccade vardır. 

Kapatılmış olan tekke ve zavi
yelerden gelen eşya güzel surette 
tanzim edilmiştir. Bunlar arasın
da Hacı Bayramın hariç ceviz ka
pıaı, Bektaşilerin Kırk Budak is-

mindeki mukaddes tamdanları, 
Bektaşi ulularının boyalı resimle
ri (Bulım Sultan), bakır avam, 

keşküller, müttekalar, alemler, 
meşhur Yeniçeri Kazganı ıerifi, 

Bektaşi pelenkleri ve saire .... Son
ra tekke musikisine ait alat ve e
davet: Kudümler, neyler, defler, 
ziller, sancaklar, ıifa tasları Hacı 
Bayramın bizzat giydiği kavuk, 
muhtelif .. tarikatlere ait kavuklar, 

Rufai şifleri, coblar, mızraklar, 
teberler, Bektaşi kürsüsü ... ve da
ha sonra Türk işleme kolleksiyon
hlrı ..• 

İşte Ankara müzesinde kısa bir 
ziyaretin hatıraıı olarak hatırda 
kalan şeyler ... Müzenin gayretli 
müdürü Ü!.man Ferit Bey odasın

da bir yığın eşya arasında boğul

muş gibidir. Bunlar ve buraya 
bundan ıonra gelecek olanlar hep 
birer birer ta.anif edilerek müze
ye girecek, Ankara müzesının 

zenginliği her gün bi az daha ar -
tacaktır. Mehmet Asım 

Dün M. Çaldarisle Celal ve 
Numan Rifat Beyler arasında vu -
ku bulan mülakatta Yunan Başve
kilile Hariciye nazırının Anka
rayi ziyaret hususunda Türkiye 
hükumetinin daveti tekrar edil
miştir. M. Çaldaris Türkiye hü -
kumetinin bu nazikane davetinden 
dolayı tekrar teşekkür etmekle 
beraber, Yunan Hariciye nazırı -
nın Cenevreden avdetinde Anka -
rayi ziyaret tarihini tespit edece· 
ğini söylemiştir. 

Atinada cereyan etmekte olan 
siyasi mükalemelere g~lince; Yu -
nan Baıvekili M. Çaldaris iki hü
kumet araıında mevcut sıkı mu • 
karenetin daha bariz semereler 
vermesini temin için daha geniş 
mahiyette bir müzakere cereyan 
ettiğini teyit eylemiştir. Bu hu
sustaki siyasi müzakerelere Yu· 
nan Başvekilile Hariciye nazırı· 

nın Ankarayi ziyaretleri eınaıın -
da devam olunacaktır. 

ATINA, 2 (Hususi) - Sabık 
Yunan Başvekili ve Muhalefet 
FJTka51 reiıi; Mı V,: nizelosı bnı:ün 
Celil v.e.1iunıım_, R}.{at 6 ~ylerin. 
şerefine bir ziyafet verecektir. 

Başvekilin 
·zahatı 

Küçük san' atlar kanunu 
iki senede tatbik edilecek 

ANKARA, 2 (A.A.) - C. H. 
Fırkası grubu idare heyeti riyase
tinden: 

Meclis Fırka grubu 2·5-933 öğ
leden sonra T ekirdağı mebusu Ce
mil Beyin riyasetinde toplandı. 

Başvekil İsmet Pn~a grup heye
ti umumiyesine aşağıda yazılı me
seleler hakkında izahat verdi: 

1 - Ergani hattı inşaatına kar
şılık olan dahili istikrazın dört 
milyonluk birinci tertip muayyen 
müddet zarfında altı milyon 

beş yüz elli bin liralık his -
ıeye kayit muamelesi yapıldığı 

memnuniyetle anlaşılmıştır. Fırka 
grubu bu haberi yüksek bir se -
vinçle aikı§lamıştır. 

2 - Nafıa vekaletinin demir -
yollar in§aatı için aktedeceği mu
ka velelenf e bazı vergi muafiyet 
ve teminatı işlerinin fırka maliye 
encümenir.de tetkiki ve Fırka gru
buna bildirilmesi kabul edilmiş -
tir. 

3 - Yeni adli teşkilat kanunu
nun sureti tatbiki ve kanunun tat
bikine muktazi paranın temini i
çin bu kanunu tetkik edecek olan 
adliye, bütçe ve maliye encümen -
lerinin fırka grubuna müşterek 

bir rapor vermeleri kararlaştırıl -
mıştır. 

4 - Ecnebi tebaasından olan 
küçük sanatlar erbabının haziran
dan itibaren sanatten menolun• 

ferler inşa etmiş oliiP 
lar, yerlerini Japonlara 111 

niyetle terketmeği kabul 
11 

ler. Fakat ne olursa ols"' 
anlaştılar. 1905 te yapılaPJ 
mut mukavelesi mucibince'JI 
lar ve Ruslar !İmendifer b~ 
zerinde ayni salahiyete ti o# 
dular, beher kilometreye h 
şer kişi koyarak hattı ıııu 

·ıııe ya karar verdiler. Bu §1 . e 
hattı Rusların o kadar ifJP 
mıştı. Bu sebepten, Ruıl•rJ 
dilerini harpte yenmit ol•11 

lara karşı uzun müddet ~ 
kalmadılar. ~ teı 

Fakat, son zamanlarda ltıe,,il 
J te'ltıi raftan Japonyada yapı al1 ~ ~ 

vik propagandası, bir tara Jı telere 

ponların Mançurideki aS~ 'orıta 
rekatı gerginliği arttırdı. llırı 1\\ 

lar, ecnebi propagandasın'Jt ~)ra 
ade etmek istemediler· . d\l\da. 
Mançuriden atılmak, Sahı.l•' ltıııta. 
sının yar11ını kaybetmek 
ıinden çekindiler. . ,f A. 

Ve iki taraf on sek•' 
veline gelinceye kadar ~Jı S NE: 
ımrp bct§huh. Sonra &iP ,j b•OOo 
tışh. lktısadi olsun, siya•~ tlrk 
lerden olsun iki taraf ta e bi 
mekten çekinmişti. F akıı.t il/ :'Yi 
ri §imendiferleri meselesı~ 1, )'ttto 
yet yeniden gerginleşti. Ç•" l ltr} 
pılan bütün muahedelerdJ lt~.r 
çuri şimendiferlerine mu'f ,fS C\ıd 11\ 

amudi tren hattı yapılmaJtl t ' 
dı konuluyordu. Halbııl<İ l /\ 
den beri, Çin şimendiferler -1 
panyası taraf mdan binlerce 'f 

•• )ı-1 
metre bu memnu şeraıtı 
yapıldı. Ve Dairen limalll,ıı. 
meğe, buna mukabil Hu -

1 
d•· 

limanı zenginlesmeğe bilf 
1 

Bir senedenberi, bu treıı i 
rı, "Mançokuo,, tarafınd"11 ,ı 
ediliyor. Fakat bütün ısılı,1. 
uçurulmuıtur. Ruslar, b~ ~ 
daki lokomotif ve trenterı 
len çektiler ve Sibiry• ,. ''J 
aldılar. Dairen limanın~ ş-,_ , 
ile olan münasebeti azal •·r'~.J 
nakliyat Mançuriyi dö~ı;'~j 
baroosk' dan geçen ve d ıı 'f' 
tok'u zenginlettiren yol • , 
lacaktır. tf'l.ı r.,.,.,,, f 

Japonlar, Mançu 1 r1'~ f 
ting hattını, Sonth Ma11~ ;ıtij 
keH namına satın alfll J~.ı 
lar. Ruslar razı aınııı•ı t• fe~ 
lar, kendilerine nakit p• 1""· 
eski borçlarına mahıUP er.,.,-j/ 

istiyorlar. Vaziyet b~:rt• it'"' 
dir ve her iki taraf:;;:tSı ~dl'' 
du boyunca ailahlanııı• 

ıuuıııııııttıııııııııııınıııı1111K1ıı11J1111111 ·~ 
Hususi haberle~tl~ 
1 O uncu saytf adi ~ 

11t1llllllRlll ·· .,J 
ıııııı111111ııııııııııı1111111ıııııııı111ıııııııı , ... ı 

maları hakkınd~İ :~) 
::;k·:;!:!:~~~;:, :J ~ 
Başvekilin izahatı u~';;1' j 
memnuniyetle tel&k'k1 



Moskovada 
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~cı b0.~Yet merkezinde 
pC ou '•k • Yu bir bayram 

~OSf\oyA . 
1·e S &'Ünd , 2 (A.A.) - Bır -

•ııı enber' M k ııı . tea'id' ı oa ova, 1 mayı- , 
.n: dıtıı b'ı ınc hazırlanıyordu. Sehir 
D" } r fenl'k 4 

Ordu. 1 ınanzaraaı arzedi -
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Aylıklar 
Darülfünunda esaslı Ekalliyet mektep

tadilit yapılacak, diyor J lerinde Türkçe 
muallimleri 

Darülfünun Türk üniversitesi ismini 

Profesör Malş 
············································································ 

dün geldi 

SOHBETLER 
--~~------------
Ç o c tt k davası 
Şuklife Nihal Hanımın, Hima· 

yeietfalin Çocuk haftası münase -
betile neşrettiği kitapların beşin· 

cisinde "Çoculdanmız,, serlavha • 
lı bir yazısı var. B:ı kıyrr.etli edip, 
şair, muallim ltadımmrz, çocuk da
vasının, çok :ıcıldı bir safhasını, 
bütün çıplaklığı ve bütün doğru • 
luğu ile bize gösteriyor. 

d~h ~ddeler 
ı ~hakı • ıneydanıa.. bahçeler 1 M M l .. "" . 1 1 .. .. t .. 

eh t'fta 1 arla d~natılını,;ır. Her ta_ a ıyor. . a Ş ffiU(iıerrIS er e gorUŞ U 
Taahhütnamelere rağmen 

muntazam para 
alamıyorlar 

"Bu büyük yarayı neresinden 
tedaviye başlamalı,, diye kendi 
kendine soran Şukiif e Nihal Ha
nım diyor ki: 

"llel' mektebin müdiirii, Jıcr nwk
tcbin boraları bilirler ve görürler, ki 
talebenin lınncn yarısı çıplak ı·e doğ· 
ru manasile açtır. Birkaç ilkmektep 
lalcbesi11e bazı cemiyetler tarafırıdarı 
lıaf tada i/;i ü~ öğle yemeği rcrilmel:
le, memleketin aç çocukları doyıırul· 
muş olmaz. l'C'mek zamanlarrnda 
çncuklarm arasında ~öyle bir dolaşa

rak taleb(•yi gözden geçirmi;ı olanlar, 
bilirler, ld scfcrtasları içinde sıcak 
11c111c•k yiyenlerin yanında elindeki 
kirli gazete kağıdının bir kenarını a. 
çarak sıkıla sıkıla arasındaki /:uru 
ekmeği koparıp ağzına gütüren, yüz 
paralık bir simitle balıçe köşelerinde 
karnını doyurmağa ~·alı~an, ne bir ku
ru ekmeği, ne de yiiz paralık simidi 
de bulamıyarak arkadaşlarının ya
nında kiiçüciik gururunu kurtarmak 
için: "/ ştaltam yok; canım istemiyor,, 
r/iyc ısını/ lan bil(' çı!.-amıyan yavrular, 
bir çoklarımızın pek fazla doyduğu 

e")~e lllayıs par l 1 .. .. •. , 
iııı'\. ~Uhte}jf 0 a arı goruluyor Geçen sene Darülfünunun ısla-
~ ~ 'lllalath mahallelerin fabrika hı hakkında tetkikat yapmak üze-
e~ 0 dukları nnelerinin elde · etmi~ re Maarif vekaleti tarafından çağ
;/ı 'a.J>lara teınud~·aff akıyetlere ait he-1 rılan ve buradaki tetkiklerini biti-

e S ıa uf edT ~ V lat lO d 1 ıyordu. rerek bir rapor veren İsviçreli pro· 
f llı?tchil0" k l' a Kızıl meydanda fesör M. Malche bu raporunun 

J 1 l'aJ>tırı} 1 atına bir geçit res • tatbikatile mefgul olma11 için Ma-
S•-ı· rnı§tır. 'f kA l . f d k ı ltt ~ ıne'in v d•w .. A arı ve ·a etı tara ın an te rar ça-

lı-~ .ııının l . e ,. ıger hukumet er - ğırılmıftı. Profesör Malche dün 
\'ııc d enıne ın 

oJI ~ .. U e oct' .
1 

ınezarı yanında sabah lsviçreden lstanbula gel -
'OliJ ı) ırı tn. J • J ltı llrtıeleri lkış 0 an trıbünde miştir. Öğleden sonra Darülfünu -

~ '4lır. a 1tlarla karşılan - nu ziyaret ederek bazı müderris -

f h ~tfirler g . lerle görü~müştür. 
\~nınuşiariıt resıninde ha:ı:ır Profesör bugün Ankara ya gide-

Jı ~ l 0ı-chilov' ır. rek orada Maarif vekaletile tepıas 
df ~' 0 rdunun un nutkundan ve Kı - edecek, vazifesi hakkında talimat 

l ~ k ınutat y · . d b h ' eri k t eınının en son aldıktan sonra tekrar uraya ge -
; t~kilatı 1 

ant, .arl~alarrnda lale- lecektir. Profesör için Darülfü -
~ee,,~llerj ol~e ~aır teşkilat mü - nunda çalışma odası ayrılmıştır. 

~ ~ı Yap mı lugu halde bir geçit Darülfünunun ıslahı etraf mdaki 
~ eyd f ardır. tetkik ve faaliyetlerin tadil dev -
~ ~ele an Üzeri d . 

'o l' uçrnuı:t n e hır çok tayya- resi içinde bitirilmesine çalışıla -
' llra ~ ur. G . . 1. llın 8.Jllele ko eçıt resmınden cak ve Darülfünun; önünmüzdeki 
/ b llı~"aff akı lla_rı~ 5 senelik pli.- ders senesi başlangıcında esaslı 

d ~takları Yelını temenni eden 5urette ıslah edilmiş olarak "Türk 
\ııd Ve §e 'tl ,.. a.rı hald rı eri hamil ol - Üniversitesi,, adı altında faaliyete 

"'1tl d e bi · a.r ır. r ge~ıt resmi yap - geçecektir. 

A:nıetik Maarif vekaletile profesör Mal-
.ı.v kada komünist ehe arasındaki mukavelenin müd-
11'.· N deti bir nisandan itibaren bir sene 
~ S ~VYORJ( lYamı dir. Yalnız profesörün bu zaman 

b
1 

1 kollıii ·' 
2 

(A.A.) - Dün içinde üç ay mezuniyet hakkı var-
~ l ık b. nıa Nevy k' -
ıı de h' ıt tııahalle . or un kala • dır. 
y ıt n" •ı olan E t s·d illa • Urnayj§ aı ı e· Profesör Malche dün bir muhar-

dı-..Y•tsiler, ha b.Yaprnıılardır. Nü- ririmize cunları aöylemi•tir: 
"Rorı r ı tenı · ı 3' 3' 

t~ 1 ta.gvirin · 81 eden bir "-Türkiyeyi tekrar görmek ve 
llıl:r~ı ihtiva ~d:c harp aleyhinde burada tanıştığım Türk dostlarım-

a· lllıtlardı n bayrakları do- la görüşmek fırsatım bulduğum -
r-.. •tılerc:e r. 
·11de . ıosya.list . dan dolayı çok memnunum. Bu 

Retırerek d te hır alay vü· defa Türkiyeye Maarif vekaletinin 
Alınan ola.şınıtlardır. teknik müşaviri vazifesilc gali-

Ecnebi ve akalliyet mekteple -
rindeki mualimlerin düzgün aylık 

· alamadıklarını ve bunun için ma
arif idaresinden bu gibi mektep -
lere imzalatmak üzere yeni taah
hütnameler gönderildiği yazılmış-

ı
h. 

"Mektebimizdeki Türkçe mual
limlerinin aylıklarını her ayın ba-

Profesör Malç 

neki vazifem şimdikinden başka 
idi. O zaman benden Darülfünun 
hakkında tetkikler yaparak bir ra
por vcrmekliğiın istenilmişti. Bir 
çok zatlerin fikirlerine de müraca
at ederek malihnat toplamış ve fi
kirlerimi bir raporla bildirmiştim. 
Du defa ameli sahada çalışacağım. 
1:se ba~lamazdan evvel Ankarada 
Maarif vekili Reşit Galip Beye 
hürmetlerimi bildirerek vazifem 
hakkında malUmat alacağun. 

Darülfünunda esaslı tadilat ya -
pılacuktır. Evn~lcc yermiş oldu -
ğum raporun hu işte ne dereceye 
kadar nazal'I dikkate almacağım 

bilmiyomm. Mamafih buraya tek
rar çağııldığnm nazan itibare ala
rak hiikmediyorum ki, raporum 
pekte beğcnilınemi~ değildir, Be -
nimle yapılan muka,·elc yalnız da
rülfünuna dairdir. Mamafih ben -
den alelumum maarif işleri etra -
fında da fikirlerim sorulduğu za -
ınan tabii ınahnemnuniye cevap 
\'eririm. Nitekim geçen defaki ,ge

şında muntazam vereceğimizi ta -
ahhüt ederiz,, diye yazılı olan bu 
taahhütnamelerden sonra da he • 
nüz Türkçe muallimlerinin aylık • 
larını muntazam vermeyan mek
tepler vardır. 

Ezcümle latanbuldaki bir akalli-
yet kız lisesi Türkçe muallimleri 
henüz mart aylıklarını bile alama
mı§lardır. 

Tıbbiye 
Bayrama hazır

lanıyor 

Bu seneki bayram her se
nekinden çok parlak 

olacaktJr 
On iki mayıs cumaya tesadüf e· 

den Tıbbiyeliler günü için Tıp ta
lebe cemiyeti, hazırlıklara devam 

etmektedir. Bu sene yapılacak tes' · 
idin, geçen senekinden daha etraf-

şu toprağın çemenli yolları üzerinde 
kocaman, ka11lı bir yaradır ... 

Mektep dı§ında/.:i acılar çok dalıa 

sayısızdır. Babası işten çıkarılan üç 
yaşında b!r çocuğun: "Ekmek!., diye 
geceleri Jıaykırmasına dayanamıyan 

annesi, uyusun diye yavruyll bayılm • 
caya kadar dövnıü~tür. Hepimizin 
yüzünii kı:arlacak olan bu l'ak'a, bize 
ralıat, tok uykumuzda ,azap ('erecek 
biiy;ik arılardanrlır.,. 

Filvaki bu acı çok büyüktür. 
Şüphe yok, ki Hirnayeietfal Ce

miyetinin çocuklarımız üzerinde 
büyük bir hakkı, büyük emekleri 
var. 1-Iir:nayeietfal on sene zarfın
da altı yüz bin çocuğa bakmıştır. 
Yalnız geçen sene bakılan çocuk -
!arın adedi 145,000 dir. Bu sene 
300,000 çocuğa bakacaktır. Hi
mayeietfale her vatandatın yardr..'11 
etmesi en mukaddes borcudur. 

lı bir tarzda olması için çalışılı - Fakat bir cemiyet ne kadar çalış -
yor. sa, bir cemiyete ne kndar yardım 

1 "' Yada milli gu·· '-'Ontl11. Marta kadar burada ka -
"Yıa h . n " 

1t1·aı ~~llN 2 4dıaesiz ge~ti larak bazan Ankarada, hazan da lişimde de ayni surette hareket et
!stanbulda çalışac:ığml. Geçen se-1 miştim. ı li. ' (AA 

~ibi b~ !Ünü dün. 
8

·> . - Alman 
bir h ı.ıtun Al erlınde olduğu 
~U~ tye~a.nı k ına.nyada da büyük 
ı... lthirl ~ utlulanınıstır B" 

Ogün, Tıp fakültesi konferans edilse, çocuk davası başarılmış ol
~alonunda toplanılacak, Fakülte maz. 
Reisi Tevfik Recep Bey bir nutuk- işte 145,000 çocuk bakıldığı se· 
la merasimi açacak, en kıdemli ne, Şukuf e Nihal Hanım, mek
müderris Besim Ömer Paşa, mü - teplerin iç ve dı§ındaki acıklı man
derris ve muallimler namına bir zarayı önümüze sürüyor. 300,000 
nutuk söyledikten sonra, Tıp tale- çocuk bakıldığı gün de, rahat ve 
be cemiyeti reisi Furuzan, sivil ta- tok uykumuzu bize zehir edecek 
lebeden Rüknettin Beyler ve as - ayni şeyleri duyacağız. 

.,.., · erın k 4 • u • 
b· ı!lira.k e serisinde b 
•ne " eden) . . ayra -a 'l'dığı b• ~r.ın bır kaç yüz 

d tı-Jind ıldırılınektedir. 
'Ya e İern Ih 

t\ı d ' ı~kdıı.n ın P~ of ıneydanın-
lıt erasırn b 'Ih 

'iı~ at olrn 1 assa ıaya-
'~ııd: d~ıl'lluıt::tur .. ~~ibünler ağız 
fttle hukurn Trıbunlerin orta • 
~ r hey . et a.zalarile b .. t .. 

t\e h ett ve t u un se-
llltttt eyer a.yya.relcrle gelen 
'' 'l'd ı rnurahh l thiJ .~· i ribij .. .. a~ arı otur -
~l'- dı~i k nun onunde g" .. 

~~· adar ozun 
t\ ille,· uzanan kesif b. 

ı lneyd ır 
~ anı dolduruyor • 

l~h· 
~!an~a ithalat 

\' v ~so llıısyonu 
J-.n, - VA 2 
l'·'tıdan: • (A. A.) - Pat 

~<>je
1

~&.ı-et ko-· . 
~ Vırı · .. .ıgerı · 
~ ith rıya,er nıuavıni M. 

de,. '''t ko .
1 altında bulunan 

·~ tn" rnıa l 

Muhiddin Bey geliyor 
On gündenberi Ankarada bulu

nan vali ve belediye reisi Muhid
din Bey bir iki gün zarfında lstan
bula döneceği tahmin edilmekte -
dir. 

lstanbul manzaraları 
Belediye seyyahlar şubesince 

hazırlanan İstanbul manzaralarını 
gösteren broşürün Devlet matbaa
sında basılmasına başlanmıştır. 

Şimdilik 30000 kadar basılacak 
olan bro§Ür ecnebi tehirlere gön -
clerilecketir. 

Buz ihtiyacı görünüyor 
Bir iki gündür havalar ısındığı 

için gürılilk buz aarf iyatı fazla la, -
mı§tır. Belediye bundan sonra her 
yerde buz bulunması için muhtelif 
semtlerde büyük depolar bulundu
rulmasını temin edecektir. 

tı'at h Utekkep ron arı reislerin . 
teı111 . eyetj M 0 

kan hususi bir ik - İşçilerin sıhhi muayenesi 
~· .. ı '!tir ~. oı ova.dan b 
"'"'r , 'YlUt hh uraya 
>~ ı sıı~ty a aslar, Lodz'i 

~d~ ayı Ve Gd . ' ' 
~ eklerd. Ynıa yı zi • 

' \lı-~hh ır. 
e~t' ~•lar .11 ''~e •le 3 ' mı i ha.yarın mü-

t..ı tf gt · mayısta 
-""lllttd· Çıt res . Yapılacak 

' ır, tnıne ittirnk ede • 

Ahçı, berber, lokanta gibi yer -
lerde çalı§anların muayene edile
rek sıhhat cüzdanları . almaları i
çin Nisan nihayetine kadar olan 
ınüddet bitmediği anlaşılmış, 
müddet 15 mayısa kadar uzatıl -
mı,tır. Bu müddeti geçirenlerden 
para eczası alınacaktır. 

Kaçak asker cıgarası 
Balatta oturan Edirneli Ali dün 

elinde bir torba ile aragümrük 

taraflarında dolaşırken çevrilmi§. 

torba içindeki 96 paket asker siga-

rası müsadere edilmiştir. Ali, ci

garaları kendisi içmek için aldığı-

nı söylemiştir. 

"""" .... r:a:eemm .. .a1 
...... -._ 

VAK 1 T 
tiUndellk, Siyasi Gazete 

lsta.nbul Ankara Caddesi, V Ah.."TI' }"Urdu 
Telefon Numaralara 
Yazı işleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

rcl1:Tat adrecıı: tstanbul - ·: AKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri = 

Seneli': 
6 aylık 
~ aylık 

l aylık 

'Ti1rklye 
HOO Kr. 
750 • 

400 .. 

150 " 

Ecnebi 
2700 Kr. 
1450 • 

>.(10 • 

arıo • 

keri talebe namına da bir genç söz Çocuklarımızı kurtarmak için, 
.. l. ki d' Himayeietfali, yardım kabul eden 

soy ıyece er ır. . .. . . 

N ki b
. . C l R 't hır devlet muessesesı halıne sok. 

utu ar ıtınce, em<l , eşı .. 
'ı mak, çocuklarımızı muesseseye 

Bey ve arkadaşları tarafından kon b · t k · k ı · b l ı er.ımse me , ın ı a a ma etme >: 
ser verilecektir. Ressam Hüseyin lazımdır. 
Turgut Bey de, merasimde hazır inkılabın çocukları aç kalmaz
bulunanların portrelerini çizecek- lar, kalamazlar ... Hem mideleri 
tir. dolar, he.m de beyinleri. 

Daha sonra, davetlilere fakülte- Çocuklarımızın mideleriyle be· 
nin laboratuvarları gezdirilecek - yinleri bir elden idare edilmeli· 
tir. Gece de, Tokatliyanda bir top- dir. 
lantı tertip edilecektir. SelAmi lzEel 

Bu vesile ile, Türkiyede Tıp ta
rihine ve doktorluk faaliyetlerine 

ı ait malumat tesbit c:len re!ir.ıli l:ir 

borşür ne§rolunacatkır. Bu broşür
de Profesi>r agreje Ahmet Süheyl 

·-
s~ıanik sergisi müdürü 

iştirakimızi istiyor 
~elanik sergisi umum müdürü 

Mösyö Permanos dün İstanbul Ti-
caret odasına gelerek oc.!a reisini 

B. tarafından eski Türk hekimleri-UAn OcreUeri : ziyaret etmi§ ve sergi hakkında 
nin Çinlilerle tıbbi münase~etlcri-P.esmı 114.nlnnn bir satın 10 Kuruş - cörüşmüı:.tür. Mösyö Permanus 

ncart ıuı.nıımn bir ı;atırı , .. 5 ı~uruş ni ve onlara teka::ldümle:dni isbat 1 k ~ · · · M dün a ı::.am Atinaua gıtmıştır. u -
rıcaı1 Ulnların bir santim• 25 Kuruş · h 11 1 ır J ve ıza yo :.ı yazı an bir tetkih rnaileyh Atinada bulunan lktısat 

KUçUk ilinlar: makalesi de bulunacaktı&. ve!tilimiz ile de görüşerek mem -

sır defası so iki defası :>o Uç dctası >.:> I Diğer taraftan, Tıp talebe cemi- lehetimizin sergiye geniş mikyasta 
dört ıreruı 7:> ve on dctası 100 kuruştur. r t d R b' 
Uç aylık uan vercnıertn bir dctaın mecca· ye ı emmuz a omanyaya ır !e- iştirakini istiyecektir. 
nendir. Dört satırı geçen ııtınların razıa yahat yapılmasını düşünmekte - Öğrendiğimize göre Balkan Ti. 
satırları neş ·kuruştan hesaı:> e;fütr. Jir. Bu seyahat, müderri3 ve mu • caret odatı Selanik !:ergiaine işti-

\. t/l :ıllir.ılerle birlikte ~·apılacaktır. rake karar vermiştir. 
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Bir Bulgar talebenin deli-( KISA HABERLER), Bugün matinelerden ;ti~'(•• ... 

rerek bagv ırıp çag"' ırması Bursalı G:J;'ı~:~. mahkOm OPERA da Çarşamba 

3 Mayıs 

7 Muharrem 

Bu genç kendisinin hırsızlar tarafından 
basıldığını sanıyor, haykırıp duruyordu 

Evvelki gece dişci mektebi ta- f dakika geçmemişti ki, süküt bul -
lebesinden bir Bulgar birden bire du ve; 
delirmiş, Tıbbi Adli müessesinde - Artık polis çağırmayın, iste-
müşahede altına alınmı§trr. mez dedi. 

Küçük Ayasofyada Mehmet Pa- Yatağa girdik, yarım saat geç · 
şa mahallesinde Külcü sokağında memişti ki, bütün odasının pençe· 
16 numarlı odada dişci mektebi relerini ıürdü ve yine feryada baş
talebesinden Petrof oturmaktadır. ladı. Bunun üzerine polis çağırdık. 
32 yaşında olan Petrof iki sene ev- Odasının kapısı açılarak içeri gi • 
vel tahsil için lstanbula gelmi§tri. rildi. Bir köşeye büzülmüş; hala 
Petrof bu eve üç ay evvel tatın • polis diye bağırıyordu. Hatta bir a. 
mışbr. Sabahleyin mektebine git- ralık etrafa tekme savurmaya baş
mekte, öğleden sonra odasına çe· ladı. yumrukla iki cam kırdı ve ni
kilerek derslerine çahımaktadır. hayet elleri bağlanarak bir otomo
lmtihan zamanı yaklaştığı için son bile bindirildi.,, 

günlerde çahtmaya ehemmiyet Petrof polis müdüriyetine geti -
vermiş, odasından çıkmamaya rilirken yollarda da bağırmı§, za-

\ haJlamqtır. Petrofun oturduğu e - brta doktoro tarafından yapılan 
vin sahibi Ermeni Madam diyor muayenesinde asabi buhran geçir
ki: diği ve Tıbbı Adli müessesesin· 

"Petrof hali vaziyeti itibarile de mütahedeye alınması icap etti
bizo yakınlık gösterdi. Kendisine ği tesbit edilmittir. 

mt katta iyi bir oda verdik. Arka- M. Petrofun Bulgaristandaki a -
aaşlan çokça gelip gitmezlerdi. ilesine de arkadaıları tarafından 
Bir kça gün evvel odasına girmit· telgraf çekilerek vaziyet bildiri! • 
tinı: mittir. 

- Madam, dedi. Benim oda 

karşiki evlerden iyice gorunuyor. Muhtelit mübadele komis
Şu perdelerin üzerine daha kalın 
ib~r perde daha örtün. 

Ben bu sözlere şaıtım. ihtimal 
aers çalışırken ikar§ı evlerden ba • 
kılmasına kızıyor dedim ve bir 
perde daha taktım. Dün (evvelki) 
gün aaat dörde doğru eve geldi. Ü· 
dasına çekilerek dersine çalı§tı. 

Sonra yemeğe çağırdık. Hep bera
ber sofraya oturarak yemek ye -
meğe başladık. Kendisi bir kaç 
gün evvel sokakta yemek yemi§, 
hastalanmıf, bunun üzerine de o 
da bizimle yemek yemeğe başla
mıştı. Bir arahk yemekte ansızın 
bir düşünceye daldı. iyi Türkçe 
bilmediği için kendisile fazla ko • 
nuşamıyorduk. Bununla beraber: 

- Mösyö Petrof. Ne oldun? di
ye sordum. 

- Hiç bir şey yok, diye cevap 
verdi. Yemekten kalktıktan ıonra 
odasına çekildi. Bizde odamıza 

çekildik. Biraz sonra sokağa çıkı
yordum. Baktım Petrofun odasın
da elektrik yanmıyordu. Nazarı 

dikkatimi celbetti. Çünkü hemen 
her gece ha,ının ucunda yaktığı 

elektrik altında derslerine çalışır -
dı Geri döndüm. Kapmnı vura
rak; 

- Petrof, su !i§esini verin de 
doldurayım dedim. Bana yalnız, 

efendim cevabını verdi. Başka bir 
ıey söylemedi. Zaten daha evel bü
yük anam suyunu verdiğinden da· 
ha fazla ısrar etmedim.. Misafirler 
geldi oturduk. On buçuğa doğru 

misafirlerimiz gitti. Petrofun oda
sında elektrik hala sönüktü. Yata· 
ğa girdim. Bizim Mösyö de gel -
mi§, saati kuruyordu. Tam bu sıra
da, §iddetle bir camın sürüldüğü -
nü ve: 

- Polis, polis yokmu bu mem
lekette? Yetişin beni öldürüyorlar. 
Hırsız var!. ... diye bir haykırı§ işit
tik. Bu feryat Petrofun idi. He -
men odasına kottuk. Mutadı hila
fına kapısını sürmelemişti kapıyı 
açmasını söyledik ve ne için bağır
dığını sorduk .• 

- Çabuk, çabuk dedi, bana po· 
lia!erin en büyüğünü getirin, beni 
hırsızlar öldürecekler, işte kapıma 
geldiler! diye cevap verdi. Bir kaç 

yonunda bir tasarruf 
Muhtelit mübadele komisyonu 

umumi heyeti yaptığı bir toplantı
da komisyonun muhasebe müdürü 
M. Stelyanidis'in vazifesine, tasar· 
ruf makaadile nihayet verilmesine 
karar vermiıtir. 

içtimada bundan başka, üç kişi
yi alakadar eden münferit mesele
ler hakkında hakem kararları 
Türk ve Ylfnan heyetlerine bildi· 
rilmifrtir. 

Lehistanın milli bayramı 
Bugün Polonyanın milli bayra

mıdır. Bu münasebetle bu sabah 
saat 9,30 da Beyoğlunda Sainte 
Marie Draperis kilisesinde bir ayin 
yapılacak, Polonya konsolosu M. 
Wegnerovicz saat on birle on iki 
arasında lstanbuldaki Polonyalı. 

ların tebriklerini kabul edecektir. 

Arnavutluk elçisi 
Yeni Arnavut elçisi Cavit Bey 

dün aktam Ankaraya gitmiştir. 

Cavit Bey bir kaç güne kadar iti -

matnamesini Reisicümhur Hazret

lerine takdim edecektir. 

Yeni gelen seyyahlar 
Dün Jstanbula Stella Polariya ve 

Monte Rose vapurlarile seyyahlar 

gelmiştir. Seyyahlar bugün ayni 

vapurlarla Suriye 

deceklerdir. 

limanlarına gİ-

Fransız edibine geçmiş 
olsun 

Şehrimizde bulunan maruf Fran
sız muharriri M. Piyer Kent dün 
akşam muharrirlerimizden Fikret 
Adil Beyle birlikte ve otomobil ile 
Galatasaraydan geçerken otomo -
bilin tekerleği polis itaret memu
ru mevkiine çarpmı:ı ve tekerlek 
fırla.mıftır. Bu sakatlık üzerine 
otomobil bir !ı::aç metre sürüklen -
mi§ ve içindeki iki muharrir bu ka
zayı bu kadarla atlatmı§tır. Gerek 
Fransız edibine ve gerek muharri
rimize geçmi§ olsun. 

Bursa suçlularının Çorumda ya
pılan muhakemeleri bitmişti. Tef· 
him edilen karara göre Mehmet 
oğlu lsmail, lbr~him oğlu Cemal, 
Ali oğlu Yusuf, Eyüp oğlu Hacı 

Yusuf beraat etmişlerdir. Muin 
oğlu İbrahim, Mehmet oğlu Şahin, 
lslam oğlu Seyfeddin, Ahmet oğlu 
Salim, ikişer sene ağır hapse, iki
şer sene nezaret altında hulunmı· 
ya, Hasan oğlu Mustafa Hilmi, 
Ömer oğlu Ali, Mehmet oğlu Ha
fız Ali, Aziz oğlu Ali, Mehmet oğ
lu Osman, Abdülaziz oğlu Eşref 

altışar aya, Mustafa oğlu Halil, 
İsmail oğlu Hüsnü, Mustafa oğlu 
Mehmet, Mehmet oğlu Mustafa, 
Hasan oğlu Süleyman, Hatim oğlu 
Mehmet, Akar oğlu Mehmet birer 
sene ağır hapse, bu kadar nezaret 
altında tutulmıya, Süleyman oğlu 
Hafız Tevfik iki buçuk sene ağır 
hapse, ayni müddet nezaret altın
da bulunmıya ve mahkumların 

hepsi de 4800 kuruf mahkeme 
masrafını ödemeye mahkum edil -
mişlerdir. 

Zilelilerin . muhakemesi gizli o -
larak devam etmektedir. Tevkif 
edilen avukat Servet Bey kefalet· 
le tahliye edilmiştir. 

Kü~lik san'atlar 

Küçük sanatlar kanununun tat· 
biki esnasında dükkan sahibi ola
rak sanat icra eden ecnebiler için 
bir sermaye haddi teshit edileceği 
hakkında bazı gazetelerin yazdık
ları haber asılsızdır. Bunlar, pat -
ron olarak, sanatları ecnebilere, 
menedilmiş olsa dahi kalacaklar • 
dır. 

Ecnebi usta ve kalfaların elle
rindeki vesikalar da alakalarına 
göre lktısat, Nafıa veya Ziraat ve· 
kaletlerince tetkik ve tasdik edile -
cektir. 

Tebaamız olmak istiyenler 

Türk tabiiyetine geçmek üzere 

hazirandan beri hükumete 2300 

kişi müracaat etmiştir. Bunlardan 

hin beş yüzünün müracaatı kabul 
edilmiştir. 

Eş kanunu layihası 

Ankaradan gelen haberlere gö -
re lktısat vekaleti iş kanunu layi -
ha&ı hakkındaki tetkikatını bitir -
nıiştir. Layihanın bu içtima dev -
resinde mecliste · müzakeresi ümit 
ediliyor. iş kanununa içtimai si
gorta mahiyetinde bazı ahkam da 
ilave edilmiştir. 

Amele iş esnasında bir kazaya 

uğrarsa kendiı;ine sigorta şirketi 

zarar ve ziyan verecektir. Amele -

nin sigortaya girmesi mecburi ola

cak, patronlar da buna bir nispet 

dahilinde para vereceklerdir. Si -

gorta gruplarından birisi bu i~i al

mak için şimdiden müracaat et
miştir. 

Sıgara, şarap, rakı fiyatları 

Tütün inhisarı idaresi, en çok 
satıh::ı sigara nevilerinin fiatlerin
de yekun tenzilat yapmak için tet
kikata ba§lamı~tır. Lüks sigara 
sarfiyatının azalmasına mukabil 
fiatleri ucuz sigara &arfiyatının 

arttığı dikkati cetbetmektedir. 
Şarap ve rakı fiatlerinin biraz 

indirilmesi tasavvuru vardır. 

Talebenin vapur gezintisi 

Türk talebe birliği 12 mayısta 

bütün tahsil gençliği için bir va-

pur gezintisi tertip etmek 

hazırlıklara başlamıştır. 

üzere 

2 büyek film birden 

Viktorya ve Hüsarı 
IVA" PETROVITCH ve 

QRETL THEIMER 
tarafından temsil edilmiş muazzam 

Ye feerik 'ahneli operet 
VE . 

Vatan Uğrunda 
Hus diktatörlerine kar~ı gençliğin 
islAhı, hukuku arıvan ve hüriyc:i 

isteyen bir milletin fed:ıkAılı~ 
Baş rolde: J .\D'\ IGA S\lOSARSK.\ 

'-------m(2812'---~ 

Bu Aktam 

ELHAMRA 
Sinemasında 

2 büyü({ ve güzel film biıden: 

AŞK MODASI 
ıu:~ATr: ~1CLLER \'C GEORC 

J\LEXA:'\DF:R tarafından 

CANDAN Seviyorum 
FER~ı\ND GRA \"E\" ,.e FLORELL 

taıafından 
Tenzil~tlı fiyatlar : 1 Iususı 

Dühuliye 30 kuruştur. 
50, 

'--------2809) __ ,,,, 
Bu ak,am 

MELEK 
sineması, sinemanın en güzel ve en 

kuvretli arti5ti 

JOA" CRAWFORD'u 
CLARK QABLE 

ile beraber temsil ettiği bir aşk ve 
ihtiras \'e lüks filmi olan 

.SAT 1L1 K AŞK 

C.iın do~uşu 4,57 

Guo l·atışı 19,C•u 
Sabah namazı 4,15 
o~ıe namazı l '.11 
(~indi namazı 16.ıJ 

.Al;~am namazı 19,0li 

Yatsı namazı 20,sıı 

im at 3.02 
Yılın geçen ı:Dnlert 1!!3 

lı:.alan , 243 

\... ~ 
HA \ "A - 1."eşllköy aııkerl 

:r:lnden ''erilen mıılıimata gört!'> 

kııımf'n bulutlu , .e mUtaha\'lil 

den rilıgArlı olacaktır. 11 -

DUnkU sıcaklık ı·n faıla :!1• t ~ 
rece, bava tazylld 760 mıuıottıf 

BugUn 
ISTANBUL: ~ 
18 den 18,45 kadar saı: (~ 

18,4.5 ten 19,10 kadar Orkeıt~11 , 
19,30 kadar Doktor Tevfik l~ 
fmdan verem hakkında. konfe,; 

%0 kadar Orkestra. %0 den ıo)f 
s• (Hamiyet Haııırn). .20,30 dJlP 

(Seniye Hnnmı). 21 drn :!1.SO :Jİ 
(Mahmure Hanım). 2J,80 daP eti" 
Orkestra, Ajans, Bor!>& haberi 

;yarı. 

A N K A R A (155S IJI.) 
ıs"" 1!,SO - lSıSO Gramofon. ~ 

yaS<'tl .cUmhıır fUArmonlk orlt 

Ou\·r.rture FreltchUt:r:. Orlcestfll f.)• 
keman konseri (Ekrem Zeki 8- .pi 
19,1.S Gramofon. 19,15 - :zo,ıO ·l 
kl81. 20,10 - Ajanı haberleri ,e 

ru. 

V t Y A N A (518,1 nı.) J 
12,30 Konser - 1s,ıo rtAk ""' 

S{'r - 1 '7 Kon9er - 20 pı3-.ıı' 
!0,t.S Konıer - %2,!ro Dan!!· 

lt\" tamamen sözlü ve şarkılı filminde 
takdim ediyor. Ildveten ; Paramount 

halihazır dünya ha,·adisleri. '---------2810,_ __ ~ 
L E t P Z 1 O (589,6 nı.) ~ 

7,15 Jimnastik - '7,3!i Ko~ 
ser - 21 Konser - %3,05 )lıJ :J lt\ 

ol 
q tJ K R E Ş (394,2 oı.) J il 

28 PlAk - U,15 'PIAk - ti '/ı 
19,111 Orkestra - 20,10 rııw" 

BORSA konser - .22,15 Konser. ı-u 

[Hizalarında yıldız işareti olanlar Üzer
lerinde 2 May1stıı muamele olanlardır] 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut 

Kuru~ 

*20 r. Fransıı t 7 ı, -· 
• 1 Sterlin 705.-
* I Oolnı IQ.5,-
•20 Lirec 220.-
•20 r. Belçll.'.a ı 16.-
•20 Drahmi 24.50 
•20 lsvlçre 620.-
•20 Lcl'a 24 ;'SO 
'ı l<'lnrln ~6. -
•20 Kuron <;et 122.-

(Satış) 

• ı Silin Av 
• ı Pezetı * ı J\lark 
• ı 7.olııtl * ı Pcogıi 
•20 I.ev 
•20 Oinar 

ı çen·onec 
• ı ,\lıın 
• 1 1\lecldlye 
• ı Banknot 

ıı:urn~ 

~s.-
17,
sı-
24,-
2'.l-
23,-
53-

931.-
aı.-

22Q.-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

•Pıırls 
•T.ondra 
• :'\e\·Ynrk 
• l\llli'lnrı 
•Brüksel 
•Ati na 
• <'ene\'re 
•::-orya 
•Amsrerdam 

*Is Rankası 
Anadolu 
Reli 
Sir. llavrıye 
Tramvnv 

t 2.06 • Prıı~ıı 
iOJ -- • \"ı~·ana 
115510 *~ladrlı 
9.IQ •Rer~ln 

:l.3Q':"S * \' ar~ou 
82 93!1 •Pe~te 

2.:s:-5 ı •Rükre~ 
69.-- •Belgraı 

1.1:-ıı6 Moskova 

Esham 

9.50 Terkos 
2525 Çimento Ar. 
4.3' f'nvon rıey 

ıs. Sark l>c~ 
4.30 Balva 

15 Q4 
4.64:-S 
.~ 54 
20375 
4.255 
3.rı.32., 

80.l'0-
35.7475 
1062, 

!9 30 
ı ı..ın 

1>3.65 
2,35 
2.-

tı. Sigorta 24,- :;ıart nı. ceu 2.35 
Bomonti 21.2~ Telefoo 13,_ 

istikrazlar TahvilJer 

lst. dahili 99. E.lektrik 
* "ark il.yollan 2."0 Trıımvav ~4.5) r "·"'" .. hh•tlo 54.50 

TGnel 4.20 

Gümrükler S ıri5 Rıhtım ' .ı~ 
Saydl mahı 4.35 •Anadolu 1 •H-10 

1bed:11 ı ı 75 •Anadolu il 0.40 
Ask t rl)"e - * A. ~tümessll 56,90 

\.. 
l'I ı 111 nu mı mı t u ı uı !fi nmııuı ı.ıı nw ıu nmı.•un a11nr.m mmurıg 

~ Yeni "eşriyat ı 
Eıım 11111 111m11nıuımmımnmmuı 111nıırıqu:11t1ıımuıınmnn111n1M1mttumınuml 

R O M A (ıWl,% m.) 65 

18,80 KonM>r - 21 PIAk - jlı, 
B U D A P E Ş T E (5)1) 1 

,,; 
3 Jimnastik - ıs,os pJAIC ~.J 

aer - 20 Orkestra - 2s,ıo ç». 

V A R Ş O V A ( H 12 .,..ı ıf 
13,l:S Muslkl - 17,%5 pJAi' ,,; 

konser - %1 Konser. 

Yarın 

.'\ N KARA (15.SS ıo-'11 .... ~ 
12,80 - 13,SO Gramofon· ',,,ot' 

, latuı·ka llllz. 18,tll -J9,20 Gf9~ 
1 ::o,ıo Alaturka. ıaz. 20,10 -

rl '\'C ha.,;·a J"ftporu. 

\' 1 "f A N A (518,1 JSI•) j6' 

12.SO Konser - 13,40 plll: .,.... ıtf I 
opl 

- 18,15 Mmılkl - 20,03 

Konser - 28,13 Kon11er. 

L ~ t P Z l O ( 3119,6 111·~ ; 
7,16 Jimnutlk - '7,85 1' f./ 

IAk - 21,10 Konacr - :u.S5 / 
IS tJ KREŞ (S9,,: 111·> ,ıt ~ 

13 PUil( - 18 Konser - J ' 

.20,40 Konser. ~ ;j 
BUDAPEŞ'l'E ( rJ 

8 Jimnastlk - 14,30 çıı-~ / 
18,30 PIAk - 19,SO Mn<'Jlr JIŞ 
ynno konseri - 21,30 Kon!lt''" ) ı tf 

V A U Ş O V A (ıflS ff)- ,.,P ..... 
13,10 Plfık - lfl,2~ f1AI' 

.21,30 KOMCr - 23.20 pJ!l1'• lı1' 

~~~~~!"!!"'!~·ıd~eb'' 
lerle temiz bir şekı 
tır. Tavsiye ederiz. ~ 

Kooperatif . ., ~ 
12 inci nüshası zePl

1 ~'j 
tııt· ~, 

recatla ne§rolunınut ıuıı rr _Jı 
nın bu nüsha&ında a t f'l'-

Goet henin musiki hayatı para aleyhinde Ah111e .,-v·, 
yin mühim bir yazı•• f, ~ 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü dan maada "1brahiJ1l dıf 
sanat ve m:ısiki tarihi muallimi devletçiliği • inkıliP "ildi'•: İ 
Cevat Me?Dduh Bey büyük Alman irtica devletçiliği dd1i,.~ ~ı.~if 
sanatkarı Goethe'nin ölümünün ğını taşıyan A. H. 8;.e'l"J 
yüzüncü yıl dönümü münasehetile kalesi ile, dünya ,,e ·f , 
Goethe'nin musiki hayatına ait bir sadiyatına, kooper•~\JJ&i" 
eser yazmı§tır. Kitabı, kanaat kü - rine dair havadiılerı 
tüphaneıi tarafından güzel resim-1 tedir. • ,, 

Ct 

lı 
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dukları karşılıklar lcrinin buldukları karşılıklar liurıu .. J d' ald •oy e ıkten ıonra pifman 
t• u: ~ akat kendini tutamamış, 

etti. Ona fena hiç bir söz söyliye -
mezler. Ne dedikodu yapacaklar?. 
Dedikodu yapacak hiç bir şey 

yok... Hem kuzu.m, Şadiyeden ne 
istiyorsun? Sana ne yaptı? 

Şakavet - Soygunculuk, yol Nağme: Ezgi - Naış: Ölü -
kesicilik. Şehadet_ Tanıklık. Nasip: Pay - Nefaset: Güzellik "Yrı ıhr 

Ş . ıyari soru vermişti. 
. efıka H . 
ıtletniı 'b·anım, sankı kabahat 

Ş h. A b l k S k Kesti - Nefer: Asker, çeri - Nifak: e ır - y, a ı . ~ c - - , . 
rememek. Şekil_ Biçim, benzer, lki yüzlülük, uygun~uzluı< - Nı -

ııı ı dedi ki: -e·. 
Clti. M 121 .Şadiy~ telgrafla davet 

l k t .. }" 't S t Ko'"tu·· t met· Rahatlık - Nısap: Kerte -tasa , uru çefı .• enaa - • · . . . . S 
tük, fenalık, çirkin iş. Şevk _ Nispet: 1lışıklık - Nızam: ıra • 

l'in .~hıın Bey:u arzusunu söyle- Ne mi yapmıştı? .• 
ce uı-. d b · 1 b d b k. "1tt .. e ona, u ııe razı o1ma- şte u sır ı ve u sırrı ımseye 

Gönülden iotck, ışık. Şevket - lama - Nüsha: Tane - Nutuk: 

Büyüklük. Şikayet - Dert yanma, Söz. te.ı l ıt.ın her ~eyi söyledik. ) da ifta edemezdi. Bu nikah, onu al -
1 olın k · · D d d lııiy a ıstemiyordu... late - tüst etmi§tı. uy uğu zaman e -

sızlanma. Şık_ Bölük. Şuh _ Rahat: Dinlenme, kullanışlı -
Oynak, şakrak. Şükran - lyilik Reci: Yalvarma, umma - Risale: 
bilme. Şümul - Kaplama, içine Küçük okunak - Rüşvet: iş kar
alma. şılığı - Rivayet: Dile düşen söz 

._:rdu arna, razı oldu. liye dönmüştü. inanmak isteme • 

di k' A.ına niçin? Muhsini sevmez mişti. 
ı... B . 
Eğer Ş fk H Nasır da, tıpkı Muhsin ey gı -

hirj l e 1 a anımdan başka bi, genç kızın kasvetine tutulmuş-
d 

0 •aydı NA · · · h · · en, S . ı • asırın tıtrıyen sesın- tu. Şadiye onu da tes ir etmıttı. 
ttıeırı:adıyenın Muhsini sevip sev- O da Şadiyeyi için için sevmitti. 
tnıy ış olduğunu heyecanla anla - O da Şadiye ile yaıamanın saadet 

Ş:f~~lıttığını hissederdi. olacağını kavramıştı. Fakat bir 
\'e.rın 1d a Hanım, bunun farkına türlü aşkını itiraf etmek isteme-

- a ı. Devam etti: mişti. Serveti olmadığı için, işleri 
•e\>rtıe~:~ı~ Şadiye Muhsin Beyi bir yerde yerleıip oturma.sına mü
hurın ı. alnız ona kar§ı çok eait olmadığı için, Şadiyeyi de, az 

lst. 4 iincii mektep muallimleri· 
11in buldukları karşılıklar 

Can: Dirlik - Cefa: incitmek 
- Cehit: Emek vermek - Cehen 
nem: Tamu - Celadet: Yiğitlik 
- Cemaat: Topluluk - Cemile: 
Gönül alan - Cemiyet: Dernek 
- Cenaze: Ölü - Cennet: Uç -
mak - Cenin : Tomurcuk - Ce
nup: Aşağı. etk&.rdı K d' · · · l d ·· ··kı k lllele . . . ~ en ısıne ıyı mua - para i e ora an oraya suru eme 

'' IÇın . d J l l'ıet h' mınnettar ı. Bu min • istememişti. stanbııl 44 üncü mektep lıoca a-
ııaj ile ··1 b" d · · s · ı I ld kl '· r,,.lıklar ltıuıu ' 0 en ır a amın son Şimdi ise Şadiye zcngındı. enı- ·mm .'" u ·arı "a Y 

lcirlık rıu lurınak istemedi. Feda - hadanda ayrılmasına imkan yok- Rahat: Başı dinç, dinlenmiş-
Yaptı l d" Ş '' 1 R . - B f • tu. Artık onunla ev enmez ı. a - Reca: ı a varış, yakarış - uş -

Sunun ud e.d~karlık değil cinnet!... diyeyi elinden kaçırmıştı artık.... vet: Yutku - Rivayet: Duyuk -
b elılık old .. M h · · h · · b "kA h R" U R h Y k 'J'.l· oeye ki ugunu u sın Şadıye, para atırı ıçın u nı a ı ıza: yma - u sat: asa 

.,1 - k lllıe anlatmadı mı? 1 
kabul etmiş değildi. Buna emindi. yokluğu - Rükün: Temel - Rüşt 

·,l ledi, ;ockaın ~öyledi, Ali B. de söy- Fakat ne de olsa, asil bir parasız- Olgunluk-Rütbe: Sıra, basamak. 
li'l a at o art k k d. d d Ö 
" 1 di. Laf 1 en ın e e - lığı bırakıp yabancı bir adamın Nğame: Ezgi - Naış: lü -

" anlamıyordu · · k b ı · ... · · k "·' · p N f t G·· ll'k - .ı a · servetını a u ettıgı ıçın ızıyor- ı .. asıp: ay - e ase : uze ı 

bun-,. . annesi? .• Didar Hanım da d _ Nifak: Bozgunluk - Nimet: 
ı::. ... rıp i d. u. 

- O z ıvacı kabul etti ha? Buna nasıl razı olmuştu! Tanrı vergisi - Nisap: Pay -
d, tnıy ·:l!~vallı kadının aklı başın- Ne de olsa, yabancı bir adamın Nispet: Düzgünlük - Nüsha: Sa 
l'flU!tii. %• K~dmcağız deliye dön- parasına sahip olmak, pek şerefli yı, tane - Nutuk: Söz, dil. 
k-Ç "-}'d uhsın Bey çağırttL Bir bir şey değildi. Çirkin dedikodula- Mephut: Şaşmış -· Meblağ: 
tneıt ·, an heri Şadiye ile evlen - k · M M ol •tedi~· . ra ,eb,.b!yet verece tı... l Akça - esela: Şöyle ki - e~-

Utıa d Rını ve eğer Şadiye razı Bütün bu lıich]:-fou sakla:l.lak bu: Uyulan - Metin: Öz - Mı-
i•tır 10,,

1
'thal timdi nil<ah kıyaca-

J t:\lı, mecb riyetindP. idi. Bunları Şefi • sal: Örn k - Mübrem: Savul • 
tu ......_Şadiye der Id D .. ka Hnmm 1 bile söyliyemczdi. mnz - Mücadele: Didişme, çar -

•u §aşıla k azı 0 u... og - Kendii\ı toplC\dı ve dedi ki: pış:na - Miiphem: Belirsiz -
erkek · . ca şey .. , Sevmediği bir 

ıçın bu t• - Hal{kını.ı: var hanımefendi. Müsmir: Verimli. 
~"f'k ' na!ıl yapılır? 

tın-~hı a. Hanını NA h. . Şadiyey~ ""benim ne ele başkası· Kail: Ödünç - Kast: Tasarla-
i ôh k · ı t ı:ı.sırın ıss1ya - b l h kk k S 
O - cıvr nın İr şey söy emiye a ı yo - ma, kurma - Kasvet: ıkıntı -

edi J,· .• ıyaı.ııyordu. 
_ ., • tur. Ben, bu hususta yanlış düşü - Kudret: Varlık, güç - Kurban : 

tu tie:ı de se · k nüyorum. Adak - Kur'a Çeki§, çeki. 
ttı .•. Fak . nın adar şaş;yo -

~Ua .at ınsan b' ··1·· .. Şefika Hanım, onyet ciddice - icabet: Uymak - ihtifal: Say-
Urıu k ır o unun ar • • 

~ıu Çok •;aınaz.. Şadiye de doğ _ vap verdi: gı, derneği - İhtimal: Belki -
lo'"d - edakaAr ,_ d 0 (Devamı rarJ ihtisas: Duygu - İhtiva: içinde , ' • Üğ\j , KIZ ır, 1 iyilik 
~ıtı Bey: :~~nettar olduğu Muh _ - - bulunmak - lhtiyaç: Yokluk, 
•kt,11 ceı/gıl, kirne olsa fedakar- Borçlu bugün yarın yoksulluk - ispat: inandırmak 
'0Yliy,;~nrnez ... Ben, ne yalan diyince alacaklı kızdı - ltham: Suçlu tutmak - ltti -
Cek diye k' Muhsin Bey iyileşe - Tahtakalede bir kebapçı vardır haz: Alınını§. 

......_ l"iede:;kuyord_um. ki, bu kebapçının çırağının ismi Hacim: Kaplayış - Hmi: Ko-

......_ l'·· M t f d M t f d h ruyan - Hasar: Yıkım - Haslet: ~ ~urık.. Ş us a a ır. uıı a a a a genç -
lht olurdu adiye o zaman bed - tir ama çok asabtdir. Hele alaca· Yaradılış - Hasta: Çorlu - ha-

'd'Qı•.,,d· u •.. Muhıin Beyle r .. hat zan: Güz - Havi: Kaplıyan. N -=~ ı. ... ğına gelince tamamen ~ahindir. 

"' t ~~ıt da bu d.. .. Mustafanın kebap götürdüğü bir 
'IQ'ar Ufunce ile irkildi mÜ'tterisi vardır. ismi Ahmettir. ....._ p sordu: :ı 

d,"' eki Anıa M . Ahmet uzun zamandanberi Mus • 
b ·• Ş,d. • uhsın Bey ne -
qı.ı.... 1Yeyi 'k~ h tafadan veresiye kebap yemekte -

·oq hiç 1.. nı a etmek istedi! 
'I> uzurn yoktu. dir. Arada bir borcunu öder ve 

•ıt L ek te l" t k · b 
• 11{1,._ uzuınsuz deg"'ild" NA_ e. rar yenı orç açar. 

"'~nı ort ı. a b b b a Yerd k. Son defa nasılsa orç iraz ü-21· • e, nnsesiz bı-
1>~ ~eti~ternedi. Şad iyeye ismi _ yümüş, Mustafa bir iki kere Ah -
&l~ ' onu kızına tam ·ı metten bu alacağı istemiştir. Ah -

ı1 old v amı e 
......_ 'f, ş d ":· n.ı:ıuıa iyilik etti. met: 
' O a ıyeye? "- Bugün, yarın derken Mus-
~ a •. 11' da f ~e ~ı 011._ i . ~n.alık etmedi. Ben· tafa buna kızmıf, gebap bıçağını 
ti .. ~' )'ln12 ~ılık etti. Çünkü Şadi- çekerek Ahmet efendiye hücum 

·•ı ~ 1•nıini d' lliaı -.erd' P verıme ı, ıerve-
•İ) bti~lc 'b~· karaıının ve emliki

tt • ır ıarn ş d' kuı ettı. 8 ını a ıyeye va 
ıaı,\'kid: •uretle Şadiyeyi müı 

' ' LI n kurtard ııcj.l .... ,)rr ş . 1• 
qe d 1· , adıye m" k"l 

eqİ)o e ılcli, Nam k" Uf u mev -
~, r, biznı . . uı arane hizmet 
bi t\ıyordu }ietının nıukabilinde ka 

S r dedik .d erhalde hakkınd h' 
eı-be o u Y kt a ıç 

Ş ~lti, Şillld~ . u, alnı açıktı. 
J.f tf ık. li ı ııe .. 

'l'r'tle ti;nını kızardı. Çatıldı 
Sı'~ ş,diy, •~ra baktı: . 
rqır O nın •in h 

· irı'-nlık 1 
• er zaman a -

ettı. Fedakarlık 

etmiıtir. 

Gürültüye etraftan komtular 
yetitmi9tir. Alacağına tahin kebap 

çı Mustafa yakalanmıt ve hakkın
da takibata ba9lanmı~tır. 

Köprü üstünde kaza 
Dün köprü üstünde bir moto -

siklet kazası olmuştur. Bu kazada 
Kirkor isminde birinin idare etti-

ği 174 numaralı motosiklet Yorgi 
iaminde birine çarparak yarala • 

mıştır. Y orginin yarası abşından -
dır. Kirkor yakalanmıştır. 

lst. 47 irıci mektep muallinılcrl· 
nin buldukları karşılıklar 

Cadde: Yol, (geniş) - Cahil: 
Okumamış - Caiz: Yapılabilen-
Camit: Donuk - Canip: Yan -
Casus: Gizli iş gören - Cazibe: 
Çeken - Cazip: Çekici - Cebir: 
Zorlıyan - Cephe: Karşı - Cer
rah: Yaran. 

lstanbul: Eyüp (36) ıncı mektep 
muallimlerinin buldul:ları karşı· 

tıklar 

Nağme: Güzel ses - Naıf (naş) 

Ölü - Nasip: Pay - Nefaset: 
Güzellik - Nefer: Tek kişi -
Nifak: Bozuşukluk - Nimet: İyi
lik, varlık - Nisap: Bağlılık, ya • 
kınlık, ölçü§ - Nizam: Düzen, sı
ra, ölçüş - Nüsha: Parça - Nu· 
tuk: Güzel söz. 

Rahat: Dinlenme - Reca: Um 
ma, dileme - Risale: Küçük ya
zı - Rüşvet: Emeksiz p~Aa -
Rivayet: Duyuş - Riza: İstek, 

uzlaşma - Ruh: Can, beten, kuv
vet - Ruhani: Tanrıya bağlı -
Ruhsat: Yol vermek - Rükün: 
Temel direği, köşe - Rüşt: Er • 
genlik. 

- Riza: istek - Ruh: Can -
Ruhsat: Bırakma - Rükün: Kö -
şe - Rüşt: Erliğe erme - Rütbe: 
Basamak. 

lstanbııl 20 inci nH'klep lıocaları
nın buldııkları kar~ılıklar 

Sademe: Vurma, çarpma - Sa 
ik: Gönderen - Samiin: Dinleyi
ciler - Sebep: Alet - Secde: Yal 
vararak kapanma - Seher: Tan 
ağarması - Serap: Pusarık -
Sicil: Kütük - Sihir: büyü -
Siper: Koruyucu alet - Sır: Gizli 
- Sitayiş: Öğme - Sitem: Çı • 
kışına - Sütun: Direk. 

Şafak: Günönü - Şefkat: 
Sevgi - Şeffaf: Işık geçiren -
Şiar: Nişan, anayol - Şiddet: 
Sertlik - Şifa: iyilik - Şifahi: 
Konusarak - Sua: Işık - Şube: 

~ ~ 

Dal, budak, bölük - Şule: Alev, 
aydınlık - Şuur: Anlayış - Şüp

he: İşkil. 
lstarıbııl 40 inci mektep lıocaları

nın buldukları kar§ılıklar 

Şafak: Günbeliri - Şeffaf: 
ltık geçiren - Şefkat: Sevim, E
sirgeme - Şiar: Tutum, görgü -
Şiddet: Sertlik - Şifa: Sağlık
Şifahi: Ağızdan - Şua: Parıltı

Şube: Bölüm, kol - Şule: Işıltı, 

ışık - Şüphe: Kutkuı i§kil. 
Can: Can - Cefa: Hırpalan -

ma - Cehit: Didişme - Celadet: 
Yiğitlik - Ce,mile: Yarenlik, gö
nül alma - Cemiyet: Dernek -
Cenaze: Ölü - Cenin: Döl. 

lst. 12 nci ilkmcktcp muallimle· 
rinin buldukları karşılıklar 

Reca: "rica,,: Yal varma, um -
ma - Rahat: Dinlenme - Risa -
le: Küçük yazık - Rü§vet: Bir it 
için verilen para ve armağan - Ri 
vayet: Dolaşan söz - Riza: Is -
tek - Ruhsat: Koyuverme - Rü
kün: Kök, direk - Rüşt: Doğru 

yola erme - Rütbe: Sıra. 
Cerbeze: Dil kalabalıklığı -

Cesaret: Yiğitlik - Cev: Boşluk 
- Cevap: Kar§ılık söz - Cihet: 
yün - Cins: Soy - Cinsiyet: Soy 
luk - Cirim - cirm: Kalıp - Ci
sim - ciam: Gövde ..- Cüret: He
ri atılma, yiğitlik - Cürüm: Suç. 

lstanbul 23 ürıcil mektep muallim· 
ferinin buldukları karşılıklar 

Rahat: Üzüntüsüz, dinlenmek. 
- Rica: Yalvarmağ isteme - Ri
sale: Betikcik - Rıza: Uyma -
Ruh: Duygu - Ruhani: Papas -
lık - Ruhsat: Yol verme - Rüşt: 
Doğruyu görme - Rütbe: Sıra. 

lst. 39 uncu mektep hocalarının 
bıtldukları l:arşzlıklar 

Nağme: Güzel ses - Nakış -
Naş: Ölü - Nasip: Pay, herkes 
nasibini alır - Nefer: Tek kişi -
Nifak: Bozuşukluk - Nimet: İyi
lik ,Yarlık - Nisap: Kıvam -
Nizam: Düzen - Nüsha: Parça
Nutuk: Güzel söz - Nispet: Ya
kınlık, bağlılık. 

Cadde: Ulu yol - Cahil: Bil -
gisiz - Caiz: Olabilir - Cali: 
Yapmacık - Camit: Donuk -
Canip: Yan - Casus: Gözleyici 
- Cazibe: Çekicilik - Cazip: 
Çekici - Cebir: Zorluk - Cep -

1 

, Ilı~~""''-'"'"" ......... ıııLuıııuuı.ıuı ~ı:ıııııııoım.wu"'uu.> 

he: On, yüz, karşı - Cerrah: Ya· 
ra yırtan. 

/ stanbul 16 wcı mektep muallinı
f<>rini11 buldukları karşılıklar 

Şafak: Göz ağarması - Şef • 
faf: Işık geçiren - Şefkat: Esir • 
geme - Şiar: Görenek - Şiddet: 
Sertlik - Şifa: Sağılma - Şifa -
hi: Ağızdan - Şua: Işık - Şu -
be: Bölüntü - Sule: Yalım -Şu 
ur: Kendini bilme - Şüphe: lş -
kil. 

lstanlJUl .3i inci mel:tep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Rahat: Dinlenme - Reca: 
Yalvarmak, umma - Risale: Söz 
kırıntısı - Rüşvet: Para yemek
Rivayet: lşidilmiş - Rıza: Kabul 
etmek - Ruh: Can - Ruhani: 
Ruhsat: izin - Rükün: Bir şeyin 
en sağlam yeri - Rüşt: Kendini 
bilmek - Rütbe: Ün. 

Cadde: Uluyol - Cahil: Gör· 
güsüz - Caiz: Olur - Cali: Yap
yan, yuğaç - Casus: Çaşıt -
macık - Camit: Donuk - Canip 
Cazibe: Çekim, alım - Cazip: 
Çekici - Cebir: Zor, zorlama -
Cephe: Öçyeri, alın - Cerrah: 
Yarıcı, deşici. 

Naış: Ölü - Nasip: Pay -
Nefaset: Güzellik - Nefer: As • 
ker - Nifak: Ara bozmak - Nis· 
pet: Yakınlık - Nüsha: Sayı, ta
ne - Nutuk: Söz -

lstanbul 53 üncü mektep muallim
lerinin bulduklan kar§ılıklar 

Cadde: Ana yol - Cahil: Bil
gisiz - Caiz: Olabilir - Cali: 
Yapmacık - Camit: Donuk -
Canip: Yan - Casus: Gözcü -
Cazibe: Alım - Cazip: Alımlı
Cebir: Zorluk - Cephe: Alın. 

/stanbul 56 ıncı mektep lıocaları
nın buudukları karşılıklar 

Nağme: Hoş ses - Nefret: İğ
renmek, hoşlanmamak - Nifak: 
Ara bozmak - Nispet: Ölçü -
Nüsha: Parça - Nutuk: Söz. 

lstanbul 54 üncü mektep lıocaları
nın buldukları karşılıklar 

Nağme: Düzenli ses - Naış

Nat: Ölü - Nasip: Pay - Nef a
set: Güzellik - tatlılık - Nefer: 
Bir adam - Nifak: Bozuşukluk 
- Nimet: iyilik - varlık - Nis • 
pet: Karşılık - Nizam: Türe -
Düzen - Nüsha: Mıska, yazılı 

şey - Nutuk: Lakırdı. 
Cadde: Ana yol, ulu yol - Ca

hil: Bilgisiz - Caiz: Gerek, ola -
bilir- Cali: Yapmacık- Camit: 
Cansız, donuk - Canip: Yan -
Cacibe: Çekme - Cazip: Çeken 
- Cebir: Zor - Cephe: Ön -
Cerrah: Yarıcı, deşici. 

isi. Sirkeci 4.8 inci mektep lıocaları
mn buldukları karşılıklar 

Can: Dirlik - Cefa: Sıkıntı -
Ceha: Çabalamak - Cehennem: 
Tamu - Celadet: Yiğitlik - Ce
maat: Küme - Cemile: Gönül al
ma - Cemiyet: Dernek - Cena -
ze : Ölü - Cennet: Uçmak -
Cenin: Döl - Cenup. 

lstanbul 2i inci mektep lıocala
rının buldukları kar~ılıldar 

Cadde: Yol - Cahil: Siimlüm
toy - Caiz: Yerinde - Cali: Yap 
macık- Camit: Donuk- Canip: 
Yan - Cazibe: Alım - Cazip: 
Alımlı - Cebir: Zor - Cephe: 
Ön - yön. 

lstanbul birinci mektep lıocala
ı•ının buldu/darı karşılıklar 

Cadde: Ulu yol _,_ Cahil: Bil
gisiz - Caiz: Yapılabilir - Cali: 
Yapmalık - Camit: Tınsız - Ca 
nip: Yan - Casus: Yabancı göz· 
le - Cazibe: Çekici - Cazip Çe
kici - Cebir; Sıkı - Cephe: On, 
alın - Cerrah: Yara nuran. 
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Keyif ··v~;i~i"""""Z~hirler 1 Ayan maliye encümenin-
i de yapılan teklifler 

.. __ Kaçakçılığı -""""-• 
-12 -

Bir çok evi olan bir kaçakçı .. Esrarcı 
Hamit te yakayı ele verdi 

Kaçakçılar kralının şebekesi "Yapılan tahkikat neticesinde 
ile uzaktan yakından alakadar di- Sam Minyavinin kardeşi olup 
ğer bir şebeke Suveysi şebekesi- Portsaitte ikamet eden Mehmet 
dir. Bu şebeke de Nafiin şebeke- Minyavinin tevkifine saik olmuş 

PARlS, 2 (A. A.) - Havas a-
jansından bildiriliyor: 

Ayan meclisi 1933 senesi büt -
çe layihasının müzakeresine baş • 
lıyacaktır: 

Meclis bu layihada gösterilen 
ve meb'usan meclisince kabul e -
dilen muhamminatı çok nikbina -
ne bulmaktadır. 

Ayan maliye encümeni reisi 
M. Regnier meclise tevdi edeceği 

si derecesinde mühim sayılabilir. ve neticede Mehmet Minyavinin, raporunda encümen namına şu ta-
Şebekenin iç yüzü mühendis lstanbuldaki kardeşi Sam namına mamlayıcı tedbirleri teklif edecek 

Ali Mahmut namında birinin tev- Mısır piyasasına nezaret ettiğini tir. 
kifi ile meydana çıkmıştır. Buza- göstermiştir. Mehmet Minyavinin 1 - Borçlar hakkındaki mas -

raflar hariç olmak üzere devlete 
ait bütün masraflardan birer mik-

tın tevkifinden sonra kardeşi evinde ele geçen mektuplar onun 
"Ali,, nin dükkanı taharri olun- bu işe iştirak ettiğini açıkça gös
muş, burada uyuşturucu madde- tenniş ve şebekenin diğer bir ada
leri muhtevi macunlar yapmak i- mı da bu sayede yakalanmıştır. 
çin aletler makineler bulunmuş- Bu yakalanan adam, "Kamil Meh-
tur. met Ali Hanefi,, dir. 

Daha mühimmi, birçok esrar lstanbulda ikamet eden Mısır -
kaçakçılarının isimlerini kayde- lı Sam Minyavi, davada methal
den bir defterdi. Bunların çoğu 1 dar olmak sıfatile gıyaben muha
zabıtaca maruftu. Fakat en çok keme olunmuş ve beş sene hapse 
nazarı dikkati celbeden yeri, Su- n:a~ıkU.m olmuştur. 
veyri namında biri idi. Çünkü hu Uzun uzadıya yapılan tahfikat 
zatın kardeşi de bir kaç sene ev- neticesinde bütün şebeke ele geç
vel kaçakçılık yüzünden muhake- tiği için tam yirmi beş kişi mah-
me olunmuş ve beş sene hapse kemeye sevkolunmuş, bunların 
mahkum edilmiştir. içinden birisi kurtulmuş, geride 

Yapılan tahkikat neticesinde kalanların hepsi beşer sene hapse 
Süveyrinin tevkifine lüzum gö - ve biner Mısır lirası nakti cezaya 
rülmüş, onunla birlikte Hamit uğramışlardır. 
namında biri de tutulmuş, Kahi- Süveysi, mühendis İsmail, mü
renin otellerinden birinde oturan hendis Ali bunların başında bu -
ibu adamın odasında bir miktar lunuyordu. 
esrar bulunmuş, bundan başka Süveysi şebekesinden sonra 
burada Mösyö "Corç,, namına ya- Zeyt şebekesi keşfolundu. Bu şe· 
z.Imış mektuplar da elde edilmiş - beke de kaçakçılar kralı Nafiin 
tir! ~ebekesine bağlı idi. Şebekenin 

tar ayrılıp alınmıştır. 

2 - Maaşşlardan ve tahsisat
lardan yüzde beş nispeinde bir 
miktar ayrılıp alınması, 

3 - Devlet tarafından yardım 
olarak verilen tahsisatın yüzde on 
nispetinde bir miktar kesilmesi. 

4 - Harp esnasında dul ka -
lıp tekra•· evlenen kadınlara veri
len maaşların kesilmesi, 

5 - Muhariplere verilen teka
ütlük maaşı ile herhangi diğer bir 
maaşm, tahsisatın veya askerlik 
maa~mın bir şahıs uhdesinde top
lanm:ısı. 

' Bu tedbirlerin kabulü halinde 
bu suretle bütçedeöi açık umumi 
borçların istifasına tahsis edilen 
para tutarından daha aşağı olarak 
3 milyar 198 milyona inecektir. 

Ayan maliye encümeni bütçe 
müzakeresinin daha başlangıcın • 
da bu arzuyu göstermiştir. 

Bu Mösyö Corç kimdir? başında bulunan Zeyt, Filistin- •mnı•ıanı•mrnnımmm•mnmmmmnnııımumı:amnmnıım•ımmıammı""'-" 
Zabıta uzun uzadıya tahkikat den esrar getirterek Mısırın için -

> '='mış ve neticeye varılmıştı. de dağıtıyordu. Zeydin tevkifin -
Mösyö Corç, Süvespinin müte - den sonra bütün arkadaşları da 

addit adı idi. Nihayet kendisi de ele geçmiş, bunların hepsi de be· 
bunu itirafa mecbur olmuştu. §er sene hapse ve biner Mısır lira
Kendisine hu mektupları gönde-. sı nakli cezaya mahkum edilmiş -
ren de Berutlu kaçakçı Mustafa lerdir. 
Sultan idi. Nafi şebekesinin diğer bir kolu 

Tahkikatın devamı esnasında Mahmut Mücahit ile arkadaşları -
Mısır zabıtası lskenderiyede me- nın ~ebekesidir. 
zarlıklar civarında esrar alış veri- Mücahidin arkadaşı olan Ce· 
şi ile meşgul olan bir takım adam- mil namında biri yakalanmış ve 
ların izlerini bulmuş, bunları onun evinde ele geçen mektuplar
basmış, zabıta ile bunlar arasında dan biri bilhassa göze çarpmıştı. 
vuku bulan şiddetli bir müsade - Bu mektup lstanhuldaki (Sam 
meden sonra bir miktar esrar elde Minyavi) den Kamil Azzam na
edilmiş, ve bu kaçakçıların hepsi mında birine gönderiliyordu. Bu 
de yakalanmıştı. Bunların hüvi - Kamil, kaçakçılık yüzünden beş 
yeti teshil edildiği zaman, mü- sene hapse mahkum olmuştu. 
hendisin defterinde ismi geçen a- "Sam Minyavi,, uyuşturucu mad
da.mlar oldukları meydana çık- deler göndermeğe hazır olduğu
mış ve şebekenin oldukça büyük nu, bunun için emniyete şayan 
olduğu anlaşılmıştı. gemiler bulmak lazım geldiğini, 

Gene tahkikat esnasında Şam- kendisinin bir Bulgar vapuru ile 
lı Halil ile kardeşinin tarlalarında bir miktar mal göndereceğini bil -
taharriyat yapılmış ve iki torba diriyordu. Bundan başka birçok 
esrar bulunmuştu. mektuplar daha bulunmuştu. 

Burada da bir takım vesikalar İstanbuldan Sam Minyavi ta-

Bu şeb~ke ile ala.kader olanla
rın hepsi beşer ~en~ hapse ve 
1000 Mısır lirası nakti cezaya 
mahkum olmuşlardır. 

Geçen sene içinde daha bir çok 
kaçakçılık vak' al arı yakalanmış 
fakat bunların çoğu firari mahi
yette kalmıştır. 

Mesela "Edip,, olduğunu söy -
liyen biri üzerinde bir şişe kokain 
bulunmuş, edip olmak hasebiyle 
kokain kullandığını, bunun yazı 

yazmak için lazım olduğunu söyle
miştir. Bu ufak tefek kaçakçılığı 
yapanlar arasında kadınlar da var
dır. .... 

Tutulan istatistiklere göre ka -
çakçılı'< iç.in kullamlan vapurlar 
içinde geçen sene zarfında en çok 

uyuşturucu madde taşıyan, Ro
manya vapurlardır. Bu vapurlar 
105 kilo 934 gram esrar, afyon ve 

eroin taşımıttır. Bunlardan son -
ra Masajeri Maritim geliyor. 
Bunlar da 105 kilo taşımıştır. Fa-

kat kaçakçıların kullandıkları en 
mühim vasıta kayık ve yelkenli 
gemilerdir. Bunlarla kaçırılan 
miktar 526 kilodan fazladır. 

elde edildi. Bu vesikalardan iki rafından gönderilen mektupların 
bin altından fazlaya esrar satın hepsi uyuşturucu maddelere işaret 
alınmakta olduğu aııla§ıldı. ediyordu. Mesela bunların birin-

Bu alış verişlerde en mühim de Bilkas namındaki Hidiviye va- Mısırda bu çeşit kaçakçılık ile 
rolü yapan Ahmet Çavuş namın - puru ile 16 okka zeytin yağı gön - meşgul olanlar büyük tacirler 273 
da biri idi. Bu da zabıtaca maruf- derileceği, bu yağları vapurun kişidir. Bunların 95 şi Yunanlı, 
tu. Ahmet Çavuş derhal yakalan- ı marangozundan alarak kendisine 38 zi İngiliz, 48 zi İtalyan, 28 zi 
mış ve tetkikler neticesinde onun nakliye ücreti on altı Mısır lirası Fransız, 37 si Mısırlı, biri İranlı, 
İstanbulda bulunan Sam Minyani- verileceği bildiriliyordu. 4 dü Çinli, 5 şi Romanyalı, 3 ÇÜ 

ye mühim malumat gönderdiği an- 16 okka zeytin yağı nakli için Alman,, 2 si Ermeni, 9 zu Türk, 
laşılmıştı. Rusel Paşa bu zat hak- 16 Mısır lirası verilmiyeceği belli biri Lehli, biri Filistinli, biri A· 
kında şu sözleri söylüyor: idi. Bilakis bir altın, bir okka es- vusturyalıdır. 

" Bu Sam Minyavi gemilere rarın nakil parasıdır. Ayni i~le meşgul olan büyük 
müteahhitlik yapıyormuş gibi gö- Mücahidin lstanbuldaki Sam komisyoncular 104 tür. İçlerinde 

Seyyar Terbiye Sergisinde:' 2 
·························································································· 
Stepte altı adanı 

• w • • • ·bi 
Kırıkkale: Makinenin, tekniğin bozkırında agac yetıştırır gı 

dokunduğu yer çölün ortasında bi- fikri, yeni hay;tı sir.ema il~eJ 
le olsa yepyeni bir medeniyeti fış- fikle, kitapla, konferansla, 
kırtıveriyor. Kırıkkale işte ekmiye çalışıyor. 
böyle bozkırın ortasında ba- :f. :ıt- :t- f 
ca, fabrika, asfalt, hen - Kafilemiz bir fikir ııı.~ , 
dese, boyalı ev, sağlam ta - halinde çalışıyor. Fikir birlıg'~ 
van, iş gömleği giyen alın terli mel birliği, çalışma birliği 0 

insan demektir. Kırıkkale bana, dar yerinde ki.. cJ 
kopmuş bir film praçası, sarı bak- Kafilenin reisi doktor rJ .. Jıl 
kal kağıdına yapıştırılmış tesirini Bey "İnsana sağlık,, verıneY1 ~ 
yaptı. Kırıkkale başlı başına min- dine adeta din e:Hnmiş bir '~ 
nacık bir fabrika yuvası, sağı, ::o- d.:.ş. Vakıa hekimlik "insan• da 
lu, önü arkası bozkır. lık verme,, elini diye tarif .. ~ if 

istasyon kalabalık, .. Siyah giy- F akal biz ne hekimler gördı.ıh:~ 
miş hocalar, iş gömlekli işçiler, sanlık he!:im ticaretini ve ··t>el 
ustalar, mühendisler bereli kadın· euoizmini ne kadar çok teerı.ı 
lar, irili ufaklı çocuklar bayraklı ti. d r6 
vagonların etrafında toplanmış - Reşat Şemsettin benim ta 'çJ 
)ar; anlaşılıyor ki seyyar terbiye für.undan arkadaşımdır. s~·~# 
müzesi, halkın akınına uğramış. değerli arkadaş kalbini "e 

1 •f 
:t- :t- ~ işe ve Türk inaanlığına verftl',1 

Kültür treni üç vagondur. Bu Fikir davamızda se:;siz bir ~I 
üç vagon seyyar terbiye müzesi gibi. İsmail Hakkı, maarif " ··d 
diye çok mütevazı bir isim almı~- tinin mc:;tcp müz::!leri müdürıl ~ 
tır. Fakat bu üç vagonnu içine İstiklal harbinde tanıdıeıın b~& 
sokulan fikir, trenin yüklendiği kadaş değerli bir fikir ada~ r/ 
dava pek büyüktür. lş ve mesle!~ terbiyesi el işl~rı ti 

Üç vagonun ifade ettiği mana heri, mürebbinin ruhu, sarı'~ 
sade terbiye meselelerinin teknik biyeei, eserlerile dcyerini tarı• 
i~leri değildir. Vakıa maarifin ve tır. ~ 
terbiyenin teknik işleri de ehem - Gazi muallim mektebi h 1 
miyetli bir surette terbiye müze - rından Hayrullah ve Ferit ~# 
sinde yer almıştır. Fakat asıl he- Alrnanyada okumuş, dürüst ·;!)· 
def, asıl canlı gaye yeni Türkiye - celi, ve memleket dc:.vasınıI1 1

• / 

nin eski Türkiyeden ayrılan dö - lieini ve husus~yetini pek şl• 
nüm noktalarını tebarüz ettirmek- lamış arkadaşlar. 
tir. Bu fark üç vagonu gezen her :{.. :f. :t- , 

rıı•· adamın kafasına bir balyoz gibi Kırıkkaleden kalkıyo . lı'' 
çarpar. kalkış pek firaklı. Çünkü İ~1f.,J' 

Türkiye neydi, ne oldu. Re - ca, kadın, Ç<'.)Cuk trenin etr• 
simle, grafikle, yazı ile kitapla an- asılı: 
latdan .şey budur. "- Bize kitap verin.. e ~ 

Bir vagona gıriyorsunuz, sizin ··- 1''fe kadar ıstersenız s~ 
karşınıza falaka, cüz kesesi, rah - ra verelim .. kitap verin .. 
le, divit çıkıyor, fakat hemen o - Bizi bırakıp gitmeyin .• 

nun yanıbaşında yeni mektebi, bü- 1lerliyoruz .. 
tün unsurlarilc buluyorsunuz. F o - Sadri Eteıt' 
toğraf, grafik, resim yeni melde- g,~ 

bi anlatıyor. üç vaaonu dolaşan Bir dıvarcı ve bir sı" 1; 

adam 1920 den sonra doğan Tür - " 
kiyenin manar.mı anlamakta güç - Bir dıvarcıyla bir sJ'l~.'1 d~j' 
l .. k k · Büyühderede bir çöpçüyıl .,,tı' u çe .mıyor. ırıı .. s ..ı 

:f. :f. .,,.. müşlcrdir. Hadise şöyle o dJ" 
"Seyyar terbiye müzcei,, kül - Büyükderede bir piyasa ''t1I 

vaı·dır. Bu caddede dıvarcı .i tür ve medeniyet d:ıvasının step· .. ., .. 
lerde dolaşan, her uğradığı yere res isminde biri ve sıvacı r )<tl'JI 
yeniden bir parça veren bir hal - isminde diğer biri çahşı1ls t aJ 
dedir. Ben vagonları gezerken ye- ki, bunlar ikisi .de arkadaşl;~P'.. 

d ı · Gene bu caddenin bir ç 
ni nesiJle eski nesil ar<lsın a ;:ı J.ıı' 
farkı daha iyi anladım. Türk ço- vardır ki, ismi Yusuftur. del'~ 
cuğunun elinden çıkan işler, lca - la, Ha::ares, solmğın erkeJ1 Ç~· 

P ürülmesine muarızdır. ut•~. 
fasından çıkan fikirlerle dolu o - P---
lan tren her istasyonda köy hoca - kendilerine ait eşya öteye ~ 

da(iıtılmaktadır. Dün de bıJ , _.il 
larmın, kasaba hocalarının bil~i • - tı-ı'"t 
lerini, düşüncelerini cilalıyan, on- den çıkan bir kavgada ·"' at'' 
lara en modern usulleri götüren Anasta~ çöpçü Yusuf u do~;b'" 
altı kişilik bir genç kafilesi stepte dir. Suçlular hakkında ı 
durmadan, dinlenmeden Ankara haslanmıştır. • ••• ;" 

. ····· 't "Hii~ii~h;;;··h;ft~d;··~fü;t··ğii~· f ~i<J 
çocuklara yemek veriyor 

I 
<f'e) 

rünürse de hu işle uğraşması ya- Minyaviye mütaaddit defalar para 1 Türk yoktur. 
landandır. Mısırda uyu~turucu gönderdiği ve bir sene içinde 600 Küçük tüccarın hepsi 763 tür. Kasımpaşa mıntakası ·dahilinde haftada dört gün sıcak ye 1 

ı ilmektedir. ıııe1'le~ maddeleri takip eden heyet le, 1 Mısır lirası gönderdiği kat'i bir Hepsi de Mısırlıdır. ı _::1unan ilk mektepte mevcut 500 
Türk zabıtası da bu adamın uyuş- surette anlaşılmış, Mücahide bu ı Küçük komisyoncular 148 dir. fakir ve gıdasız çocuğa Kasımpa-
turucu maddelerin kaçakçılığı parayi niçin gönderdiği sorulunca Hepsi Mısırlıdır. 
n: ytıtphğma vakıftır. cevap vermemişti. (Devamı var) ~a Hilaliahmer şubesi tarnf mdan 

Bunlardan onuncu ıal~ 
cak yemek yedirilirkefl 
fotoğrafı dercediyoruı:· 
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Dolar m • • . 
..................... ~.nevresı mı, yumruk mücadelesı mi ? 

························ 
K ······························································ 

arnera - Şarkey ! 
Şikdiki ~ampiyon Şarkey, elimdeki 

eınerı verrniyeceğirn, diyor .• 
liazira d 

n a Şmeling de Baer ile mühim maç yapacak 

Sir rn·· d 
liaı· u det evvel .. .. .. d k' 

ıran a , onwnuz e ı 

cak dün Yında Nevyorkta yapıla-
}' Ya a.. · onluğu gır sıklet boks şampi-
b1.1nu11 h maçı hazır lıklarmdan ve 
l"'k er tar f ~ lherak a ta uyandırdığı hü-
dıkj d·· tan bahsetmiştik. Şim -
)' unya a.. . 
onu ~ . gır sık~.t boks şampi-

>'an.Iarın ~~kalı Jak Şar~e ltal
llera.11111 ka ev adam,, ı Primo Kar 
retle d.. rıdaırna hazırlığı hara· 
bok '""anı a llıuh. l etmekte, bu maç, 
lliin·· ıt erind d h . d'd ., Un en illl'' . e a a §lm 1 en Aju addet boka t•mplyoaa Ş.rkey 
--l.lu oldu'" uhırn münakaşa mev • famplyoalak kemerlle b.rllkte 

Ya hu rn:;:. tıibi, doğrudan doğru· dar ziyade kazanç temin etmek 
lllıta11 }"' 1t1erle alakası bulun • maksadile söylediklerini iddia e • 
da, llıaç uı binlerce kiti arasında denler, bu kat'i tahmini bir "do • 
ce hakkı:~~n.ı Yaklaıtıkça, neti- lar manevrası,, ıeklinde tefsir e -
~on &ünt ~ nıerak artmaktadır~ denler de vardır. Fakat, doğrusu· 

lcerı 8uld erAe, Şarkey ve mene· nu iateraeniz, bahis, zaten kafi de· 
erJ ey, rn 'k 

l e tnül ~ k erı alı gazeteci - recede kızmıf bulunuyordu! 
Qu a atlar d · k rni\ç ner . ın a, Karneranın Hazıranda Şarkey tarafından 
... ernerini b ı~esınde §ampiyonluk yenilen eski dünya boka şampiyo· 
~1ndan em~ ı~e hağlıyamıyaca - nu Şmelingle Baer arasında da, bir 
'1>-etıe aöy;n . ulunduklarını kat'· maç yapılacaktır. Bu maç da, e -
~~Unların, ernış~erdir. hemmiyetle telakki edilmektedir. 
h l i tahıninte~ıce hakkındaki bu Bu maçta orta hakemliği işini ev • 
tr:t' ehernın· erı, maçın bir kat da· velce Tuneye yenilmit olan dünya 
t. 

1tlır. Bu 
1~~t1le takibine yol aç - ağır siklet boks fampiyonnu Dem· 

-.rt.ft •oz ere k K .. k · .\ arı ol l artı, arnera psey gorece tır. 

k "''~ikalı :ka~: hayli kızmışlar, 1 Dempseyin Şarkey - Karnera 
,,:lldılerine 1 .. sorle menecerinin maçında da orta hakemliğini üze-

lik~di~Ieri, ta~uı:ı1undan f ~zl~ g~- ı rine alması ihtimalinden kuvvetle 
tar erıni iler· ~ınde çok ılerı gıt· ı bahsolunuyor. 
il lftan, düı ıurnıüşlerdir. Diğer Ayrıca, Şmelingin, Baere kar • 
~: ~eneee .n~a boks şampiyonu şı galip geldiği takdirde, Şarkeyle 

lıtt rının hu .. l . b h . b' . .k d •illıak .. soz erı, a sı ır ıntı am maçı y~pması a mev 
'--..'.._. nıurnkün olduğu ka - zuu bahsedilmektedir. 

Güzel bir tasavvur 
,,,ltıt k ı -a a ar arasında senede bir kaç 
~ temas yapmalıyız 

l>o~ l\clerile b. 
tr:,. ki t n ır tebliğden anlı • yaretlerle mi karllıla .. tırılacag .. ı bu· erk. ıtanbul 3' 3' 

<f, b ·c heyer ·- spor mıntakası günlerde tesbit edilmiş olacaktır. 
lat \Jltı ltn kl guzcl bir hı~c-.vvur • Bu mevzu üzerinde, mıntaka • 

ltıb . a tadır n 
r\l Ui, A.nk · u lnsavvur larla muhabereye girişilmiştir. İs· 
'ttı'n «'I\ Cf.:>' ara, İzmir gibi spo · tanbul mıntakasının bu müsaba • 

1liaı .- ltki . f 
t\it futb l '\U eUiı;i şehirleri- kaların lstanbulda yapılmasını 

'tç'l o cula 
&\ d 1 erin· h ~ını, atletlerini, teklif edeceg .. i zannolunmaktadır. 
1 e · 1 atta ·· k 
•·t llııciJ . . mum ün olur- ProJ· enin biraz daha genillletilerek , •mı erını b' b" 3' 

lil\de 'ktır. lie ~.r ır~erile karıı - Balıkesir, Eskişehir, Konya ve A -
<)r bulun nuz hır proje ha - dana mıntakalarının da bu prog • 

llaı· an b .. 
bit 1le ed'l u ışın ne şekilde rama sokulması ihtimali vardır. 
1 ed·ı_ 1 ece ... k 
ll1t 1"Qlit ol gı at'i surette tes Her halde projenin Haziran sonu· 
~itı~ tekil~~akla beraber bu na doğru tahakkuk ettirilmesi için 
lehi ~'•iç ~ın alakadarları tat çalışılacaktır. 
b· r 'l>o 0 

kuvvetlid' B ·· B' b it, rcuta ır. u uç ız u tasavvuru memnuniyetle "-d, rının bir h. d k !ılı, Yok şe ır e ve 1 arşılıyoruz. Birbirine bu kadar 
aa karşılıklı zi • yakın fehirlerimizin bu gibi temaı 

Maç yapmaktan 
vazgeçilmiştir 

Baştarafı Birinci Sayıfada 

bir paranın ihracına izin verilme
miş oLması keyfiyeti ne kadar hay
rete değecek bir hadise ise Bulgar 
f ederaayonunun bunu kontur at 
ahkamını yerine getirmek için bir 
özür şeklinde ileriye sürmesi ve 
bunu ancak maçın yapılmasına üç 
dört gün kala bildirmesi de o ka
dar hayret edilecek bir hadisedir. 
Bulgar federasyonu isterse bu pa
ranın gönderilmesi imkanı pek ala 
bulabilirdi. Nasıl ki, bizim fede
rasyonumuz Bulgarlarla geçen se· 
ne sonunda şehrimize gelmeleri i
çin lazım gelen yol parasını, hüku
metten müsaadesini alarak, maç • 
tan tam on beş gün evvel yolla
mıştı. 

Nihayet Bulgarların, böyle bir 
memnuiyet olduğunu bile bile bir 
taahhuda nasıl giriştikleri ve bir 
kontratı nasıl imzaladıkları da so· 
rulacak bir şeydir. Bulgarların bu 
hareketle hu yol parasının kendi 
memleketlerinde kalmasını veya 
harcanmasını istedikleri tahmin 
olunmaktadır. Çünkü kafilemiz 
Bulgariıtana giderek bu masrafı o· 
rada tesellüm etseydi, ileriye sürü· 
len memnuiyet baki kalacağı için 
yanında getirmeyip gene orada bı
rakacağı aşikardı! Güzel bir ta • 
savvur değil mi? 

Bu itibarla, spor tarihinde gö -
rülmemit bir garabet karşısında. 

Sofyaya gitmekten vaz geçilmesi 
kararını verdiğinden dolayı f ede -
rasyonu tebrik ederiz. 

Milll takım nasll teşkil 
edilecekti 

Umumi merkez tahsisat • 
verırse 

üç antrenör getirtilecek 

Planlı fütbolün memleketimizde 
1 

iç.in kendisine yardım edilmesini, 
de tatbiki için bilhassa ecnebi an- diğer seneler için tahsisat temini· 
trenörlere ne kadar şiddetle rnuh· ne çalışacağını ayrıca işaret etmit· 
taç oldıığumuz malum. Avrupa tir. 
kupasına iştirakimiz kararlaştırıl • Bu vaziyet üzerine federasyon 
dığı şu sıralarda büsbütün ehem- umumi merkeze müracaat ederek 
miyet kesbeden antrenör meselesi- getirtilecek antrenörlere ait mas -
nin halli için f ütbol federasyonu rafın tamam ile merkez tarafından 
çareler aramak ve masraflarının temin edilmesini istemiştir. 
yarısı mmtakalar tarnfından temin Umumi merkez üç antrenör için 
edilirse üç. antrenör getirmeyi ve lazım gelen seitiz hin liralık tahsi· 
masrafın diğer kısmını derühte et- satın tamammı vermeyi kabul e -
meyi düşünmüştü. Dün federasyon de;·se bu antrenö:br seçilerek der
reisi Hamdi Emin Beyle görüşerek hal getirtileceklerdir. Bu takdirde 

feclcı·asyonun tasavvuru bu üç an-
bu işin nasıl halledildiğini öğren -
mek istedik. Öğrendik ki ne İs-

trenörü altışar ay İstanbul, lzmir, 
Ankara mmtakalarmda meşğul et· 

tanbul ve ne de İzmir ve Ankara mek ciiğer altı aylık zamanda da 
mıntakaları antrenör için para ve - d;ğer fütbol mıntakalarında da ça
remiyecek vaziyette olduklarını hştıracaktır. 
bildirmişlerdir. İzmir mmtakası bu Umumi merkezin bu çok fayda· 

sene için böyle bir tahsisat temini· lı tasavvur için bu masrafın temi -
ne imkan bulamıyacağını, hun-:.ın n:ne çalışacağını ümti ediyoruz. 

• 
lngiltere kupasını 

13 

kazananlar 
numaranın bulunduğu takım 

müsabakayı kaybetmiş ! 

1 5ACAl1 
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Yukarıda işaret ettiğimiz garip 
hadiseden henüz haberdar olun -
madığı için Sofya maçına ait ha • 
zırlıkların bir kısmı bitirilmit ve 
evvelki akşam "Milli takım,, kad
romuz hemen hemen tesbit edil • 
mişti. Karilerimizin merak edecek 
lerini bildiğimiz için ·burada teıbit ı 
edilen ıekil hakkında malumat lngiltere kupasını kazanar Everton takımı oyuncuları 
vermekten kendimizi alamıyoruz. lngilterede büyük velveleli akis· ı Mançisterliler de kırmızı fanila 
Federasyon muhtelif noktai na· lere sebebiyet veren kupa maçları giyecekler ve 12 den yirmi ikiye 
zarlardan dolayı takımda Hakkıyı geçen hafta neticelenmiş ve bu kadar olan numaraları taşıyacak
da · Selahattini de kat'i surette oy· maçlarda ümit edilmeyen muvaf· lardı. Meş'um sayılan 13 numara· 
natmaya karar vermişti. İzmirli fakıyetler gösteren Everton takımı mn A-12 şekline kalbedilmesi ih • 
müdafi Lütfi Bey de geldiği için sol rakipleri Mençister Siti takımı- timali vardı! Bunun böyle yapılıp 
takım §Öyle kuruluyordu: nı 3-0 yenerek kupayı kazanmıştır. yapılmadığını henüz bilmiyoruz 

Avni - Hüsnü, Lütfi - Cevat· işin şayanı dikkat tarafı, geçen- ama maçı 13 veya 12-A numara· 
Nihat, Fikret • Selahattin, Hakkı, lerde bu sülünlerde işaret ettiği • sını taşıyan oyuncunun bulunduğu 
Zeki, Şeref, Eşref. miz numaralı formaların bu maçta takımın kaybettiğine bakılırsa in-

Bu takımda ufak bir tadil yapıl· tatbik edilmiş olmasıdır. sanın adeta şüpheye düşeceği geli-
ması ihtimali de vardı. Bu takdir- Everton beyaz fanila giyecek ve yor, fakat numaradan dolayı değil 
de muhacim hattı şöyle kurula· oyuncuları birden on bire kadar Mançister takımının müsabakadan 
caktı: numara taşıyacnklardı. Bu nurea - evvel maneviyatını kaybettiğin • 

Niyazi, Haı!kı, Zeki, Salihattin, ralar siyah bezden yapılacaktı. den ... 
E:şref. •••••••••••••••••••••••••1 ••••••••••••••••••••• 1••1 ••1 •••1 • 11111•••••1 •••11••11•••••••••••• 

Lig maçları 
Bulgaristana gidilmiyeceği ıçm, 

bu hafta lig maçlarının geri bıra· 
kılmasına bittabi lüzum kalma -
mıştır. Bu hafta yapılacak şampi· 
yona maçları lstanbulsporla - Bey· 
kozu, Süleymaniye ile Beşiktaşı 

kar§ılaştırmaktadır. 

===~=-==-=-==-==-=========-=~ 

hassa lzmirin İstanbula rekabet e

den futbolü ile sık sık temaslar 

yapılsaydı en kuvvetli bir milli ta· 

kım kurmak üzerinde her halde 

bugün karşılaştığımız müşkülatı 

mükemmelen yenmiş olurduk. Hiç 

olmazsa bari bundan sonra bu üç 

mıntakamızm futbolcularını se -

lardan §İmdiye kadar mahrum kal nenin muayyen zamanlarında iki· 
mış olması esasen hayret edilecek şer defa karşılaştırmak imkanını 
bir ıeydi. Bilhaasa Ankara ve bil -1 bulsak ... 

Atlı cirit 
Ankara, - Erzurumda olduğu 

gibi şehrimizde de bir atlı cirit klü 
bü teşekkül etmek üzeredir. At Ü· 

zerinde hakimiyetin derecesini 
yükseltmek ve hu hakimiyeti me -
haret ve tam bir mükemmeliyetle 

temin etır.ek ve binnetice Türkün 
bu çok eski ve faydalı sporunu ih· 
ya eyelemek fikriyle çalı§acak o • 
lan bu klüp hazırlıklarına ba§la • 
mıştır. 
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Dedi ki: 
- Evvelemirde büyük F enelo

nun §U taheser parçasını okuya • 
cağım . • lımi "Halis aık üzerine 
tahayyülH olan bu küçük parça, 
hakikaten emsalsizdir. 

Papas birdenbire ayağa kalk -
tı, gözleri ıimdi bir, kor gibi ya -
myordu. Yüksek sesle okumıya 

başladı: 

- Ey allahım ! Ey aşk! kendi 
kendinizi seviniz, hu suretle se· 
vimli olduğunuz derecede sevile -
ceksiniz ben ancak huzurunuzda 
yanıp bitmek üzere varım. Mih -
raplar önünde yanan kandiller gi· 
bi. Seviniz, ey aşk! Zayıf mevcu
diyetiniz içinde hakim güzelliğini
zi sevinz. Ey güzellk !.. Ey sonsuz 
güzellik! Kalbimi yakınız, kavu • 
runuz, bitiriniz . 

İhtiyar papasın sesi alçalıp 

yükseliyor, yüzü kelimelere canlı 
birer mana veriyordu. "Aşk,, ke -
limesi ağzından adeta bir feryat 
halinde çıkıyordu. 

Jeneviyev dirseğinin üzerine 
doğrulmuş dinliyordu. Şayanı hür
met bir ihtiyar, bir allah hadimi -
nin ağzından çıkan bu sözler, o -
nun melek hasletini incitmiyordu. 
Bu sözler onda hayret uyandırı -
yor fakat onu isyan ettirmiyordu. 
Genç bakire bu kelimelere bir ma-· 
na vermek için uğraşıyordu. "Hay
li yakan, kavuran aşk, genç ve te
miz kız için karıılığı olmıyan birer 
sözlerdi. . 

lhtiyar papasın gözleri, genç 
kızda durdu: 

- ŞimtH, dedi, bu fevkalade 
parçanm -wn kısmını benimle be • 
raber yüluck sesle tekrar edecek • 
siniz. Haydi, tekrar ediniz. Sevi -
niz .. ey aşk ... 

Jeneviyevin yüzü birdenbire 
pembeleşmiıti. Emir, kendisini de 
bu sonsuz imanına iştirak ettir· 
mek iıtiyen mukaddes bir ihtiyaı·· 
dan geliyordu. Bundan daha asil 
ve daha dini ne olabilirdi?. Bu -
nunla beraber henüz kadın olma· 
mıt çocuğun ağzı kilitlenir gibi o -
luyor, ve bir nefes halinde tekrar 
ediyor: 

S . . k' .- evmız ... ey at ... 
Onu bir an gözlerinden ayır -

mıyan ihtiyar: 
- Daha yüksek seıle yavrum, 

diyor, daha yüksek sesle.. Bütün 
kalbinizle ve bütün ciğerlerinizin 
kuvvetile bu kelimeyi, her şeyi 
hulasa eden bu "aşk,, kelimesini 
tekrarlayınız. 

Papasın sözlerine itaat etmek 
için saf kız, bütün mevcudiyetile 
gerilerek haykırdı: 

- Ey aşk .. 

ihtiyar, sanki bu kelimenin ca· 
zibesile çıldırmış gibi titriyor ve: 

- Daha hızlı ... daha hızlı,, di· 
yor, yavrum .. Ruhunuzu yükselti -
niz, onu kalbinizden kopararak 
feryat ediniz, kalkınız .. Bütün si· 
nirlerinizi geriniz .. Kendinizi ve -
riniz .. ve bağırınız.. Ey aşk! Za -
yıf mevcudiyetiniz içinde hakim 
güzelliğinizi seviniz .. Ey güzellik ... 
Kalbimi yakınız ... kavurunuz .. bi
tiriniz ... 

ihtiyar, diz üstüne çökmüştü. 

Elleri yüzünde, sanki birdenbire 
derin bir duaya dalmıt gibi don· 
mut kalmıtb. 

Matmazel Luiz de ellerile yü -
zü~ü örtmüttü. Genç kız İse, ya • 
naldarı al al, uzun fakat tatlı bir 
zahmet çekerek bitap düşmüş gi • 
bi, yatağına tekrar uzanmıştı. Bu, 

Nakleden • fa. 

onun için tatlı bir şüphe .. Bu ane 
kadar kilitli kalmış olan ruhunun 

Edremitte Ahıdağındaki soy 
içine bir şeyler girmiştir ve ruhu Zeytinyağı, su, 
hayret içindedir. . ve giydirilen 

Fakat birdenbire bitişik oda • 
dan, sanki duvarları iter gibi, ağır 
bir erganun sesi yükseldi. Bu aca· 

Bakım evi 
çocuklar 

Sultan Reş_a_d-ın_m_u-.. f-tu-·· _E_f_e-nd_i_y_e-hediye eti 

saat ve Ebe Hanımın gramofonu 

ba kimdi?. 
lhtiyar papas uyanır gibi başı· 

nı kaldırdı ve: 
- Unutmuştum, yavrum, dedi, 

hen vaktile, daha henüz birkaç 
günlük için, zavallı bir çocuk bu
lup yanıma almııtım. Onu, elim -
den geldiği kadar, allah korkusu 
ve musiki aıkı içinde büyüttüm. 
Şimdi bir san'atkardır, büyük bir 
san'atkar ... Ruhu, sizinki gibi zi -
yadardır, bir nurdur. Bir tek kü -
çük leke bile yoktur. Duyuyor mu 
sunuz? .. Gözlerinizi kapayınız .. 
dinleyiniz .. bütün ruhunu musiki· 

EDREMiT (Hususi) - Edre -
mit hemen hemen tamamen bir 
zeytin yağ ınmtakaaı bulunması 

hasebile yağların elde kalmasın -
dan, müıteri çıkmamasından ve fi. 
atların çok düıkün olmasına rağ -
men gene istekli bulunmasından 
çok fazla bir mali sıkıntı içinde -
dir. 

Bu senenin yağları gayet nefis 
ve az asitli, berrak bulunduğu hal· 
de ihracat yoktur. Dahili sarfiyat 
da· başka senelere nazaran daha 
azdır. 

Müstahsil, fabrikatör bu yüzden 
fena şerait altında kalmışlardır. 

ye veriyor .. musiki... Diğer toprak mahsullerinin va-
Genç kız, doğrulmuş dinliyor. 

1 
ziyeti iyidir. Havalar ve yağmur • 

Fakat, sanki sihirli bir rüzgar gibi, lar müsait gitmit olduğundan be
ses onu yatağına uzanmıya mecbur reketli olacaktır. 

ediyor, papaı devam ediyor: Su ve bakım evi 
- Şimdi, dua odasına geçece -

ğiz. Orada biraz okuyacağım. Ay· 
ni zamanda, kendime evlat edin • 
diğiın çocuğuma yeni yaptığı par· 
çalardan birkaçını çaldırırız. 

Bu sözleri duyan matmazel Lu· 
iz, birdenbire yerinden sıçramıt • 
h. Titriyordu. Ne oluyordu bu 
genç kadına?. Renginin uçuklu • 
ğundan, büyük,ve derin bir heye
can içinde olduğu belliydi. Papa -
sa yalvaran gözlerini dikiyor. Fa
kat papas başını sallıyarak: 

- Matma2el Luiz, diyor, git -
me saatiniz yaklaştı. Gidiniz ve 

vazifenizi görünüz... Unutmayı -
nız, orada .. en son kulübe içinde ... 
Kendini ihata eden ebedi karlar 
renginde mi acaba .. en sonuncu .. 
en sonuncu .. anlıyor musunuz ... 

Matmazel Luiz sallanıyor. Düş
memek için, bir elile bir sandalye
ye tutunuyor, ve yalvarıyor: 

- Bir saniye .. bir defa .. 
1htiyar inatçıdır, bir kapı açı -

yor: 
- Gitmen lazım matmazel Lu-

iz ... 
Ses ıert, amirane hatta zali -

manedir. Kadın, mağlup, ba,mı 
iğerek yürüyor, ihtiyarın yanın -
dan geçerken, son bir defa olarak 
tecrübe ediyor: 

- Saklanır, kendimi göster -
mem ... Sadece onu görmek, göre -
bilmek.. 

ihtiyar, eliyle ağzını kapata -
rak, odanın nihayetinde, kendileri 
ne hayretle bakan genç kızı göı -
teriyor. Matmazel Luiz birdenbire 
susuyor. Papas: 

- Benim küçük periciğim, di -
yor, işini bitirip geldiğin zaman 
sana istediğinden daha çok bir 
şey yapacağım. Onu sana bir ge -
ce, hütün bir gece vereceğim. 

Matmazel Luiz sevinç dolu 
vahşi bir sesle haykırmaktan ken -
timi alamıyor. f ak\t papas, ka · 
pıyı ];aµatırken bıJ ses, kapmm 
sesiyle karışıyor ve genç kızın duy 
mauna mani oluyor. 

(Devamı rnr) 

Zeynep Ki"'iiiif hastanesi 
Üsküdardaki Zeynep Kamil haı 

tanesinin mayıs nihayetine doğru 

açılmasına çalışılmaktadır. Has -
tanenin elektrik, su tesisatı yapıl -
makta, yatak ve karyolaları ha • 
zırlanmaktadır. Hastahanenin a -
çılma günü bir merasim yapıla· 
caktır. 

Edremidin en büyük iki ihtiya -
cını belediye bu sene karşılamağa 
azmetmiıtir. Eybek suyunun İsa • 
lesi için bütün istihzarat yapılmış -
tır. Yalnız kartılğını bir kısmı yağ 
olarak durmakta olduğundan yağ· 
ların satılmasında isale ameliyesi· 
ne ba,lanacak, ve bir kaç ay için· 
de ikmal edilecektir. 

Gene 1933 senesinde memleket
te bir bakım ve yardım evi teıis e· 
dilecektir. Esasen elyevm tamira • 
tı ikmal edilmekte bulupan bu ııh· 
hat müeueseıi :ıamifatı müte~kip 
açılacaksada tam kadrosile ancak 
haziranda açılmıt bulunacaktır. 

Çoejuk bayramında 

Çocuk bayramında Himayeiet -

fa~in çalı,akn reisi Doktor Kamil 

Emin Beyin ve idare heyetinin u

nutulmaz &ayretlerile 50 çocuk 

giydirilmiştir. Ayrıca çocuklara 

parasız sinema tiyatro temin edil

miıtir. Öğleden sonrada yine bir 

tren çocukları bedava Akçaya gö
türüp aetirecektir. 

Cümhuriyet meydanın da büyük 

tes'it merasimi yapıldı. Cemiyet re
isi Ki.mil Emin Beyin hitabesile 
başlıyan merasim çok parlak oldu. 

Osman 

Sahte antikalar 
lstanbuldan Orduya giden bir 

kaç kiti bakkal Mehmet Efendiye 
100 küsur lira mukabilinde, yarım 
okkalık bir bakır lavhası üzerinde 
yapılmış asarıatikayı altın diye 
satmışlardır. 

Mehmet Efendi1 asarıatikayı ku
yumculara muayene ettirdikten 
sonra bakır olduğu anlaşılmış ve 
meseleyi polise hf.ber vermiştir. 

Tahkikat neticesinde bu dolan· 
dırıcıların büyük bir şebeke halin
de çalıştıkları meydana çıkarıl -
mııtır. Şebeke yakalanmı,tır. Şe -
bekenin elinde bu lavhalardan pek 
çok olduğu anla,ılmıştır. 

Gönende kuduz 
Gönenin Sarı nahiyesinde bir 

kız kuduz köpek tarafından ıaırıl
mıf ve tedavi edilmek üzere §ehri· 
miz Kuduz haıtaneıine gönderil • 
miştir. Kuduz vak'alarının çoğal -
ma11 üzerine Gönen belediyesi ye
niden köpekleri itilafa başlamıştır. 

Jnegöl, (Huıusi) - Geçen sene 
Ahıdağında bir soygunculuk ha -
diıesi olmuştu. Bu çirkin işi yapan 
ları ele geçirmek için Vali Fatin 
B. bu yere yakın köy ve kazalarda 
yapılan tahkikatı kendisi idare e
diyordu. Bir iki gün arandıktan 

sonra soygunculardan birisinin 
Tavşanlının Çukurca köyünden lz 
zet olduğu anlaşılmış, hemen ya -
kalanmıştı. Bunun üzerine ö~ki 
soyguncu arkadaılarının da Sü • 
pürdü köyünden Hasan Tahsin ve 
Hamidiye mahallesinden Küçük 
Hüseyin olduğu meydana çıkmış· 
tı, fak at Hasan T ahsinle Küçük 
Hüseyin hemen ele geçirilememi!· 
ti, ortadan kaybolmut ]ardı. İnegöl 
kaymakamlığı Küçük Hüseyinin 
Balıkesir ve İzmir taraflarına kaç 
tığını haber alarak mahalline yaz
dı, Küçük Hüseyin Balıkesirde tu· 
tuldu, fakat buraya gönderilirken 
jandarmaların yanından sıvııarak 

gene kaçtı, Küçük Hüıeyin bu se· 
fer izini belli etmeden kaçmıt ol -
ması yakalanmasını biraz daha 
güçlettirdi, bazı tahminler arasın· 
da evvelce askerlik yaptığı Urla 
civarında gizlenmesi de mümkün 
olduğu dütünülerek oradan araş · 
tırıldı, orada tekrar ele geçirilerek 
bir müddet evvel bur.·wa getirildi. 

Buraya kadar yazdıl~tl> 
ler Ahıdağı soygunur.a -1 

çük Hüıeyinin iılerind•~ 
bunun evvelkisi var ki o 
dana çıkmıştır: Ahıdal1 

nundan çok daha evvel b , 
hırsızlık oluyor, bir gece JIJ 
fendinin evinden bazı etf' 
arada sonuncu Mehmet . 
Üsküp seyahatinde kend~ 
diye ettiği çok kıymetli bıt 
aşırılmışh. 

Bundan bir kaç gece 
Ebe İhsan H. m halı, gr , ''l{ 
bi pahalı eşyaıı çalınmıtl•· ~İzde 
sızlığı yapanlar o zaman~ her y 
çıkarılmamı~r.a da efyal ~ llıize 
kı!.mmm Domanıçta old~ lUJı; \' 
lerek toplanmış, yalnız .. b~ lata'< 
olduğu §Üphe edilen J<üÇ ltıe 

• • 1 

yin o zaman ele geçırı iane 
Şimdiki yakalanııında bıJ , ~İt b 
leri de karııtırılarak bur•~ Ciirn· 
sızhğın da kendisi tara!."1~ da e 
pıldıiın itiraf etmiıti. ~~ 'Öz , 
yalardan müftü Ef endiniJI 81l 
tanbulda bir kuyumcud., tilcte 
e!yası da Bursada bulu~ llıet 
hiplerine teslim edilmitl•f• '-ıt-. 
sahipleri bilhaua müftü ef lrol'ıl 
atinin meydana çıkarıl i/. '•tııf 
ıon derece memnun kalJS11

"' j leritı ......... 

Tokatta i'mııı 111ı11t1 .. ııınmııı ..... ı•11111wıuutu1HIPUHWU ,, 

· l~,9nau•~•~!~~~f'uu~•~er J ' 
Yunanistan ve tacir 

Bir erkek bir kadını 
öldürdü, başka biri de 

bir kadını yaraladı 

Yunan konaoloshaneıi ı.-. 
çıları dün İstanbul tica~tul 
gelerek yünlü ve ipekli ~ 

TOKAT (Hususi) - Tokadın Türk tacirlerinin Jiıteıiaİ 
Oma la köyü civarında ot topla • tir· 
makta bulunan Dihoy köyünden 
Hacı Ali oğlu Mustafa kızı Güli

Şark tütünleri ve 
Selanikteki Yunan tii 

himaye birliği Arjantin il 
nin şark tütünlerine fasl• 

miyet verdiğini nazarı d' 
rak Arjantinde bir ıube 

zarı bu köyden Hasan oğlu Meh • 
met ıağ ve sol büğründen yarala -
mıştır. Gene Dihoy köyünden Zan· 
bak oğlu Mehmet kızı Zekiyeye de 
Kamil oğlu Süleymanı sol bacağın 
dan hafifce yaralamıthr. Güliza -
rın yarası ağır olduğundan vilayet 
merkezine getirilirken yolda öl -

karar vermiştir. _.J 

Mısır ve ithal efY"' _j 

müştür. Suçlular hakkında §iddet- Mısır hükumeti ith.I 
li takibat yapılmaktadı"r. -"" karşı yeniden bazı güJdf""'" 

Komünistin arkadaşı da leri ilave etmittir. ,..ı 
evelki gece yakalandı 1 Bu efyalar içinde ıue ~ 

· l"k d d atnıı Zabıta komünistler hakkında 1 zı a a a ar e en Y 
tahkikatına ehemiyetle devam et ~ zeytin yağlar vardır. ~ 
mektedir. • diİfİ' 

İstanbul zabıtası son tahrikatta Müze miı 
rol oynıyan ve beı ay evvel hariç· 
ten geldiği tesbit edilen iki komü
nistten birisi iki e-ün evvel yakala· 
mıştı. Zabıta aldığı tedbir sayesin
de evvelgi gece de bu komüniıtin 
arkadaşını ele geçirmeye muvaf • 
fak olmuttur. 

Kara Ali ve adamları 
Gebze, Darica ve civarında, a· 

damlarına ho§una gitmediği kim· 
sele.·i öldürtmekten suçla Kara Ali 
ile onul'\ emrile bu cinayetleri yap 
maktan suçlu adamlarının muha
kemesi, İstanbul Ağır ceza mah -
kemesinde temyizden nakzen gö -
rüleı·~k~ bitmiştir. 

Müddei umumi, evvelce olduğu 
gibi, ceza istemi§, müdafaada be
raat isteğinde bulunulmuf, muha· 
keme karar için önümüzdeki sah 
gününe bırakılmıştır. 

---aerliı'' 
Tahsin Beyin 

bir azalığı 
.. ıe•İ T opkapı sarayı mu lcl 

Tahsin Bey, Berlin e;.,.ıtti'' 
enstitüsü azalığına 5eÇ~dd 

Tahsin Bey, uzun 111 1J1S 

ri müze iş lerile u~raŞll1~ İ 
da ihtisas edinmi!, le .,.ıı;Jfl 
zattır. T opkapı saraY1 ~;#,' 
dü:-lüğtine tayininden e..-' 
bul müzeleri müdür dl '. ,~ 
ele bulunuyordu. H. 

Bilhassa T opk•P1 ılı" i':/ 
muntazam bir müze h•~riJ 
mesi huıusunda çolc ı• h 
mittir. ~~ 

Bu itibaı?a Ber1İ11 e·~~ 
t 't"' .. ı' ğ -~· .M ens ı uıu aza ı ına 

1 
....-. 

İıabetli olmuştur. • 
tebrik ederiz. 
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Dün 400 Genç Zabitin Orduya İltihak Etmesi 

11~ YEMİN:" İcabında Vatan, Millet ve Cümhuriyet namına 
~ay atımı feda edeceğime namusum üzerine yemin veriyorum,, 

~1011:n~:rbi!.e .. mektebinin büyük 
aıhıi ' buyuk üniformalarını 
1•1 t olan . 
'el(trt 1• . ııenç zabıtler tam bir 
lltdı. 'Yık ciddiyetle yer almıt -

eO 8 
d• 'Uıdan 
ı fltatr kitilikaonr~ 400 genç zabite 

b
i r•~ ,, ~t flı'll kafıleler halinde ordu-
u .ıııi tır 1 ı ete ı d k . . iiJ"' ı Qıı t e a at yemını yap-
d) "' b.. f ır. 

r ou>'iik b. tY" &a .. _ ır nıaıan .. . T .. k it ,--q,iı k ın uzerıne ur 
de de kılı onnıu,tu. Bunun üzerin
k.rıı.trıl ç, nıavzer, kasatura ile 

Cerı lr bulunuyordu. 

,ati_ tlltrirır ~-bitler sancağın üzerine 

0 )eQ\i11 ed~ıarak hep birden §Öyle 
8' ''Ji IYorlardı; 

t:ı nizdeazehrde, seferde karada de -
pr h ' avad ' 1 

1 
~'1 er Yetd <. a, her zamanda ve 

' lııi e tnıller · ~ J ~e Ve c·· ımızc, memleketi-
Ut-• ..11 Uk Urnhuriy t· . d v bu ır, 1 Ve nı h • e ımıze ogru-
u1' ara Ve a~· albbet}e hizmet kanun-

lııe ••ıır eriı · 
jJJS' Sq ' <lSkeı•lik ne ıtaat edeceği -

,1, 1leao.1n namusunu ve Türk u . r a ın na 
d~ c~ bilip i r b musunu canımdan a-

s 1,1 %hur· ca ında vatctn millet ve 
"" da 1Yet n ' slıl" .. edece·~. aınına hayatımı fo -

fsôz , gınıe naıı ·· · · 'eriv ıusum uzerıne 
ı:ı a ~ orı.ını ll Re .,, 

likt nç zabiti · 
J 

trı 
10 

erın hepsi yemin et-
tl rıra rn k et 8,y c lep kumandanı 

~1! "e orcİ tenç zabitleri selamla-
"Oru Uda ıe ·ı· flltlaı Vgı 1 yurdumuzun 
•ınıf ,.. ı Yolundak" l .. b l . . 1 . ··~ekte l . ı ecru e erını 
trırıi IÖy} P .erınde ikmal edeceic-

L eınıır 
~ıet Q ır. 

İl~,.:.: 'Yden a Ş"k .. N ·1· 11 '""Z al onra u ru aı ı 
ıtl . ,.. •rb;Ye R . '?1! ve büyük Erkanı 

'I '''tı 1 eıaı M·· . F 
J 

~ 'tılı uıır evzi Pa~a -
'ildi · ltteraıiınd t 111li tevk·l e bulunmağa 
'"ı' 1 etf ~ · · te 1 Paıa H ıgını aöyliyerek 
~ Zabit) . azretieri namına 

erı •eli. l 
Ş rn anıı,tır. 

Cerı crefli zabitler 
lul'lll ç Zabitler b 
dır l) •eıler' ·1 u ıelaıni (sağ o-
t\ d Şiikrij Na~_ıpe karıılamıtlar -

'"'İttir k' 1 
1 aıa bundan son -........ s 1: 

hir eneıerce s .. 
~11 Çaiışı11an uren uzun ve cetin 

~\>af ın s ~ 
deı-: fak old onuna vardınız. 

''lll h unuz s· . ord · uugr · ızı tebrik e-
lta Usunun R tnden itibaren Türk 
~tınız. ~eref}i zabitleri arasına 

ı~ tdud 
~kip a terakk· 
~ b· eder v ıyatı askeriyeyi 

ılı:~· e çalısı • 
\>ata ol S<ıhibi ~ rsanız o nisbet-
~lı, rıına f olur orduya T .. k 
~ ıt aydalı b' · ' ur 

-il de~ • Uvaffak ır uzuv olursu -
~ı ş.?t·,, ıyetler temenni e -

,,. d 'lkr 
ti ti\ ı.t N,ili p 

ltt '<>nr, d &fanın bu aözler· 
t li l\retl'l ın-

~t''f ltbiye ~er ve genç zabit-

t!İ ~İtt·ı"darı b' ıne tehi ida.rt heyeti 
., ıt '> ır çay . 

)e ~ • <.İYaf zıyafeti veril-
Je t\" fe~b· et esnasında. H b" 

'ti" ' ıtıd ı taleb k ar ı-
ı b"°s-ı ltı 'bir e onıer heyeti 

~e~'I' Çal çok nıuvaff akıyetli 
t'j~. ~teki ınrnııtır. Bu ıuretl 

-· .! •ttit lllera.ıinıe "h e 6'' · nı ayet ve -

,ti''.tl l k 
efV., k ~e11 a siınde 

aJ ~ .. ~de~ ıtbitler H . 
j P' d,ki C~· llletaıiınd a.rbıye mekte -

'~ ~ ~ ii \1-h\lriye en. aonra. T a.kıim 
f'' ~'"l'"-ıere bü .. t abıdeıine kon -

' / ll1.1 •tlardı. Yuk bir çelenk ha -
.,ı "ııı ı. Çelen ıı. • • 

~ L 1"tı • 1, en .. 
~ 'it', h ı oldu" onünde Harbiye 'Z :~tle llillde .,~\l halde büyük bir 

r '~] '1ttillle k Çok &ü:ıel yürü -
--"tl~:ti lbide adar götünnütler 

~ a\I it,. Ye l!ıerasimle koy-

f; '-, ..... ı::J ltrl, 'lalde büt"' k r liarb · un umandan 
ıye nıektebi ku-

mandan ve muallim heyeti de ha - ikinci ve Etem oğlu Sami Bey üçün 
zır bulunmuştur. cü derecede muvaffak oldukların· 

Genç zabitler abidenin etrafını dan kumandanlar tarafından bil -
bir çevre yaparak çevirmişler ev - hassa takdir ve tebrik edilmiştir. 

veıa. hep bir ağızdan İstiklal mar- Kahraman ordumuza 
şmı söylemişlerdir. 

iltihak eden genç zabit-
400 genç namına 

Bundan sonra genç ıüvari zabiti 
Aziz Reşit Bey abidenin önüne ge

lerek bütün meydanı dolduran gür 
bir sesle 400 arkadaşı namına şu 

nutku söylemiştir: 
''Ey Türk milleti.. 
1man dolu 400 yüreğin derinlik

lerinden sana haber getirdim. Bir
az ev\·el ant içtik. Ustüne çelik ka
natlar gererek seni geceli gündüz
lü bekleyen orduya biraz evvel ka
rıştık. 

Kalbimize dolup boşalan kan 
ateşini senden, ilhamini senin dün
yalara baş eğdiren biiyük oğlun -
dan almıştll'. Lazım olduğu yerde 
kanla toprağı sulayacağnnrza bir 
kere daha senin kaf§mda ant edi
yoruz. Baş eğmez Türk milleti, 
ordunda filizlenen fidanlar senin 
içinden çıkarak senin elinle ekil -
miş ve yeti "miştir. Senin için yaşı
yacak, senin uğrunda ölecektir. 
Onlardan akacak kanla daha son-
ra gelecek yavrularınız bir kuvvet 
ve kudret menbaı bir iman kayna
ğı olacaktır. Sana Ye yurduna fe
da olsun. Can evinden yaralı bir as 
lan gkibi uyurken birden bire sil
kinip <lnğmlan bir kaç yılda bir 
kaç a ır yaratan bir milletin yur -
cıuna bekçi olmak şerefi o kadar 
engin, o kadar ucsuz bucaksız ki.. 
Bunun 400 gencin göğsiine sığma
yan kasırgalı heyecanını anlataca
ğım. 

Yurdumuzun ortasında yükse -
len 17 milyonu pervaneler gibi 
çenberinin etrafına toplıyan yüce 
ha~huğumuza şükranımızı yüksel
tiyor .. Bize layik gördüğünüz bu 
şerefli vazifeyi bize inanışınız dan 
daha f azlasile başaracağız. 
Er meydanında neler yapacağımı 

zı yurt uğruna nasıl öleceğimizi 

hikaye etmiyeceğim. Milyonlarca 
şehidin hayalinizde yapanuyacağı 
bir resim geçit yarınki vidlerimi -
zin ölçüsü olsun. Aziz yurdun 
mes'ut bir yttva gibi daima şen 

kalması için bilerek, gülerek öle
ceğiz. Fakat el eli değdirmiyecek 
el ayağı bastırnuyacağız. Sana u
zanan elleri kıracağız. Belki bu u
ğ1ırda öleceğiz. Fakat seni benliği
ne tamamile sahip hür ve müstakil 
bir millet yaşatmak için öleceğiz. 

Ordun varken sen baş eğmiyecek
sin .. Sen sağ oldukça ordun baş 
eğmiyecektir. Böyle geldik böyle 
gideceğiz, Tarih kadar eski za -
mandan teslim alarak elimize ver
cliğin meş'alenin ululuğunu müdri
kiz. Bizde onun ateşini tazeliyerek 
bizden sonrakilere böylece teslim 
edeceğimize önünde tekrar ant 
eder ve seni tekrar selamlarım.,, 

Aziz Re§it Beyin bu nutuktan 
aonra genç zabitler hep bir ağız -
dan Harbiye mar§ını söyliyerek 
gene kıt'a halinde Harbiye mekte· 
bine dönmü§lerdir. 

Birinci çıkanlar 
Harbiye mektebinden mezun o -

lan genç zabitler arasında Ömer 
Lütfi oğlu Mehmet Zeki Bey birin· 
ci, Muıtafa oğlu İbrahim Cahit 8. 

lerimizin isimleri 
Ömer Lütfi oğlu Mehmet Zeki, 

Mustafa oğlu lbrahim Cahit,, Av
ni oğlu Hasan Bedrettin, Hilmi 
oğlu Enver, Zeynel Abidin oğlu 

Vasfi, Mehmet Salih oğlu Süley -
man Ş.-:vket, Sadık oğlu Ahmet 
Rıza, Hüseyin Hüsnü oğlu Meh • 
met Saim, Cazim oğlu İbrahim, 
Hasan Mahfuz oğlu Muzaffer, Ka
sım oğlu Mümtaz, İbrahim oğlu 
Mehmet Cevat, Mustafa oğlu Ra
him Şükrü, Bekir Sami oğlu Ra
gıp, Abdurrahman oğlu Nihat, 
Mehmet oğlu Ihsan, İsmail Hakkı 
oğlu Mehmet Reşat, Mustafa oğ
lu Ali Zeki, Eşref oğlu Resul, Meh
met Sait oğlu İhsan, Fuat oğlu 
Kemal, Nizamettin oğlu Taced -
din, Tevfik oğlu Ali Nazım, Fevzi 
oğlu Sabri, Ahmet oğlu Ziya, Sü -
leyman Şevket oğlu Osman Şina -
si, Mustafa oğlu Mehmet, İbrahim 
oğlu Mehmet Lütfi, İbrahim oğlu 

Mehmet Reşit, Eyüp Sabri oğlu 
Mehmet Ferit, Raif oğlu Cahit, 
Ahmet Ziya oğlu Ömer İzzet, Ka
mil Kemal oğlu Mehmet · Suphi, 
Hüseyin oğlu Şevket, Hidayet oğ
lu Ihsan, Mehmet oğlu Hüseyin, E
lem oğlu Ziya, Zekeriyya oğlu lb
rahim, Halil lbrahim oğlu Hasan, 
Nuri oğlu Mehmet, Mehmet oğlu 

Mustafa Celal, Macit oğlu Ahmet 
Vacit, Osman oğlu Ahmet Muam
mer, Hasan Faik oğlu Süleyman 
Sabri, Mehmet Cemil oğlu Meh -
met Hikmet, İsmail Hakkı oğlu 

Cevdet, Nasih oğlu Nesuhi, Necip 
oğlu Nezir, Yasin oğlu Salim, Akif 
oğlu Mansur, Agah oğlu İsmail 

akkı, Hasan oğlu Muıtaf a Nu -
rettin, Mehmet Hulki oğlu T ev -
hit, Habibullah oğlu Celalettin, 
Nuri oğlu Sadi, Müslim oğlu Şev
ki, Mehmet Salih oğlu Hüseyin 
Burhaneddin, Raıit oğlu Mustafa 
Bahr, Hafız oğlu Mehmet, Bekir 
oğlu Osman, Emin oğlu Cemil, Ha
san Basri oğlu Sadrettin, Hasan 
oğlu Necati, Hüıeyin oğlu Ha -
san, Hamdi oğlu Ali Kemal. 

Nihat oğlu Mehmet Fuat, Cafer 
Sadık oğlu Mehmet Salahattin, 
Mehmet Ali oğlu Nuri, Ahmet T ev 
fik oğlu Abdullah, Mehmet Nuri 
oğlu Mehmet Reşat, Hayrı oğlu 

Ali Bahattin, Mehmet Bahattin 
oğlu Abdullah Hilmi, Faik oilu 
Ömer Necdet, İrfan oğlu Mehmet 
Nusret, Emin oğlu Ihsan, Ömer oğ. 
lu Ali Hayrettin, Raşit oğlu Ha -
san Behçet, Sıtkı oğlu Hasan F eh -
mi, Mehmet oğlu Kerim, Ali oğ
lu Hasan F ahrettin, Ali oğlu Meh
met Nuri, lbrahim lhsan oğlu Ah
met Şükrü, Osman Ali oğlu Ömer 
Faruk, Mehmet Mazhar oğlu Mu -
ammer Bedii, Sali.hattin oğlu 

Mustafa, Ahmet Cemal oğlu Meh
met Reıat, Halil oğlu Ali Fuat, 
Nail oğlu Süreyya, Ahmet oğlu 

Ahmet Enver, Mehmet oğlu Mus
tafa Saim, Asım oğlu Cemal, Mu
hittin oğlu Hamza, İbrahim F e
h im oğlu Ahmet Şükrü, lbrahim 
Y &far oğlu Ahmet, Yusuf oğlu 
Hasan, Hüseyin Hilmi oğlu Cemil, 

İsmail oğlu Ahmet İhsan, Mehmet 
oğlu Mustafa, Ahmet oğlu Ahmet 
Muzaffer, Mehmet Servet oğlu Yu
suf Kenan, Mehmet Salih oğlu Ah
met Feyzullah, Faik oğlu Kema -
lettin, Yusuf Oğlu Mehmet Nfl· 
cim, Hacı lzzet oğlu Mehmet Nu
ri, Mustafa oğlu İhsan, Besim oğ -
lu Ahmet Sami, Mehmet Faik oğ
lu Mehmet Reşat, Bahattin oğlu 
Tarık, Şaban oğlu Enevr, Ahmet 
Zihni oğlu Nurettin, Mehmet oğ -
lu Vedat, Rüstem oğlu Abdullah, 
Ziya oğlu İhsan, Mehmet oğlu E
yüp, Mahmut oğlu Ali, Yusuf Ce· 
mal oğlu Nevzat, Mehmet izzet 
oğlu İbrahim Şevki, Abdürrahman 
oğlu Yusuf Ziyaettin, Mehmet Zi
yaettin oğlu Mehmet Gali,Mehmet 
Sadık oğlu Y akup Nurettin, 1-\asan 
oğlu Ahmet, Abdülkadir oğlu Na
hit, Kamber oğlu Mehmet Necmi, 
Ali Rıza oğlu Mehmet Burhanet
tin, Mustafa oğlu Abdülkadir, A
li Ru:a oğlu Hüseyin Macit, Meh -
met Sait oğlu Ahmet Reşat, 

İ5mail oğlu Ahmet Vahdet -
tin, Mustafa oğlu Bahaettin, 
izzet oğlu Ahmet Mümtaz, 
Mehmet Tenzil oğlu Mahmut Sa -
dık, Mehmet Arif oğlu Osman Ni
hat, Mehmet Celal oğlu Mehmet 
Sadettin, lsmail oğlu Hasan Bas
ri, Ahmet Hilmi oğlu Ali Nafiz, 
Bayram oğlu Abdullah İhsan, 
lımail oğlu Selami, Hasan Tahsin 
oğlu Mehmet Ali, Yusuf Ziya oğlu 
Ahmet Cevat, Hamit oğlu Mehmet 
Şakir, Abdülcelil oğlu Mustafa 
Kemal, Hasan oğlu Mustafa Sah -
ri, Vasıf oğlu Mehmet Recai, Meh
met Rıza oğlu Mahmut Nedim, 
Oıman Zeki oğlu Ömer Bahri, 
Şeyho oğlu Mehmet, Ahmet olğu 
Abdülkadir, Veli oğlu Arif Hik -
met, Ali oğlu İbrahim Ruhi, Mus
tafa oğlu Hüsnü, Musa oğlu 
Mehmet Vedat, Ahmet Rüştü oğ -
lu Şevket, Temel oğlu Salih Zeki, 
Pehlül oğlu Süleyman, Salih oğlu 

Sabri, Hasan oğlu Hamdi, ibra -
him Sahip oğlu Ahmet, Ahmet Zi
ya oğlu Mehmet Münür, Aziz oğlu 
Rasim, Hasan oğlu Yusuf Kenan, 
Mehmet oğlu Ahmet Alaettin, E -
tem oğlu Sami, Salih oğlu Şadi, 
Ömer oğlu Emin, Kenan oğlu Ve -
dat, Mehmet oğlu Salahattin, Os
man oğlu Hayati, Mustafa oğlu İb
rahim Enver, Hüseyin oğlu İbra -
him, Ahmet Tahsin oğlu Mustafa 
Vasfi, lsmail Hakkı oğlu Şemset
tin, Seyfettin oğlu İhsan, Fehmi 
oğlu Vedat, Hasan Nafi oğlu Ni -
yazi, Mustafa oğlu Ali Nizamet • 
tin, Mehmet oğlu Hilmi, Rama -
zan oğlu Recep, Zekeriya oğlu 
Mehmet Re§at, Mehmet oğlu Sü
leyman Sami, Mustafa Suphi oğlu 
Medeni, Bekir oğlu Sıtkı, Ahmet 
oğlu Hamit, Mazul oğlu Mehmet 
Emin, Ahmet oğlu Tevfik, Süley
man oğlu Ahmet Hamdi, Refik oğ

lu Faik, Kamil oğlu Avni, Tahsin 
oğlu Mehmet, Mehmet oğlu İbra
him Halil, Ali Avni oğlu Salih Ze
ki, Neset oğlu Osman, Mahmut 
oğlu Mcvlüt, Ziya oğlu Mehmet, 
Mehmet Baki oğlu Mehmet Reıat, 

Mustafa oğlu Mehmet Muhtar, Fu
at oğlu Selim, Osman oğlu Tahsin, 
Ali Rıza oğlu Ahmet Salahattin, lb 
rahim oğlu Tahir,Mehmet oğlu Lüt 
fi, Ahmet oğlu Neş'et Haydar oğ
lu Muhtar, Ali Muhlis oğlu Meh -

met İhsan, İbrahim Etem oğlu İs· 
mail Aftal, Abdullah oğlu Halil 
Rifat, Nuri oğlu Mehmet Reşat, 

Mehmet Feyzi oğlu Yusuf Ihsan, 
Mecit oğlu Şakir, Yakup oğlu Yu
suf, Fazil oğlu Fahri, Mehmet oğ· 
lu Ömer, Ömer oğlu Ali, Mehmet 
Lütfi oğlu Velibayram, Kamil oğ
lu Mehmet, Necmettin oğlu Mu • 
ammer, Mehmet oğlu Osman, İs -
mail oğlu Vedat, Ömer Vasfi oğ
lu Ahmet Fevzi, Mahmut Hamdi 
oğlu Fuat, Halil oğlu Sadettin, 
Salahattin oğlu Ahmet Eyüp. 
Şükrü oğlu Hüseyin Mekki, Y akup 
oğlu Mustafa Hayrettin, Mehmet 
Sait oğlu Cemil Şükrü,Hasan Tah
sin oğlu Mustafa Salahattin, Mus
tafa oğlu lsmail Hakkı, Arif oğlu 
Mehmet, Mevlüt oğlu Ahmet, Is -
mail oğlu Salahattin, Şükrü oğlu 
Recep, Mehmet oğlu Mehmet Sa
im, Hüseyin oğlu Alaettin, Haıan 
Sabri oğlu Mehmet Kemal, Ahmet 
Hilmi oğlu Mustafa Münür, Meh -
met Ali oğlu Ahmet Nihat, Ömer 
oğlu Osman Talat, Şefik oğlu Ha
san Basri, Recep oğlu Behçet, Ali 
oğlu Turan, Ahmet oğlu Servet, 
Zeynel oğlu Mehmet Remzi, Hak -
kı oğlu Ahmet Faik, Kamil oğlu 
Ahmet Esat, Tahir oğlu Mehmet 
Kemalettin, Mustafa oğlu Meh -
met Ziyaettin, Ahmet Münür oğ
lu, Salahattin, Ruhi oğlu Kami -
ran, Hamdi oğlu Mehmet Agah, 
Mehmet oğlu Sadettin, Abdül -
kadir oğlu Ahmet Kazım, Mehmet 
oğlu Mustafa Sabri, Hasan Sabri 
oğlu Fuat, Hulusi oğlu Necdet, İb
rahim oğlu Mehmet, Muharrem oğ
lu Haydar, Mehmet oğlu Mustafa, 
Abdullah oğlu lbrahim, Abdur• 
rahman oğlu Mehmet Emin, Meh
met oğlu Muzaffer, Osman oğlu 
Abdullah, İbrahim oğlu Nurettin, 
Tevfik oğlu Nihat, Mehmet oğlu 
Bedrettin Kemal, M~hmet Sait 
oğlu Şükrü Niyazi, Saffet oğlu Ha
lidun, Şevket oğlu Nüzhet, Meh -

met Lütif oğlu Osman Namık, İs
mail oğlu Safi Sefer, Kazım oğlu 
Enver, Ali Rahmi oğlu Mazhar, 
Mahmut oğlu Kemal, Ali oğlu Sa
lih, Hüseyin oğlu Haydar, Mehmet 
Mevlüt oğlu Mustafa Reşat, Veli 
oğlu Şerafettin, Osman oğlu Meh
met Re§at, Ahmet Vahi oğlu Alp 
Hasan, İbrahim Etem oğlu Muhit· 
tin, Hüseyin oğlu Sait Fikri, Ah -
met oğlu Mehmet Suat, Raşit oğlu 
Tevfik Yatar, İsmail Hakkı oğlu 
Mustafa Necip, Ferit oğlu Hayri 

Re§at, Mehmet Ali oğlu İbrahim 
Kami, Ahmet oğlu Enver, Galip 
oğlu Tahsin, Mehmet Hidayet oğ
lu Nihat, Adem oğlu Bedri, Ali oğ 
lu Emin, Lütfullah oğlu Ahmet, 
Rifat oğlu lbrahim Şevki, Muba
hat oğlu Avni, Ra~it oğlu Kasım, 

Saip oğlu Süreyya, Ahmet Hulusi 
oğlu İbrahim Etem, İsmail oğlu 

Ali Kemal, Şakir oğlu Muammer, 
Mahmut oğlu Fikret, Numan 
oğlu Faik Mehmet oğlu Ce -
lalettin, Ömer oğlu Mehmet 
İh3an, Ahmet oğlu Şevket, Salim 
oğlu Mehmet Salahattin, Muhit -
tin oğlu Mehmet Kemalettin, Ali 
oğlu Ahmet Cevdet, Mehmet oğlu 
lbrahim, Keramettin oğlu Ömer 
Lütfi, Mu:ıtaf a oğlu Ahmet Semih, 

Hüseyin oğiu Ali Salih, Abdülka
dir oğlu Mehmet Zeki, Mehmet 

(Lutfen Sayıfayı çeviriniz) 
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---~ oğlu Hüseyin Ne,et, Hurşit oğlu 

Mehmet AH, Mehmet Kemal oğlu 
Ahmet Necati, Besim oğlu Ahmet 
Nihat, Süleyman oğlu Halil, Mü
min oğlu Ramiz, Yunus oğlu Hak· 
kı, Dede oğlu Sırrı, Ali oğlu Meh· 
met, Mehmet Emin oğlu Meh • 
met Sedat, Abdullah oğlu Mehmet 
Kamil, Mehmet Fahri oğlu Meh· 
met Zeki, Ahmet oğlu Ahmet 
Hamdi, Ahmet Ali oğlu Ali irfan, 
Necibullah oğlu Namık Kemal, 
Mustafa oğlu Recep Niyazi, Ali 
oğlu Cevdet, Murat oğlu Mehmet 
Kemalettin, Şevket oğlu Zühtü, 
İbrahim Arif oğlu Orhan Necdet, 
Halit oğlu Niyazi, Mehmet oğlu 
İsmail Vehbi, Kazım oğlu Kazım, 
Sait oğlu Osman, Ahmet Emin oğ· 
lu Mehmet Burhan, Abdullah oğ· 
lu Yunus, Halil Kemal oğlu Sehi· 
mi, Halil oğlu Mehmet Emin, Ali 
oğlu Ahmet Rasim, Ahmet oğlu 
Nihat, Mustafa oğlu Hasan, Hüs
nü oğlu Hasan Hilmi, Ali oğlu En· 
ver, Yahya oğlu Talat, lbrahim oğ. 
lu Naim, Akif oğlu Mehmet Sadık, 
Mehmet Hulusi oğlu Ahmet Niya
zi, Tevfik oğlu Necdet Refik, Meh
met Şükrü oğlu Mustafa Nuri 

!" !1_,_K !_!'_ın_ f-!.u~'!:s~ Telgrafları 
Bir teklif Tren tarif elerl --Es~af bankası Rusya~ 

' Nazmi oğlu Mehmet Lemi, Suphi 

Hukuk tahsillerini tamam- Devlet demiryolları hare-
lıyamıyanlar ve dava ket saatleri değişiyor 

vekilliği 

ANKARA, 2 (Hususi) - Gi· 
resun mebusu Hakkı Tarık Bey 
bir kanun teklifinde bulunmuştur. 
Bu teklif ile avukatlık kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 708 
numaralı kanunun altıncı madde· 
•İne fu fıkranın ilavesi istenil.mek
tedir: 

" Be§ dava vekili bulunmıyan 
yerlerde bu suretle dava vekilliği 
yapanlardan evvelce hukuk mek -
lehinde talebe iken askerlik vazi· 
feleri dolayiaile ayrılmağa mecbur 
olan ve bunlardan muvaf fakiyet -
leri bulundukları yerlerin mahke· 
melerince musaddak olarak vekil· 

lik hizmetleri bet yılı dolduranlar 
Adliye Vekaletince gösterilen ye· 
ni bir imtihanda kazandıkları tak· 
dirde bulundukları yerlerdeki da • 
va .vekillerinin sayısı beşi geçse 
de vekilliğe devam edebilirler.,, 

Ankara, 2 (Hususi) - Devlet 
Demiryolları tarifesinde 15 mayıs· 
tan itibaren bazı değişiklikler ola· 
caktır. Bu değişikliklere göre tren 
Ankaradan 21 de kalkacak ve 
10.25 te 1stanbula varacakbr. İs • 
lanbu!dan hareket saati 18, Anka· 
raya varış sati de 9.5 olarak değiş· 
tirilmiştir. Bundan başka diğer 

hatlar tarifelerinde de değişiklik
ler yapılmıştır. 

Bir ecnebi muharrir mem
leketimizi nasıl görüyor? 

Ankara, 2 (Hususi)-Tetkikler 

yapmak üzere memleketimize 

gelmiş ve Ankarada bir çok .ma • 

arif müesseselerini gezmiş olan 

Holandelı muharrir ve mütefekkir 

Baron Testa Maarif Vekili Reıit 
Galip Beye bir mektup gönder -
miştir. 

Eski idare meclisi mali
yeden vergide mi 

kaçırmış? 

İzmir, 2 (Hususi) - Gazeteler 
esnaf bankası müdürünün maka· 
mında bulunmasına rağmen işe 

bakmadığını yazmaktadırlar. Ga • 
zetelere göre, müdür bankanın de· 
ğiştirilen memurları yerlerine ia • 
de edilmedikleri için işi devir al· 
mamaktadır. Eski idare meclisi • 
nin kar hesabından 53 numaralı a· 

lacaklılar namına para alarak bu· 
nun vergisini vermedikleri haber 
alınmış, maliyece tahkikata başla

nılmıştır. Eski meclisin mesul ola· 
cağı hakkındaki endişesinin bu 
noktanın sebep olduğu söylenmek· 

tedir. Bu meselelerin umumi he· 
yetin toplantısında müzakeresi sı· 

rasında hararetli münakatalar o· 
lacağı anlatılıyor. 

Harici ticaretk 
serinin nutk~ 

MOSKOVA, 2 (.AA·)/ 
ajansı bildiriyor: Gazetele!• 
ticaret komiseri M. Ro• I~ 
harici ticaret inhisarınıtl , 
yıl dönümüne tahsis edileli 
da söylediği nutku nef 
dirler. 

Komiser, Sovyetlerİll 
bir silahı olan harici tic~ 
sarının tümulünü izah etttJr 
ra ilk beş senelik planf11 • 
Rusyayı iktısadiyatın el1 
kısımlarında tabi olmakt'1' 
dığını söylemiştir. 1 
Türkiye ile olan müna•eb' 

kında da şöyle demiştir: 

-Türkiye ile olan ticari~ 
betimiz, iki tarafın kart'# 
f aatine uygun olarak i . ~ 
mektedir. Sınai kuruluf ~ 
kiyeye açılan uzun vadelı 
hakkındaki 1932 itilafı ti~ 
nasebatm tahkimine şeh" oğlu Tahsin, Hüseyin oğlu Hüsnü, 

Osman oğlu Rüştü, Mehmet oğlu Hariciye meslek mektebi Muharrir; bu mektubunda mem
leketimiz ve bilhassa maarif işle· 
rimiz hakkında duyduğu takdir 
ve hayranlık hislerini ifade etmek· 
tedir. 

Enginar çaldığı ıçın 

öldürüldü 
İzmir, 2 (Hususi) - Karşıyaka· 

nın Dedebaşı bekçisi Ali, Mehmet 

mektedir. ,J 

Rosengolz, İngiltere ile ol t• 
nasebat üzerinde fazla te 

Abdullah Şefik, Ömer oğlu Ahmet 
Şinasi, Hasan Bayram oğlu Meh -
met Nuri, r~ehmet Rifat oğlu Hü
seyin Cav:t. Bekir Srtkı oğlu Meh· 
met Adil, I lal is oğlu Sadrettin , 
Kazım oğlu Ali Muammer, Ali oğ
lu Mustafa, Rüştü oğlu Osman, T e
fik oğlu Niyazi, Tahir oğlu Abdul
lah Niyazi, Abdullah oğlu Eıref, 
Tevfik oğlu Reşat, İsmail oğlu Ce

Ankara, 2 (Hususi) - Hariciye 
meslek mektebi talebesi meslek 
mektebinin sınıflarının çoğaltılma
,. suretile yüksek mektep haline 
getirilmesi temennisinde bulun-

mutlardır. Vekalet bu hususta tel· 
kikat yapmaktadır. Vekaletin nok 

tai nazarına göre, mektep tahsil 

müddeti dört seneye çıkarılarak 

yüksek mektep muadili yapılacak· 

Irak Kralının hediyeleri 
Ankara, 2 (Hususi) - Buraya 

gelen malumata göre Irak Kıralı 

Faysal Hz. Reisicümhur Hazretle· 

rile Başvekil İsmet Paşa azretleri· 

ne hediye etmek üzere halis kan 

arap atları hazırlatmıştır. 

ismin.de birisini tarladan enginar 
çalarken görmüş ve öldürmü§tür. 

Bekçi yakalanarak hakkında ka • 
nuni takibata başlanılmıştır. 

etmiştir. 

Komiser, Sovyet RusY1 
liz ihracatındaki mühim r ·s 
S t . . ı . . l .,.i\ı ovye sıparı§ erının Jlııı / 

Vekiller heyeti toplandı yiinin bazı kısımlraı içiıı 
hemmiyetini teşrih ettiktell 

Ankara, 2 (usu.si) - icra Ve • 
killeri Heyeti bugün saat on yedi
de toplandı. Toplantı geç vakte 
kadar devam etti. 

demiş tir ki: ıf 

"Buna rağr,;en, çoktalJ /ı 
yet Rusya ile ticari rıı lal, Ali oğlu Kadri, Mehmet Şükrü 

oğlu Mustafa Kazım, Ahmet oğ· tır .. 
lu Ali Osman, Halil oğlu Halit, 
Mustafa oğlu Kadir, Mehmet oğ -
lu Ihsan, İbrahim oğlu Aslan, Ali 
o ~lu Ahmet, .Mustafa Şükrü oğlu 
A..:~m Ruhi, Süleyman Zühtü oğ· 
lu !-iaydar Cil:ınt, Asım oğlu Ke • 
mal, Ihsan oğlu Şefik, Abdülkadir 
o~lu Ahmet Cemal, Mustafa oğlu 
Mehmet Necmettin, Avni · oğlu 
Mehmet Emin, Mehmet oğlu Sü -
leyman, Ahmet Hakkı oğlu Meh • 
met Murat, Mustafa oğlu Abdur· 
rahman Edip, İsmail oğlu Halil, 
Yahya oğlu Süleyman Sami, Şükrü 
oğlu Salahattin, Abdullah oğlu 
Jhsan Sabih, Mehmet Cevat oğlu 
Mustafa Nurettin, Ali oğlu Os • 
man, Mustafa oğlu Kamil, Nafiz 
oğlu Vasfi, Süleyman oğlu Sali
,hattin, Reşit oğlu Aziz, Mustafa 
Ali oğlu Kamil, Mustafa oğlu 
Mehmet, Salih oğlu tlhami, Akif 
oğlu Kadri, Hasan Bahri oğlu Veli 
Sırrı, Faik oğlu Kenan, Hamza oğ
lu Şakir Beyler. 

Bulgarlar aramızdaki Cenevrede 
dostluktan bahsediyor lar1T evfik Rüştü Beyin 

teklifleri 

kesmeyi arzu eden lngİ~ 
kumeti, casusluk ve ıall"" 1 

müttehem bazı İngiliı 

hakkında adli takibata vk~\ 
bilmisil olmak üzere mU~f 
caret itilafından vaz geV 

ambargo ilin eylemeyi _,ı 
addetmi9tir. Eski zarıı!JP' 

Kaçak rakı 

Handa bulunan aletler 
kimin malı idi ? 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 

mahkemesi, Bartında hancı ibra -

him Efendiyi rakı kaçakçılığından 
muhakeme etmittir. 

İbrahim Efendinin hanında ara

ma yapılmış, kaçak rakı, ölçekler, 

huniler ve içki yapılmasına yara· 

yan diğer aletler bulunmuştur. 

lbrahim Efendi, bunların ken

disine ait olmadığını, hana bir çok 

müfteri gelip gittiğini, bunların 

brrakmı! olabileceğini söylemiş -
tir. 

Mahkeme, hancıyı tevkif etmiş 
ve aramayı yapanların istinabe yo 

lile ifadelerinin alınması için, mu

hakemeyi başka güne bırakmıştır. 

" Hiç bir zaman bu gibi hadiseler 
aradaki bağları müteessir edemez,, 

CENEVRE, 2 (A.A) - Hususi gibi tedbirler vasıtasile ~·, 
muhabirimizden: ler elde edilmesi ihtirıı'11 

Konferans İngiliz projesinin mü· Fakat bu meselede tngili! ~ 
zakereaine devam ediyor. Avrupa meti bütün şeniyet hissiO' 1 Sof ya, 2 (A.A.) - Türk - Bul· 1 mumiyeyi galeyana getirdiği tces

gar dostluk cemiyeti, müessif Raz- süfle görülmektedir. Fakat bu tc
grat ve İstanbul hadiseleri hakkın· Rebbüslerin iki memleketin müs -.. 

devletlerinin ordu mevcutlarını · · B ber mıştır. ununla bera 'f 
lesbit eden listenin müzakeresine fırmalarının ve bütün Jıı J 

da neşrettiği bir beyannamede di· t.akbel münasebetleri üzerinde hiç sıra gelince Tevfik Rü9tu" Bey ara· · ı t"' nın, ngiliz hükumeti "' ııef 
yor ki: bir tesiri olamaz. Türklerle Bul • zisi itibarile Avrupa devleti olan ·ı d te11 ı ı aa edilen bu vaziyet 

" İki memleket arasında anlaş
ma ve iyi komşuluk fikirlerini in
kişaf ettirmek için sarfedilen mü-

temadi gayretlere rağmen bazı gu

rup ve şahıslar tarafından yapılan 
menfur tezahüratın iki memleket 
arasında mevcut olan iyi münase
betlere engel olduğu ve -efkarı u-

Örnek alınacak bir allmunl!ı ............................................ 
Güzellik müsabakası 
Türkiyede menedildi 

garlar arasmclaki bağlar o kadar 
sağfam ve o kadar ehemmiyetlidir 
ki, hiç bir zaman bu bağı hadiseler 
müteessir etmez. Hars ve ticar~t 
münasebetlerinde mütesanit men -
faatleri olan iki memleket arasın
daki bağların sıklaştmlması için 
cemiyet muzaaf bir gayretle çalı
şacaktır.,, 

Bir canavar 

ve bu sıfatla Avrupa ittihadı ko - Jıl 
gi bir fayda elde ede'. e .. el 

mitesine dahil bulunan Türkiye • J' 

nin listede unutulduğunu söylemiş şüpheliyim. Bu vaziyetıll J.-S 

ve uzun izahata ihtiyacı bile ol • ri İngiltere için müsait o 
mıyan bu hatanın tashihini iste - ğına kaniim.,, ~ 
miştir. Alman ve Avııst-J 

İngiliz murahhası demiştir ki: bıJU 
"Türkiye heyetinin talebine hiç amelesi Hindefl 

itirazım yoktur. Hatta ilk günden yanında I' 
beri tashihi yapamadığımızdan do BERLlN 2 (A. J..) / 6J 
layı Türkiye heyeti nezdinde özür cümhur ile başvekil, d~ ,l 
dilemeğe mecburum.,, sonra, baıvekaletin biiY 1,~~ 
Sovyet murahhası Türkiyenin ta- da Almanya ve Avuıtııt sO 

lehini takviye etmiş ve esasen hiç tarafından gelmiş ola~ tit• Karısını elde etmek için 
kardeşini öldürdü 

Lü mecmuası başlık altında Kra- ı 
kovi da çıkan Kuriye Kodciyeni 1 AYDIN, 2 (A.A.) - Kardeşi • 

kimse itiraz etmemiftir. murahhasını kabul elo;;!rlİ~ 
Heyetimiz İngiliz projesinin di- Bu murahhaslar, 

gazetesinden alarak son mü • 

sabakanın bizdeki tarihçesi -

ni nakletmektedir. Bu fıkrada 

Nazire Hanım intihabının nasıl 

neticelendiği ve Türk gazeteleri • 

nin bu intihaba nasıl hücum ettik· 

leri yazıldıktan sonra Türkiyede 

güzellik müsabakasının insanları 

İnceltecek yerde bir takım hasis 

menfaatlere alet olduğu ve halkı 

ihtirasa sevkettiği nazarı dikkate 

alınarak menedileceği ilave olun· 

maktadır.Burada mühim olan; bir 

Leh ve bir Fransız gazetesinin bu 

yazıya koyduğu (Örnek alınacak 

bir nümune) serlevhasıdır. 

nin karısını elde etmek için, Teke 
kazasında Eyüp oğlu Abbas ismin
de bir şahıs, kardeşi Hasanı odun 
kesmek bahanesile bir bahçeye gö
türerek balta ile öldürmüştür. Ka· 
til yakalanarak adliyeye teslim e· 
dilmiştir. 

ğer bazı aksamı hakkında tadil yareyle getirilmişlerdir· ıJi 
teklifleri vermiştir. Bu teklifler d• ıe 
taalluk ettikleri maddelerin mü- ki kuvvetler h:ıkk111 

zakeresi sıraslnda münakata edi • yapacaktır. ·ıeti,."'; 
lecektir. Emnü selamet korll' 1·,tıl . iJe 

Bu meyanda Türkiyeye tahsis rızın tarizi meseleıı ii•-ııet', 
edilen tayyare adedinin müşabih 1 mit ve bu meseleyi ısı ;ııtif' ~' 

• ' 1 k 'f jle ı,.. devletlerın tayyarelerine müsavi ! en taa~ruzu tarı .. ,bet ti •I 
Galata gümrüğünde damı olması talep edilmektedir. f yerek hır takını 1111.1 et ti 

delerek giren hırsız o d ı ı . ! ııhvali tadat eden s0~1"' ~ 
Dün sabah Galata gümrüğünün r u mevcut arı mese esıı rinin tevlit etmit old"ııt· /'' 

damına bir hırsız şebekesi çıkarak CNEVRE, 2 (A.A.) - Bu sa .1 muvacehesinde kalıP'! ,..J ıil' 
damın üst kısmını delmişler içeri· bah ordu mevcutları teknik komi· 

1 
Komite, Sovyet pi•",-' MJ ~ 

l k t . Al d k' " 1'- · ,. ye at ıyara ambara girmişlerdir. esı, manya a ı demiryollarmı dadın fuzuli 0 Id1.1g1l r'' 
Ambarda bazı sandıkları açarak himaye polis kuvvetleri müteaki. har etmi,tir. So•Yet ~e ~ f 

eşya çalmışlardır. ben Estonya veGuvatmaladaki ay rait altmd;;. koınite111" ~ .J; 
Bu eşyaların içinde kaçak ve it· ni mahiyetteki kuvvetler hakkında etmekte olduğu pli~~ i .,,r 

hali memnu e.cı.yadan oldugvu so"y · tetk'k t · t · t' K · b · _egıfl -: ı a ıcra e mıt ır. omıte, u - sine mal edemıyıı:;-
lenmekledir. ·· .. yl d gun og e en sonra Macaristanda· mi§tir. 

d 

s 
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3 mayııtanitibaren Nişantaşı'nda 

Sadık bir koca nakleden 
ta. 

lngiltere ve Iran 
·························-············· 

Yeni hir imtiyaz YURDU ŞiŞ Li SIHHAT 
ÜCRETSiZ BAKIM 

dı: Ce.det, rııütereddit söze batla

tde~ lianı~~f~ndi, ricamı kabul 
....... ııeldııınıze çok minnetta • 

8'1ihanın .. .. d b' 1 ~İ: Y\lzun en ır gö ıe 

.... _- Rica d . b . . 
aaaıı e erım, ana nıçın 

ııııef end'ı d' .. ö 1· ~ ,, ıye soz ı y ıyor • 
~ Eskiden olduğu ıibi niçin 
~di ~aliha demiyorsunuz. Ben 
Le,ı, u:lllbı~a hiç deiitnıedim, 
ı.a.. evlı olduğunuz zaman ...... ,.._ ,. d' Ce ' ıııı ı de oyum. 
a'&. •det bu sözlere memnun ol -

Sen-;: 0. h~Ide, dedi, dinle Saliha. 
la: Da~ •atıyeceiim fey, belki bir 

•~rıpf ~ ır. ~akat bunu senden 
_ l'•Pabılecek kimse de yok. 
_ ~~~liJorum Cevdet .. söyle. 

ltaı.d 1 11orıun ki Leyli. ile altı 
d eııber· ı· . erı'be . 1 ev ıyız, ve altı sene -
~-~ onu bir defa bile olıun al· 
d tın. 1 "k' k d' . . 1 ltttiınu a..a. ın o, en ısını a • 
l'tJarılk ıannederek benden ay -
Sende ta. ısrar etti ve ediyor da .. 

n ıated"" 
törıııek 1ıım fey, ıidip onu ... 

-v, . 
ltıek d ... 1ıenın namına ıef aat iste

egı mi?. 
-. Ev t e • 

ı. - Fak b oiliriııı. \1 at en bunu nasıl yapa-
-tkad akıa Leyli. en samimi 
" -ıı11t "' k d 'b' . .. e c'"' ) ar et gı ıyız ama, 

c o, sa ... 
det, U)'fetı,~ını önüne iğdi. Cev· 
kati ttl~ ırdenbire nazarı dik • 
~ be den bir erkek değildi. 
lerit•iı 1 .>'~larındaydı. Gayet ıös 
ltat edn~'Jınirdi. Fakat biraz dik
~İtelillte, onun az bulunur bir 
lı.relceu -~ aiyindiği belli olur, 
~~rlrirnıerın~on çok kibar, ki • 
J~ b· löatel'llıiyecek kadar 

ır _ ır ltnç oldu"' .. "k" d" -~ .. lllttı au gozu ur u. 
tenç kad en Ylkın doıtu olan 
d'&: ına rnahzun bir seıle sor-

- Bilha11a sen.. Saliha .. onu İle lngiltereye yenİ Günü !'aati f faqah < Bakacağı doktor 

aldatmadığıma inanmalısın ... Bun } ·ı• ? 
dan bet sene evvelini düşün .. 18 ne er verı ıyor. Cumar lc.i 

Pazar 
ıo 

15 
Burun Bojtaz Kulak 
Dahili\ e 

l la~dar lbrahim Uer 
Scldnik.li Rifat Be~ 

mart geceıini hatırlıyor musun?. 

Salihanın yüzü kıpkırmızı ol -
du .. 

- Sus, Cevdet .. hatırlıyorum .. 
- O halde .. 
- Gidip Leylayı göreceğim .. 

• "' lf. 

Leyla, Salihayı fena karşıladı: 
- Seni vefasız seni, artık beni 

unuttun değil mi?. 
Saliha Leylayı kucakladı, onun 

dargınlığını giderecek sözler söy • 
ledi ve sonra: 

- Leyli, dedi, ıeninle Cevdet 
için görütmiye geldim, anlat ha -
kalım, seni kiminle aldatıyor, kim 
söyledi, haber verdi?. 

- Kiminle mi aldatıyor?. her
kesle .. aarıtınlarla, esmerlerle ... 
Kim mi ıöyledi?, Kimse .. Ben bi· 
liyorum .. işte hatıra def terim .. Ge
çen gün okudum .. Beş senelik ha· 
tıralarımın bir bilançoıunu yap • 
tım ve neticede emin oldum ki, 
Cevdet beni birçok kereler aldat• 
mıtlır. Meıeli .. bak .. 

Leyla kalkıp hatıra defterini 
açtı: 

- Sana yeni evlendiğimiz za· 
mana ait bir hatırayı okuyaca -
ğım .. Hem de sana da ait .. tarihi 
de 18 mart .. dinle: 

"Cevdet, Salihayla dansediyor. 
Onu kendiıine o kadar çekmiş ki .. 
kulağına bir feyler fıııldıyor, Sa
lihanın yüzüne kan çıkıyor ve ba
tını onun omuzuna bırakıyor .. 
Çıldıracağım, en sevdiğim arkada· 
şımla beni aldatmıya teşebbüs e -
diyor .. lıte danı bitti. ikisi birden 
balkona çıkıyorlar. Deli oluyorum. 

60 sene müddetle f ngil
tere İran toprağında .. 

-alı 

Salı 

c;:ır~amba 

Pcr~l'mbc 

9 
13 
8 

15 

Har icİ\ e 
N'i~aİ\'e 

l1ölıı ek ~ les.ane idrar 
\'il:ldi ) c 

Prof. Operatör l\1. Kemal Bey 
hof. Fuat f eh im Bey 
l 'rof Fuat Kılmil Be\ 

:"11. igiz Bcv (2503) 
TAHRAN, 2 (A. A.) - Anglo 

Tekirdağ Daimi Encümeninden : Persian Oil' e yeni bir imtiyaz ve -

rilmiştir. 1 - Hayrabolu - Alpullu yo!unun 6+667 ve 9+035 kilomet• 
lmtiyazname fransızca olc:ırak relerinde 6 ve 3 metre açıklarında iki adet köprünlhı in1111 

kaleme alınmıştır. Kumpanya, ce - 24- 4 - 933 tarihinden itibaren 14 · 5 · 933 tarihine kadar yirmi 
nuhi lranda evvelce almış olduğu bir ıün müddetle ( 5044) lira 20 ıkuruı bedelle ve kapalı zarfla 
imtiyaz mıntakasının yarısını işle - münakasaya çıkarılmıştır . 
tecektir, 1938 senesinde işletilmiş 2 - Talip!erin 661 numaralı kanuna tevfikan münakasadan 
olan arazi, İran hükumetine iade evvel teklif mektupları ve münakasa günü de Daimi encümende 
edilecektir. Nihayet işletilecek o - ve bu hususta· şartname ve sairesini görüp izahat almak jstiyen-
lan arazi sahasının yekunu 100000 terin Daimi encümene müracaatları. (1960) 

mil murabbamı geçmiyccek ve Ad } M J •• d •• J •• v •• d 
petrol borusu koymak hakkı mün- a ar a mu ur ugun en : 
hasıran kumpanyaya ait olacaktır. Yordan kızı Katina Hristo km Anastasta Panayot Agop kızı 

Kumpanyanın ton başına vere- Takohi Murat Meytap oğlu Yorgi keresteci oğlu Paaayot Oı-
kan Ohannes efeodiıerio Burgaz. adada manastır caddes'nde 20 

ceği 4 altın şilinden başkaca lran 
No. lı tartanın 20 hissede l 1 hi!;sesile diğer nısfınm 25 hissede 

hükumeti safi temettüün beşte bi- 13 hissesi vergi borcundan dolayı 7 - Mayıs - 933 pazar günü 
rini alacaktır. saat on dörtte ihalei kat'Jyesi yapılmak üzere askıya alınrcışhr. 

İngiliz lirasının dütmeıi tak - lstiyenlerin Adalar idare heyetine müracaatları. (1976) 

d~.rinde k~mpanya, bu düşme yü - ··~il \fü\ 1 fı ı l 
1 
il , 1 I' 1 il, n

1 
ı ıl \ 

zunden hasıl olan zararı lran hü - _ c .............. , ............ , 

kumeti_ne tazmin edecektir. 11 Selinik Bankası 
tmtıy~~ın müdd~ti 60 senedir. 11 Tesis tarihi : 1888 Bu muddet geçtıkten sonra 1 - ı== 

r~n hükumeti,. ~~m~an~anın ~Ü - =:: Sermayesi : 30. 000. 000 frank 
tun malzemesını ııtıyebılecektır. ~ 

tran hariciye nazırı milletlerce m idare merkezi : IS1 AN Bll L 
miyeti katibi umumiliğine bir tel- TUrkiyedeki Şubeleri : 
graf çekerek itili.fnamenin imza 
edilmit olduğunu bitdirmittir. lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 

lngiliz lirası ve itilaf Samsun • Mersin • Adana 
Tahran, 2 (A.A.) - Anglo Per

sian Oil'e yeni bir imti;az veril -
mittir. İmtiyazname Fransızça ola
rak kaleme alnmıttır. Kumpanya 
cenubi lranda evvelce almıs oldu- --

Yunanistandakl Şubeleri: 
SelAnlk • Kavıtla • Ati na • Pire 

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

ğu imtiyaz ıınımtakasının ;arısını ~mııl~I-~ 
işletecektir. 1938 senesinde i~letil-

Neredeyeı bir rezalet koparaca - İstanbul lkinci İcra memurlu-
memiş olan arazi İran hükumetine d T (1500) b' jı . Fakat Cevdet geliyor, ve be- ğun an: amamına ın 
iade edilecektir. Nihayet j .. letile- b ·· l' k t t kd' edı'len ni öyle bir surette yakalayıp dan- ~ eş yuz ıra ıyme a ır 
cek olan arazi sahasının yekunu Samalyada Mirahor llyas Bey ma--. S sa götürüyor :ki, kollarında eriyo -

arı •n de · 5 100.000 mil murabbaını geçmiye- hallesinin Kuyulu sokakta atik 

Zayi - Bursa Lisesinden aldı· 
ğnn 716 nu.maralı tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. Basri. 

lel}toraun. S ını aliha bana inan- rum ... Ona kartı ne kadar zayıf cek ve petrol borusu koymak hak- 9, 11 cedit 22, 24 numaralarla 
)'liy1 •ld ana Yemin ederim ki olduğumu hinediyorum .. Beni sa- k h k murakkam bı'r bap bı'nanın ta.ma -} .. atın d ı mun asıran umpanyaya ait ol-

01'\aııı a ıın ve onu sevi - hiden, herkesin anladığı bayağı mıyacaktır. mı açık arttırmaya konulmuş olup 
Bir .. dak· manada bile aldatsa onu affedece- şartnamenin 6 - S - 933 tarihinden 

IÖzler· ıka durdu Salihanm ğimi anlıyorum .. Ona kartı müda- Kumpanyanın ton başına vere- itibaren dairemizde herkes tara-
~- •ne bakarak. ' f ceği 4 altın şilinden başkaca İran fından görülebileceği gibi 5 - 6 -·~ · aaıızım .. ,, ol"'\} ~ hükumeti safi temettüden beşte bi- 933 tarihine müıadif pazartesi 

lllan.Jngı·liz itilafı suya düşünce.. rini alacaktır. günü saat 14 ten 16 ya kadar dai-

k 
lONDRA İngiliz lirasının düşmesi takdi· remizde açık arttırma ile satıla-

a.... 2 (A A) · d k b d caktır. Arttırma bedeli muham-

(2821) 

İstanbul Dördüncü icra Memur· 
luğundan: Tamamına on dört bin 
lira kıymet takdir edilen Tophane
de Karabaş Mustafaağa mahalle • 
sinin Kasaplariçi sokağında eski 
1, 23, 25, 29 yeni 1, 3 numaralarla 
murakkam Selcuk Sultan ve Hare
meyin Muhter~meyin ve Recep 
Eefendi ve Piri Mustafa Paşa va
fıkları ile mahlut Yamalı hamam " -oq-raaınd '._.. · · - Avam fırkası mensupları hükumet aley - rın e umpanya, u iişme yüzün-

vıt a '"' R 1 men kıymetin o/o yetmif betini l>ıla~ll Çelltberl~Yn taünciman, M. hinde rey vermişlerdir. den hasıl olan zararı ran hülcUme- bulmadığı takdude en son arttıra- demekle arif maa müştemilat 
... ~teklifi k rafından ya- LONDRA, 2 (A. A.) _Avam tine tazmin edecektir. nın taahhüdü baki kalmak üzere hamamın ancak Recep Efendi 
~•Ilı 'Öyle .n abul edilemiyece - kamaraaı, lngiliz - Alman ticaret İmtiyaz müddeti 60 senedir. 20 - 6 - 933 tarihine müsadif sah vakfından bila gedik muayyen ha-
-rır °'aA rnıı 'Ve bu teklif 80 reye B dd 'k l gu"nu" ıaat 14 len 16 ya kadar dai- tap mahalli He Selçuk Sultan ve 

c;vıı re l itilifındım matlup olan tesirin hi- u mü el geçtı ten sonra ran Haremeyin muhteremeyin vakıf· 
lı Y e reddedilm' t' h b · d 1 cak 1 tt ıı~ ı§ ır. sıl olması için bazı ıümrük resim- ükUmeti, ku.mpanyann ütün remız e yapı a 0 an ar ırma- larmdan gedikten münkalip bilme· 

)t.~ k.r.
1 
':!!in karar ıureti, 33 re- !erinin 8 mayıstan itibaren tenkis malzemesini istiyebilecektir. lran 11nda mezkUr gayri menkul en çok saha 919 arşın kayiden 928 ar-

ıt 1' --oo r 1 k arttıranın üıtünde bırakılacağın- cın terbı'ı'nde ham'"'mın nıııf hı'sse· · ey e abul edilmic- edilmesi hakkında hükumet tara - hariciye nazırı, Milletler Cemiyeti ,. ... 
:ı- dan taliplerinin muhammen kıy· leri arık arttırmaya vazedlimit o • 

la fından verilen takriri müzakere umumi katipliğine bir telgraf çe- b ., · t' :s' 
,.. •'I, Rü . - metinin o/o yedi uçugu nıspe ın - lup 20 - 5 - 933 tarihinde ş:.ırtna· 
t~berla":cıırnan, .. hükumet M. etmittir. kerek itilafnaınenin imza edilmit de pey akçesini veya milli bir meıi divanhaneye talik edil~rek 
'la ~kd:' n takr1rıni kabul eyle Birçok meb'uslar, bu itilafı ten- olduğunu bildirmitlr. bankanın te.minat mektubunu ha - 12 - 6 - 933 tarihine müsadif pa • 

etarı ... · •rde müzake t d kit etmı'tlerdı'r. .. mil bulunmaları lazımdır. Müte- zarlesi günü saat 14 ten 16 yaka· 
t "''• tnü-k" ra a evam f ~l.l lrıij ..... ,:·• un olamıyacag"' ını ve M. Oıten Çemberlayn, bu iti- S Ey R j SEFA İN rakim vergiler ile, vakı icaresi dar lstanbul Dördüncü İcra dai· 
"111,~ .. CU(erat net' . : ve belediyeye ait tenvirat ve tan - resinde açık arttırma suretile sa -
... 1 •ı't. . ıcesınde bazı lafın alakadar edeceği müessese - •------...... -·------•ı · 'tt' t ı kt A tt · t' k · · ... d .. ıt lifi ~leıı.ezı ld:ırcsı Galata ı.opru ası ıı 262J zifat rüsumları mütterıye aı ır. l aca ır. r ırmaya lf ıra ıçın 

Uhllu aa 1 
ar iınza edilınit lerle temasa vakit bırakmak için Sube A, sırı: cı l\1uhurdar zade ilen I!.? 140 l 2004 numaralı icra ve iflas kanu- yüzde yedi buçuk teminat akçesi 

'1 b., Ylernittir. müzakerenin tehirini teklif eyle - nunun 126 ncı maddesinin 4 üncü alınır. Müterakim vergi, belediye 
• «ıınci""-- Trabzon Po•tası 29 .. Aı~ - .--.., demiıtir ki: mittir. fıkrasına tevfikan bu gayri men - vakıf icaresi müşteriye aittir. 9 

tu~ .. ~. •111·1· . G u·· L c EM AL d . t ki' l ki ı tarihli icra kanununun 119 CÜ . gu talcd· d ı ı:ı: ıtilifı ıuya düt M. Attelee, amele fırkaıınm M. kul üzerin e ıpo e 1 a aca 1 ar 
Ilı •'- L ır e di y •• 1• ile clig" er alakadarların ve irtifak maddesine tevfikan hakları tapu 

"•.,.t y ger ıtı afların ay- Çemberlaynın teklifine müzaheret .. · '11 'l b't l · oteklı' '-e . e '-ıranı 3 Mayıs Çarşamba 18 de G il· hakkı sahiplerinin bu haklarını ve .. ıcı erı e an 1 0 mayan ıp 
~eçılchilir. asının nasıl önü- edeceğini söylemi! ve bu teklife lata nhtımındao. huıuıile faiz ve masrafa dair 0 _ alacaklılar ile diğer alakadaran 
l'lU bazı muhafazakarlarla liberaller h ve irtifak hakkı sahiperinin bu 

,. lcnnı t lan iddialarını ilan tari inden i · haklarını ve hu•usı'le faiz ve ma -1ha · e • bir o" "k de müzaheret etmi11.lerdir. lzmir • Mersin postası 'b · · ·· · · d k " •l etı laJc'I> .unıru tarifesi :r tı aren yınnı gun ıçın e cvra ı sarife dair olan iddialarını ilan 
•ı~~e tn~b~ne baılanııttır. Bu AN AF ARTA müsbitelerile birlikte daireye bil - tarihinden itibaren yirmi gün i· 
d' it, l)i h' ~rane davranmak a • Zencileri öldüren • 1 dinneleri lazımdır. Aksi halde çinde evrakı müsbitelerile bildir. 
L l)o..__, a'" ~' Y•Pbiınıı iddia e - bir kasırga 5 MA YlS CUMA l o da hakları tapu sicillerile sabit ol- meleri laz~mdır. Aksi halde hak· 
"'Ot~ u 1f aYarn k idare rıhtımmdan kalkarlar mıyanlar ı~tış bedelinin payl~şma- ları tapu sicillerile sabit olmı• 
'ııı. ~itıııiyecek ol a.mar~ımı~ Shreveport, 2 (A.A.) - Dünkü ı (1961) sından harıç ltalacakları cıhetle yanlar satış bedelinin paylaşma-
'r'-rıı. •t liirecek baı':::- b' ~~d~ kaıırgada ölenlerin miktarı 67 ye İlll•••••-•••:m••lli alakka~ar/akrmm işbu hmadkdenin sından hariç kalırlar. Alahkkadaran 

ırısını çıkmıttır. Btınların ekserisi zen - GÖZ HEKiMi DOKTOR mez ur ı rasına göre are el et- ı işbu maddei kanuniye a amına 
Laı_ meleri ·ve daha fazla malumat ' göre hareket etmeleri ve daha faz· 

~le ~•ilerle Sarıı l' cidir. Bir §ehir de az çok hasara Süleyman Şükrü almak istiyenlerin 932 - 1494 nu - la maliimat almak istiyenlerin 
~ 1 •faza1c1 1 ue ıstler ve bir uğramıttır. En ziyade müteessir maralı doıya numara.sile dairemi - 929 - 192 dosya numarasile me-

ltbıLaf '.ar, rey vermek- 1 h B f h ıq ~ o an fe irler Minden ile Louiıia - irinci ıını müle assıs ze müracaatları ilan olunur. muriyetimizc müracaatları ilan o-
ıtlerdir. Amele nadır. N ) (2826) lunur. '2798) Babıali (Ankara caddesi o. 60 
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Ucazlak •• Temizlik •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 
. . . ' .. . . . -: ~ ) . 

T~Q.KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-.6D~R 

, 
Büyük Millet Mec Jisı 
Daire-Müdürlüğ iindeıı~ 

ANKARADA BÜYÜK MlLLET MECLiSi BiNASINA Jl) 
SURETILE YAPILACAK BiNA NIN iNŞASI KAPALI z 

USULlLE MÜNAKASAYA KONULMUŞTUR. • 

1 - Münakasaya iştirak edeceklerin Türkiye dahi~ 
"yetmiş beş bin,, liralık bir binayı mükemmel bir surette 
etmiş olduklarına dair vesaik göstermeleri Jazımdır. 

Bu vesikalarm kabulü komisyonun takdirine bağlıdır. / 

2 - ihale 1933 senesi Mavısmm "on dördüncü,, pazar 'fi 
nü saat "on dörtte,, Büyük Millet Mecl isi idare Heyeti huıur 
da yapılacaktır. .. -

3 - Şartname ve plamlar ve sair evrak ve malumat 617' 
Millet MeclisiDaire müdür lüğüoden alınır. ~ 

Devlet Demir yolla~ı il0nlaV 

200 ton rezidü yağının kapalı zarfla münakasası 25 • M•>'' 
933 perşembe günü saat !5 te idare merkezinde yapılacaktılİ 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lir&Y' 
talan şartnamelerde yazılıdır. (1816) 

1 - Irmak • Çanlsırı hattı üzerinde Tüney istasyonu cİ'I~ 
deki ta~oceğından çıkarılacak beş ay zarfında teilim olun 

4000 M3 balast. ·I 
2 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Fakılı istasyonu "I 

rındaki taşocağından çıkarılarak sekiz ay zarfında teslim ol&J 
cak 10.000 M3 balast. ,I_ 
• 3 - Konya - Yenice hattı üzerinde Çiftehan - Pozanti ar•; 
daki taşoca2"mdan çıkarılarak on ay zarfında te,lim olu0 ' 

15.00v M3 balast. il' 
Yukarda yazılı üç muhtelif balastıo kapa!ı zarfla müoak•" / 

rı 25 - Mayıs - 933 perşembe günü saat 15 te sırasile idare "' 
kezinde yapılacaktır. t~ 

Tafsilit Tüney ve Fakılı ocaklarına ait olanlar için 1'•~: O' 
ve Ankara veznelerinde, Çifteban - Pozanti arası ocağına 6

•
1 af' 

lan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beşer ıır 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (1940 

B·ı 'k d k" .. h · ı hl' . . . . k lı ı•'' ı ecı eposu omur ta mı ve ta ıyesı ışının apa 0~( münakasası 24 · Mayıs : 933 Carşamba günü saeat 15 de ft. 
rada idare merkezinde yapılacJktır. 11ı-' 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya s• 
şartnamelerde yazılıdır. (19781 _____/ 

Uzunköprü Hayvan ve Eşya 
PANAYIRI 

Uzunköprü , 
Belediyesindeıt; 

""" Uzunköprü hayvao ve eşya panayırı bu sene Mayısın oı1r· 
çarşamba günü açılarak üç gün devam edeceği ili~ 

1 lstanbul Belediyesi ilanlaf' 1 c' 
rııe' 

Kadıköy Belediye şubesinden: t'ostancıda Kuyularda d61ı~ 
takriben 600 araba çöp ile Mayıs 933 gayesine kadar'. ,de j 
cek çöpler 10 lira bedel ile talip üzerindedir. Daha ıı)'te d 
talip o:anların 8 - Mayıs· 933 pazart esi günü saat on b~~9SI) 
re enciimeninde hazır bu:unmaları i an o '.unur. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

>-••"'>; Sahibi: Mehmet ~ ·J<re• 
Neşriyat müdürü: f 1 it 
V AKIT Matbaası _.. 


