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SeyYar Terbiye Sergi
sinden Mektup 
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~ Hz., Kizım KaraBekir Paşanın mektubu için ne diyorlar?· 
P Betbinlik 1 "Akıl doktorlarının dik- Macar güreşçileri geliyor 
ropagandaları k Jb d • 

>ici!ünkü gazetelerde Yunan ha. at nazarını ce e erım,, ve 
8und N~ll'ının beyanatı vardı. 
kij,. .. ka. .. ransa siyasetine merbut 

~u ıtıla.f ·· . 
l~ı zumresıne mukabil 

Yanın id . l'u . areaı altında Türkiye 
nanıeta. B . ' 

tekk n ve ulgarıstandan mü. 

ı . ep bir blok te•ekk"l tt·~· k 'ilde :ır u e ıgı şe -

Gazi Hz., KaraBekir Paşanın mektu
buna dair intibalarını yukarıdaki 

sözlerle ifade ettiler 

Müsabakalar Mayısın 19, 21 
25 inde yapılacak 

~iliy Ya:ılan bazı netriyat tekzip 
tan (;r u. Halbuki diger taraf · 
ki ·. an) &«l4':etesi de gene Tür· 

Ye ıle Fr 
ll&k d ansa. ve İtalya siyasetini 

a ar ed 
tıe§retıni . en yanlı, bir haber 
ile F ştı. Bu haberde "Türkiye 

tansa.nın . . l . O 
llun i . T" arası ıyı eııyor. • 

Çın urk' ·ı l 1 •t ar l ıye ı e ta yanın ara-
• l'ı IYor d .1 . . 

titıe b '' enı mıştı.. Bunun üze· 
hıetea~1• a.rka.da,larmıız (Tan) 
)" sının bu • h'h \tıunı .. neşrıyatım tas ı e 

8 8'0tınüştü. 
Ugün b 'k' 

lİbi y u 1 ı türlü haberi ve tek-
etıneka.~ Ya.na. getirerek mütalea 

ııtey· · . 
dır. O d tştınıze bir sebep var -
lerj k' ahu nevi müheyyiç haber· 

1rnlerin 
'thlda. • ne makaatla ortaya 

A.~KARA, 7 (A.A.) -·Yarınki 
"Hakimiyeti Milliye,, de şu fıkra 
intişar etmektedir: 

5 mayıs tarihli (Milliyet) gaze· 
tesinde, Kazım Karabekir Paşanın 
"Millici,, imzasile neşrolunan hatı· 
ralar münasebetile bir mektubu 
intişar ettiği malumdur. Anadolu 
istiklal mücadelesinin ilk zaman -
larile alakası olan bu mektup hak
kında başmuharririmiz Falih Rıfkı 
Bey Reisicümhur Hazretlerinin 
mütalealarını istifsar etmiştir. Baş 
muharririmizin bu mektubun ken· 
dileri tarafından görülmüş olup ol
madığına dair olan suallerine Ga
zi Hazretleri kısaca şu cevabı ver
mişlerdir: 

''- Okudum.,, 
- Bu husustaki intibamızı sor· 

fil göı~: tetkik ederken çok de
bu gibi ~açan, fakat ekaeriya 
&.mil <>ld !~Yıalarda en müessir bir 

huYUk ;gunda şüphe bulunmıyan maklığıma müsaade buyurur mu • 
1'lalctır. "l'Upa sanayini hatırlat - sunuz?. 

d C~~ .. "-Evet. Bu mektubu yazan 
,1l!~t'I! :~~.muhterem bir arka- üzerine akıl doktorlarının dikkat 
\' llda doat~k tYe ile Fra.nu ara • -nıu:CLrını celbcdcrim.,, 
et huı cereyanlarının kuv - .ış .ış ~ 

IQ'• ınaaı il T 
\trıaıeb e ürk - İtalyan 

b,h atının b 
. •eden F ozulduğundan 

"Hakimiyeti Milliye,, gazetesin· 
de bugün çıkacağı bildirilen bu 
fıkrada mevzuu bahsedilen Kazım 

Kara Bekir Paşanın mektubu, 
"Milliyet,, refikimizde çıkan ls -
tiklal harbine ait hatıralar müna -
sebetile gönderilmişti. 

-Refikimizde "Millici,, imza
sı altında yazılan bu hatıralarda 
Kazım Kara Bekir Paşanın şahsı 

aleyhinde hiç bir nokta bulunma • 
dığı halde, paşa gönderdiği bu 
mektubunda "Milli istiklalimizi 
kurtarmak için canla başla uğra -
şanların bu hizmetlerini yazmıya -
bilirsiniz, fakat bari bunları borç
lu çıkarmayınız., demekte ve İstik
lal mücadelesi mevzuu üzerinde 
yazı yazanların doğruyu öğren -
mek için bu mücadeleyi yapanla
ra müracaat etmeleri icap edece -
ğini yazarak o zamanlar B. M. 
Meclisi ikinci rei5i Celalettin Arif 
Beyin şarkta kendisini görmeğe 
gelişindeki sebepleri, kendi görü -
şüne göre izah etmektedir. 

Kara Bekir Paşa bu ziyaretin 
kendisine Şarkta umumi~ valilik 
vazifesi verilmek için vaki olduğu
nu, bundan yeise düştüğünü bildi
rerek hulasatan şöyle yazıyor: 

Deı-anu Dokuzuncu Sayıfada ~1Yetlerin. ta.nsı.ı gazetelerinin va
}'0tdu·. 

1 
tahlil ederken .•• ··yte dı' -

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

Şehrimize gelecek Macar güreş~ilerl 
[ Yukanda ı Baaayaz ile Palotaa, •!ağıda ı Bolla, Galamboa, Fou Fereuç] 

Güreşçilerimizle karşılaşmak ü- Macarlar güreşte çok ileri gitmiı 
zere ~chrimize gelmeleri kararlaı- bir milletirler. Bizim güreşçileri • 
tırılan Macar güreşçilerile yapıla- miz ise geçen sene ' yapılan Balkan 
cak müsabakaların günleri tesbit şampiyonasından sonra ecnebiler -
edilmiştir. Müsbakalar mayısın on le temas yapmamışlardır. Bu iti· 
dokuzuncu cuma, yirmi birinci pa· barla bu müsabakalar güreşçileri -
zar, yirmi beşinci per§embe günle· mizin kabiliyetlerini denemek nok 
ri yapılacaktır. Devamı lldnCl So.ıitt"'4. 

Ke~ie~bii~f····haşpi'sk~·po: 
Adliyeye verilen ''ı L 870 harh' 

,
0 teni F ınden sonra Alaas komünistler sundan patriğe selim ! 

tıtı b tansızl 
• Qiırna k ara. unutturmak i . 
Ye . r ın beli' b l 11 şu ı 1 a.ş ı bir tabi-
1>, d o rnu~tu. F 
ı... l§ar11 el • ransayı Avru -
""'a~ ın a . l 
l. • ... Bu .. ış erle uğraştır -
ı d . nun ıcın AI . 

aırna F - man başvekı-
etltl .. tansı.ıl T ege · ara unusu İf gal 
!&.tkt ' §tına.Ii Af 'k d 
\ti'- a rtlac- 1 rı a a uzak 

-il: d' "'' a ara. g' • .., ı;- e t}·or-1 ırı§mege teş -
r"tı· ..ıu. Bis k " •a}·ı A ınar ın hedefi 

"''hl' \'ı·upa h · · . •tak k arıcı ışlerile o-
~ıl>ralttıak U\'vetlel'ini oralarda 
""lki tea1'r Ve dolayisiJe Avrupa -
\J)] \re n"f 
t• e toriinii u uzunu azaltmaktı. 
~~et l Yor ki b 1't • e eri d l azı Fransız 
''•tellıi ta;h'ktalya hakkında ay-

lngiliz seyyahları Fener patrikanesini 
ve Balıklıyı gezdiler 

Dün şehrimize Yugoslavya ban- mi olan çok eski Bizans kiliseleri
dıralı "Kraliçe Marya,, vapurile ne gitmiştir. . 

Şu h ı etın k . . l 
~I I> e "ok k· b e ıstıyorlar. ,. r 

e) "' ı u ·· 
~l erinde F gun Avrupa me-

KomUnistler polis müdürlüğünden adliyeye götürülüyor 

200 kadar İngiliz katolik seyyah Katolik rahipler arasında kardi
gelmiş ve Rum patrikhanesile şeh- naller ve baş piskoposlar da bulu
rin şimdiye kadar hiç bir seyyah nuyordu. Bilhassa, Canterbury baf 
tarafından ehemmiyet verilmemiş piskoposunun patriğe selamını ge· 
eski bizans kiliselerini gezmişler - 1 tiren Canon Douglas isimli, muh
dir. Katolik İngiliz seyyahları dün telif mevzular üzerinde yazı yaz
sabah grup halinde dini elbiseleri- mış, 30 sene evvel lstanbul İngiliz 
ni giymiş ve zümarlarını takınmış sefareti kilisesinde rahiplik etmit 
oldukları halde Fener Rum patrik- bir kardinal memlel<etimizdeki de
hanesine gitmişler ve Sen sinot hu· ğişikliklcr hakkında memnuni
zurunda patrikin elini öpmüşler - yet göstermiş ve şunları söylemiş • 
dir. Sonra patrik tarafından ken - tir: 

"et' b ransız t 1 d.... ı Uyiik b' - ta yan re· 
"4", F ır rol o kt 
~ tana Ynaıma a • 
h~ \tlt\l~- ı~nın İtalya ya kend. . . -"' -··~ıt ici ısını 
l>e~ lkııtcerala.r - n uzaklardan başı-
b t,biid' a.~rnak istemesi d 
-~ t ır. Nıh e 

tıtt~ tanaız ayet bu siyasetin 
te:t· il ku'V'\'et~a.bz:telerinin neşriya-

ıı d l it nı .. . 
F e llçık b' uessır olabile-

~ lıt_t b ır hakikattir. 
't-ı> Undan b 

Bir mayıs münasebetile şehri· 

mizde komünist beyannameleri 
dağıtanlardan bir kısmı dün hak • 

larmdaki zabıta tahkikatı bittiği 

için adliyeye bunların evlerinde, 
Üzerlerinde bulunan cürüm aletleri 

de adliyeye teslim edilmiştir. Adli
yeye verilenler arasında Münire, 

Mükerrem Fatma isminde üç te 
kadın vardır. Bunlardan Münire ~iik ''rı'Yiini ell ~Jka bilhassa 

" ..\.-.l"\ı er1nde tutan b .. _ Hanım, evvelce komünistlikten 
'l'dıl' 1_. Pa serına. u 

) 11._ ttı hu l Yedar grupları mahkum olan ve halen dört sene • 
~t a h n arın b l . 

ttut ' aıınd k· eyne mılel ai- lik mahkumiyet müddetini Elaziz 
tıı, a ı fa l' l h ti' lllak ı· a. ıyet erini u· apishanesinde geçirmekte olan 

1 'rıa,d a.zıın ı · d 
'tt e. (k . ge ır. Mesela oktor Hikmetin annesidir. Mü -
l,11 "e harp :nııt: dö forj) deni • kerrem ve Fatma Küçük Ayasof-

•ettn anaıi il t· k 
~ete • "Yeda e a a adar o- yada Mehmet Paşa medresesinde 

•ırıi r lt'up (T 
'~~I •atın 1 u an) ga • oturmaktadırlar. Bunların odasın-

~ 1='rana1: ~ışt.ır: Bu suretle da beyanname basmaya mahsus 
r-, arıcıye nezareti- tab makinesi ve beyannameler bu

l>evc:utq e~rnet Asım lunmuştur. lstanbuldaki tahrikat-
lcirıcı Sayıfada çıları Almanyada bulunan Şefik · 

Hüsnün idare ettiği anlaşılmakta · d·ı · k 1 d b "H I ı erme i ram ar a ulunulmuş, e e eski Bizans mozayik ve 
dır. ve patrikhane bütün teferrüatına freskolarının açılmış ve bütün kıy-
Yedinci müstantik Rıfat Bey dün varıncaya kadar gezdirilmiştir. metlerile tarihe teşhir edilmiş bu • 

komünistlerin isticvaplarına baş - Diğer bir grup, sur haricindeki luntnalarından çok memnunum. 
mıştır. . "Balıklı,, ayazmasına ve şimdi ca- Türkler, esasen sanati sever bir ...••...•........•••.•..•..•••.... ,......................................................... l 

Bir sebep .................... 

Peki ama neden boşanmak istiyorsun birader? 
Çünkü evliyim. 

mi letti. F eth esnasında bütün bun-
ları muhafaza etmeiıin yolunu bil
diler. Ve bugün açıldıkları zaman, 
pek ala görüyoruz ki, bu hizmet; 
tarihin hiç unutmıyacağı yüksek 
=çalışmalardan birClir.,, 

DİLİMİZ 
54 üncü liste 

A~l\ı\Rı\ G ı ı\ . ı\ - T D T. Ce-
mivetindcn 

İ\arşılıl\ları aranacak aı:ıpç:ı \e larsça 
kelimelerin 54 numaralı listesi ~udur 
I - ;\lahsu~ 

· 1 lususİ\' Cl· 

2 - t\lahzcn 
3 - i\Iedar 
4 - i\lcdeniyet 
5 - 1\luhabir 

-l\luhbir-
6 - i\luhalefot 

7 - t\luhat:ıp 

8 - i\ 1 ulı:ıtara 
9 - Muhtariyet 

TO - ı'\Juhtıra 

I I - 1\ lüdavele 
12 - Müddet 
13 - Müıepzep 
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Hitler 
Alman donanmasının ma

nevrasında hazır 
bulunacak 

VA KIT' ın Hususi Telgrafları - ,...... ,._,, -
BERLlN, 7 (A.A.) - Başvekil 

M. Hitler Alman harp filosunun 
22 ve 23 mayısta Baltık denizinde 
gece ve gündüz yapacağı talimler
de bazır bulunacaktır. 

Tarife kanunu '~ 

İki maddenin değiştiril- ' 
mesine dair bir layiha • 

Teferruatta 
çıkan ihtilaf 

Tahlisiye bütçesi 
_ Mütekaitlere on senelik 
maaşları birden verilecek 

M. Hitlere donanma kumandanı 
amiral Reader ile Milli müdafaa 
ordusu kumandanı Jeneral Von 
Blomberg refakat edeceklerdir. 

ANKARA, 7 (Hususi) - Güm- i 
rük tarife kanununun 465 ve 466 
mcı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında hazırlanan kanun layiha ..;; .--. 

İki murahhas heyeti 
bugün toplanacak 

ANKARA, 7 (Hususi) - Tah -
:. lisiye umum müdürlüğü 933 bütçe· 

sine dair kanun layihası B. M. Mec 
-~ lisine verilmiştir. Layihaya göre, 

Alman Darülfü nunlarında 
islihat 

sı B. M. Meclisine verilmiştir. ~ ATlA, 7 (Hususi) - lktısat ~ tahlisiye müdürlüğünün varidatı 
Tebabette kullanılan Manyezi - :=; Vekili Celal Beyle hariciye müs-~ 931 bin, masrafı 281 ,665 liradır. 

tin kilosundan, halen, on kuruş ı te§arı Numan Rifat Bey dün Mütekait, eytam ve dullardan 
gümrük resmi alındığı halde sana- ı<:: F alerde yapılan at koşularında . maaşları üçyüz kuruşa kadar olan· 
yide kullanılan kilo başına 450 ku- ğ hazır bulun.muşlardır. Yarın lk- lara on senelik maaşları birden 

BERLlN, 7 (A.A.) - Mezhep
ler nazırı M. Rust, Alman yüksek 
tahsil talebesi hakkındaki yeni !ka
nunun neşri münasebetile yaptığı 
beyanatta Alman Darülfünunları -
nın gelecek zamana ait vazifesini 
tarif etmİ§, Almanyadaki yüksek 
tahsil mekteplerini idare edenlere 
14 senedenberi ilham kaynağı olan 
zihniyeti takbih eylemiştir. 

ruş vergi alınmaktadır. Memleket ;: tısat Vekili Celal Beyle Cenev- .; ·ıerilecektir. · 
sanayiinin inki§afı bakımından bu ; reden dönen Yunan hariciye na- - Karadeniz Boğazı tahlisiye ida -
nisbetsizliğin kaldırılmasına lü - ~ zırı M. Maksimos arasında vu- · .,.esinin 928 bütçesi kanununa mü· 
zum görülmü~ ve bulunan şekil bir E kubulacak mülakat esnasında, ğ 7.eyyel 1381 numaralı kanunla ma
layiha haline konulmuştur. . teferruatta çıkan bazı ihtilafla- ~ aşları ücrete çevrilenlerden hizmet 

~ rın haHi ve ticaret muahedesi - - müddetleri 928 kanunusanisinin so 

M. Rust bilhassa demiştir ki: 
uDarülfünun sadece bir bilği o

cağı değil, ayni zamanda bir türbe 
ocağıdır. Gençlik yürüyüp ilerli -
yordu. Fakat müderris ve mual
limler artık o gençliğin başında 
bulunmuyordu. Talebenin ruhun -
da - prof esseurlerinin kendilerini 
anlamadıklarını gördükleri vakit
deruni bir ihtilaf baş gösterdi. Hü
hfımet harici ihtilafları ortadan 
kaldırabilir. Fakat deruni ihtilaf -
larm halli profesörlerin iktidar sa-

Dökümcülükte ve döşeme tnşı 

imalinde kullanılan lüle taşı, tabii 
karbonat dö magneziyom de yeni 
tenzilata tabi olacaktır. Yeni layi
ha ile teklif edilen muaddel mad-
de §Udur: 

"Gümrük tarife kanunun 465 ve 
466 mcı maddeleri birleştirilerek 

şu şekli almıştır: 
Lüle taşı ham olarak yüz 

kiloda 75, mamulatı yüz kiloda 
2500 lira resme tabidir. Tabii kar
bonat dö magneziyom ham cevhe
rin yüz kilosu 50, gayri safisi yüz 
kiloda 5, mamulatı yüz kiloda 450 
lira resme tabidir. 

hasına girer. 

Gençlik kendisinin idaresi işini B. M. Meclisi bugün 
ecnebi ırktan profesörlerin eline · toplanıyor 
bırakmağı artık iatemiyor.,. ANKARA, 7 (Hususi) _Büyük 

Bu sözler, çok şiddetli alkışlarla Millet Meclisi yarın (bugün) top -

kar!ılanmıftır. lnnacaktır. Ruznameye göre bu 

Danzig'te toplantıda, bazı mebusların teşrii 
BERLIN, 7 (A.A.) - Serbest masuniyetlerinin kaldırılmasına da 

meslek erbabından, hukukçular - ir teşkilatı esasiye encümeni maz
dan, doktorlardan ve mühendis • hatasının müzakeresi, Konya me
lerden mürekkep cemiyet, Hitler busluğuna seçilen Tahsin ve Trab
hareketine katılmışlardır. zon mebusluğuna seçilen Ali Seydi 

Danizg matbuat cemiyeti de Beylerin intihap mazbataları oku
Berlindeki cemiyet örnek tutula - nacak, yeni mebusların tahlifleri 
rak teşkil edilmi§tir. Bu cemiyet yapılacaktır. 

m~~liyetçi. so~yalist ~ gazeteciden f zmir belediyesinin cezası 
muteşekkıl hır komıte tarafından 
id~re edilecektir. Bazı gazeteciler, lZMlR, 7 (Hususi) - Belediye, 
protesto makamında olmak üzere tavukları başaşağı tutan ve yahu
şimd!den istifalarını vermişlerdir. dice konuşan altı kişiyi cezalan -

Alman merkez f1rkasının 
yeni reisi 

BERLIN, 7 (A.A.) - Volf a
jansından: Merkez fırkaaı, teşki -
)atından bir çoğunun yaptıkları 

müfterek bir toplantıda eski baş -
vekil M. Brüningi, iki gün süren 
müzakerelerinden sonra, fırka li -
derleriliğine seçmi~tir. 

Rayiıtag ve Prusya Diyet mec -
lislerindeki merkezci gruplara men 
aup mebuslar mevki ve vazifeleri
ni M. Brüningin emrine tahsise 
hazır olduklarını bildirmişlerdir. 

Merkez fırkası te§kilatının bu 
toplantıda ittifakla kabul ettikleri 
bir karar suretinde eski lider Kaa
aa te§ekkür edilmiş, merkez fırka
sının Almanyanın şerefi, hüriyeti 
ve hukukça beraberliği uğrunda 
hakkın ve adaletin üst gelmesi için 
milli cephe çerçevesi içinde savaş
makta olduğu beyan edilmiştir. 

Eski nazırı itham ! 
BERLlN, 7 (A. A.) - Rayhiş

tag meclisindeki müfrit mill•yetçi 
meb'uslardan Mösyö Dassler eski 
ziraat nazırı mösyö Schiellei açık· 
tan açığa yolsuz hareketlerle it -
ı.m etmiştir. 

Mösyö Dassler, Mösyö Schielei 
ziraat nazırlığı Ye Landbund mü -

dırmıştır. 

essesesi reisliği mevkilerinde bu • 
lunduğu sırada idare meclisi aza • 
::mdan olduğu "Zahire ticareti,, 
adlı A!nıan şirl<etine kendi arazi • 
si dahiliu.!e ydişcn ~ahsullerden 
birçok Vd.gon dolusu çavdarı o za· 
rnanki resmi piyasa fiatından da • 
ha yük,ek bir dt:ğerie satmı~ ol -
makla suçlulandı: mış~ır. 

Dançig matbuat cemiyeti de 
Berlindeki cemiyet örnek tutula -
rak teşkil edilmiştir. Bu cemiyet 
milliyetçi sosyalist üç gazeteciden 
müteşekkil bir komite tarafından 
idare edilecektir. Bazı gazeteci -
ler protesto makamında olmak Ü· 

zere şimdiden istifalarını vermiş -
lerdir. 

Tekzip ediyorlar 

Berlin, 7 (A.A.) - Başvekil M. 
Hitlerin Deyli T ~lgraf muhabiri -
ne yaptığı bir beyanatta müstem -
leke hakkındaki Alman dileklerin 
den bahsettiği salahiyettar mah -
fellerde tekzip olunmaktadır. 

Mösyö Hitlerin bu muhabirle 
görüfmesinde İngilterenin deniz 
a~ırı yerlerde malik olduğu ve Al
manyanın riayet göstereceği men· 
faatlerden başka bir şey konuşul
mamıştır. 

= 
nin kati metnini hazırlamak i- =: 

1
. çin iki heyeti murahhasanm -

mü_ş~er:k h~r içtima akteyleme
lerı ıhtımalı vardır. · 
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San' at mektepleri 
.Bu mektepler Maarif 

Vekaletine devredilecek 
ANKARA, 7 (Hususi) - An

kara, Konya, Diyarbekir, Kasta
moni, İzmir, Bursa, lstanbul ve E· 
dirne sanat mekteplerinin Maarif 
vekaletine devredilmesi hakkmda 
B. M. Meclisine bir l<anun tekli -
finde bulunulmuşutr. 

Vekalet, yeniden kız, erkek sa -
nat ve meslek mu&llim mektepleri 
açabilecektir. Bunların masrafları 

vilayet bütçelerinden yüz.de dört 
nisbetinde ayrılacak tahsisatla te
min edilecektir. Bu mekteplere, bir 
defaya mahsus olmak üzere, üç 
binle beş bin lira arasında müteda
vil sermaye verilecektir. Mekteple
re vilayetlerin verdikleri hisse nis
betinde her vilayetten talebe alı -
nacakıtr. Kanun 1934 senesinden 
itibaren mer'i olacaktır. 

Esnaf bankasında 

nuna kadar 25 seneyi doldurma -
mış olanların işlerine, cezai olma
mak şartile nihayet verildiği tak· 
ılirdc haklarında askeri, mülki te· 
lcaüt kanununun A, D, C fıkraları 
hükümlerine göre muamele yapı
J acaktır. 

D fıkrası mucibince verilecek 
ikramiyeye esas olacak maa§ o 
memurun 931 senesi kanunusanisi· 
nin sonundaki maaşıdır. Mütekait
lerle bunların yetimlerinin fevka
lade tahsisatı, lktısat vekaletinin 
ınüsadesile, üç aylık birden veri -
lebilecektir. 

Karadcnize çıkan vapurlardan 
altı sefer için birden resim veren -
ler abone sayılacak ve hunların 
başka çıkışları için resim alınını-
yaca ır:" 

___ , .. ' 

Karşiyak:a:Ya' ·sü · .. · 
lZMIR, 7 (Hususi) - Karşı ya

kaya getirilecek olan Saat suyu i
çin yapılacak mecraların foşaası 

28 mayısta ihale edilecektir. Büt
çedeki tahsisat yetişmediğinden 

şehir meclisi perşembe günü fev -
kalade olarak toplanacaktır. 

M. Maksimos 
lZMlR, 7 (Hususi) - Esnaf Yunan hariciye nazırı iktı-

Bankası hissedarlar umumi heye - sat konferansından 
tin on dört may11ta toplanması ve- bahsediyor 
kaletçe muvafık görülmüştür. Es· ATlNA 7 (A.A.) _ Atina a _ 
ki idare meclisi azalarının bu se - b·1d' H · · jansı ı iriyor: arıcıye nazırı 
ferki İntihapta kazanamıyacakları M. Maksimos, Cenevreden Atina-

aöyleniyor. ya dönmüştür. Nazır, gazetelere 

Darülfünun 
Islah işi etrafında 

faaliyet 
ANKARA, 7 (A.A.) - Profe -

sör Malş darülfünunun ıslahı me
selesi etrafında Maarif Vekili ile 
temaslarına devam etmektedir. 

Bugün saat 15 te Mı. Malş ile fa
külte reisleri ve Vekalet erkanı -
nın bazıları Maarif Vekili Dr. Re
şit Galip Beyin reisliği altında 
toplanmışlardır. Bu toplantıda 

Maarif Vekili Bey darülfünunun 
ıslahı hakkında şimdiye kadar ya
pılmış olan teşebbüsleri izah et -
miş ve şimdi bu 1slahın inkılap 

teklinde tecelli etmesindeki zaru
reti anlattıktan sonra fakülte reis
lerinin fakültelerinin ıslahı hak • 
kındaki miitalealarma müracaat e
derek bu mütalealar birer birer la
yiha halinde yazıp yarına kadar 
getirmelerini bildirmiştir. Toplan
tıya yarın saat 11 ele devam olu • 
nacaktır. 

şu beyanatta bulunmuştur: 
"Umumi iktısat şartlarının ısla

hı ve büyük iktısat merkezlerinin 
istihlak kudretlerinin iadesi zaru
ri olarak Avrupanın ve Amerika -
nın büyük devletleri tarafından 
teşebbüs edilmesi lazım gelen me
selelerdir ve bundan dolayidir ki 
bu devletlerin mesuliyeti daha bü
yüktür. Vaşington mülakatları -
nın milletler arası iktısat konfe • 
ransı için mesut bir istikbal um -
duracak müsbet neticelere varma
sını temenni etmek isterim. Bu 
iktısat konferansının muvaffakiye
tidir ki küçük memleketlerin iktı
sadi muvazenelerini siyanet yolun· 
da sarfettikleri mesai için en iyi 
teşvik olacaktır.,, 

Maarif Vekilinin ziyafeti 
ANKARA, 7 (A.A.) - Maarif 

vekili Dr. Reıit Galip Bey tarafın
dan lisaniyat alimi M. Deny şere -
fine İsmet Pa!a kız enstitüsünde 
bir çya ziyafeti verilmiştir. Türk 
Dili ve Türk T~rihi Tetkik Cemi
yetleri azalarile Maarf erkanı zi· 
yafette bulunmuşlardır. 

Bedbinlik 
Propagandalaı1 

Bmj111akalcden ~ 
nin fikirlerini neşre vasıta 0 

gazete şimdi büyük harp 
............ 

nin eline geçmiıtir. Binae. 
(Tan) gazetesinin bazı neff~ 
da müessir olan a.milleri tel. 
mek icap ederse Fransa hii1' b 
nin siyasetinden ziyade 
harp sanaiinin arzularını b• 
mak daha doğru olur. .. " 

Hakikat halde bugün du"· 
ziyeti karma karışıktır. se 
milel hadiselerin umurni 
sulhtan ~iyade harbe doğrıl 
mektedir. Bununla beraber 

vaziyetini olduğu~~an -~a~~ 
ranlık göstermek ıçın buY0 

sanaii de harekete geÇ~ 
(Tan) gibi büyük gazeteferı 
alanlar mümkün olduğ~. , 
beynelmilel emniyetsizlil' 
tırarak şu veya bu memlekete 
malzemesi satmak, mümkii" 
ğu kadar silahların tahdidi ce 
larına karşı gelmek için çsl 
tadır. Şu halde Türkiye ilet 
yanın arasını bozmak, yab

0 

zuk imiş gibi göstermek Y~ f İçi 
ki netriyatın (Tan) gibi bır f ~\a 
teden geldiği görülür ve b~ 
tenin de bugün (komite d il 
eline geçmiş olduğu dütii" 
bu türlü betbinlik propd 
rının membaları daha kolsf r, 
şılmı§ olmaz mı?. ~ r, 

Mehmet,/ )' 

Macar güreşç~ 
geliyor / Baştarafı /Jirinci S<Jgıl 

tasından çok merak ve •~ 
tieklenmektedır. 

Balkan şampiyonasını ~ 
kıymetli çocuklarımız, de~-fs".. ~ 
rette çalıştıkları ve şimdi 1

1
d/ 

zırlanmış bir vaziyette ~ p• 
temin edilmektedir. 1kinC1 

';/; 

şampiyonası maçlarına ~e ~ 
hayli yakınlaşmış bir tarı 

11 
~ lll 

lunduğumuz için MacarhJf· "' 
lacak müsabakalar sadeGe 
yetimizi denemekle k•1ıf.'1"i_, 
görgülerimzi ve tecrübeler• 

arttıracaktır. el' 
Öğrendiğimize göre M' 

r· 
mı şu suretle kurulmuşt~~~f 

56 kiloda: Galambo5 ·ıod'' 
kiloda: Fabian Pol, 66 "~,~ 
lis Gyula, 72 kiloda: 

1 
~ 

79 kiloda: Hegedus B':_~d,: 
ağırda: Palotas Jozef,ag /, 

F erencz. ıı Jı1' ~ 
Bu takım MacarlarıJ1 ~ ·di'' . ..J 

bıtl lİP". li klüp takımlarından e O ti' 
'"M . 111.1" ,~ serıaı acar şampıyo de" 

yat seçmelerine ittirak e . / 

çilerdir. ·ıde iW 
Macar takımı §ehri~~deıı ~ f 

sabaka yapacaktır. ~1 y-,tsı~jtı 
takım iştirak edecektıı'· llı'" . ~ 1 
kilo ile yarım ağırda ~ati 1ı~;;', 
ciliklerini kazanmıf 0 a ıısijtl~ 
büyük Mustafaların b~yıeııs9' 
lara giremiyecekleri '

0 
il 

dir. ;_hv ____ ___.~"IJ11JY9'u I 

Dirahmi düşiirtl >ıi9'ı· 
) _.. ·~ ı 

ATlNA, 7 (A·~«ıiritdiı1 ~ 
jansı tarafından bıl 

1 
rıoıı' ~'İ 

re bazı Yunan banka f ııı"ıt t ~ 
tıkları telkin üzerine .,e ~dol~,J 
metinin İngiliz lira:JeP '' f~ 
metlerinde husule g "( 

ereP . J". 
ihracatına zarar "' ref1 ' 

kartı bir muvazene ,~:aı~ ~' 
üzere drahmiyi ~~n; d•i' 1'~1 
metten düıürecegın ötii~,ıt 
lerin bir kısnıında g fıll~ 

tara 
ler lktısat nazırı . tiı'• 
olarak tekzip ediltıııf 
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Galatasaray 
tahkikatı 

Galatasaray lisesinin idare iş]e -
rinde bundan bir müddet evvel bir 
takım sui istimaller vaki olduğu 

Maarif vekaletine ihbar edilmesi 
üzerine tahkikat yapılmıttı. Bu 
tahkikat neticesinde mektep mü -
dürü Fethi Bey müdürlükten çe -
kilerek Davut Pata mektebi Fran
ıızça muallimliğine tayin olundu -
ğu gibi hesap memuru Kazım ve 
dahiliye tefi Süleyman Beylerin de 
elleri işten çekilmitti. Bu arada 
Fethi Beyin muallimlikten istifa 
ettiği de i§idilmi§ti. 

Bu kabil tahkikat evrakını adli· 
yeye tevdi edip etmemek hususun
da karar verilmesi kanun mucibin
ce İstanbul vilayetine ait bir seli·
hiyettir. Onun için Maarif vekale· 
tince §ahıılar hakkında idari ka
rarlar verildikten sonra mevzuu 
bahis evrak vilayete gönderilmit -
tir. Haber aldığımıza göre henüz 
bu hususta vilayetçe karar veril -
mit değildir. Bununla beraber me
selenin adliyeye intikali muhak -
kak görülmektedir. Zira yapılan 
tahkikat bir takım maddi cürüm -
lerin vukuunu teıbit etmittir. 

Bundan baıka Galatasaray lise
sinde yapılmıt olan ıui iıtimalin 

mahiyeti anla,ılmıf ise de hududu 
henüz tayin olunmamıttır. Riva -
yete göre mektebe merbut olan bir 
binada bir çok tamirat yapılmıt -
tır. Bu tamirat için de altmıt binli
ra kadar para sarfolunmuftur. 
Halbuki tamirat denilen şeyler için 
yirmi bef, nihayet otuz bin lira -
tlan fazla bir para gitmediğini id
dia edenler vardır. 

Meselede ismi geçenlerin ala -
ka ve mes'uliyet dereceleri muha
keme neticesinde anlatılacaktır. 

Tıbbiyeliler bayramı 

Tıbbiyeliler bayramı 12 mayıs 

cüma günü öğleden sonra büyük 
merasimle Haydarpa§adaki fakül
te binasında kutlulanacaktır. 

Merasime istiklal martının ça -
lrnmuı ile baılanılacak, fakülte 
reisi Tevfik Recep Bey bir nutuk 
söyliyecektir. Sonra müderris Zi -
ya Nuri Pata ve müderris muavini 
Kazım lımail Bey de söz aöyliye
cekler ve konservatuvar mual!im
lerindcn Cemal Re,it, Sezai Asaf, 
Seyfettin Aıaf Beyler Anadolu ha 
vaları çalacaklar, Nimet Vahit 
Hanım bazı alafranga parçalar ve 
milli şarkılar teganni edecektir. 
Şehir orkestrasının vereceği kon -
serle merasim bitecektir. 

Gece Tokatliyanda bir Tıbbiye -
liler gecesi tertip edilerek sabaha 
kadar eğlenilecek, fakülte binaaı 
ile tıp talebe cemiyetinin Cağaloğ
l~ndaki cemiyet binası elektrikler
le donatılacaktır. 

Son hafta lcjinde ya§an 
ya§mur 

Ziraat vekaleti meteoroloji enis
titüıünün verdiği malumata göre 
memleketimizin dört bir köıesine 
son hafta içinde çok fay dalı yağ -
murlar yağmıttır. Bu yağmur köy
lüyü çok memnun etmi§tir. 

Yağmurların miktarı; Kütahya 
11, Edirneye 10, Afyona 6, Kon -
yaya 13, Tokat, Şarkıkarahisara 
1, Bayburda 2, Lüleburgaz& 1 mi
limetredir. 

Ticaret ve iktısat ............................................. 
2 yılda çıkardı

ğımız tiftik 
Takas ihracat.mızın mühim 

nisbette artmasını 
mucip oldu 

Memleketimizin en mühim ihraç 
maddelerinden biri olan tiftiğin 
takasa tabi tutulması üzerine iki 
sene zarfında memleketimizden 
pek çok tiftik ihraç edilmiştir. 

Tutulan bir istatistiğe göre 1931 
senesinde latanbulda 27,670 bal -
ye tiftik vardı. 932 senesinde bu 
miktar 17 bin balyeye inmiştir. 
1933 batında da bu miktar 10 bin 
bal ye kalmıştır. Sovyetlerin tiftik 
mübayaasından sonra stok ancak 
9000 balye kalmıştır. 

Bu arada lstanbula Anadolu -
nun muhtelif taraflarından gelen 
20 bin balye kadar tiftik de satıl
mıttır. 

Bir kiloluk paketler 

Son kontenjan karanramesi ile 
tesis edilen bir kiloluk paketlerin 
nakliyatı posta idaresince muvak
keten menedilmi§ti. 

Bu kararın üzerinden uzun bir 
zaman geçtiği halde posta idaresi 
bu memnuiyeti kaldırmamıştır. 
Ticaret odası posta umum müdür
lüğüne müracaat ederek bu mem -
nuiyetin kaldırılması için. teteb • 
büılerde bulunmuttur. 

Yllanlar ne zaman topla· 
nabilirmı, ? 

Yılan satma merakı günden gü
ne artmaktadır. Ticaret odasına 

dün de 3 tacir müracaat ederek el
lerinde külliyetli miktarda yılan 
olduğunu söylemişler, ihraç için 
müfteri bulunmasını rica etmi!ler
dir. 

Anadolu Hisarı civarında otu -
ran bu tacirlerden birisi odaya 
müracaatında yılan ticareti hak -
kında ıu malumatı da vermi,tir: 

- ilkbahar yılanların toplama 
mevsimi olduğu için etrafta çok 
bulunur. Mevsim geçerse yılanlar 
zor bulunurlar. 15-20 gün zarfında 
fazla faaliyet yapılırsa çok yılan 

toplanabilir.,, 

Ticaret odası henüz Yugoslav
yadan cevap alamadığı için bu ta
cirlere malumat verememi§tİr. 

Fillstin Ticaret piyasası 

Bulgaristan tacirleri Filistin ti -
caret piyasasına f a:.!la ehemmiyet 
vermeğe ba!lamıtlardır. Bu yüz -
den Bulgarsitan - Filistin ticareti 
aon günlerde çok artmıttır. 

Bulgaristamn Filistine sattığı 
malJarın hemen hepsi bizim ihraç 
maddelerimizden de olduğu için 
Ticaret odası memleketimizden de 
Filistine bu maddelerin ihraç edi -
lip edilemiyeceğini tetkik etmeğe 

batlamı,tır. 

Domates ihracat. 

Ticaret odası bafka memleket -
lerin mühim miktarda domates ve 
domates salçası ihraç ettiğini gö -
rerek memleketimizde de bunun 
ihraç maddesi olması için tetkika
ta ba,lamı§tır. 

Almanyada döviz meselesi 
Almanya hükumeti dahilinde 

seyahat yapacakların döviz için 
bir hafta evvel polise haber ver -
mek mecburiyetinde olduklarını 

Bohça haftası 
nasıl olacak ? 

Öğrendiğimize göre Hilaliah -
mer cemiyetinin geçenlerde An -
karada toplanan büyük kongresin
de yapılan bazı tekliflerin umumi 
idare heyeti taraf mdan tetkikine 
batlanmııtır. Bu teklifler arasında 
bir bohça haftası ihdası, verem ve 
frengi hakkında iki filim yaptırıl
ması da vardır. Bohça haftası, fa

SOHBETLER 

Şair ve Tiyatro 
Dünyanın en meşhur tiyatro a· 

damı Max Reinhardt te Alman • 
yadan kaçtı. Seriinin göbeğinde-
ki eski imparatorlara ait tatoaunu 
bıraktı, Avusturyaya gitti. Salz • 
burgda da bir §alosu var .. Şehir-
de emrine amade üç tiyatro mev· 
cut. Belediyesi gözünün içine ba
kıyor. Oraya yerletmek niyetinde. 
Bittabi gene tiyatro ile me§ğul. 

Floranaada, açık havada, İtalyan 
aktörlerile "Bir yaz gecesi ruyası, , 

nı hazırlıyacak, Salzburgda F aus-
tu oyniyacakmış. 

kirleri seven ailelerimizin artık H vakfeden ayatını sahneye 
kullanmıyacakları giyecek eşyası- Reinhardt, bir gazeteciye, bugün-
nı ıbir bohçaya sararak fakirlere kü tiyatro hakkında fu enteresan 
dag· ıtılmak üzere cemiyete teslim sözleri söylüyor: 
etmesinden ibarettir. " Şair yok. T emaıa edibi yok; 

Diğer iki teklif lstanbul merke- bize, ihtiyacımız olan yeniliği ge
zi tarafından yapılmıf ve kabul e- tirecek tema§a edibi yok. Şairler 
dilmiştir. Okumak, yazmak bil - görüyorum, dramatürj değiller; 
meyen gençlerimizi verem ve fren- dramatürjler tanıyorum §air değil
gi gibi afetlerden korumak için ler. Tiyatroyu edebiyat sardı: E
onları bu hastalığın batlangıcını, debiyat tiyatronun dütmanıdır Bu 
sebeplerini ve akibetini .gös.t~rmek 1 

gün sahnede ne yapıyorlar?. Bir 
lazımdır. iyi yapılmıf hır fılım bu muhavere bitip tükenmiyen bir 
· · ff k ti ·· ebilir diye ' 1§1 muva a ıye e gor ' muhavere geveliyorlar, giriyorlar, 
düşünülmektedir. çıkıyorlar, kımıldanıyorlar. Bu -

Qen~llk tefkllltı nun neresi tiyatro?. O tiyatroya 

Hilaliahmer cemiyeti gençlik has olan mimari, o canlı ahenk 
tetkilatına ba,lamak üzeredir. Fa- nerede?. Nerede bu mimariyi, bu 
aliyete bir batlangıç olarak cemi - canlı ahengi içlerinde tafıyan ko • 
yet tarafından bütün mekteplere mediler, dramlar?.Bana tiyaro Jair 
birer tamim gönderilmittir. Bu ta- leri veriniz, iktısadi buhran olsun 
mimler gençliğe hitap edilmekte olmasın, tiyatroya eski muvaff a -
ve cemiyetin gençlik te§killtının kiyetini tekrar kazandırmağı üze· 
gayeleri anlatılmaktadır. rime alırım. 

Ticaret kamusu yapıhyor 
.... Ticaret odası tetkikat şubesi 
müdürü Hakkı Nezihi Bey (Tica -
ret kamusu) namında büyük bir 
ticaret ansiklopedisi hazırlamağa 
batlamıştır. 

lktısat vekaleti tacirlere faydalı 
olacak bu kitabın bütün tabı mas-

"Eski tiyatro eserleri, harbten 
evvelki insanlar için yazılırdi. O 
insanların gönülleri §endi, buhran 
nedir bilmezlerdi, rahat ve huzur 
içinde , pek az kaygılı yaşarlardı. 
Bu atağı yukarı mesut halk, iıof 
vakit geçirmek için, sinirlerinin 
gıcıklanmasını isterlerdi. Onların 

sinirlerini kırbaçla, dürütt, karan· 
rafın& kabul etmi§ ve muharrire, lık canlı tablolarla gıcıklarlardı. 
bu kitabın biran evvel ikmalini Bu arzuyu tatmin eden lbsenden 
bildirmi§tir. 

Kamus 10 bin kelimeden fazla 
olacaktır. Muhtelif ticaret ve sanat 
şubel_.rindeki ıstılahlar ile bu ıatı
lahlarm ifade ettiği manaları mu
faasaJan ihtiva edecek olan eserin 
tab'ı,.,a ba,lanmıttır. 

Bugünkü konferans 
İstanbul Halkevi reisliğinden: 
Bugün saat 18 de salonumuzda 

Dr. Fahrettin Kerim Beyefendi ta
rafından (içki ve Irk hıfzı111hhası) 
mevzulu bir konferans verilecek -
tir. Konferansa herkes gelebilir. 

bildiren bir kararname netretmiş
tir. 

İstanbul Ticaret odası tacirleri 
bu karardan haberdar etmi§tir. 

Viyana kongresinde 
murahhasımız 

Viyanada toplanacak olan bey
nelmilel Ticaret odaları kongresi
ne lstanbul Ticaret odası namına 
Dresten de bulunan M. Nermi Bey 
istirak edecektir. 
• Nermi Bey Viyanaya hareket et-

miştir. 

Sellnik sergisi 

Eylülde Selanikte açılacak olan 
ıergiye Balkan Ticaret odası da iş
tirak edecektir. Öğrendiğimize gö
re Bulgaristan ticarte ve sanayi 
erbabı ve muhtelif ticaret gazete -
leri Balkan memleketleri için bir 
sergiye ihtiyaç olduğu, fakat bu 
serginin merkezi vaziyette bulu -
nan Sof ya veya Fili bede yapılma
sı lazım geldiğin ileriye sürmekte
dirler. 

Şuva kadar, Hauptmanndan We • 
dekinde kadar bir çok muharrir 
yeti,ti. 

" Harptenberi her teY değitti. 
Saadetin hüküm sürdüğü yerlere 
felaket çöktü. Fakat tiyatro, eski 
temeli üzerinde yafamakta devam 
etti. Y almz bazı deiitiklikler ol· 
du. Dürüttlükten isteriye; kır· 
baçtan tabancaya geçildi. Bu da 
kifi gelmeyince, yalmz eser değil 
fakat bütün mizansen aktörler, de· 
korlar ıar'aya tutulmufa döndüler. 

"Bu ne feci bir hata!.. Asıl bu· 
nunla ~ücadele etmek lazım. Bu
gün, buhran ve daha bir çok en • 
diteler içinde gününü geçiren in
sanlar, geceleri hu dertlerini unut• 
mak isterler: Onlara, muhtaç ol • 
dukları §eyleri vermek lazım. Yük
sek hareketli §eyler. Gülünç ko -
mediler demiyorum. Birdenbire 
bir Shakespeare çıkıverdiğini ta -
savvur edin .. Sonra tiyatroya her 
zamanki süslerini temin edin. 
Musiki, boyalı res!m, dans, mima· 

Sellml izzet 
'Lltfen aa7ıfayı çeYlrlah] 
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- Karadf'niı:de batmıt olan Mecidiye 

KruvazörümUı. Ruslar tarafından yUzdUrUJ

mU, ,.e buna bir Rwı ismi verllt'ttk Rus do

nanmasına ilhak edilınlıtı. 

Mevııukan ba~r alclıtımıı:a ıöre Sh1lıt

topol'ıı giden donanmamız Meoddlyf'ye yeni

den pnlı bayrağımızı keşide etmı,tır. 

- En"l'lkl gün öflf'df'n dün ötıeye ka

dıtr lstlkrau dahUI basdatı 407.860 llraya 

baliğ olmuştur. 

- Bu 9altaJI dört mUttf'flk hllldb-.t ne 
Romanya araaında musıtJahaname imza edll· 

mlıttlr. 
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1 A d ı ı Y e d e 1 (KISA HABERLER) 
Belediyede : 

'TAKVİ; 
P . ~ 

Pahalıcı lokantalar 

120 okka kömür hırsızlığı 
Bir kişi tarafından mı yapılmış, bir kaç 
kişi tarafından mı? Davacıya göre .. 
İstanbul ikinci ceza mahkeme - \ ğıdı getirtilmek üzere, muhakeme 

sinde, dün bir :kömür hırsızlığı da- kaldı. 

vasma bakılmı§tır. Parmak ıs1rmak davası 
Suçlu mevkiinde bulunan, Li -

mon iskelesinde kahveci Kemahlı 
Bekirdir. Davacısı da, Uzun çar§ı· 
başında Havancı sokağında kö • 
mürcü Şileli Ömer oğlu Ahmet ... 
iddiasına göre, bir gece sabaha 
karşı dükanımn kepengi kırıla -
rak içeriye girilmiş ve hepsi otuz 
~lira değerinde 125 okka kardif 
ve mangal kömürü çalınmış. 

Davacı, kahveci Bekiri dükkan
dan çıkarken görenler bulunduğu
nu söyledi. Ancak, iddia ettiği gi -
bi kömürünün çalındığını kendi -
sinden başka bilen y9k. Bekirin ü
zerinde kömür bulumnamıf, ona 
ait başka bir yerde de ele gefme -
miş. Kömürcü, "120 okka kömü -
rün akşamdan sabaha ikadar eksil
diğini göz tahmini ile ben anla -
dım. 120 okka kömürde 35 lira e
"der. Bunu benden baıka kim bile
cek?. Dükanda yalnız baııma ça

lışıyorum!,, diyor. 
Reis vekili Haydar Naki Bey 

- Peki, bu adam, bu kadar kö
nO:r:i nasıl taşımış? 

- Her halde sabahleyin dü -
katıdan çıkarken görülü§ü, sonun-

cu çıkııı olmalr. Anl~ılan bütün 
gece gidip ıgelip kömür ta§ımış. 

Zaten bana kalırsa, bu, bir kişinin 

işi degil, bir !kumpanyanın işi! 

Kahvcei Bekir, sorguya çekildi. 
O, dükanm önünden geçerken, 
kepenğin kenarındaki iğreti bir o
<luiı parçasmr, sabahleyin dükan -
da mangal yakmak için çektiğini, 
içeriye girmediği iddia ve kömür 
hırsızlığını inkar ediyor. 

Kahveci Haçik, bekçi Osman, 
polis İzzet ve Ahmet Efendiler şa
hit olarak dinlendiler. Haçik, Be
kin kepenğin kınk yerinden çıkar
ken gördüğünü, bekçi, yolda hızlı 
hızlı gittiğini görüp şüphelendiği -
ni, polislerde ihbar üzerine tahki
kat yaptıklarını anlattılar. Bekirin 
polisteki ifadesi de, mahkemedeki 
ifadesi gibi ..• 

Kendisi, yaşının on dokuz oldu
ğunu ileri sürdüğünden, nüfus ka-

ri. Bir şair bu mucizeyi ·gösterme
ğe kafidir ... ,, 

Anlaşılıyor ki Reinhardt, artık 

tiyatroda bol, apaydınlık tek 
renkli bir sahne ile, kuru sözün 
yürüyemiyeceğine kani. Hem ku
lak, hem göz, hem de dimağ a
vundurmak istiyor:. 

Ve son söz olarak diyor ki: 
"Bir yaz geçesi riıyası: Benim 

noktai nazarıma göre, işte ekmel 
bir piyes nü~unesi. Shakespeare 
de: sahnede bütün cihanı yaratan, 
durup durup tekrar yaratan adam
dır. ,, 

Ne yazık, ki biz hala bu dünya
nın yaratılışını tam manasile gö -
remedik. Ertuğrul Muhsin Bey, 
"Yeni Türk mecmuası,, nda, bu 
tiyatro dahisinin bizde tutmadığı
nı itiraf ediyordu. 

Shakespeare, layikıle tercüme e
dilmedikçe tutmasına, zevk duyul
masına imkan yoktur. Reinhardt 
bir tiyatro ~airi istiyor. Biz de 
Shakespeare'i tercüme edecek bir 
şairi bekliyeceğiz. 

Sel:lmi izzet 

Çeıme başında kavga ederken, 
komşusu Sabriye Hanımın serçe 
parmağını ıurdığı iddiasile latan -
bul Ağır ceza mahkemesinde mu -
hakeme edilen Saadet Hanımın 
muhakemesi dün bitmiştir. 

Saadet Hanım, kavga esnasında 
baygınlık geçirdiğini, yere dü§tü -
günü bu aralık Sabriye Hanımın e
lini uzatmış olabileceğini söylüyor 
ve "Belki dişlerim kenetlendiği 

için, parmağı cliglerim arasına sı -
kışmıgtır. Her halde, ben ısırmış 

değilim. Isırmakla sıkışmak ara -
sında fark vardır,, diyordu. 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
B., Saadet Hanımın bayılma ha.ata
lığı bulunduğuna ve busırada !ken
disini kaybedip ne yaptığını bile -
miyeceğine Tıbbı Adli tarafından, 
rapor verildiğini ileri sürerek, ıbu 
hadiseden dolayı mes'ul edilme -
mesini istedi. Mahkeme heyeti de, 
isteği muvafık bularak Saadet Ha
nımın mes'ul sayılmamasını karar
la§tırdı. 

Bostanda keşif yapıldi 
Yeni bahçede bir Arnavut dü -

ğününde çıkan 'kavga sırasında, 

Arnavut Ramazanı kurşunla öl -
dürmekten suçlu Arnavut Hudai 
ve teşvikten suçlu Arnavut Karan
filin latanbul Ağır ceza mahke -
mesinde görülen muhakemelerin· 
de yeniden yapılması kararlaştı -
nlan keşif, dün öğleden sonra Ye
ni bahçede, cinayetin işlendiği 

bostanda yapılmıştır. 
Keşifte naip sıfatile mahkeme 

azasından Tahir Bey, müddei umu
mi Ki§if Bey, davacı taraf vekili 
Osman Nuri ve suçlu taraf vekili 
Cemil Nazif Beyler, hazır bulun -
muflar, evvelce mahkemede dinle
nilen bir çok fahit vak'a yerinde 
tekrar dinlenilmiş, düğün gecesi 
sofraların nasıl kurulmuş olduğu, 

kimin hangi masada oturduğu ve 
diğer bazı noktalar etrafında a~ -
lattıkları yazılmıf hr. 

Keşif raporu hazırlanarak mah
kemeye verilecek ve on bir mayıs
taki muhakemede okunacaktır. 

Dinlenilen kimselerden bazıları, 
Ramazanı kardeşi Rifatın öldür
düğü §eklindeki iddilnrında israr 
etmektedirler. Rifat, suçlu mevki -
inde değildir, davadaki vaziyeti, 
şahitliktir. Bu davada bir sok kişi 
de bildiklerini sakladıkları nokta-
sından suçlu 
yorlar. 

Çalmak 

mevkiinde bulunu-

ve yaralamak 
Yüzbaşı Ziya Beyin evine gire -

rek eşyasını çalmak ve uyanarak 
karşılarına çıkan Ziya Beyi yara -
lamaktan suçlu Remzi ve Mürteza
nm muhakemelerine İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde devam edil -
miştir. 

Muhakeme, Mürteza mahkeme
ye gelmediğinden, getirilmeı;i için 
kalmıftır. 

Arabadaki tütünler 
Adliyede dokuzuncu ihtisas 

mahkemesi, Geyvede kendisine a
it bir araba içinde iki denk tütün 
bulunan Mehmet Ağanın muhake
mesini dün bitirmi§, 650 lira "ha -
fif,, pa:·a cezası alınmasına ve ara
banın da müsaderesine karar ver· 
miştir. 

Kömürlerimizi Macarlar 
beğendiler 

Budapeşte hava gazi şirketi yap
tığı tetkikat neticesinde Türk kö -
mürlerini beğenmiş ve bundan böy 
le bu kömürlerden kullanmaya 
karar vermiştir. llk olarak yirmi 
be§ bin ton sipariş edilmiştir. 

Merkez bankası nizam· 
namesi 

Cümhuriyet Merkez Bankası ni· 
zamnamesinde bazı maddelerin 
değiştirilmesi için meclise bir layi
ha verilmiştir. 

Haliç şirketi bir dava açtı 

Haliç ~irket, kendi imtiyazı hi -
lafına büyük motörler ve maktu 
ücretlerle Haliçte yolcu taşıyan 

altı motörcü aleyhine mahkemeye 
müracaat etmiştir. 

Belediye ve bakteriyoloji 
Bakteriyolojihanenin Ankaraya 

nakli üzerine belediye yeni bir 
müessese kurmaya karar vermiş -
tir. Yeni bütçenin tasdikinden son
ra faaliyete geçilecektir. 

Şişlide bir mektep kapattldı 
Talimatname hilafına hareket 

ettiği tesbit edilen Şişlideki Enver 
Pasa mektebi kapattırılmış ve ta -
lebesi diğer ilk mekteplere dağıtıl
mıştır. 

imtihan tarihleri tesbit edildi 
ilk mekteplerde üç haziranda, 

köy mekteplerinde on bet mayısta, 
orta mektep ve liselerde de on beş 
haziranda imtihnalara baılanmaıı 
kararlaştırılmıştır. 

Müzede yeni bir top 

Bazı lokantalarda yemeklerin 
çok pahalıya ıatıldığmı ve beledi
ye şikayette bulunulduğunu yaz -
mıştık. Bu şikayetler hakkında be
lediye reisi muavini Hamit Bey 
demiştir ki: 
"- Biz lokantaların yemek lis

telerini tasdik ediyoruz. Fakat koy 
duğumuz fiat azamidir. Lokanta -
lar bundan pahalısını satamazlar. 
Ucuza satılmasına ise hiç karışma
yız. Şikayet olursa tetkik ederiz. 
Bir çok yerlerde lokantalar hirbi -
rine rekabet etmekte ve bu yüzden 
fiatler düşmektedir. Bu rekabet 
karşısında pahalıya satan lokanta
ların da yavaş, yavaş fiatlerini in
direcekleri tabiidir.,, 

Pangaltı sineması yıkılacak 

Pangaltıdaki sinema pek harap 
bir hale gelmiş ve belediyece sahi
bine ihtar yapılarak esaslı bir su -
rette tamir edilmesi bildirilmişti. 

Verilen malumata göre, sinema bi
nasının yıkılarak yerine kargir bir 
bina inşası için belediyeye yeni bir 
müracaat yapılmıştır. Diğer bazı 

eski sinema ve tiyatro binalarının 

da bu yaz devresinde tamir edil -
mesi, boyanması bildirilecektir. 

Yer altı aptesaneleri 

lstanbulda yapılacak asri apdes
hanelerin projeleri belediyece ha -
zırlanmaktadır. Avrupa şehirlerin
den bazı projeler de tetkik edile • 
cektir. Belediye asri apdeshaneleri 
yer altında yaptırmak istemekte -
dir. 

llk hesaplara göre, yer altında 
bir apdeshane 10000 liraya çıka -
bilecektir. 

Ankarada bir Edebiyat 

azarlesı 

8 Mayıs 9 
13 Muharrem 14 M 

Gun do~uşo 4.''l 
C:fin (ıDCIŞI 19,[2 

Sabah namazı 4,05 
Ogıe ııanıaZl ll,10 
lı.:lndl nanıaz.ı 16.ı:ı 

Atsam namazı 19,12 

Yatsı namazı 20.57 
imsak 2.SJ 
\"ılın geçen günlcrı 128 

kala:t " 
238 

UA\'A - Yeşilköy uskt'ri ~ 
ziniıı verdiği rnalümata gurc b 

bulutlu olacaktır. ' 
Dün l'n ~ol< aıoklık 17, ~ ~ 

rece .. hava t zyll>l 765 miJırneU' 

Bugün 
lSTA~BUL-

18 - ıs.ıs Sa:ı (\'edin Jtlıl 
"" 18.4:> - ıo.so orl.cstm. 19.SO tJ 

suca clerıı (l\IUptcdilcro matıs'll•) ,ı 
!!l\z (Servet Hanım). :.?0.80 -

"" Hauım ve arkadaşları. 21.SO ; 

kestnı, nj:ıns ve borsa haberleri• 

,, N K A it ,\ (l~S m.) 
/ 

12,30 - 13,SO Gramofon. 18 'J 
nIUm ZCltl Bey ldarestnclel•f l'lf· 

koralı. ıs,ıo - 19,10 Gmnıofoı'' 
uı.ıo Gitanıolo (Sadrettln !B"Y' 
JD,40 - 20,10 Gramofon, 20.ıo "" 
bcrll'rl ve hava rnporu. 

V t V A N A (51!U nı.) ~ 

11,20 Brnbus - 12,SO J{orı 

Pllilc - ı.ı,ıo Pi.il• konsl'r - ıli? 
17,05 MnsUcl - 18,25 \'lyoıonsıl 1 
- 20 Orlcestra konser - ı2,sO 

L E t P Z l O (SSD,r. nı.l / 

7,15 Jlrnnastm: - 7,SS Koııtd1) 
ra pllilı: ile - lG Piynno - j 1 

konser - 28,05 )lnsild. 

B 0 K RE Ş (89t,2 m.) ıl, 

13 1'1111{ - u,15 rı!'ik - ıs j 
19,16 Orke."ltrn _.. 20,10 1'1!11 .,., 

aıı.w - 21,45 Konser. 

Umumi harpte Çanakkalede ln
gilizlerden alınan büyük topun 
timdi bulunduğu Tersane önünde 
Askeri ve yahut Bahriye müzesine 
teslim edilmesi kararlaıtırılmııtır. 

1' O 1\1 A (441,2 ın.) 1 
fakUltesi kurulacak 21 ,05 PIAk _ n ınsnd " 

Edebiyat fakültesinin Ankara ya ser. , 

nakledileceğine dair haberler Da - n u D A P Eş T ıı; (55o,A 
Güzel eser müsabakası 

yapılacak 
rülfünun muhitinde ihtiy~tla telak 7,45 .ıırnnnstik - ıs snıoıı _,I 
ki edilmektedir. Fakültenin Anka- 19,80 J:>l!k - 20,45 ç~n or 

Yüksek tahsil gençliğinin Halk
evi hars şubelerinde vazif elendiril
meleri kararlaştırılmıftı. Bu genç
lerin listesi faaliyet komitelerine 
verilmiştir. Yakında kendilerile 
vazifeleri etraf mda konuıulacak -
tır. 

k Komıcr - 2S,SO Cazbant. raya taıınmasından ziyade urul -
ması tasavvur edilen Ankara Da- v AR ş 0 v A <Hl~~\,~ 

ıs.ıo I'l!ık - lG.50 1•11k - ~' 
rülfünunu için Ankarada yeniden ser_ 21 Konser_ 22,<10 J'I) 

bir Edebiyat fakültesi tesisi daha Kare ıcoııscr - 2:1 Dan • 

Halkevi neşriyat. işlerine büyük 
ehemmiyet vermektedir. Yakında 
mükafatlı güzel eser müsabakası 
ilan edilecektir. 

varit görülmektedir. Profesör 1 

Malş Ankarada bulunduğu için 
Darülfünunda yapılacak ıslahat ü
zerinde bugünlerde daha kat'i ha
berler almak mümkün olacaktır. 

Beyo~lu postacılara 

Ankaradaki Ticaret mektebi Beyoğlu ve civarı postacıları yar 
Ankaradaki Ticaret mektebinin dım cemiyeti dün ciğleden sonra 

dört sınıftan yedi sınıfa çıkarılma- Halk Fırkası Beyoğlu merkezinde 
sı kararlaştırılmıştır. Mektep bir bir toplantı yapmışlardır. 
kaç sene sonra bir ticaret enstitü- Toplantı da eski idare heyeti is-
!iÜ halini alacaktır. tifa ettiğinden yerine yenisi inti-
Ankarada yapttrılacak stad habı için çalışılmı§ ise de eski ida-

Ankarada yaptırılacak büyük re heyetinin hesabatını tetkik için 
stat ve koşu yeri için bir milyon hükumete müracaata karar veril
lira tahsis olunmuftur. İn§aat pe - miftir. 
şin para ile yaptırılacaktır. lnıaata 
talip gruplarla müzakere devam Talebe birliği 

etmektedir. Milli Türk talebe birliği, per -
Kurutulan batakltklar şembe günü saat on üçte Halk-

Konya sıtma mücadelesi mmta- evinde mutat kongresini yapacak -
kası dahilindeki bataklıklardan tır. 

bir kısmı kurutulmuftu. Geri ka
lan Çayır pınarı bataklığının da 
keşfi yapılmıştır. Burası da bu se
ne kurutulacaktır. 

Kıdem zammı alacak 
hocalar 

Bu sene lise ve orta mekteplerde 
iki yüz muallim kıdem zammı ala
caktır. Bunların listesi hazırlan -
maktadır .• İki haftaya kadar tebli
gat yapılmas1 beklenilmektedir. 

350 seyyah geliyor 

Atlantik vapurile yarın limanı -
mıza 350 İngiliz seyyahi gelecek -
tir. 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci smıf mütehassıs 

Babıali (Ankara caddesi No. 60) 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Selanik bankasına merhun 4 a

det 1903 Mısır kredi fonsiye ile 
14 adet ikramiyeli Rumeli Demir
yolları tahvilatı 1 O mayıs 933 çar
şamba günü saat 14 buçukta İstan
bul kambiyo borsasında satılaca -
ğından almak istiyenlerin mahal -
linde hazır bulunmaları ilan olu -
nur. (3030) 
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Seniha Alı' B · .. · · tı· . ' eyı gormemıştı. 
ını tuttugw k"· "k w . ~ u uçu çocugu ıle oy-

·UYor 'T· 
llın k~n gu uyord~: .~~.niş ~-apk~ : 
göl . arları, yuzunu, gozlerını 

gelıyor "l l'k ni . . ve go ge ı le, gözleri • 

0 
.. n 1ıç~ de gülüyordu. Senihanın 

C>0Z erı d w• . 
o" l . egışmemışti. Kap kara 
c.oz erı e k. . 'b eak· . ' 11 ısı gı i ateşli idi hatta 

ısınden k d h . .' . 
o" I ço a a ateşlı ıdı. Bu 
C>Ol er h h 
c:ak k ' er angı bir kalbi yaka -

D adar alev alev yanıyordu. 
rıl udakları, sakından yeni kopa

rnı§ "il nih gu er kadar kırmızı idi. Se-
a, sank' b. d 

çekı· 1 ır emel canlı çi • 
ı. 

Nasır b' d 
bir l ~r . en, Şadiye ile arasına 
hırçÇa 1 gıbı giren, siyah elbiseli, 

ın ta l 
kat b h vır 1 kızı hatırdadı... Fa-
l'rtazi ud atırlayiş Uzun sürmedi. 
işte ş' erhal kayboldu. Seniha, 
dud lulgenç, zarif, alev bakışlı gül 

at ı kızd Al' ı. 
_ı Bey seslendi: 

Seniha!. 
Seniha b 

lley·
1 

•• aşını kaldırdı ve Ali go .. 
rak gel:i~nce, el sallıyarak koıa -

-Bo · . 
_ S n~ur Alı amca ... Emriniz? 

. enı şu b kt ltliyoru eye ta im etmek 
nırdı f ınk.. Senin küçüklüğünü ta· 

' a at · Sen'h şıındi tanıyamadı. 
. . ı anın .. l . d k' l 1 ıçınde b goz erın e ı a ev er 

_ N·aşka bir ışık yandı: 
Ze.tt, asır Bey, dedi, ve elini u• 

- NaaıJ t nırn? anıdınız Seniha Ha -.. 
-A. 

tılh:de ~ccı.ın konuşurken, yuzu • 
isınir.ıizo~Je bir kıvrım belirdi, ki 
"•ıl'\ 1, ,_ eınen hatırıma geldi .. Du· 
el" "Jal·a um. ş.. Yırn, sızı dun de ~u. -
bulundu Pkaını tutmak lütfünde 

A.li B nuz. 
ey sord . 

- [).. u. 
un n ld - ıı.r e o u? A~e • • 

da.. olacak R k .. A 

" Uru b ' :::ap am ruzgar • 
~"'k ~ ' erek t . . .. a.lad e versın beyefendı 

N· ı. 
asıra d'• d·· . - s· on u: •zd' · ınız de ""l . ? -. ŞaJ>k gı mı .. 

l'rıek anızı Yar ld . . §crefi b 1 yo an çevır· 
lııha lia endenize nail oldu Se-

G · · ı nun. 
l.l list··ı ~ u er N 

-. Bu ' asır konuşuyordu: 
l?al·b tasını k 

ı a?. ço seviyorsunuz 

ll\b l enha old w 

alığ1 h' ugu zamanlar. Ka-
l>Ch> ıç sevm 

.11nı n· em, amma ne ya· 
t"lltn ' ıneınin h t . . . 
1 • 'Yok a ırı ıçın gelıyo-
•kı sa ban . 
k ardan Y0 saatlerı çam -

es · ayrılma b 
k. l?•ttikt z ve uraya her 

ı b en son l' . azan da . ra ge ırdım. asıl 
..\li lıey: gelıyorum. 
-.G·· 

k~ı b Orüyorıun 
~ a alıkta h uz Ya Nasır Bey, 
'~larınıız ; oşlannuyan genç 
Sonr S a var. 

a enih 
......_Şadi aya sordu: 
......_ 1 Ye Ban d ~İdir, ım an ne haber? 

.._Gene Ç 
ll ......_ E:vet b aınlıcada mı?. 

eıı d ' u Yaz d 
lr e bur d ora a oturacak. 
ııa\t 1 a an o . 
\' l a ar tnu" . . raya gıdeceğim. 
e , saıt gıd 

ca w Onuna k d erse, teşriniev-
tn~. a ar Çamlıcada kala-
.._ "'•· 

ttı' lYIJn\k 
1§, belli, anneni göreceğin gel-
-. C 

lak - 0k aeld' 
ı:tı,,ı.0nuşuy0 1

' Her gün telefon-
"'lt k" rurn a N· afi Bel . ' ma sesini duy • 

. asır h' mıyor. 
~t d·· ısetL S . 
d l.lfiiniirk enıha Sadiye -u. en dü -A... nyayı unutuyor-

gır a"' 
tlıeğe gır Çarnl .. 
l!ıaltt batladılar ara .dogru yürü • 
bire. a 1ta1ınışt . :lı. Bey bir az 

' ı. enıha birden • 

-. 'iaıılc k· 
, ı rnin~k annem bura-

da değil, dedi, sizi çok sever, eğer 
görseydi, sevinirdi. 

Bunu samimi söylemişti. Nasır 

da sevindi: 
- Eğer beni unutmadıysa ne 

mutlu bana .. Benim de kendisine 
çok büyük hürmetim vardır. 

- Siz minik annemi bilirsiniz, 
o, arkadatlarım unutmaz.. Siz o· 
nun arkadaşısınız, hem de ona ar· 
kadaş olan yalnız sizdiniz, bunu 
çok iyi hatırlıyorum. 

Birden sesine ciddi, ağır bir a -
hek gelmitti. Nasır anladı, Seni
hanın hatırına son görüştükleri 

gün gelmişti.. O da, o son günü 
hatırlamıştı. 

Nasır, Şadiyeden bahsedildiği 
için memnundu.. Daha dinlemek 
istiyordu. Fakat, biraz evvel Se -
nihanın elinden tuttuğu çocuk ko
~arak geldi: 

- Seniha abla, ninem çağırıyor, 
gidiyormufsunuz. 

- A, ne çabuk. 
Nasır gülümsedi: 
- ·Gitmek istemiyor musunuz? 

Hani kalabalıktan hotlanmazdı -
nız?. 

Seniha da gülümsedi: 
- Gitmek istemiyorum, çünkü 

Şadiyeden bahsedemiyeceğim ... 
Çünkü burada batka kimseye mi· 
nik annemden bahsedemiyorum. 

- Neden?. 

-Ne bileyim?. Bir kere onu bu· 
rada seven yok.. Sonra ben sevdi
diğim insanlardan behsetmesini 
sevmem, kıskanırım. Çok kıskan
cım .. Fena bir huy amma, kıakan· 
cım .• 

- Ben bu huyunuzu fena bul
muyorum Seniha Hanım, çünkü 
ben de kıskancım, hem de çok kıs· 
kancım. 

Bu söze Seniha sevindi: 

- Ala, dedi, buna memnun ol
dum. 

- Yer yüzünde kıskanç olan 
yalnız ben değilmiıim demek. 

Devamı Var 
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Tahran belediyesinin 
imar faaliyeti 

!randan gelen haberlere göre, 
Tahran belediyesi, şehrin imari iti· 
ne f evklai.de ehemmiyet vermek • 
te ve hazırlıklarda bulunmaktadır. 
Dolayısile tehir bütçesi, 919,000 
tuman olarak teshil edilmiştir. 

Şehirde ba.ştan baıa elektrik te
sisatı vücude getirilecek, büyük 
caddeler açılacak, bir cilt hastalık
ları hastanesi yapılacaktır. 

Bunlardan başka, mükemmel bir 
tehir tiyatrosu yapılması da karar
lattırılmııtır. Binanın, Avrupanın 

en modern tiyatrolarından biri ör
nek alınarak yapılması düşünül • 
mektedir. 

Erenköy sanatoryomu 

Veremle mücadele cemiyetinin 
Erenköyünde geçen ıene kurduğu 
sanatoryom çok faydalı neticeler 
vermittir. Alakadarlar bunu, umul 
duğundan fazla, kelimelerile ifade 
etmektedirler. Burada yatan has • 
talara günde altı defa yemek ve -
ı-ilmektedir. Kısa bir zaman için· 
de on dört kilo kazanan hastalar 
görülmüıtür. Sanatoryoma müra • 
caat edenlerin ve sıra bekliyenle -
rin fazlalığı karşısında genişleti -
lecektir. Bu geniıleme şimdilik 
yirmi he§ yataklı bir pavyon ili.ve
si suretinde yapılacaktır. 

Polis Haberleri .................................... 
Çeşme başında 

kavga 
Galatada Arap camiinde bir 

çeşmede su dolduran Gülsüm ile 
Zehra nöbet yüzünden kavga et -
mişlerdir. Zehra baskın çıkmış, 

Gülsümü iyice dövil'\üştür. Hırsını 
alamıyan Gülsüm bayılmış güç hal 
ile ayıltılmıştır. 

Apartmanın u~uncu 

katından düştü 

Erzincanlı Ali isminde bir ame· 
le dün Tozkoparanda yeni yapılan 
bir apartımana tuğla taşırken ü • 
çüncü kattan düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Motörle vapur ~arpışta 
Dün sabah Balat tütün deposunu 

dan yükleği tütünleri Sütlüceye gö 
türmekte olan inhisar idaresinin 1 
numaralı motörü Hasköy önlerin -
de Haliç şirketinin 16 numaralı 

vapurile çarpışmıştır. 
Motörün bir çok yerleri hasara 

uğramış ve kara~ra oturmuştur. 

Üzerlerine kaynar su 
döküldü 

inhisarlar idaresinin Pa,a hah -
çedeki Rakı fabrikasında amele 
Vasi} ile Osman ı·akı kazanını ta
mir ederlerken birdenbire Üzerle
rine kaynar su dökülmüş, Vasilin 
elleri, Osmanın ayakları yanmış -
tır. Her ikisi de tedavi altına alın· 
mışhr. 

Kumar 

Tophanede bostan. içinde Meh· 
medin kahvesinde kumar oynatıl
dığı ihbar edilmiş, ansızın baskın 
yapılarak Mehmet, Ali, Hulusi is
mindP. ü kıji kumar oynarlarken 
yakalanmı~lardır. Ortada olan beş 
lira kumar parası müsadere edil -
miştir. 

Kayıkçıyı dövmüşler 

Balatta kayıkçı Ali Rıza ile tele
fon amelesinden Şaban, kayıkçı 
Muhsini dövmüşler ve demirle ha· 
şından yaralamışlardır. Bunlardan 
Ali Rıza yakalanmıştır. 

İç çamaşırı çalmış 

Heybeliadada dün bir don 
gömlek hırsızı yakalanmıştır. Don 
gömleği çalanın ismi Uzun çarşı· 
lı Yaşardır. Don gömleği çalınan 

Şem'i Efendidir. Yaşar eşyalariy
le beraber yakalanmıştır. 

Kunduracılar boğazlaşta 

Bayazitte dün iki kunduracı 

kavga etmişlerdir. Kavgacırdan 
birinin adı Sabri diğerinin Necip
tir. Kavgada Sabri Necbi elin -
den yaraladığından hakkında za
bıtaca takibat başlamıştır. 

Taksimde yangın 

Taksimde dün bir yangın çık
mıttır. Yangının çıktığı ev Meşe 
sokağında Madam Katinanm evi
dir. Madam Katina. yukarı katta 
iken alt katta pirimus li.mbası 

parlamış ve buradan ateş eve si • 
rayet etmiştir. Evin bir kısmı yan
dıktan sonra etraftan yetişilerek 

yangın söndürülmüştür . 
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Defterdar Hüseyin Efendinin Tavşan 
taşındaki sarayı nasıl yandı ? 

Kedikpaşaya inen kol buraları 
kasıp kavruyordu. O gün öğle e -
zam okumak için minarelere çı -
kan müezzinler, halka yangına 
koşmalarını ilan ettiler. Fakat 
kimse ateşi söndünneğe uğraşını -
yordu .. Yeniçeriler bir çok yerler· 
de palalarını sıyırarak intizamı 
temin için uğraşıyorlardı. 

Ateş o gün de akşama kadar de
vam etti. Gedikpaşa evleri yan • 
dıktan sonra Kadirgaya doğru i· 
lerledi. Bu tarafa sığınmış olan, 
yangından kurtulanlar ateşin bu -
raya da geldiğini görünce ellerin
de kalan bir kaç parca eşyaları da 
burada bırakark canlarını kurtar

dılar .. 

Kadirga limanına kadar ilerli -
yen alevler son nefesi deniz kena
rında verdi .• Bir gece evvel alev
lerin aksiyle kızıl bir atlas gibi 
serilen deniz bu gece gayya kadar 
korkunç, o derece karanlık bir ka
busa bürünmüştü. Evlerinde birer 
kase sıcak çorba içebilenler, aç, 
susuz ve çıplak kalan yüz binler
ce insana dua ediyordu. 

Sebze hali yangını 
Tarihi yangınlar arasında Seb

ze hali yalnız muhitini değil, bü
tün lstanbul halkını tedhiş etmiş
tir. Bir yangın zarar verdiği sa· 
ha sakinlerini muztar, perişan hı· 
rakabilir. Yüz, beş yüz bin hane 
halkı çırılçıplak kalır. Fakat bu a
fetten kurtulanların huzur ve sü· 
kUnları münselip olursa hakika -
ten fecidir. 

Tarihin bundan tam 285 sene 
evvelinde kaydettiği bir yangının 
bütün İstanbul halkını tehdit etti
ği görülmü~tür. Bu yangından 
sonra her türlü mekUlat fiatlarm
da açıktan açığa ihtikar yapıldı .. 

Bu hadiseyi tarih şöyle kayde -
diyor: 

"Mercimeğin kilesi iki kuruşa 
çıktı. Garaiptendir.,, 

Yalnız mercimek değil her 
şey..... 1652 senesi Temmuzunda 
Sebze halinde mekUlat ambarla • 

varı, Zmdankapı, Hasır iskelesi 
ve bu ralarda mevcut pirinç, bak
la, arpa ambarları kiunilen yan • 
dı. 

Bir kmm zahireci perakende 
malları kayıklara yükliyerek ka· 
çırabildi. Fakat yanan miktara 
karşı bunlar devede kulak kabi • 
lindendi. 

Bu yangından sonra derhal ih
tikar ba§ladı, hariçten gelinciye 
kadar yiyecek fiatları üç dört mis
li fazlaya satıldı. 

Ateş pazarları yaktıktan sonra 
Ahi Çelebi cami ve mahkemesine 
sirayet etti. Tarihi bir kıymeti ha
iz olan bu iki eser yandıktan son
ra İhtisap ağalarının kasrına da -
yandı .. "Çarı tak,, İsmi verilen bu 
muazzam saray da tutşutu. 

Bir sürü Yeniçeri ellerinde ko· 
valarla saraya bakmaktan ba§ka 
bir iş yapamıyorlar. Koca saray 
çatırdıya çatırdıya yandı. Fakat 
halk bu sarayı arpa ambarları 

kadar acımamıştı. 

Üç yangın ..• 
1682 yılında üç büyük yangın 

oldu. Birincisi Tavşan taşında, 

Deftardar Hüseyin Efendinin sa
ray kadar muazam evinden çık -
h. Tarih "sarayı mezburun eflake 
piyveste olan binası anı vahitte 
haküsteri fena" oldu, diyor. Sa • 
raydan hiç bir şey kurtulamamış -

tı. 

Koca saray büyük bir gürültü İ· 
le çökerken, kopan alev parçaları 

kanatlanarak mahalle aralarına 
dağılıyordu. Bu vaziyet büyük bir 
korku uyandırıyordu. Zira, saray

dan f ırlıyan büyük kıvılcım par -
çaları her mahallede bir evi tutuş
turuyordu. 

Havanın, yangına müsait olma· 
sı tehlikeyi kat kat arttırıyordu. 

Saraydan fırlıyan bir parça Be -
yazit minaresinin külahına sıçrı -
yarak tutuşturdu ve minare, bu 

feci manzarayı bir mum gibi ya· 
nıp aydınlatmağa başladı. Bu 
yangının edebiyatım yapan tarih -

rında çıkan bu yangın bütün bir çiler, "bir §atırı zerin külaha ben
şehrin zahire ambarlarını kömür ziyen minare ol şebistane bir 
yığını haline getirdi. Bugün bile ıem'a fürüzan oldu.,, diyorlar. 

piyasa mahalli olan "Y emiı,, ci • Beyazit camii minaresi erimeğe 
111111ııım•ıımnmıımınnmıııııııııııımııııınltRh11nm111mıınıuınını11nnın11111ıııııı1111 ... ,,aşladıktan sonra yangın da şid· 

ve kuyruğunu koparmak istemiş • detini kaybetmeğe başladı. Bu 
lerdir. bir tesadüf, tesadüfün lUtfuydu • 

Evvela Avram uçurtmasını Ah- Bütün bir semti yakabilecek ateş, 
medin uçurtmasına yaklaştırmış, heklenilmiyen bir anda boşanan 
Ahmet te buna mukabelede hu • bir sağnakla dindi. Karanlıklara 
lunmuştur. Derken baş atmasın uzanan alevler kamçılandı .. 
diye havada ip bırakmalar, ip 
çekmeler bir ara devam etmiş ve 
her iki uçurtma da biribirine takı
larak düş.meğe başlamıştır. Bu 
düşmede biribirlerinin ipini yağ-

Kurşunlu mahzen 
Ayni sene Galatada Kurşunlu 

mahzende bir yangın çıktı ve bir 
hafta ateş söndürülemedi . 

U~urtma yüzünden ma etmek ,koparmak istiyen Ah· Kur~unlu mahzen o vakit fstan· 
hulda mevcut tarihi ve mukaddes 
binalardan hepsinin fevkinde bir 
kıymet taşıyordu. Bu mahzen Bi -
zans devrinde lstanbulun fethine 
gelen Araplar tarafından yapıl • 
mı§h. 

Kasımpaşada oturan Avram Ö· met ve Ahmedin taraftarlariyle, 
tedenberi uçurtma uçurmağa me- Avram ve Avramın taraftarları 
raklıdır. Kasımpaşada oturan Ah· biraz ip yağmasından sonra işi 
medin uçurtma merakı da bundan kavgaya dökmü!lerdir. 
pek aşağı kalmaz. Kavgada Ahmet te Avramla alt 

Her gün olduğu gibi dün de ge- üst olmağa ve biribirlerin yum-

ne Avram ve Ahmet ayrı ayrı u • ruklamağa başlamışlardır. 
çurtmalarını uçunnağa başlamış • Biraz sonra bu uçurtma kav -
lardır. gacıları zabıta tarafından ayrıl -

Fakat bir ara ikisi de biribirinin rak haklarında takibata başlan -
uçurtmasını havada traşlamak mıştır. 

Emeviye devrinde Hicretin 96, 
bir rhrayete göre 100 üncü sene • 
sinde Galata fethedilmiştir. lslam 
askeri yedi sene burada kalmı§lı. 

Devamı J'ar 
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TÜRKÇENİN YAPISI 
üzerine düşünceler 

bo grupundan sekizini tanıtı -
yoruz: 

469 bod ~ Bu kökten lehçemiz
de yalnız bodur sözü vardır. 

470 boğ - boğa, boğaz, boğ -
mak, boğulmak, boğuşmak, bo -
ğazlamak, sözleri bu kökten ge -
liyor; hepsi manaca da bir kök
tendir. 

471 ... - ••• 
472 bol - dar sıfatının karşılı

ğıdır. 

473 bon - bu kökten boncuk 
sözü yapılmıştır; manası belli e -
dilerek başka sözler de yapılabi
lir. 

474 boş - dolunun kartıhğıdır. 
Boşamak, boşanmak, boşalmak, 
boşlamak gibi mastarlar bu kök -
ten yapılıyor. 

475 boy - bir cismin tulü. Bo
yun, boynuz gibi sözler manaya 
yabancı değildir. Boya sözü kö -
kün manasını açar ve ona başka 
sözler doğuracak kudret verir. 

4 76 boz - Boza, Bozmak, bo
zuşmak, boz (renk) sözleri kökün 
manasını tesbit eder. 

Pa grupu yoktur. Pocalamak, 
podra, pat, patur, polis, polka, 
posa, poyraz, poz sözleri yaban
cıdır. 

Ca grupunun kökü yoktur. Coş
mak masdarmın kökü acemceden 
alınmışa benzer. 

Sa grupundan şu kökleri kulla
nıyoruz: 

477 çok - azın karşılığı. Bun
daki k sessizi harekelendiği vakit 
~ oluyor; çoğalmak gibi. 

478 çol - Bu kök kaybolmuş
tur. Fakat çolak sözü hakiki, ço -
luk sözü mecazi olarak onda kol 
mefhumu ile alakalı bir mana a
ranılabileceğini gösteriyor. 

479 çom - Bu kökten çomak 
sözü kalmış. istenildiği kadar ke
lime yapılabilir. 

480 çon - Bu kökten lehçemiz
de söz yoktur. Çonk ve çongarya 
gibi kelimeler, başka Türk lehçe
lerinde kullanıldığını gösteriyor. 

481 çor - Bu kök kaybolmuş
tur. Fakat çorak kelimesi çormak 
yahut çoramak masdarının varlı· 
ğına delildir. Çorap ve çorba söz
lerinin köklerini yabancı dillerde 
aramamalıdır. 

do grupundan beş kök kullan
maktayız: 

482 doğ - Bu kökün en belli 
başlı manası tevellüde aittir: Doğ
mak (çocuğun doğması, güneıin 

doğması, bir fikrin doğması), do
ğurmak, doğum, doğuş gibi.Doğ -
ramak, bir cismi bir iken birden 
fazla yapmak olduğu için ayni 
mana ile alakalıdır. Doğan bildi
ğimiz kuş. Doğru, aslı doğuru ( gü
neşin şuaı) eğri karşılığıdır. 

483 dok - Bu kök ve birinci 
masdarı .kaybolmuştur Dokuz ile 
doksan sözleri aynı kökten gel -
mekle beraber biri diğerinin on 
mislini ifade eder; altı - altmış, 
yedi - yetmiş, sekiz - seksen 
gibi. ikinci masdarını dokumak 
şeklinde kullanıyoruz. Dokunmak 
aynı kökün üçüncü masdarıdır: 

Bez dokundu, elim bir şeye do -
kundu, bu söz bana dokundu gi -
bi. 

484 dol - Kökün manası boş
lak eözünün karşılığıdır. Dolmak, 
doldurmak, dolunmak masdarları 
ile bunlardan dolap, dolga, dolgu, 
dolıuot dolma, dolu, dolun gibi 
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kelimeler hep aynı manayı okşar. 
Fakat diğer mas darları kökün ma
nasını açmaktadır: Dolamak, do
laşmak gibi; dolak, dolama, do -
laşık sözleri bu masdarlardan ya
pılır. 

485 don - Başlıca manaları in
cimat ve renk ile alakalıdır. Don
mak - donuk, deniz, dondur -
mak - dondurma kutusu. Kır 

donlu at; al don - al ton (altın). 
Domuz sözünün aslı donuzdur. 

486 doy - doymak bu kökten· 
dir. 

Ta grupundan kullandığımız 

kökler şunlardır: 

487 top - Bu kökten çıkan ke
limeler, manasını çıkıntı, yuvar -
lak, yuvarlağa yakın çerçevesine 
sokuyor. Top küre şeklindeki o
yuncaktır. ilk top, küre şekline 
gülle attığından bu mermilere ve 
git gide bu mermileri atan borula
ra top denilmiştir. Topuk, deni -
zin dibindeki çıkıntının adıdır. A
yaktakı çıkıntıya da bu at takıl -
mıştır. Topak, topuz gayri mun • 
tazam küre demektir. Toprak ke
limesinin aslı toparakdır ve (kü
rei arz) m tam karşılığıdır. Top
lamak, toplanmak, toplaşmak, to
parlamak aynı manayı okşar. 

488 tok - Aç'ın karşılığı, sert, 
katı masdarları kaybolmuştur; 

yalnız tokuşmak (kafa kafaya 
çarpışmak) kullanılıyor. Toka, to
kaç, tokmak, tokat kökün bu ma
nasını is bat eden sözlerdir. 

489 tom - Tomar, tomurcuk, 
tomruk gibi sözler bu kökte üstü· 
vaneyi okşayan bir mana bulun -
duğunu gösteriyor .. T omru, ehram 
veya mahrut demek oluyor. Bu 
kökten hendese ıstılahları yapı

labılır. 

490 tos - Başın ön tarafı. Tos 
vurmak, toslamak, tosmak, tosun, 
tosbağa. 

491 toy - Turna, yahut ona 
benzer bir kuş. Mecazi olarak ye
ni yetişen, tecrübesiz. Müştakları 

kaybolmuştur. Karşılık arayan • 
lar bu kökten çok söz yapabilir • 
ler. . 

492 toz- Gubar. Tozamak, to
zumak masdarları kullanılıyor. 

Toza, T ozük sözleri atom ve mole
kül yerinde kullanılabilir. 

ga ve ğa grupları yoktur. 
ka grupundan şu kökleri biliyo-

ruz: 
493 kop - Bir şeyin diğerinden 

ayrılması, ayrıldıkatn sonra yetiş
mesi. Kop tağı. Kopmak (İp kop
tu, büyük şair koptu, yani yetiş
ti), kopçak, kopuk, koparmak, 
kopoz (altı telli saz). 

494 koc - Koca (hakiki olarak 
yaşlı insan, mecazi olarak zevç), 
kocaman (büyük, iri madde, ci -
sim), kocamak, kocalmak )yaş • 
lanmak), kocunmak (şüphe et
mek, işkillenmek), kocuk. 
495 koç - Bu kök hakiki olarak 
erkek koyun, mecazi olarak erkek 
cesur, gürbüz demek oluyor. Koç
mak, tenasül işini işlemektir. Ko
çan, meyvanın tohumlarını taşı -
yankütledir. 

496 koğ - Takip manasına ge
liyor. Koğmak, arkasından git -
mek. Koğuş topu, geminin başın
daki top. 

498 kok - Bu kök şammenin 
karşılığıdır. Koku, §ammeyi mü -
teessir eden şeydir. Kokmak, kok
lamak aynı manayı isbat eder. 

498 kol - Bir bedenin Y.anın· 

Irak Kralı Seyyar Terbiye Sergisinde : 1 ................................................................................................ 

Şehrimizden geçerek 
A vrupaya gidecek 

Bağdattan gelen haberlere göre 
Irak Kralı Faysal Hz. Avrupa se
yahatine bu ayın yirmi beşinde 

başhyacak, Şamda iki gün kaldık
tan sonra Türkiyeye hareket ede • 
cektir. Krala Hariciye ve Maliye 
vekilleri refakat edecektir. 

Stepin atsız kahramaıı 
larından bir kaçı daha-
,, Şarkı9la ı 3 M~ ···················· 

[Bu yazının baş tarafı dünkü sayım11.adadır ]ı Muhtarın bu cevabı beni 
Bir köy hocası, stepte size gene tır gibi oldu. Gülümsiyerek 

Kral Hazretleri tarafından Re -
isicümhurmuzla Başvekilimize he
diye edilen Arap atları da Anka
raya gönderilmek üzere Beruttan 
trene bindirilmişlerdir. 

Fransız talebesi bizimki 
kadar zeki ve kültürlü 

de~ildir 

Şehrimizde bulunan F rnasız e -
diplerinden Mösyö Pierre - Quint 
evvelki akşam Galatasaray lisesin
de, harpten sonraki Fransız şairle
ri hakkında bir konferans vermiş
tir. Konferansta, lisenin son üç sı
nıf talebesi bulunmuşlar, konfe -
ransı büyük bir alaka ile dinlemiş
lerdir. 

sessiz bir kahraman silueti çiziyor. 
Fakılı da bir mektep var. Bu mek • 
tep bildiğimiz köy mekteplerinden 
biri .. Fakat içine girdiniz mi şaşı

yorsunuz. Çünkü stepte yaratıcı in
sanın kudretiyle karşı karşıya ge
liyorsunuz. 

Genç bir köy hocasının mektepte 
yaptığı işlerle karşılaşıyorsunuz. 

Bir küçük camlı dolap, dolabın i
çinde atılmış şi~elerin içinde köy 
mahsullerini, mahsullerin aşağı 

yukarı tahlilllerini kaydeden ma -
lumat görüyorsunuz. Bir kenarda 
marangoz aletleri ... Bir köşede mu 
kavvadan, tenekeden yapılmış 

hendese şekilleri; gazetelerin bü
yük harflerinden kesilerek hazır -
lanmış alfabe levhaları ... Küçücük 
bir eczane. Fakılı köy hocası, Bah
ri Bey, size dert yanıyor. 

Konferanstan sonra, M. Pierre- "- Bir mikroskop olsa... Al -
Quint talebeye kendisine sualler mak istedim, 15 lira biriktirdim, 
sorabileceklerini söylemiş, bir çok fakat yirmiden aşağı vermiyorlar. 
suallere cevap vermiştir. Bunu söylerken köy hocası ıstı -

Nihayet, M. Pierre - Quint, lise rap içinde kıvranıyor gibiydi. 
müdürü Tevfik Bey ile görüşmüş, Köy hocasının odasından çıkıyor
konf eransta bulunan talebenin sun uz ve sınıflara giriyorsunuz. Sı 
kendisini çok alakadar ettiğin söy- nıflar sizi hayretten hayrete düşü· 
liyerek: rüyor. Sınıfın bir köşesinde bir 

- Fransada, demiştir, lisede kum sandığı, şalvarlı köy çocuğu, 
ayni sınıfta bulunan talebeler, he- coğrafyayı, alfabeyi, resmi bu 
yeti umumiye itibarile, bugün kar- kum sandığı üzerinde öğreniyor. 
şılaştığım talebeler kadar edebiyat Mektebin haritaları çocukların 
hususunda malumat ve kültür sa - ve hocanın eseridir. Sınıfta elle 

ni izah etti. ~ 
"- Beyim, biz halkı, hal 

kasının anladığı gibi anlı 
Artık imtiyazlı ağalar yo~ .. ~ 
lara yüz verenler hep nahıye 
dürleridir. 

"- Ey, dedim, sizin fırk• 
kilatı ne halde... ~ 

"Defterleri gösterdi .. SOO 
mız var. Stepte köyün fırk 
nahiyesinde, köy mektebi~ 
kımıldanma var. Bu kımıld. ~ 
nm manivelası gençlerin ehO 
dir. Nereye ülkülü bir genç I 
st: orada tomurcuklanan bit 
hayat göze çarpıyor. 

Genelik ve ülkü kuvveti bir 
ri bey; maarif müdürü olıO' 
bir köyde modern bir mektC! / 
zırJahyor. Bir nahiye müdür" 
salahiyetini elde etmeden bir, 
hiyenin hayatını değiştirİY~r~ 
muhtar demokrasinin fikrin'Jı 
day hasadından evvel elde 
yor. 

işte size stepin adsız kahr 
larından birkaçı ... 

Sadri e.ttl 
tıı11unı1111u11111uı111mmmııırım111nm111n111uuuıııuu111nımnımuutl 

Maraton 
Adını takınan birisi, ~ 

üzerinde 200 kilomeır 
hibi değillerdir, izi ve talebeleri- yllpılmıJ bir trucviın ltöy çucugu - ilc.rliyc~~k.tui~ f l 
nizi tebrik ederim. nun ileriliği hakkında bir fikir ve· Avusturvada bir adam, k~ 

dan çıkan fer'i. insanın kolu, za
bıta yahut ordunun kolu. Koltuk, 
kolun altı. Kolan, aslı kolağandır. 
Kollamak, kol uzatıp tutmak, ya
ni himaye etmek. 

499 kon - Bugün hareketten 
sükune geçiş manasını söyler. Kon
mak, uçan kuşun bir dala, giden 
kervanın bir menzile konması. 

Konak, menzil ve büyük ev. Ko • 
nuk, muvakkaten konan, yani mi
safir. Konuşmak, bir mevzuun ü
zerine fikren karşılıklı konmak. 
Konu, komşu kelimesinin doğrusu 
Konuş, asker kuvvetinin her han
gi bir zamandaki vaziyeti. 

500 koş - Koşmak, hızlı git -
mek. Koşu, hızlı gidiş. Bu masda
rın diğer manası hayvanı çekece
ği cisme bağlamaktır. Koşum bu 
bağlamanın donanımıdır. 

rıyor. nin Graz şehri ile Viyana ar.~ 
Mektepten çıkıyorsunuz, köyün ki 200 kilometrelik mesafeY1 f 

ihtiyarı, tazesi, hocalarının etra - üzreinde, baş aşağı ilerliye~ 
fında pervane gibi.. . mek istediğni ilan etmiştir. .. ' 

~ "" 1f. Bu adam, eskiden şoförtıı"~V 
Sarıoğlan istasyonu, ve Sarıoğ- di boştadır. Böyle şimdiye •p ~ 

lan nahiye merkezi orta Anadolu - hiç görülmemiş tarzda, a~aılı 
da hendesenin el uzattığı bir vaha. iş yapmak isteyen eski şofotı "/ 
ince bir dere köyü çeviriyor. Kö- hur "Maraton,, koşularındatl ti 
yün bir kısmı alçakta, bir kısmı hem olmuş olacak ki, "Mat' 
yüksekte ... Yüksekte olan yerler, adını takınmıştır! ·~ 
yepyeni evler, berikiler yığın, yı - Bu adamın Anton Puşer 1 ,,~; 

ğın ker~iç.'.'' .. . .. . de bir "antrenör,,ü de vardır· etti 
Yenı koyun hır koşesınde hey - raton", Grazdan ViyanaY• I' 

betli yepyeni bir bina. Anlaşılı · üzerinde baş aşağı ilerliyerelı ,ı ~ 
yor ki, bu mektep... istasyondan ı lirken "antrenör,,ü ile karı/ 
sonra uzayıp giden fidanlıklar in- 1 kız kardesi kendisine refakat 

~ , 
sana, medeni bir enerjinin bura - ceklermiş. 

lara dokunduğunu hissettiriyor. ----------~ ~I 
Biraz sonra bir delikanlı ruh - ltalya ve Rusya arası~ il 

la karşılaşıyorsunuz. Genç bir na· 1e1J1 .!ıi' 
biye müdürü, genç bir muhtar, bir ROMA

1 
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fırka reisi ahaliden bir kafile his- zalanan talyan • Rus tıc ~ 
501 kov - Arap yazısı bu kökü settiğinizin hakikat olduğunu an • fı en ziyade müsaadeye Jıl• tir 

millet muamelesinin kartıl_ı,.eJ' ~~ 
bikmı gümrük tarifesine gı "te&~. 
tün maddelere teşmil et~ece l~ııO 

koğ masdarile kar!ştırmıştır. Kö- latıyor. 

kün manası bir cismin içinin oyuk, Genç, neşeli bir nahiye müdürü 
boş, mücef olmasıdır. Kovuk, o- anlatıyor: 

yuk demektir. Aradaki fark oyu- "-Köyü karşıki sırta taşıyaca-
ğun el ile yapılmasıdır. Ağacın ğız. Bu muhakkak olacak. Çünkü 
kovuğu gibi. Kovuş bir zümrenin bu köy su altında kalıyor. Beriki 
barındığı yer (koğuş şeklinde yaz- köyün planlarını mühendislere ha
mak yanlıştır). Arı kovanı oyuk- zırlattık. 15 kadar ev de yaptık. 

tur. Kova da öyledir. Her sene 15; 20 ev yeni köye geçi-

502 k K k t k yor. Yeni köy medeni olacak. oy - oyma , vaze me . i 
Koyumcu taşı yerine koyan (ku- l Sonra genç muhtarı dinliyorsu-
yumcu y~nlıştır). Koyu, renk ya- l nuz. O size şunları anlatıyor: 
but kesaf etin üst üste konması. } "-. İsmail Hakk~ Bey kö~ümü
Koyun, diğer bir insanın yahut bir l ze gelır g.elmez eskı mektebı ka -
maddenin yanımızda yahut göğ _ ı pattı, eskı mektepte çocuklara o -
sümüzde tutacağı yer. Bu söz me- l turacak yer yoktu. Sonra yeni kö
cazi olarak koçun dişini ifade e _ yün planını hazırladı. lstanbulda 

d orta tahsilini yapmış olan genç er. 

503 koz - Ceviz demektir. Ko-
za, benzeyişinden dolayi bu ısmı 
almııbr. 

- B1T!\·1ED1 -

muhtar anlatmıya devam etti. Na-
hiyemizde tagallüp yoktur. De• -
Jetle en fakir köylü arasında vası
talık eden ikmse burada yaşıya -
mı:r.or. Biz "halkız,,. 

Gene bu itilaf ınucibıtı ()OD·~ 
ya hükumeti Rusyaya 20°· biri• 
liretlik kredi için Sovyetle~ıt· ~ 
ği hükumetine kefil o.ıac:edell 4' 
kredi Rus siparişleri~ııı d'le'~ 
nin ödenmesine tahsıs e 

1 }ıtır• 
yeni bir itilafta arttırılaca 

5ııı1" 
Amerika donanJ113 

. ..i' 
manevraları p"". 

San Pedro 7 (A.A.) li;0.,~; 
kan harp filosunun g~ta ol';· 
hilleri açığında yapın . JJal u' 

d b'tıniştıt· ,,,,.. manevralar ün ı 01,_., ıss;, 
nevraların son safhası d ııiı ~ 
rebe taklidine altuıış e tıf!~1 
gemisi ve üç yüze yakı~erı ~ 
. . k . . Tayyare t.il 
ıştıra etmıştır. .. P"' 

"'ıııe•·' 
bir sis olmasına rag d·t· 

· ıer 1 
hedeflerini elde etaııt 



--.:. C.nım, eter beni batından atmak iatl· 

.... 
11 

.. kllına aörle. Blllyoraun ya... Ben 

.... in her a8zUne inanmam ... 

- KUc;Uk Hanım aizln kibar insanlar· 
dan hotlanmadı§ınızı lflttlm. 

Size Hanımefendiyi 
yat arkadqım .. 

- Do§ru... Ama sizin ic;ln korku yok 
tur. 

- Aman necll. neden böyle her k•e ra• 
tımı aöyliyoraun bilmem ki! .. 

air . Dullar 1 Cennet kapısında 
'~ıate ciddi bir bahia mü· Oç müteveffa. Biri Hiristiyan, 
- Yab 1llıu1ordu. Biriıi aordu: biri Müslüman, biri Yahudi. Oçü 
~ il~ dedi. Bir kadımn ko • de bir günde ölerek Cennetin ka -
~Je kendiaine hemen dul pısına dütmüıler. 
~ ~laıur. Halbuki kanıı içeriden bir ıes: 
lilctir. 4ca~uJ denmek adet de - - Sizin üçünüze de burada yer 
1..zSı., neden? yok. Dünyada iılediğiniz günah· 
,...... ~ • dan biri bunun aebe· lar o kadar çok ki Cennete gire · 

- ~ı: mezainiz. 
~r e.ı 1 ölen kadmlar hemen Bu haber üçünün de canını o 
.ı..a_ ewa.nek iaterler de on - kadar sıktı ki ağlamıya başladı -

~~eıtQnın sebebi 
~ UçiiJc Ferit 
~ llaektepte verilen 

'-İJe ıatı.. •eaeleaini evde hallet • 
"- t.l-.,1~0rclu. Bir hayli çalıt" 
aa. '-t ~ 0lanıaJJnca babuı • 

... ' 
11

• Babası meıauldü: 
~ .othnn sit batmıdan. 
ıa..; ele laaJı lltel'len bu meseleyi 

Peı;ı kız eclena-. 
- ıJi clı: 

1-a teh.J;ıa baba, dedi. Senin 
'- cta.. al ııa 1iİziinden ben boyu· 

IJ°'1Dn. 

~ . insafsızlık 
~~-;:~lerden Akif Beyle 
~ ateı ~larunızdan bi
°'l ~lo • .:~ ~bnitlerdi. Bet s;;. r . ııtı1orlardL Karııı 
'htdı. ~iınlerinden bir kaçım 
~, ~ ~b • da bir salkım üzüm 

.lL • .: ak ıeftab r · d "i ""'q Be,. eamı ayır ı. 

~.==~ bu-.q remıi-
" ~ bı_. - 2S lira iıte"- , .... ~nıace Alci • uu. 
k .. .=-"" ~ f Be,. butonunu al-
~: 
~·~reli~, .. 
hl.'..~ •- et· • dedı. Bır de 
~~:"il ile l:i lJorlar. -Bir tabak 
'- ..___ ır aalknn .. .. 

lar. Cennet kapıımın arkasından 
gelen ıeı bu hıçkırıklar üzerine 
biraz yumuıadı. 

- Peki, dedi. Sizi bir sene müd 
detle tekrar tecrübe edeyim. Yer 
yüzüne gidiniz. Bir sene aonra tek· 
rar gelirsiniz. 

- iyi ama yer yüzünde timdi 
ne yaparız. itimizi gücümüzü kay
bettik. 
• - Zarar yok. Ne iıteraeniz size 
vereceğim. Evvela sen söyle ba -
kalım, Hacı izzet: Sen ne ister • 
sin? 

- Bana bir milyon lira ver. 
- Ala .. Ya ıen ne iıtersin Ber-

tran? 
- Bana Cenova konferansında 

bir izabk. 
- Peki. Ya l1&k ıen?. Tabii Ha 

cı izzetin istediiinden, yani bir 
milyon da sen istiyorsun değil 

mi? 
- Hayır, hayır .. Ben bir şey is· 

tem em. 
- Bir fey istemez misin? 
- Bana ıade Hacı izzetin ad re· 

sini ver, yetitir. 

Bir sual 
Annesi küçük Melihayı komtu • 

dan döndükten sonra bir güzel 
hqladı: 

1-...air illi? UZüıne 25 Ji. 
~ hlau. • - Koca kız oldun. Artık biraz 

~ terbiyeli ol. Hiç in1&n bat parma-

Davit tiyatroda f Bir misal 
Davit Efendi ile karısı bir gün Merhum Şair Eşref epeyce mü· 

Darülbedayie gitmiye karar ver • him bir kütüphaneye 1&hipti. Hem 
mitlerdi. Bu karar mahalleli ara • de eski eserlerle, antika kıymettar 
sında epey dedikodu uyandırmak kitaplarla dolu bir kütüphane ... 
la beraber tatbik olundu. Davit E- Bir gün ahbaplarından bir zat 
fendi ve karısı methini çok işittik· kütüphanesini gözden geçirirken 
leri bir oyunu seyretmek üzere Naima tarihine takılır: 
Darülbedayi kiıesine -bat vurdu - - Etref Bey, der. Bana tarihi 
lar: Naimanm üçüncü cildini beı on 

- Birinci mevki kaç kurut? gün için verir misin? Okuyup ia • 
- 250. de edeyim. 
- Ya parai:li? Etref batını ıallar: 
- 80 kuruı. - Maaleıef, der, kitap vermek 
- Oyleysam iki paradi ver. adetim değildir. Çünkü biliyorum 
Biletleri alarak galeriye çıktı • ki bir ada.n kitap aldı mı geriye 

lar; kuruldular. Kar111 yerini pek verl""mıvor. 
beğendi. Kocasına sordu: Sonra büyük kütüphanesinde· 

_ Birinci mevki ne taraf Da • ki cilt cilt kitapları sıra ile göıte • 
vit? rek: 

Davit eliyle tam aıağıdaki kol- - Mesela iıte, der. Bunların 
t ki ·· t d. hepıini ben okuyup geri vermek u arı gos er ı. . . 

P ıd D . Ef . h ıçın almııtım. 
erde açı ı. avıt endı 1& · 

neye biraz daha yakın olmak için 
1 Rezalet 

bulunduğu yerden uzanmıya bat· 
ladı. Öyle ki galeriden afağıya 
doğru ıarkıyordu. Karııı hemen 
kolundan çekerek: 

- Yerine yel Davit. Sakin Sa· 
kin atağıya dütersin. Orası birinci 
mevki imif, 250 kurut alirlar. 

Kolay değil 
iki dilenci birbirlerine rast gel· 

mitler, konuıuyorlardı. Biri öteki-
ne: 

- Neden artık i.mayım demi • 
yorsun? 

- O yanımda gezdirdiğim piç 
kaçtı, ima olursam kolay yürüye· 
miyorum da .• 

ilerlemek 
Bir müfettit lstanbul civarında

ki ilk mekteplerden birini teftit 
etmif, talebden bir kaçına bazı su· 

iki arkadat sokakta dedikodu -
ya batlamıılardı: 

- Haberin var mı, Hüsnü ev • 
lendi? 

- Deme Allah qkına .. O çir • 
kinliği ile kendine varacak bir ka· 
dın buldu ha ... 

- Hemde bir çocuğu oldu. A • 
ma çocuk ç:kolata renginde ... 

- Çikolata renginde mi? Reza· 
let ... Kabul etti mi bu çocuğu? 

- Tabii etti. Sokağa atacak 
değil ya •.• 

- Hakikaten." Zaten Hüsnü 
biraz aptalcadır da. Çocuğun ba -
bası olmadığının pek farkında da 
olmaz. 

- Neden camm? .• Ha sahi, sa· 
na aldığı kadının hapef olduğunu 
söylemedi,m değil mi? 

Bir kadın 
iii=::::=:==~====== imı emer mi? 

Meliha yü:cünü 
aller sormuftu. Talebe bahçede j Bir ka arkadat izdivaçtan bah

burutturarak müfettitin karşısında beklerken ı sec!i orl:r nasıl bir kadınla evle· 
mektebin müdürü kemali endişe i· nebi~ecekl~rini birbirlerine anlatı · 
le sordu: yorlardı. Yatını batını almış, bi

- Talebeyi nasıl buldunuz e • raz aptalca ve bir hayli çirkin o -

ıordu: 

- Öyleyıe hangi parmağını e· 
mer anne? 

C l fendim? lan Salih dedi ki: 
evapsız bir SUa - Biraz geri buldum.. _Ben öyle bir izdivaç isterim 

~ ......... · - Anne, 1&hiden Allah gökyü • Müdür hemen talebesine döne • ki karım genç, güzel ve çok zeki 
zünün en üıt katından herıeyi gö· ı rek: olmalı . 

Kadın ve yaş 
Bir mecliste edebiyaftan muai• 

kiye, musikiden reame, resimden 
politikaya atladıktan aonra likır· 
dı dedikoduya döküldü. Bir ıenç 
Nezihe Hanıma sordu: 

- kaç yatındasımz Hanımefen• 
di? 

- Otuz iki .. 
Genç hayret etti: 
Hiç belli değil . 
- Nezihe Hanım 

du: 
memnun ol• 

- Te,ekkür ederim. 
- Ben ıizi elli yqmda ıamyor-

dum. 

Lüzumlu bir ilıtar 
Çallı lbrahim bir hanımefendi • 

nin reımine bqlamıfb. ilk hatlar 
çizildikten ıonra ııra yailı boya • 
ya gelince yandan Çallıyı ıüzen 

kocaaı ıordu: 

-Affederain ama lbrahim Bey, 
fırçanızı neye batınyorsunuz? 

- Şu mu? Yaidır efendim. •• 
- Resmin kar1111a iyice benze • 

meai için ıirkeye batmnabıımz. 

Adres 
Nazikler Hanım yeni aldıp biz· 

metçiıini çajtrarak: 
- Kızım, ipekli çorap yıkama • 

sını bilir misin? 

- Hayır, bilmem ama uata bir 
kadın biliyorum, benim çoraplan• 
mı yıkıyor. Size adresini vereyim. 
Ona götürürsünüz. 

Mektup 
Bir köylü poıtahaneye mek • 

tup vermitti. Poıtacı mektubu tar
tarak: 

- Mektubun ağır geliyor. Bir 
pul daha ilave edeceiiz. 

- O zaman daha ağır gelir ya.. 

ı! ,~,~ ... .... 

....__ ~-....;,;;;;;==.:.i, rür mü? - Biraz ilerleyin... Öteden Fikri atıldı: _Kam• dikkat et, eter il• ........ 
~ a::a _-. -- ,,.., 

"-..& ...._ .. - Görür evladım.. Dedi v• talebeler hep birden iki a· - Hulaıa seni tamamhyacak - feaa bir laarekette bal-••~· .._ 
............ •eeabala --..ıa? "' ........ ed•r- çeklamellu•-

ı... - Ya bava ıiali oluna? dım atblar. bir kadın.. 1 -Ya t ... 1t1t• etmeue .... t 
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''Elinden tutup sürükledim. 

~fokavemet ·etmedi.. Susmastm 
ı·ica ettikten sonra onu karanlık 

bir koridordan götürdüm. Bir per
de açtım. Balkon gibi bir yerdey
dik. Ora.dan aşağıya bakmasını 
söyledim .. Yaklaştr, geniş bir sa -
lona açılan balkondan iğildi. 

Yanına oturdu .. Küçük odasında 
idiler. Oğluma sakin olmasını, bir 
şey yapmamasını tenbih etmiştim. 
Tecrübemi bu suretle tamamla -
mak istiyordum. Juanita oğlumu 

görünce: 
- Susunuz, diye yalvardı. Si -

zi sükun içinde seyretmek istiyo -

yabancı Sözlerin l kusuz - Emniyet: Korkusuzluk, { T ~n ağarması - Feda: G 
K l ki güvenme. esırgememek. f 

arşı ı an Fark: Ayrılık, benzemeyi,, seç· Facia: Acıklı nesne - / 
lstanbul 57-35 inci mektep me - Farz: Tutma - Fasahat: A§ırı - Fahri: içten gelıne. 

hocalarının buldnkları Açık - Fasile: Soy - Fatanet: ide: iyilik - Fail (gramer~.' 
karşıhklar Anlayış - Feza: Genit meydan, pan- Faiz: Artım - farı•· 

Efsane: Masal, uydurma, E - boşluk - Fazla: Artan, çok - ci - Fatih: ..... - Fazıl: f 
hemmiyet: Değerli_ Ehil: Başa- Felaket: Gaygı, uğursuzluk - Feci: Korkunç, acıklı-. 
rıcı _Elbet: ister istemez_ E - Feragat: Vazgeçme - Fert: Tek, Tanagarmaıı - Feda: Eı 
lim: Çok acı - Emare: iz - E - eısiz - Fesat: Bozukuluk, çürük - mek. 

"Salon büyük mumlarla aydın -
lannuştr.. Aşağıdan güzel kokulu 
bir duman yükseliyordu. Taht gibi 
bir koltukta manevi oğlum oturu
yordu .. Onu görünce Juanita eliy
le alnını tuttu ve mrrıldandı: 

rum. 
"Ve öylece ona bakmıya baş -

ladı. Oğlum divana oturmu, bir e
lini kaplamaya koyarak, hareket
siz duruyordu. Birdenbire Juani -
ta ,gayet ince ve nazik bir hareket
le elini onun dudaklarına götür
dü .. Bu hareketiyle oğlumun bir 
hayal değil, bir hakikat olduğunu 
anlamak istiyordu .. Bu teması ile 
ne oldu?. J uanita elektrik cere -

mel: Dilek - Emin: Korkusuz, lük - Fesih (feıh): Bozma, kal- lstanbul 27 inci rnel& 
doğru - Emniyet: Doğruluk, dir- dırma. hocalarının buldıdcl 
lik. lstanbul 48 inci ilk mektep kar,ıhklar 
lstanbul 13 üncü ilk mektep hocalarını bulduklar1 Fark: Baıkalık, değit' 

hacalarının buldukları karşıhklar Farzetmek: Öyle olmak -f 
- Rüya mı göriiyonım?. 

"Filhakika onun güzelliği gibi 
bir güzellik tasavvur edilemezdi . 
Burada, oğlumu keşfederek onu, 
bugün kadınların hayallerinde ya
rattıklan Don Juan tipine uygun 
bir hale getirdiğimden dolayı duy
duğum iftiharı kaydetmeden ge -
çemiyeceğim .. 

"Juanita bakıyordu.. Oğlumun 
karşısında on beş yirmi kadın, ha
lılara uzanmışlar, ona hayran 
hayran bakıyorlardı. Hepsi susu -
yorlardı .. Fakat hepsinin arzulan 
gözlerinde ve hareketlerinde oku
nuyordu .. 

"Uzah.ian bir keman sesi duyu
luyor, hava gittikçe ağırlaşıyordu. 
Nihayet kadınlardan biıisi, vecit 
haline gelmi~ deı"Vişler gibi hay -
kırarak fırladı, oğlumun üstüne 
atıldı. Bu ses öteki kadınları da 
harekete getiıınişti. Hep birden 
haykırışarak kalktılar, üstle -
rmı haşlarım harçalamağa ve 
oğluınlllJ. \istüne atrlmağa başla -
dılar. Oğlum, kendisine verdiğim 
emir mucibince, sesini çıkarma -
dan koltuğunda otumyordu. Hiç 
bir hareket yapmıyordu. Kadınlar 
ona doğnı atılmakla beraber ·kol
tuğun yanma gelince, korkudan 
ol~un, ona karşr hfüınetten olsun, 
dunnuşlar, diz çöJ.nnüşlerdi. Jua -
nita sordu: 

"-Bu kadınlar kim?. 

- Bunlal', dedim, büyük ihtiras 
dakikasını yaşamış kadınlardır. 
Don Juamn haremini teşkil eder
ler. 

"Oğlum, hen bunları söylerken, 
diz çökmüş kadınlardan birisinin 
saçlanm okşıyordu.. Ötekiler, o -
nun bu lfrtfünden istifade ıçm, 
dizleri üz~rinde süriinerek yakla
şıyorlardı. 

"Birdenbire, Juanit.a'mn titre -
diğini, ve aşağıdaki kadınlar gibi 
boğuk sesler çıkarmağa haşladığı
nr gördüm .. O gün için tecrübeyi 
kafi görmüştüm~ Onu alıp götür
mek istedim. Fakat parmaklığa tu 
tunmuş gitmek istemiyordu. Mec
buren perdeyi kapattnn ve man -
zara kayboldu. O zaman aklı ba . 
şma g~ldi. .Mırıldandı: 

"- Yemekte bana ne içirdi -
niz?. Sarhoşum .. Sarhoş .. 

"Kendisine cevap verdim: 
- Don Juan sizden bir rande

vü fatiyor. 
"Titredi. Sonra haykırdı: 

yanma mamz kalmış gibi titriye -
rek yeıinden f rr1amıştı. Bir an, o
nu, öteki haris kadınlar gibi oğ

lumun üstüne atılacak zannettim. 
Fakat öyle olmadı: 

- Gidiniz .. Gidiniz .. Yemine i
hanet etmek istemiyonım. Yarab
bi.. Bana yardım et.. 

"Diye bağırarak koştu, odasına 
kapandı. 

"Oğlum, kendisine verdiğim e
mir mucibince onu takip ·etme -
mişti. Çünkü tecriibemin tam ol -
masr için Juanita'nm kendiliğin -
elen mağlup olması Iazmıdr. 

"OTUZ ALTINCI GUN - Bu 

karşllıklar Fark: Ayrılık, ayırma, seçme- hat: Dürüst sözlülük -
Efsane: Uydurma, masal - E- Farz - etmek: Tasarlamak - Fa- Ara-Fatanet: Bilgiçlik ....... f 

hemmiyet: Değerli olmak- Ehil: sahat: Pürüzsüz söylemek, açık Botluk - Fazla: Artık - fJ 
Yapabilen - Elbet: ister iste - söz - Fasile: Soy, takım - Fata- gat: El çekmek - Fert: 
mez; Elim: Çok acı - Emanet: net: Anlayış, zihin açıklığı - Fa· '?esat: Bozuk - Fesih: SO 
Saklatmak - Emare: Belirme - za: Boşluk - Fazla: Artık, çok Facia: Acıklı - FahiJ: 
belirti - Emel: Dilek - Emin: - Feragat: El çekme, vazgeçme - Faide: Fayda - Fail ( / 
korkusuz - Emniyet: Korkusuz . - Fert: Tek, kişi - Fesat: Bo - İti yapan - Faiz: ltletıne 
luk. zukluk - Fesih . fesh: Bozma, ni: Göçen - Feci: Acıklı : 

lstanbul 15 inci ilk mektep 
hocalarının bulduklar1 

karşıhklar 

Efsane: Uydurma - Ehemmiyet: 
Değerlilik - Ehil: Becerikli - El 
bet: İster istemez - Elim: Ağrı -
Emanet: Eğreti - Emare: lz -
Emel: Muamma - Emin: Güve -
nilen - Emniyet: Güvenmek, kor
kusuzluk. 
Fark: Ayırt, seziş - Farz: Deki 

kaldırma. cir: Tan - Feda: Yokoltrl' 

Facia: Acıklı şey- Fahiş: Yol ıstanbul 54 UncU ilk lfl I 
suz, kaba, artık - Fahri: Parasız hocalar1nın buldLlld 
- Faide: Kazanç - Fail (gra - karşıhklar f 
mer) : Yapan - Faiz: Taşkın, do· 
lu, istek alan - Fani: Kalmayan, Fark: Ayrılık, ayrıltı _..,,. ~ 
kocayan - Fatih: Alan, aç.an - hat: Dil düzeni - Fazla: ~~ 

luk, artık - Feragat: Vad Fazilet: Değerli, yükesklik - Fe· h 
Fesat: Bozuntu - Fesi -ci: Acıklı - Fecir: Doğu ışığı, ilk 

doğu. 

lstanbul 14 üncü ilk mektep 
hocalar1nın buldukları 

Dağıtma, kaldırma. 

Facia: Acıklı - Fahit: . .. ., 
pek çok - Fahri: Caba, il f t 

Fasahat: Açık sözlülük - Fasile: 
b h · b' kt J •ta kar,ıhklar sa a yem ır me up.. uanı Soy_ Fatanet: Tez anlayışlık -

Faide: Ası, ise yarayan/ 
(gramer) Yapan - Faiz: ·b: 1 
Fani: Ölücü, bitici - fatıf 
alan - Fazıl: Bilgiç - / 
Üstünlük - Feci: Korkuf1Ç 
cir: Tan - Feda: Kıyıp "11 

"Don Juan .. Gel... Gel.. Seni bek- feza: Gök başbuğu_ Fazla: Ar- Fark: Ayrı - Farz: Tutalım 
liyorum .. ,, diyor. l\foktup alelCısul tık_ Feragat: Vazgeçme, el çek· - Fasahat: durulma, ayıklanma, 
kapının altından gönderilmişti .. me _Fert: Tek kişi _ Fesat: belli olma - Fasile: Soy - Fala· 
:i\foktubu okudum, tekrar e3ki ye- Bozukluk_ fesih: Bozma. net: Anlayışlılık_._ f'aı:a: Boşluk, 
rine koydum, ve kapıyı açarak bir . • geniş olmok vn Eazla: Artık c::-r fe~ 
ayağımı mahsus üstüne bastım ve lstanbl ul 11 ıncbı mldekkt~p hoca- laket: Ansızın gelen tasa - Fera- lstanbul 19 uncu ilk ~I 

hocalar1nın buldll" dedim ki: ar1nın lukl u ar1 gat: Vazgeçme, el çekme - Fert: 
" l\f d D J · karşı 1 ar T 1 F t K t ·· ·· - a am, on uan, zevcı - et - esa : arış ırma, çurume, karşıhklar yl ~ 

nize sadakatinize hayran olduğu i- Efsane: Uydurma - Ehemmi· bozulma - Fesih (fesh): -Bozma. 
çin size karşr ofan aşkım derin bir yet: Değerlilik - Ehil: Becerikli
hürmete değiştirmiştir. Artık, lik - Elim: Acıtan - Emanet: 
kendisinden bahsedildiğini işitmi- Saklatma - Emare: Nişan, iz -
yeceksiniz .. Bugünden itibaren de Emel: istek, arzu - Emin: Kor -
serbestsiniz .. Yann, evinize döne- kusuz - Emniyet: Korkusuzluk. 

ıs' Fark: Ayırmak - fat 'f 
mak - Fasahat: iyi söz_..,,. fi~ 
Boşluk - Fazla: Artan-;~ 
ket: Acıklı - Feragat: / i~ 
mek - Fert: Kendi bat111~ ı. 

bileceksiniz. . 

"Bu sözlerimi dinlerken Juani
t.a sararmıştı. Bir an sustu. Son -
ra haykırdı: 

"- Hayır dönmek, gitmek iste
miyorum .. Onun olmak istemiyo
rum .. Beni alsın .. Yanıyorum .. Ya
nıyorum ... 

"Kendisini te5kinc çalıştım .. 
Sözlerimi dinlemiyordu. Çıldır -
mış gibiydi. Kendini divanın üze -
rine atmış, yılan gibi kıvnlıyor, 
kendi kendini, kollarından, omuz
larından ısırıyordu. Nihayet "şeh
vet,, vasıtasiylc onu aşk haletine 
getirmiştim .. Bununla beraber e
fendimin emri kat'i olduğunu söy
leyince, bir sıçrayışta kalktr, kitap 
açmak için kull;mılan bıçak gibi 
şeyi alarak göğsüne o kadar şid -
detle sapladr ki, sol memesinin al
tından derin bir surette yaralan
dr. 

"OTUZ YEDlNCt GÜN - A -
teşi var. Sayıklamalar .. 

''KRKINCI GÜN - Biraz iyi -
l~ş.i. 

lstanbul 16 ıncı mektep ho· 
calar1nın bulduklar1 

karşllıklar 

Efsane: Masal - Ehemmiyet: 
Değerlilik - Ehil: Beceren, ba • 
şaran - Elbet: ister istemez -
Elim: Çok acı - Emanet: iğreti 
- Emare: Belirti - Emel: Di -

lstanbul 18 inci ilk mektep 
hocalar1nın bulduklar. 

karşıhklar 

Fahri: Parasız iş onarmak - aat: Karıştıran - Fesih= ~ 
Faide: Kazanç - Fail: (gramer) b 

39 
etcteP 

11 lşliyen - Faiz: Borç üsteliği - lstanca~!rın::,n~uı':.'1.1ıd''' i 
Fani: Göçücü - Fatih: Açarı - karşıhklar 0~~ Fazıl: Bilgiç - Fazilet: Öz temiz· ı '1".-. 

F acia: Acıklı iş, acık ~. :i~ liği - Feci: Acıklı - Fecir: Gün . F h . Gorı .. ( ) 
ağırtısı - Feda: Can veriş. Fahış: Aşırı - a rı: fıil 

F aide: Kazanç, yar~r - }.rt? > . 
lstanbul 9 uncu mektep mer): Yapan - faız: f ti~: ~ı 
hocalar1nın bulduklar1 Fani: Sonlu, geçici - ~.kjjl • 

karşıhklaİ' }' ertf"'Ml ' lek - Emin: Güvenilen, korku. çan - Fazıl: Erdenı ·~. J.cV"/ 
suz - Emniyet: Dirlik, korkusuz· Fark: Ayırma - Farz - etmek Fazilet: Erdem - fecı· f 
luk. Tutma - Fasahat: Acıklı - Fa· Fecir: Tan ağarması _.. '-ı 

sile: Soy - F atanet: Anlayış - Geçmek, esirgemek. 
İstanbul: Eyup 36 ıncı Feza: Boşluk - Fazla: Artık - . . ettlfıetl 
mektep muallimlerinin Feragat; Vazgeçme - Fert: Kişi ilk te~r1sat müf bllıd"'" t 

bulduklar1 karşıhklar _ Fesat: Bozuk_ Fesih _ fesh: Zıya beyin ~ f 
Efsane: Asılsız hikaye, masal Bozmak. karşıhklar -'f' 

-. Ehe~iyet: Ağırlık,. d~ğerli - lstanbul 41 incı mektep ho· Fark: Ayrılık, ayırıı>a~ / ( 
lık - Ehıl (elh): Becerıklı - El· calaranın bulduklara karşı· Farz • etmek: Tasarlaıı>,,_11, ;,ı1 ' 
bet: Özge, özkes - Elim: Ağrı - hklar sahat: Doğru söz "e _..; f' 
tan, çok acı - Emanet: Yanında söz - Fasile: Soy, tak:f,ıı /1'/ ~ 

ı Facia: Acık - Fahi11e: Acırı - A ı "h' aç•~ "'ı saklamak - Emare: z ucu - [. ~ ~ net: n ayı§, zı ın Artı1'ı ' 
mel: istek - Emin: Doğru, kor - Fahri: Gönüllü, bedava - Faide: za: Boşluk - Fazla: .~~~ 

Kazanç - Fail (Gramer): Ya· Feragat·. El çekme, .,atı' Y DUU111Uuıun:ıuıuınnmımıamnmıuu11ınnımuıunnunıımı11mu11ruunuımım111mnm 

··ı·· k l b" k d l pan - Faiz: Üren - Fani: G::?çi- Fert·. Tek kı·ıı 1• _fes• :.ı,. çu u ve ço - nomrn ır ·a m o - - , ~ Jdır-~ .J 
duğunu bildiriyor.. Bu kadını ci - Fatih: Yeralnn - Fazıl: Üs- luk Fesih: Bozma, ka tıl"' 
' k f d ~ 1" 1 tün - Fazilet: Üstünlük - Feci: ı'ncı· fll~1.fl 'mera·,, tara m an mag up ece- ıstanbul 12 ,. r 

ceğim.. Acıklı - Fecir: Tan - Feda: hocalar1nın bLlıdll , 

- Hayır... Hayır.. İstemem .. 
Ben ölmeliyim .. Allahm huzurun -
da kocama sadık kalacağımı ye -
min etim .. İstemem .. İstemem .. 

"ELLlNC! GÜN - Yara ka -
panmak üzere.. Haleti ruhiye fe
na, sayıklamalar, saçmalamalar .. 

E . d t .. k" Vazgeçme. kar.:.ılıklar lı -~,.~ srarengız a am am ote ı say· T 11. v-
k d d Yrıl• ... ~~ . fayı çevirip okuma ta eva.m e e· lstanbul 33 üncü mektep Fark: Başkalık, a ffP'ı! (i 

ceği sırada, kitabı birdenbire ka· hocalar1nın bulduklar1 mak-Farz. etınek:ı:,.ı,ıı:f~ 
padı, çekmeceye koydu. Zira, karşıhklar adamı bota sayına,, ile: ~-1'' 

"OTUZ tK!NCl GÜN - Bu 
sabah, kapının altından bir mek -
tup gönderdi. "Don J uam bekli -
yorum,, diyordu .. 

"OTUZ DÖRDÜNCÜ Gül\ -
Oğlumu ertesi gün gönderdim. 

''ELL! DOKUZUNCU GÜN -
Suat bugün onu tayyareyle Istan · 
bula götüıüyor. Daha zayif am -
ma, tecrübem bitti. Hem yerini 
Dariilbedayi artistleıinden S~Ima 
Hanıma 'TemH si lazım. Luiz onun 
müspet bir tabiatı olduğunu, öl -

küçük te olsa, bir gürültü işitmiş· Facia: Acıklı iş, acıklı oyun - zel ve açık söz - fa•k _.... '1' / 
ti. Fahiş: Aşıfı - Fahri: Gönüllü - Fetanet: Feza: Botl;ii~..İ~ ~ 

Sonra hemen geldiği kapıya i · Faide: Kazanç, yarar - Fail Artık - Felaket: 
1 
~~ ", ı, 

lerledi. Fakat kapıya daha var - (gramer): Yapan - Faiz: Artım Feragat: Vazgeçıne, ~.,~ ,_ 
madan, kütüphanenin bir parçası, Fani: Sonlu, geçici - Fatih: Açan Fert: tek - Fesat: Çfe'il': 
önünde bir kapı gibi açılmıştı. Fazıl: Erdemli, erişkin - Fazilet: zulmak, obzukluk -

Devamı J'ar Erdem - Feci: Acıklı - Fecir: mak. 



Kari"- M"';'ki;pi~7.-J 
h IUJ G . ' "'' '"''"'"' "' Ruslarla 

\•· ençlerde birlik 
~ 1 l d ıız B Yet gazetesinde Aka Gün _ Japon ar arasın a 
doı:Y. ~ençlerin son nümayişle- j harp ihtimalinden 

alebe Yi~ıı~ ... . toplanan Milli Türk • • 
&tn 1?kırlıgı fevkalade kongresi ! bahsedı/ıgor 
h ç 1 ten bekle t " t dette nen ~sanu ve 1 Londra 7 - Bura gaı:e -

n uzak bt 1 ·d D.. ' cevap 
1 

k 1 uyoı u. un teleri umumiyetle Rusya ile Ja • 
b o ara l\1"11" Tü' ·k T e birliv. ... 1 1 r a- ı ponya araıında pek yakın bir za • 
ın inı gı .antçılarmdan Namık manda harp ba~lıyacağı iddiasın· 

'"' zasıle aldıg"' kt b ~1•en ko muz me · u u dadırlar. Japonların Şarki Çin de-
~·ıı YUyoruz : · l b b d 'ki · 1 i Tu" k T l mıryo unu om ar ıman etı erı, 

r a eb B' l' "' ' ~&reıini bi .. e bır ıgı son Rusların Siberyada seferberlik i • 
111nd r nıunase etle mak· 1• 1 d'kl · k ı · . an Pek u k h . . . an ey e ı erı uvvet e rıvayet e· 

111 bildirir ya za taM~ı.n edıh • diliyor. Şimdiye kadar Ruslarla 
leı- d zınızı ıllıyet t;a ııı e okud F - Japonlar arasnıda hiç bir müsa -
e gib· b uın. evkalade kon 

·} 1 en de aynı f k lA d 'L • deme olmamı§ ise de Japonlar 
a.c k· ev a a e ın- M k . 1. ··h' 

tıl • "'l'§rarnda k ld .. d b ançuo onun şıma ıne mu ım 
a.y1, a ıgun an u .. . k l . .. d . l d. 
lı :rl anla.tınak . t' suvarı uvvet erı gon ermı§ er ır. 
ile 15 ıyorum. k d k" ili· r §eyden evv l bT . . . Ruslarla Mançuo o arasın a ı 

•i 1 lürk Talebe 
8

.1 :~~elıdır kı ihtilafın sebebi Şarki Çin demiryol 
''uç mahiyet' ; ır ıgı kongre- larıdır. Ruslar bu demir yollar ü-
tıteket failini~n e zann~dilen bir zerinde haklara malik olduklarını 
l~ tahkik Ve t§u .veya u oldu - ileri sürüyorlar. Mançuoko hüku-

1' arnııt E ayın gayeıile top- meti bu iddiayı kabul etmiyor. V c 
'tac iÖ .. ır. saıen, ben bana ih· 

• rulıned' ... . 
l'urj f k ıgın1 söylerken bu 

ıa I" a at Ye . h Uıu rı1z atırlatışımı 
mauz b l 

Çu k·· u uyorum. .. n u d" 
tıyJe d·· ' U§Ünenlerin Birliği 
i uı ve i 'd 'Yoııculu.. Ptı a.i bir hak ko • 

'1-ıe~. guna asla tenezzül et-

' Sani 
Yen; tahı·ı 

l Y~ailll.dak· 1 e çalııılan mevzu 
'lkık l\a.za 1 hız ve kirsizliğile 

1 \tla"a.aaıtl rına. alınsa idi; iğreti 
ıı l arda ld an ay111 n e e edilen yan· 

t ~''nrna.ğ._ a~·razılınağa değil ha· 
1 o ıa. ...... ~ 

1
1 

e değmezdi. Mese-
t~ı .. l ... l} . • k 
~ trıı:ıın ur yüksek okuyu -

f h '1ebe 8~~~~1 olan Milli Türk 

1924 itilafının iki manalı yazılmış 
olmasında istifade ediyor. İngil
terede umumi kanaat harbin baş 
lamasının bir gün meselesi olduğu 
merkezindedir. 

Moskova, 7 - Rus - Japon 
münasebatı hakkında İngiliz mat
buatı neşriyatı Moskovada hayret· 
le karşılanmaktadır. 

Sovyet Şuraları dahilinde sefer· 
berlik ilanına şimdilik hiç bir lü -
zum görülmemektedir. 

• • 

l t alya 
a.klı b' lh ko . . k ır ç ngresının pe 
lldec·ı·k arPıntıaın d "P A k h 

)e•a• , I I 1 IÖ:z ... 1 a era - VUStuıyaya arŞl azır-
1 "'zlhk, m·· dagrnıklığı ferdi-
tce hı' k unkirlik ve h"ı-' .. • lıkta mı bulunuyormuş? 
ı, r 1 

11 u aıa §Oy· 
~kk a abalık . 
ele 1 edilmeıd' ınahıyetinde te· 
ııı, 1~P YekA 1

' Bunların hepsin-
ettle 'k un Yanıld ... l'ı.~ ı tif ıgınızı söyle· 

"ti\ le' a edera 
~~ ı, llıun b eın zannediyo -

'\' kalmaz.. oylu taf ıilata lü -
' 'l(h. 
t~ı •qıın b' lh 
..... eııen e' 

1 
asaa içimde dü . 

ı,e 1 n acı c.. l 
l l i. A.h uın eai !U oldu: 
'lla · 1 met M L_ 
l\j gıtaind 1 euımet okka al· 

l kek e; hend · li a, . . enız, zati ali -
~ 'Yır A.k,, 
'hb\· a Günd" 

Roma, 7 ( A.A.) - lstefani a
jansının bildirdiğine göre İtalya -
nın Brenner miıntakaıına --ica· 
hında Avusturyaya girmeğe hazır 
bulunmak üzere-- külliyetli mik • 
tarda asker yolladığı hakkında 

ecnebi membalarda çıkan habe • 
rin aslı yoktur. 

Aydın bataklıkları 
kurutuluyor 

1 

9 - V AKIT 8 Mayıs 1933 -
Vaşington müzakere

lerinden ne çıktı? 
Fransa Amerikaya olan borcunu 

ödeyecek mi ? 
~-~~~·----~~--

İtalya, Amerika müzakeresinden alınan netice 
Dünya iktısat konferansında Amerika 

Londradaki hazırlık 

P ARİS, 7 (A.A.) - M. Herriot, kamete uğraması halinde bütün 
Vaşingtonda gördüğü iş ve yaptı· dünyanın karşısına çıkacak ve ik· 
ğı görüşmeler hakkında cü.mhur tisadi harbin §iddetlenmesi sure • 
reisi M. Lebrun'a izahat vermek tinde baş gösterecek olan yola 
için dün sat 16.20 de Elizeye git· 1 sapmaktan sakınmak için bütün 
miş ve hemen cümhur reisi tara · milletlerin el birliğiyle çalışmala -
fından kabul edilmiştir. rı azım gelecektir. 

PARlS, 7 (A.A.) - M. Heriot, 1ktısadi istikrar için siyaai hu· 
Elizeden çıkınca şu beyanatta bu· zur ve sükunun esas olduğu, iktı
lunmu§tur.: sadi bir silahsızlanmanın ancak 

"Bir takım malumat elde etmek askeri silıihsızlanmağa imkan ha
gibi hususi bir vazife ile Vaşing • sıl olacak bir dünyada kabil ola -
tona gönderildim. Edindiğim bu bileceği hususlarında tamamiyle 
maliimatı hükiimeti.me getirdim. mutabık bulunuyoruz. 
Bu kadarla kalmağa, bu çerçeve Gümrük tarif el eri sahasında 
dışarısına çıkmamağa mecbur ol- beynelmilel ticarete setçeken di • 
duğumu zannediyorum. Faydalı ğer engeller hakkında bir müta • 
gördüğü kararları almakta hüku - reke yapılması en ileri safta gel -
meti tamamile serbest bırakmak mektedir. 
istiyorum ve bir hafta kalmak için Kambiyo kıymetleri için sabit 
Liona gidiyoru.m. bir ölçünün bütün düyada yeni -

PARtS, 7 (A.A.) -- M. Herriot, den tesaüsü lazım geldiğini ve bu 
reisicümhur M. Lebrun ve başve• ölçünün ancak altın olabileceği 
kil M. Daladier ve hariciye nazırı zannında olduğunu beyan husu • 
M. Paul Boncour ile görüştükten ıunda da mutabık bulunuyoruz. 

sonra dün akşam maliye nazırı M. Dünya iktisat konferansında 
Bonneye Vaşingtonda yaptığı işle· Amerika 
ri anlatmış ve her iki nazır Va • 
şingtonda M. Rosevelt ile vaki gö· 
rütmelerde konuşulan mali ve si-
yaıi meseleleri tetkik etmiılerdir. 

M. Herionun dün yaptığı bu ko • 
nuşmalar hakkında hiç bir şey 
söylenilmiyor. Maamafih gazete· 
lerin mütaleasına göre M. Heriyo 
bu görüşme esnasında Vaşing -
tondan getirdiği iyi intibaları ve 
M. Roseveldin Fransa ve Fransa 
tezine karşı beslediği müsait duy· 
gular ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Amerika ile Fransa arasındaki 

bütün güçlüklerin kaldırılmasını 
istiyen M. Daladier de bir hüku -
met reisinin duyabileceği şu endi
şeyi izhar etmiştir: 

LONDRA, 7 (A. A.) - M. Nor 
man Daviı, Cenevreye hareketini 
geciktirmeğe karar vermiştir. M. 
Norman Daviı, Londrada kalma 
müddetini gümrük tarifesi müta • 
rekesi meselesini M. Mac donald 
ve M. Runciman ile görüşmek için 
uzatmıftır. 

Amerika hükumeti dünya iktı • 
sat konf eran51 açılınca Amerikan 
murahhas heyeti tarafından tek -
lif edilecek tarife mütarekesinin 
prensiplerini lngilterenin hemen 
tatbik edeceğine dair teminat elde 
etmeğe çalışmaktadır. Bu iş, Va -
şingtonda çok büyük bir ehemm;· 
yeti haiz görülmektedir. 

VAŞiNGTON, 7 (A. A.) - M. 

Gazi Hz.nin Kara 
Bekir Pş. nın mek
tubuna dair sözleri 

Jlaştaraf ı Birinci Sayıfada 
"- Ben daha mütarekenin başlangıcında 

lstlklAllmlz.ln nncnk millf bir kuv,·etıe kurta
rılııbUeceğlnl, bunun Erzurumda yapılacak 

milli bir teşl'kklllle mümkiln olabllecl'ğinl bir 
çok zatlara SÖJll'dlm \O Gnzl Hl:. ııl .arka 

clavet ettim. 
Mllli hükttmctimh:ln l<'melinl Erzurumda 

lrurabllecl'ğime imanım \Rruı. Fııkat ,ark , ·a· 
d~·etınin ve ~ark harekl\tınıo ba,ka bir elde 
mııkns bir ndlr P. , ·erme lnl JM'k mubtemd 
gördilğUmden milli harc·ketl alamet~ nğrat

maıruık Jı;in benim oarktıı kıllaral• kendileri
nin garbe tcvc~ühlln\\ diL,Unmü,tfun. Gatl 
Hnzrctleri ben Şarkta l~e ba,ıadıkt:ın iki bu· 
çul< :ı.y sonra En.uruma grldilr.r. Ben şarkta, 
kendileri ı:nrptekl ıılyasct \'e hl'lreketlerl lda· 
re etml'l l mllli plAnımı7. olar:ık tesbit etml:;· 

tık. 

~ıukt:ılt l \'&7.lfrmdl'n a~· rılm:ıkhğrm milli 
fl'lAketln baslangı<·ı olacıığını CelAlettın .\.rlf 
Be~·e de anlattım ,.e tn'!anıır olunan umumi 
\·allliğe benim dl'ğll, kPndl,.inln tayini muva
fık olıtcnğını iiyledlm. O d:ı nıu,·afık gördii. 

Anl>l'lr:ıya yar:dım. Tekllflnıdrn sonra lif. 
Kf'm:ıl p,, llı:. nden aldığım ,ırrede C. Arif 
n c;1 in l•olordn nmbnrlarında '<nlistimııl \'llr 

dly e kolordu kumanda n \'ekili \'e vatı , ·ekili 
Mnn:ıstırlı K!\zını B ryc hUcumnnıı öğrendim. 

C. Arif B eye ı!llAh nmbarlnrmı g-1'.7.dirdlm \e 
h:ıta•ını ı;iisterdim. lklncl bir :rıifre ile An· 
karaya yamrak t:ı,hilı etti. Bazı lfadclerln

dcn \'C hnUerlnden r."ıt 11\!lk!lldmın M. Kemal 
P §. Hı. ne k:ı r ı olduğunu hi'lsetti.m. Derhal 
F.rklını H:ubl~ ei Umumiye Reisi İ•mct Be~e 
s ordum : "M. Kemal P §. ile C. Arif P~yln n· 
rıı!iı naı;ıldır: ,, Aldığım cev:ı.pta: "Samimi ul· 
mndıkl:ı rıııı , .e ml'<'ll!I ,.a!lrtnsllıı beni dü5ür
difütrn !IOnr:l istinatgAlıtan mahrum kalarak 
olan lif. J{rmal r::ı. yr Erzurum halkı \'asıta 
!lile dü'!'ilret·eldı•rini,. ÖKrendim. İstlkl!ll mii -
c:ıdrlr.mir:dP bu harel.l't milli birliği e:ıacıın -
dnn mah\·Nll'crjl;i dhl'tll' derh11I şu tedbirleri 
aldım: 

1 - c. Arif Bt>~ 1 df!rhal \ 'ali \"ckAletine ge
tlrnıel• \ 'C bu rmretle ml.'s'ul \ c m:ıdıın vazi~ e
tine sokmak. C. Arif B ey bu teklifimi kabul 
ıztırarında l•ııldı. Anknraya dllşcn de kanun 
mucibince dr.rhal dlı-er vıu:lfc \'e ııclAbiyctıcri 

iizcrlııden nlmal<tı. Ben, nh,·ııJin lcabatı ile 
kanunu m eze ile doğnı h:ırekf't ettim. 

2 - Şunun bunun i tediği bir kimsenin 'a
li olamıyaen~ınr Erzurumda temin et1im, An 
ı,nraya da bilıllrdlm, 

3 - Dcvıım t' den Tlirl\ katli 11.mlaı rnı duc
durma k rn Şıırk ha lkrnm endi5elerine niha· 
~·l't ,·ermf!k ,.P. tchllkr.Je dil~mck~ olan mitil 
harı•ld~tımıı:ı kurtıırmııl• l~lıı tnıırnu etmek· 
l e devanı eLen Ermeni ordu!\ıına mukabil bir 
tanrnn: yııptırdım ve Ermeni rnC\'zlll'ılnl i5· 
gıı.l ettirdim. llıırckAtmı Ankıırll<'a da tas,ip 
lle ta:ırruza dr.\ :ımım nihnyet muvafık görlJJ
dii. 

J~ tc bu tcdblrlerim 8llJ"C!oindedlr ki Erzu -
rnmdnn 50 lm1'.a ile Büvük l\llllet ltlecllsl Rı-· 
l!".l l\f. Kemal f' • Uz. n P. ı;l'Jdlcn lsyank!lr 
telgrafın ıe, nll edebilf'('ck \'Dhim neticrlcrlnl 
ö nledim. 

t\l L tnler uz Bey .. Hayır. 
n,k'k , Ya:zınız 

)!)'" ı aten k ın sonuna doğ-
AYDIN, 7 (A.A.) - Şehrimizin • . 

15 k .1 b. d k' H Al' Çın maliye naztrı Amerıkada Ruzvelt, Harvard darülfünunu hu· 
kuk müderrislerinden M. Manley o 
Hudsonu La Haye adalet divanın· 

Askeri harekntı da rııalClm olan ı;ür"at \ ·e 

mu\'nrfııklyeU • U.mııl rdcrck F.rmenl ordu u
na t e!ollml "ll!'ıh ı·ltlrdim. \'e Gnrp C'cphesine 
kUllly l'tli ı; llfth \'e mühimmat, para \(' lrnlor
dul:ırla ,yardım temin ı>dı•rrk ~lllli da\amızın 

mu\.·11ffnkl~ etini t eminde uhılrmt" dii,rn milli 

\'ndfeml t:un:ıınladıın. ,. 

... ço f 1 · 
I:' _ • a:z a uzaklaıı • 

} ~:,"i&ız b" 

ı ometre gar ın e ı acı ı 

ova51 bataklıklarının kurutulması· VAŞiNGTON, 7 (A. A.) -
na faaliyetle devam edilyor. Çev - Çin maliye nazırı dünya iktısat ttetiJ ır inkıla . 

tthA)•e !ahaiy t' ~ nıertlıği ve fa· 
. -~ ık e ını t b' ld• ttı·· er ıye eden 
~ ' hi L ı.ııneuille · tt t' ~ıirg· rı, Peıpaye ve 
~td:lttıeğj h an. zihniyetile hare
İlır ı Ve l@.-' "Yalınden bile geçir -

't)ıal -:rırınez B 
~· Verem · una, kimse de 

t ı 'l, ~ ez. 
'ıt ır}llrc 
ftlıtSft~ligi-. a helasını kahrola -

.... ..'12 o ,,_ • 
"eı ... ,ili uıet uın "k k - ' 
1 t-ıııı Çoktan e a . ,, 
'l'd 11 llrd ve yıllarca ev • 
a. 'ıı d an •ildik A 
""-l'etı a •ili . · rtık satır • 

e · nınes1 • h 
t) ... l&tiy0r nı akla ve ce-

ıl,. 'hrt· uz. 
"\l·~ l l·· k llltı lltelerı ur gençliğinin nı ·11· lld e mu , ı ı 
dtıı: ln Çok f Vacehesinde lüzu-
.ı ıtın azı a · .. . 
11~ • a ~er Yıgıt ve titiz ol-
.ı ·~ re kad 11t~· nar,k a.r §Üphe etme • 
d ı tk\ ·· onun h tıı ~ llteva.z· er hareketin-

t... lçırın ı asaletini göz .. .. 

reaindeki dört beş köyün havasını 
bozan bataklığın suları, açılan ka
nallar Kadibeli ırmağına akıtılmış 

tır. Kadibeli ırmağının da Mende
rese akıtılmasına ba,Ianılmıştır. 

· Romanyada Yahudi 
düşmanlığı 

YAŞ, 7 (A.A.) - Yaş Darülfü
nunda clün sabah milliyetçi talebe 
ile yahudiler araaında bir kavga 

ve çarpı~ma olmuıtur. Zabıta mü
dahele mecburiyetinde kalmıştır. 

Birkaç kişi yaralanmı§tır. 1 kişi 
de tevkif edilmiştir . 

Kon yada 
. 

sergı 

"U amak ı · onun-
tı, llyan azrmdır KONYA, 7 (A.A.) -Temmuz-
ı, "el i ın kula v • d l 
Qı d S kuıakl gını düşünmeden a açı acağı bildirilmiş olan ikinci 
d,a. l.lyı.ırm~ ara olanı oldu" . Konya Milli sanayi sergiıi 20 ha-
~ d ~nırı. gu gı· 
" 0 liru b' Çaresine bakmak ziranda açılacaktır. Sergi 15 gün 

~ ~le ır har k .. k . B \"ıı ienç b· e et olur. surece tır. ütün Milli fabrikala-
\ •o ır du·· .. · · k " ·· il "ere . §Unce ile ya _ rımız sergıye ıştira etmi§lerdir. 

l •. ~ı.ı ... ı_.. Yırn. End' 'l'h• •qs;q g . ışe yok. "'"'-ınııınnıınımnıaı""""""""""'"''""'""',_""'"-'ıın"..,naıımnımu 
ı 11 'bi ençlık h" . zannediyorum. Saygılar ederim, 
~ h r diaip}' ' urrıyetin bi • h 
~'a. llktcket edeın olduğunu bile _ O§ça kalınız Aka Gündüz Bey. 

•lt a d r. ~ lilll T ürk Talebe Birliğı 
Y •nlandı. ı Kongrc~i l ~ l çi l erin ct en 

, anlattık NamıkAsım 

konferansı hakkında M. Ruzvelt i-
le iktısadi mahiyette görüşmeler 

yapmak için Vaşingtona gelmiştir. 
tık konuşma pazartesi günü ya· 

pılacaktır. 

Alman sefiri 
VAŞiNGTON, 7 (A. A.) - M. 

Şaht, beyaz sarayda M. Ruzvelt 
tarafından kabul edilmiştir . 

ltalya - Amerika 
görüşmeleri 

Vaşington, 7 (A.A.) - İtalyan 

- Amerikan görüşmeleri bittikten 
sonra M. Ruzveltle M. Yung tara· 
fından neşredilen mÜ§lerek bir 
tebliğ de bilhassa deniyor ki: 

"Bütün dünyayı dermansız bı

rakan meselelere müteallik nok -
tai nazarlarımız arasında sıkı bir 
benzerlik ve birlik bulunduğunu 

derin bir memnuniyetle görüyo -
ruz. Dünya iktısat konferansının 

vazifesi o kadar çetin ve karışık -
tır ki, bütün milletler bu işe her 
halde muvaffakıyetli bir neticeye 
ulaşmak dileğ iyle sardmıyacak o
lursa, bir muvaff akıyetsizlikle 
kar§ılaşmak tehlikesi belirmekte
dir. 

Dünya iktısat konf eransınm a • 

da Amerikayı temsile memur et • 
miştir . 

VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Hü· 
kumet, dünya iktısat konferansı -
na iştirak edecek Amerikan mu • 
rahhas heyetine girmeği kabul e • 
dip etmiyeceğini M. Borahtan sor-
muştur. 

lngilteredeki hazırhk 
LODRA, 7 (A.A.) -- İngiliz hü

kumeti ile Dominyonlar hüku.met
leri kendi müteh4ssısları arasında 
12 hazirandan evvel müşterek top· 
lantılar yaptırmağa karar vermi~
lerdir. İngiliz ticaret nezaretinde 
yapılncak bu toplantılardan mak· 
sat, mütehassısların Londra kon • 
f eransile sıkı bir surette bir arada 
çalışmalarını temin etmektir. 

Bir Ya:r.lfr~ i ~ apm:ıı,, bana, onu utunmek
teıı d:ıhll kolay geldiği İ!>indlr ki, bu \'e hu 
g ibi hııklkııtlerl, hulAsa Hyn mnfass:ı.1, lm
dly~ kadnr, neşl1'ttlrnwml~tlnı. Bu haklk:ıt -
ll'ri alilkndar r.:ıt , .e m:ıkamhı.rdan dahi öğ

rcnebllirslnh: ... 

"Milliyet,, refikimizde nıevzu 

bahs hatıraları yazan zat Kara Be
kir Paşanın mektubuna uzun bir 
cevap vermiş ve bilhassa, Kara Be
kir .Pa§anın Gazi Hazretlerinden 
evvel Anadoliıya geçtiği yolunda
ki sözlerine şu suretle mukabele 
etmiştir: 

"llr.r ff!li\ket 'P. mağlObi;1 cttl'n sonrn bu 
mf'mlt"l>l'tte d:ılına milli kU\.'vctler, kahraman 
ımmanıfıın H' 1.ahltler, inandıkları kuman -
d11nların p«!~indc milll kurtuıu, için olümP. 

gitmtğe ha7.ır bir millet bulunurdu. &una 

mukabil her uımnıı bulunrruynn oı-.r i e bü
tün bu dağtnık kun ctll'rl; birbirinden haberi 

olmıynıı f'nf'rjllcri lmrtnlu5 gaycı;inln etrafın
da. tophyncıık bir et olmuşııtr. Böyll' \a-
7.iyı>tlı·rdc cıı bü;1·ük marifet; nılUi faali

~ etlt-rl dar ı;nçevelerdcn kurtararak onlara 
nıii!;bet nt"ticc>ler il7.t•rind~ mlit" !lir olal'ak bir 
genişlik \'f'rmektir. )fııstnr:ı liemall bat;ka -
\arından nyıran hususi~ et w lmbillyrt i,to 
budur.,, 

""tun111&n111mıııımtınttıı11111mnınm11mı11mı11111nııt111ıınuuıınnnmunnnııı nımnm 

kovadaki Fransız elçisi Kont De· 
jean dün bir kabul resmi tertip 
etmiştir. 

Bundan başka konferansın mü
zakereleri esnasında İngiliz impa
ratorluğu eczaıından olan millet • 
}erin mümessillerinden mürekkep 
bir nevi daimi murahhas heyeti 
teşkil edilmesinin mevzuu bahsol· 
duğu da söylenmektedir. Bu merasimde M. Litvinof ve 

Kretinski ile Kızıl ordu kuman • 
Rus - Fransız dostluğu danlarından en ileri safta gelenle-

PARIS, 7 (A.A.) - Tan gaze- ri hazır bulunmu~lardır. Bu kabul 
lesinin Moskova muhabirin gön -

1 
resmi çok samimi bir hava içinde 

derdiği bir tel yazısına göre Mos· cereyan etmittir. 



-10-VAKIT 8 Mayıs 1933 

Kasabın intikamı Eikiye 
• . . . . : ' ~~ " . ·~ 1- • ~ ~ ~ •. ..... ")· .... ~ .. 

Birinci Perde 
Sahne : Kasabın evi 

bi doğrıyacağım. 
alır, çıkar) 

fa. 

(Eline masadı 

KASABIN KARiSi - Adi bir Üçüncü perde 

"'l!Bllillll•·~-~ımw.mıınınnıım~-ı•ııııı..-·ıııı~mııııııı ırıım 'IOOl!lli RllBH'IBlı;ıı 

o M~ml~ket lHI~lW~lf ll~rr11 ' 
~ ıllJ!ll ı· ıımmll!ıı ınııı'mıınımııııı-1m1111~uumııı• 1ım mım ~mınm ·Mı ıı~ıııı ıı~ ~ ı ~ 

Eskişehirde Zafer Çiçekleri 
kagap karısı olmakla beraber, tıp- · Sahne: Tekrar kasebın evi Şeker fabrikası, yıktırılan I il 
kı yüksek Şişli hanımları gibi ko- 1 KASABIN KARiSi - Ruhum barakalar ve park 

1 

camı aldatıyorum ve gene tıpkı on- Hamza. .. ismin de ne gü:::el.. Hep Eskişehir, (Hususi) - Şeker '"'">""""ic~, 
ların §Oförlerle seviştikleri gibi 1 hatırladıkça vücudüme bir ürpür- fabrikasının kurulma faaliyeti gün 
ben de bizim haHaçın çırası Ham- ' me gcliyort her tarafım gev~iyor .. geçtikçe artmaktadır. Fabrika hi
za ile sevişiyorum. (Şarkı söyler) Kendi kendime "Gene Hnmza Bey naamın tuğla ve beton işleri hiti-

Hallaç pamuğunu at ta gel, geldi., diyorum ve hemencecik yn· rildi. Getirilen kazanlar ve tefer-
Yayını omuzuna at ta gel, tasa koşuyorum .. Şiı:ıdi seni eshi- rfüıtlan yerlerine yerleştirildi. ln-
Diz dizde diz diz... si gibi göremezsem ne yapacağım .. şaatta 1600 amele çalı,maktadır. 
Diz dizde eliz diz... Hamza Bey gelmeden gözüme na - Fab:-ikanın işletme kadrosu ha-

(Durur, dinler) işte merdiven - sıl uyku girecek? zirnn \cinde teşekül edecek ve teş-
lerden çıkıyor .. Ayak seslerinden HALLAÇ ÇIRAGI HAMZA - rinievvelde fabrika faaliyete ge -

tanıdım... Ne yapalım .. Kader kısmet böyle çecektir. Mülhakatta yeniden 20 
Hallaç çırağı Hamza, (gire • imiş .. LV.kin demin de dedim ya... dönüm araziye pancar ekilmi~tir. 

rek) - Ah ... Sevgilim. Bilsen se • Ne olurdu (şarkı söyler). Fabrikanın yakınından geçen 
ni görebilmek için ne cefalar çeki- Bir kuş olsam.. şehir şcsasına fabrikaya kadar o· 
yorum. Ustam, akşamlan dük~a • KASAP (Kapıyı omuzlayıp içe· Jan kısmın ilave edilerek bu şosa-
na eli boş dönünce topuzu ~ey~~me ri girer) - Ben şimdi seni kuşa dan is .. ifode edilecektir. Bu kısmı 
indiriyor ... "Oğlan gene mı surt - çeviririm.. (Muadı ba§ına vura • §osanın yaptırılmasına başlamt • 
t .. n ı diye beni hallaç pamuğu gi- . · 1 'k 
u .,, rak) ıntıkam... ntı am.. mıştır. 

bi ntıyor. KASABIN KARISI - Eyvah... istıkraz tahvlllerl 
KASABIN KARiSi - Demek k 

artık seninle sık sık buluşamıya • 
C3ğız ... Ben sensiz ne yaparım ... 
Sevgili Hamza .. Ben sensiz ede -
mem. Diinya bir tarafa, sen bir ta· 
rnfo .. .Şairin dediği gibi, seni gör
me:li~im zamanlar (okur!) 

Kocam (düşer bayılır). istikraz tahvilleri burada büyü 
HALLAÇ ÇIRAGI HAMZA - bir rağbet kazandı. Vilayetimiz i

Ustam da topuzu böyle vururdu. çin ayrılan tahvili.tın mühim kıs -
(Düşer bayılır). mı merkezde satıldı. Eski,ehir 

KASAP - ikisi de bayıldı. Fır- bankası 3500 liralık tahvilat aldı. 
sat hu fırsat .. Ha .. Ha... (Bir kut Diğer kısmı kazalara gönderildi 
olabilsem) ha.. Şimdi görürsün. ve O'"ada satıldı. I~alhim yırtılıyor her nefesinde! 

HaUiç çırağı Hamza - Aman 
yırtılmasın .. Yanımda torba yap • 
mak için iğne iplik yok... Yalnız, 

şu usta ile ne yapacağım onu bile
miyorum. Eğer (şarki söyler). 

(Hamzanm dar şalvarının paça- Belediye barak2lar1 yıktlrdı 
sından bir çubuk sokar, koyun şi- Çarııyı çirkinleştiren baraka • 
şirir gibi üfler .. Şalvar yavaş ya • tarın yıkılması meclisi umumii be· 
vaş balon gibi şişmeğe başlar)· lediyece kabul edildiğinden 350 

HALLAÇ ÇIRAGI HAMZA - baraka ta.mamen yıktırıldı. Bu 

Bir kuş olsam 
Konadabilsem 
Dallara ... Dallara ... 

İkinci perde 
Sahvıe : Kasap dükkanı 

KASAP (kıyma çeker) - Ka -
rım beni aldatıyor. Hem de tıpkı 
iplikçi kardeşlerin oynadıkları O
peradaki gibi bir laz uşağı ile al -
dabyor. Şimdiye kadar sustum .. Fa 
ltat artık dayaoamıyacağım. Şu 

kıydığım kıymaları sanki yüreğim 
zannediyorum. (Şarkı söyler) 

Ah ... Ne talisiz başım var ... 
(Ağlar) intikam zamanı geldi. 

Ş1mdi gidip bu Hamzayı koyun gi-

(Ayılarak şarkı ile yalvarır). 
Aman kasap .. Canım cicim kasap .. 

KASAP - (Bir mastar vurup 
tekrar bayıltır). Sus imam bozuk. 
Şimdi seni ku§a çevireceğim ... 

(Hamzanm şalvarı artık şişmiş
tir. Odada bir balon gibi havalan
mıştır. Kasapt pençereyi açar, ka
bili sevk balonu gibi Hamzayı pen 
çereden çıkarırt iter). 

KASABIN KARISI - (Kendi-
ne gelir) ne yaptın herif.... (Pcn
çereye atılır, ağhyarak şarkı söy
ler). 

Uçtu da gitti. 
Gelmiyor lıfıla ... 

Perde iner 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilftnlar1 

Kira müddetleri (Mayıs/933) gayes:nde b itecek olan Evkafa 
ait dükka::ı, mağaza, oda, depo, ardiye, han, hane, apartıınan 
ve sairenin içindeki luracıları te'uar kiralamak istedıkleri tak· 
dirde müzayedeye çıkarılmaksızın kendilerine icar muamclt?si ye
nileneceğinden bu hususta kendilerine .teb!iğat yapılm~ğ~ ~nti~ar 
edilmeksiz•n kiracıların hemen Çenberlttaşta Evkaf Mudurıyetın· 
de Varidat Müdüriyetine gelmeleri tebliğ ve ilan olunur. (20 l O 

ıstanbul Belediyesi i!anları 

Adalar Belediye Şubesinden : Kıoahada da deniz banyo ma
halli açık arttırma ile bir veya iki sene müddetle kiraya veri'e· 
cektir. Şartnamesi dairesinde talıp olanların tr.minat parı;sile 
28/Mayıs/933 Pazar günü daire encıln;eoine müracaatları i.ao 
olunur, (2079) 

Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Saray - Çerk~sköy yolunda bulunan 8 fo,fuk benzinle müte· 
harrik Prağa marka silindir yeni s·stem Muotlu makine ile teb· 
dil ve tamir edilmek üzere 2J/Mayıd933 pazar gününe l1 a:lar 
münakasaya çıkarılmak'a talıplerin daimi encümene müracaat· 
ları. \ (2048) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüği.inden: 

lstanbul Polis mektebi kavanin ve nizamat muallim.iği mün 
haldir. Asli maaşı 20 liradır. Muallimlik evsafını ha z hu~rn!<: me· 
zunlarından talip olanların vesika ve dev!et hizmetinde bu'u,. 
muşlarsa tercümeyi ballerile birlikte Emniyet ışleri Umum M i· 
dürlüğüne müracaatları. (2070J 

barakaların yerlerine tuğiadan ve 
şehir planına uygun dükanlar yap· 
tırılmaktadır. 

Park a4illdı 
Havalar düzeldi ve sıcaklar 

başladı. Şehir ortasında bulunan 
Yediler parkı açıldı. 

Belediye bu parkı her sene dü
zeltir ve parkta hu sene yenilik
ler yapıldı. Geçen sene büyük bir 
havuz yapılmıştı. Bu sene de 
park duvarlarının yapıldığını, çi
tarhlarımn şekillerinin değiştiğini 
gördük. 

Parkın radyosu saat 17 den 
22.30 a kadar çalmaktadır. Gece
leri parkta radyo dinliyenler ve 
dolaşanlar pek çoktur. Parkın 

: daha ziyade ragbet bulacağı anla· 
· şılmaktadır. 

Lig mac;ları 
Mıntaka birinciliklerine bu cu -

madan itibaren başlanacaktır. Lil: 
maçları hazırlanmaktadır. Li • 
ki yeni teşkil eden Eskiıehir id
man yurdu - Tayare alayı ve 
Demirspor - Hava mektebi ta -
kımları arasındadır. 

Yeni teşekkül eden Eskişehir id • 
man yurdunun bu sene birinciliği· 
ne kuvetli bir rakip olacağı görü
lüyor. Mmtakalar arasında yapıl
ması dü~ünülen temaslar burada 
mc.":llnuniyetle karşılandı. 

Esk!şehir lik maçları iki devre 
olacak ve altı hafta devam ede -
cektir. 

M. Şevket 

Bo!uda bir cinavet 
Boluya çeyrek saat mesafede 

Çıkınlar köyünde Kestaneci oğ -
lu Mustafa isminde birisi evin • 
de oturmakta iken kaı·deşi Ali A!.· 
gar ile karısı Hatice ve diğer kar
de,i Mehmetle karısı Ayşe ve ka
in biraderleri evin kapısını kıra -
rak içeriye hücum ctmi§ler, taşı • 
dıkları bıçak ve tüfeklerle Musta
fayı aeır surette yaralamışlardır. 

Y arah har.tahaneye kaldırılmı~, 

suçlular adliyeye teslim edilmiş -
lerdir. 

~~------------------------------------
Bu resim, Kütahyadaki Gazi Kemal ilkmekte"1 

besini hocalarile beraber gösteriyor. 

Bu mektebin mini mini yavruları, geçenıercl~ 
fer Çi~ekleri,, isimli Mektep piyesini temsil e 
ve pek muvaffak olmuşlardır. 

Al pullu r 
F b d ... A" k" taJ'l~ı a rikası avans agıt- gaçta ı yavru1 

mıya başlıyor . tarmak için neler~ 
Alpull~ şeker fabrikası her sene Bolu civarında HıdrıŞ~ 

pancar ekenlere avans vermekte - yUn:!cn Ahmet isminde 
dir. Bu sene havalar geç ısındı;;:ı na ot!un kcs:ne~e git111i~Ie' j 
. . . d 'k . t b. l '- ,. r~ısı ıçın zerıyat zamanı a gecı mış· ır agacı ~ese:rr..cn 'iC. ~ \ 

tir. Bunun i:;in her sene ş;mtliye den!:~r~ ::o::ilrn.~n bir r.f' f 

kadar avans verildiği lmlde bu P..bınc~ yanınl~ bulun:ııı." 
yıl avans zc:nanı da gc:ikmiştir. sine t~rıbrnk ateş etııı 6' 

Ş 1 
• k · b h f · · d 1 ·· J · ol e.~er şır etı u a t:ı ıcınw c m:· ııaçm:llar~~n m:itccsfi f 

1 

t 

lüye ~eker a\'ansmı dagıtma.,:ı 1 yımn hücumi!c k:\rşı!c.Şf.1 1 
batlıyacaktır. r 8 . .., d d n ı,ıç 

ıl'az o~e e urn • ~ 

ı 1 kit B d k. ? tasını y ... :a am.ya v:ı . 1,~ . u a am ım. :, yan Ahmet selan1c~I bıl 1 

(Y enı Adana) gnzetcsı Antep· 1 aıjaca tır~ı:mrnakto. ,: 
te şüpheli bir dilenci tutuldu,, ser· zann:?tmir, bunun üzeı·iOe t 
lavha ile Antepten aldığı şu tel - •ı ağac:ı çıl~aaa b:.şl:ılll:~tl ~ 
grafı yazıyor: Ahmet bu bel:\hs:nd~P ~-1 

Sivasın Alaca nahiyesinden 25 r:ıak ic·:ı bac=..ğilc ayın•~ pı 
- 1~ Yaşlarında Hacı Behçet namında 

1 
şiddetli te!:n:c!er indiı-ııl f• 

b. . . ld w .dd' d . yıl,,, 
ırısı o ugunu ı ıa e en peJ· ı c!ct sonra ayıyı a:"' .!ıya fY 

mür~e :ıya~etli .. ~e ol~ukça w iyi 1 ya r.1uvaffok ohnu;~':t'· , o' 
tahsıl gormuş bırısı fakır oldugu - w d ··h'm bir ı<15ı:t' 

cagın an mu ı 

nu aöyliyerek dilenmektedir. w ~ kalını"'~ır· ı mn ngz:ın:;ıa ,- J 
Bu adamın vaziyeti şüpheli gö- C korku ile ,, 1 

an acısı ve b .. 
rülmüs ve aranıldığı vakit üzerin- 1 k t n Ahn-ıel 

1
• • arıya ırmana 1 r 

de 170 lira ve 40 gümüş mecidiye ı1 d b k b. b ı· ·ıe 1<3r• ı 
e as a ır e.a ı J ıı bulunmuştur. Bu vaziyet karşısın· - tı1 cı:ıe , 

d . d l .. 1 tır. Kendisine !ıücu t~ a ıcap c en muame eye teves5u v ;?ncııt . 
1 
e 

d ·ı . 1 h.. . . . tahk. yavrulnrı c:ktıeı a~ "il e ı r.ıış ve ası uvıyctının ı· - teC' 
1 · imis ve yavrularınn kıne başlanmıştır. • 0r.ııtl ~ 

c~ğini zanneden an:l diY" 
3 köylü param parça oldu damı auaçta dn takiP e-t~" 1 

1 1 0clı1' • Adanaya yarım saat mesafede Aşağı::n yuvaı· a 1,,ı- ~ 
Balcı Ali köyünde çok feci bir ka- homurc!anmnya ve tcc.rıt' 

1 
za olmuş, bu köy ahalisinden iki- çıkmaya hazırlanan .. 

1
,. ,,.tt" ~ 

si on becer ve birisi yirm yaşların- Ahmet yavruları a~:ıg'ı·tı•'ı>' 
y 1;e v. ~ 

da üç delikanlı tarlada dolaşırlar- bn:kcı_ çnre b:.ılarn:ş, kııf;ştl •fl' 
ken topraklar arasında Fransız} r detini cla.1ın ziyade fştı b1 

ı.- 1 ·avrıı zamanından kalma bir top mermi
si hulmuılardır. Üç arkadaş mer· 
miyi toprak arasından çıkararak 

içindeki barutu sökmek üzere taQ· 
larla uğr~mağa başlamı~lardır. 
Bu sırada mermi patlamış, deli -

kanlıların her üçü parça parça ol-

te •• me, yumru';, ) ıır· ~ 
w ~f :llllı~ _..cıı rer acr•gıya yuva~ f:t''J ,, 

Bu sıı-ada civr.rdnJ1 aıı~" eol 
l ··ı AL d• bı.ı}ıJJ1 
u er, Nnme ı ,:Jr.'• e 

. l tı:.rr.'lh ·ıı vnzı)reUcn mr • 11es ,J 
}i:ı"•ıı 1 

gef rip Mcr..11eket •• ~ ,.re " 
' h .. ,ıııı t:J tırmırlaraır. A tı1- 1..,ııf ı1 

• At o .,.. J(I' 
muşlardır. nın ağ.::m n berb'" ~~() 

Kızıl ırmak iistünde y~ı~ ~· 
Yumurta oyunu ~~JI yeni bir koprü kofiJ 

.. Knlc-ikte Yalır1l .... " ',JJ(I 
Arapsun kasabası önünde Kı - ~ rta dO r"t 

.. . l k 1 gençlerı yuınu _.1.cd'•fo % zıl ırmak uzerıne yapı aca o an 1 ~ Jİ 
.. .. .. aralarında !;a'\·ga 11'' 

beş gozlu, yuz otuz metre uzunlu- I H~cı j\lı :l 
ğunda büyük köprünün in~ası Na· den Durmuş, .. ptıf11' 

·ı ··ıd··m1üştur· fia Vekaleti tarafından bir müte- ca 1 e 0 u ." tetlill' 
ahhide ihale edilmittir. lanmıf,, adliyeye. 
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Devlet Demlryolları llAnları 1 
1 - Irmak - Çankırı battı Ozerinde TOney istasyonu civarın• 

daki taıocaitndan çıkarılacak bet ay zarfında teılim olunacak 
4000 M3 balast. 

Aııcakhnın 
ismi 

Kaydedilen Kabul edilen Sıra 
mıkdar mık dar 

1 
Norclone Trikon Vebe- 3277 3277 -6 

2 ~&J vekili Ferit Davut B. 
J afra biraderler Vekili 7474,14 747414 

a ak Yakar Ef. 
r:ui Şirketi Vekili ı 856,59 ı 855 59 

4 S Yakar Ef. 
k. eeıi Bey: Pangaltı 1000 1000 · 
Beurtulllf caddesi Şahin 

s F ~ &P&rbman No. 2 
6 ~.rıt Reıam Bey. 4681 75 468175 

'CuzeBenı Şayu •ekili Ye- 826,40 826,40 
., - y. 
~ozef Eıkenazi -.e Neı- 3582,30 2720 46 

8 R n ef. vekili Yeıua B 

Ş ızkuUah Hayat E.f. 700 700 

9 anılı han. 

~e~aon Amram ef. ve - 7434,98 7434,98 
10 k lı Arif Mu1tafa B. 

ş adı zade Ahmet Bey 450 447,00 
l 1 1 anılı han. 

Blctı~t Anonim Şirketi 4093,87 251821 
12 S &aıret han. 

500 

341,75 

100 

367 

318 

318 

3175 

400 

500 

1250 

400 

341,75 

ıoo 

400 

1250 

3180 

3200 

F ~ Rotemberı vekili '367 
13 S erıt Davut Bey. 

li 81:'00.Ya bankaaı veki· 318 
14 l lllaıl Aıih Bey. 

1 uıu! Neıet Bey vekili 318 
ıs ô:::!.Aıah Bey.. 

kil' M ı Oıman Bey ve- 3400 
16 Dub ~kki Hikmet Bey. 

Mek~Hı .Tevfik B. vekili 400 
17 o l •lanet Bey. 

•nıan S"I kit• M u eyman B. ve-
18 Cekı İı,kki !'fikmet Bey. 

li M kk rahım Bey •eki- 1250 
19 ~-~ i Hikmet Bey. 

iti~ Bey vekili Mekki 400 
ıo 1, .. _.,et Bey. 

1. -.ı Süle- B k" .., ı MelQ 
11

. ,, ... an • ve ı 
4'il Naci •lanet Bey. 
~ lfOcı!e H. vekili Meklri 
4'iC ~-fi et Bey. 
-.,. Pi~e H.. vekili Mekki 400 
.._,~et Bey 

2 
'1~ lı111aiİ Bey vekili 1250 

4 lierı Hikmet Bey. 
~.. ~tıao taz vekili Mayır 3498 
Ilı\) Polb&rt y. 
-._ PaPo Be vekili Samoel 12505 
~ I> ,.. 

ar ve r· '-~ -
ti Eltreııa IJLe~ı vekili 1632,40 1632,40 

lf._ll T~ı B. 
").,. 8. h&11 ın B. Rıza 290 
~ l · . 
~~n vekili Ekrem il- 3219,45 3219,45 

29 Naiın Be,.. 
""" reı.ı ııfatn!ı B. vekili Ek 1544,76 1544,70 
"'1 ı... &!Ilı Bev •'IUVedd ,,. .. 
3 te11a llb et ~· vekili Ek· 9114,98 91t4 98 

l .\dll&Q &!Ilı Bey. 

3a tıu:err. f:::. B. vekili 400 
~l lf" ~Bey. 

33 lı ~-İih!!:· B. veki- 1450 
Ptte:ınıet Ş. . ı Bey. 

34 ~ llhı~ı B. vekili 1250 
O.rr.a.ı H aını Bey. 

ag tJcı1-. llhfız. B. vekili ı ooo 
4li1e Alııxa aını Bey. 

3e ~- ıı-:.H. vekili 1270 
c.etiıı I . ı Bey. 

3? ~enı ııh:!H. vekili 400 
&\~Ah ı Bey. 

~ •eJdı· rı_ ınet Şakir H. 
.. l'_ - 1 ~- IJL--

850 

1~"-re AL_ uami B. 
3e ı llı.:e• libet ~· veki- 2800 

leraün N ~Bey. 
4Q ~- llb:: H. vekili 2500 
~et Melun Be1,. 

•t li ~eın uı-: .B. veki- ı 250 
~i_ B 1 ı Bey. 

- ~ın llb cı .B. vekili 2100 
Yalaii j aını eyA 

ft ~ &!illi B. vekil' 1c00 
~ ~- lh.ıni Be,. ı 
4c ~ ~-B. Tekili 1000 
~İJe~Y· 

41 ~-ı llQ.- il H. ve- 700 
~İJe lbrah~i Bey. 

41 ~ llhaın!ID H. V. 350 
.., ,j.tet \' .•• ~~y. 
~~ Siile1111a ı Bey. 200 

.. ~ llhaın~ B. vekili 600 

~""--- Bey. - ~~ llhanı~et B. 1500 
h._--..ı s-.ı. ı Bey. 

lo ~ fi~· B. vekili 3000 
~it SnJ ı Bey. 

367 

1304 38 

1250 

1000 

820 

33358 

709;80 

2537,05 

2500 

12~ 

1070 

1150 

1000 

700 

350 

200 
600 

1500 

2450 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

o 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

o 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

o 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

Ret Ret es· 
babı edilen -

855,84 fazla talep 
edildiğinden 

3,00 Tediye edil· 
diğinden 

Teminat se· 
netlerinde hakkı 
rüchanı haiz ola· 
rak (adiyen) 

225 Tediye edil· 
diğinden 

ı 

Merkezi ldares 1 Galata köprüLaşı D 2623 
Şube A, Slrtecl Mühördar zade Han 22640 

lzmlr • Pire • lakenderlye 
Poataaı 

İZMİR 
9 Mayıs sah 11 de. 

Trabzon Postası 

KARADENİZ 
1 O Mayıs 18 de. Galata rıb

bmından kalkarlar. Döoüıte 
Tireboluva'da uğramlır. (2060) 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

KARAOEnız POSTASI 
Bazı tamirat dolaylalle 

SADIKZADE 
Vapuru 9 Mayıs 

SALI 
saat 16 da Sirkeci rıhtımından harc
ketle(Zonguldak, lnel>olu,Ayanak Sam
sun.Ordu, Giresun Trabzon Sürmene ve 
Rıze) ye azimet ve avdet edecektir. 

13 Mayııta lzmir postuam 
Sakarya vapuru icra edecek· 
tir. 

Fazla tafaillt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen· 
tahia mllracaat. T~L : 22134 

29'1 

--• Dr. lb11n Sad\i --.. ı 
UkstlrDk şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve lnzamık öksürükleri için pek te· 
sirli ilAçtır. Her eczanede ve ecza 

1 J , .. _ depolannda boluq,ur. (2795'-

318 fazl 1 54 Muıtafa Fıtn B. V. Ek· 
~ .. ta ep rem ilham" B 

edıldigınden 1 • 

9305 defterd 
~ 55 Hafız F ıtrı B. -.ekili Ek-

e mu· ilham" Be 
1 dı . rem ı y. 

kıyyet 0 ma ğt gı- 56 Emlak ve Eytam banka-
bi dava me\'cut ıı V. Mustafa Oğuz B. 
olmadığından 

33 Tediye cdil
diA'inden 

145,62 .. " 

450 Tediye edil· 
diğinden 

6ô,42 • • 

140,20 " • 
202,90 • • 

57 Mercan Maliye şubeıi 
58 Repuı V. laak Sagez B. 
59 Rebia H. Betiktat Mı • 

ıırlı oilu 29 No. 
60 Namık Sabancı B. V. 

Halil Ethem Bey. 
61 Vekil lımail Agah B. 
62 Vekil lımail Agih B. 
63 Vekil lımail Agah B. 
64 Vekil lamail AP..h 8. 
65 Vekil lımail Aıih B. 
66 Adapazan bankası V. 

Ekrem llhami Bey. 
67 Dötih V. Faik Şevket B. 
68 Vekil lsmail Arih B. 
69 Mekki Hikmet Bey. 
70 Karagözyan V. Vecdi B. 
71 Oımanlı Bankaaı 
72 Bohor Menaıe Ef. Çak· 
makçılar Zembil han 9. 10 
73 Kadı zade Zeki ve türe-

kiıı V. Ekrem llhami B. 
74 M. Kaato Ef. 

4000 

8358 

1301 

6146,64 
2500,95 
1000 

600 

318 
318 
318 
318 
327,95 
549,71 

2386 
281325 
39855 
480,50 

1820 
1866,25 

6658.09 

1188,71 

· 75 Yuıuf Kapancı B. veki
li Samoel Papo 8. 

89364 

430 

750 

Tediye edil· 
dıtinden 

Tediye edil· 
difinden 

76 Agop Bal tayan Ef. Çak
makçılar No. 10 

77 Ahmet Cemil B. Kadı -
köy Mühürdar izzet B. 
18 No. 

78 Mordah Piçhaze Ef. 
79 Müfliı Mehmet Ziya if· 

liı idare aza11 Agih B. 
80 Friç Kuzel Sadıkıye 
han No. 8 - 9 
81 Meki Hikmet Bey. 
82 Belediye daireıi 

208,15 

1350 

648 
47218 

1646.40 

335 
843,40 

2 - Ankara • Kayseri bath Ozerinde Fakıh istasyonu civa· 
nndaki taıocajından çıkarılarak ıekiz ay zarfında teslim oluna· 
cak 10.000 M3 balast. 

3 - Konya - Yenice battı Ozerinde Çifteban - Pozanti arasm• 
daki taşocaiından çıkarılarak on ay zarfanda teslim olunacak 
15.000 M3 balast. 

Yukarda yazılı llç muhtelif balaahn lırapalı :rarfla mOnakasala· 
n 25 ·Mayıs· 933 per,embe gOnü saat 15 te su asile idare mer
kezinde yapılacakbr. 

T afıiJit TOney ve F alnh ocaklanna ait olanlar için KayH ri 
ve Ankara veznelerinde, Çift, han • Pozan ti arasa ocağına ait o
lan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beter liraya 
sahlan ıartnamelerde yazıhdır. (1941) 

Bilecik depoıu lcömür tahmil ve tahliyui itinin kapalı zarfla 
mllnakaaasa 24 ·Mayıs· 933 Caışamba gilnO saat 15 de Anka
rada idare merkezinde yapdacıkbr. 

Tafsillt Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan 
prtnamelerde yazıhd1r. (19781 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 
Sabnalma Komisyonundan : 

Et 
Ekmek 
Yaı sebze 
Yojurt 
Sot 

Mıktan Milnakaaa Saat Sureti ihale 
Kilo tarihi 

50,000 29/Mayıı/933 
240,000 29 .. 
57,000 30 " 

3,750 30 .. 
ıo,coo 30 ,, 

10 
ıs 
10 
ıs 

ıs 

Kapah zarf 

.. .. " 
Deniz efradı ihtiyacab için yukarda nevi ve miktarları ya• 

11L bq kalem erzakm m6nakaaaları hizalarında yazıb tarihlerde 
lamitte Kumandanlık Sabnalma komisyonunca icra edilecektir. 
Şartn•me auıeti mosaddakaları lzmitte Marmara Oonbabri K. 
Ye latanbulda Deniz Sabnalma Komisyonundan alınabilir. Talip
lerin % 7,5 niıbetinden temioab mu•akkateleri ile komisyona 
mUncaatlan ilin olunur. (2065) 

4000 

5311,66 

935 

6146,64 
2500,95 
1000 

200 

318 
318 
318 
318 
327,95 
535,46 

2386 
2813,25 
39855 
480,50 

1820 
1865,25 

5898,88 
759,'21 

1188,71 

480,15 

208,15 

048 
472,18 

1646,40 

335 
843,40 

. 6 

6 3046,34 Tediye edil · 

5 
o 
o 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
ö 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

6 

diğinden 

'366 Vesaik ol · 

400 

madığından 

Fazlı talep ve 
bir senet bedelsiz 

olduğundan 

14,25 Vesaik ol· 
madığından 

l\Jrvcut m~rhunat 

ve senetlerde hakkı 
rüchını olmak üzre 

(adi yen) 
411,49 vesai'< ol-

madığından 

6 1350 vesaik olma
dıtmdan 

6 
6 

6 

6 
6 fmtlvaz talebi rcd----

mahkemeıinden: 

Türk Tayyare Cemiyeti T arafm.. 
dan Taksimde Sıra ıelvilerde Hil· 
mi bey apartımanında 4 numara• 
da Fuat Bey nezdinde miaafireten 
mukim Süleyman Vehbi Bey zim• 
metinde bedeli icardan talep edi· 
len 224 lira hakkında mumaile1la 
Süleyman Vehbi Bey tarafmdaa 
ikame edilen borçtan kurtulma da· 
vuının 19-4-933 tarihine muay • 
yen celıei mahkemesinde mmna· 
ileyh Süleyman Vehbi Bey huır 
bulunmadıiından hakkında llJ&• 
ben muhakeme icruile muhake • 
meainin 29-5-933 tarihine müaaclif 
pazarteıi günü aaat ona talikine ve 
yevmi mezkarde dahi ıelmedlii 
takdirde iddiaıına gayri aabit na• 
zarile balulmuma ve itbu gınp 
karannm lrendiıine ilinen teblili· 
ne karar verilmit olduğundan teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. (3017) 

lıtanbul Aaliye 6 mcı hulmk 
mahkemeıinden: 

-163,567,74 142,958,63 20509,tl dedilmiştir. 

Mustafa Akif Ef. tarafından ka· 
nıı Ortaköyde Hacı Mahmut Ef • 
mahallesinde üçüncü orta sokakta 
18 No. lu hanede mukimken el • 
yevm ikam.etrihı meçhul Nislr H. 
aleyhine açılan botanma daTuı • 
na mütedair arzuhal ıureti iline• 
teblii edildiii halde cevap layiha• 
ıı vermeditinden ve keza ilinen 
tebliğ ve birer nüshaları mahire • 
me divanhanesine uılan daveti,-e
ye raimen tayin olunan günde tab
kıkat hakimi huzuruna relmedili 
ve bir vekil de göndermediii ci • 
hetle gıyap karan verilmit hak-
kında verilmiı olduiundan talM 
kikatın talik olunduiu 25 - 1 
933 perıembe aaat 13.30 da 
mahkeme ıalonunda hazır bu· 

550 tf"diye edil
diğinden 

lataabul Birinci lflla Memurlulundan : lunmadıir takdirde kendial 

.. s:.!.,~8: v. 2450 1250 o 1200 Tediye edil
diğinden 

Müflis Hafız Zade Bedri Zahit ve ŞüreUsı Şirketinin açılan ifllsı üzerine 
kanuni müddet zarfmda müracaat eden 82 alacakbnm kayıt ve kabulünü istedik
leri mıkdar 163567,74 liradan ibaret olup bundan 142958,63 lirası kayıt ve ka
bul edilmiş \'e kısmen olmak üzre 20609.II lira ve imtiyaz iddealan esbabı ka
nuniyeden dolayı reddedilmf~tir. 82 alacaklıdan birinin alaca~ı Beşinci ve 81 ala
caklının alacağı 6 ıncı sırayı teşkil etmektedir. Neticei tetkfkanmızı miıbevyin 
tanzim olunan işbu sıra defterinin alacaklılara tebllli ve ilAm IAzımdır. ikinci 
toplanmıa için tayin nlonln 29 Mayıs 1933 Puanesf ~ü saat 14 de alacalddı· 
nn nezdinde yapdacak ikinci toplanmı~a usulen davetleri zımDHlda ifbu sıra def-

bulunmakaızm tahkikata de'ftlll 
ve ikmal olunacaimdan bir nüa • 
haıı mahkeme divanhanesine uılı 
olan rıyap kararı ilAn~11 teblii o-
lunur. (3032) 

at ~f Bey V. 4670 

a....._ -- ._ ,, ın..~· 
~ p . •-.ıni 8. J~77 

~ B. vekill 4000 
Be, • 

438> 

1577 
4000 

6 
6 

• • 

teri bJrfnci iDAs memurloguna tevdi olunur. (3014) 

DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Osküdar 
lafı No. 53 



!!!!!!!!!'"'!!! 12-VAKIT 8 Mayıs 1933 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

.·pARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--i;D~R 

,
======================== lstanbul ve Trakya =-----=='\ .. ························ ---············-····· 

. .... 

il eker Fabrikaları 111 

İ Türk Anonim Şirketinden : !!~ 
Iİ Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatle ini 
iili her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere sabhr. m~ 

ı Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para !I!! 
liii • ."!:. Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde :.i=.:i·.====:.i: 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müş-
teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. :::: 

:::m::mm~~:::;::::::~;::~:~:~:~:· ~;a~ç:~lapŞ1e:e:~~:l~:~ıf 2::;~ ~ 7~nc(~6~a9t), ::::~~::~~::~~::~::~:~::::::::::::::,,:::: .......................................... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Bedeli keşfi (15857) lira (18) kuruş o'.an Afyon - Isparta 

hududu yolunun şehir dahilinde rastgelen ( 879) metrelik kısmı
nın parke ile döşenmesi işi kapalı zarf sulile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 26 • Nisan - 933 tarihinden 17 • Ma· 
yıs • 933 tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 17 • Mayıs 
933 çarşamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacakbr. 

3 - Taliplerin imzalarını havi teklifnamelerlni ayrı mühürlü 
ve üzerinde teklif mektubu olduğu imzası ile kapah bir zarf ve 
(1189) lira (29) kuruşluk teminatı muvakkate akçesi veya mute
ber bir banka mektubu ticaret odası vesikası ve ehliyeti fenni
ye ve saiı· vesaiki ayn bir zarf içinde ve bu kapalı zarfları da 
bir nrfa koyup ihalenin icra edileceği gün ve saatten evvel 
Viliyet daimi encümenine müracaatları. 

4 - ~u baptaki evrakı keşliye ve münakasa şeraiti umumi-
1esini görmek ve tetkik etmek istiyenler vilayet Naha Başmü. 
hendisliği ve daimi encümen kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1930) 

Dr. Ihsan Samı 

Gonokok aşısı 
Helsoğuklul!;u ve ihtilatlanna karşı 
pek tesirli ve taz~ aşıdır. Divanyolu 

Sultan i\lahmut türbesi No. 189 
(2794) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

:V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Ata Relik 
Bahçekapı - Meydancık 55 (Sabık Şamlı müessesabnda) 

İST ANBUL PİYASASININ EN BÜYÜK, 
UCUZ, EN MODA MÜESSESESİ 

l\.lcvsimlik, yaılık çeşitlerimiz tamamen gelmiştir, En ucuz 
füıtlarln en zengin çe~itlerimiıden 

istifade Ediniz (2soa) 

Büyük Millet Meclisi 
Daire Müdürlüğünde111 

ANKARADA BÜYÜK MiLLET MECUSi BiNASINA 
SURETi LE YAPILACAK BlNA NIN iNŞASI KAP ALI 

USULlLE MÜNAKASAYA KONULMUŞTUR. 

ııJ 

1 - Münakasaya iştirak edece'·derin Türkiye dahili~ 
"yetm:ş beş bia,, liralık bir binayı mükemmel bir surette iJ 
etmiş o\du:i.larına dair vesaik göstermeleri lazımdır. 

Bu vesikaların kabulü ko njsyonun takdirine bağlıdır. / 

2 - ihale 1933 senesi Mavısımn "on cördüncü,, pazar ıl 
nü saat "on dörtte,, Büyük Millet Meclisi idare Heyeti huıur 
da yapılacaktır. 

3 -· Şartname ve planlar ve sair evrak ve malumat B~ de 
(17" Uç Millet Mec!is:Daire müdürlüğünden alımr. 

So 
dı 

Maraş Çeltik Fabrikası T. A. Ş. den: "1 

1 - Meclisi idare ve Murakıp raporlarıoın kıraati ef d-
2 - 1932 Bilançosu ile kar ve zarar hesabının tasdikile ~ le 

tisi idarenin ibrası. ' di 
3 N. ·b· k k f · d·"erıet' - ızamname mucı mce çı aca nısı aza yerıne ıg 

oin intıhabı '' 
4 - Murakıp intihabı, dl t, 
5 - 22 Nisan 933 tarihinde vaki heyeti umumiye içtiıtJ•10 I ~ 

ekseriyet hasıl olmadığından yevmi içtima 20 Mayıs 933 Gudl Şif )J 

lesi vukubuıacağından mahterem hissedaranın mezkur tarihte .,1 
ketin merkezi bulunan Maraş Çeltik Fabrikasına teşrifleri7 ~; 
olunur. (~ 

Milli irfan 
Türk Anonim Şirketinden : 

·dg.~ 
11 Mayıs 933 Perşembe günü şirketimiz, ı 1 

merkezinde saat 15 de favkalade kongre akteO 
cektir. HissedarlanI) iştirakları ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - Hesabatın tetkiki. 
2 - Hissedarlar tarafından 

lerin müzakere ve intacı . 
vaki olacak teıJil'9)' 

(30~ 

Afyon Vilayetinden: . t, 
1 - Bedeli keşfi "22164,. lira · '54,, kuruş olan Afy~rı·•' ..,t 

yon yolunun üçüncü kısım parke inşaata kapalı zarf usuııle 
nakasaya konulmuştur. .93' 

2 - Münakasa müddeti 26·Nisan·933 tarihinden 24-MaY'' ~ 
tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 24· Mayıs· 93.3 
şamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 
Jir' 

3 - Taliplerin teklifnaınelerini ayrı bir zarf ve 11166 ~ıJ ff 
teminatı muvakkate akçesi veya muteber bir banka nıektı•.b,11' 
ehliyeti fenniye ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde olar~k 1 ..,o
nin icra edileceği gün ve saatte vilayet daimi encüJDeoıoe . 
racaatları. oııııl'"" 

4 - Bu baptaki evrakı keşfiye ve münakasa şeraiti ~afıl'O' 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler vilayet Nafıa . il,
bendisliği ve daimi encümen kalemine müracaat ~ 
olunur. ( 

Ziraat Vekaletinden~ 
edilıl' ·~· 

Yüksek Z raat ve Baytar mekte-pleri civarında inşa 
3 

tarib•,, 
te bulunan yeni binalara ait kalörifer tesis:ıhnın 6/~/93 1 ıtS/~f.. 
de yapılacak o'.an münakasası görülen lüzum üzerın~ de t~!, 
tarihine tehir edilmiştir. Evvelce miıoakasa şartoaıneS'~ 6511';~ 
terin münakasaya iştirak edebilmesi için yapmış oıdugıılO ıı•t.,. 
lira kıymetindeki bir tek kalöriter tesisatının kabul .. kab:bidİ ",e 
sini yaptırmış olması şart konulmuştu. Şimdi ise JDutea aJf'~~" 
lunduğu tesisatın kabulü kctt'isi ve yablltta ka~ulii ~elıjletj( 
muamelesini yaptırmış olması ve müteahhidin ibtısası 151.,ıı:t!..i' 
haddi kifayede görülecek bir katörifer inşaat müteh~55 eılı~ 
tihdamını deruhte etmiş bulunması şarttır. Diğer şeraıt ... t,Ji~ 

'f baı.. J:. tamamen aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraı 1 tJJ'tl' l 
rin münakasa günü olan 11/5/933 tarihine müsadif per:~ette .dl) 
nü saat on beşte muvakkat teminatlarite birlikte Vek ('IY. 
teşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. 


