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Şükrü Kaya B. İzmirde mühim bir nutuk söyledi 
Büyük devlet, 
küçük devlet 

. M. Herriot, son nutuklarının bi
rı.~~~: "Hukuk~a büyük devlet, 
kuçuk devlet yoktur diyor H . .,, . arp 
son~ası sıyaset edebiyatında işit • 
mege çok alıştığımız bu gibi ada • 
let ve insaniyet palavra! b. 

k h
. arına, ız , 

artı ' ıç ehemmi'"•et . s· J vermıyoruz. 
ızce büyük cfovlet k ·· .. k d 1 , ucu ev et 

vardır. Fak t .11 • 
b a • mı etler nrasındn 

u sınıflaııman- t .f. h :. an arı ı enüz ya • 
pılmamıştır. 

.. Bkli.~kdevlet ve bir millet için bü • 
yu u k .. ··kı · · ' uçu · ~ık ve hukukç.ula -
rın ve dip] ı · I : . omrıt.arın tayın edecek· 
~~ .. hır hadclir. Her millet büyük

lugunü, veya l,u··cu··kı·· ~ .. .. k d. d •• • ugunu en ın 

en, kendi tarihinden ve cihan ta· 
rihinde oynadığı rolden alır. Bu· 
rada nüfus s ·1 ··ık . . ayısı ı e u enın enı 

boyu da hesaba katılamaz. Eğer, 
bir devlete nüfusunun çokluğuna 
veya, hüküm sürdüğü toprakların 
genişliğine görP. bir rütbe verilmek 
lazım gelseydi Çin'i ve Hind'i dün 

• 
lzmirde 

ismet Paşa bulvarı 
parlak 

merasimle açıldı 
lZMlR, 9 (A.A.) - İzmir Ke· 

çeciler mevkiinden Gazi meyda • 
nına müntehi olm~k üzere yapı • 
lan fomet Paşa bulvarının açılma 
resmi şehrimizde bulunmakta o· 
lan dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey tarafından bugün saat 17 de 
binlerce halkın huzurunda icra e· 
dilmiştir. Havanın muhalefetine 
rağmen bulvarın açılma merasimi 
parlak olmuş ve halk kütleleri ta· 
rafından, Yaşasın Ulu Gazi ve Ya
şasın İsmet Paşa nidaları pek ha • 
raretli olarak bir çok def al ar yad
olunmuştunr. 

Evela belediye reisi Dr. Beh
çet Selih ve müteakiben Dahiliye 
vekilimiz Şükrü Kaya Beyler bi -
rer nutuk söylemi~lerdir. Şükrü 
Kaya Bey nutkundan sonra kur • 

(Devamı 6 ıncı aayıfada) 

1 
Marsilyada 
···························· 

Kadınlar 
Kongresinde 
Neler konuşuldu? 

Marsilyada topİanan beynel· 
miJel kadmlar kongresine Türk 

kadın birliği na·.------, 
mına iştirak e
den Seniha Ra· 
uf ve Lamia 
Refik Hanımla· 
rm şehrimize 

döndük 1 erini 
yazmıştık. 

Seniha Rauf 
Hanımın, bu 
seyahat ve kon· 
grede konuşu .. 
lanlar etrafında 
dün kendisile Senih• Rauf iL 

görüşen muharririmize verdiği 
izahat dördüncü sayıfamızdadır. 

ya devletlerinin en büyükleri sıra· .......................................................................................... . 

aında saymak lılzım gelirdi. M •• k • t • h • 
Garp milletlerin bu husustaki öl. us ıra }fi ısa• 

çillerini, biz, pek iyi biliriz. Onlar· 

~~bir devlet, ancak, istihsal ve rında . et . 
ıstıhlak kudretine göre derece alır. vazıy . 
Meşhur İtalyan şairi D' Am . 
r&uuıc il oncıo, 

.... -. ... Jet Auupaya mey-
d n okudu.. ·· ı d l · · " gu gun er e ngilizler 
;çı. altı öğün yemek yiyen mil • 
et,, diyordu. Hakikaten d ·· 

Yiizü d .. • ' unya 

Mal var, rnüşteri yok, 
müşteri var, mal yok! 

n e, gunde hır defa yemek yi . Dün ~~skirat İnhisar İdaresi -ı bin litre kadar şarap satabilmek • 
!~n. ve esvabını yazdan kışa de • nın Mecıdıye tepesinde yaptığı li· tedir. 
~~~ırm~~le iktifa eden milletler ol. kör fabrikasından, bu fabrikayı Şayanı dikkat olan ikinci bir 
. gu gıbı, her saat esvap d Y• t• kurmak için konulan sermaye ile nokta şudur: Halihazırda Tekir • 

ııp gü d b egış ı -
nı'İl n e eş altı defa • tıkınan istihsal edilen likör ve yapılan sa· dağındaki fabrikada şarap taktir 

1 
etler de vardır. Fakat bu so· tış miktarları arasındaki nispetsiz· ediliyor, sonra taktir edilmif olan 

nun~ları, i§tiha ve israfla~ının de liklerden bahsetmiştik. Bugün de bu şaraplar lıtanbula getiriliyor, 
;::~ne ~ö~e, öbürlerinden üstün biraz inhisar idaresinin şarap iş • Mecidiye tepesindeki likör fahri -
obu k kım~n hatırına gelir? Eğer lerine temas etmek istiyoruz. kasının altında yapılmış olan kon· 
d r v~ sefıh millet, kendi yur • . Evvelki sene Tekirdağında te- yak kavına konuyor. Bunun için 
d u~un_ ıdare planını bu (vice) ler sis olunan şarap fabrikasına (500) de bir çok masarifi nakliye veri· 
n:ı~esınde çizıniş ve maişet tarzı _ bin lira kadar bir para sarfolun • liyor. Halbuki bu kav Tekirdağın· 
ise b~ ?zvi ihtiraslarına uydurmuş muştur. Filhakika bu fabrikanın da şarap fabrikası dahilinde ya· 
l-'okt ızun buna diyeceğimiz bir şey çıkardığı şaraplar nefistir. Bu pılmıf olsaydı hu türlü masarif ol
•cMa:r. F a~at, o millet, kalkıp ta noktadan hiç bir diyecek söz yok· mıyacak, Müskirat idaresi de za· 
l-'erne~rn kı, bt".na, günde altı defo tur. ~~~at lüzumsuz ve lüks i.nşa: rar görmiyecekti. 
her Yemek ve her mevsimde at yuzunden şarapların malıyetı Herhalde inhisar idaresi şarap· 
la-» §arta göre giyecek degy istirmek çok yük:ıelmektedir. O kadar ki )arının maliyet fiatı ile hariçte 

c.ırn g ı · ~ 1 · iıtah e 1Yor, ve, madem ki, ey ıarıçtc yapılan şarapların litresi hususi amiller tarafından yapılan 
ai, ~sı k~t ve kanaatli milletler: on kuruşa maledildiği halde lnhi- şarapların maliyet fiatlari arasın· 
bır, L u ıhti~açlardan berisı· · ' sar şaraplarının maliyet fiatı otuz daki fark aklın kabul etmiyeceği 

t\ıun d nız, k 
ti.iketr ... a, kendi memleketimde uruşa kadar çıkmaktadır. Onun derecede nispetsiz ve büyüktür. 
dcd' .. .1gırn şeyleri sizde ara a 

1 
1 İçin bu şarapların piyasada satışı Müskirat idaresi aleyhinedir. Bu • 

ıgı vak· y y m,, d d·ıd•w• d d 1. k .. b . f ·ı· . ı na ıt tam rnannsil b. a arzu e ı ıgı erece e ve ayı nun ıebeplerını ütün ta sı atıy e 
Varlı"' e ır ca • 
O ga baı;lnnuş sayılmaz mı? ~ekilde rağbet bulamamakta, tetkik etmek, bu farkı ortadan knl· 

0 1 ~dokuzuncu as . t b .b. memlekette senede iki buçuk mil· dıımak lazımdır. Aksi takdirde 
li>a lıh ·ık ır, ış e, u gı 1 ı· f ) d ~ h l 1 b f le 1 at, cemi eti d l yon ıtre şarap sar o un ugu a - lnhiıar şarap arının • ütün ne a· 

r çıka Y er ve ev et - d l h. 'd . k ·k· .. 
d rrnıştır v e n ısaı- ı aresı anca ı ı yuz (Devanıı 6 ıncı aayıfada) 

an ıo ' e o asrın yarısın • 
nra b 1 k . ••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •• ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• • ••••••••• 

ne bi.iy .. k un ar endı kendileri· ~ 

ediyoruz 

tir. Be~ d devlet ünvanını vermiş- ~~ 
~eğil, bi.iyij~~nlnız büyük devlet Hatıralar 
ıssancea), kudret. (Grandes Pu· Ve 

Görijl .. 
kendi k uyo~ kı, Garp milletlerinin Vesikalar 
büyi.ik d endılerine izafe ettikleri 
tarihi b .evlet sıfatı ne hukuki, n~ T efrikamızın 
ve bu ır realiteye istinat ediyor 37inci forma-
cener -1 ne tarafından bakılsa - d b ·· 

a Ron , . . . . sını a ugun 
kendi k aparte nın taç gıyınıp 
me . endini imparatör ilan et . okuyucuları-
ord~~ benziyor. Fakat, büyük bir mıza takdim 

U\r\'etine dayanan bu indi 

YAKUP Kadri 
(Devamı 2 inci rı:ıyıfndıı) 

Hoca- insana en yakın hayvan kimdir? 
Talebe - SUIUktUr, Efendim. 

Yakalanan eroinler ve eroin yapmıya yarıyan Aletler, katede Gümrilk 
muhafaza bqmlldilril Hasan B. 

Eroinciler Nasıl Tutuldu? .....................................................................................• 

Bir Amerikalı banger gibi 
•• •• gorunen memurumuz 

T okatlıyanda bir pazarlık - Isviçreye çekilen 
telgraf - Şebekede kimler var ? 

lllaUlmab11a müracaat edilen Yuııan 
artisti Matmazel Zozo Daim-

Şehrimizde eroin yapan bir şe· 
bekenin ele geçirildiğini dün yaz· 
mıttık. Tanınmış bazı simaların 
da dahil bulunduğu bu mühim ıe· 
bekenin nasıl takip edildiğini dün 
bütün tafıilatiyle öğrendik- Bu 
muvaffakiyet Gümrük muhafaza· 
sı teıkilatiyle, Polis ikinci ıube · 
sinin eseridir. 

Son hadise 

Alakadar makamlar, üç aydan 
beri lstanbulda geniş miktarda e· 
roin yapan, yaptığım dahile ve ha 
rice satan bir şebekenin vücut 
bulduğunu haber almışlardı. iki 
aydanberi de Gümrük muhafaza • 
sının istihbarat teşkilatı tahkika • 
ta girişmiş bulunuyordu. Bu faa -
liyet neticesinde, bayramdan iki 
gün evvel bu kaçakçı şebekesinin 
bazı unsurları hakkında esaslı ma· 
lumat elde edilince hadise polise 
tevdi edilmiş, Polis le ilk hamlede 
Y orgi Camadani ve Niko Cama • 
dani isimlerinde iki kardeşle Bak· 
Jacı oğlu Y orgi ve İstefanidis is· 
.minde dört §nhsın evlerinde ve ti -
carethanelerinde araştırma yap -
mıştır. 

isimleri geçen iki kardeş geçen 
Haziranda da kurdukları bir ima· 
lathanede eroin imal ederlerken 
methut cürüm halinde yakalan • 
mışlardı. Bu son araştırma esnn • 
şında yeni deliller elde edilmiş, 
bundan başka Fenerde Dimilri Di
mitriyadiı isminde bir başka şah· 
sın evinde de eroin i.maline mah· 
sus alat, edevatla (250) gram ero· 
İn ve baz namı verilen henüz ero· 

in haline getirilmemit 250 gram • 
lık diğer bir madde bulunmuştur. 

Trabyada 

Bu esnada Trabyada Sümmer 
palasın alt katında h3zırlanmış 5 
damacana mayi, bin kilo asit, 10 
çuval asfalt (afyon müştekatın • 
dan) bulunduğu ihbar edilmiş ve 
derhal yapılan araştırmada bun • 
ların bir kmru bulunmuş ve diğer· 
lerinin imha edildiği anla ılmı tır, 

Bu işlerin otel sahibi M. Medo
viçin malumatı talıtinda yapıldı • 
ğını söylemişlerdir. Bu ifadeler Ü· 
zerinde tahkikat yapılmaktadır. 
Gene bu adamlar tarafından Kur· 
tulu~ta Kustinin evinde ( 11) kilo 
eroin ıaklatıldığı haber alınmış, 

Yakalanan eroin lcaçakçılanndan lkl•I 

bulunarak müsadere edilmiştir. 
Gene Y orgi ve Niko Camanidi 
kardeşlerin eroin kurutmıya mah· 

(Devamı 3 üncil sayıfada) 

DİLİMİZ 
= 26 ıncı liste = 
ANKAn \, 9 (A.A.) - K:ıl'§ılıJ.ları ııra· 

nacak Arapça ve l~nrsça ı.eıımclerln 26 nu· 
maralı il te i uııur: 

1 - Efsane 6 - Emane\ 
2 - Ehemmiyet 7 - Emare 
3 - Ehil (ehi) 8 - Emel 
4 - Elbet 9 - Emin 
5 - Elim 10 - Emniyet 

l.lstelr.rdr o,;ıknıı kcllmclc.rdcn m:ınnlan 
birden fntla olnnların her mnıın!iı için n~ n 
l<ıı~ılıldnr Uerl UrUlcbllir. 

h:ı ılık gondl"rrıı zatların gtindc•rdll,lr.rl 
knrı>ılıklıırd.."ln dU)'lllnıu, \C l~ltllml olmıyan· 

lıarm hangi ltn) nııklardıın lmdığ'mı blltUrme
lcrl rlc:ı olunur. 

[Bulduğumuz ltclimclcr ve okuyuculan· 
mızın C"Öndcrdlldcrl kBI'§llıldar bc§lncl A),• 

!ıımıztbdır.J. 



Sayıfa: 2 

Büyük devlet, 
küçük devlet 

VAKiT 

•soN~~~~!R~E~-
(Ba5makaJooen devam) Al d VA K ı T' H " T 1 fi 

~:~a~:~~!~~i:doer:~n::!~ 1:~7v!r~ manya a ------- _ın_ -~s~~~ -=~!~-~ 
di. Bugünkü, imperialist devletle- . M • f v k • ı • R • t G ı • 
rinde da~andrğı, güvendiği yega· Yahudi aleyhtarlığı aarı e 1 I eşı a ıp 

Siyasi icmal 
······························ 
Vaşington konferansı 

Dünkü gazetelerde Vaşingto; 
dan ge!en mühim bir haber var. 
Bu haberde Amerika cümhu:r rei* 
Rozveltin bütün Avrupa devleti~ 
rin.i Vaşin~tonda toplanacak ~ 
iktrnat k".:mferansma çağırdıgı hı 
driliyordu. Dün bu hususa dair gt 
1 .. . l" t gorf en mute.mmım ma um3. a ~ 

ne kuvvetın ort.Iu ve donanma kuv R ı • 
veti olduğunu biliyoruz. ve usya Bey·ı·n teftı·ş ve tetkı·k erı 

Cihan Harbinden sonra ise bu MOSKOVA, 9 (A. A.) - Tas 
kuvvetlerin akıl durdurucu bir ajansı bildiriy~ı·: Alman sefiri 
mertebeye vnrciığını söyliyenler Von Dirksen dün M. Litvinof'u 
çoktur. Buna biz de inanıyoruz. ziyaret edet'ek Sovyet hükumeti 
Fakat, bu kuvvet, bize, bir cansız tarafından 3 Nisanda Yapılan 

ANKARA. 9 (Hususi) -
Maarif Vekili Reşit Galip Bey 

Bu taş Ankaraya nakledilecektir. 
Bundan ba~ka Taşpınar kö • 

yünde de tetkikat yapılacaktır. 

Hacılar köyünde bir çok asarıati .. 
kaya tesadüf e:iilmi~tir. 

Rozvelt bu konferansa büyük. bil 
ı ehemmiyet vermekte, bunun ıÇ. 

balya başvekili M. Musoliniıı.~ 
bizzat konfe:rar..,a içtirnk etınesı 
ni arzu eyle.mektedir. 

kalıptan ibare~ gibi geliyor Çünki. protestoya cevar vermiştir. 
içindeki ruhun, harp ve kahraman Alman hükiimetinin Sovyet 
lık ruhunun çoktan öldüğüne ka - Rusya tarafından bildirilen hadi -
niiz. Bu ruh n~çin öldü? Cihan seler yani Sovyet yurttaşlarının o civardaki eskı eserleri tetkik et • 
harbinin acı tecrübelerinden, inki- kanunsuz olarnk tevkif ve onlara ti.. 

Maarif müdür vt.o müze müdürile 
bayram tatilinden istifade ederek 
Haymana'ya giderek Haymana 
mektebini tefti~ etti. Bu vesile ile Velihimmetli köyünde, köy ci -

varında Devetaş, Karakiz, Çer -
kes Hüyük'lt~ri görüldü. Bun • 
lardan en ~ayanı dikkati deve Hü • 
yüğü idi. Bm·ada daha esaslı 

araştırma yapılacaktır. 

sarı hayallerinden mi? Belki hi -
raz d~ bundan. Lakin, bizce, cen
gaverlik maneviyatının tereddisi -
nin en büyük s~bebi dünyada, ar -
tık, yağma ve talan edilecek hiç 
bir şey kalmamış olmasıdır. 

Belli ki, Garp ordularının, hele 
deniz ve hava kuvvetlerinin inki
şafı tarihi, dikkat edilecek olursa, 
müstemleke siyasetinin tarihiyle 
beraber başlar ve onun)a beraber 
bitmeğe mahkumdur. Yer yüzün -
de, artık İstismara yarar bir karış 
toprak kalmadığı gün - ki o güne 
çok yaklaşmış bulunuyoruz - im
perialist devlf~tlerin silah azamet
leri kendiliğinden eriyip gidecek -
tir. Şimdiden Fransız askerleri Su 
riyede ne işleri olduğunu, ltalya 
ordusu Trabulus Garbe ne yapmı -
ya gittiğini hayret ve nedametle 
düşünmeğe h~şlamıştır. 

fena muamele yapılması mesele • 
leri hakkında tr.hkikata devam et • 
tiğini ve Sovyct iktisat teşkilatla -
rınm mevcut muahedeler muci • 
hince arizaya iı.ğramaksızın çalı • 
ş~bi)meleri için icap eden tedbir • 
leri alaca:- ın.r h\ldirmir;tir. 

M. HeriyotAme~ 
rikaya gidiyor 

PARlS, 9 (A. A.) - M. Her -
riot, Vaşington müzakerelerinde 
Fransayı temsil t:tmeyi kabul et • 
miştir. 

Va§ington, 9 (A. A.) -Va· 
şington' daki resmi mehafil, M. 
Herriot'nun Amerika.ya geJmeği 
kabul etmesini memnuniyetle kar
şılamışlardır. 

M. Roosevf:lt, Fransaya karşı 

takip edeceği hattı hareketi henüz 
tayin etmiş değildir. 

Siyasi mehafilde F ransanın yaw 
kında geçen 15 Kanunuevvel tak
sitini tediye edeceği ümit edil· 
mekte ve Reisicümhurun kongre
den borçlar meselesi ve bilhassa 
15 Haziran 1933 taksiti hakkında 
müzakeratta bulunmak salahiyeti
ni alacağı kanaati gitgide kuvvet 
bulmaktadır. 

Fransada 

Türk milletinin açtığı (Milli 
kurtuluş harbi) imperialist ordu -
Jarın, hiç değilse yakın şarkta: 
manevi nüfuzlarını kökünden sars 
~ı~tır .. ı v~. muasır tarihin bu 
il~;kurtqluş lıarbi, bütün mazlum 
ve ecir milletler için, bundan böy
le, daima, ümit ve kuvvet verici 
bir işaret olarak kalacaktır. Bu iti
barla, Türk milleti harpsonrast 
devrinin en ınlihim, en büyük ta -
rihi rolünü oynamış ve gene bu 
itibar ile en büyük millet mertebe
sine ermiş oluyor. Dumlupınar za· 
feri, yalnız bizim tarihimizde de • Güzellik Kraliçesi seçildi 
ğil cihan tarihinde dahi, bir mer- PARIS, 9 (A. A.) - · Fransız 
halenin, bir dc.;nüm noktasının adı güzellik krallşesini seçmiye me • 
olmalıdır. Çünki, bu zafer, batka mur Jüri, Madenoiselle Jacoueli • 
yerlerde de, ergeç, bir sıra milli ne Bertin'i intihap etmittir. Sa • 
kurtu1uı hareketlerine yol açacak· rıtın bir güzel olan yeni kşraliçe 
hr. Ve ıimdiden - biraz yukarı • 16 yaşında olup tah5ilini bitirmiş • 
da söylediğimiz gibi - istila sa- t• 
h ır. 

alarmda talan ve istismar kay . 
naklarının kurumasiyle kendi ken 
dine çökmeğe ba§lıyan İmperia -
Jiıt nizam sahipleri, bu uyanan 
milletlerin kar,ıunda bir sonuncu
Ehli-salip rücati yapmıya mah -
kiim olacaktır. 

Müşir Fevzi Paşanın 
teşekkürü 

ANKARA, 9 (A. A.) - Büyük 
erkanı harbiye reisi müşür Fevzi 
Paşa Hazretleri muhtelif maka -
mat, müessesat ve zevat ta • 
rafından gö~derilen Kurban bay • 
ramı tebriklerine ayrı ayn cevap 
vermek imkanı olmdaığmdan 
kendilerine tebrik ve teşekkürle • 
rinin bildirilmesine Anadolu a • 

işte o vakit gelecekteki tarih -
çi 1923-1933 on yıJlığını yazarken, 
o devirde en büyük millet ün\ranı~ 
na kimin liyakat keıbettiğini söy
Jiyecektir. Ve, §unu da kayıt etme· 
ği unutmıyacaktır ki, bu unvanın 
yeğine sahibi olan Türk milleti, jansını tavsit buyurmuşlardır. 
gene o derin İnternasional siyase· 
tinde kendi vatlığının bu ehemmi
yetini layiki~1lc takdir edememis 
re takdir ettirememiştir. . 

Lozan sulh muahedesini imza -
latmış olan bir devlet, cihan işle -
rinde ancak bir büyük devlet si • 
yaseti gütmel1c mecbur idi. (Bu, 
ona, kendi tarihi mukadderatının 
yüklediği bir mecburiyettir.) 

Halbuki, f;mdi ne görüyoruz: 
Bir kaç galip Avrupa devletine 

müdafaasız ülkeler üzerinde bir 
takım haklar ve manda'lar dağıt • 
hktan, yani IJmumi Harp tereke • 
sinin bir nevi kassamlığını yaptık· 
tan sonra, artık, kapısı kapanmak 

Doğrultma 
ISTANBULt 9 (A. A.) - Dün 

verdiğimiz, Mısır Kralı Fuat Haz· 
retleri]e Reiııicümhur Hazretleri 
arasında teati edilen tel · yazıları 
yanlışlık eseri olarak, mektuplar 
şeklinde gösterilmiştir, tashih e • 
deriz. 

üzere olan muletler meclisinin art 
kulisinde, her biri, bir imperialiıt 
devletin peyki v3zifesini gören, ne 
yapacağını şa~Jrmış memleketler 
murahhaslari~·le Türk murahhas • 
ları. bir oraıfa ha~irne~ir olmakta f 

YAKUP Kadri 

Haymana be!ediye reisi Fahri 
Beyin izahı:ı.ti üzerine Şabanlı 

nahiyesine gidildi. Orada Dum -
buldak, taslar görüldü. 190 - 60 
santim boyunda. kabartma bir ta~ 
bulundu. Bir ~üvari ve bir kadını 
gösteren hu t.C'.şm milattan 2000 
sene evveline t.it o!tluğu anlaşıldr. 

Gezilen lı~r yerin re:;imleri 
alındı ve harit~ları tespit edil · 
di. 

Reşit Galip Bey Ankaraya gece 
yarısı avdet edebildi. 

Türklere hası·edilen küçük san'atlar 
hakkında tamim hazırlanıyor 

ANKARA. }) (Hususi) 
Küçük san'<"tların Türklare hasrı 

kanunun sureli tatbiki hakkında 

bir talimatname hazırlanacağını 

bildirmi~tim. Bu talimatnameyi 

hazırhyJlcak olan komisyon uzun 

boylu tetkik v ~ müzakerden sonra 

talimtanameyP. lüzum görmedi. 

Yalnız emniyet umum müdürlü • 
ğünde talimatname §eklinde, bir 
tamim hazırlanması kabul edil • 
di. 

Emniyet umum müdürlüğü ko • 
misyonun direktifi altında tami • 
min hazırhğm:l başlamıştır. Ta ~ 
mim hazırlanacak ve yakında vi • 
}ayetlere gönderilecektir. 

Milli hükumetin ve sakıt hükumetin 
borçlarına verilecek bono ve tahvilleı-

ANKARA, 9 (HususÔ - Sakit hükumet borçlar;na kar· 
1113 numaralı kanuna milli hüku- şı verilecek düyun tahvillerinin 
metinin 927 seı.esine kadar olan tab'ı da bitmiştir. 

borçlarına kar§ı verilmek Üzere Perşembe.re kadar Ankaraya 
tabettirilen 15,0CO hazine bonosu· gelmesine intizar edilmektedir. 
nun tevzi ine Maliye Vekaletince T evziata Mayıs ba~mda başlana-
ba,1anmıştır. caktır. 

Romada toplanacak beynelmilel 
parlamentolar ticaret kongresine 

gidecek murahhaslarımız 
ANKARA, 9 (Hususi) -1 Vekili Celal Beyi ziyaret ederek 

Romada toplanacak olan beynel • uzun boylu göı iıftüler ve malumat 
milel parlamentolar ticaret kong - aldılar. Heyet Vekil Beyden ay· 
resine gidecek Tül'k heyeti mu • rıldıtkan sonra Başvekil lsmet 
rahhasası şunlardır: Paşa tarafmdC\n kabul edildi. 

Mustafa Şeref (Bordur), Ziya Heyet bir iki gün daha temas • 
Gevher (Çanakkale), Edip Servet larda bulunacaktır. Salı gün hare -
(Gümüşhane), Ali Rıza (Mar - ket etmeleri muhtemeldir. Salı 

din), Nuri (Mer' aş), Ziya (ls - günü olmadığı takdirde çarşamba 
tanbul), Ras7h (Antalya) Beyler. günü muhakk:ıl; surette hareket 

Murahhas hereti, bugün iktisat edeceMerdir. 

Arapça ezan okuyanlar ·Seferde askeri ihtiyaçların 
yakalandı tedariki hakkında ka_nun 

ızMıR 9 (H •) T b l ANKARA, 9 (Hususı) -, ususı - or a ı· . . 
~~ferde askeri ıhtıyaçlarm su · 

da Tekkeköy hocası Saffet, Si • reti tedariki hakkındaki kanunla . 
nekköy imamı lbrahim Hakkı a • 

rapça ezan okuduklarından tevkif 

edlmişlerdir. 

Menenjit vak' ası 
IZMIR, 9 (Hususi) - Seferhi-

aarda yeni Menenjit vak'ası 

dır. 

var-

Şükrü Kaya Bey 
lZMIR, 9 (Hususi) - Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Bey bugün ço • 

cuk yuvasını ve ~a.dife kalesini 

ziyaret etti ve yukarı mahalleleri 

gezdi. Yarın Afyon tren ile An • 
karaya hareket edecektir. 

rm tatbikinde görülen müşkülatı 
izale için M üt!afaa Vekaletince 
hazırlanan yeni layiha Vekiller 
Heyetince tasdike iktiran etmiş • 
tir. Meclise s~vkedilmek üzere • 
dir. 

Rana Bey 
ANKARA, 9 (Hususi) 

Gümrük ve inhisarlar vekili Rana 
Bey bugün avdet etti. istasyonda 
vekalet erkam vE tanıdıkları tara
fından istikbal edildi. 

lzmir şehir meclisi 
IZM1R, S (Hususi) - Şehir 

Meclisi bugün toplanarak ~ehire 
ait bazı meseleleri müzakere etti. 

Malumdur ki Amerika cümhısf 
reisinin sahsi dostu ve mahremi ~ 
lan No~an Davis fevkalide bı 
sefir oh.rak bat1lıca Avl'Upa siyJ 
merkezlerini doln9maktadır. B~ 
zat evve!emirde Londrdada bil 
hafta kad.ır kalmış. İngillere hu ' 
kumetile temaslarda bulunrnı.ı• 

P . . titı ondan sonra arıse gecmı~ 'ti 
hala da oradadır. Norman Davı•d 
hu s~vahatinden başlıca maks~ 1 

devletlerle husn3İ müzakcrelerdj 
bulunarak muhtelif beyne\mile 
meseleler hnl~kın.da Amerika hiİ' 
, ,. · · kt · · h et· n:umchnın no at nazarını ıza 
mek bu arada b:lhassa cihan iktı' 
sat l~onferansı toolanmazdan ef' 

vel Va~ingtonda ihzari mahiyette 
bir ikhs:lt koderans1 toplt.nma•y 
m teIJtİn etml'!kti. Cünkü Rozve l 
evvelden. böyle bir-ihzari konfe • 
rans toplanar., k zemin hazırla • 
mazsa büyük iktısat konferansı • 

l h" b" f d• nın toplar-nasmaan ıç ır ll.Y 
olmıyacağma kani bulunuyerdıJ· 

Bununla beraber bu meselede 
lngihere kabinesinin noktai naı:f'' 
rile Ameriknn noktai nazarı ara ' 
sında bir. fark göze çarpıyordu.: 
Amerika hük ımcti cihan iktmıd•: 
yatının ve bilhassa Amerikadak1 

iktısadi vezivetin düzelmesi içi1' 
bir taraftan· .bevne milel gürnrii~ 
resimlerinin a:taltılmasma, di[;ct 
taraftan mevaddı iptidaiye fiat • 
larımn dü!!ürü•mesin" liiznm ~ö ~ 
rüyor. B~n~enaleyh Amerika Va' 
ınnP-tu1ul(r. ıı .... -.,. L:. •·~·~'-

to;İamrsa her ;e 7\t~n evvel muh.' 
telif devlet1cre gühui;k tarifele~ı" 
ni in".!irmelerini te dif c;]e!:ektıt• 
Bu tckl'f ise f n,..ilte .. enin İ§İnf" rcl• 
rniyecelctir. Çünkü lngiltere Ott~· 
va konferansında müstemlekel~r~· 
le aralarındnki lliİIYP'i1k tarifeleı1• 
ni uzun uzadı··a tetkik etmiş,• i~: 
paratorluk parcalart a .. ns•nda hı 

·· 't k r,.r1"t ma"e esnst"'\ mP'\ em a 
verilmistir. Bunıl ~ö~e mukavelelet 
aktolu~m ,~tur. ~ 1 halde daha~": 
velclen mi;steml ... Jcelerine. nomrıt 
yonlarına Jmr~ı O•tava korfer~rı&J 
m1 k~rrerf't:\~ h:\~lanmıoı; olan lıı • 
gilt~re müşkil bir va7.iyete düte • 
cektir. 

Dii'ler tar;)ft,n İngiltere iktısllt 
konfc~·annı toplanmazdan eV\'el 
Amerika ile harp borçlan mese • 
lesini halletmek, 15 Hazirand~ 

k . . t dı• vadesi gelecek olan ta sıtın e 
k · · A e· yesini tehir eyleme ıstıyor. m 

rika ise hı.rp borçları meseleailt 
iktısat konferansı arasında bir nıti• 
nasebet olmadığını söylemekle b~· 
raber 15 Haziran taksitinin teh~· 

· B ·u• rine muvafakat etmıyor. u ı 

barla İngiltere hük-Umeti Vaşinlt' 
tonda ihzari bir iktısat konf eraJY . ,,, 
sı toplanmasını aı-zu etmıyor 

buna muvafakat edecek gibi gö ' 
rünmüyordu. Fakat Vaşington d&: 
veti Norman Davisin Londra ae 

ıd ~ ··re yahatinden sonra o uguna go. 
hu hususta b3iltere hükUmetirı,'~ 
de muvafakat etmiş olması ihtı 
mali vardır. EiJ.er böyle ise hu ırııJ' .., ,, 
vafnlı::at ne suretle vaki olmu~t\J 
hu cihet henfrı nnlaşılamamı~tıı'' 

Harhalde Ve.sington konfo; 
l'ansı icin A.merika reisicümhıı;. 
tarafından yapılan davet artık , 
merikanın Avrupa i~lerile yakıı1 1 
dan alakadar olacak bir vaziy't 
girdiğini göstermektedir. Bir ~~ 
b~ itibarla manası v•rdır. lkı ·Ja' 
derecede iktısat konferansının 1 , 

zari olar~k VasinRtonda yapıl~İ 
sı cihan ikb!'\ diyntında Amer~,.
nm miihim bir rol oynıyacafJ 
gösterir. 



e 

t 

t 
t 

, 

e' 
i' 
i· 

---· -------~ .. 

Eeroinciler nam) 
tutuldu? 

l'Baş tarafı l inci ımyı!adadır ı 
5~1 bir cihazı Sütlüce de sabık sev
Bıe~cr mühendislerinden Kad.ri 
d e~n kardeşi Mehmet Beyin evin
laen u!dukları haber alınmış, yapı
l hır araştırmada bu cihaz bu -

Yahudice 
Türkçeden kaç 
kelime almış? 

Ticaret ve iktısat Maliye e 
Iran transiti 

ve Suriye \Yeni teşkilat nasıl 
ticaret · olacak ? Suriye ve Lut:nandaki 

SOHBETLER 

Şarap içelin1 

unarak müsadere edilmiştir. Meh
mledt Bey makinenin kardesine ait o uw ~ 

d~~nu ve ne i~e yaradığını bil-
~e bgıni söylemiştir. Kadri Bey İstanbul tıcaret odası istihba · 

odaları umumi bir toplantı yap · Ankaradan gcıen haberlere gö 
re lstanbul nıaliye teşkilatı hak 
kmdaki kanun layihası hazırlan 
mı~tır. Layihanın esaslarına göre 
lstanbulda ü.; tahakkuk, üç te 
tahsilat müdiır:üğü ihdas edile · 
cek ve bu müd~rlüklerin defter · 
darlıkla alaka ve irtibatları bu • 
lunmıyacaktır. Defterdarlık yal · 
nız mürakaha Vt' teftiş salahiyeti · 
ni haiz olacnk ·,•t müdürlere vazi 
fe itibarile ı:ınir verecektir. Tah · 
sil ve tahakkuk ~ubelerindeki tah · 
sil memurları tahsilat müdürlerine 
tahakkuk memurları da tahak • 
kuk müdür\i.ikle··ine bağlı ola 

Dünyanın eu ıyi içkisi rakıydL 

Avrupalıl1tt, buraya geldikleri 
zaman, yemekten evvel, likör gibi 
bir kadeh su~-:ı7. rakı içmeğe bayı· 
hrl~rmı~. Hatta, son zamanlara 
kadar, ecnehi ıt>r rakıyı gene içi· 
yorlardı. Fakr.t !On zamanlarda 
dünyamn bu en nefis içkisini ağız· 
ların:ı koymaı oldular. Bir çok 
rakı tiryaki! ~,·ırniz de, dozu ya a · 
zal ~tılar, ya büsbütün rakıdan 
vaz geçtiler. 

if:d z?nta bulunduğu için henüz rat ve tetkikat şubesi müdürü Hak 
esı a ınaınamışhr. kı Nezihi Bey Türkiyedeki Müse· 

Şebeke kimlerden mürekkep vilerin lisanları hakkında bir tel

ve By01u~et~, bu şebekenin Niko kik yapmıştı:. 
Bakla/gı .. l ~.ma~ani kardeşler, Dün Hakkı Nezihi Bey bir mu · 
taki K1 0t~ tu ·1orgı, Kimyager Ar· harrirİ.mize yeni tetkikatı hakkın· 
T k

, .05 1 atı yani, İstefanidis ile 
0 atlıyan ·· t · · d 1 • t · t' b k . mus ecırı Medoviç, sa· a şu ma unı;\ 1 vermış ır: 

Bı seyrısefer mühendisi Kadri - 1904 senesinde Danon ismin 
l ey ~e. el.ektrikçi Mercan Efendi- de Müsevi bil' 2at Müsevi lisanın· 
er gıbı bır kısmı esasen eı·oı'n ka- d k' .. k • 1· 1 h kk d 

Çak" l w d a ı tur çe .it' ıme er a ın a 
;J'ı ıgın ı:ı. sabıka! b l b' k d . ı u unan ır b' k k 

huıen~ı a1 _,kım1diye kadar bu işlerle ır tet i yapmış ve çoğu esas mas 
uz a a a ar .. "} · l darlardan olmak üzere Müsevi li· h l ı goru memış o an 

!a ıs ardan müteşekkil bulundu . sanında 972 hirkçe };elime bulun · 
gu meydana çıkarıJmı~tır. duğunu öğrcrımiştir. 

mışlardır. 
Bu toplantıda ziraat meseleleri 

görü!ülmüş ve bundan sonra İran 
ile olan yolların süratle yapılma • 
sına karar verilmiştir. 

Öğrendiğin'\İZt göre lran hari • 
ciye nazırı f l'!lgi Han Suriyeden 
seçerken kendis1 ile bu mesele 
<laha evelden görüşülmüştür. fru· 
gi Han İran n~ Suriye arasındaki 
yolların güzelleştirilmesinden son 
ra İran tranaitinin Suriye üzerin • 
den yapılacağl vadetmişti. 

Rnkılarm, er.ki zaman rakıları -
na nispeten iyi olmadığını itiraf 
etmeliyiz. 

içkinin iyilıği, vücuda, yani ka· 
na, damarlatı~ tesir etmesindedir. 
f.:ki vücudu l. tzdmr. Halbuki ra· 
kılarımız, doi;rudan doğruya bey· 
ne vuruyor. Dikkat ederseniz, 
çakırkeyflerin azaldığını görür· 

sünüz. 
Rakı içcnleı , ya sarho~, ya deli 

oluyorlar. Bunlardan başka bu eroinleri Ben bunun llıerine şimdi bir tel 
b~tınak veya lnıJlanmak üzere alan !<ik yaptım: JS04 senesinden şirn· 
dırl ç~k kimselerin isimleri ve ifa· 

Suriyeliler bu vaat üzerine yol
ların yapılm:uma fazla ehemmi· 
yet vermektedirler. caklardır. 

Müdürler tstanbul, Beyoğlu, 
Tamam ile doğru olup olmadığı· 

nı bilmiyorum. İsviçre, rakıları· 
mızın ithalini menetmiş. Tahlil 
neticesi "sıhhate mızır., olduğu 

anlatılmış. 

I e erı de tespit edil:mi,tir ki bun· diye kadar y'lzde 14 nispetinde 
{"r. ara ında Yunan opereti artist· türkçe kelimekrin eksildiğini gör-
Zrınden prima donna Matmazel düm · 
o~o Dalmasın ismi de ~eçmek • Bu eksilm<'ler bilhassa masdar· 

tedır. Bu Matmazel İpek film stüd larda olmaktadır. Tetkik ederken 
Y_oı;unda çevrilen bir film dolayı • öğrendiğim ba:n kaidelerde 
•ıyle "ehrimizde bulunmaktadır. .. var. 

Gümrükte faaliyet \ Tu~kçedcn aırna~ kelimelere Mü· 

Ankaradaki toplanta 
Ankarada ikusat vekili Celal 

Beyin reisliği altında bütün tica • 
ret mıntakalan müdürleri ile ecne 
bi memlcke~elr<leki ticaret mümes 
sillerimiz m:ihinı bir toplantı yap 

mışlardır. 

Üsküdar kısrnmda vazife ı;öre · 
ceklerdir. Miidürlerin yüksek 
tahsil görenlc- ı cltn seçilmesine i · 
tina edilecek ve kendilerine ikin • 
ci derececler. yl\ni 70 lira asli 

na-:5 verilecektır. 

Eğer bu doğruysa, rakılarla -
tıpkı kokain ve heroinle olduğu 
gibi - müc:ıdeie etmemiz Hizım 

o·· kt k d b 1 sevıler caı·, d;ı.r ılave ederek keli· 
un gece geç va e a ar u . 

kaçakçılık hakkında tahkikat ya . melen derhal :..1üsevile~tiriyorlar.· 
Pan ?1uharririmiz daha bazı şaya· Yana mak • - Yanaşear, yakış . 
nı dıkkat malumat elde etmiştir: mak - Yakıs:.r kanamak - ka· 

Gümrük muhafaza baş müdürü d ı : ' Has .. n B · t'hb na ear, ~arış .. nmak - Karışdere 
" ey ve ıs ı arat memur • l~rı harice eroin kaçırıldığını ve ar. Oluyor. V c ( g) harf; çok de • 

b.ılhassa Yunanistan, Mısır, Bulga- fa (y) oluyor. 

Ôğrendiğimizt.. göre, bu toplan 
tı bayramın dört gününde de de· 

vam ctmistir. 
Vekil B.ey bu toplantıda yeni ik· 

tisat proğrannmız hakkında tica· 
ret müdürlcrı ilE: memleketlerin fi 
kirlerini sorm\J~tur. 

Diğer tahakkuk ve tahsil me · 
murlarının ınaa~ları da arttırıla · 
caktır. Bu mP.mı .. rlar dereceleri · 
ne göre üç kısma ayrılacaklar, ilk 
kısım yedinci sınıf, ikinci kısım 
sikizinci sınıf, \.h;üncü kısım da 
dokuzuncu smıf ~ ayılacaktır. llu 
memurlar bu ~ın . (!anna göre -; ; , 
45, 40 li •tt ar.ii maaş alacak · 

dır. 

Bunları ıöl }emekteki maksadı· 
mız, rakıların daha iyi, daha iti· 
nalı bir surettf: imal edilmesini te· 
menni değildir . Hayır .. Bu husus· 
taki fikrimi7 t;1Jk 5arihtir: 

Eier, lsvıç. t hükumeti, rnkıla· 
rımı:z:ı, sırf "aıhlıate mızır,. olduğu 
için hudutları ~çine aokmuyorsn. 
inhisar idaresiııin bu rakıları hal· 
kımıza içirmcsi doğru c?eğild i r 
Yok, eğer bu yırnh~sa, ve rakılar 
sadece, eski rakılara nispeten fe· 
naysa, bu fenalık devam etsiıı ve 
halk - kendiliğinden rakıyı b1 
raksın. Çünkü ~ u hal devam e • 
derse, rakılar, 1çilemiyccek ha.le 

rıatan ve Yugo~lavyaya muhtelif Gevşek - v~vşek, geber - ye· 
vasıtalarla sevkıyat yapıldığını ha. her. 

B'.l fikirleri tetkik için ayrıca iki 

ber almışlardır. Eroin kacakçılıvı N'h . . 
ile zabıta da yakından ~lakad!r 1 .ayet ~11 c.:c.k türkçe darbıme· 

.encümen teşkıl edilmiştir. Encü · 
menlerin ve uınumi toplantının ça 
lı~m.ı:sı uz:un ~i\recektir. Yapılan 
tahminlere göre bu toplantının 
biı· aydan eveı bitmiyeceği kuv • 
vetle zanne:IHrr. ~ktedir. 

larclır. 
Merııurlarm tayini, müdürlerin 

olduğundan ~üpheli ~ahıslar kon· ~el~erı de şoyl('ce yahudi darbıme· 
tro e.ibna alınmış, kendilerile ba- elı yapmıflaı 
21 kadı? ve erkek memurlar te- ''El tencere Jcun el kapak,, 
~ad~ gırerek eroin almak istemiş· Tencere 'u\farlandı kapağını 
l:r ~r. Kuı naz k:ıçakçılar mer.ıur - buldu. clemeİüır ... "A~ıl mühim 
d rrN'hnıyarak hıç yana~mamışlar· mesele kelimebrin azalmasıdır.,, 
'· 

1
1 ayet Gümrük istihbarat me- --.illll .... --..-"""""'"""''""""""""''-'-"""'m"m'

nıur arınd~n birinin şebeke arası· Türk parasile 12000 lira olduğu -lld glrmesıne karar verilmiş ıcap nu sizin gibi biz de biliyoruz. Biz 
~ en tertibat alınmı§tır. ' burada kilosunu size 1000 lirnya 

Amerlkah banker veririz. 
k l ~emur Edirneye kadar gitmi~. Demi§lerdir. Pazarlık uzun sür· 
Yı 1 b ve kıyafetini bir Amerikalı • memiş, nihayet 100 kilo eroinin 

b
al enzetmiş, içinde zati e-ya.sı (80) bin liraya verilmesinde uyu· 
u una b" "k" b ~ l t K k l ta n ır ı ı avulla Sirkeci is· şu mu~ ur. aça çı ar, meslektaş -
syonund · · · l d b f k ı· d Aın .k a ınmı§tır. Senelerce arın an azı u a a at ve e aval 

l.el j~1 .a.da kaldığı için gayet gü· ahıcaklarını söyliyerek on hin lira 
ta.s gdlızce konuşan memur İs· kaparo İstemi~lerdir. 
ko~d~k ~~ ~ okatliyan otelinin Bu hal karşısında sahte banker 
nına. ~orlerıne işar~~ ~derek ya· hiç tereddüt etmemi§, yalnız şim • 
kalı ırgımuş, kendısının Ameri- dilik dört bin lira vereceğini, son· 
katt· ır banker olduğunu ve T 0 • ra da mütebaki parayı ödiyeceği · 
tniır.tı.Yan oteline ineceğini söyle . ni söylemiştir. 4000 lira Tokatli -

:r ır Ot 1" ınerik~lı e ın .~.~uru. b? paralı A- yanda kaçakçılara verilmiş, bun -
lerıni ~a bu~uk hır ıltifat gös • lar da. sahte bankere 15 gün zar • 
binil!i okat~.ıyanı.n otobüsüne fında mal veya para mukbilinde 
katl'ıy Yerek luka hır taksi ile To· ödenmek Üzere bir bon~ vermiş · 

ana 'd'l 1 d le Aın 'k gı ı miştir. Otelde sah· er ir. 
tniıtir.s\alıya lü~s bir oda 'veril· Kaçakcılar, hemen faaliyete 
dar lst ablte Atnerıkalı iki gün ka- koyulmu;lar, gece gündüz Sütlü· 
ıonrcı h~n u gezer gibi yapmış, cede ve Fenerdeki imalathaneler • 
l. bıtacır !'k§am otele müdavim ve de eroin istihsaline çalışmışlardır. 
ktı.çaL- al 15mi ve hüviyeti malfü:n Bono ödenmeyince •• 
S h ~ı ardan "k' · 1 a te Aın · 1 ısı e tanışmıştır. Fakat Camadanos biraderler bo -
~.ak, İatanbrıkalı bir fırsatım bula· noyu vadesi geçtiği halde öde.me . 
u:ıere geld'~!a. eroin satın almak yince artık cürmü me~hut yapıl • 
rede "e b ıgını söylemiş ve İsviç· masına karar verilim~ günlerden· 
le .beynela:ı.ı şehirlerdeki meşhur beri kontrol altında bulundurulan 
l erıni de 'i:lel kaçakçıların isim - kaçakçılar nihayet arife gecesi 
arla tem 

21 
rederek kendinin on • yakalanmışlardır. Yaknlanma i~i 

mittir. agta bulunduğunu bildir · ani olmuş,· aahte Amerikalı ile te· 
lsvi~re , • masa giren ve imalathanelerde ça· 
S~hte y~ ~ekilen telgraf lı~an, Ayrıca lstanbul icinde ufak 

daınlar la~ılyonerin görüştüğü a· miktarda satışlar yapanların hep· 
lebaşılarıd anhuldaki şebekenin e- si r.le geçmi~lerdir. 
nerin verd!~·. ~~nlar, sahte milyo· Kaçakcılarm muhtelif derece -
heleri k 1 1cı ısı::nler üzerine şüp· ]erde vazife ddıkları anlaşılmı~ • 
m · l a rnad w ı d k' ,1f er, erte .. · 1 ~.'~~ kanaat getir - hr. Bunların baş arın a ı serma · 
vıçreye şifr "1• gunu bir yandan ls- yedarların kadınlı erkekli bir çok 
ll'lcrikalı h elı telgraf çekerek A- adtımlarına eroin vererek r.ıuhtc · 
mat İalediktk.er .hakkında mnlu - lif yerlerde, bilhassa yüksek sınıf 
Palarlı " erı gıbi bir yandan da arasında ve bilhassa zengin cocuk 
L-" ga · • ~ger, ke C1~1?~i§lerdir. Sahte larma gn ret pahalıya sattırdıkları, 
1&tedig""' . ~dısının 100 Mlo eroin bir taraftan da harice sevkiyat 

• •nı soy) · · d'l · · K tnııtir l< emış, pazarlık yapıl· yaptıkları tespıl e ı mıştır. a -- A aç~kçı,lar: çakçıların ba§ları sahte milyonerin 
tnerıkaui'\ eroinin kilosu , karşılarında Türkçe konu~tu§"unu 

Almanyadaki hah fiyatlara 

Almanyada halı fiatlarına umu 
miyetle yüzde on nispetinde zam 
yapılmıştır. Bıı zam neticesinde 
Türk halılarının daha ziyade rağ· 
bet göreceği ümit edilmektedir. 

Peynir satlşını ~o§altmaki~in 
lktisat vekaleti peynir satışının 

çoğalması için peyniri de takasa 
tabi maddelet arasına sokmak is· 
temektedir. Etmun için tetkikat 

yapmaktadır. 

Afyon 
Şehrimizde ı;on bu hafta 1493 

sandık stok afyon vardır. 
Afyonların v;ı,,sati fiatı 936,25 

kuru~tur. 
.,..ınııııııımımıwuınııwıun!Qllf!lllll•1'1111ı~uıınınııııııınnıu-'lllUlftlft""""" 

görünce şaşırmı~lar, böyle bir ihti
mali kat'iyyen akıllarına getirme· 
diklerini aöylemişlerdir. Kaçakçı· 
ların dört bin liralık bonoyu öde· 
memelerinde bviçreden aldıkları 
bir telgrafın rol oynadığı zanne • 
dilmcktedir. 

Nezaret altlnda 
Yukarda isimleri yazılı kaçak

cılar nezaret altına alınmışlardır. 
lf adesi alınanlarsa 70 kişiyi geç -
miştir. Bunlar serbest bırakılmış · 
}ardır. Kaçakçılar hemen adliyeye 
verileceklerdir. Şebekenin ihti~as 
mahke::nesinde muhakeme edıl • 
mesi muhtemeldir. Gümrük muha· 
faza te~kilatr ve zabıta ye-?i bazı 
izler üzerinde yürümektedır. Bun· 
lar da vakında meydana çıkarıla
caktır. 

0

Ele ge<:en alit ve edavat 
gümrükte mu haf aza alt~na .alın· 
mışıtr. Bunlar arasında hır dına. • 
mo eroin kurutmağa mahsus hır 
mnkine, 15 huni, 30 tüp, 100 ... ka
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dar büyük şişe, 8 gaz ocagı, 
benzin dolu teneke, lastik borular, 
teraziler, huniler, mayi halinde 
e roin, be~ paket ve bir bisküit ku· 
tu5u icinde eroin, aynaca büyük 
bir ba;,uı dolusu eroin vardır. 

inhası s~·etile olacak, defter 
dar müdiiıliıkle»n i,1erine müda · 
hale etmiyecektir. Ancak teftiş 
ve mürak:ılıa esn:ırında kuı;urları · 
nı görcluğı.i rneı.•ı.rlar hakkınd& 
:nüdür~u'tlert m:ı ümat verilecek 
Vf' eğe .. icnp cdiyo• sa Matiye Ve · 
kaletinP de mtira.::.aat edilecektir. 

,. ·!~,,.ı~~ muhab:•teyi doğrudan 
doğruy.ı '1tüdürl c.ıle yapacak ve 
defterdarlıı< kırto»siye işlerile uğ 
raşmıyacak\ı .. 

Diğer tarafom defterdarlığın 
da ikilestırilmc.:~ i ve <lef ter darlara 
u~umi ~üfetti~ veya murakaba 
Unvanının verilmesi de muhte • 

meldir. 

Adliye Vekili 
Bayramdan t.., el lstanbula ge -

len adliye ve~iJi Yusuf Kemal Bey 
bugünkü treule Ankanıya gide • 

cektir. 

Vali Bey bugün geliyor 
Vali Muhitin Bey, bayram tali· 

lini Bursada ::c>çirmek ve Uludağ· 
da kayak sp,lr;nr: için yapılması 
lazım gelen ıe·i~al üzerinde ma · 
hallinde tetkıb lta bulunmak mnk 
sadile arife gU:ıii Bursaya harelcet 
etmi~ti. I<enrlı~· n,. ailesi ve bir 
kısmı ecnebi olan sporculardan 
mürekke? yinııi seltiz kişilik bir 
hafile ref akal ecliyordu. Heyet 
Bursada bir tiin kaldıktan sonra 
Uludağa çı!cn~tş bayramın son gü 
nü Bursaya r1ö,,mfütür. 

Şehir Mecl; sinde 
Şehir mec11si bugcn toplana · 

cak, esnaf bankasının vaziyeti 
hakkında M·ırıhtin Beyin izahatt 
nı dinliyecek~ir. Devre müddeti 
önümüzdeki Cumartesi bitmekle· 
dir. Müstacel bir mesele olr.:ıad1ğı 
için devrenin ıızatı'rnıyacaaı aöy· 
lenmektedir. 

gelecek .. 
Her fenahlt bir iyilik içindir, 

de"ler. Bu sa.yede belki §ar"p iç· 
miye baılarız. inhisarlar idaresi
nin tütünün:len de, ispirtoaunda.n 
ela, liköründ~ll dt, rakısından da 
iyiı;i ~arabıdtr. 

Biıe kalırsa, inhisar idaresi, 
sigaralarımızın ıslahı çarelerini 
dütünmeli ve §arap imalini geniş· 
letmeli, rakı yerine şarap sarfiya· 
tının çoğn.lma~ma gayret etmeli, 
şarap propağl\ndası yapmalı, bü· 
tün kuvveti şnraba, şarapçılığa 

vermelidir . 

Rakı değil. şraap içmeliyiz. 

Selimi izzet 

10 "isan 1918 
- Ankara gazetesinde okunduğu· 

na göre Jstanbulda olduğu gibi Arıl•a· 

roda da biçareleri doyurma!~ için aş 

ocakları açılmt§irr. Anl:aradal:i a~ er 
cakları <821) fakiri iaşt rtmektcdir. 

- Almanların I'ari t' taarruzu dc

ııam dmef\tedir .l11tihBal olunan ma· 
liımata nn:aran Fransa hüldımrti 
( nordn) ya nakfr· hazırlanma'1:tadır. 

M ah aza hrııı nezaretler cenulıi Frmı· 
tJacla diğer şehirlere naklt·dileccl:lir. 

- Aurupadn kadrnların lrarp işle

rine l;arışması epeyce Ucri gitnıi tir. 

Hasta balacı, i~çi sılatiylc milyonlar· 

ca kadın lıarp faaliy c>tlcriylc meşgul 
olmal:tadır. Snn :amanda iyi ailelere 

mensup binlP.rce Amerikalı ktıdın gii • 

niillü sıfatiylc cepheye gitml~ler re 

zabitlerin bulundukları yerlerde ev 

kadınlığı ctrnC'ğc başlam·şlardır. 
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"ÜNİV ERS İT E,9 
sözü münasebetile 

Bilik birliği yahut yüce bilik yurdu -
yüksek bilgiler .. 

(Darülfünun) tabiri gibi oı

manhcada de•şirıne ıuretile ica
dedilmi~ olan bir sözü atarak 
onun yerine ya, öz Türkçe, veya, 
garp asıllı bir kelime almak isti
yoruz. Tabirin öz Türkçe~ini ica· 
detmek, dil hamlemize uyan 
milli bir iıtir. Bu cihet, asla mü -
nakaıa edilmez. Fakat, gazetele -
rimizde garp asıllı diye, ve lalin 
esasından alman Türkçe alfabe -
nin kabulünden senelerce sonra, 
gördüğümüz (üniversite) şeklin -
de ve fonetiğindeki bir tabir, garp 
asıllı değil, fakat onun ancak bir 
azmanı olurdu! Garp asıllı ilim 
tabiri demek, onların fransızca 
§ekilleri l'e fonetikleri demek de -
ğildir. 

(Darülfünun) mukabili garpta 
kullanılan latince tabir, 

(Univertitas) kelimesi litin -
cedir. Vaktile Tıp, Hukuk, Ede· 
biyat V. S. gibi müeese5eler garp· 
ta ayrı idareler altındayken on • 
la11 bir tek yurt halinde birleştir -
.mek iatem:§ler ve bu ameliyatı, 

latincede (Bir•e çenilmek) ma -
nasma gelen (Versus in Unum) 
ile ifade etmişlerdir. Bu üç keli -
me, latincede (Univenita) olmu~ 
ve bu tabirden, her latin harfilc 
yazan millet, kökü aynen alarak, 
kendi millet alf abes ile okumak 
suretile (Darülfünun) için garplı 

kelime meydana gelmİ§. Biz, 
Türkler, eğer ayni!e bir garplı tn -
bir almak istersek, bu ameliyeyi 
takip etmiyecek miyiz? Etmiye -
cek miyiz de ille ve ilk önce fran • 

sız alfabesile okuyacağız? Ve hu, 
sakat ameliyenin Türk irfanında 
tesiri, acaba hangi varlık zama -
nımıza kadar icrayı saltanat ede -
cek? 

Temenni ederiz ki, milli hars 

Fransızca - Unirersit - e, 
İngilizcede - Univt?rsit - y, 
Almancada - Universit - aet, 
ltalyancada - Universit, - a, 
Y a.zılır. Her milletin dil selika -

müessesemize böyle, fransızca ama göre, kelime ıonuna konulan 
eklenti müstesna olmak üzere, bu bağıran ve ayni zamanda da dün -
mondial tabirde hep (Uııiverait) yanın garipsiyeceği bir (üniver • 
litin kökü göze çarpar. Dilimize site) tabiri ye~ine, dil hamlemize 
göre biz de bir eklenti takabiliriz, uygun bir tarzda: ve Türkçe bir ad 
esas köke asla ilitmemek fartile. koyalım, Macarların kendi dille • 
(Universitas) kökünden yapılan rince yaptıldarı (Egytem) gibi. 
ta.bir, İngilizcede (Yuniversiti) o -

Biz, bu i~tc kafi salahiyetimiz ol • kunurken Eransızcada ( üniversi • 
te), almancada (Universitet) ve ma.makla beraber, dil hamlemizle 
italyancada (Universita) telaffuz tahrik edilerek, iki kelime teklif 
ed·ı· ediyoruz: Birisi, latince (Uni -ı ır. 

Her milletin, kendi milli alfa • versitas) kelimesini Türkçeye çe -
besile okumasından çıkan sacla, virerek yapılan bilik birliği ( =:Bi
o milletin zati irfan aşhsiyetinin lik + Birliği)' ikincisi de doğ -
iıareti olur. Türkçede de böyle ruca yapılan Yücebilik Yurdu, 
olmasın mı, olmasın mı da ille veya sadece, Yücebilik (= Yüce 
ve en önce fransız alfa besile + Bilik) kelimeleridir. Bunlar -
okuduktan sonra kelir:ıe Türk ir • dan ikincisi, arapça (tahsili ali) 
famna girmiye hak kazanmış gi- ile karışhrılmaz. Zira, ona {yük • 
bi, Türkçe diye 'üaiversite) şek • 

1 
sek bilgiler) deriz. 

linde yazalım.? 1 Kemal Cenap 
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1 Gelenler, gidenler ~ 
·- § 

lnhisarlardaki Amerikalı 
mütehassıslar 

lnhisarlarda tetkikatta bulunan 
Ba,vekllet müsteıarı Kemal 

Bey Bursa yoliJe şehrimize gel • 
Amerikalı murllhhaslar çahıma -miftir. 

• larına devam etmektedirler. 
Bayramı şehrimizde geçiren 

BUyük Millet Meclisi Reis V eldli 
Hasan Bey Ankaraya dönmü~tür. 

Gümrükler ve inhisarlar Vekili 

Murahhaslar bir kaç ıüne ka · 
dar Samsuna hareket edecekler -
dir. 

Dün murahhaslıır inhisarlar u -
Rana Bey Ankaraya dönmü§tür. 

mum müdürü Hüsnü Beyin reis • 
Umum Jandarma kumandanı 

liği altında f e~ıkalade bir toplantı 
Kazım Paşa Avrupadan memle-
ketimize dönmiiştür. yaparaf= görüşmüşler ve inhisar • 

lar hakkında malumat almıtlu -

Darülbedayi san'atkarları dır. 

Ölçüler değişirken Anadolu ll1meıine çıkan ve 

Ankarada teınsil!er veren lstan -
Ölçüler kanunu sene nihaye 

bul Şehir tiyAlrosu san'takarları 
tinde muhakkak s~rette tatbik e • 

VAKiT 

Kısa Haberler : ................................ 
Başvekilimizin seyahab 

B::ı,vel•llin~lı. bmd ı•ı:ı~a bıı~ rnm ta ti -

llııd llttı nt vekili lle lılrlilct" Zongııldıığn 

gldı-rek kiımllr hın-z.ıııımlb tetkUmt ynpac.:ık
L-ırılı. Son yıığıın yıığmurlnr yüı.UndcA ~·ot· 

lnrm srynlıntö müsait olmama5ı \"ı~ bm!'t 
l'a:ıanın hafif nezleli buluımı:ısr bu &elnhn· 
tin geri l>ıılmnsınıı sebep olmuştur. Bnşvckl· 
llmlz ilk fırs:ıtt:ı Zongu)dc.ğa gidecektir. 

Yüksek eserlerin tercümesi 
Darülfl\nUn ı~hntı tçln profcs8r :'.\fııl5m 

hıııırladığı mporda ":Yifüsek tercOmc heye
ti,. nln tr,rkk\UU dıı llrrl ı;lirülUyordu. Bu 
hr.yet önilmU:r:df"kl yıızdn lmnılncak ,.e kıy • 
metJJ eserler tere.lime edJlcoekUr. Heyet mli· 
derrl!lcnlen ,.c h"'llln1'!n tasfiye neticesi ncık· 
tn kalacak hocal:ırdıın aeçllccı-ktlr. 

iş bankası şubeleri 

1t Bankası ta.nıfmdan lstarıbolun muh
tcl.lf st'mtlnrlnde bir laıç ıu!>e dııha ac;ılmuı 
kn rıırlnştırılmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey 
Tevfik IU~tü ~y 25 Nls:n.nda ~nf'vre

yc hareket edecektir. 

Çorumda mahkOm olanlar 
Buraad:ıltl hAdisc snclolamım Çorumda. 

muh:ı.kcnıclcri dt'1.'aıu etnıektcdlr. Bartınlı 

muııllinı FC'y:r:ull:ıb ne ıırkn~ı Hasan blr~r 
ııene h:ıpse blrf'r sene de :ı:.ıibıtn nezaretinde 
bıılunmıyıı mnhktım OOJldJlrr. DIS'lSU h.vı 

Ali de n~ nl ~ek ilde mahltfım oldu. Tlirltço r
r.ıını d:ıns ha\'nM trUkkt eden MıırcllnU şeyh 
Musa da ayni sureUc cez:ıtand~tır. Tıı· 
nu.,lu Hnblp hocanın, yn~ı ilf'rlcdlğl için bir 
sene h::ıpls bir f!f>ne neT.nret t':cznsmdan lkll!l.'r 

ayı lndJtildl. 

Ciarbt Trakyada 
Garbi Trak;\·nda l"unan tf'ooa!lı Tiirklf'· 

nı m:ıhıın!'I et3bll vcsll<ası dağrhlmmn es:ı.s 

itlbarlle bltmıı, 108 bin veslko verilmI,tlr. 
hde.<ıl lAzun gr.len Türk rmlAldnc ait mun. • 
mı-le de bıtlrllmlştlr. İadesi mümkün olmı -

ytınlar için nlAkndarlara (80) bin lngtllz JI. 
rnıır verllnıl::ıtır~ Şimdi oradaki heyetimiz 
Oıırbi Tra.l•yaya dönmek tınkkınclon mahro.m 
olnn Tllrk tebeasınııı emlA!,I ı,ı~·le me,gul 
olmııJ..-tadır. 

Şehrlmh:dc bulımnıı, G rbi Trakya WI 
müb:ulelc komisyonu Ttırk dclegC!il F'u.at n. 
bir knç glhıe kadar vnzlfı·sl b:ıııın:ı d3nect-k· 
tir. 

istinaf mahkemeleri 
°l"('nl mnhkcmcl('r teıakllMı kanunu iC'k· 

llnl nlilıldan eonrn 1ııtıın ul MllJ c :ıtl:ıllke.ıne· 

lerl de tek hMdmllk olaCa.kbr. Jstanhulda 
üç htJnııf nuıhke.mcsl tesl~ için kU1i\'Ctli bir 
tnsnn,ır \'tırdır. n:ınlnrd:ın birisi tlearet, 
dlğ'erlf'rl do hakak '\·e t':Cı.a dıı\'al:ırın:ı baka· 
<'~klardır. 

Bakırköy bez fabrikası 
Bakrrköy bez fabrlkRSmın gent,tetl!mo -

ılne kar:ı.r verllmlşYr. nu !'IUrr.tıc lstlhsaJAt 
ytıdl milyon metreyi bulacnktir. 

Torbahda tevkifler 
Torb::ılııfa Arnpc;:ı c7.:ı.n oku~ıın ' 'C Tlirk· 

çe f'Uln alo) hinde bulunıınlardıı ıx., itişi tn. 
kil edilmlşUr. 

Yeni paralar 
l\Itıllye mlist~ıırı Ali nı7.a B yln verdiği 

malfımııta göre gümllı; pnralar bir llrahk, el· 
il ,.c ~·lrml b..'ş kuru,ıuıc, ııll<cl parıılar da 
be ve on kuru,Irık olııcaktır. Ennkr naktt· 
yenin on mllyon yerine gilmü:; pnrn ba11la -
etıkbr. Bir llrnlıkl:ır dn bl'Ş llrnlıklarls de
ği~tırllcrclt tf"d:ıvtildm lmldınl:ı.eaktır. B'* 
M'..nc içinde bu l~ bitml~ ola<'ııldır. 

irtişa tahkikatı 

lrtı::ı.. tııhklkntr dosyıısmda lııımt g~en 
Te,'flk Bey lınkland:ı bltltnıt ytıpıbbilm !il 
irin rue' ı.u:lt mnclbince ba,ı.·ekllr.tten iste
nnn mll9Mdo wr11ml,tır. 'Ie\'flt: Deyin tııtı

nnoo ııuretı~ I(' ifadesinin almması için evral• 
fııt.Anhtıln gôndı-rllmlı,tır. 

lmunannuumuıınuV;;;m51;ş;i;at' ııııttnmu onas: 
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Şu dağların ardında 

dün Ankaradan Adanaya hareket 

Honsrn·atıı\·ar mildürli l\lu~l:ıh Demlrci 
of'lu Yusul 7J~·ıı. Beyin '1 eridir. )luharrir b•ı 

lrlt:ıbmda l<ÖJ lı!tde l'drlUdPr nmsınd!lld gör· 
gü \<ı duygıı!:ırını yıı7.mı,tır. tı:tnd!! Y:ıralı 
gcyll>, I\uru KadJr, ltıııı um:ık, Snygı, Os· 
1wırı1ı görllneP, Yemek önnesl, lrm'.lğm ııl· 

dı&ı g-elln, l'ılnn sufa~·nn kır., "l'orUk l<arı!!ı· 

dilecektir. nm yası glhl gn)·et gllu-.J, me.:-aldı dokuz tn-
etmişlerdir. • • , , • ne köy h!ktıye~ı ''a rdır. Öz dil Uc yıız.ılnıı ve 

Tıcraet Odası; bu ış ıçın Jım · liz TUrk h.'\lk•nm yıı~ıılı:;:ınr, dııygulnrım gl:is· 

Unkapanı köprüsü 
diden hazırlıklara ha-;lamıştır. Bu 1 teren bu lcftabı herk"'Be tılVBiye Pd rl7-

makaatla lsttı.nbul ticaret mmta • 
Unkapanı köı=rüsünde aylardan kasına dahli oiıtün ticaret odala -

beri gelip geçme· yasak edilmiş ve rma gönderdi(?i bir tezkerede ne 
köprünün ~saslı surette tamirine kadar ölçüye ihtiyaç olduğunu 
batlanmışlı. TamİTatın ilk l:ısmı sormuştur. 

bitirildiği için l:3prü yaya geçen · 

Aıar için tekı·ar açılmıştır. Tamirat 
tamamlanınca ?lakil vasıtalarının 
da geçmesine müsaade edilecek -
tir. 

Hayvan bors2s1nda 

Hayvan bors~uı umumi idare 
heyeti intihabatı dün öğleden ev -
vel yapılmıslır. 

l(üçük ilanlar 
(\'A - Nıi) Beyin lill(ük llAnlıır lıılmll 

re,·katAıre ~nıklı ~,ır, m:ıcer:ı \P clruı)et 

romnnı ltltnp lıclin~ ~ıkmı~tır. Okuyucu • 
l:ınmr..n tm·ıılye t>.dcrlL 

rtota 
nu isimle hafl!llıl• bir musiki mecrnmıs1 

tnUşanı. b1,lamı!ıtır • 

Yolların sesi 
Du aylık mttmunnın ,Yedir.cJ M)'ISI rtk· 

ı mıı;tır. 

Marsilyada 
·······················-··· 

Kadınlar 
Kongresinde 
Neler konuşuldu? · 

Marsilyada toplanan beynelmi
lel kadınlar kongresine Türk Ka -
dın Birliği namına i~tirak edip. 
dönen Seniha Rauf Hanım mu -
harririmize ıunları söylemittir: 

- Kongreye yirmi altı memle -
ketin murahasları iştirak etti. Bey
nelmilel kadınlar teşekkülüne elli 
memleketteki kadınlık te§ekkül • 
)eri, dahildir. Ancak uzak memle
ketlerde bulunan teşekküller, 

kongreye murahhas göndereme -
mişlerdir. Bunda belki iktıasdi 

buhranın da bir dereceye kadar 
tesiri vardır. 

Kongrenin bu sene Marsilyada 
toplanması, Fransız kadınları da -

10 NuJ 

~~~--~~--~ 
'T AKVlfff 

Paıartesi 

10 N san 
15 Zilhicce 

Gun dolu~o 
Gıin ı~usı 
_ab:ıh oanıaı.ı 

O~le namazı 
!tindi namall 

5,:SI 
18,42 
5,05 

J ',lG 
IS,56 

Akşam namaıı 18.42 
\' &tSJ cam azı 21". 16 
rms~lı: 3.4b 
Yı lııı geçcn günleri ı 00 

l.:a\an .. 2tıC> 

Salı 
11 Nsa' 

16 ~ 

~ _HA_\_' A-. -_-y_q_f_lkö-y-~-ert ra!l'f 

zinden \'erilen malQm&t.a. glke bug1if 
bulutlu ve rtızga.r §imal 1st1kaınet1' 
~ktl~ ' 

DQnkll sıc&klık en çok 9, en az 6 

r•vaw;~T~m;~·~ 
Bugün 

ISTANBUL: ~ 

18 • 18,4S Saz: (V'edia Rıza ıt~ 
IS,45 - 19,30 Orkestrc - 19,30 • 20 ~ 
ca ders (mQptedilere mıihsus) - 20 ·, 
Saz (Sen-et Hanım) - 20.80 • Zl~ .. 
Hamm ve arkaOqları - 21,20 • 7'*" 
kestre, Ajans ve Borsn haberleri, 8"" 

ha siyasi ve beledi intihap hakkı· rı. 
A 'N it ARA (15M m.) .~ 

na sahip olmadıklarından, bu top· 12,30 • 13,30 Ankarapataa ork~ 
lanmanın, onlara da bu hakkın 18 - I!,40 Muaıum Zcld Bey lda~ 
verilmesi yolunda propaganda va- M. Mektebi koralı - 18,f() • 10,10 e' 

- 19,1() • 19,(0 Gitar Solo (Sa.drettill 
zifesi görmesi içindir. Bu suretle rafından) - 19,40 - 20,10 Kon!e~ 
Fransada da umumi alakanın bu 20,10 Ajans haberleri ve Hava rııporU· 

V 1 Y A N A (lH8,1 m.) ~ 
noktada teksifine yardım edilme· 12.30 PlAk _ ıt Konser - 13,40 fi"" 

si düşünülmüıtür . 14,lO Pllk - 18 Kanser - 21,20 K~ 

Kongre, on sekiz Marttan yir
mi iki marta kadar sürdü. Kadın
ların siyasi, medeni hakları, ça· 
hıma hakları, dünya.da sulhün te· 
mini mevzuları etrafında, murah· 
haslar, fikirlerini söylediler. 

Bu çalışma hakları meselesi, 

daha ziyade bazı Avrupa mem -

leketlerinde son zamanlarda or -
taya çıkan bir vaziyet dolayısiyle

dir. lş buhranı, i, hayatında ç&lı· 
ş.ın kadınların bu aaliaCla cla.1-
az meıgul olmalaTı tarrınrla bir 
cereyan uyandırmıştır. Bazı mem· 
leketlerde uyanan bu cereyana kar 
§1 tedbir alınması neticesine varıl· 
mıştır. Sulhün temini hususunda 
da teıehbüslere deva.":Jl olunması 

karar la~tırılmıştır. 

Beynelmilel kadınlar te~ekkü • 

lünün daimi merkezi, Londrada • 

dır. Umumi reisi Mis Corbett·.A.h

by, ayni zamanda silahları bırak· 

ma konferansmdn lngilterenin 

resmi murahha11dıl'. Bu beynelmi

lel kadınlar teıekkülü, milletler 
cemiyetinin toplandığı zamanlar· 

da, Cenevrede faaliyete geçen şu· 

2Z,10 Muıild - 23,ıs Konser. 
L E 1 P Z t G (!19,6 nı. ) 

7,15 Jlmnutfk - 7,3~ Konser - ı!., 
- H,16 Plıut - 21 Konsa - 21,30 Y 

- 23,M Senfoni. 
8 0 K R E Ş (89i,!? m.) 

12 PIAk - 18,15 PIAk - 17 Ork~ 
18,1!5 Orkc.stro - 20 Oda konseri -
Konser - 21,15 Mumki - 22 Konser· 

R O !\l A (-Hl,% OL) 

2() PIAk - 21,l.S MUliki - 22 K"°" 
23,15 Koll.ler - 23.MI Haber. 

B u D A p E ş ·r F. (U0,5 m.) ""'" 
10,15 Piyano ve t.aıamıı - 13,05 lV' 

- 18,30 Macar muıstklsi - 21 Konser"' 
PlA.k. 

V A R Ş O V A (Ull nı.) t 
13,10 Pl6k - lG,~ PlAk - 18 Ko 

19,25 :Musua - :zı,20 Komrer - :ır,oct 
ser. 

Yarın 
A N K A R A (1563 m.) 

12,30 • 13,30 Ankuapalas orkes~ 
18 - 18,40 Riya.seti ctımhar fllArmonik rl 
trui: Bethoven ouverture J'idelfe, 1" ~ 
Prelude L'apru mldt d'un Faunne, :Of 
Peute ııuite - 18,40 • lP,35 Gran1r:A~ 
19,35 - 20,10 Viyolonsel konseri (EdiP 
tarafmdan) - 20,10 Ajans haberleri ve 
raporu. 

V l Y A NA (518,t m.) ' 
12.so Koııttr - ıa,40 PlAk - u,ıo 

16,20 Konacr - 23,15 Dans. 
ı, E t I' Z t C: <ll!9.6 m.) -_ 

7,15 .Jimnutilc - 7.~ Koruııer - 15 f 
ser - 11.ao KonHr - 22,10 Musiki .
Oda musikisi - 23,25 lıluıikl. 

B U K R E Ş (Sı»,! m.} 

12 PlAk - 13,15 P1Ak - 17 K~ 
18,15 Konser - 20,20 Senfonik kon-' 
:?l,1!5 Konser. 

R O M A (•41.! m.t 
20 Haber - 21,W Piyano 

·besi vaıntasiy!e sulhün temini ''"O • 
J 21,30 Musiki. 

lunda teşebbüsler yapar.· · o u o A P E ş T E <3So.I m.J • .ı 
10,15 Orkestrc - 13,05 Şarkı, kelflY 

ıs Plak - 19,30 Konser - 20,4:S çıı-' 
kestresl - 21,45 Opera. 

Marsilyada, çok iyi bir t:ırzd~ 
karırlandık. Türk kadınlıeırun Vl\· 

ziyeti ha!<kmda muhtelif sualler 
üzerine, izahat verilince, az za· 

man içerisinde gösterilen terakki 
ve tekamüle hayranlık duyuldu. 
Yeni vaziyeti öğrenenler, bu hu • 
sustaki takdirlerini açıkça bildir • 
diler. 

Marsilya.da ve civar yerlerde 
belediye reisleri, kadın birliği şu.' 
be reiı1erile tanı~tık. Fransada en 
küçük ~ehirlerde bile kadın birli· 
~i ~ubeleri vardır. 

Baroyu girişinin 25 inci yıldö
nümü Pariste tes'it olunan Fran· 
:.-anın tanınmı§ kadın avukntbrın -
dan Madam Maria Verone §erefi· 
ne biz, Marsilyada iken bir çay 
ziyafeti \'erildi. Ziyafette biz de 
hazır bulunduk. Fransada çok 
muktedir kadın avukatlar var. 

Seyahatimiz esnasında, Niıte 

de üç gün ka1dık. Oradıı sulh için 
umumi bir miting yapı1dı. Beledi
ye reiıi, murahhasları kabul etti. 

Ne~ice itibariyle, seyahatten 
çok iyi intibalarla döndük. 

M O Sil O V A (lS0-1 m.) : ,I_ 
ıs Haber - ıs,ıo Haber - 22,BO ~ 

sızca neşriyat - 22,53 KJ%1l meydan -' 
Havadis. 

\' A n ş o \' A (IU~ m.) .; 

18,10 Pl!l.k - 18 Senfonik l<on!Ct' -
Ka.t'c kon.aer - 21 Opera. ~ 

..... WWW• ::tnl .. IWl 1- UMISITI I' '"""'~ 
1-Ialkevinde şiir güoıl 
!stanbul H:tlkevi Reisliğ!J1~ 

Bugün saat ( 17) de Evimizı~ ti_ 
ğaloğlu merk~:ı.inde ıiir günıJ J 
dır. 13 ili ·9 uncu uırlat• ,, 
Türk ~iirleri okunacak, Yatar; 
bi ve Behçet Ktmal Beyler t~ 
fından Yaıar Nnbi aeyin "lıı ~ 
çocukları,, isimH diyaloğhı 
nacnktır. Herkes gelebilir. 

Halk dersanelerinde 
çalışmak istiyenter ~ 

Halke,"innen: Evimizin. Jıl. 
dersleri ve kursları komites~ 
di ıubeaine kayıtlı aza ile ~ 
mektepler talebesinden bu t0 ıl. 
çalıımak arzu!unu göstensıif ... '°",I 
ları 11 - 4-1933 Salı gü~ 
(17) de bir top!antıya ~ğ ~ 
tadır. Bu ;Ji.nın daTetiye 1 
kabulü rica olunur. 
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KİMSESİZ 
-------- rtaldeden: Selimi izzet 10 rtisan 1933 -------

Yeni On kelımenlll kafŞl-ı lUnvu:mınıu:un gösterdiği yoldan llcrle • ı C:ılıll - Bllg{slı:, görgü&Uz 

1 
"' k il 1 l dik. Claiı: - Obbllıın tgl Ve U ani iŞ an Derece - BM:ımnk, kertc C'nll - 1'abn<'ıl<f~n 

t>Un~U parc;anın kısacası ı Etrafında dönen bir çok genç 
erkek vardı. Sanıyordu, ki bunlar· 
dan bir tanesi, parayı nazarı dik· 
kate almadan onu sever ve onunla 
evlenmek ister. 

O. tııttu''ll yolda bir l•:ıç bn~:ık dahıı ''- ı 1 - EFSANE: Masal, uydur- y\ikııcldl. · ..,..m t - ~,ıın!lıı, donmu,, kah 

ı•a ~diye G'<'nç bir luı:aır. B:ıbaın Ali xuri 
şa OHl)·or ve Şadlyf'yl yer yüzünde kimse

siz bırııl ı~·o ~ dl 
ma sö:r:, boş söz, martaval 

O kt>rtl'! ııevlııdlm ki ıılı~ anlatam&nı. 

nugün ıııcak iki 111.~rte dalın ~iikseldl. 

D~rktnnr - \'nnyıı.zı 
n 

J r. <;>D ye, bab;ıaınm ııvukntı :Sıı· 

ı: B ye gtdl • "" ltn~ 1 3or ... ııth: Bty, b:ı.h:ısındnn knla 
,
1 

ki dUkld\n kaldığını \C bunlardan d:ı 
Cı nr. llD<'.ak d 

Biz doğruyu istiyoruz, bize masal 

anlatma.' 
Uydurma sözler güzel olabilirse de 

Yn~dığlm yıın~·:ıusmıfa ı,ı anlatma~n ÇA· 

ıı,tım. 

IU . il) s ylrınl lira. geçeceğini söy _ 
~or. ı:-:ıdlye pa ,. )( • ~rıısiz .. :ı k:ılı!ı1rını nnhyor 'liC 

:~dlıılne bir I~ nrnmnk Ü7.<'r; n\'Ul;:n.•ın ~· ı-
ıtlunnc ı • "• 
delil nd<'n çıkı;)or. Çıkarken hnt::rma, gün· 

Fakat zaman bu zanmnı çabuk 
tekzip etti. Parasız bir kızla ev -
lenmiye lalip olan k;ımseyi göre • 
medi ve anladı, ki evlenmek için, 

onlarda doğrunun kıymeti yoktur. 

dı. 

Derman - GUç, ot 

Hastalıktan gUcllm tlilicndi. 
Yamrlı otlar (Ulclıır) beni aya~ k11ldır-

D•rıı - OğUt, bilik 
Bu iiğUdü klmdr.n alıhnım git yl'nıı ona 

~ ' nafnknsmı temin etmftğe mecbur oldu
u"nnUu b!r lıcre c1nha hııtırlıyor, hep buna dii -
,.... yor. 

Bu dü'1.ünce on ·ı·kı . k kendi muhitinden harice cıkması 
:r u J ı erme a - J 

Senin için söylediklerini dinledim 

hepsi boş söz, bir kulağımdan girdi, 

bir kulağımdan ç;ktı. 

Martacal atma! 
danış. 

orta mckt<'plerde her ~un altJ bilik oku-
dar dondurdu An" b" t"t .1 ı' ve kendi seviyesinden biraz daha 
.. · ı ır ı reme ı e . .. . . urperdi. a~ağı bır erhege kendısmi beğen-

2 - EHEMMiYET: Değerli o· nur. 

Taş dehli .. de w v d" dirmesi, sevdirmesi lazımdır ... 
... , agır, agır, mer ı- . 

venlere doğru y·· .. v b lad Buna da muktedır ol:ımıyacağı-
K 'd urumeee aş ı. 1 d F orı orlar ka,.anl 

1 
. d' nı an ıyor u. ıtraten yüksek his-

Şıı.diye, birde~bir 1 
t' ved sesBs~.zl . .1· li idi. Burnu büyüktü.Kimseye so· 

b 
1
. e our u. u un k l d l h en ığini bir kesel sann .. t O _ · u amaz ı. zzeti nefsi er ~ey-

cığa, tanların .. . .. 1::: ı. kra den üstündü. Hiç bir erkeğe yal • 
.. uzerıne o.urma ar· zusunu duydu.. K 

1 1 
t taklanamazdı. Bunun icin de ev _ 

b 
nran ı t a otursa ~ aşını dıvara da ' lenemiye::::eğir..e kanaat getiriyor • 

artık .. .. yayıp uyusa ve du 
duşunrnese, un 1ltlayclı ... Na- · sıl ya~ıy"c .. 

1 
Onn pek çok ki~i kur yapmıoa • 

:r ... agını, nnsx pera kaza · Y nacağını aklından çıkars3.ydı. lardı. Bu hususta hayli te~r ··• ""Sİ 
Dü§ünmcmek ! vardı. Etrafında dönederle, kur 
Bu kab'l · d'? B d ynp.ı tlarm maksadı, sırf vakit ge· 

• mıy ı. un an böyle, 
yegiine düşünce~i bu ola.cakt:. Nn· ç~•~.~k~. gönü! eğlendirmekt•. Hiç 
fiz Be · .. l hırı ı~aıvaca yann§mıyordu. Pa. • 

yın soz eri, hala kulakların-da,. nl d B 
1 

r ınz bir kı:? olduo., .. u için H:.; ........ 
.ı ıyor u. ir zammı ar, sa - - ., 

londnn salona gezen, herkesin ha· I'ikaha talip çıkmıyordu. Şadiy-~ 
§ı üntümle yeri o!an Şadiye, bu _ hunu anladı, anladıktan sonra da 
gün ekmek partısma muhkçtı. etrafındakilere ehemmiyet ver : 
~yle ya, babasının borçları öden- memiye ba~ladı. Sırf baba.sının 
~ıkt~n scnrn, eline ancak aç.lıktan hatırı için onlara güler yü:z göste· 
olmıyecek kadar bir para kala • riyor, fakat hayale bile kapılmı. 
caktı. yordu. 

Gene, iliklerine kadar ürperdi. Babası! 
~aknt ~tendini topladı. üst katta~ Babası ona, hiç bir zaman ma • 
~?en hır ayak sesi i§itildi. Biri ge- nevi bir destek olmamıştı. 0I}u sa· 
ıyordu. dece -çok sevilen bir arkadaşı 

Y Şadiye de, merdivenleri inmi _ muhafaza eder gibi- himaye et • 
c§lfldı. Af ağıda rik k ,.,.. . •' 5 '' ' h' nın önü d . ' ~ l§ apısı • '! ' •mP-"ı n11 1.mayenin kad • 

b' .. ~ e bıraz duraladı. Soğuk rini timdi anlıyordu. 
ı~ruzgar, yüzünü iğneledi. Yalnız, yapyalnız, kimsesiz ol -

ğır ağır, bozuk, çamurlu kal· duğunu acı acı bir daha hatırla -
dırımlardan yürüdü. Galatadaki dı ve bir daha -sanki ölüyonnu~ 
saate baktı. On bucuk gibi- iliklerine kadar ürperdi. 

- Erken, diye ;öyİendi d··.,·· Biraz durdu. Başını kaldırdı, 
ne d·· ·· , u~u • 

lut 
Değerli bir iştir ıakın unutayım 

deme. 
3 - EHİL: (Li), başaran, an

lıyan, karı, koca, yapabilen, iç 

yüzünü bilen, becerikli 
Hat;lrlar dördüncü seferde /stanbu· 

lu soyup sovana çerirdiler. 
Köylüler son asır içinde !;iehirlere 

ahın ettiler. 
Söylediğim adam bu iş i!in biçil-

miş kaftandır adamakrllı başarır. 
Karı koca ho~ geçinmelidir. 
Bu iş için, bile.Jı hir arukata danış 

ta ondan sonra mahkemeye git. 

4 - ELBET: lster istemez 
Bu iş ister isteme: böyle olacaktı. 

Ôzke daı:amız doğrudur. 
5 - ELİM: Çok acı, ıızı veren, 

çok ağrıtan 
Söylediğin şey çok acı. 
O günü andıkça yüreğim ne kadar 

aızl•yor bilsen. 
6 - EMANET: (Istılah) Şeh -

remaneti Rüsuıııat enameti, Bıra-
' 

kı, bırakılıp alınan şey 
Bırakıyı Madam Sultanaya bırak· 

tım. 

Bırakılıp alınan şeyler üzerine iş 
Türkçe9in· /japdn -adaTHlaro Osmanlı 

de emanetçi derur. 

7-EMARE: lz 
Polis eroin kaçak~ılarınm işleri 

hakkında yeni izler buldu. 

8 - EMEL: Dilek, uınut, umu

lan fey 
Konuk umduğunu değil bulduğunu Şefi~:~e, yavaş !avaş giderim. derln bir nefes aldı. 

O 

anım hem yeme"e beklı' _ Bu aralık gözü, bir evin pence • 
yor .k.d ı:. 1 • n ı ı e, yarımda orada bu- r~s:, al~ma asılmış bir yaftaya iliş· yer. 
bunuru".'. Herhalde Şefika Hamm tı. iş ıdarehanesi.,. Umulan §tyle ol<ln ıeyler biribirin< 

ana hır akıl ·· w • O Gayr· "ht' • b k pek benzemezler. ahb b ogretır. nun çok ı ı ıyarı, u evin apısına 

1 

b a ıvar • herkesi tanıyor. Elbet- doğru yürüdü. Ginn .. i, bir it is • 9 - EMiN: Korkusuz, doğru 
e ana bir İf bulur. temesi, hiç değilse bir fikir edin _ Burası korkwmz bir yerdir istedi 

1~ bulmak ! mesi lazım değil miydi? ğimiz gibi knn~abiliriz. 
Bu söz be · d E k Çok doğru bir adamdır. Çoluğunu, 

' ynın e çınlıyordu A- ~i ten bir adım attı. Kalbi sız· nasını büyül · I çocuğunu ona bırak gözün arkada kal-
hal l ' K anasını, teyzelerini ıyordu. Ama, bu acıyı neden du· 
YÜ ~larlını dü~ündü. Onlar, kuı tü: yuyordu? Bu eşikten giren binler· maz. 

§1 te 
0
rde b ·· ·· ·· l h io - EMNiYET: Dirlik, kor· 

diri ... uyumuş er, geniş se- ce ve inlerce kadın, kız yok muy· 
ere yadan l d ? O l kusuzluk, doğruluk ka~ . ıp ya§amı§ ar. Para u. n ar da bu memleketin ev • anmal< l" b ı k w 

1
• 

1 
lJlkede dirlik polisin çalıfmasiyle 

n f ' ::r u ma , ugra~nınk at arı değiller miydi? Onların ca· 
a aka t · · ' elde edilir. rınd b~mınıne çalışmak hatırla- nı, onların izzeti nefisleri yok 

A
an ıle geçmem isti. muydu? .. 
ına Şad' b' -bur n ıye, ıraz da, onların Yürüdü, merdivenleri çıktı. Bir 

eain~ c:l g~irdikleri ö.mrün seyyİ· kapıyı itti. 
B' ~ kınıyor muydu? Kapı açılırken, bir zil seıi et • 
ırden içind ·ı . iaya d e, aı esıne karşı bit· rafta çınladı. Büyükçe bir masa • 

ba.rd~ ;ydu, Kalbinde bir kin ka- nın ba~ında oturan şitman bir ma· 
Öl~ .. onra g~me yatıştı. dam ba§tnt kaldırdı. 

mı, 1 Uf, kemıkleri bile kalma - Kar~ısında Şadiyeyi görünce, 
o anlara k . neye arşı ısyan etmek, şöyle bir doğruldu. Hafiften gü -
Yarardı? H ~ A etıni,r · ayat onu maglup lümsedi, selam verdi, sonra gele· 

etınek~~ A~ık kmücadeleye devam nin konuşmasını bekledi. 
Nuri p n aş a. çaı·esi yoktu. Ali Şadiyenin nutku tutulmuıtu. 
tı.. Bunia kızlığı tarihe karışmış- Ağzını a~ıp tek kelime söyliye~i
gihi, bir ~··s~nı:;, s:ı~~ce bir kız yeceğini hiuediyordu. 
naınuaile u~ zı gıbı, şerefile, Madam, karşısındakinin sustu • 
ıa ols ça ııması, her ne i" olur- w •• •• d un Y gunu gorunce sor u: 
zıınd ' Y~pmaaı, kazanması la-ı. - Hizmetçi mi emrediyonu • 

Voyvod dd . nuz hanımefendi, ahçı mı, dadı 
karken a ca eaınden yukarı çı- mı? 
etraf ' hep bunları düşünüyor lna b lan d ' Şadiye müthiş bir kuvvet sarfet-
Filvak' a . a an ilerliyordu. ti, çenesini oynattı ve zorlukla ko· 
ğild' ~ gençtı, fakat çocuk de
tind ı. nasız büyüdüğü için, vak-

en evvel b"" .. .. k nıuıt uyumuş, adın ol -
nıu, u. Amma rahatta büyü -
tu. ' fımartılmı~ bir kadın olmut· 

nuşlu: 

- Hayır Madam, ben kendim 
iı arıyorum. İyi bir aile yanında, 
hem dadılık, hem hocalık etmek 

iıtivorum da ... 
(Devamı \ar) 

Türklerin buyrukluk ettikleri yer -

lerde o kadar korkusuzluk rardı kl 

herkes eı•lerinin kapılarını bile kapa -

mazlardı. 

Doğruluk ki~i için bir ordu sayıla· 

cak güçlülüktür. 

Yabancı Sözlerin 
karşılıkları 

/\adıl;öy Lisesi ho<'alannın 
buldukları karş•lıklar 

D f - Ko,·ına, ıı.svuşturınıı.ı itme 
Kııpıdnn dlll'nn:rı ko,·tıum • 
O b<'lA) ı U\"U,tunın<'ıya kad:ır nf'lf'r !:Ck-

tlm. 
Cıı ııtctln ltmıı gUrll bir 115<' ~uamaı. 

Defa - Kez (lebçc) 
Bir ke:T Allah dcıı" Şf'vkUe tıun. 

(SUle~·man çdcbl) 

DclMt>t - l\.lıwtıı:luk, (!i'IU>rmc 

Dcrll'me l!llcrlnde d<'~erli klAvu:dnğı.ınu 
~nden c lrgeme. 

llıı 1 1 başnnnaııı bilgisinin derlnlltlnl 

;östcrlr. 
Dt'r(! - okmo, araya ıııkı~tırma, topla· 1 

m:ı Şu 3aı:ıyı ı-nuıtenln bir yerine soluıver 1 
Toplanan 3 ardım pıı.rsııı kimseslı:Iere da-

fıtıldı. 

Delil - Klnur., tanık 
~fn llert 'lftrdUğUn tanığm rll"j(f'rl yok· 

tur. 

HO<'a bu blllj'(I tok lyl anla.ttı. 

Dert - Acı, t.asa, a{;rrı 

nu tarından knrtulıımadrın gitti. 
Ayrılık ııt'rııı içime çöktü. 
nıı nğrıdıı.n hn.llm l•iit\lll'~tl. 

Dl'ruhte - tTrıtUnc almn 
tl time nldıtı i,ıeri iyi bn~nyor. 

56 ıncı ilkmcktC'p hncalannın 

buldukları karşılıklar 

naknyB - Artık, kıılan 
R:ıs!ret - Uynnıklılt 
Bnıılt - Kolny 
Bnzan - Araınra 

BeJAhet - lludıılnJık 
l\emct - Kurtulma!~ 

B<'rb:ıt - Çok klitü 
Hetthet - Rolluk 
Beıtart1t - Sevlnc,:11.'ı olmıık. 
&,ı-rlyrt - lnrı:ınlık 

53 üncü ilknıektep /ıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Bllkaya - Geri kalan 
Basiret - Uyanıklık 

B:uılt - •••• 
nar.ım - Arada 
Bel~ - Kötülük 
Beltınet - Aptııllık 
Beraet - Temlıe c,:ıktn3 
Berat - Buyrultu 
n rbat - Kötturşme 
JJcrckd - Bolluk 
8r.şa~t - Gülı>.r yUıllUUk 
B<'$rl~et - ••••. 
Bezil - Eıılrgrmtml'k 

12 inci ilmketep hocalarının 
buldukları kar1J1lık/a1· 

Bakaya - Artanlar 
B:ıa.lrt>t - Antayı' • 
BMlt - Dilı 
Bar.an - Arasıra 

BelA - Sıkıntı 
BelAbet - Bönlillıi: 
Benı.ct - Kurtulmak 

Berat - •••• 
Berbat - Pis, borol• 
Bereket - Bolluk 
Be~et - Güler ytiı:lUllik 
Bı:şerlyet - J(lşlllk 
~zil, l>l'ı:l - Eıılrırmrnıl'ı. 

13 üncü ilkmcktep hocalannın 
buldukları karıılıklar 

Abeıı - Değmez 
Abuıı - Somurtkan 
Acayip - Şaetlacak 
Acaba - DUıtllnliJl'.('Ck 

Acelr. - Ç.abok 
Aoeml - Oörg'll!lllı: 
Acz - GUçsUdllk 
Actıı.Jet - Doğruluk 
Adet - Gllrcntk 
Adeta - Enikonu 
Adi - Bayatı 
Afl)<'t - Sağlık 

I 

48 inri ilkmektep lıocalarının 
bzılduklan karşılıklar 

Cadde - Anayol 
('ahll - Bllgl&l7. 
('&17. - Olabllt>n 

Oııll - Dllı:me 
Canılt - Donuk 
Canip- l'an 

cıasnıı -
Caı:lbe - Çeken 
Clndp - Çekici 
Qr.blr - Zorlı)"tm 

Ocpbe - YUr. 
C~rmh - Heslti 

17 inci ilkmektep Tıocalarmın 

huldukları kar ~·tıklar 

(larl'l - Kola3lıJ, 

Çr.hr11 - Vtır. 

Çl'll'nk - Çiçek çemberi 
Çemen - Ot 
Dafla - Koğan 

D:ıJ;d:ı.ta - GUrUlhı 

Dihl - l"Uk ek dU,tin<lf'll 
Dair - DönUrU 
Daire (hf!r manıı.~lln) - Konıık 

Dııva - •••• 
Debd be - Göııttri' 

Dt.h,et - ••.• 

'1 inci ilkmektep lıocalarının 
buldu/darı karrlıklar 

<Jııılclo - t~ıcı, yol 

.Cıınlp - lıan 

<'a.~us - Göı.t'U, duyurucu 
Cnıibe - Çekici, alım 
Cndp - Alımlı, rekcm 
C' bir - Zor 
Ccpho - ı·on 

Cerrnh - Yıınt1, keıılcl, onarıcı 

lstanbu/ 9 uncu mektep hocalarının 

buldukları kar~ılıklar 

<'ndde - t ııyol 
C'uhil - Bilgisiz 
<.'alı: - Doğra, olabilen 
Oall - l"apmacrl' 
Cnmlt - Donuk 
Cantp- Ya.n 
()ıı.sus - Ç.aout 
('117.lbc - Ç;t'kr.ıı 

Onı:lp - Çeklt'I 
C',eblr - 7.or 

Cc•phe - Yön 
Cerrah - KeS<"n 

' iinrü ilkmektep hocalarının 
buldukları karttılıklar .. 

(.1arn - Çıkaryol 

Çchrl' - lı"tiz. 

{lc'lt'nk - Takmak 

Çemen - Ot 
Dafla - ltıel 
Dağdağa - Gi\rUlttl, diıllince 

DAhi - YUk!!Ck 
D:ılr - Dönt>n, beıı:r.lyen 
Dılrc - Çevrik, konak 
J>ava - Soruk 
Dr.bdebo - Alay 
Deh,et - Korkunç 

U üncü ilkmektep h~alarının 
buldukları karşılıklar 

TAii - Ardı ıııra giden 
Tecil - Sona bırakımık, ''tacilin zıddı• 
Tı>dlp - U!ila eylemek 
T!!emmUI - Gereği gibi dU§llnmclö 
Tııennt - Ap yapmak 
TccssUt - Taaalanmak 
Toossür - İçlt't'lmck 
Tttsslls - Kökleşmek 
Tt>ehbllr - Sona bırakmak 
Ttklt - ğlnm1&Jbmıak 
Ttllf - UJ"ışup ccç.lnme 
Temin - Sallamlamak, korkUtnızell ya-

pmak 
Tesir - b; brrakma 

5' üncü ilkmektep lıoc.alarının 

bulduk/an kar.ş•lıklar 
Oı:ür - Suı; 
Ubde - (tlattıııde) Atnnds 
Ukde - DOytım 
Ulvi- Ulu 
Umam - BUdDn, bUtUn 
Unvan - Un 
Uw~ - Parça 
ücret - Ondalık 

t'lfet - AlfBkanlık 

1J5tat - Çok bilgiç 

12 inci Ukmektep hoealannın 

buldukları karıılıklar 
7.aı& - Artık, katkı, +, katma 
7.aman - Çağ 

Zat - il "t>kl,. kf 1, öı. 
İ'.ıf'bnn - Arık 

ZcbunkU' - AnkftfAln 
7.cki - Kcakln anlaJ"ll 
7..erre - Neııneclk 

:7.Awa.l - Slllnme 
Zlyıuct - Görmlye ıttme 
Zümre - Bölük, topluluk 

IS inci ilkmektep hocalarııtı11 

bulduklan karfllıklar 
Şer - KtltWUk 
Şahıs - Klmııe 

Şahit - .. "' 
Şahsiyet - Benlik 
Şaibe - Leke, pa11, yüz kAraın 
Şair - Söıı. dllttn 
Şatart't - Şenlik 

Şt!vk - letekUk 
Şart - Sözbatı, adak 
Şayia - Söz yaymu 

'9 uncu ilkmtktep hocalarırtın 

bulduklan karıılıklar 
Abes - Çirkin, boş 
Abu - Çatık 
Ar.alp - Şqılacak, ıörtUnıemlt 
Acabl\ - Öyle mi 
Attle - TP.Zt ~buk 
Acemi - BDmcyen 
Aciz - Becrlkslı: 

Aıtlll<"t - Dofruıuk 

Adet - Görent>k 
Adl'ta - Oldnkta 
Afiyet - fyllk 
Adi - A,afı 

Tatbikat mektebi hocalann,.,ı 

buldukları karı·lıklar 

Abes - Boş .az, bot lıt 

Abus - Allık, çatık 

A<"a31p - GörUlmernil 
Acabs - Ne biçim 
Act'lc - Çabuk 
Acemi - Oğrenmcmlt 
clz-~ksh~ 

Adalet - Denkli iş 
Ad,.t - Olageltm, Olaa1cl9 
Ad t:\ - 'J'ınkı 

Adi - naya~• 
Ari~ et - Sul'lık 



lzmirde ismet Pş. bulvan 
parlak merasimle açıldı 

(Bq tarafı 1 inci ayıfadadır) 

deliyı kemıek suretile bulvan aç· 
llllfbr. 

En önde Şükrü Kaya Bey oldu· 
la halde açılan bulvardan geçile
rek Gazi meydamna gelinmit ve 
lsmirlilerin ebedi minnet ve tük • 
ran hislerinin zeval bulmaz bir İ· 
fadeai olan Gazi heykeline alkıt 
tufanlan arasında Dahiliye vekili 
Bey tarafından bir çelenk konul· 
DlUf ve böylelikle merasime niha· 
yet verilmittir. 

Dahlllye Veklllnln nutku 
Sevıili yurttaılarım, lzmirliler, 
Güzel lzmirimizin, güzel yolla· 

nnclan birinin ismet Patanın önlü 
dile amlması gününde aranızda 
balunduğuma çok sevınıyorum. 

:lmnir heınterisi bulunmak ve bir 
ftkitler İzmir belediyesini temsil 
meauliyetini lafımıt olmak teref • 
leri aevincimi çoğaltıyor. Türkün 
llüyük evlitlanndaı1 ve Gazi in • 
lalibmm yüksek kahramanlarm -
dan büyük davlet adamRnız lımet 
ataYI daima sevgiyle ve saygıyla 

•mak onun doğdunu gören için 
.ıhette sogıu kabartırıcı bir 
llünüttür. iftihar ettiğimiz ıe • 
reflerin kıymcllcrini ve muhafa • 
alarmı bilen ve onu söyli · 
yerek terefini artbrma bir mil • 
lelin çocuklarıyız. ismet Pata • 
JI, onun yilluck ve mümtaz ,ah • 
iliJtttti"ini memleketine yaphiı ve 
hıPlllıak:talö. hizmetlerini ve büyük 
telimizin beiendiii ve takdir 
Mlili her güni<ü muvaffakiyetle • 
riai velevki bu veıile ile olsun 
i~ ... ıak milletç" bilineni tekrar • 
mr. Fakat onun milletin hayat ve 

·Jet ahalarında her gün biri • 
_._.,. tfkip e4en lll.llftffakiyetli 
~--· ti" -aürerek aevinnıek ve bu • 
....._ ö'riinmek Gazi inkılabını 

eden Türkler için haklı ve 
jerindedir. Ulu Reisimiz 

"'nin kurtancı ve kurucu inkı • 
hamle ve hareketlerinin ge • 

lllBll~ ve ıayelerini en iyi kav • 
ve onlann her birini tahır 

ailll kuvvetli bir ülkü edine -
imklnlarm ve ihtimallerin 

llttiilld• kuvvet Ye kudret sarfile 
ikatta en muvaffak olan da 

Herkesin uf&k bir müıahede, 
bir tetkiki" vereceği bu bük • 

,.aimz tahsl ıöriitlerime ve i • 
lraıma bakarak söylemiyo • 

Her göriiftüiiimden aldı • 
intiba da budur. 

Bana üatünde büyük Gazinin 
awııa ... "ınde ve yazılarında bu bük • 

ve inanm açık ifadeleri pek 
• Gazi Hazretlerini dinle • 

terefine ve zevkine mazhar 
.... ...-ııu gönüllerinde ismet Pata 
Jıldlmcla böyle iltifatlı ve tek • 

• miaaller çok yer tutar. Bir 
TGrlder ıibi ben de Gazinin 
ilhammm, her telkinin mem • 
• ve milleti kurtaracak bir e-

•J.UDD· Vazife ve vaziyetin 
olana olaım onun emirlerinin 

tahtl bir teref, milli bir va • 
tanmm. ismet Pata hakkm • 

h6yiik aaygılarmun üıtünde 

ilim bu aözler mazur görü • 
Milletime borç bildiiim 

eı.dendir. lsmet Pata a • 
Gazi heykeli bulunan bir 

Yerilmeainde bu itibarla 
ft iabetli bir bulut var • 

Banu dütiinenleri ve yapan • 
k yürekten kutlularım. 

~ Guinba biz tim•line 
- 18.-Gaii ıayeye u • ........ '* yolun bqlanp:r çok 

lallllanladtr. Bu yolları geçmek 

çok mütkül Ye çok 11brapb olmuı· 
tur. Bize bu yolu açmak için aa· 
vaıan ve kanlannı ve canları
nı feda eden kahraman orduyu 
ve onun muhteı·em ümera ve zabi
tanım hürmetle aelimlanm. Bu 
yolun açılması ve bu adın konul • 
ması vesilesife 7orluklar ve aüç • 
lükler içinde muvaffakiyetler gös· 
teren lzmir belediye meclisini ve 
onun isabetli karan ve direktifle • 
rini liyakatle ve muvaff akiyetle 
tatbik eden muhterem belediye 
reiıi Behçet Salih Beyi bu itlerden 
en mesul bir v"tandat sıf atile hu • 
zurunuzda tebrik etmek benim i • 
çin zevkli bir vazifedir. Beledi • 
yemize yardun eden halka ve vi • 
liyet erkinma ve Vali Pataya da 
ayrıca t99ekkür ederim. 

Vatandatlnr, 
Gazi inkılabı. cihanı asırlarca 

iıgal eden çetin ve mütkül bir 
meaelenin Türkler lehine halli da
vasıdır. 

Gazi inkılabı diye bir kül ha -
linde ifade f!ttiğimiz kurtarıcı ve 
Yatabcı ileri hareketlerin her biri 
çetin meselelerdir. 

Ve kurtuluı için bunları batar
maktan baıka çare yoktur. 

Elde edilen muvaffakiyetlerin 
ve zaferlerin te"Yİnci yapılacak it· 
lerin ve onlarm ıüçlükleri unu· 
tulmamahdır. 

Siyasi istiklal kazandık. lkti • 
.. di istiklali kazanmak yolunda • 
yız. Tarihimizi bulduk. Oz dili • 
mizi öjrenmekteyiz. 

içtimai hayatımızı, bizi daima 
ıeri çeken bailardan kurtardık. 
Memleketimizi teknik olarak faa • 
liyet çenberlerile 6rüyoruz. G& • 
zinin her sahada yapbiı ve 
gösterdiii her yenilik ve inkilip 
ehemmiyet ve lüzum itibarile bi • 
ribirinden ·aynlmıyacak kadar 
Türkün tarihile- ve iatikbalile 
alakadardır. Cihan milletlerinin 
maaleaef ıeçirditi zorluklar a • 
rasında, eğer iktiaadımızda, 
maliyemizde istikrar varsa inkı • 
lap kuvvetile Vf hızile alman 
yüksek dütünc" mahsulü tedbirler 
sayesindedir. inkılabımız te -
kimül ettikç~ ve bizim inkılaba 
merbutiyetimiz ,.e imanımız art • 
bkça Gazi Türkiyesi daha kuv • 
vetli olacak ve o zamaıı Türk mil • 
Jeti tekrar medeniyet ve irfan yo • 
lundaki tarihi yolunu tekrar ifaya 
bqhyacaktır. Türkler Gazinin 
itaret ettiği inkıllp hamlelerinin 
ön saflarında lıer zaman olduiu 
gibi, daima l:zmirlileri ve lzmir 
gençlerini göreceklerdir. 

Hemıehriler, 
ismet Pata. Gazi heykelini a • 

çarken milli muvaffakiyetin en 
kısa yolunu Gazi heykeline töyle 
anlatıyor: 

"Sen y&f&, senin arkandan mu· 
hakkak muvaff akiyetle yüriimenin 
daimi bir inıiralu vardır.,, 
Belecllye relal Dr. Behçet 

Sallh Beyin nutku 
"Muhterem DNıiliye vekilimiz, 

Kahraman müfettit p&fUDız, aev· 
gili hemterilerim •••• 

Güzelleıme ve yeniletme itleri· 
miz çok. lzmirimiz lnnet Pqa a· 
dı verdiiimiz bu aevıili balvarla 
en mühim ihtiyaçlarından biriıini 
daha b&f&l'IDıt oluyor, bu ve bu • 
nun gibi eserlerde ıWerir ki, te • 
birlerin yükaeliı ve ıüzellewmele • 
rinde halkmm medeniyet konfor • 
larmdan iıtifade edebilmelerinde 
belediyelerin pek mühim vazifele-

ri Yardır. Bb bqün itte yapılan olan milli kültürümüzün her yer• 
bu mühim vazifelerden birisinin de ve her sahada yeni yeni hamle
ifasından doian se'9inci ıöıter - lerle inkitafım temin eden Gazi 
mek için burada toplandık. Bu Hz..nin yolu üzerinde gidiyoruz. 

Müskirat inh • 
rına vaziyet : 

bulvann açılması tehrin yanmıt itte bu yol bizi ismet Patanın <B&f tarafı ı ınct • 
ve yanmamıt parçalan arasındaki sekiz ay evvel kütat resmi ıaha· setlerine rağmen • piyasada 
çok lüzumlu bağlantıyı temin et • ıında: edilen rağbeti bulmasına İ 
ti. Halk, dar ve dolambaçlı yol· "Senin heykelin Türk milleti • yoktur. 
lardan kurtuldu. Mesafe kısaldı. ne büyük davasını daima hatırla· ' Aldıiımız mevsuk mal 
Şehrin imar sahasında yeni yapı· tan yanılmaz bir itarettir,, göre ·Müskirat inbiıarmdaki 
lan, fakat rabıtasızlık yüzünden Dediği mukaddes yere, Gazi ziyeti tetkik eden bir müt 
tefıirden ayn ve rağbetsiz kalan heykeline götürür. mütaleasını fU manalı cümle 
binalar tenlendi, canlandı. Yukar· Burada bu yoldan geçerek ora· hüli.ıa etmiıtir: 
da oturan kesif bir halk kütlesine ya gideceğiz. Ümit ve neı'emizin - Mal var, lllÜfteri yok; 

ıeniı ve nefes alacakları bir yol timsali olan ıu taze çiçeklerimizle 1 var, mal yok! 
hazırlandı. Şehrin içindeki itçileri· sevıi ve saygılarımızı kana kana Hakikaten bir sene içinde • • 
miz it ocaklanna daha yakın, da· onun yüksek huzurlarına ıunaca • sal edilen inhisar likör) 
ha sihhi bir yoldan az yorularak ğız ve diyeceğiz ki: stokları, dün yazdıt1111ız ıibi, 
ve tqıma vasıtalannın her türlü "Çok sevdiğin Türk milletinin qağı bet on ıene ihtiyaca 
taarruz ve tehlikelerinden kurtul· binlerce yıllar Adkenizde tuttuğu gelecek derecede fazladır. l 
mut bir halde gidip gelebilecek - mevkiin bütün icaplarını tanıyan tarapları da böyledir. Fakat l" 
ler, otomobiller daha az benzin lzmirliler senin kurduğun yeni 1 ler memleket ihtiyacından f 
sarfedeceklerdir. lıte bulvarın bir yurda, yeni rejime, yeni medeni • ıaraplar da piyua fiabnclan 
taraftan bu ve bunun ıibi bir çok yete layik olmıya çalıtıyorlar ve yüksek olduiu için müıteri 
ihtiyaçlara cevap vermesi, diğer çalııacaklardır. mamaktadır. Diğer taraftan 
taraftan lzmirin pek sevgili evli.- Türk lzmirin iman bütün vata· leketimizde aenede üç ·milyon 
dı olan ismet Pata adile süslenme· na ıamil bir sözellik ve varlıktır. kadar soma sarfolunduiu 
ıi hepimizin daha çok sevinmesi· yaşa.sın Cümhuriyet ve Gazi, ya • Paıa bahçesinde bütün iatilual 
ne ıebep olmuıtur. fasın ismet Pap!..... biliyeti beş alb bin kilodan i 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bir fabrikadan baıka soma fa 
Efendinin bu açılma bayramında Telgraflar kası yapılmamıttır. Bu noktai 
batımızda bulunup bulvarı açma· IZMIR, 9 (A.A.) - ismet Pa- zardan milyonlarca kilo aoma 
lan da tehıimiz için ayn bir maz - fa bulvarımn açılma resmi müna • fedecek mütteriler hazırdır. 
hariyet olduiundan kendilerine sebetiyle lzmir Belediye reisi Dr. kat bunlar da idarede iıtedikl 
bilhaua tükranlanmızı ıunarım. Behçet Salih Bey tarafından Gazi ni bulamamaktadır! Bu ae 

Aziz bemterilerim; Hz.ne, Baıvekil ismet Pata Hz.ne inhisar idaresi kendi mübtaç 
Bu bulvarın yurdumuzun çok qağıdaki tel yazısı çekilmittir: duğu ıomayı hususi müeueae 

deierli evladı 1884 eyliilünde iz· Cümhur Rni.~i Gazi Mustafa yaptırmaktadır! 
mirde doğan ve ilk tahıilini bura· Kemal Hz.ne Bir taraftan memlekette 
da gören istiklal harbinin kahra· "Harp meydanlarında olduğu de ancak otuz bin litrelik likör 
man ve muzaffer kumandanı, in • gibi, Cümburiyetin kurulan aü • tiyacı varken üç yüz, hatti d 
kılip hükUmetinin muvaffak Bat· nündenberi bQfanlan büyük itle • yüz bin litre istihsal kabiliyeti 
vekili ismet Pqa Hz.nin adile rin hazırlanıtı ve yapıhtlannda fabrika yapılması, diğer ~ 
ziynetlendiiini ıöylerken hepimi • daima ıtıklı izleriniz üzerinde yü • üç milyon litrelik aoma ihtiy 
zin yüreğinde akıp tqan aevgi ve rüyen kıymetli it arkadaıımz Bat· kartısmda sadece bet alb bin 
sayıılan açıkça ve kat'iyyetle ben vekil ismet Pata namma yapılan relik bir fabrika yapmakla i • 
ifade etmit oluyorum. bulvarın açılma bayramı Dahiliye edilmesi nasıl bir mantıkla tef 

lıtili ve esaret giinlerinde yas· vekili Şükrü Kaya Beyefendinin ve izah olunabilir? Dojrusu 
lara bürilnen lırmlr, lt.tikt.:ı, iliti • vo buyuk Dır naık kutıesının nü· j ıuale cevap ouıma m~mı 
lil, inkılap atkile yanan lzmir ve zur ve cotkun sevinçleri içinde ya· ğildir. 
bütün bu yeni tarihleri aclrm adım pılmıtbr. Acaba bu itlerde besapıı 
takip eden, gören, bilen biz Gazi Ege kıyılannda Türklüğün e· ve idaresizlik kimlerin eserid 
nesli, cümhuriyet çocukları, elbet· bedı bir timsali halinde yükselen T 0-- T . ti. 
te lımet Pata adı üzerinde fazla heykelinize giden bu yol lzmirli. • • • cemıye 
bir hassasiyet ve heyeu.nla titri • lere kurtuluş ıl\\·atının büyük gün- 1 derleme 

lerinin büyük heyecanını bir kere ge en yeceklerdir. Türk yurdu için bu • , 
lunmaz bir talih eıeri olan sonsuz daha yaıatmı§ ~e Ulu Kurta~ıcıy~ fişleri 
bir ilham ve kudret kaynaiımızı kartı yüre~lerınde beslbe~ıkallekırı ANKARA, 9 (A. A.) - T 
1 f. · G · H · kı sonsuz sevgı ve saygımn ır f 

u nu te ımız azı z.nın en ya n tufan halinde bir kere daha ıök • Dili Tetkik Cen1iyetinden: 
ve en emin bir ıili.h ve ülkü arka- lere yuı""kselmesine vesile teıkil et· nihayetinde vilayetlerden 1 
d .. ı olan ismet Paıa, yalnız cep· f' 1 • 34 b. 30 ~ · t• derleme ıt en m 
belerin kudretli ve muvaffak ku • mış ır · hah--· 

lzmirlileriiı gönüllerinden tatan varmııtır. Martın aon .-~ 
mandam değil, aciz keyif ve he • d ı f. 1 14 

bu büyu""k ıevgiyi halkın umumi çinde yeni en gc. en. ıt e.r 
vesine dütkün milleti sevk "Ye ida· B f 1 li 

kab·ı· t• d ah ...... deı·ene- arzusu ve toplu olan tehir meclisi 780 dir. u yen· ıt er Ti 1 
re ı ıye m en m • - ·· ı 1 • 
re saltanat idarelerinin ıeneler .. karariyle en derin saygılarımla fOY e ayrı ır. 
denberi biribirinden alır ce hay· birlikte yüce tefe ibliğla bahtiya· Amaıyadan 41521, 5 Bil 
• . .. rim Ulu Gazi.,, 1930, Antalyadan , 
ııyeqiken muahedelerle bogul • ı / mi beledi ,_. 319 Doludan 66 Bordurdaa. 

ak • .1 T"" k .11 f Lo z r ye re1eı , , 
m ııtenı en ur mı e ıne • 8 h--' Salih B dan 6!), Çorumdan 

ıh .b. k l" . b"'t"" Dr. e, \''"'• ursa zan ıu ü ıı ı, e ımenın u un H D · l'd 413 Divarı · Başvekı"l tsm"'t Paşa z ne enız ı en , ı manaaiyle terefli bır ıulh te arma· " · . 

i ed 1 b. d" ı at, "'k "Büyük adınızı taşıy:ın l::u!va· 187, Edırnedtın 108, DA91!" 
an en o gun ır ıp om yu • E · d 310 

ıek bir devlet adamıdır. Bunu ta - rın muhterem vekilimiz Şükrü Ka- 331, ~ın~aa .an , 
k. d ı d d d d ya Beyefendi tarafından halkın dan So, ıkıtehn den 184, 
d~p 1 e en dsene ·:io~a ~ . ~ ;.n coıkun sevinçleri araamda yapı • tepten 32, Girt>aondan 114, 1 

kanın enmb~ en·ııı t• bp ıçı~~ elet • lan açılma bayramı münasebetiyle müıhaneden 44, lçelden 
an ır mı e ın qve11UL va· . buld 3082 ı · dea 

zifeıini yapan bu millet adamı bü- lmıirlilerin derin saygı ve sevgı • lıtan an , zmır 
-:~1- eaz· . b b. "b .. d d lerini yüksek huzurunuza sunmak- lıpartadan 78&, KutanllOll~ 
, ua ının er ın ırın en e • · d 863 
terli fikirlerini ve eserlerini tat • la duyduğum ze"Yk ıonsuz~ur.,, ~7, Kayaen f'D • ' 6' 
b.k d T"" k ümb • f · ·ık lzmlr beledıye reiai lınden 138, Kc.caebden ' 

ı e. en ur c. uny~ ~n~n 1 Dr. Behçet Salih niaadan 120. Marattan 158, 
tereflı ve kuvvetlı batvekılıdır. . d 20s M "'I d 27G. 

ı . . h 1 t p H ti • • sın en , . ug a an 
tmet Paıa, ıenıt onar are • sme aşa azre ennın d d 117 O d d 99 

· "' een , ruan ' 
ketleriyle her memleketin gıpta e· doğdugu ev d 274 Samaundan 144 
deceii asayiı ve idare ıükiineti IZMIR 9 (A.A.) - lzmir be· ze etann 317, s· tan 131. 
·ı d b k . . ükram" , nop ' ıvas 
ı e e er eıın mın?et ve t • lediyesi Bqvekil ismet Pata Hz. kirdağmdıın 169, To11ra1.-. 
nı kazanmıfbr. Dünyamıza çok nin doğduğu evi tespit ettirmittir. Urfadan 119 Zonpldaktall 
uyıun bu tekil ve halimizi~ ç?k Bu evin duvarına albnla yazılı . . . • 

1 

• dl 
mes'ut ve bahtiyar bir mılletız. "I et p b d d ı .. tur lının dıkılmeıı hakkıad 

ım ata u ev e opnuf b. l"'k f 1• Batımızda ulumuz aziz Gazimiz 1884 üml" • • h . b. t b 1... ır a a a ve aa ıyet uva.ıı...-
" c eıını avı ır a e a b . • • • 1 

olcluiu halde durmayıp dinlenme- k __ 1.... br. Bu uıusun temını ıçdl 
b 1. d ona~.,.rA d ür kk b. k mite den mütemadiyen hareket a ın e I . d I p H en m e ep ır o 

yürüyor, yeni yeni eserler meyda· zmır e ~~et aşa . az- etmiıtir. Bu komi~ _ ...... ,....~ 
ne ıetiriyor, medeni aleme hiz. retlerının heykelı ler hakkında tel_u:ımızd•. 
met için biç bir fırsat kaçırmıyo· IZMIR, 9 (A.A.) - ismet Pa· makta olan Dahılıye vekiB 
ruz. Bu medeni alemde tarihi ıa bulvannm açdma resmi, müta· Kaya Beye llzmı gelen 
ve terefli mevlriimisi ispat edecek rünileyh Pata Hz. lzmircle heyke- bulUDDIUf ve faaliyete 
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-···········································-----···· 
Avrupa ve Amerikada
kilerden üstün kadınlar 

Yer yüzünün en yüksek tepesi de 

San Blaslı bir kaynana, birkız çocuk babası 
oluncuya kadar, damadına hükmeder ! 

iradesine ram oldu ! • 
ınsan 

Tarihte ilk defa olarak Himalaya'nın Everest 
şahikasının te~~sinde uçuldu ve resimler alındı! 

. Bir taraftan Avrupa ve Ame
rıka kadınları, erkeklerle ayni de
recede hak ve mevki iddia ve bu 
hususta kısmen de muvaff akiyet 
elde ede dursun, vahşi, yahut yarı 
ve.ya dörtte bir vahşi diyebileceği
nıız, herhalde medeni hayattan 
~zak bir yerde yaşıyan bir kısım 

rine, hu alim, lstmus adasına gi - / 
derek ora kadınlarının hususiyet
lerini araştırmış, onların hak ve 
mevki üstünlüğünü tespit elmiştir. 

Amerikalı arkeoloji alimi A. 
Hiyat Verrilin tetkikatma göre, 
San Blas hintlilerinin karıları, ta 
eski zamandanberi erkeklerle mü-

.. adınlar, bu sahada onlardan çok savi hak sahibidirler. Kavimleri
uatün vaziyette imişler. Çok üstün 
ve çoktanberi böyle! 

Bunu, Cenubi Amerikada, Pa
namanın cenup tarafındaki lstmus 
~dalarında tetkikat yapan Ameri -

dalı bir ilim haber veriyor, "Me -

nin idari işlerine onlarla beraber 
karışmakta, verilen kararlar da 
reyleri alınmaktadır. Onların ka· . 
dınları, tam manasile hür ve her \ 
işte kat'i rey sahibidirler. } 

enA h 
h 

1 ayatın kadınları, bu sahada 
a r 

1 
Y 1 geride kalmış bulunuyor -

art d" .,, ıyor 

A Hak ve . . . . . mevki itibarile, 

Hatta, iş bu kadarla kalma • 1 
maktadır. idari işlere karışmakta, 
karar vermekte müsavi rey sahibi 
bulundukları bir tarafa bırakıla -
cak olursa, bir bakıma erkeklere 

Resimler : Hlndlatanda 1'araCjl'de Everest tepesine c;ıkmak ic;in tecrUbe uc;uŞıe;ıtİa -
hazırhk _ TayYarenin pilotu MUllzim Mak intazer - Sefer heyeti reisi Lord 

Klaydesdel - Rasit Kaymakam Bleker - Karac;i'den tayyarenin hareketi -
Tayyare Everest UstUne yükselirken •• 

hak:.m bir vaziyettedirler. vrupa ve Amerika kadınların-
dan çok üstün vaziyette bulunan d d 
k d ı Kaynana ve ama ı 

a ın ar, lstmus adalarında ya§ı - Mesela lstmus adaları sakinle-
Yan San Blas hintlileri denilen 1 "ki k rinin hüküm erine riyayet ettı e -

avmin kadınlarıdır. 
ri kanunları, şöyle bir kayıt koy • 

imdada ça~ırış f muştur: "San Blas hinlilerinden 
San Blas Hintlileri, kanlarının 

t bir erkek, evlendiği gibi kaynana-
Clnizliğini gidermemek için, ana-

h sının her dediğini yapmağa mec-
ne alini almış bir titizlikle yalnız 
k burdur. Onun emirlerinden dışarı 

endi kavimlerine mensup eşlerin 
b · b · l çıkamaz. Kaynananın hükmün-
ır ır erile evlenmesi prensipini k 

ta.k" d den, ancak, karısı bir kız çocu ıp e erlermiş. Son zamanlarda 
n"'• l b ' du··n"'aya getirdig"'i zaman kurtula· ..... ı sa - elk" d · · · l J 

S • ı e sevgı tesırı e - b k 
an Blaı hintlilerinden iki deli- bilir. Erkek çocuk, ha asının, ay-

kanl A "k nanasına itaat mecburiyetini orta-
1' merı alı iki kızla evlenmiş 

ve hunları adalarına götürm .. I dan kaldıramaz.,, 
Cok d uş er. k 
- geçme en, bu iki Amerikalı Bu kayıt, nasıl? Gene Ameri a-
k·z~an, Amerikaya şöyle bir haber Iı alimin tetkikine göre, San Blas 
g~lıyor: "Yetişiniz burada h " · kavmine mensup erkekler arasın-
~· ı urrı-
.rdet ve hayatımız tehlike altında! da elli, 1Lllmıt yatında bulunanlar 

erhal A · " b" d , merıkalılar arasında he- varmış, ki kaynanalarının ır e-
Yecan, teiaş. . . . Bir imdat heyeti diği, iki olmazmış. Bunlardan ba
s T ... eçı ıyor, Yola çıkıyor. Heyet, ça- zılarmın, hatta bir düzine erkek 
~ırıldığı Yere varınca, tahkikata çocuğu bulunduğu halde!.... De-
aşlıyor, iki Amerikalı kızı ve ko- mek oluyor ki, damat için, bir dü· 

calarını dı·"' ı·ı · · k k - h" f d . ' ger yer 1 erı sorguya zıne er e çocugun ıç ay ası ve 
~ekıyor. Nihayet §u anla-.ılıyor: kıymeti yok. Bir düzine erkek ço-
B "k· ~ h .u 1 ı Amerikalı kız, San Blas cuğa bedel tek kız çocuk, daha 
ıntlilerile Amerikada, kendi faydalı, daha kıymetli. Çünki, 

nıenıleketlerinde tanışmışlardır. kendisi kaynanasına esir olmaktan 
}k• d l"k k 

• 
1 e ı anlı, tıpkı Amerikalılar urtarabilecek. O da günün birin-

gıbi giyinmiş, mükemmel İngiliz· de başka bir damadı esir edecek, 
ce konuşur, medeni hayat icapla • kaynanalık hükmünü sürmek üze· 
rını benimsemiş olarak karıılarına re! ...• 
Sıkınca, kızlar, onlarla düşüp kalk 
tnakta, sonunda evlenip onların Kadın " Efendi ,, dir ı 

tneınieketine gitmekte tereddüt işin hu tarafı erkekler için §Üp· 
~emiıler. Fakat, oraya gidince hesiz hiçte hoş değil. Lakin, ka • 

h
1
'. değitmiı. San Blas hintlileri dının da mecburiyetleri var: Ev 
ılh ' . 1 . d k . . k le :'-'sa kadınları, kavimlerinin ış erın en, yeme pıfırme ten, ça-

b. llıız kanlarını beyaz ırka mensup maşır yıkamaktan, çocuklarına 
dır .kadın almakla "kirleten iki bakmaktan, onları büyütmekten, 
elıkanlıya ayni zamanda 't' b"• sepet örmekten, zahire istif etmek· 

orıl , a n , ı ı G . 
arın Amerikalı karıların k ten yalnız kadın mes u . erçı 

ate . a arşı b . 
. ! Ptiskünnegw e koy lm l K bunlar birer mec urıyet, amma .... 

Vıınt u uş ar. a- d h d . 1 .• 
.. erinin kanununa · t . l"k araştırma biraz a a erın eştırı -go t rıaye sız ı k" 1 erdikleri to"'hm t" it d b ı lince, gene kadının hak ve mev ıı tak 1 e ı a ın a 1 • • 

1 an iki delikanlı b .. . ağır basıyor: Bu sayılanlar harı· 
n .. ,. k• , unun uzerı- . d h" b" . .. ... 

.. :Te ınmişler karılar n d 1 cınde ka ın, ıç ır tf gormege 
-ıın. b" , ı ı a a arı- . . ..k 
t ır köşesinde yaln b 1 zorlanamaz. Kendısıne yu ta§ıtı· 
erk d" ız aş arına I k? K d 
ı e ıp, Yanlarında l I amaz. Yük, ne deme . . • . a ın 
!le ''h·· n ayrı mış ar. . b" k 

altı urriyet ve hayatımız tehlike çeşme başından evıne ır ova su 
· rıda !, feryatların b b" b bile taşımaz, bir kova su taıımak, 
•ıni ' ın se e ı u .. 
·· .. '· Giden imdat he t" b onun kadınlık ıeref ve ıtıbarını 
ogre . ye ı, unu k ·ı . K b . . . 1 .k 111nce kızları al t k A e sı tır. ocası u tf ıçın zor arsa, 
rı • ıp e rar .me-

aya getiriyor. . . . boşanma istiyebilir ! Sonra, - ka· 
A1t1erik . . dan üstünlüğüne delil bu mu?,, 
B hA . ah Ahme göre diyeceksiniz. Herhalde bu erkek -

ihti u adıseyi öğrendikten sonra nunları gayet sarih • evin, evdeki 
mat "S BI k d 1 h"b" k Avr an as a m arının eşyanın ve tarlaların sa ı ı, a-

Tarihte ilk defa olarak yeryü • sür'atle hareket eden boralar, . bu 
zünün en yüksek noktasına var - havalide tesadüf edilen en tehli -
ınak mümkün oldu. keli manialar arasındadır. Bu -

Bir kaç gün evvel Everest ıa - nunla beraber hararet derecesi 
hikasını ke,fe memur olan heyet sıfır altı- 70 derecede idi. 
iki tayyare ile bu phikanın üze - Tayyareciler, keşif esnasında 
rinde uçmuı ve onun bütün sırla - fotoğraf makinelerini son derece 
rını meydana dökmüş, resimleri maharetle kullanmışlar, sinema 
almıya muvaffak olmuştur. operatörü vazifesini muvaffaki • 

Everest şahikasını keşfe çıkan yetle ifa etmiştir. 
heyet, dağın etekinden başlıya • Kaymakam Blacker bu mühim 
rak 160 mil mesafeyi geçtikten seyahati ıu ıekilde anlatıyor: 
sonra yedi mil kadar yükselmiş, "Hareket ettiğimiz sırada ya -
Everest üzernide dolaştıktan son - pacağrmız bütün işleri tespit et -
ra tekrar geri dönmüştür. tim. Bunlar tam t16 işti. Bunların 

Bu muvaffakiyet tarihte ilk de - hepsini ayrı ayrı izah ettim. Çün -
fa kazanılıyor. Ye insan gözü kü bunlanrı birini ihmal etti -
ilk defa Himalayanın en yüksek ğimiz takdirde işlerimiz berbat o -
tepesini görüyor. Jurdu. .Mesela fotoğraf makine -

Everest şahikası 29,000 kadem }erini maktinde açmamak birini 
yükseklğiindedir. Bu şahikanın çok miihiın bir neticeden mahrum 
tepesine varmak için şimdiye ka • bırakırdı. 

podralardan bulutlar teşekkül e • 
diyor. 

Everest'in tepesi üzerinde yük· 
seldikten sonra tavzif ve tarif et • 
tiğimiz mavi bir semaya doğru 

yüksclmiye başladık. 

Everest şahikası, Hiınalfıya -
nm en yüksek şahikası olduğu 

halde gözlerimiz bizi aldatıyor, ve 
ona mücavir olan şahikaalr daha 
yiiksekmiş gibi görünüyordu.,, 

Bu keşfin bir çok ilmi netice • 
leri vardır: Bu ketif sayesinde 
dünyanın haritasız kalan bir ıa • 
hasının haritası yapılacakbr • 
Bundan baıka dünyarln• eli yal 
sek ,ahikasını seyretmelt iı'nlltH' 

hasıl olacaktır. Yakında dünya • 

nın bütün sinemaları, Everest da • 

ğının ~imdiye kadar meçhul kalan 

bütün havalisini gösterecek ve bu 
sayede dünyanın er. nadir man • 
zaralarından biri kolaylıkla gö • 
rünecek ve tanınacaktır. 

dar bir çok teşebbüsler vuku bul - E\•erest'in tepesi kar içindedir. 
muş, fakat hiç biri de etice ver - İs, şiddetli rüzgarlar ortalığı mii -
memiştir. temadiyen podralıyor ve bu beyaz 

Nihayet son defa tam ve mü - .......................................................................................... . 

kemmel hazırlıklardan sonra ha • Darülfünunda imtihanlar 
reket edilmiş, Lord Ceydesdale 
ile arkadaşları şimdiye kadar ya . Darülftinundi\ yapılacak ısla -

ltf aiye mütehassısı 
İstanbul için Avrupadan getir• 

tilecek itfaiye mütehaaam için be· pılamıyan işi başarmışlardır. hat dolay11ile darülfünunun Ma· 
Lord Ceydesdale bu mühim yıs sonund~ ilgi\ edileceği ve Ha- lediye tarafından Ankaraya müra

- ziranın bi~·inc1f:n itibaren yeni macerayı şu şekilde anlatıyor: 

"3 Nisan sahahr saat 8,25 te 
tayyarelerimizin ikisi de uçtu. 
Evvela yavaş yavaş yükselerek 
(10,000) kadem irtifaa vardık. 
Buraya vardığımız anda, ısın -
mak için elektrik cihazlanmızdan 
istifadeye başladık. 19,000 ka -
dem irtifaa vardığımız zaman E -
verest göriinrniye başladı. Yük -
seldik, yükseldik.. Zerveden bir 
kaç mil mesafeden her şeyi göre -
biliyorduk. 

Saat dokuzda 31,000 kadem ir -
tifaa varmıştık ve Everest üzerin -
de dola§ıyorduk. Bu uçuşumuz 
on beş dakika kadar devam etti. 
Bütün Himalaya silsilesi altımız -
da muhteşem bir surette uzam -
yordu. 

Dönüş seyahatimiz başlamıştı. 

Saat 11,25 geçe indik.,, 
Heyet bu keşif hareketi esna • 

sında pek mühim bir mamaya 
uğramamıştır. 

Yoksa fırtına, sis, yüz mil 

Türk üniversitesinin kurulacağı ha 
beri üzerinde ısrar. edilmektedir. 
Bu haber tahakkuk ettiği takdir -
de imtihanlara 6 Mayısta başlana 
cak ve 29 Mayısta bütün imtihan· 
lar bitirilmis olHcaktır. 

Bulgar san'atkarlar 
Şehrimizde bulunan Bulgar 

milli operası artistlerinden Ma -
dam Konstanza Kirova tarafın -
dan evvelki ak~am Tepebnşı ti -
yatrosunda bir konser verilmiştir. 
Madam Konııtanza Kirova Bul • 
garca, Almanca ve Fransızca !ar . 

kılar söylemiş, Bulgar milli tiyı.t -
rosu artistlerinden Boris Mihailof 
Hamlet piyesinden bir tirat in • 
şat etmiştir. Müsamere muvaffa. 
kiyetli olmuştur. 

Madam Koıu.tanza Kirovaya 
İstanbul belediyesi namına da 
bir buket verilmiştir. 

caat edilmiştir. 

Mektepler açıldı 
Bayram tatili bittiği için mek • 

tepi er açılmı§lır. Yalnız pa!kal • 

ya dolayısile bir kısım ecnebi 

mekteplerinde tedrisata bir hafta 

sonra başlanacaktır. 

Seyahattan dönen talebe 
Bayl'am colayısile gezmek ve 

tct!dklerde bulunmak için Bursa • 

ya, hmire ve .:1alıl:esire giden ta • 

lehe grupları donmüşlerdir. 

Ormanda delik deşik 
bir halde bulundu 

Ier :Pa. Ye Amerika kadınların· dındır. Kadın, "efendi,, dir. Koca-
ıerındek' .. f . l . . l k ... b 1 k w '==~=-=-=~==-=-=~== töıt ı nu uz ve tesır erını sı, ya nız ayıgının, a ı agının, 

Yaı ermekle beraber, arada bunu oltasının ve üzerindeki elbisenin 
1tıirı1'~an ınak~at, Amerikalı ali· sahibidir. Bunları da, karısının n: 
dar t kavının kadınlarile alaka- çıkça müsaadesi olmadan, kendı 

Dün gece de Maçkadaki Bul -
gar sefaret konl'.ğında misafirler 
şerefine husuai bir ziyafet veril -
miştir. 

BRANDEBOllRG, 9 (A. A.) -
Telepati ve Somnambulisme ıa· 

halarmda Avrupanın bir çok 
memleketlerınde vermiı olduğu 

konefrnaslar ve yapmıt olduğu 

tecrübelerle tanınmış olan Ha • 
nusscn, bir ôrmanda ruvelver kur • 
şunlarile delik deşik olduğu halde 
ölü olarak hulıınmuştur. 

lnek~ ınal~rı.nın .vesilesini not et- malı gibi kullanamaz! 
ır. Hadısenın duyulması iize- Bütün hunları okuduktan ıon· 

ra San Blas kadınlarının hak ve , 
mevki itibarile Avrupa ve Ameri
ka kadınlarından çok üstün olduk
ları iddiasına "Laf!,, derneğe in -
sanın ağzı varmıyor 1 

Maarif müsteşarı 
Maarif mi.isteıarı Salih Zeki B. 

buıün Ankaı aya dönecektir. 

Bunun İ:ıir cinayet eseri olduğu 
zannedilmektediı. Polis tahkikata 
giritmiştir. 



arlkulaa Afk ve ...,. Ro_. 
~--- - -

Kadıalara Bllllm 

Gençler birliği 
neler yapıyor? 

Otuz dört kişi 
tevkif edildi 

Aydını ödemişe 
bağlıyacak yol 

Yatakhanelerde kimseler yok- k•I Yiicuduna fula belli edm çar 
tu. Müdire, müakerecinin hulun· tafm üerine, aıcak oldula iPa a 
dulu, yatakhaneye lirdi, ,.atalı· yak acuna toplammı olan laatta 
nm etrafmdaki perdeyi hafifçe niyeyi 5rterek: 
açtı. - Bunu aoma ko11Uf11n1S. S 

Aliiyede beledi7e allf mezar • . Genç kadm, aapaan MÇlan ıirıdi kolunuzu içeri ..,1mımz, po 
Dlm ve lntaat m•elelerl lıklar yapmak ye eeld mezarlıkla • Elektrlk koop•atlfl ~llfıyor yutıia daidmıf, 1.özleri kapalı, lia müdiriyetinden bir memar 

HA YREBOl.U, (VAKiT) - n düzeltmek ve temialemek için AYDIN, (V AKIT) - intiba· ,ayuyordu. Haya aıcü olduiu i • fendi ımnle siriitmek İltİJ'OI'. 
JCuabammn terakki ve inkipfı faaliyete ıecnif, 1'anun üserine babn biraz ıeç kalmuı dolayııild çin, bir kolunu örtünün üzerine Dedi. Matmazel Laiz, ,.atak!. 
111111-tlanp:ı olan elektrik teıi • bazı kimseler: "mukaddeaatmm • içtimalarma yeni baılıyan Mecli· çıkarmıftı. Bu çıplak kol bembe • nede bir erkelin olduimm 6i 
atmdan aonra hale •e iatikbale a· la opaomaımı iıtemeyiz !,, yollu ıi Umumi, bütçe müzakere.ile yazdı ve çok mütenuipti. Dince hemen tpplandı. 
it imar buaaalan dikkate almarak tetvikatta bulunarak ahaliden im· meııul olmaktadır. ikinci reialiie Müdire tealendi: L6tfi, ıenç kadmm yenfili i 
lrent.nm muntuam baritaıı ve za toplatıp ~ledi7e milkarreratı Vili1et Fırka Reisi Etem Bey ae• - Matmuel Luiz! · ahali dikkatle dinlipnla. Yala 
lraclutro projeai yaptırdmıf; ka • aleyhine mazbata yapmıya kallnt- çilmittir. Genç kadm titredi ve ıözlerini Yalmz bir tef, müdirain 
..._içindeki yollann lmmen bq- mıılardır. Zabıta bu yolda halk a· Vilayet biltpai encümence açtı. Birin öyle ıatkm durdu. dikkatini, hem ele enditaini çeld
lqacak olan tamiri ile bina infaatı raımda münuebetais prt>paıan • (866,000) lira olarak tevzin edil· Sonra, hafif bir sesle mmldandı: yordu.. Polia memuru, ıenç ka • 
lna projeye uydurulmak auretile ya dalarda bulunanlar hakkında ta· mittir. -A. .. Sis miainiz .. Tetekktir e. dmm ıittikçe üwine eiiliyor, 
pılman ait olduğu makamca karar kibatta bulmmıaktaclır. Şakir za • "afla lflerl derim ... Beni yokladıiouza tetek. yüzüne yaldqıyor, ıöderini du • 
lattmhmt, lbım ıelenlere tebli • de Hüseyin, Asak sade Tnfik, et· Vilayetin bu sene bqladıiı iz· kür ederim ... Vazifemin bqmda daldarma. dikerek maayati_... 
pt J'&Pılmıttır · raftan Tallt • Asak sade Şeyki, mir - Aydın youl ile tamiratı buluıuunadıtana ne kadar müte • olmat sibi bakıyordu. Yalda bir 
Otecı.pen kunetli ve ;ok mah Halim zade Halim, e,cacı Şeftet epey ilerliyen Aydın _ Malla yo- ••İrim bilsenis .... Fakat çok yor • polia memuru ile bir doktor ••P 

auldar eraziıi doJayısile Trakyanın Bey ve Efendilerle diler Yİ\"IDİ ae- )una ilaveten Aydını Kötk nahiye- sunum .. Şöyle &ir kaç sün için iı • rahibin arumda fuk yoktu am • 
mire ambarı olan bu kaıaba ve kiz kiti tevlrif olunmuıtur ıinden Odemit kazamıa bailıya· tirahat eclebibem... Çok iyi ola • ma. .. Eh, nihayet, bunlar da birer 
inGlhakatı me,hur Trakya kuı ye· cak reni yolun açılmuma Şeyh cak... iDaandır •• Sakın.. .. 
mi malmılünün merkezini teıkil Gemlikte bir facia kiyünde Vali Bey tarafmda ilk Müdire, ıenç kadmm mütek • Müzakereci eözlerini hitirmif ti 

eder. Ziraat kasabası olan buraıı lcamianm vurulmaıile batlandı. =-===~~==~ı:=~~~==ı ti. Lttfi ayala kalktı ve müdireye 
Mr eene toiuktan donmak, ikinci · Gemlikte Huan iımincle biri de- Ha..ıarm iyi sitmemeaine rai· vaziyetleri hakkmda malGmab, bu dinerek: 
sene kara çıkmak, üçüncü sene liflllif, kanımı biçaldamıf, çocuiu- men ,._.lııma iti dürümektedir. Yilivetlerin manzaralarını, mebua· -
-~·-·-L..'L& k :s- " - MatQıazel, dedi, fazla yor • ,,,_~ ... --111& .. an orumak aibi üç nu yatırmıf, keamek üz,re iken a .. dın mlln bankuı larmm, valilerinin, vilayet ve be· K d. L •• -:'-'ük daha 
l8M sıra ile kifi derecede mahaul Nedim Efendi isminde bir zat ye • rv Jediye meclialeri ualannm fotoi· IUD•• en ıaini v.._;..... 
alamamıtb. bu yiizden biraz müı· titerek facianm 6nüne ıeçmiftir. Milli Aydm Bankan umumi ... rafilerini muhtevi bir albüm ha • fazla r•habis etmek istemem .. 
ldillta uirannuı iae ~ bu ıene faz Deli tutulmuıtur, latanhula ,ande. yet toplantıaı yapıldı. Hüketnet zırlanmaktadır Müdire, memnun oldu. Poli• 
la ekilmeai, havalann müaait ol • ·ı kf namma Vali Bey ittirak etti. He- memurunun ıiditi Jiirethıe 

nece JT. lar &-&1..!1. k-L-( ec1·ıd· Se Memleketi tanıtmak için bu 101· muı büjük bir ümit vermektedir. aap ~ve avu 1 1• r- su aerpmitti. 
Bu sene 'berekete intizar t>diliyor. Balta ile parçalanan kadm mayeai (100,000) liradan ibaret da albümler ye n.leler çskanl • Kapnra kadar, memuru tefyİ 

ı · _ lanı, nk bu ki •---- muı Pt9k faydalıdır, diler Yill1et • .,, Fqizli Dereket kuabanm imarını Fevzi P·- ci~armdald r--ıaldı o a-.nm aen .. e ~. DCI etti. Ltitfi rıkarken, IOtdu: 
-s- 'JırV (54 658) 1 d y d be lerimizde ele Halkevleriain bu ne- 7 

da teari edecektir. ka•u-c1e bir evJe J&tan :~ kard-. ' ıra ır. m e ıı te- - Bu Matmazel ne •mandır 
~.... ~ -:r ttü larak rtakl d ı lacak vi mesaiyi ihmal etmemeleri lbım 

Gen~ler blrllllnde faaliyet sabahleyin kalitıldan vakit üvey- me o o . ~ra a ı , d burada? 
annelerini balta ile ----•---ıı o- fazluı aermayeye dave olunacak· ır. _ 0 .. hafta ol•nror .. 

Buranın ıençler birliji teıkilib .-~ br o 7 _,, 

dikkate alınacak mühim bir taaz. tarak bulmutlardır. Zabıı., bu • rküp'te - Ya? .... 
SUYdar. Teıkilib idare eden mü. kardeılerden birinden tüphelen • Hlmaıel etfal kongresi Lt\tfi bu "Ya ••• ,, nm atsmdan 
aener ıençlerin proiram ve me • miftir. Ba ıenç •ki Jd evel hey an Villyet Hima~ietfal Cemiyeti- Orküp (VAKiT) - Mllkl7e· çıbmema mhl olr ·•ifil. Mü • 
taideki devamlı takibab takdire· netinin yeğenini niklbla almıf, nin yeni sene içinde yapaca· müfettitlerinden Hacı .Hamdi, ve direnin hayretle kendiıine baktı • 
deler. Birlik te,kilitı muhtelif aonra botamıt Ye l>u yüzden arala· iı faydalı itler hakkında aörütül· Fethi Beyler Ulukqla, Bor, Niide tını 16rünce toparlandı ve tekrar 

·-1---br Tahkikata devam o d" ---L L_ı__ 1 Nevıehirde teftitlerde bulunduk· d paplara takıiı:ı edilmiı, her IFPl•p n ~_....., · • u, ~- uaıum yuvuı açı muı aor u: 
•• - hmm-1..&-d ·ııı 1 d A d • d. tan aonra -hrimia ıeldiler, Hal • ilendi vazifeıile oldum. bdar u • ..n• ır • Ye mı sün er e Y ın tımen ı· 7

- - Nereden pldi, ıizin mekte 
·- f ku h d d keYinde konııldanddar. 

mnt vazife ile de tanif kdınmıı Tren yolunda bir ceset er mpanyumm Aydm u u u Bor tahtil meJDunı Ahmet Hiln:ai be? 
• Birlik kasaba haHunın nurlan· Eskifehirde AJpukly civarında ~~hllilinde Himaykei~tfal filtdleri Bey kazamız talı.il memurluluna - Swiyeden .. 

muı için her ayın birinci ve on be- 1 .. . d 11 . L.~ı au aıımau, mer ezı umum en - Emill miıiniz? tren yo 1J uzenn e e en --. anıp t • d.ld. . h • .d nakledildi, telırimize geldi. 
tinci sGnleri alcpmı umuma mah. öld"rül .. b. el d• l>u emennı e ı ı, yenı eyetı ı are- - Zannederim. zira he111 ken • 
... olarak belediye aa.lonunda muh u •ut ır ~. ~m ~~. ı . . 1•: Doktor Süleyman ve Kemal, Borsadaki balo Junmuıtur. Maktulün huvıyetı ve "b d. S f• 8 11. SaL . dili aö1ledi. Hem de oraclUi ra • 
teUf menular üzerinde konferanı ka 'l hakkınd hkika 1 k mu en ıı ey ı, aımua ım u- hibeler mektebinden &ir taYai7eai 
Jar tertip etmekte, ıu ıuretle hal • dtı a ta t yapı ma ri ve muhaıip Oıman Beyler ae- GEMLiK, (V AKIT) - Bayra • 

ta ır. ·ıd· K .. d d Dr .var. Bir aenfl o mektepte çalıımıt 
kımızm muhtelif yollardan ,Jilkael çı ı. ongreyı ı are e en . ıom ikinci ıünü alqamı Buraa li . ve kendisinden ıayet memnun ol • 
meaine çalıpnllktadır • G--en ak • Çankın' da Nafiz. Bey yeni heyete muvaff-1d· Hıi mezunları cemiyeti tarafından lar 

-s -a.ı y Gaz mut •• 
par ııhht konferansta bulundum. Çankın belediye mecliai yeni .Jvuer temenni etti. ilce i Buraada belediye aalonlanada ve- Utfi daha fazla inu etmedi. 
:Ala&Hnin tehalikle devamından bütçeye elektiriiin ıalahı, yeni mo- Hazretlerile diier yüksek makam~ rilen baloya buradan da ıidenler _ Maltm JL .. decli, metlek 
da7daiam zevki tarif edel!U'm. törlerin almmuı, llmhalarm ço • lara teazim telgraflan çekildi. oldu. Deterli ve çalıtbn ıençleri· 
T~ı....:- k 80d 8 ledl 1 kirik 1 1 mizin baloau -..ı. -li ve etle ... • icabı, her teYi tahkik mecbu • ·-,,-m g4::re aenet, ıerek ialtılmuı, ~etonarme yapdmakta rv ın e ye e e t ~· -~ ~ riyetiadeyiz. Şimdilik Allaha u • 

ilBar ve ıerek ticaret buaualarında olan Y eıdçartlJ• J9ni • dUJdclnlar Ait olduğu Vekalet tarafından celi ıeçti: marladık. Oileden aoma .. ne 
kaaabalarmdan ıeri kalımı o- il&veaile bu sene lritirilmeai için pr.oje ve sair evrakı tasdik edilen Cazm çaldılı ıüzel, co~lrun hn " ıeHrim. Daha a~ ..,ıeır 
ba aüzel beldenin istikbalde tahaiaat koJllUlflur. AJdm elektrik iti için tqekkül e- ftlar içinde, misafirler, IMiyük bir 

~rii·i1r inkitafmı beklemek pek den elektrik kooperatifi pek ya• teYk ve nete ile d1U1aediyorlarcls. 
Olur B. l

0 

tr • ı-~-d b 1 d d · lmak Misafirler ve Duraanın kı·L--, ••· • • 1"' ıya 0 ve anema kında ıazetelerde mevzuu bahto· auı a e e iye en imtıyazı a INU° -

lllJ!ıımım hazırlanmakta olduğunu vaya sirmeıi fabrikanın pancara için hazırlıklara bqlamkatadır. rif aileleri ve gençleri geç vakit .. 
....___ Azı

0

ml "rü b k El ktrik · · ı ş h d lere kadar e;ılendiler. Buna -'~ • uum. e yu yen u a • gark olamımı intaç edecektir. , e ıçın e yevm e ir e· ... 
aba halkının noksan olan ıinema· · reıi denilen sudan iıtifade temini zeli Leman H. ile niıanlııı da ba· 
.... __ dah. am1 Yol m-1•1 lod ·d· ...-mı ı tam ıyacaklannda dütünülmekteclir. Bu hususta tet • a 1 1• 

Mıabe yoktur. Edirneden çıkan fite Hana - kikatta bulunan Nafıa elektrik mü . Kiraz AH oııu 

Lahna yüzünden 
çıkan cinayet 1 

kuabanm iki mektebi, Edirne Babaeski - Alpallu - Hayre&o· tehuaıımın tetkikatı hüliaa edilir· 
Teldrdaj f&eıi üzerinde bir luya kadar deva meder. Hayrebolu se bu ıu mikdarmm hali hazırda 

yeni yapdmıt bir belediye - T eldrdal f3aeıi henüz tamam saniyede bin bet yüz litre olup ya• 
, ortumda ufacık bir parkı delildir. Fakat Sinop Ylllyetinde zile kuraklık dolayııile ıuyun u. 
ıüzol ve büyük bir belediye Ayaııçık yollarındaki mUYaffaki • ıarl haline nazaran vuati olarak Orduda Menm k6yünde Safi o-

dam, bir el~ktrik ve un fabri- yeti maltın otan·TeJrirdal· Valisi 180 beyıirlik bir kunei mubarri• iullarmdan Arifin çocalu Cafer, 
, aJl'IC& iki un labrikuı, bir au Azmi Beyin bu mühim yola da u ke elde edileceii ve bu suretle Ay· koyunlannı otlatırken haJYanlar, 
• ·bin kadar ev ve dükki· zamanda ikmal ettireceline bara· dmın daimi elektrik kudretine ma Caferin amcaamm oilu lamailin 

ftnlır. daki halkta kunetli ltir iman nr· lik olacaiı anlaı•lmaktadır. ıebze bahçHiftft ıirm.tler, hir kaç 
Kuaı. timalden cenuba uzan· dır. Hayrebolu -Tekirdai töse· O. s. ilhana yemişlerdir. Bahçe ~~ibi 

laflı bir sırtın Şark yamaçla· ıi ikmal edilincf' Edime ve Kırk· lamail hayvanlan kovalam ... DU a· 
olup nmballeler kenarın • lareli Yil&yetleri yeslne iakeleai Urfada yeni bir cemiyet rada koyunlardan birisinin baca• 
~Ye kıı akan ve ana ~yu oluı Teldrdata raptedilmiı, bina· tını, biriıinin belini kırmıtbr. Ko · 

Urfa otomobil, ıaraj aalıipleri h b Caf jereai, ıaz ıördüiü enael1h hal•• istikbal noktai na• yanlann sa i i er, amcaıı ol,. 
tofr nriinbit •e mahauldar o- sanndan T~ mühim olan Ye taförleri aralannda meılekt bir h111un IMa ha•ek~tine kımıı9, lama· 

ftl'clır. bir nobam ikmal edilmit olur. ce~1et teıkil etmiıl~rdir. Urfad' iHe kavgaya tutufmaf, ka•ra kı • 
AJpullu tftff fahrikuuım bu o· Buradan tiınall Trakya,.a ıeçe· ellıden fazla ~tomobıl vardı~ • zıtmca da Cafet tabancaamı çekip .......-an iatifade etmek ceğim. GörclGkleriml fU1Dakta Memleketi tanıtmak ıçın lanailia beynhaı parçalumfbr. Ka 

Alpalla - Hayrebolu - Te de•am edec:el& Karadeniz sahilindeki yedi vi • ı ti: tutulup adbyeye teslim edilwnit· 
.. ._ defroril haftı ~iı hak All "Mir llyetin coirafl, iktisadi ve umumi tir. 

yar. 

Lfitfi aokaia çıkınca _. 
baktı. Saat dokuzdu. Kendi ken • 
dine mınldanıyordu: 

- Allahtan onu bulabiltelllf 
Belki müıteriıi henüs ıitmemit • 
tir • 

Ltltf i, bir bakkal 
ıirerek telefonla Aclanm hir ote 
l:ni aradı. Bulunca, orada Safi 
Bey isminde birisini aorau. lki da ... 
kika ıonra bu adam te1efon ba 
tındaydı. Lt\tfi eir&fma halan 
dıktan ıonra: 

- Ostat, dedi, ben Latfi l 
akıama doiru bir taneaini d 
aparmıılaı. 

- EYet •• Bu aahah 
okudum. 

- Ne dersiniz? 
Ne di}'eyim, aktama tlrtlfl 

D&necek miainiz? 

- E•eL MG§terim bu 
aon vapurla lstanbula in~. a. 
.,; bekte-
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1 O Niıan 1933 VAKiT 

T ekirdağı Viliyetinden: 
Tekirdağı vilAyet matbaası içio 20. 12. 16. 28. 6. punto 

?1.atbaa hurufatı satın ahoacaktır Taliplerin ~7-3·933 tarihinden 
ıhbaren. 21 güo müddetle ve 16·4·933 pazar gUoü saat 14 de 
k~dar vı~lyet matbaası müdürlüğüne müracaat edip nümuneleri 
gormelerı .ve son günfi münakasaya iştirak irin de villyct Daimi 

r .:· .. ·-:ı::::=-.:: .,.,stanbul ve 1ra .. ya .:ı:::a::r.::::::: ı 4! H 

U. eker Fabrikaları .. 
: . encü.menine müracaattan ilin o 'unur. (1523) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden : 

illiT! 
. . 
r·ı 1H: 
:i!! 
um 

Türk Anonim Şirketinden : 
ı: :c 

1 
Alpullu ,eker fabrikasının lstanbul depolarından krlataı toz ••kerl atideki ffatle 

her lateyene bin kllodan eksik of mamak Uz ere aatıhr. 

. Mühendis mektebinden bu sene neş'et eden mühendis bey
lerın şabadetnamelerinin tevzii müoasebetiJe 13·4·93j tarihine 
~üıadif perşembe günü saat "15,, te Yüksek Mühendis mekte
bınde merasim icra edileceğinden mühendis arkadaşların teşrif-

~ ım 
Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 

Taşradan vukubulacak sipariıler yüzde yirmisi peşin ve mlUebakisi hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilclimle masarif ve mes'uliyet mDı· 

teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. · leri rica olunur. (1536) 

Maarif V ekiletinden : 
Adres: lstaobul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: 

:ıs:::::::::::::::::::::::::::::•i!i!i!•:: Jstanbul Şeker· Telefon 24470 • 79 (1483) !E=!iii!i!f!iii!m:iiiii ::::::::::::::::::::::: ......... : •••••• 1.: .... : ................. ·--···· -

300 lira aylık ücretli bir inşaat dairesi müdllrilne 350 lira 
ayh~ ücretli bir betonarme mntehassısına ve 400 Jira aylık üc
retlı başkontrol mimanna ve 300 lira aylık ücretli bir tesiıat 
~Ühendisine ihtiyaç vardır. Talip olanların fenni salahiyetlerini 
gosterir vesikalarla lıtanbul'da Veki!et inıaat Bürosu baş mi-

Blizlz v. lsllia Mldlrlltladem 

nıarı Eğli Beye hemen müracaat etmeleri. (1529) -
Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 

1 - "15265,, lira "39,, kuruş bedeli keşi fli Samanpazarı • 
Hamamönü yo:u tesviye ameliyatile istinat duvarı intası kapılı 
Zarf usulilc ı::ıünakasaya konmqtur. 

2 - Yevmi ihale 27· Niıan 933 tarihine müsadif pertembe 
g6n6 saat "15,, te VilAyet mektupçu makamında yapılacaktır. 

3 - Ehliyeti fenniyeyi haiz olanlar % 7,5 nisbetinde temi
nat mektupları beraber o'.mak üzere milnakasa kanunu veçhiJe 
teklif zarflar1nı ihale gününe kadar münakasa komisyonuna mak· 
buz mukabilinde tes im etm~leri llzımdır. 
. . 4 - Bu iş için tanzim edilen proje ve sair evrakı görmek 
ıstı yenler her gnn Başmühend' sliğe müracaat ederler. (1499) 

inhisarlar Umum Müdürlügv ünden: 
(8·4 33 c . 

i An olun 1

00umartesı günü pazarlıkla satın alınacağı evvelce 
, ··r"ul 1~.

0 ,000) metre Amerikan bezinin mubayaası ahiren 
en uzum ü . (1 
1 zerme 5 4-33) Cumartesi günil saat (14\ e ta· 

o unmuştur. (T) (1310) 

97 kalem 
8 kalem 

15,S ta. 

Satına~ma Komis
yonu Riyasetinden : 

eczayı tıbbiye 12· Nısan 933 çarıamba giinD saaat 14 de. 
ccıa~ı baytariye 12 - Nisan - 933 çarşamba g 'inli saat 

Deniz Ku ti . ' bt' . . k vve erı ı ıyacı ıçın pazarh la milbayaası icra kıla· 
nac k olan 1 . hh' b . . . ma zemeı sı ıye ve aytar yenıo ıartnamesini g&r· 
nıek ıstı yenle · h w.. · · rın er gun ve itaya tahp olan 'arın da hizalarında 
Yazılı giln ve ti d t . L saa er e emmat makbuzları ile birhkte Deniz 
evazım Satınalma komisyonuna mOracaatlar1. (1513) 

Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğünden: 
ett~~ktep bahçesi duvarları kapah zarf usuli mOnakasa ile tamir 

ırı ece.ktir. ihale 20 4 · 933 perıembe gOnO saat 1 l,S ta Nu· 

Çam kısmına aittir. 
Cinsi 

1-Kapılar maa kasa 
2-Pencere maa kasa çerçi
veleri camsız 

" " " 
3-Döşeme kirişler 

,, 
" " 

" " " 
4-D6şemelik tahta 

Kavak kısmına aittir. 

1-Kapılar 
2-Penccreler 

il 

3-Kiriıleı 

" 
" 

Adet 
900 
300 

1200 
9000 
2400 
2400 

37500 

/atanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: 

Tul Arz irtifa 
1.10 2.10 
1.10 0.65 

1.10 1.55 
4 0.06 0.15 
3 0.06 0.15 
2.25 0.06 0.015 
2 0.20 

1.10 2.10 
1.10 065 
l.10 0.155 

Doktorlar · Madam Mitlayeme bbinei derece 
ipotekli ola.n ve paraya ~evrilmesi te
karrür eden ve tamamına 1750 lira 
kıymet takdir edilen Beyoflunda Hü
seyinafa mahallMaıde Krrla.ngıç so -
kağında atik n cedit 14 No.lu bir bap ,, 
hanenin tamamı açık arttırmaya rnze-

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu bastabkları 

müteha•sııı 
KöprUbqımda Eminönü Hanmda No. 2 

Her gUn öğleden IODJ'll tuosınanıyede C . r T d . . • ler . emıye ı e rısıye merkezinde yıpdacakhr. Tahp· 
•e ·har1t.nameyı buradan tedarilc etmeli ve ihale gllnO mliaakasa 
\te 

1 
akat kanununa göre tanzim edecekıeri teklif mektuplarını 

dilmiş olup, birinci açı:k arttırma ıı- ll------0- 0
-k_t_o-,-----

rll?e üze ~.r.. 

5-933 tarihine müsadif Perşembe gü- Hafız Cemal 
nU saat 14 den 16 ya kadar dairede Oailill butalıklar mUtetıuaı• ----- re mez ur merkE zde bulunmahdarlar. (1520) - kra kdınacaktır. Arttırmaya iştirak oıvanyoıu No. llli Telefon : 2223~ 

3Uncu 1 etmek i6tiyenler mezkur gayri me.n- m----.... 0-1,-d-
0
-k-to_r_u ___ _ 

Kolordu Satanalma 
k kuıün kıymeti muhammınesi 01an Zek ı Nu rl 

Olftlaronu lllnlar1 .. meblağı me?Jkurun yüzde yedi buçuk M Her ıı11D l'ıast.a kabul edilir. Her ne~ dit 
• M V S Al K niepetmde teminat akçesi vermeleri rabataıZl•fı tedavt olunur. Muayenebane: 

li•va ih.t' · ~·. · om. dan. JAzrınd«r. Haklan tapu sicilliyle sabit UıkOd&r Abcıbq1 Mektep &okak No. &O 

ile· • . ıyacı ıçın kapalı zarfla olmı~·an ipotekli alacaklılarla diğer 
ı sıland' 1 " 27. ır 8 ınacaktır. ihalesi alakadarlar irtifa hakla sahipleri bu 

il Mayıs • 933 Cumartesi günü haklarını ve bu hususla faiz ''e masari 
•t 14 t d' Ilı• • • e ır. Taliplerin şartna· fe dahil olan iddialarının ilan tarihin 
"•ını .. · f d k gormek üzere her gün den itibaren yırmi gün zar ın a ev· 
' O. Sa Al K raklariyle birlikte dairt>ye bildirmele-

-n. • • om. nuna ve · ·ıı· .... "'ll•lc ri lazımdır. Aksi takdirde tapu sıcı ı-
•ıa · · 'Ve Valct· Ya ıştırik için o gün le sabit olmıyanlar sat ş bedelinin 

S A inden evvel M. M. V. paylaşmasından hariç kalırlar, müte-
a. 1 " ] • l'\Orn. nuna mOracaat- rakim vergi ile Belediye rU uml:ırı n 

arı . (3039) (130l) (1Sl2) ,·akıf icariyesi müşteriye aittir. Daha 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı fulamalümatalmak~t~en~r~~ 
2:>24 No.lu dosyaya müracaat mezkür 

Yeni Tarih 
B~r sınıf tarih kltılbının bulAsesı 

~~ib imtiba~ını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
kuru, fıatla lıtanbulda Kanaat Kütilpbaneıinde ıahlar. 

dosya meyanında mevcut ve mahalli 
mezkürun evsaf ve mesaha ve sayresi
ne ha,; vaziyet ve takdiri kıymet ra -
poriyle 10-t-933 tarihinden itibaren 
dairede açık bulundurulacak olan 
şartnamesini görüp anlıyabilecekleri 
il:\n olunur (1760). 

Gaz hekimi doktor 

SOleyman ŞUkrU 
BtrlnC1 ıınıt mUtebaaını 

BabıAll (Ankara Caddesi Numara 80) 

Dl• doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: OakUdar AUamata.şı No. 53 

~rt Fabrikalar lllnlara 

10 ton yerli pamuk 

Yukardaki mılıeme paıarhk 

ıuretif e 15 4 933 tarihinde saat 

on dörtte ibatesi yapı'acaktar. 

Taliplerin ıartname için her 
gOn öğltden sonra pazarlık için 

de o ıün teminat ile mfiracaat· 
ları. (1530) 

Kutur Sıban 

0.015 

" 15 
ı. .15 
0.20 
o.ıı 

11265 

21840 
11250 

12474 

9012 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENiZ POST ASI 

SAKARYA 
V 10 Niıan apuru Pazartesi 

ıaat t 6 da Sirkeci rıhtamıaclu 

hareketle (Zonguldak, lnebola 

Ayancık, Samsun, Orda, Gi
ruun, Trabzon, SOrmene YI 

Rize) ye azimet ve aYdet 
edecektir. 

İzmir - Mersin Postası 
• •• •• Yapuru 12 
ı n onu Ni ... 

Çarşamba gOnD Sirkeci 

r1hlımından hareketle (Çanak

kale, lımir, Gollnk, Fetbip. 

Antalya, AIAiye ve MeraiD) • 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıillt için Sirkeci 
Meymenet hanı alhnda acen
talığına mllracıat. T~L 22Uf 

(1561) 

ZAYi: Keresteciler - Eyüp Ut*-• 
da çalışmakta ola.n 3491 numaralı 
role marka :tobilsibntin rahsatn 
sinı zayi ettim. Yenini aJaeafmd 
Zllyinin hükmü yoktur. 
Melek Hanım namına Bayram (11 



Bina inşaatı ve a ôrı er 
tesisatı münakasa ilanı 
Büyük Millet Meclisi 
inşaat Komisyonundan: 

Ankara'da Çankayada Riyaseticumbu" ikametgibı bahçesinde 
yeniden yapılacak kalörifer kazan dairesi ve mcstabdimin ika
metgibı ve ser inşaata ile kalörifer tes •satı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuıtur. 

1 - Münakasaya iştirak edebilecek zatlaran Türkiye dahilin· 
de tesisat. fenniyesile beraber üç yüz bin liralık bir binayı mü
kemmel ve takdıri mucip bir surette inşa etmiş bulunmalau 
mqruttur. Gösterilecek vesikalarJD kabulü komisyonun takdirine 
bağlıdır. 

2 - ihale 26/ Nisan/933 çarşamba günü saat on beşte Türki· 
ye Büyük Millet Meclisi dahilinde inş1c1t kom:syonu huzurunda 
yapılacakbr. 

3 - Şartname ve planlar ve sair evrak ve malumat Büyük 
Millet Meclisi daire müdürlüğünden alıoır. (1518) 

f Iatanbul EYkaf Müdllrlüğü ilanları 
Mahalle ve mev!rn 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Sokağı No. •• Cinsi 

-
Kira 

müddeti 

Sabaftar 95 Dükkin tSir sene 
Y a~hkçılar 97 · 129 ,, ,, 
Haffaflar 7 ,, ,, 
Terlikçiler 1 l ,, ,, 
Cevclbir B.ninde 43 Dolap ,, 
Şerifağa 54 55 ,. ,. 
Sahaflar 65ve67 iki diikkin biri ta· ., 

mamı diğeri sekizde 
bir hisse 

Cenberlitaş Atikalipaşa Sofçubaoında 13 Oda ,, 
Ahırkapı Seyitbasan Lebiderya O l\lağara ve Ycdekçilik ,, 
Babçekapı Çelebioğlu Yenicami av· 19· 127 Kahvehane önün- ,, 
Allettin Jusu deki mahal 
Galata Yenicami Perşenbepazarı 16 Dükkan maaikioda ,, 

,. ,, Mahmudiye 66 Dükkln maa oda ,, 
,. Şabkulu Kulekapısı 22-1 Diikkln ,, 

Topane Çavuşbaşı Taşçılar 384 ,. ,, 
,, ,, Topçular 386 ,. ,, 

.. " 
,, Süheyl bey 

" " 
" . .,, 
.ataı Ômeravni 

" " .. " 
•• . " 
" " 
" " 

8efildaf Şenlikdede 

" " 
Betiktaş Sinaopaşa 

" .. " Ortak ay 
" 
" 
" 

.. 388 .. 
" 490 . 422 " 

Dolmababçe 481 .. 
Topçular 553-1 .. 

" 1.3 •• 
Do!mabahçe 109-207 ,, 

" •• o 
195-203 " 
197-205 .. 
221 
223 

it 

" 

" 
" ,, 
•• 
ti 

" 
" .. 
" 
" 

o 
o 187,18~,"191 NamazgAh mahalli " Yeniyol 37 
.. 39 

Hasfmn 3-5 
Vapuriskelesi 21-23 

" 
Bliyllkayazma 
Taşçılar 
Büyükayaz•a 

" 

27-39 
16 
19 
10 
12 

Hane 
" 

" " Dükkln Bir sene 

" " 
" " Hane " 
" " Külhan odası 

" Hamam içinde ,. 
beş oda 

., ., 4 Dük kin ,, 

.. " 6 " " 

., Taşçılar 20 ,, ,, 

., Vapur;ıke~esi 36 ,, ,, 
,, ,. 4· 6 Gazino ,, 

Galata Yedicami Medrese 28· 20 Mağaza üç sene 
Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı o!an vakıf emlik bizala

nadaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuş· 
tur. ihaleleri Nisanın on yedinci Pazartesi gOnü saat on be,te 
yapılacaktır. Tutmak isteyenler Çenbtrlitaıta E•kaf Miidüriyetin-
de Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1347) 

Hastane İnşası Münakasası 
Sürt Vilayeti Encümeni Daimisinden 

Siirt Vilayeti merliezinde proje ve keşifoamesioe eldi umumi 
Ye huıuıi ve fenni şartnamelerine tevfikan inıa ve ilişik 6rneği· 
De tevfikan mukavele aktedilmek üzere elli bir bin altı yOz alt· 
mtf bir "51661,, lira bedeli 1'eıifli hastane binası kapalı zarf 
...Ule m&nakasaya konulmuıtur. 

Mllnakasa 25-Mayıs-933 tarihine mllsadif perıembe gilnll 
-t 15 te Siirt Viliyeti EncUmeni daimisinde ihalesi yapılacak
br. 

MOnakaıaya ittirak edeceklerin ihale giinünden en az iki 
sla enel Devair ve Müesseıata ait b11 ribi inıaat yaphkları 
• fenni ehliyetnameleri Viliyet Baımiibendiıliğine g6atererek 
ftlika almalan ve teklif zarfları münakasa kanununa tevfikan 
ewak anamda mevcut iSrneğe göre doldurularak o gün saat 14 
.. kadar EacGmen Riyasetine vereceklerdir. 

Hatane inıaabna ait ıartname ve ketifname, teklifname 
-.ti muaaddakalan Siirt Sıhhiye Dairesinden iiç lira mukabi-
llıiWa alabilirler. (1386) 

ancak muayyen bir sarfiyata 
mukabil azami ziya veren lambalarla 
mümkündür, "ucuz" diye satılan 
lambalar hakikatta size daha 
pahahya mal olmaktadır. Çünkü 
bunlar aynı elektrik sarfiyyatında 
daha az ışık verfrler. Bu itibarl.a 
birlambamübayaasını arzu edenlenn 
mutlaka senelerden beri tanınmış 

iZi 

bir markaY' tercih etmeleri lazımdır. ~.__.,. 
Osram lambaları, en tecrübedide ~ı-rr-"-t 
mutahassislarrn daimi nezareti ',, 
altmda,Osram tarafından yapılmış 
ve en asri tekamülatJa mücehhez 
makinelerle imal edilmektedir.Siz 
de milyonlarca müstehlik gibi yalnız 41,V.___ JıljlU,_.."'t"1 
Osram lambalarını satın ahnız1(!.9.c.ı___..._ 

Bahıkesirde kırkrncı piyade alay ZA Y I: 927 senesinde Kadııköy orta-

(4ıt) 

kuman<lanhğmıdan almış olduğum ter· mektebinin altıncı smıf1ndan aldığı:ım 
his vesikamı zayi ettim. Yenisini ala- tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a· Umum Nf'Şrlyat MUdUrtı: BEnK 

eağ:mdan hiiıkımü yoktur. lacağımdan hükmü yoktur. V AKIT lılA TBAASl - lST ,,uısılJ. 
Doğum 321 Ali oğlu Raşit (1764) <1742) 151 Raaih 


