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Zabitlerin T erfiine Dair Bir Layiha Hazırlandı 
Dün 28 mühendise şahadetname verildi . ···············•·········· Köprüdeki Cinayetin Katili 

Poliste mevkuf olan Fedai Bey 
yarın adliyeye teslim ediliyor 

Cinayet yapıldığı sırada Fedai Bey Ajansta çalışmı
yor mu idi ? işte mühim olan nokta budur 

1 
······································································ 

Ik defa mühendis 
çıkan iki Hanım 

Arkadaşları gibi biri Bursa, diğeri 
Ankara nafiasına tayin edildiler 

Fedai Beyle Süzanın 
beraber yaşaması ve 

nikahlı kadın 
Evvelki akta.m ıa~t be§ buçukta 

köprü üzerinde Anadolu Ajansı 
daktilolarmdan Matmazel Süza • 
nm öldürüldüğünü yazmıttrk. 

Matmazel Süzanı böyle güpe 
gündüz, Köprü üstünde vurarak 
kaçan katil kimdir? ftte iki gün· 
dür zabrtayı me§gul eden mesele 
budur. Daktilo kızın uzun müd • 
dettenberi tanıştığı, beraber bu • 
lunduğu gene Arladolu ajansı me· 
murlarmdan Fedai Bey bu cinaye
ti işlemek iddiasile paliıtedir. Ci
nayetin nasıl i,lendiğini yeni tah • 
kikata istinaden anlatalım: 

Anadolu ajansı da:ktilolarından 
Matmazel Süzan f3.J:\t beşte işin· 
den çıkmıf, y\irüye yürüye Kule
dibindeki pansiyonuna gitmek is· 

Evvelki ıGn k3pr0de 3ldGrlllen daktilo 
Matmazel &Uzan 

Pollate tahb mubaluaya alınan 
"Ajana memuru Fedai 1. 

temittir. Köprünün Üsküdar iske- ajansında arkada,larının malu -
lesi civarında ağır, ağır yürüyen mahna müracaat edilmittir. 
matmazelin üzerine arkadan biri- Fedai Beyle dostluklar; 
si a•lmı!, tabancasını çekerek iki Tahkikat derinleıtirilince Mat· 
el ateı etmiı, Matmazel Süzan bir mazel Süzanm iki seneye yakın 
anda geri dönerek kanlar içinde bir zamandanberi.ajans telsiz ~e
yere serilmiıtir. Etraftaki halk ıi· murlarından Fedai Beyle alikaıı 
lah sesleri üzerine sağa, sola ka· bulunduğu ve hatta bir müddet 
çıf11lıf, matmazele kurşun ukan a· beraber yaşadıkları tespit edil~iı, 
dam da kargaıalıktan istifa.de e· tahkikata bu noktadan ehemmiyet 
derek ortadan kaybolmuştur. verilerek devam alunmuştur. 

Bir kaç dakika sonra vak'a Matmazeı' Süzan ajansa iki hu· 
yerine polisler yetiımiş, yere ıeril· çuk sene evvel alınnnşbr. Fedai 8. 
miş olan Matmazel Süzani bir oto- ise daha eskidir ve bu müddet 4 
mobille hastahaneye kaldırmak is- sene kadardır. Fedai Bey kibar· 
temişlerse de kız otomobile ko· lığile, çalışkanlığile tanınmıştır .. 
nurken ö1müştür. Kızın üzer}nde Matmazel Süzan da çalııkanh· 
bulunan tayyare piyango biletin- ğile tanınmış, fakat geçimsizliği, 
Clen adresi öğrenilmiş, zabıtaca huysuzluğu da bir ç.ok tanıdıkları· 
tahkikata başlanmııtır. nı sinirlendirirmiı. Süzan 25, Fe· 

Fedai Beylll zevcesi Fahriye hanım Bir yandan kızın oturduğu pan- dai Bey 35 yaşlarında kadardır. 
dtln pallsten çakarkeo •• siyonda kendisini tanıyanlarla an· B· ..... lar bı'r çok l b' 'b' 

~taa '11.nı bUnku SeCjmeye 
1 c111ıı nlctnı Dılisa 

Yap~tı laat ıı de){ bakamuıı ikinci 
lıfttıı r, elek ıılnemasmda 

defa CI ~ 
- Selcıı: ı..__ &YrıJan ı 7 
- bp --..... ayrılını hanondan bu 

.. llia ııtır. Bu sekiz ha-

aı fk3:::~ 
8-9._ 11• ~~NerJnıa~~ 1' frfet, 25 tffet, 

---. ilan ' Sevim Selim 69 
llnlar. ' 

. . .... sene evve ırı ır· 

1 (ı
NNlllHDR-ııııımnııııımııııoınıııııuııııımııııınuııımııııuııııım' nesi ve kız kardeşlı sorguya çekı· terine k l k d 1 b' ya m ı uymu§ ar ır 
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l = 1 

i = 30 uncu liste = i 
A~1'AR•\ 13 ( A.A.) - T. O T. 

= Cemi) etinden : 

1
!3 l\ıır$ılıldarı aranacak arapça ve fars-
§ ça kelimelerin 29 num:ıı alı l~ste~i şudur: i 
~ ı - K:ıhir 6 - ],:ı~vct 

1 -Kahredici- 7 - Kubbe 
'> - Kail 8 - Kudret 

1 
3 _ K:ırar 9 - Kudsiyet 1 
4 - Karı 10 - Kurban 

5 _ :K:ıst 11 - Kur":ı 1 
"" Listede çıknn kelimelerden man:ılıııı ~ 

la birden fazla ol~nlı'.ıı~ . ı~~r ~~nası için ~ 
avrı kar~ılıklar ılen suı ulcbılır. 

a . • ~ E 

giren han2mlar 1 Kıır~ılık gösteren zaıl.ırın ~önd:•: _ 
Bu hanımlar tpek film ııtüdyosuna da\'et § dllderi karŞılıklard:ın duyul mut 'c ışı 

edilerek birer prova filmleri te,·iret"ekler ve ~ tilmiş olmıyanlan hangi hynaklard:ın 
itlerinden birinci, ikinci, Uçlincli aynlacaktır. ı= aldıklarını göstermeleri ı ic:ı olunı.ır. ~ 
Birinci olarak a3Tilan hannn ewelee yazdı- [Bulduğumuz kelimeler ve okuyu i 
ğmuz gibi 19SS film 31ldm llAn edilecek ,.c culanmızın gönderdikleri karşılıklar ~ 
kedlııtnıı iki filmin ba~rolU verlleoektir. tkln· 1 beşinci sayıfamızdadır.~ -
<'l ve liçllnciilliğli ka:r.anar.ak hanımlııra ela J 1 
birer filmin başrolli verilecektir. nomınııuınıııınımııHlllllllllHRUllDlllllllUllllllBlllllllilıılllllll' • 

- Şu kadını g6r6yor musun ? kendisine kartı çok, bem pek çok 
borçlu olduğum bir kadındır .. 

- BGyUk bir iyiliğini görd6ğiln blr kadın mı ? 
- Hayır, blzlm evin ıaahlhl •• 



Siyasi icmal .............................• 
Roma mü akat a ı 

Almanya Başvekil muavini von 
Papen Romaya gitti. Onun arka
sından Prusya Dahiliye Nazırı M. 
Goering te gene Romnya gitti. Bu 
iki şahsiyet Mösyö Mussolini ile 
görÜ§eceklerdir. Bundan başka ı 
von Papen Papa ile de görüşecek-

tir. 1 
Von Papen eskiden Alman Ka-

tolik Merkez Fırkasına mensuptu. 
Fakat, eski Başvekil Brüning aley
hine yaptığı manevralar dolayısile 
bu fırkadan çekilmek mecburiye
tinde kalmışb. Her halde Papa ile 
yapacağı mülak tta, :kendisinin 
eski fırkası ile lfarıştırıhnası husu
sunda tavassutunu istiyeceği kuv • 
vetle zannediliyo,r. Vakıa, Papa
nın vaktile Hitlere karşı açıktan a· 
çığa almış olduiju bir vaziyet var
dır ama, Papanın siyasi meseleler
de aldığı uysal vaziyetler de ma
lumdur, bu sefer de gene öyle ha
reket etmek ihtimali de vardır. 
Möıyö Mussolini 11e mülnkata 

gelince, vakıa Almanya ile halya 
arasında yapılmış bir muahede 
yokıa da Faıizm ile Hitlerizmin 
takip ettikleri yol nyni yol olmak 
itibarile iki devletin beynelmilel 
meseleler, ;ilahları azaltma, 1919 
muahedelerinin yeniden tetkiki İ§· 
lerinde takip etmi§ oldukları siya· 
eet hemen hemen aynidir. 

Ne olursa olsun, Avrupa matbu-
3tınrn Hitlerin yakında halyaya 
gelip Mösyö Mussoliniyi ziyaret e
deceği haberi bu noktai nazarı 
kuvvetlendiriyor. 

Papanın Faşizm ile dost olup 
Hitlerizmin aleyhinde bulunmuş 
c ması me5elesi bütün bu siyasi vn-

.:>tlctdc müspet bir rol oynarnn· 
~- .j mani oluyor gibi görünüyor. 
L.ıl:in, vaktile F a§izm ile de oldu
ğu gibi, Papa, Hitletciler ile de 
muhakkak bir: anlatma zemini bu· 
Jacaktır. Nitekim daha şimdiden 
Almanyadnki Katolikleri ve Hit
lercileri ayni zamanda Papa ile 
birlikte '·memnun,, edebilecek bit 
:hal çareıi bulunmuş gibidir. Çün
kü Hitlerciler, Alman Katolik Mer 
kez Fırkasına karşı, Hitlere tema
yül eden yeni bir Katolik fırkası 
teıkil etmek niyetindedirler. Hatta 
ismi bile bulunmuştur. 

"Salip ve Kartal,, ismini taşıya
cak olan bu fırka, Papayı "mem
nun,, edecek bir teşkilat olarak i
leri sürülüyor. 

Ankara Yahudileri 
Mekteplerinde Türkçe 

okutmıya karar verdiler 
ANKARA, 13 (A. A.) -

Ankara Yahudileri bugün topla -
narak aralarında Türkçe konuş· 
mağa ve Yahudi mekteplerinde 
Türkçe oltutniağa karar vermişler 
ve bu İ!i gerçekle~timıek için ya· 
pılacak §eyler üzerinde konuşmuş
lardır. 

VAK I T' ın .. -
itler na ı 

abitlerin terfii ha 
bazı • 

erı ma 
kın alci kanunun 
tadil ediliyor 

Hazırlanan layiha Müdafaa encümeninde görüşÜldü 
ANKARA, 13 (Hususi) - kat mektebinde kimyagerler de 

Milli müdafaa encümeni bugün nslrnri hastanelerde birer sene 
milli müdafaa vekilinin de iştira.. mümarese görürler. 
kile toplanarak ordu terfi kanu - Ehliyetini isbat edenlere bi -
nunun batı maddelerinin tadili rinci mülazimlik rütbesi verilir. 
hakkındaki müzeyyel layihayı mü- Tıb, baytar, eczacı, di§ tabibi, 
zakere etti. kimyager mülazimlerden mu•af· 

Encümen esaı itibarile şunları f akiyetle imtihan veremiyenletin 
kabul etmiıtir: kıttalarda, hastanelrede, kimya 

1 - Bütün zal>itlerin terfie hak labarntuvarlarında terfie liyakat 
kazanmaları için her rütbede filen sicili alıncıya kadar birinci mü• 
asgari müddet; zabit vekilleri i - lizimliğe terfileri yapılmaz. Kıt'a 
çin altı ay, mtiliizimler için üç yıl, hizmetini yapamıyacak derecede 
deniz mUliizimleri için iki, birin - hastalananlnr iki esene iklim ve 
ci mü)fızimler için üç, yüzbaşılar hava deği§tirmiye tabi tutulurlar. 
için nltr, birı.baıılar için dört, Kıt'ada hizmet edemiyecekleri 
kaymakamlar, miralaylar, birinci anlaşılanlar tekaüde sevkedilirler. 
f erikler için üçer yıldır. Harp ekadcmisi tahsilini muvaf -

2 - Harbiyeden çıkanlara zabit fakiyetle bitirenler üç zümreye 
vekili, altı ay sonra da mülnzim ayrılırlar. Erkanıharp stajına ay • 
rütbesi •erilir. Tıb fakültesi as - rılmıyanlar, fakat yardımcı vazi -
keri kısmnıdan, aıkeri baytar f ede kullanılmıya elverişli olan -
mektebinden ç:.'ıcanlara mülazim lar birer sene tahsil kıdemi alırlar. 
rütbeıi, tıb ve baytar ıeririyatla- Birinci ve ikinciler kıt'a erkanı 
rında bir ıene stajı bitirdikten hrap ıtajma tabi tutulurlar. Liya -
sonra ehliyetleri tasdik edilenlere katları görülürse iki sene daha 
ınülazim tıb ve baytarlara birinci kıdem alırlar. iki senelik hizmeti 
mülazim rütbesi verilir. Bunlar muvaf fakfyetle yapanlar bir sene 
iki sene staj görürler. Askeri tıb - daha kıdem alırlar. Üçnücü züm -
biyeden çıkan eczacı, dişçi, kim - reye bunlardan başka kıdem zam -
yager talebeye mektepten çıktık· mı verilmiyec&ği gibi erkanı 
tarl sonra mülazimlik ve bunlar - harp ıtajına tabi tutulmazlar. 
dan eczacı ve dif tabiblerr, tatbi - Kı8emin üçüncü sınıfında bir 

Adana - Nusaybin demir 
yolu bize geçiyor 

AN KARA, 13 (A. A.) -
Bir Fransız grupu tarafından işle
tilmekte olan Adana - Nusaybin 

kereler bitini§ ve murahhasları· 
mızdan Kadri Bey bugünkü ekı
preıle tehrimize dönmüıtür. Bu 
hat nisanın 26 ıncı günü gece ya
rısından itibaren bize geçmiş ola
cakıtr. Bu kısımdaki istasyonlar
da çalışan memurlar, Nafia veka
leti bir karar verinciye kadar va -
zifelerine devam edeceklerdir. U-

tebini muvaff akiyetle bitirenlere 
bir sene kıdem zamını verilir. Yu • 
karıda yazıldığı şekilde terfi 

ctmit olanlar aldıkları zamlarile 
düzeltHen nasp tarihlerine naza -
ran emsalleri terfi etmit ve ken • 
dileri de asgari müddetini filen 
ikmal etmi§ iseler derhal, değil i -
seler bu iki senenin Hitamında 
terfi ettirilirler. 

Almıt oldukları kıdem zam -
mı mUddetlerinin fazlası yeni rüt • 
belerine devrol\lnur. 

Bono la 
Bu mesele hakkın

da teşebbüsler 

Vekaletile yaptığı temaslarında 

Anadolunun muhtelif mıntakala • 
rmda gizli kalan emlaki araıtır -

mak için heyetler teşkilini teklif ve 
temenni etmiştir. Bu arada gayri 
mübadilleri alakadar eden işler 
etrafında da teşebbüslerde bulun -
maktadır. 

Bugün Maliye Vekilini ziyaret 

ederek Gayri mübadillerin bono • 

14 NisaO 

hatbmn Adana - F evzipaşa kıamı

nın satın alınması için müzakere· 

lerde bulunmak üzere Halebe git

mi§ olan cer itleri müdür muavini 

Faik, itletme müdürü Cemal Hi

dayet ve ıehrimizdeki Nafia baı· 
komiseri Kadri Beylerle Fransız 

murahhas heyeti arasındaki müza-

mumi müdürümüzle murahhas 
heyetimiz Cumartesi sabahı Ha
lepten buraya geleceklerdir. dan ıonra iıtihkaklarma kartılık _B_" ...... } _u __ "'""""""k' k 

yeniden bono verilip verilmiyece.. er inde i 
Iktısat Vekili Celal Bey pazartesi 

•• •• 
ğini sordu. Maliye Vekili ceva • 
hında; elde mevcut bonolar iıtih -

BiR DÜZELTME - Yakup kak edilmediği için yeniden bono BERLIN, 13 (A.A.) ..-
Kadıi Beyı·n geçen Pazartesi gu·· - verilmesinin mevzuu bahıolmadı - zabitlerinden mülazim Zeki 

Yunanistana gidiyor gunu 
A N K ARA, 13 (Hususi) dilmi!tir. Celal Bey cumartesi . .1, 

nü "ıkan ''Küçük Devlet, Bü,yük ğım söyledi. Uzun boylu görüş - zevcesi olan ve 10 Nisa~ 
y.o. iktisat Vekili Celil Beyin Yuna • günü Hariciye müsteşarı Nüman 1 Devlet,, isimli başmakalesinde, tü ken' de vuku bulan tayy~~1 nistanla aramızdaki iktisadi bazı Rıfat Beyle birlikte lstanbula ha - · ıınd'" 0··ıen Sabı·ha Zekı p birinci sütun 13 - 14 satırlarında- a 

işler ıçın Yunanistana git • reket edeceklerdir. Pazartesi gü - cenaze alayı bugün yapı , 
ki,".··· v~ hukukçuların ve dip- mesi takarrür etmi~ti. iktisat Ve - nü de lstanbuldan Yunaniıtann Hariciye Vekilinin ziyafeti ~ 
lomatların,, yerine " ..... ne hu- kı.Iı"mı"zı·n seyah'"tı· tarı"hı" tespı·t e • .d ki d" Berlindcki Türkiye~~~~;). 
kukçulann, n\3 diplomatl:ırm taa- cı gı ece er ır. ANKARA, 13 (Hususi) - mensup bir çok rical ile ı ~ 
yin edecekleri bir haddir.,, ----------------------- Har ~dye Vekili Tevfik Rüştü Bey asından bir çok kimseler, ;J. 

lkinci sütun 75 satn1ndaki, "... Nüfus umum müdürü Zımpara ihraca~ı bu akşam Haticiye köşkünde ıeh - çi sosyalist tayyare kuvvetlil ~ 
o derin,, yerine " ...•. 0 devrin IZMIR, 13 (Hususi) - Nüfus IZMIR, 13 (Hususi) _ Jktisat rimizdeki Sovyet alimleri ıerefine bir müfreze, orduyu t~ ti 
internasyonal siyaseti .... ,, umum müdürü GalipB. Ayvalık ve bir ziyafet verdi. Ziyafet geç üzere bir murahhas heye 

ı B d f l · · f · Vekaleti zımpara madeni ihraca • vakte lcadar devam etti. Ziyafet· yük bir kalabalık bu me,._ Ve makalenin en .son satnında, ergama a nü us it erını te tı§ 
" •••• bir orada,, yerine ''bir ru'a- ettikten sonra bugün hurara gel - tımızm arttırılması çarelerini teı • te alimlerle samimi hasbühallerde tirak etmişlerdir. 
da,, denmek Jazrm gelirdi. Düzel- ı di. Burada iskan muamelelerini pit etmek üzere madencileri An • l bulunuldu. Dil ve tarih işleri hak- ı Sabiha Zeki Hamını~ 
tiniz. tetkik edecektir. karaya davet etmiştir. lnnda bazı esaslar tespit edildi. lstanbula gönderilecektır• 
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!ŞARETLER 

Bozguncular 
Divanı harbe ' 

B. • 
ır ·· ok 

70 
ilin uyoraunuz: 

8
. okka esrar yakalandı. 

4~r 0':::'• gün okuyorsunuz. 
B .. esrar yakalandı. 
n~un okuyorsunuz: 
~ttaı b' . ır ecza fabrikasından 

1 ·ıc· 

Bir katil Bir azil 
Fethi Bey niçin 

azledildi? 

Yeni ölçüler 
Kanun tatbik edi

hbı 1 1 çuval kaçırırken yaka • 
" 

1
t aonnu4lar: 

,,- Bu ne eroin mi? 

inkar etmiyor, mü
dafaa vaziyetinde 
kaldığını söylüyor 

l lince aletler yerli 

G it 1. . d bı·r , olacak a asaray ısesın en 
eııı-: ,H•Yır bu kokaindir vallahi 

lf. 

Üç icalemd d .. 
lll>ul bal e s~y ıgım esrar, İs· 
,
1
.. 1_~ kını hır sene maıtor et· 
e qfidir. 

Halbuki b l .. .. .. nl .. k un ar JOyle ce uç 
n ulı ıazete haberlerinden çı· 

eaap. 
'Ya unutt ki 

ık11.rnıı u arımız, ya duyma· 
UIQ\lzu ız .. · · Hele onlar .... T o· 

-~ kad eahabı kehif haline koya· 
e~ı ,.:r bol zehir stokları icin· 

J • • ı-..ef -
elıirle ea. aldığımız havadan 

Otnemız mümk·· un •.•• 
E ,,. • :{.. 

roin k le . 
i, bir ~ 0 aın ıu, bu. . . . Müt· 
oku ag tehirde fırdolayı mekik 

Yordu Nih 
erdi. · ayet yakayı ele 

Anlatılıyor ıc· b 
lünı •atar k 1 u damla damla 
lUrrıu lca Para kıranlar yalnız 

ço Pahal 
az değildirl ıya •atan madra· 
ühirn d b erle. Daha baıka. daha 

' a a. orku 
an bir te'bek . nç iılerle uğ· 

u tebeke b' enın aletleridir. 
.-· . ır •ernleket· h·· . 
"'"'-llll, nıüdaf aa . . ın urrı • 
bn•k · kabılıyetin'ı k"" 

~ ııtyen b · or· 
dır. ır Yabancı teıkila-. . .-. 
Eıkiden b" . 

. "k' ır !llılleti k" 1 
ın 1 ı yol vardı· or etnıek 
A) . 

Memlekette ihtilal 
• lllendelcer çıkar-

B) So 1 zayıfl&bnak 
nra en za f ' 

P açmak. yı zanıanrnd"' 

B_._,ı elde d b ·1 
ıı.--,•uılar ku~ e e 1 ınek için de 

n koridorl~aa~ılar nıeb-
anılannın Yatak odal ııyaaet a· 
ırlar ı· 'k *!'ibda do-

' Po ıtı acıların d 1 
lannı 1 ' ev et a· 

n sır arın kA h e daire} . . ı, er anı arb! . 
erının pli 1 

rlerd' n arını çalmak 
ı. 

Bunlar d·· ·· . 
kili ·d· ovuşmenın en klisı'k 

erı ır. 

H • • • 
arp tonundak" d" 

t telcııi ... b' ı unyada dö-
l 8t gı ırdenhire dev. t" N 

..1 4 ten . gıı ı. a· 

.. ihı1-. evvelkı dünya 933 
7ali-.11lah benzemiyorsa emp · 
d --.anı ·· erı • 
•r Yep ucum silahları da o k 

)'erıid' a-A ır. 

8ir :;~ hücunıun hedef· d a._ 1 eti )'ol nd 1 fu ur: 
~il İçin bi u an alakoymak ! 

~~ İtinde:~~! v:rdır. Artık 
di---. .. eıt. teri . f y çıkmıyor. 

Bir müddet evel Suadiyede kaç memur daha 
çekilecek kahveci Salibi öldürmekten ıuçlu 

Marmara Şakirin muhakemesine 
dün İstanbul ağırceza mahkeme· Galataıaray liıeıi Müdürü F et· 
sinde batlanmııtır. hi Beyin yerinden alınarak Da· 

Şakir, suçunu büsbütün inkar et· , vutpafa Ortamektebi fransızca 
miyor. Ancak, kendisinin müdafa· muallimliğine tayin edildiği ma· 
a vaziyetinde kaldığını iddia edi· Jumdur. Bu münasebetle dü11 Fet· 
yor: hi Beyin vaziyetinden bahseden 

- Salih, bana yok yere düıman bazı arkadaslarımız biribirine zıt 
olmuıtu. O gün gene kavga çıkar· neşriyatta b~lundular. Biriıi neıri· 
dı. Üzerime hücum etti. Nihayet, yatında Fethi Bey aleyhinde bazı 
siyah saplı bir ustura ile saldırın· rivayetler varaa da bunlara inan· 
ca, ben de canımı kurtarmak için mak doğru olmadığını ileriye ıür· 
biçak çekmeğe mecbur oldum. dü. Diğer biri Fethi Beyin muame· 

Marmara Şakir, sorguya çekil· iatında suiistimal bulunduğunu 
dikten sonra, bet ıahit din)enilmiı gösterir yazılar yazdı. 
bunlar, Şakirin Salibi öldürdüğü· Galatasaray liıesi ıibi büyük bir 
nü anlatmıılardır. irfan ümesaesemizin müdürlüğün· 

Muhakeme, gelmiyen tahitlerin de uzun zaman bulunmut olan bir 
çağırılmaaı için, baıka güne bıra· zat hakkında sadece dedikodu ka· 
kılmıştır. bilinden tözlerle isnadatta bulun· 

Bir milyon kar 

Uşak şeker fabrikasının 

hasılab 
Uşak şeker fabrikası bu sene 

bir milyon lira kar temin etmiştir. 
Malumdur ki şirketin evelce ma· 
ruz kaldığı zarar bir milyon otuz 
bin lira kadardı. Bu neticeye göre 
f ahrika by sene eski zararlarını te
llfi etmit demektir. Onümüzde· 
ki iıtihaal mevsiminden ıonra kar 
devresine geçecektir. Bu ciheti na· 

~arı idkkate alan hükumet ıirkete 
taıfiye ıuretile Utak Şirketinden 

alikaları keıilmit olan hususi his· 
ıe tabiplerine hiaaelerinin yüzde 
yüz derecesinde ödenmesini tavsi· 
Ye etmiştir. Bu sene yapılacak he
y,.ti umumiye içtimamda buna ka· 
rar verilecek, ondan ıonra hususi 

hisse sahiplerinin bir kaç yüz bin 
lirayı bulan hisseleri ödenecektir. 

Tarihimizin Almancaya 
tercUme•I 

Arkeoloji Enıtitüıü Müdürü D.-. 
Vitek tarafından, Türk Tarihi Tet. 
kiki Cemiyetinin neırettiği dört 
cilt tarihten dördüncü cildinin al· 
mancaya tercüme edilmesine bat· 
lanmıttır. 

mak, bahuıus hakkında tahkikat 
yapılan ve hatta muhakeme altına 
alınan kimselere mahkeme kararı 
ile mahkum olmadıkça suçlu ola· 
rak bakmak şüphesiz doğru değil· 
dir. 

Fakat bu meselede bizim bildi· 
ğimiz tudur: Galatasaray liıeıin· 
de bundan beı, altı ay evvel suii~
timal şikayetleri olmuttur. Bu tı· 
kayetler ehemmiyetli görülmüf, 
Maarif Vekaletince tahkikat emri 
verilmittir. Galatasaray liseainde 
tahkikat yapan zat dürüst, mukte
dir ve namuılu ~aarif MüfeUitle• 
rimizden Bedri Beydir. Bedri Bey 
bu it üzerinde aylarca uiratmıt· 
tır. Her halde verdiği raporla ha· 
kikati tespit etmit olduiuna hük· 
molunmak lazımdır. Bu itibarla 
tahkikat neticesi nazarı dikkate a· 
bnmıt olacaktır· Son aldığımız 
haberlere göre bu tahkikatta F et
hi Beyden baıka Galataaaray lise
sinde diğer bir takım ikinci dere· 
cedeki memurların da vaziyetleri 
tetkik edilmiştir. Bunlardan bir 
takımlarının elleri itten çekilme· 
ıine de karar verilmittir. Ancak 
bu karar henüz alakadarlara teb· 
liğ olunmanıııtır. Hüliaa gerek 
Fethi Bey ve gerek diğer memur· 
)arın sucları ve mesuliyetleri dere· 
cesi iti~ mahkemeye intikalinden 
sonra anl&Jılacaktır · 

lı Pl--..d lllılletler bile . 1. ed L l en !lef gız 1 TUrk • aeı~ıka mahkem-ı 
it' e .... lllillet re~ ediyor. Mua· ~ VAK 1 T 111deıı aeç· ıneclıslerinin tetki· Türk • Belçika mahkemesi reiıi 

P"'-t 1Yor. Mösyö Aıer 4 mayısta gelecek ve 
ku- lllilletl · 26 d bak kt B d 1 ·•etlewi erın en b·· .. k avaya aca ır. u ava ar 

~~.S:ktei~tı~at iıle~~~r. da bir milyon küıur lira miktarın· 
R -.ı.lttct. rtıbı en modern _d_a_z_ar...,.a~r~v--e=z=iy,....a_n.....,,..is~t~en,..,-il"'"'m~e="k=te=--d~i--r. 

lia7ada ıı.-." biridir N't-ı-· Efe L ~ .. • ı CKım 
r uq L~f. ornekleri g"'rül" d"' 

claJıa k q l • - o u. 
ceph . e&lciıa, d~ ezıe, suikastın 
t . eıa "&rd a korkunc bir 
ın b d il' B' ~ 

"Plall e eııini • ır mille -
k d •tt111ııa1c UYiıJuk, kaf aıını 

a ar-· ·~. "k at -&1Ü1tfılrılek Yı suı aatları 
&caJcları Ç&r l e a.rıyanların el 
M--.ı e erden h' 'd' · -... eL-· . ırı ır. 

nı id ~e er · '-
'Y &re ed-1 oın «•çakçılığı • 

eya """ller bu t . 
IUllrıgz ezın ıuurlu 

Oç def •UÇ}warıdır. ' 
•1 it.· a çekeni ı 

-~•ilde b · 11 a ıtbğı ve bir '-.! ır adanı . 
lal laf haı-i lb ın.anlar ara· 

kının fizik cepheden geldiiini an· 
lamakta hiç müıkülit çekmezsi -
nız. 

Dava açıktır. Vatandaıları u· 
yuıturan, sinirini kesen zehir tica· 
reti milli müdafaa kabiliyetine VU· 

rulmuş bir tekmedir. 

Gündelik, Siyasi Gazete 
tııtanbul A!lkar& Caddesi. VAKlT yurdu 

Telefon Numaraları 
yazı ı~terf telefonu: 2t371 
tdaMI telefonu : 24870 

1 elgrat adresi: Jııtaııbut - ·ı AKn 
posta ıcutwıu No. 48 

Abone be~eller• : 

Seneli'· 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Tllrktye 

HOO Kr. 
7~ • 
400 • 
1~ • 

llAn ucretlert : 
P.e!mll tl!ntarın bir satın 
rıcar1 ııuıarm blr •tm 
rıcar1 uanıarın bir aantlmt 

KOçUk lllnlar · 

f!!cnebl 

2700 Kr. 

u~ • 
ı:ıoo • 
800 • 

10 Kurut 
12,S Kurut 
2~ Kurut 

Bu ıene yeni ölçüler kanunu tat· 
bik edileceği için timdiden hazır· 
lıklar baılamıttır. 

Ticaret Odası dün bu makıatla 
lstanbuldaki bütün kantarcılarla 
terazicileri ve bunları yapanları 
ve Bakkallar Cemiyetini bir top • 
Jantıya çağırmıttır. Bu toplantıda 
terazicilerden batka Bakkallar Ce 
miyt:ti namına da Mustafa Adil B. 
namında bir zat ta hazır bulun· 
muttur. 

Dünkü ıörütmeler neticesinde 
yeni ölçüler kanunu münasebetile 
kullanılacak olan ölçülerin kimi· 
len lstanbulda yapılacağı anlatıl 
mıttır. Esasen ıimdiye kadar bir 
çok yeni ve eaki ölçüleri yapan te· 
raziciler ve kantarcılar en kııa za• 
mna zarfında bu işin yapılacağı • 
nı ve hariçten hiç bir parça tartı 

aleti getirmeğe lüzum olmadığını 
ıöylemitlerdir. 

Ticaret Odası gelecek hafta İ· 
çinde sütçülerle diğer eınafı davet 
ederek yeni ölçüler hakkmda ihti· 
yaçları olan maddeleri tespit ede· 
ceklerdir. 

Türklüğü tahkir iddiasile 
bir ifade alınma 

Türklüğü tahkir maddesinden 
aleyhinde dava açılan Yataklı Va· 
gonlar Şirketinin Beyoilu Şubesi 
sabık müdürü M. Janoenin bir 
müddet evel aorıuya çekilmek Ü· 

zere adliyeye çaiırddıjı, rahatsız· 
lığına dair rapor gönderdiii yazıl· 

mıtb· 
M. Jannone, dün adliye dairesi· 

ne gelmit, ifadesi alınmıftır. 

Kuruçeşme Rus kömür 
depolan aleyhine ... 

Ali Vafi Bey ailesi tarafmdan 
Kuruçetmedeki Ruı kömür depo· 
lan aleyhine bir dava açılması Ü• 

zerine, depolarm avukatı Adato 
Efendinin bu davanın ancak Ruı 
mahkemesinde &"örülebileceğini 
söylediği teklindeki ihbar etrafın· 
da, baroca tahkikat yapıldıtmı 
yazmıttık. 

Baronun tahkikatı, henüz neti· 
celenmemittir. Bu itibarla baroca 
bu hususta kat'I bir fey aöylenil· 
memektedir. Kömür depoları avu· 
katmm bu tazü hakikaten söyleyip 
söylemediii, aöylemitae ne nokta· 
dan, ne tekilde söylediği aratbrd· 
maktadır. 

Diğer taraftan, baro, avukatla· 
rm isimlerini, reıimlerini ve adres 
lerini teıpit eden yeni baro levha· 
sının hazırlanması ile de meıgul 
olmaktadır. 

Bir kitap aleyhine tetkikat 
"Çıplaklar diyarı,, iıimli bir ki· 

tap, toplattırılmııtır. Adliyece tet· 
kik edilmektedir. 

istihbar ve idare ltlerl için 
arkadat ar1yoruz 

Gazetemizin istihbar ve idare 
itleri için arkadaılara ihtiyacı 
vardır. Kafi tahsili olan gençler • n~ TiQ\ ~ olduiunu dütü • 

..... U lllılletiııe ftki 1 e. h@l'Dl@ r e, mu• 
)&p•lamıyan a· 

Eroin kaçakçılığı meselesi 
milli kurtuluJ, ve milli müdafaa 
bakımından görülmelidir. Bu mil· 
li müdafaada bozgunculuktur • 
Eğer vatandat sıfatiyle reyimi 
söylemek hakkım vana ben, zehir 
davaıımn divanı harpte temizlen • 
mesi lehindeyim diyorum. 

Sadri Etem 

Bifdef..;30ıkJ defan 60 Uç detası 1\3 

1 r t defası 75 ve on defUI 100 kun11tur. 
Uç aylık llAD verenlertıı bfr defası meeca· 
nendir. Dört satın geçen llAnlann tuı~ 
satırlan tıef kuruştıuı beeap edilir 

j 
den isti1en!erin V AKIT yazı itle-

~---••••••••" ri müdürlüğüne müracaatı •• 

SaJıfa: 3 

SOHBETLER 

Yeni bir ses 
Demirci oğlu Yusuf Ziya Bey 

"Anadolu ortasında, dağlık köy· 
)erde oturan, çadırlarda yqıyan 
insanların aralarına ıirmif, yıllar• 

ca onlarla dütüp kaJkmıt, hepıile 
içli dıtlı olmut,, bir Anadolu çocu
ğudur. Bu hafta, oralann içine it • 
liyen dertlerini, acılannı, eğlence· 
lerini dışa vurdu: "Şu dağların 
ardında,, isimli dokuz hikiyeciği 
bir araya toplayıp kitap yaptı. 

Bu kısa sohbetimizde, bü köy 
hikayelerinin, okuyanlara bu köy· 
leri ve bu köylülerin yqayıılarını 
ne dereceye kadar anlattığını ten· 
kit edecek değiliz.Sadri Etemin bu 
ıon aylarda çıkan "Silindir f&p· 
ka giyen köylü,, , "Bacayı İn• 
dir bacayı kaldır,, eaerlerile mu· 
kayese edecek değiliz. Gerek tek· 
nik, gerek dertleri detmek huıu -
aunda, Sadrinin eserleri Anadolu• 
yu çok daha içten ıösteren, çok 
daha özlü yazılardır. Hatti., Bekir 
Sıtkırun "Memleket hikiyeleri,, 
gerek mevzu ve gerek duygu iti • 
barile de Yusuf Ziya Beyin eseri
le mukayese edilemez. 

Bizim "Şu dağların ardında,, 

ki yazılarda bulduiumuz en bü· 
yük kıymet, Osmanlıca yazılma • 
mıı olmasıdır. 

Dmıirci oğlu, diline • ifrata 
varmadan • hiç yabancı ıöz karıt· 
tırmanuı, bize ıaf bir Türkçenin 
nümunesini vermİftİr. 

Kitabm, rastgele bir yerinden 
bir parçayı aynen alıyoruz: 

"Öğle aıcağı baaıyordu. Kanncalar 

kızgın taılar iUtünde kwrak kıvrak 
yürümeğe; karııdaki yübelc kayalık· 
lorda keklikler ötmige bafladı. ••• De

minclenberi Ueri eırtta otlıgan •Ürüler 
öğlelmwk ~ birer birer düzlüklere 

indUer. • • • • Gecenin agtUUtı. giindü • 
ziba aıcağını yedljimden rok yorul
,,.,,,, kan tere batnuıtım. Dinlenmek, 

kurugan, köpüren ajızlanmuı ulat • 

ınak ifin, ıu aramtıla. aitlf altlarını 

gözlemeğe bafladım. •••• ,. 

Buıüne kadar, böyle saf, öz 
sözlerle bir duyıuyu ve ıörütü ak
settiren yazılara, hiç demiyelim, 
fakat pek nadir tesadüf ettik. 

Demirci oğlu Yusuf Ziya Bey, 
bir köylü kızı bakınız ne tüzel an· 
latıyor: 

"Onun bügime, aerpilme çağında 

güneı altında ter tlökiJp, yanıp kav • 
ruldulunu görii.nee, l/ÜkÜlle gük kat· 
mak, ince kova ipinin keıtiği ellerin
den ıu ifmek çok alır ve acı geldi.,, 

Yuıuf Ziya Bey, kunetli bir 
muharrir delil. Cümlelerinde ak
saklıklar var. F abt bütün bu ku· 
surlara rajmen yeni bir ıeatir. 
Anadoludan gelen her yeni ıea bi· 
zim için kıymetlidir. Bu itibarla, 
Demirci oilu Yusuf Ziya Beyi 
takdir ed-=riz. 

Sellml izzet 

[""°u'My;ı-&;1km-
1

VAKi"TI 
dltfl~....,_.,.ıMllMlrll-NMllWUNWiü_.....,. !.....J 

14 n!Nn 1918 
- Birinci Oamanlı latlkrazı dalıUI· 

•inin muvakkat •metleri laazırlanınıı· 
fır. Maguın birinden ltibarm kag t 
muameleıine ba,Zanaeaktır. Ttılılliller 

k!lra kefüleaUe itla oluntlulu takdir· 

de realJlmal dahi altın olarak Udlge 
edUecektir. Ttılıviller ZO, 100, w StJO 
liralıktır. 

- Y opılon blr iatatiaUie oöre marl 
ayı ~inde lıtanbul w dvanncla ta
hakkuk .ttirUen leüli hilmmtı mıuuıp

lannua geldbw 891 olup bunlann 151 1 
velat etmlftır. Niaprll wflyot gllzde 
6,6 tlır. Veligat en zlllflde Muaml.,._ 

dedir. 



Sayıfa: 4 VAKiT 

Arnavutların dünkü muhakemesi Kısa Haberler : •............................... ················································································-
Bir cinayetin faili ve 

müşevviki ola1'lar 

ismet Paşa heykeli 
lzmirde, dikilecek İsmet Paıa 

heykeli için faaliyet ilerlemiş ve 
bir komisyon kuru)mu~tur. İsmet 
Paşa Hazrelleri lzmirde doğmuş -
lardı. Kendilerinin doğdukları ev 
de bulunmuş ve belediye tarafın • 
dan kapısına mermer bir kitabe 
konulması kararla~tmlmıştır. Ramazanı~ kardeşinin vurduğu iddiası 

maktulün karısının verdiği istida Cialatasaray lisesinde 
Galatasaray lisesinde yapılan 

İstanbul ağırceza mahkemesinin Evelki celsede, müddeiumumi i- tahkikat bimıiş ve rapor vekalete 
bir müddettenberi muhakemesile le suçlu vekili arasında şiddetli yollan.mıştır. Tahkikatın açılma· 

münakaşalar olmuş, neticede dü· sına, bazı şeyleri doğru bulmıyan meşgul olduğu Arnavut düğünün
deki cinayetten, evvelce uzun uza· 
dıya bahsetmiştik. 

Bu davada, suçlu görülen Arna· 
vut Hüdaidir. Efendisi Karanfil, 
onu bu cınayete teşvikten, kavga 
ettiği Ramazan için "onu vur!,, de 
diği kaydile, suçlu görülüyor. Da
vetlilerden bir çoğu da, gördiikle· 
ri vakaya dair bildiklerini sakla
maktan suçludur. 

bir Fransız mualliminin istifana • 
ğün yapıian Davutpaşa civarında· mesi sebebiyet vermiıtir. Tahki • 
ki bahçede yeniden bir keıif ya· kat idari cepheden }"!lpılmıştır. 
pılması kararlaştırılmış ve mah· Mektebe bitişik ~ki bir binanın 
keme azasından Tahir Bey, tam tamiri, mübayaatın alış tarzJariJe 
salahiyetle naip tayin edilmisti.Bu dosyalara konulan senetlerin tan· 

k ·f d h. l d ~h 1 zimi usulJeri bu tahkikata dahil -
eıı esnasın a, şa ıt er e azır d. V kAI t• b ·· · . . ır,.- e a e m u rapor uzerıne, 

bulundurulacak, cınayetın nasıl ol ilk tahkikatı daha çok derinleşti • 
duğuna, Ramazana kurıun sıka· 1 rerek mes'uliyet var.sa müsebbip • 
nın bahçenin ne tarafında durdu· )erinin meydana cıkarılmasını is· 
ğuna dair kendilerinden izahat a· tiyeceği tahmin olunmaktadır. 

lınacaktı. Muhtelit mahkemelerde 
Dünkü celsere keşfin daha ya- Muhtelit mahkemelerde bakıl· 

pılamadığı anlatılmış, muhake· ma halinde 11 bin dava vardır. 
me, hunun yapılmaaı için on bir Yalnız Türk. Yunan mahkemesi 

BORSA 
(Hizalannda yıldız işareti olanlar üzer· 
lerindc 13 nisanda muamele olanlardır] 

Rııkkamlar kapanış fiyadannı ı;-östcrir 

Nukut (Satış) 

Knras 
•20 f. Fransız 171, • ı Silin A~ 
• ı Sterlin 724.- * t Peıeıa 
*f Oolnr ~12.- *! Mark 
•20 Liret -ııs.- • ı 7.otı ıtl 

•20 f. Belçtı.. 116.- * t Pcnı:I\ 
•20 Drahmı 25,- •20 Lcv 
•20 Js\•lçre •22.- •20 nınaı 

ı çervonc 
•20 Leva 25.- * ı Altın • ı Florln ~4.- • ı Mecldiv 
•20 Kuron Çek 120.- • ı Ranknnr 

Çek fiatları (kap. sa. 
- ---
•Paris 
•r.ondra 
•Ncv·Yrır~ * l\111A.nn 
•Rrükseı 
•Atlıın 
•Ccncnc 
•Sofya 
•Amstcrdan 

iş Rankas 
•Anadolu 

Reji 

12.03 ı •Pra~a 
110 25 •Viyana 
il 47.ı"ı •l\hdrlı 
ı:ı.2~50 • Rerlln 
:l.396':' • \Tar~O\· ~ 
~3 ı 9~ı •Peşte 
'l. ~5- • Rukrc• 

67.4750 •Bclı:ra'r 
l.1732 • Moskov~ 

Esham 

9 40 Terkos 
i5 55 •Çlmcntll ı\ı 
4,3i Cnvon ney 
ıs. Sark l)e~ 

Karns 
~~.-
17.-
!O-
24,-
29-
23.-
fJ--

11!8,-
M.-

HB.-

16) 

15 912~ 
4.5925 
!I 58511 
1 998! 
4.t250 
3.8950 

7Q.9950 
.l.'5267!1 
1084 50 

30 75 
12.10 
24.-

Slr. Hıyrlyı 
·rranıv:ıv 
U. Slgoru 
Bomonti 

4.30 ı Balya 
N,- Şark m. ccıa 

2.35 
2-
2.35 
(3.-23.50 Telefon 

----- ----- ----
istikrazlar Tahviller 

Muhakemede, Hüdai, "Rama· 
zanı vuran ben değilim. Onun 
kar<!eıi Rifattır !,, diyor. Rifotın 

auçlu olduğunu ispat yollu da ba· 
zı şahitler gösteriyor. 

mayısa bırakılmıştır. 10800 dava hakkmda karar vere· 1 

cektir. - ......-------------
Bundan baıka, dünkü muhake· lst. dahili 97.- [ F.ıcıarıı.: 

H ıh k. R'f t h k d Alman •ehı·rc·ıs·ı •~ark il.yollan a.os Tram\•av a u 1• 1 a, mu a eme e mede yeni bir vaziyet ortaya çık- T .n.l\tunhh:u.lr 5~ 50 Tuncı 
§ahit vaziyetindedir. O da ilk cel· mı§, davacı yerinde oturan ölen Şehrimizde bulunan Bertin Da· Gümrill.:lcr s :;:; .~~~~~u 1 

l h ""}f' h. 'l"k f .... l Saydl mahı 4,3S sel erden birinde dinleni mi§, at· Ramazanın karıu Hatice Hanım, ru ununu §e ırcı l' pro esoru a· Rddaı 11 75 I •Anadolu ıı 
t ,. ''K d · · · d v "d tanbulu dolaw.arak not almıya, tel· Asktrlyc - •A. Mümessil a ar e§mı senın vur ugun ı • mahkemeye bir istida vermi~tir. 'S' • 

d d d k · ? d 'S' kikat yapmıya haılamıttır. Profe· 

54.51) 
4.20 

18.IS 
4!1 10 

45.10 
57,65 

,) 

ia e iliyor. Ne iyece sın.,, i· Bu istidada kocası Ramazanla kar sör yakında Almanyaya dönecek 
Y~ s?rul::1~'' Ri~at, şu ~~v~bı ver: 

1 

deti Rifatın arası ötedenberi açık ve şehrin imar planı üzerindeki 
mıttır: Bu, dogru degıldır. Be- bulunduğunu, vaktile kavga ettik· raporunu orada hazırhyarak Be· 

Müruru zamana uğr1yacak 
vergiler h;in 

nim kardeşimi vurmam için orta· lerini, hatta bu arada Ramazanın tediyeye götürecektir. 
da hiç bir sebep yoktu. Atıl ıuç- yaralandığını yazıyor, "Haberiniz 
lu ve ondan tarafa çıkanlar, kaba· olsun!,, diyordu. 

YenibahCje stadı 

Defterdarlık bütün faaliyetini 
mayıs sonunda müruru zamana uğ 
raması ihtiamli olan vergiler me· 
selesine hasretmiş gibidir. Bütün bati bP.nim üzerime yükletmek İs· Bu istida da, mahkeme dosyası· 

tiyorlar. Bu lakırdı, bu maksatla na konulmu§tur, 
sonradan çıkarılmı§tır. Kabul et-

Y enibahçe stadyomunu yapmı· 
ya talip olan İtalyan grupu planı
nı hazırlıyarak Belediyeye vermiş· memurlar müruru zamana uğra· 
tir. Spor sahası elli bin kiıi seyir· ması ihtimali olan vergileri bu ih

14 N·san 
19 Zilhicce 

Gün doğusu 5,24 
Gün ı ·atı~ı 18,47 
Sabah oamuı 5,00 
i>~le namuı tl',15 
ikindi namazı ıs.ss 
Akşam n:ıına7.ı 18,47 
Yatsı nama:ıı 2Cl,22 
lmsat s.as 
Yılın geçen .ı;ünlcrl 104 

~alan .. 262 ______ .../ 
" HA VA - Ycştlköy Asker' J 

zinden verilen maıcımata göre 

buluUu ve yağmurlu olacaJctıl'· 

DUnkU stcaklık en faı:la 8. : 

cc, hava tazyiki 760 milimetre 

' 
,,,,,/ 

RADY~, 
Bugün 

ISTANBUL: 

18 - 19 Kemal Niyazi ~y-
19 • :!O Orkestre - 20 - 20.sO ~ 
Hantm) - 20,80 - 21,SO H~ 
yeti - 21,30 • 22,30 Orkestre• 

ııa haberleri, saat ay:ı.n. 

A N K A R A (15S3 m.) 
12,ıo • 13,30 Ankarapala.S 

18 - 18,40 Alaturka aaz - ıs~ 
man konseri (Ekrem Zeki BeY 'I 
19,20 - 19,50 Fransızca ders -

Gramofon - 20,10 Ajans haberli' 

V t Y A N A (518,1 m.) 

18 Orkestre konser - 21,SO 

22,45 H:ıberler. 

L E t P Z 1 G (189,8 m.} 

7,35 Konser - 9,30 SenfoııiJ 
13 Konser - 15,30 Bcethoven""' 

ser - 21,45 Mul!iki - 23,05 ıı.ıı' 
B t)' K R E Ş (S91,2 m.) 

18 Radyo gazetesi - 18,30 -J' 
R O M A (441,2 m.) 

20 Pllk - 21,30 Haber \of 

23,55 Haber. 

8 U D A P ~ Ş T E (:S~.J 
12,15 Opera orkestresi - ıtr 

h 
l 

mme!,, 
Dünkü muhakeme esnaıında da 

her celsede olduğu gibi, mahkeme 
salonu tamamile dolmuttu. Bir 
çok ki§i, bu arada iki tarafı yakın 
dan, uzaktan tanıyanlar, muhake
meyi dinliyorlardı .... 

ci alabilecek, havuzları, tenis ve timalden kurtarmak için çalıtmak 20,-'5 Konser. 

Buna karşı, davada suçlu görü
!en taraf, Ramazanı öldürenin kar 
deşi. Rifat olduğunda ısrar etmek· 
tedir. 

Br~zilya_dan kahve satın almak için 
şirket ve takas işleri 

Memleketimizde istihlak edilen her beklenilmektedir. Bu haber 
kahv~n\n yalnız Brezilyadan ge'tir 
tilmesi, buna mukabil memleketi· 
miz mahsullerinin Brezilyaya ih· 
racı hakkında bir mukavele ya· 
pıldığım, huna dair Brezilya Sefi
rinin anlattıklarını yazmıştık. 

Brezilya kahve idaresinin Tür· 
kiye mümessili olan M. Levi mu
kavelenin hazırlanması üzerine 
buradan Brezilyaya neler ihraç e· 
dilebileceğini tetkik etmek üzere 
Brezilyaya gitmişti. M. Levi evel
ki gün §ehrimize gelmiştir. Ondan 
aldığımız malumata göre, muka· 
velenamenin hazırlanması sırala
rında Brezilyada yarı resmi bir 
meclis tarafından idare edilmek
te olan kahve istihsalat ve ihraca· 
tı ıon zamanlarda ihtas edilen ve 
Brezilya Maliye Nezaretine bağ
lanan bir umumi müdürlük tara· 
fmdan idare edilmeğe başlanıl
mıştır. Bunun üzerine ilk mukave· 
lede bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Mukavelenin esasları şunlardır: 

Brezilyadan Türkiyeye kahve 
ithali ve buna mukabil Türkiyeden 
Brezilyaya mal ihracı iılerile uğ· 
raşmak üzere memleketimizde 
"Kahve ithalat limited Şirketi,, 
teşkil edilmiıtir. Bu şirket Türkiye 

de sarfoJunan kahvenin yalnız 

Brezilyadan getirilmesi hakkında 

hükumetimizle bir mukavele akte· 
decektir. Sonra bu şirket Brezilya 

kahve idaresile bir mukavele ya· 
pacaktır. Mukavelenin imzası için 

şirket mukavelesinin Brezilya ta
rafından tastik edildiğine dair ha· 

gelir gelmez mukavele imza edi • 
lecektir. 

Memleketimizle Brezilya arasın 
daki ticari münasebat doğrudan 
doğruya yapılmamakta, memleke· 
timizden Brezilyaya gönderilen 
mallar ltalya limanları vasıtasile 
gönderilmektedir. Bunun doğru
dan doğruya yapılması çareleri a· 
rattırdmaktadır. Kahve takasının 
ne suretle yapılacağı hakkında da 
Brezilya Sefirile lktısat Vekaleti 
araamda müzakereler olmaktadır. 
Brezilya ile aramızda en ziyade 

müsaadeye mazhar devlet esası Ü· 

zerinden bir ticaret mukavelesi ya 
pılacaktır. 

Memleketimize ithal edilecek 
kahveye mukabil memle1~etimiz· 
den mal gönderme işile de mernle· 

kctimizde le!kil edilen limited tir· 
ket meıgul olacaktır. 

iki defterdarlık mı? 
Geçenlerde bir Ankara telgra· 

fında, İstanbul maliye teşkilfıtın· 

da yapılacak değişiklikler arasın· 
da iki defterdarlık ihtası tasavvu· 

rundan da bahsediliyordu. Öğren· 
diğimize göre böyle bir tasavvur 

yoktur. Ve manasız telakki edil· 
mektedir. Yeni teşkilatın hedefi 

maliye işlerini ihtısas şubelerine 

ayırmak ve bu ayırmaya göre ih· 

tas edilecek yeni müdürlükler vn· 
sıtasile mali i!leri daha salim ve 

daha müsmir bir tekilde idare et· 
mektir. 

kotu mahalleri bulunacaktır. tadırlar. 928 de tahakkuk etmif, 1'1 ° s K 0 v A (lSM m.) 

fak h d 18,10 Haber - 18,30 Konser 
Şehir hali at ta ıil edilmemi§, 929 atar· musikisi _ 22 İngilizce ne,ri,-

Kerestecilerde yapılacak mu • hedilmiı fakat tahakkuk ettirilme Kızıl meydan - 23,05 Haber. 

vakkat tehir hali için proje ve he· miş vergiler bu aradadır. v A aş ov A (HU m.) ı 
saplar bütçe encümenine veril.mit· - J3,10 PIA.k - 16,50 PIAk - ıl 
tir. 86 dükkanı olacak bulunan kııım~ müesse;d;r~ - açılma . - iÇin 19 Musiki - 22.•o nını konser. 

hal 300 metrelik rıhtımiyle birlik- ruhıat reımi vermiye mecbur tut· 
te 230 bin liraya çıkacaktır. tuğu malumdur. Daimi encümen 

tarife yaparak alınacak resimleri 
Seferde askeri ihtiya~lar tespit etmi~tir. Kahvehane ve çay· 

Meclise verilen bir kanun layi· hanelerden 2.5 liradan 12,5 liraya 
hasına göre seferberlikte milli kadar, mahallebici ve terbetçiler· 
müdafaa bütçesile ve mevcut va· den 2,5 liradan 15 liraya, tiyatro 
sıtalarla temin edilemiyen askeri ve sinemalardan 10 liradan 80 li· 
ihtiyaçlara ait işleri, kanunun raya, berberlerden 2,5 liradan 20 
hükümleri dairesinde herkes ver· liraya, hanlardan S ve 10 liraya, 
miye ve yapnııya mecbur tutula· hamamlardan 7,5 liradan 15 lira· 
caklardır. Mecburiyetler bir ko· ya, birahane ve emsalinden 5 lira• 
misyon tarafından tespit ve mü - dan 50 liraya, bar ve dansiglerden 
kelleflere yazı ile tebliğ edilecek· 25 liradan 100 liraya, lokantalar • 
tir. dan 5 liradan 50 liraya, oteller-

lktısat vekaletinde den 12,5 liradan 100 liraya, pan-

Verilen bir habere göre iktııat . aiycnlardan 5 liradan 25 liraya 
kadar resim alınacaktır. vekaletinin dahili teıkilatı esaslı 

surette değiştirilecek ve taşra tef· Kahveler bet, mahallebici ve 
kili.tına göre zayıf bulunan mer· emsalleri dört, tiyatrolar bet, her· 
kez te~kilatı takviye edilecektir. herler beı, hamamlar üç, lokanta· 
Mıntaka ticaret ve iktisat müdür- lar beş sınıfa ayrılacak ve ıınıf 
lükleri yerine ofiı teşkilatı yapıl • taksimatı kaymakamlıklar tara • 
ması tasavvurları da vardır. fından yapılacaktır. 

Adana • Fevzlpaşa hattı Dahilf istikraz i~in 

Yakında hükumete intikal ede- ikramiyeli istikraz her tarafta 
cek olan Aadana • F evzipafa hat· büyük rağbetle kartılanmıt ve on 
tında bir kısım memurların vazi - dokuz lirayı birden vererek tahvil 
fesine nihayet verilecektir. Bu alamıyanlar için kolaylıklar gös · 
memurlar tazminat alacaklardır. terilmeai kararlattırılmıştır. Bu 
Tazminat Adana. Mersin hattının kolaylrk heı liranın peşin alınma· 
alınması esnasında verilen nispet· ıı paranın di~er kısmının ufak bir 
lere göre hesaplanacaktır. Hüku - faiz mukabilinde üç taksitte ve
mete geçecek olan hat 142 kilo· rilmesine müsaade edilmesi ıek· 
metre uzunluğundadır.. Senede linde olacaktır. Bu suretle de t&iı· 
781 bin lira varidat getireceği tah- vil alanlar, tahvilin faizinden ve 
min olunuyor. ikramiyesinden derhal istifade e· 

lzmitte konferans debileceklerdir. 

Dün Darülfünun konferans ıa· Eczacı, diş~i mektebi 
lonunda ilk.mektep muallimlerine mUdUrlUğU 

tedris tekniği ve tatbikntı hakkın· Darülfünun ec~acı ve ditçi mek-
da bir konferans veren Sadrettin tehi müdürlüğüne ıetirilen M&hir 
Celal Bey, lzmitte Merke~ Necati Bey istifa et.mit ve Tıp fakültesi 
Bey mektebinde konferans ver· müderrisler meclisi tarafından 

mek üzere yarın lzmite gidecek • müdürlük için doktor Behçet Sa· 

tir. bit Bey intihap edilmittir. intihap 

A~llma paras' Maarif vekaletinin tasdikine gön· 
Yeni Belediye kanununun bır derilmitfo-. 

Yaran 
A N &: A B A (1651 m.) 

12,so • 13,30 Ankarapalu ~ 
ıs • 18,40 RlyıuıeUcUmhur tilar1"" 1 

tresi: Beethoven V nci senfoni -
Alaturka saz - 19,.(0 • 20,10 ,/ 

si - 20,10 Ajans haberleri ve 

V t T A N A (lll8,1 m.) 

12,30 Konser - u,ıo Kon.-r 

Konser - 21 Operet - 23,20 1' 
L E t r z t G (889,1 m.) 

7,15 Jimnastik - 7,35 Ko~ 
Konser - 17,30 Konser - 211' 

Haber. 

B 1) K R E Ş (39&,! m.) ' 
18 Radyo gazete - 21 Diııl 
ROMA (441,2 m.) 

20 Haber - 21 Ph1k - 21,15 

21,45 tiyatro. I 
B U D A P E Ş T E (~ 
ıo.ı:ı Pllk - ıs.o:ı Ork' 

Konser - 21,15 Konser - :.ız,'5 
slklsl - 24 Çigan mul!ikisi 1 

M O S K O V A (JSM 111•) 

18,10 Haber - 19,30 SenfO:: 

22,55 Kıztl meydan - ~.05 Jt• 

\ ' A U Ş O V A (141% oJ·>,; 
13,10 Plô.k - 17 PIAk - ıS 

Konser - 23,05 Musiki. ~ 

-!ıımııı ;;;;;mınnm:-ımnıııııı ı nltllı ı nımmıı~ 
L.~·-"·~:1~~!1~!1~111!1!~~ 

Tedavi için Mısıra 11 

Bilecik meb'usu Salih 8'~ 
ze gelmiş ve buradan 

gitmiştir. 
• T""'6"""' • 

Sayım ver~ 
Sayım vergisi için ··tf'I 

yetine ba9lanmıt ve .~ildl, 
lelere birer defter goll~ 
Hayvan sahipleri h•:;.; 
sayısını bu def tere Y:,.,, 
Diier taraf tan bina, 

vergilerinin de tah~ 
si için f aaliyele ı.çil 
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KİMSESİZ 
-------Nakleden: Selimi izzet 

nu; ~alkt~m, Nasırı buldum. 0-
Yaıı a k'~hsın Beye gittim. Orta 
len~i ı. ar, nazik bir adam. Ev .. 
11ı·· t'' .uç sene sonra karısı öl .. 

Uf. hnde b' k k 
()n 1 ır ızı almıf. Kızı 
nal~ b Yaıında. Ona kardeşlik, a 
ti" ' :;kadaşlık edecek birini is

.r Or. nıuhs· B k Çok ın ey ızı Semihanm 
fırnarık b" ''d""'" .. iyj bi . uyu ugunu, kızına 
r terbıye ver d'ğ' • d .. raf tf . eme ı ını e ıh-

ann e ~'. Nıhayet ihtiyar bir büyük 
e eB~·nde büyümüş .. 

- u "k ınatt Yu anne de onu tabii şı -
ınış. 

si :u.~ayır. Muhsin Beyin anne -
hal" 

1 eı Yaıında bir kadın ama 
a tuvaleti . ' 

lence . ne, gezmesıne, eğ -
sıne d'' k·· nıe, 
1 

uş un. Semiha ile hic 
gu olm ~ 

Didar 1i amı§. Canım methur 
din ın'? anıı;n. Hiç İMDİni İ§itme -
feller' 

1 
• •• Dıdar Hanımın, ziya .. 

lrııy 1
' çayları, topluluklarını duy 

an Yoktur Gen 'ht' .. riitrned· .... · ç, ı ıyar, go -
Yoktu ıEgı hemen hemen kimse 

r. sasen k d' . 
Yetişın d' en ısı saraydan 
sara~yl e dır. Ona bir vakitler "deli 

ı,, erler · ç k !na su't mış.. er es değil a-
llli 's • an bendeliği ettiği için is· 

arayJı k 1 ı 
hıuhitt b" .~ rnıı. ışte Seniha bu 

e uyurn·· -s· Uf, 
ıöyled·:e bunları Muhsin Bey mi 

ı . 

- Evet N-
n':.ln a""" '. asıra da aordcım. O -

•&1•esı D'd 
'bıydr. ' 1 ar Hantmın ahba-

: ~inek görüj_ijyo .. ? 
ı~- nneaerlm Al l . 
ııı:ıt geç..· . • ay o sun, va· 
lıraa M ınh~ıye gidiyor. Bana k& • 
d , u sın B d 

eliHklerind ey e annesinin 
_ k en nıemnun değil 
- ... ızını ona nasıl bıraknıı: .,e Ya ~· 

aı ile hiç Pıın. Bana kalınca kı-
anlaınıf Eıtıeıgut olaınıyac~ğını 

· •aae k ~e21ft· F n arısını da pek 
bab .. » •ı. akat arada ... .._ d ... sıı·ada 

kızını 0 ~rı taleyan ediyor: 

Bunu bir gün Ni'aı~:kınek istiyor .. 
bana söyledi. ~ O da 

- Nasır Be i b • 
•ı, kalbinin iy·i-~ enı hatırlama. 
Yor. ı ıgıne delalet edi .. 

- Nasır cidde . . 
ada.ttıdır H kn ıyı Yürekli bı'r 
D · er er e"' 

aha İyi tanı da .. g~ benzemez. 
anaıı öldükt goruraün. Babası 
ya- en sonra a 
-:,-•ına aldı. Çok ' . nıcaaı onu 

Nasır bu s zengındir. Fakat 
t!ıed' ervete ehenıın· 
L~ ı. Çah§tı, kend' ıyet Ver -

olmak, onu yola getirmek, onu bu 
lunduğu muhitten uzaklqtırmak, 
o muhitin gülünç taraflarını ona 
göstermek iyi bir vazifeydi. 

Şadiyeyi dlitünceli gören Şefi -
ka Hanım sordu: 

- Ne düıünüyonun? 
- Yanlarına girip oturacağım 

aileyi. 
- Hotuna... gitmez mi? 
- Hotuma gitsin gitı:hetin Ha-

nrmef endi, her türlü f edaklrlığa 
hazırım ... Yalnız, acaba benden 
bekledikleri vazifeyi batara bile -
cek miyim? 

- Buna eminim Şadiye. Hem 
sen rahat edersin, hem de onlar 
rahat ederler ve nihayet yabancı 
bir evde de sayılmazsın. Nihayet 
akrabalarından birinin evinde o -
turmu' olursun. .. Zavallı Şadiye, 

- Kuzum hanımefendiciğim 

bana acımayınız. 
- Peki kızım... Şimdi bengi -

der, Muhsin Beyle daha ciddi gö· 
rütürüm. 

- T etekkür ederim hanımefen
di. 

- Didar Hanımefendinin, ga -

zetecilerden, muharrirlerden bir 
çok dostları da var. Sen ufak te -
fek tercümeler yapıyordun, gene 
yapıyor musun? 

- Yapıyorum Hanımefendi. 

- Ala. Uzun bir hikaye veya 
bir roman tercümeni de, gaıete -
)erden birine vermiye çalışırız. O
radan da biraz para alırım ve e -
ğer bu iste muvaf ak olursan, ga • 
zetecilik hayatına ablıraın. Her • 
halde bu meslek seni geçindirir ... 
Etasen Didar Hanım da epeyce 
bir fey verecek. 

Şadiye duraladı, sonra sordu: 
- Ne verecek Hanımefendi? 
- Herhalde elli lira alının. 
- Çok değil mi? 
-Bu Alman ve Fransız müreb· 

bitelerine verilen paradır yav • 
rurn, Maahaza ten bunu aylrk di· 
Ye değil, cep harçlığı diye alacak· 
sın. 

Şadiye gözlerini kapadı. Elleri
le şakaklarını sıktı: 

-- Şimdi ne yapacağım hanı -
mefendi? 

- Yarın ıabah, ıaat on birde 
gidip Semiha ile göriiJ. Ben gide

VAKiT 

/ D İ L İ M 
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yeni 11 sözün karşılıkları 65 inci llkmcktcp hocalarının 
buldukları karşılıklar 

ve kullanışları 
l - KAHIR: Ezici. (Düşmanı 

ezici bir güçle yendi. Arıtk düş
man bir daha belini doğtulta.nınz) 
2 -- KAlL: Söyliyen, diyen, u
yan, inanan. (Bu sözü ben söyle -
meaim, o söyledi.) (Bu böyledir 
diyen adam ters işler yapmaz.) 
(Ben sana uydum da buraya gel
dim.) (Bu sözi.in doğru olduğuna 
inanamryorum.) 3 - KARAR: 
Durmak, eğlenmek, söz ketmek, 
(ıatılah mahkeme hükmü) (Sö
zünde durnuyan adama dönek 
derler.) (Hafız REcep süzinak fas
lında eğlendi.) (Bugünkü toplan
tıda gündeliklerin arttırılması için 
söz kesildi.) 4 - KARZ: Ödünç, 
ödünç vermek, almak. ( Odünç pa
ra alanlar kendilerini tefecilerden 
koruyamazlar.) 5 - KAST: Dü
§ilnce, kurnıa, (Düşüncesi ıevvcl
den belli idi.) (Gilnlerdenberi 
kurdu, kurdu sonra da geldi bana 
çattı.) 6- KASAVET: Tasa, 
kaygı, sıkıntı (Tasalanma be kar
deş! Dünya kaygt dünyasıdır.) 
(Sıkmtr çekmiyen adam eğlence
yi anhyanıaz. 7- KUBBE: Kün· 
bet. 8 - KUDRET: Güçlülük, 
varlık, yapabilmek, dayanış, da
yanıklıltk. (Güçlü adam.) (Var
lıklı insanların sırtı yere gelmez, 
başka ne derlerse sen aldınna.) 
(Bu dinamo bu işleri yapabilir.) 
(Bu işi yapmak için sonuna kadar 
dayanırım.) 9 - KUDSIYET: 
Kutluluk. (Hacce gidenler kutlu • 
tanırlar .. ) 10 - KURBAN: Adak, 
yanmak, bitmek. (Bir koyun ada
dım.) (Bu gecem yandı.) (Bense
nin için bittim anam!) l 1 - KU
RA: Baht iti, askerliği çıkmak. 
(Piyango baht işidir.) (Talihi o
lanlar kazanırlar.) (Askerliği çı -
kanlar alaylara gönderilirler.) 

Yabancı sözlerin 
karşılık lan 

Kadıköy Lisesi hocalarının buldukları 
karfllıklar 

Abes - Bot. Abuı - Çatık, aert 
yüz. Acaba - Belkade (Adanada 
kullamlrr). Acele - İvme, dıyrak 
(Adana). Acemi - Çırak. Aciz -
Beceriksizlik. Adalet .. Adet - A
lışılmış. Adeta • Bayalı. Adi - De
ğersiz. Afiyet - Sağlık. 

2Ô inci ilkmektep hocalarının 
buldukları karıılıklar 

Bakyaa - Arta kalan. Baıiret -
Uyanıkltk. Baıit • Bayağı. Sazan· 
Araura. Beli • Kötülük, Sıkıntı. 
Belihet • Bönlük, aptallık. Bera -
et - Suçsuzluk. Berat • Buyrultu. 
Berbat - Bitkin, piı. Bereket - Bol
luk, çokluk. Betatet • Güler yüzlü
lük. Beıeriyet • Kitilik. Bezil - Da 
ğıtmak. 

17 inci ilkmektep lıocalarının 

bulduklan karıılıklar 

Bakaya • Arta kalma. Basiret • 
Uyanıklık, görme. Baıit .. Düz, a· 
çık, kolay, karışıksız. Bazan - Ara 
sıra. Bela • Tua, ağırlık, sıkıntılı 
it. Belahet - Bönlük. Beraet - lli
tiksiz çıkma. Berat • Buyrultu. 
Berbat - Kirli, bozuk, kötü. Ber -
bat - Bolluk. Beıaret - Güler yüz
lülük. Beşeriyet - Doğuş, yaradılış. 

Bezil • Esirgememe. 

49 uncu ilknıcktep hocalarının 
buldukları kar§ılıklar 

Bekaya - Artan. Basiret - Gör· 
mek, uyanıklık. Basit - Kolay, kı
sa. Bazan - Arasıra. Bela • Kötü. 
Beli.bet - Aptallık, kaim kafa. 
Beraet • Suçsuzluk, kurtuluş. Be -
rat .. Buyrultu. Berbat - Kötüleş -
me, piı, kir. Bereket - BoHuk, ~k
luk. Beıaret - Güleçlik, gülen. Be
teriyet - Kitilik. Bezil - Esirgeme
mek • 

2 inci ill•mektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Bekaya - Arta kalan, arda ka -
lan. Basiret • Açık gözlülük, İçten 
göriif. Baıit - Düz, karıtık olmı • 
yan. Baaan - Araııra. Beli • Güç
lüğe uğrama. Belihet - Salaklık. 

Beraet - Suçtan sıyrılma. Berat -
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Y aıa buyruğu. Berbat • Temelden 
bozma. Bereket - Bolluk. Beşeri • 
yet - Tüm kişilik. Bezil - Bol verİf. 
Beıaıet • Güler yüzlülük. 

S inci ilkmektep hocalarının 

buldukları ka~fılıklaı· 

Abes - Boş. Abus .. Çatık. Aca· 
İp " Şaıılacak ıey. Acaba - Değil 

mi. Acele - Çabuk. Acemi - Bilgi
siz. Aciz - Pıarık, beceriksiz, bil -
gisiz. Adalet • Doğruluk. Adet .. 
Görenek. Adeta - Oldukça, eniko· 
nu. Adi - Atağı. Afiyet • Jyilik 
ıağlık. 

1 inci ilkmektep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

Abes - Boı, değersiz. Abus - A 
sık, çatık. Acaip - Şaıılacak, gü -
lünç. Acaba - Ya?. Öyle mi?. Ace
le • Alat, İvme. Acemi • iyi bilmi
yen, sınanmamıı. Aciz .. Acz -
Güçaüzlük, güçsüz. Adalet - Denk· 
lik. Adet • Gidi§, alııma. Adeta -
Şöylece, orta. Adi - Bayağı, eıki. 
Afiyet - Dirlik, sağlık. 

d üncü ilkmeklep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

Eb'at - UUzaklıklar. Ebedi • 
Sonsuz. Ecel • Ölüm. Ecir .. Ecr • 
Ecnebi. Yabancı. Ecram ·Yıldız
lar. Ecza • (Türlü ınanalarile) Par 
çalar .. E3at - (gramer) • Ek. Edep 
Saygı. Edebiyat - Yüksek bilgiler. 
Ezeli - llkince. 

10 uncu ilkmektep hocalannın 
buldukları karşılıklar 

Vasıta • Araya giren, yardımcı. 
Velı5.i .. Uze7ine almak. Vect .. Cot 
mak, derinleşmek. Veda - Ayrıl • 
mak. Velhasıl - Böylece. Vesika • 
inandırıcı kağıt. Yadigar - Arma• 
ğan. Yalcın - Uzak olmıyan, ya • 
nında olan. Yani • isterim. Y egi• 
ne - Biricik. Yeis • Bezginlik. 

Zait - Fazla, zait iıareti. Zaman 
Zaman. Zat - Kendi, büyük kimse. 
Zebun - Ezgin. Zebunkeı - Düt • 
kün, eziyet. Zeka • Çabuk kavra• 
yan. Zerre .. En ufak. Zeval - Sön• 
mek, alça1mak. Zindan - Karanlık. 
Ziyan - Kazanmamak. Ziyaret • 
Yoklamak. Zümre .. Parça. 

icabet-Gitmek, gelmek: (Ça
ğırdınız geldim.) ( Çağınldığım 
yere gittim.) ihtifal - Yuğ: (Bü
yük Türk yapıcısı koca Sinan için 
yapılan yuğda ben de vardırın.) 
ihtikar - Soygunculuk: (Esnaf 
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baskı altına alınmazsa soyguncu -

Adam öldürmek .. 1 r·· .. ···i(;;ı·····M;kı~·t;; ........ I . . .................................................. 
lstefanldls Efendi ne diyor? 

qıanc ·ı ı kazandı 
t!ıi ı ı e zengin old . ve 

llııet etıne U.. Kınıseye 
....... )(• z. 

ceğini haber veririm. H>enn" ..,., Iuğa bsşlar.) ihtimal - Belki, o-
-==-===========ı Jabilir (Beni bekleme belki gele

Bir korucunun odun ke
serken cinayet işlemek

ten muhakemesi 

Eröin kaçakçılığı meselesi ara
sında ismi geçenlerden Aleko 1s
tefanidis Efendi, gazetemize bir 
mektup göndeııniştir, diyor ki: 

~ıu··.,.dıınseye minnet 
·• en ı etnıiyeceği J.f an atılıyor 
ayatı .. • 

•en a ınucadele et . 
' Çalıtınak nıesıni se • 

!'ekli b. tan Yılınruan . . .. 
ıt_ ır adaın · . .r , ıyı yu-
d lırnak, artık Şa nıd.edYttnu şükran 

u. a ıyeyı' u"zın .. O uyor-

H1t danın içinde kı 
t .0 ldu. Şad' ' sa bir sessiz -
tıı~ 'l'- ıye, Nasırm d.. .. 

},j ·•ı Sl .ıtİp atm . • U§Un • 
lt.ttııldand • a:k ıstıyonnu§ gi-
...... J.f ı. 

Sel'\ih .. danıınefendicig" im b' d 
... an hah , ıraz a 

.. ....... N seder misiniz' 
al" e ıöyl' • 
.~lahitli ıyeyinı yavrum. Pek 

)llk lh- n edersin. Delı· hı' b . 
111· _,e ı · d r u -
. ıt bir g e ın e, terbiye edilme -

~·~i hi., ae~çdkız. Herhalde, senin 
ısın r1ta a, d .. 

.. Sok ha a U!tneai onun 
l'llk İ"il''- yırlı olacak. Ona b" -lit ol l1t etın. u 

lllya, f.iz" .~! .?!acaJaın. Ma .. 
~l'flrıl"llltı,uı; uzuıne baka baka 
•aaı olaca•·- en ona nümunei im -
Ş l'tSJn. 

ldiye d • 
llıııtt. Çocu~rın bir dü!ünceye dal 
lcend' ı_ • Yatında öks" k ı 

ı j[eyfıne b uz a an, 
~ kızı dij .. UYnrk büyüyen bu 
1>Q hı,. t §Unf.iyordu F'l k' 

~ annnad ... · ı va ı, 
•gı kızla arkada, 

Bir tayyare bileti numa
rasını değiştirmiş ! 

Betiktatta, Abbuafa mahalle
sinde Karakol sokağında oturan 
Hilmi Efendi hamil olduğu 26113 
num:ıralı tayyare biletinin sonunu 
tetkil eden 3 rakamını tahrif ede
rek 261l2 yapmıt ve bu numara
ya isabet eden yüz lira ikramiye
yi almıftır. Fakat sonra meselenin 
farkına Yarılarak müdürlük tara· 
fmdan ıikayette bulunulmu§ ve 
Hilmi Efendi yakll.lanmıthr. 

Elektrik tarifesi 
Yeni seneye ait ikinci üç a~hk 

elektrik llll'ifeıinin tespiti için ko
misyon dünden itibaren tetkika
ta baılamıfbr. 

Kış sporları için 
Kıt sporlarının memleketimizde 

tatbika hatlanmaaı üzerine yerli 
sanatkarlarımız tarafından ıki İ· 
maline başlanmı!tır. Avrupa ka
yak aletlerinin 26 liraya aatılma· 
sına mukabil 7.50 liraya yerlileri 
malo1maktadır. 

mem) (tşi olabilire bağlama) lh-

tisu - Duygu: (Ahmet Avrupa -
dan geldikten sonra bütün duygu
larım bize anlattı.) ihtiva - içine 
alma, kaplama: (Kitabın içine al
dığı "kapladığı,, söz bölüklerini i
yice eledim.) ihtiyaç - Yokluk, 
yoksulluk, gerek: (Zavallı adam 
yokluk içinde çırpınıp duruyor.) 
(Yoksulluktan büyük tasa olmaz.) 
(Bu jşi b~arrnak için bana bir 
yardımcı gerektir.) İhtiyat - A
dımım denkalma, yedek: (Adımı
nı denkalmıyanlar daima kaybe
der.) (Yaşı ilerilediğiııden yedeğe 

ayrıldı.) İspat - Sıı.ğlam.)a§tırma: 
(Sözlerimi sağlamlaştırmak için 
daha ne yapmamı istiyorsun?) 
itham - Suçlandırma, auçatma, 
lekeleme: (Ahmet, ynnkesicilikle 
suçlandı.) (Asıl suçlu dururken 
bana suçatma doğru mu?) (Onu 
bu işte lekelemek istiyorlardı, 
kendisini güç kurtardı.) ittihaz -
Edinme, alma: (Kendime hocalr
ğı iş -edindim.) (Bu işi bitinnek 
için özlü bir karar almak gerek. 

İstanbul ağırceza mahkemesin
de dün, Beykozda Elmalı çiftliği 
korucusu Ali, mavzerle adam öl-
dürdüğü kaydile muhakeme edil· 
mittir. 

Civardaki köy ahalisinden Şa
ban, iki arkadatile beraber, Ser
daroğlu ormanında odun kesmiş· 
ler, dönüyorlarmıf. Korucu Ali, 
kar,ılarına çıkını§, "odun keıme
nize kim izin verdi? Bırakın onla-

rı !11 demif, kavga çıkmıf, bu ara· 
da korucu mavzerle üç arkadaftan 
Şabanı vurmuf. 

Korucu Ali, sorguya çekilince, 
şunları söylemiştir: 

- Ben, öldürmek maksııdile 
kur§un sıkmadım. O üç köylüye: 

"Yükleri yrkın !,, dedim, heni din
lemediler. Kafa tuttular. Nihayet 

halta ile üzerime saldırdılar. Ben 
de kendimi müdafaaya mecbur 

kaldnn. Kur§unu, onları korkut
mak için yere doğru sıktım.! 

Muhakeme, şahitlerin çaGıı ılma 
sı için yirmi be! mayısa bırakılmıt 
tır. 

"Ben Şark Merkez Ecza Türk 
Anonim Şirketi Müdürüyüm. Is· 
mim de Al ek o la tef anidistir. Niko 
isminde oğlum olmayıp oğlumun 
İsmi Vasil latefanidistir. 

''Makarnalı aidesince müspet ol• 
duğu üzere Eroin meselesi ile hiç 
bir münasebetim yoktur. Yalnız 
6 • 4 - 933 tarihinde bu itte met· 
haldar iki tahıs hakkında makama 
tı aideaince malumahma müraca• 
at edilmiştir. Oğlum polisçe bile 
çağırılmış değildir. Evimin ve men. 
sup olduğum müesseienin aran• 
dığı haberi de kat'iyen yanhttır• 
Ye~ilköyde yakalanıp içinde ero
in bulunduğu yazılan otomobille 
bazı gazetelerde yazıldığı gibi ne 
benim, ne de oğlumun hiç bir ali• 
kaaı yoktur. Kezalik polis nezareti, 
mevkufiyet, kefaletle tahliye ıibl 
hadiselerden de bihaberim. Her 
halde isim iltibasınm doğurduia 
muhakkak olan bu ve buna müma• 
sil yanlış haberlerin hasıl edeceii 
zehabm izalesi zımnında bu yan
mın gazetenize dercini bilhassa ri
ca ile teyidi ihtiramat eylerim.,, 
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Aydının güzel ve faydalı Tarla komşuları 

bir mÜeSSeSeSi Sınır k~:!as~ıı:zünden 

Memleket hastanesindeki yataklan 
çoğaltmak lazımdır 
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Aydin memleket hastanesi sıhhiye heklmlerl 

Aydın, (V AKIT) - Memleket 
hastahanesi, Aydımn iftihar ettiği 
bir müeaaesedir. Aydınımızın gü
zel bir yerinde, ıimendifer güzer -
gihındadır. Halka pek çok biz -
ınetler eden bu müeaaesemiz hak
kında malumat edinmek üzere 
hastaneyi ziyaret ettim. Büyük 
bahçe kapısından içeri girerken 
muhtetem bahçesi, ötede vazif ele
ri petinde koşufan beyaz önlüklü 
hasta bakıcıların, beride müracaat 
eden hastaları sıraya koyup li.
zımgelen müşfik yardımlarile kli
niklere sevkeden memurların faa-
liyeti göze çarpıyor. 

Bundan on sene evvel 50 ya • 
takla açılan bu müessese ilk za • 
manluda bir tek doktorla idare 
edilir bir dispanser halindeyken 
bugün hükumetimizin verdiği e -
hemmiyet sayesinde hariciye 26, 
dahiliye 36. hususi 4, nisaiye 10, 
göz 6, zührevi 10, hapishane 4 
ve karantina 6 olmak üzere 100 
yataklı bir hastane haline getiril -
miftir. 

Bu tubelerin birer mütehassıs 
ve kıymetli doktorları olduğu gi -
bi bunlardan batka bir röntgen, 
bir de bakteriyoloji laboratuvar -
ları vardır. Hastanemizin mühim 
bir derdi vardır ki, o da emrazı 
zühreviye kısmıdır. On yataktan 
ibaret olan bu kısım hastaları isti
aba kafi gelmediği cihetle ekseri
ya hafif hastaların tedavisi ayak-

Muşta tutulan eşkiya 
Mutta Vali Mitat Beyin çizdiği 

program dahilinde etkıya tarama 
itine devma edilmektedir. Şimdi
ye kadar bu havalide doksan üç 
taki tutulmuf tur. Bunlardan üçü 
geçen sene Van postasını soymuş 
olan en azılı kimselerdir. 

insana inme indiren ot 
Son zamanlarda Alaiyede muh

telif kimselerin vücutlarının yarı
sına uzunlamasına inme inmit, 
bunların o havalide yetiten ve fink 
otu denilen nebatı yiyerek bu ha
le geldikleri anlatılmıttır. Bu otu 
yiyip te bu suretle hastalananların 
vücutlarındaki yarım felç bir iki 
ay ıt0nra kendiliğinden iyi olmak
tadır. Fink otunun kimyevi tahli
le tabi tutulması kararlaştmlmıt 
ve hu ottan muhtelif kimyahane
ler~ gönderil.mittir. 

ta yapılmaktadır. Tedavisi hafta· 
lar süren hastalrkh bir insanın 

gündelik tedaviden sonra serbest 
bırakılması hastalığı başkalarına 

da sirayet ettirmesi ihtimalini ço· 
ğaltıyor. Hastane bat hekimine 
bu ciheti hatırlattım, memlekette 
(100) mukayyet umumi kadın ol
duğunu, ve bunlardan ekseriya 
hastalananlar bulunduğu gibi ha 
rı~ten de gelen hastalar olduğu • 
na.o. yatak ki.fi gelmediğini, bu ya
tak derdinin hazan diğer kısım -
]arda da olduğunu ve nitekim ni· 
sai şubesine ait hastaların dahili
yede yatırıldığını söyledi. 

Vili.yetimlzin 250 bin nüfusu 
vardır. Hastanemiz Aydından bo.ş 
ka Muğla, Isparta, Denizli ve Bur· 
dur havalisinden gelen hastalara 
da melce vazifesini görüyor. Bu 
itibarla mÜe3sesenin 100 yatalctan 
150 yatağa çrkarılması, zühreviye 
kısmının belediyece bir dispanser 
yapılmak suretile 40 yatak temi -
ni, bilhassa bu tubenin muztar 
vaziyeti karıısında pek yerinde 
bir himmet olacaktır. 

Bu ehemmiyeti gerek vilayet. 
gerekse sıhhiye müdiriyeti takdir 
ederek metgul olmaktadırlar. Bu 
günlerde iç!İma halinde bulunan 
belediye ve vilayet meclislerinin 
umumi sıhhatle alakadar olan hu 
meselede yüksek muavenetlerini 
esirgemiyecekelrine füphe yok -
tur. 

o. s. 

lzmir müzesi müdürü 
İzmir Müzesi Müdürü Kantara· 

ğası oğlu Salahaddin Bey Maarif 

Vekaleti tarafından bir takdirna· 
me ile taltif edilmiştir. 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip 
Bey, yolladığı takdirnamedt:, Sa

lahaddin Beyin lzmirin eski tari
hini aydınlatmak hususunda gös

terdiği semereli faaliyetlerden tak
dirle bahsetmektedir. 

Gümrük mütehassısı 
lzmirde bulunan Amerikalı güm 

rük mütehassısı M. Haber Frayn 
İzmir Ticaret Odası Reisi Balcı 

Zade Hakkı Beyi ziyaret ederek 
gümrükler hakkındaki fikrini sor· 

muş, Hakkı Bey de kendisine iza· 
hat vermiştir. Mütehassıs lzmirde

ki tetkikatını bitirmittir. Cumar
tesi günü Ankaraya gidecektir. 

Balıkesirde Konakpınar nahiye
sinin "Taş,, köyünde kanlı bir va
ka olmuştur. 

Hatip İsmail Efendi ile Mehmet 
Çavuf oğlu Mehmet köyün biraz i
lerisinde Bağtepe denilen yerde 
kartılaııyorlar. Burada her ilcisi
nin de tarlası vardır. Aralarında 

tarla. ıırurı meselesinden ihtilaf 
vardır. iki hemşeri sınır meselesi
ni konufuyor ve daha ileri giderek 
kavga ediyorlar. Mehmet kendin
den büyük yaşta bulunan hmail 
Efendiyi sopa ile dövüyor. Fakat 
it bu kadarla kalmıyor, lsmail E
fendi evine dönünce meseleyi ka
rısına, karısı da ogulları Mehmet 
ile Ahmede anlatıyor. 

"Çavutun Mehmet babanızı tar
lada dövmüt,, diyor. 

Biri on yedi, diğeri on sekiz ya
tında olan bu iki genç babalarının 
dövüldüğünü duyunca çılgına dön 
mütlerdir. Hemen oracıkta elle
rine geçirdikleri bıçaklarla kota 
kota Bağtepe mevkiine gidiyor ve 
bu sırada batka birinin bağını tı· 
mar etmekte olan Mehmedi yaka
lıyor, bir hayli dövdükten, bir çok 
yerlerinden yaraladıktan sonra 
kaçıyorlar. 

Çavuşun oğlu Mehmet tam se
kiz yerniden yara almış olmasına 
rağmen beş altı saat kadar yafa· 
mış, vaka mahalline gelen Nahiye 
Müdürüne vakayı tafsilatile anlat
tıktan sonra ölmüştür. 

Katiller bir kaç saat sonra sak
landıkları yerde yakalanarak Ba
Iıl:esire getirilmişlerdir. 

Müddeiumumi Salih Zeki Bey 
!lir gün evvel T a~köye gitmit ma· 
hailinde tahkikat yapmıştır. 

lzmir nufus dairesinde 
bir yolsuzluk 

lzmir nüfus dairesinde bir yol
suzluk meydana çıkarılmış, Vilayet 
idt\re heyeti tarafından iki kiti tev 
kif ~ttirilmiştir. 

Üsküplü Etem Efendi isminde 
bh i Bucada Dramalı Hafız Tahir 
Efendi isminde bir muakkibe ver
d1ği14 liraya mukabil yeni bir hü
viyet cüzdanına sahip olmuştur. 

Bu yeni nufusta, 22 yatlarında
ki Etem Efendi 42 yaşında ve De
nizlili olarak gösterilmiş, Buca 
.Kaymakamının imzası taklit edil
miş, nüfus dairesi memurların~an 
Zeki Efendinin de bet liraya mu
kabil yardımı olmuştur. 

Yugoslav tebaalıların nüfusa 
kaydı itinde mesele meydana çık
mıt, yapılan tahkikatta, nüfus cüz· 
danında müdür ve batkatibin im
zalarının bulunmadığı görülmüt· 
tür. 

Vilayet idare heyeti tahkikatını 
derinleştirmiş ve memur Zeki Ef. 
ile muak.l<ip Hafız Tahir Efendiyi 
tevkif ettirmiştir. 

Adanada bir kaza 
Adanada şoför Davut ve şoför 

Recebin idarelerinde bulunan iki 
kamyon son süratle giderken Da
vutlar çiftliği civarında biribirleri
ne çarpılarak devrilmiılerdir. 

Müıterilerden Hüseyin karısı 
Hasibe hafif surette Ahmet karısı 
Emine ağır surette yaralanmışlar
dır. 

Her iki kamyon şoförleri de ya
kalanmı§tır. 

DlnyanıD ball 
Ingilizlerle Bolşevikler - Zehirli gazlara karşı sr 
nmsaklı yoğurt - Caponların konturat kağıdı "" 

Yahudiler günde alb simit yiyecekler ! 

latanbulutı tu kenar semtleri 
yok mu, vallahi buralar pek ö
mür, pek can yerlerdir vesselam! 

Bakınız b:.ı kenar semtlerin bi
rinde dinledığim yeni bir muha -
vereyi size d~ anlatayım da aiz 
dinleyin! · 

(Ayte Hanım, Fatma Hanım, 
Hayriye Hanım, Binnaz Hanım 

Retide Han1m, Melek Hamm .) 
Bu hanınılar, bayramın dör • 

düncü günü kenar semtlerdeki 
bayram yerlerinden birinin bir kö
ıesine çömeiırişler, kim1nin elin · 
de sigara, kiminin elinde bir de
met taze soğan, muhabbeti kayna
tıyorlardı. D~rken, bir aralık söz 
ortalığın halir.e döküldü ve F at -
ma Hanım •urdu: 

Fatma - Ayol, dünyanm t~~~
rar karıtmıya başladığını sana kim 
söyledi?. 

Ayte - Ne bileyim ben?. Bi -
zim bitişiklerin damadı gazetede 
okumut ! Sözde lngilizlerle Bolçe· 
viklerin aras~ açılmış Bolçevikler 
de şimdi cemiyete arzuhal vermiş· 

ler! 
Hayriye -·- Hangi cemiyete?. 
Ayşe - Avr:..pada mı, Ameri -

!\ada mı, Çin1 maçinde mi. ner~ -
deyse onlarm biı cemiyeti varmıf, 
can: muh:l• ebe istiyenler önce bu 
cc:niyete bi·: arzuhal verir, ben fi. 
lanlcı munar~ be edeceğim, mün · 
ade edinjz, dermit; sonra cemi • 
yet izin v~ .. ;: se muharebe başla!' -
mıt!. 

Hyariye - Şimdi ne olacak, ce· 
miyet izin verecek miymif aaah"\? 
Ayşe - V nmiş bile ayol. ver -

mif bile! Eğer demit topunuza 
tüfeğini7.e güveniyorsanız işte de· 
mit, buyurun, hodiri meydan! 

Binna~ - Topa, tüfeğe ne ha
cet a ka:rcleş, şimdiki muharebe · 
ler topla tüf eakle olmıyacak, gaz· 
le olaca!{mıs ! iki taraf da ka!'ŞI 

karşıya geçip biribirlerine gaz sı· 
kacaklarm1~?. Öyleyse bunlar mu· 
hakkak uyu-ı olmuşlardır. Bizim 
bildiğimiz, gaz uyuz kedilere sı -
kılır ayol! 

Binnaz - - Öylesi gaz değil kar· 
deş, havaga~ı sıkacaklarmış ! 

Reşide - Havagazları o kadar 
bolsa bir\:,irlt-rine sıkacaklarına 

getirainle.- dt- fU bizim mahalle 
nin karanlık sokaklarına bir iki 
havagazı lambası yapsınlar! 

Melek - Ama o havagazları 

zehirliymiş, kimin üzerine bir 
damla dü!ctse onu zehirler, öldü
rürmüş! 

Reşide -- Bir şeycik olmaz. Sar· 
mısaklı yoğurt sağ olsun! Zehir · 
lenen i<öpP.lclui görmüyor musu -
nuz, iki ka:ı1k sarmsaklı yoğurt 

yalatınca d
0

riliveriyorlar. 
Melek - Ayol, muharebe ye · 

rinde, zavalhlar sarmısaklı yoğur· 
du nereden bulsunlar! 

Fatma - Bellerinde matraları 
yod: mu, t:mharebeden evvel onla
ra r1oldun•Jr.lar, su yerine onu iç . 
sinler! 

dun kız?. dif 
Reşid~-· Evvelsi gün Şati 

hanım tey~":.m söyledi, o da ~. 
vayda iki eftrıdi konuşurken 1~ 
mi~, Alamı>.dar artık eski sene 
ri sepetle-;, konturatları tall~ 
yorlarm1ş; bunlar katibiadil 
tasdikli değil diye yırtıp yırttP 
yorlarmış !. 

Melek - A.. Üstüme ı 
sağlık! B•mları yırttıkları içiıı 
ra töh:nctli diişmezler mi?. 

Fatma - Ah, bizim ev 
olacak k"'-rl olmalıydı da kon 
kağıdını yırhp atmayı onlar• 
termeliydi. A!imallah yok 
Alamanlıu•n yakalarından 
da onları abukat abukat, kapı 
pı sürün~\irürdü ! 

Hayri ve - - Deme öyle h 
anla~ılan A!amanlar, sizin et/ 
hibinden daha eli bayraklıyJllll 
hır! 

Reşid" - Geçen akşam bizi,_ 
ki kahveci{' duym·.ış: Alamanlaı.
içinden ~imtH (Fitler) diye ~~ 
çıkmış, bütün orl alığı biribır 
fit!emeğf: bc.,ş!amış ! 

Binnaz. - A ... Onu ben de dıd 
dum, hatta Ahı.manyadaki yah\Jdi' 
le re , 1 t! h~ mt.rsuz yemeyi bu ad,# 
yasak Elrn i:, ! 

Melek - Ay, yahudiler artİ 
ham•ar·su; yemiyecekler miyınİf! 

Binna~ - Hayır, yem iyece~ 
ler, iıamm-suz yerine günde .Jt 
simit yiyeceklermiş! 

Fatma - Altı simit te nesi? 
Binn;\Z - Ne bileyim ben itti" 

~lamanp.da isimlerine altı si~ 
ler (Antisimıtler) denilen altı ıv .. 
deş varn.ış. Yahudiler bu altı tJ 
mitleri s wmezlermi§. Altı simi~ 
de şimdi tutmuşlar, ceza olıO"' 
üzere hamunuz yerine her yabO 
dinin günclc altı simit yemeı"ıİ 
kıırar Vt~rmi~ler ! 

Biraz öt;den bunu duyan yJ 
bir simıt.ri - Kimler yiyecek.ssi 
gunde bu altı simidi bahayıın ?. 

Binnaz - Yahudiler?. 
S. · · B b'l' ııl' ımıtn - en ı ıyorum o 

rı, benin~ Wkkenim Balattadaf 
Onlar, gtmde altı simit değul, .... ,i' 
cak bi simit yerler. O da, han.ı, ~ 
midun tene'iı altmış paraya ısı 

deye! 
Osman Cem~ 

Bir çiftlik yüzünden 65 
köylü aleyhine açılan dat' 

İstanbul dördüncü hukuk 111~ 
kemesinde, dün Bakırköy ci"•" ti 
claki Kotranya çiftliği sahibi ~r 
neli Osman Bey tarafından V 
mış beş köylü aleyhine açılan ./ 
vanın tetkikine devam olunOS 

tur. . . ()I' 
Evelce de yazdığımız gıbı, d 

man B~y, Şamlılar ve Aya 1°"" 
köyleri ahalisinden altmış be!·dl' 
şinin kendisine ait yerlere ~il I 
halede bulunduklarını idd•" ti 
mektedir. Muhakeme, tapud~" i/ 
sarruf senetleri getirtilroesı 

kalmıştır. 

iki taraf vekilleri ve dava 
len köylüler, muhakemede 
bulunmuşlardır. 

Hayriye - Aman susun hanım
lar, baf'<a : ;, lirdı kalmadı mı?. 

Muharebe ıi- f ını bırakın da biraz 
da dünyanın tatlı tarafından açın! 

Ayte - r .. ünyamn tadı kalmış Kırklarelinde ,t 
d··rt 

mı ki, tath tarafından açalım? Kırklarelinde kahvede " 1,t 
Söylediklcrme bakılırsa şimdi kadaş i::ıkambil oynarken bu" c;t" 
her taraf çorba gibiymiş! dan Y akup oyunu kazanıncŞ ~ 

Reşidf' -- Galiba bu çorbanın ki iiç arkadaşı kızmışlar, ar;~ 
altını da Alamanlar körüklüyor • da kavga çıkmış, neticede ~ 
larmıt !. üç arkadaşını da bıçakla Y" 

Fatma - Onu da kimden duy- mıştır. 



,, 
-UZEL 

Boris Mihailof' un 
san' at ha yatı 

Mlhallof H 
S b •inlet rolUnde 

,_,. a llenıizin k d . 
aarı fteL-. u en ı enılı sanat • 
Jı. qqt nak· Be 

Yatıııa eir· . . 1 Yin tiyatro 
J • ıı ının · · be . ~ fenlifillde b Yırını tınci yı· 
l'lıniZe ıeleıı ulunnıak üzere teh· 
llıenıleketı . Bulgar aan'atkirJarı 
lardan B el rıne döndüler. Bun .. 
atk- u ıar millt 
Jc· •rlarından Ma 0Peraıı san .. 

ıro\'ayla. Yapt ... danı Konstanza 
tı ha-·- 11tınız bir m''l~'-,,.•-......ın b' • U AA&• 
'V AKIT'•- ırınci IÜnü k 

~ llefretın. çı an 
Behzat iübiie . •ttik. 

llıın dörd.. .. 11nde \'e b 
b uncu ıün·· ayra • 
•tı tiyatrosund u aktlllb Tepe· 

illere de ın h a \'erilen m .. . . et ur . '). usa • 
Pırın lı 

1 
ıngı ız edib" ş k 

oaın et f . ı e s· 
""eıtıew; t . acıasından baz M·L enı1ı1 .__. ı 10ailof da ~"Ulf olan Mösyö 
lan'at hayat bır nıuharririmize 

.. ını ·· 1 - Hen.. toy e anlatmııtır: 
1~duiunı b~ çok küçük Yatta bu-
tıy tr •r •ırada b b 
.... : oya ıetirnıitti. ilk~ afm beni 

&enett · ... · " e a ola • 
•iınli p· ıgını Kanb düg" ün . 

•Yeı .. · ,, •· 
•ir bll'alctr ;zerırnde büyük bir te-
he•eıini e bende artist olmak 
L • uyandırd Fak 
uenı lllüh d' ı. at babam Sot- en ıs Yap ak . . 

•rada tekn"k nı ıstıyordu. 
len IOnra Al ı mektebini bitirdik
tahıili1149 . ~anyaya mühendislik 
~-- l•tt1tn Lik" •'illada uya • ın çocuklu • 
•eai bende ~~n artist olamak he-
'°9tl lônnıemiı b"l- k" 
d· ~İtti. Al ' 1 a ıs kuv-

talilc 1-h . nıanyada m"h 
~-ı· •ıl ed-e"' u en • 
•ııc ı d """' gınıe b b d d ' ra.lll&tik ' a am an 
ıı_""- d~•nıa b nı~ebine yazıl • 
le bet 1.)ıp d ~ adıın. Babamın 
eaııı • a ıonderd · v • aii ..... ~ ihu--ı· . •gı parayı 
-.cq111-ı --.. ını de d.. .. 

M..... - eri ı:,· Ufunerek 
-'411İ)e, L ır fabrikaya d 
lbı..- · • uu lılr l . evam 
~ ıçi ... I" et e ılerde g · 1111) ... •zl!Q l eçın • a· Çabııyorduo an parayı topla· 

il' llliidd nı. 
Ya.sata~ et ıo 
diin~Qllı Iı.L - nra babam ne 

---.i uer ald be 
diillcl .te lllecbur l ı, n Sofyaya 
llıele ~ IOnra 

0 ~~nı. Sofyaya 
lllİJ'eyj ~ Iİrd"ınılh tiyatroya a· 
o.....:1 ta ... ~ • •nı; aldığım yev-
-ı-.a cl~1th" . 

lllret,1 •tı al ır artııte \'ererek 
roya. e ~iı l.lllıya batladım. Bu 
falc 0~at oı: IO~ra ?1illi tiyat • 
da du111. ili ak l•rmıye muvaf • 
Ya .. Çalıttıı.._ r lene milli tiyatro • 

,,. 1. ,. ' ... '4llı IOıı k 
Iİde ••ttu.ı. Bu ra te rar Alman· 
d-.a ~eıı ltra.1 F de~a Almanyaya 
"'·- .._ •Yd· " erdınant tarafın • 
-qlıa. ~ uç " 1 ı:ıı. 1' ol Yüz e\'a tahsisata 
~•)bJ.._ . llluıtuın 
raci ~ tiyatr · Almanyada 

• u· oıuna · d' 
lJ ır le.. le ıır ım. Bu-

- .. e ald ti .... llilll h rm. 
ı... .. ~ &rpte ha b' ti ...-llldan D _ • r ıye nezare-

111. ""'''- uerhne g·· d ·1 • '&\&lldüzt . on erı mıı· 
•eceı-z erı \'a · f · di .... d• (Do ~· emı yapar, 

ier tihtroları!~ tıyatro) da ve 
fdnılerde çahtrr· 

· dım. Filmlerde daha çok para ka· 
zanıyordum, fakat beni bu tatmin 
etmiyordu. Ben sahneye itrıktım. 
20 sene Almanyada kaldım. Bili· 
hare F ransaya da gittim ve bir se· 
ne tiyatrolarda roller aldım. Bir 
sene evvel de Sofyaya döndüm, 
milli tiyatroda vazife aldım. 

Milli tiyatroda mühim roller 
alırım. Hamleli ben oynarım. Ben
den bafka bu rolü oynıyan daha i· 
ki arkadqım var: 

G. lvan Dimof, G. Vladimir 
Tranc:lafilof. 

lıtanbulu ilk defa ziyaret edi· 
yorum. Burada gördüğüm candan 
hüs:ıükabulü unutamıyacağmı. 
Balkanlarda biribirile anl&flll• .. 
ları çok kolay iki millet varsa o da 
~ürk ve Bulgar milletleridir. Türk 

Plaaam ocakof 
BulR•r doıtluğu lazımdır ve ola • 
c&. ktrr. Bulgar münevverleri bunu 
idrak etmektedirler. Bu temasla • 
rın faydası çoktur. Türk meılek • 
tatlarımızı biz de Sofyada ara • 
mızda görmek iıteriz. 

Ocakoflar 
Şehrimize gelen Bulgar ıan'at· 

karlarından Madam Svetana Oca· 
kof, Filibe ıehir tiyatrosu prima 
donnasıdır. Bu tiyatroda temıil e
dilen eserlerin en mühim rollerini 
muvaffakıyetle yapan ve halk ta· 
rafından sevilen bir artisttir. Ko· 
cası Mösyö Ocakof, Fili be tiyatro
sunun eski rejiaörüdür. 

Darülbedayi 
Darülbedayi sanatkarlannm 

lstanbulda bu ıenenin tiyatro mev
simini kapıyarak nisanın birinden 
itibaren Anadolu tumeıine çıktı • 
ğını yazmıttık. Darülbedayi san • 
ctkarları Ankarada Kafes arka • 
sında, Pazartesi - Per,embe, Kadın 
erkekletince, Şaka, Blöf, Yanar • 
Jağ, Günef batarken isimli piyes· 
)eri temıil etmitleı ve oradan A
<lanaya geçmitlerdir. Adanadan 
baıka Mersin ve bmirde temsiller 
vereceklerdir. 

Raşit Rıza Bey 
Ratit Rıza Bey 'e arkadP..tları 

.heyeti lzmirde temsiller vermek • 
tedir. 

Mersinde yeni bir sahne 
Mersinde halk~·ı: temsil ıube-si 

için yeni Merıin gazetesi matbaa· 
ıı karusındaki maarife ait konfe
rans s~lonu thasia edi!mi~t;r. Bu • 
rada ıyi b:r tiyatr•... sahııeıi yapıl· 
maktadır. 

VAKiT 

S 7 -~ AN ..ATLA Ii.•2& 
1 Italyada 

San' at eserleri satanlar 
kongresi toplanıyor 
Ge; !~eY. mayıs ayında ltalya • 

nın Milino şehrinde üç senede bir 
açılan serginin betinci küıadı mü
na>.ebet iie eski ve yeni san'at eş -
yaları !acirleri oeyrteh1ilel kon • 
gresi aktedilecektir. Bu kongrede 
beynelmilel plan mucibince san'a
ta taalluk eden birçok meselelerin 
tetkik edilmesi kararlaıtırılmıftır. 
Alimlf"r, münekkitler, sanatkar • 
lar ve kolleksiyon sahipleri kon -
greye çağrılmaktadırlar. Kongre 
de müzakereye mevzu teıkil ede • 
cek meselelerin en mühimleri ıun· 
lardır: 

1 - San'at eserlerinin mahiye
tini tavin için beynelmilel ilmi teı
kilit merkezi yapılması. 

2 - Eserlerin mübadele sureti· 
le müıterek, yahut hususi sergiler 
vücuda getirilmesi. 

3 - Müze ve sergilerde göste • 
rilecek san'at eıyasmın tethiri su· 
retinin tanzimi. 
• 4 - Muhtelif memleketlerin 
mesle'ki sendikaları aruın • 
da.ki münasebetlerin de san • 
at eserleri tabi ve naf irlerinin, ko
miıyor..cuların ve tacirlerin rolle • 
rile nakliyat tarifelerinin ve güm· 
rük usullerinin tesirleri hakkında 
nizamlar konulması. 

5 - Gerek artiıtlerde, gerek 
tüccarda piyasaya iyi tesirler ya • 
pacak manevi bir disiplin lüzu • 

FRANSADA 
Ecnebi mualklflnaalar ICjln 

kayıtlar konuldu 
Fransada ecnebi muıiki aan'at· 

karları hakkında son zamanlarda 
bazı kayıtlar konulmuıtur. 

Bu kayıtlara göre, otel, gazino 
ve barlarda vazife verilen ecnebi 
muıiki san'atkirları, yerli san'at • 
karlara göre, bir nispet dairesin
de çalıtabileceklerdir. 

Mesela, yüz muıiki aan'atkarı· 
nın ancak onu, ecnebi olabilecek· 
ı;r. Bu tasnif, daha ziyade toplu 
bir halde çalıı çalınması gözeli • 
leı ek yapılmıtbr. 01kestroya da • 
hH ecnebi san'atkarlar, huıuıiye • 
ti bulunan aletleri çalacak, ecnebi 
lisanlarile ıarkı ıöyliyecek, yahut 
bu lisanlarla tarkı aöyliyenlere, 
~aldıkları hususiyeti bulunan mu • 
siki aletlerile refakat edecek olur· 
larsa, bu nispet, biraz daha lehle
rinde olarak tatbik edilecektir. 
Mesela, nispet, yüzde otuza çıka· 
bilecektir. Ancak, bu en son had • 
dir. Pariı tiyatorlarındaki ecnebi 
orkeıtro sanatkarlarının vaziyeti 
de, yeni nizamnamey~ uy~un ola· 
rak tayin edilmektedır. Nızamna· 
menin tatbikına batlanmıftır. 

inkılap mecmuası 
lzmir, ötedenberi fikir hayatı 

kuvvetli olan bir tehrimizdir. lz
mirin münevver gençlerinden ba· 
zıları son zamanlarda "inkılap,, 
isimli aylık bir mecmua tesiı et· 
mitler, ilk sayısını çıkarmıtlardır. 
Güzel kiğıt üzerine resimli ola • 
rak temiz bir tekilde budan inkı· 
lap mecmuasında lzmirle beraber 
bütün memleket okurlarının fikir 
ihtiyaçlarını doyuracak kıymetli 
yazılar vardır. 

- ~ -
Bu haftaki 
konserler 

Bu hatfa ıehrimizde canlı mu
siki hareketleri oldu. Amerikada 
bulunduğu sırada san'at kue'r.~~i -
ni Am~rika san'at mahafi:in~ les· 
lim ettiren ve orada radyoda kon· 
serler ve,.erek takdirle -: k?tzanmış 
olan genç piyanistimiz Ömer Re
fik Bey - !İmdi lzmirde mual · 
limd;r - bayram tatilinden is4ifa· 
de ~:!erek lzmirden lı.t.ınbub gel
mitti. Bayramın ikinci günü hal -
kevinin güzel san'atlar ıubesi mer
kezi olan Alaykötkünde güzel bir 
konser verdi. 

Bayramın dördüncü günü de 
Tötonya salonunda Şark Musiki 
ccıniyeti orkestroıu ve Moekov;ı 
Operası viyoloniıti profesör Geor· 
geı Kadletz tarafından bir konser 
verildi. Konıer pek muvaffakıyet· 

li oldu. Ayni günün aktamı Sof • 
ya milli operaaı san' atkarlarından 
madam Konıtanza Kirova Tepe • 
batı tiyatrosunda bir tan konseri 
verdi. 

Moskovada Leh sergisi 
Leh güzel san'atlar birliği ta • 

rafından nisan ayının ıonuna doğ· 
ru Moıkovada leh heykeltraılıiı • 
na ait bir ıergi tertip edilecektir. 

Krakov ıehri güzel ıan' atlar 
birliği reisi ressam Y aroçki ıergi -
nin hazırlıkları ile meıgul olmak 
üzere Moskovaya gitmittir. 

MOSKOVA ve 
ISTANBUL 

iki konservatuvar araaında 
•er mUbadeleal 

Moıkova konservatuvarı müzik 
itleri müdür muavini lıtanbul 
Sovyet jneral konaoloaluğu vaaıta· 
ıiyle letanbul konaervatuvan mü
dürü Yusuf Ziya Beye bir mektup 
göndermiıtir. Moakova devlet 
konservatuvarı, Moakova ve la· 
tanbul konservatuvarları tarafın· 
dan vücuda getirilecek olan eser • 
leri mübadele hususunda bir rabi· 
ta tesiı edilmesini iatemektedir. 
Bunun için konaervatuvarnnıza fU 
eserleri göndermiıtir: 

t - Moakova komervatuvarı • 
nın tetkilitı ve istihdaf ettiği ga-

ye, 
2 - ilmi planlar ve mevcut 

san' atlar hakkında, 
3 - Tertip olunan konserlerin 

programı, 

4 - 1932. 1933 senesinin faa-
liyetinin plinı. 
Moıkova konservatuvarı latan· 

bul konservatuvarından da şuma
lfunatı istemittir: 

ı - lstanbul konservatuvarının 
tefkilitı ve istihdaf ettiği gaye, 

2 - Eserlerin vücuda getirilme
si hakkındaki faaliyeti (ve ayni 
ze,manda konservatuvar ıan'at • 
karlarının vücuda getirdikleri e
serlerden maada baıkalarının e
serlerinin de bildirilmesi), 

3 - Konaer faaliyeti, 
4 - Neşriyat faaliyeti. 
lstanbul konservatuvarı tara • 

fından evvelce gönderilen Türk 
notlarını Sovyet artistleri öğren • 
mektedirler~ Bunlar bu senenin 
yaz meniminde Sovyet aahnesin· 
de terennüm edilecektir. 

Şehircilik 
• • 

sergısı 
Birkaç yıldır ıehirciler fİmalt 

Afrikayla fazla alakadar oluyor • 
lar. Son zamanlarda F asta bazı 
yeni merkezler tesiı edildiği gibi 
Cezayirde de tehirlerin ıslahı ve 
yenilettirilmesi için çahtılıyo", ye
ni binalar, yeni yollar vücuda ge· 
tiriliyor. Şehir mimarlığının faal 
bir rol aynadığı timali Afrika öl· 
keleri için yapılan projeler, ahi • 
ren Cezayirde açılmıt olan tehir • 
cilik ve heykeltraılık sergisinde 
tethir edilmiıtir. Sergide ıimatt 

Afrika tehirlerine ait projelerden 
baıka möıyö Agqın Riyo dö ja • 
nero ·için, Möıyö Rotvalin Baidat 

için yaptıkları yeni tehir projeleri 
ile Korbüzyenin ve diğer bazı 

mimarların Cezayir için yaptrkla• 
rı projeler, Mösyö Biyenvönü'nün 

islim beldesi isimli plinı, ve di· 
ğer bazı ıan'atkirların modem 
mimariden ilham alarak yapmıf 

C>ldukları ıehir planları vardır. 

Cezayir ıehrinin 11lahı vazifesi 
Fransız mimarlarından Möıyö 

Prosta verilmiıtir. Bu san'atkir 
ıon planını yakında bitirecektir. 

Fikir hayatı ......... ·-··-·····-··-· 
Ahmet Vefik Paşa 

Dün lstanbul Halkevinde Köp
rülü Zade Fuat Bey tarafından 
Ahmet Vefik Paıa- .hakkında bir 
konf eranı veril mittir. 

Ahmet Vefik Paıa, memleketi• 
mizde Tanzimat ricali araamda ir
fan hayatımıza hizmeti çok do
kunmuf bir isimdir. Ahmet Vefik 
Pata, Molyerin eserlerini yeniden 
yazılmıt denilecek ıekilde kuvv~t
li bir adaptaıiyonla dilimize nak· 

lederek, Bursa Valiliği zamanm
dada lıtanbulda dağılan tiyatroyu 

Bursada himaye ederek tiyatroya 
hizmet etmiıtir. 

Fakat Ahmet Vefik Patanın a• 
ııl büyük kıymeti türkçülüğünde
dir. Türk dilinin öz kelimelerinin 
aranıp bulunması yolunda çalq
mıf, Türkçe sözlerden liigat yap-

mıf, Türk halk bilgiıi malzemesi• 
nin toplanması fikrini gütmüttür. 

Sıvasta bir konferans 
Sıvaıta lise Türkç& muallimi 

Remzi Bey tarafından Halkevin· 
de aktör Behzat Hi.ki Beyin sahne 

hayatının yirmi betinci yıldönü· 
mü münasebetile bir konferans ve
rilmiıtir. 

Konferansçı, memleketimizde 
tiyatro sanatinin baılamaıından 
bugüne kadar geçirdiği merhale
leri anlatmıf, Darülbedayiden ve 
bu arada Behzat Haki Beyden 
bahsetmiıtir. 

Konferanstan sonra Sıvaı Lise
si musiki muallimi Hüseyin. Mu
zaffer, yüzbaşı Abdülkadir, mu• 

allim Naci Beyler tarafından bir 
konser verilmiıtir. 

Başım dönüyor 
Nalbant oğlu M. Retat Beyin 

"Batım dönüyor,, iıimli romanı 

inkılap kütüphanesi tarafından 
bastırılıp çıkarılmıttır. NalblUlt ol 

lu M. Retat Bey, lzmirin yetittir
diği münevver gençlerdendir. 
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Bu ıef er Selma omuzlarını silk

ti, gözlerini, ihtiyarın gözlerinden 
ayırmak için yere indirdi: 

- Benimle eğlenildiğini sev -
mem, alınız, bu elması efendinize 
geri veriniz-. Ve bırakınız da gi -
deyim .. Sizden fazla ibir şey iste -
diğim yok. 

- Tamaıaıen serbest olduğunu· 
zu söylemedim mi efendim. 

- O halde gidelim. 
- Buyurunuz.. Müsaadenizle 

yol göstermek için önünüze geçe
ceğim. 

İhtiyar ağır adımlarla kapıya 
doğru yürüdü. Selma, kalbi heye· 
can ve ümit dolu arkasından yü -

rüyordu. Acaba kendisini sahi
den bırakacaklar mı? Nereye gö
türüyorlar? Sakın bir tehlikeye 
sürüklemesinler! 

İhtiyar durdu. Elmas kutusunu 
eline tutuşturmak isliyen Selma -
nın elini hafifçe iterek: 

-Ben, dedi, sizin yerinizde ol
saydım, bunu kabul ederdim. 

- Rica ederim ısrar etmeyiniz. 
- Bunu kabul için gururunuzla 

mücadele etmeyiniz, zira, efen -
dim, elması, bütün kalbi ile size 
gönderdi. 

Odanın kapısı açılmıştı. Beyaz 
mermerden bir koridora çıktılar. 
ihtiyar tekrar etti: 

- Bütün kalbi ile ... 
Selma hayret ediyordu: 
- Ne diyorsunuz? Diye sordu. 

Efendiniz beni tannnıyor bile! 
-Bilakis sizi gayet iyi tanıyor. 

Mesela, böyle olmasa idi, kızıl gül 
lerden ho landığınızı nasıl bilebi
lirdi?. 

- Bu da bir şey mi sanki, bü -
tün dostlarım bunu bilirler .. Hat
ta benimle mülakata gelen gazete
ciler, maka1e1eripde bile yazdı -
lar. 

- Dostlarınızdan hiç birisi kü· 
tüphanenizdeki kitapların arasın· 
da Ahmet Haşimin "Göl saatleri,, 
de olduğunu ve kitabı ele alır al
maz Ellinci sayfasının, daima ay· 
ni sayfanın açılmasından müte
vellit bir ahşkanhkla kendiliğin -
den açıldığım, hu sayfanın başın· 
da: 
Bir cismi pcrestl4e~ 1 lmlbUstünc ıı:ınnıı.J( 

Hıtımo fı33ım sttmaıı, gö2:ler kuru, parlak. 

Mısralarının olduğunu bilir mi? 
Selma, olduğu yerde çivilenmiş 

gibi durmuştu. 
En hususi şeylerini bilen bu a -

dam kimdi? 
- Size l>unları kim söyledi? 
-Efendim. 
- Nereden öğrenmiş? 
- Sizi tanıyor demedim mi? 
- Beni gördü demek? 
- Ekseriya. 
- O halde evime de girdi? 
- Şüphesiz. 
-Tanıyorum öyle ise. 
- Hayır! 

Selma elini alnından geçirdi: 
- Deli oluyorum ... Deli oluyo· 

rum .. Nereden öğrenmiş... Kim 
bu? 

Büyük bir gayretle Selma, ken· 
dini toplamıya çalışıyor. Bununla 
beraber soruyor: 

- .... ve beni sevdiğini söylü· 
yorsunuz?. 

- Hem de hayatında kimseyi 
sevmediği kadar!.. 

-:- Bu adam, oturma odasında
ki albümde resmi olan güzel a • 
dam mı?. 

- Evet, hem bu resim, hare • 
ketsiz, renksiz bir resim, onun 

canlısı yanında nedir ki... Bu re • 
sim onun güzelliğinin ıoluk bir Bundan sonrada büyük bir 
aksinden başka bir ~ey. ~eğildir ••. prova yapılacak 
Onu tasavvur edemezsınız .• in· M'll" T'' k T l b B' ı· ~ · D ··ı . ,.. .. .. .. ı ı ur a e e ır ıgı aru · 
san demlen mahlukun butun gu • f" d .. k k kt l d . . unun a, yu se me ep er e ve 
zellıklerı onda toplanmıttır. San- . 
k. Ali h f d' . . .. lıselerde bulunan arkadaşların 

ı a , e en ımı, ınıan numu • .11• .. w k h dak" 
· · h . l ak mı ı mar§ı ogrenme ususun 1 

nesı, ınsan §a eserı o ar yarat- . . . . . 
E M h kk k ki 

.. arzu ve ıhhyaçlarını tatmın ıçın 
mıştır... vte.. u a a oy · bb" • • . . 
l d. . f d' d . leşe usata gırışmıştı. 
e ır, zıra, e en ım e, aynı za • ı b l f d k. k d ı 

d •lAh"' b" d Ey stna u tara ın a ı ar a at ar man a ı a ı ır fey e var... ger . S 
.. l · · .. . . d l d msanm 1 , 17, 18, 19 uncu cumar-

goz erını goraenız, sız e an ar ı- t · t • l b 
esı, pazar esı, sa ı ve çartam a 

nız ... 

ihtiyar büyük bir 
söylüyordu .. Jlive etti: 

günleri saat 5 ten 6.30 a kadar Hal
heyecanla kevi konferans salonunda çalıta· 

- Kadınların bütün aşk ihti • 
rasları, hayalleri onun özlerinde 
toplanmıştır ... 

İhtiyar söylerken, Selm , bu 
aözlerin sihrine kapılmamak için, 
.. d "R . Se · • E ıçın en amız.... nınım... -
hediyen seninim.. Batkaıınm ol -
mıyacağnn ... ,, diye dütünüyor ve 
sanki bu sözlerin aletinden kaç -
mak ister gibi hızlı hızlı yürüyor • 
du ... 

lhtiyar onu güçlükle takip edi -
yordu .. Nihayet: 

- Hanımefendi, dedi, biraz 
yavaş yürümenizi rica edebilir 
miyim?. Eskisi gibi genç değilim . 
Hem müsaadenizle bir dakika ne-
fes alayım ... 

İhtiyar bunları söylerken sır· 
tını duvara dayamı!, durmuş, sık 
sık nefes alıyordu. 

Selma, ihtiyarın durmumdan 
istifade ederek dmas kutusunu 
tekrar eline tutuşturmak istedi • 

ihtiyar, mukavemet etmedert 
aldı, kutunun kapağını açtı, yü • 
züğü aldı ve Selmanın itirazına 
yer bırakmadan çok çevik bir 
hareketle ~ahane yüzüğü artistin 
parmağına geçiriverdi. 

- Bu yüzüğü, dedi, ıize kabul 
ettirmem için emir aldım. Hare • 
ketimi mazur görünüz. Hem ayni 
zamanda, efendim, sizi soktuğu 

zararlara kartı bir tazminat ver -
mek vaziyetinde olduğunu da IÖy• 

ledi ... Bundan baıka, bu elmuı, 
bir hatıra olmak üzere saklama -
mza çok ehemmiy~t verdiğini 
biliyorum ... 

Jhtiyar, seıini alçaltı, devam et· 
ti: 

- ••... çünkü sizi çıldıraaıya 

seviyor. Böyle olmasa ıize hu el· 
maSI kabil değil vermezdi.. Çün • 
kü, bu elrpaıta sihirli bir kuvvet 
vardır. Bu elmasa sahip olan 
kimse ...... . 

ihtiyar birdenbire sustu .. 

Seyrüsefer işaretleri 

Beynelmilel seyrüsefer itaretle
rinin §ehrimizde de münasip yer
lere konulmaıı için münakasa açıl 
mıştır. 

Dil anketi ve memurlar 
Dil anketine memurların da iş

tirak ederek knrtılık bulmaları da· 
irelere tamim edilmiştir. 

Romanyah misafirlerin 
konseri 

lstanbul Halkevi Reisliğinden: 

caklardır. 

Beıiktaı, Beyoğlu ve diğer taraf 
Iıu·daki arkadatlar ise nisanın 15 
inci cumartesi, 18 inci salı ve 19 
uncu çarşamba günleri gene saat 
$ ten 6.30 a kadar Ortaköyde Şe
hir bandosu meldebinde, koro aa· 
lonunda çalışacaklardır. 

Bu kurslar bittikten aonra 22 ni
san cumartesi gilnü Darülfünun 
konfernas salonunda Şehir bando 
ıunun iştirakile büyük bir prova 
yapılacaktır. Prova saati gazete
lere verilecektir. Bu suretle 23 ni ... 
sanda tahminen 1500 - 2000 ve 
belki de daha fazla münevver gen 
cin bando ile beraber bir arada 
milli marşlarını &öyliyebilmeleri 
imkan altına D"irmis oluvor. 

Askerlik 
Kısa hizmetlilerin · 

celp ve sevki 
1. Fırka Askerlik Dairesi Reisli

ğinden: 
1 - Kısa hizmetlilerin Nisan 

933 celbinde celp ve sevke tabi o

lacakları hakkında değişiklik 

emir olunmuş olduğundan yeni İ· 
lana lüzum görülmüş ve aşağıda 

gösterilen doğum ve sınıflara 

mensup efendiler bu celpte sevk 
olunacaklardır. 

A) 325 doğumlu yüksek eh· 
liyetnamelilerle D f ıkraıına tabi 
olanlar 1 Mayıs 933 de mektepte 
bulunmak üzere, 

B) Bakaya 325 doğumlu ve da· 
ha evvelki doğumlulardan olup ta 
sevke tabi olanlar ehliyetname 
derecelerine göre 1 Mayıstan iti -
haren, 

C) 326 doğumlulardan yalnız 

muallimlerle tabip, eczacı, dit ta· 
bibi, baytar, deniz, sanayii harbi
ye sınıflarına mensup olanlar eh
liyetname derecelerine göre 1 Ma· 
yııtan itibaren, 

D) - 327 doğumlulardan yal
nız muallimlerden ehliyetname 
derecelerine göre 1 Mayıstan iti· 
baren hazırlık kıtuında bulun
mak üzere sevkolunacaklarından 
yevmi muayyenden beş gün evvel 
yani 25 Nisanda şubelerine müra· 
caatları, 

2 - 325 do~umlu!ardan birin· 
ci maddenin C frkra~ında mezkiır 
olanlardan gayri hizmet ve sınıf ta 
bulunanların sevki Teşrin 933 cel· 
bine tehir edilmiştir. 

3 - Sevke tabi olan 324 ve 327 
doğumlu muallim efendilerin mu
allimolduklarına dair olan veıaiki 

Romanyadan memleketimize bulundukları mevkiin en biiyük 
misafir olarak gelen Köstence Maarif makamına tasdik ettirerek 
Halkevi reisile arkadaşları 15/ 4/ fubelere ibraz etmeleri. 
1933 Cumartesi günü saat ( 17) 4 - Fazla izahat almak iıtiyen
de evimizin Cağaloğlu merkezin · lerin A&kerlik şubelerine toplan · 
de bir konser vereceklerdir. Arzu ma günü olan 25 Nisnn 933 den 
edenler idare memurluğumuzdan ı evvel müracaat ederek sormaları 
davetiye alabilerler. ilan olunur. 
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Gandiye Tutgun 
3 BADiN 

-3-
Gandi kendisi de ayni şekilde 

yatar. Fakat bu üstat daima za .. 
viyeıinde ikamet etmez, ıiyast fa. 
aliyetler için ıuraya, buraya gider. 
Hindiıtanın her tarafını dolatır. 
Mis Madlen, bu seyahatlerde ona 
refakat edP.r veya onun yattığı o• 
dada bir köfeye büzUlür, yahut 
kapının yanıbaşında bir ot min • 
dere uzanır. 

Gandinin yemeğini hazırlamak, 
keçisini sağmak, çamaşırını yıka· 
ma:k, ayaklarına ıu dökmek, ba -
caklarını oğmak, mis Madlenin 
batlıca vazifeleridir. Ostat ibadete 
daldığı zaman, ona meftun, onun 
kutsiyetine atık olan bu kadm, 
önünde diz çöker, onunla birlikte 
ilahi okut. Gandi, dolaştığı za· 
man, Mis Madlen onu gölgesi gibi 
takip eder. Gözleri alev saçan, ve 
vaktile gUzel olan bu kadın, dipten 
kesilml§ saçlarile, beyaz elbisele · 
rile, Madonadan farksızdır. 

Hayatı, bu kadar değişml§ olan 
bu kadırtın İsmi Cle değiştirildi. 
Onun Gandiye inti~abile ailesin • 
den ayrılması, ailesile her bağı 
kesmesi bir oldu. Anuını, babası • 
nı, ailesini, hatta görUnüte göre 
milliyetini bile reddeden bu kadı· 
nın adını değiıtirmeıi lazımgeli • 
yordu. Gandi de ona Mira Bai is· 
mini taktı. 

Gandinin kendisine meftun, 
Kutsiyetine iıık olan İngiliz kızı· 
na bu iımi takmaaı, Hindistant 
tanıyan bütün lnıilizleri kızdırdı. 

Sebebi açıktır: Mira Bai Hin• 
diıtanın on betinci atırda töhret 
kazanan kadınlarından birisidir. 
Bu Hindu kadın, •tk ve ihtirasın 
en müfritini temsil eder ve bütün 
bu aletli aık, bu esiri ihtiraı, Hin· 
distanda ammenin ilahi sayılan ve 
aık, rakı ve nağme mabudu aıfa
tile tebcil olunan Krişnaya karşı 
teveccüh ederdi. Hindiıtanda kor· 
tezanlarm hamisi bu kadındır. Q. 

nun için kortezanlara da bu kadı· 
nın adını takarlar. 

Acaba Gandi, kendi yolunda, 
bütün varını yoğunu feda eden ! en 
ıert ve en kaba hayata razı olan, 
kendisine kartı meftunluğunu bir 
kadının katlanabileceği her r eda -
kirlıkla İspat eden bu asil, bu ki· 
bar, bu zengin, bu münevver in -
giliz kızma neden böyle münaae • 
betsiz bir at taktı?. 

Yoksa onun ı1gıiiz ~admma 
bu adı takması, l-ir nüfuzu nazar 
bir keramet eser\ midir?. O· halde 
acaba Gandi, bu kadır.ın etrafın • 
da dola~makla. ona sımsıkı sarıl
ma1da. onun nşaciığı ha~ın ,.e uh· 
revi hr~yat: yaşa'·ıakıa tlaşka bir 
makı.,t. takip etti~ıni aazıyor ve 
ona diif kün :mı:r.u. vHcut!ar;nı sa· 
tarak kör hırslara zebun kadınlar· 
dan mtteş,.kkil sınıfın hamisi olan 
hit kacl1rm ntiını vermekle etrö · 
fında dönen dolabın farkında ol
duğunu anlatıyor?!. 

Gandi gibi Hindistanı çok iyi ta
nıya.1 zek: bir a .:f :-, mm hi.ıyle bir 
l'lÜfut. göıtermeıi hic: J,~ i ~ti erap 
edilemez. 

Netekim bunun böyle olduğu · 
nu ispat edecek delail vardır. 

. Bir İngiliz muharrireıi şu vak • 
ayı naklediyor: 

"Gandinin ta.raftarlarından bi
rine, üstatlarının Mis Madlene, 
Mirn Bai unvanını vererek ona ni· 
çin hakııret ettiğini •o~uıtum. 
C\.'vap verdi: 

nuz?. Sizin mesihini:ıin bir._;e 
Magdaleni vıı.rdı. BizimklP"'" 
neden olm·,s~;. ?. 

Cevap veı dmi: 
- Fakat bu mukayeseniı 

ru değil! Bizim meıihimiz 
dan, siyasetten el çekmif, 
vi bir hükümdar olmak is 
ti. Halbuki Gandi dünyevi 
tanat ve ıiyaaet için çalıtı 

Fnkat Hintli de lnıiliziO 
vabını kabul etmemiıti. 

Çünkü lıa da, ıiyaıt bit 
nat tesisine çalıtmak noldal 
rından Gandiden f arkıızd 

Fakat bu muhaverede, 
nin, İngiliz kadınına verdili 
dütünerek ve bu iımin 111 
kızdıracağmı bilerek taktı 
teriyor. 

Kendisine bu iımin v 
ne aldırmıyan varsa, Miı 
nn kendisidir. Çünkü Dl 

Mister Berney onun bu ismi 
sına rağmen §Öylece çalı 
an!atıyor: 

•'Mis Madlen Slade,, G 
dadısıdır. Ondan hiç ayrıl111_. 
nun her ihtiyacını temin içio 
men koşar, gece, gündüz onll 
let. Ona tapınır. Hatta habtf 
dığıma göre Mis Madlen her 
Gandinin ayaklarını oğm 

Mis Madlenin ayak o 
kimsenin tuhafına gitmeaı 
Çünkü mukaddes kitap laanı' 
yaldarını da bir kadının sa 
sildiğini kaydediyor l,, 

Mis Madlenin Gandiye i 
bmda, ona hizmetinde, onud 
mine girmesinde, hatta ou 
masında müthit bir casuı hali 

<OevaJllİ 

Bir günde üç yan~ 
Biri Bostancıda, diğeri 

taşta, üçüncüıü de O ıküdardl 
mak üzre evvelki gün tehird• 
yangın çıktı. Bu yangınları • 
bildiriyoruz: 

1 - Yangınlardan biri 
cıda Üsküdar caddesinde 1 
Hayri Beyin tahtı tasa 
ve vapurcu Salih Beyin tabtJ 
carında olan evden çıktı. saıil' 
İn evinden yangın motörcü 
Efendinin evlerine atladı. ~ . 
cü lsmail Efen dinin iki e., 
biri kimilen, biri k11men y• 
tan sonra bu ıef er de atef 
Cemal Efendinin iki evine 
mittir. , 

Berber Cemal Efendin in ~ 
vinden biri kaınilen diğeri kıl 
yandıktan sonra atef poli• 
Efendinin evine atlımıt '1• 
irfan Efendinin evi de 
yandıktan sonra yangın a6ıl 
lebilmittir. 

2 - ikinci yangın Bet 
olmu1tur. Burada Boıtanı-f1 

kağında çıkan yangında d~, 
met Saip ve Muamer Beylll ... 
leri kamilen yandıktan ıoptf 
&öndürülebilmiıtir. 

3 - Yangınlardan 

Üsküdarda olmutlur. V 
sokağında Tahsin Efenditıl., 
kanından ateş çıkmıt ve d 
knmilen yandıktan sonra 
da yangın söndiiriilebilnıiftit• 

. ti' 
Sabık iktısat vekUlfl 

konferansı 1 fi 
Sabık lktı1At Vekili MıaP 

ref Bey tarafından buıüll .,J' 
vinde dahili istikraz hakk1 

~ Bundan ne diye ahnıyorsu· konferanı verilecektir. 
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U h b 
iEın ııan11ıuıım111Unımwnıııııcuıınmımmmmı11mıımunmmıamnmı:ımnm«n ~ n meş ur İr Alman Beynelmilelmüba- ı.--·-----;--;-~,--

sine d h ld. dele kongresinde Balkan kupasına ıştıkak 
~3 . macısı a a ge ı Türkiyede edecek miyiz ? 
~l Uka}rtist "Halkın artık sinemalardan h dFransa ihracat sanayicileri, itti· ISTANBUL, 13 (A.A.) - Bal· vela Balkan kongresinde tetkik e· 

dilmesi icap ettiğini bildirdik. Ma 
lum olduğu üzere hu tarihten son· 
ra henüz kongre toplanmıt değil· 
dir. Maamafih biz bütün Balkan 
federasyonlarına noktai nar:arları
mı.zı ayrı ayrı bildirmİ§ bulunuyo· 
ruz. Balkan kupası maçları müna• 
sebetiyle Bükreşte toplanacak 
Balkan kongresine noktai nazarı· 
mızı yeniden ve doğrudan doğru· 
ya bildireceğiz. Kongrenin teklif· 
lerimi.zi tetkik edeceği tabiidir ve 
bu suretle Türkiyenin Balkan fut· 
bol birliğindeki vaziyeti bu suret· 
le tavazuh etmiş olacaktır. Fede· 
rasyonumur: Balkan milletleriyle 
ayrı ayrı futbol teması yapmnk 
imkanlarını elinde tutmaktadır. 

Vaziyet bu şekilde iken esasen 
dünya kupası maçlarında ehem -
miyetini kaybetmiş olan Balkan 
kupası şampiyona.sına noktai na -
zarrmır:ı feda etmek pahasına it -
tirak etmeği pek te elzem görme • 
mekteyiz. 

e ed
• ·· • .. 

1 
a ın teşebbüsile Fransız hariciye f bol . - _ kan ut şampıyonasına ait fi. 

1

, lgI eg 'enmek avunmaktır,, diyor nazırının reisliği altında Paristeki kistürün, Türkiye dahil olmadan 
P' beynelmilel ticaret odasında top· d'l · .. · b 1 tanzime ı mesı uzerıne u nınç a· 
rJ ~ ]anmışlardır. ra iştirak edip etmiyeceğimiz hak· 

Bu toplantıda 24 Nisan ta· kında Federasyon resi Hamdi E • 

1 
,1 . E\ı'elki :g~nıan sinema llrtlsti Gilstav FrlUlh knrşılanırkcn 
I Jıka Verdiği l gelen Don Joze Mo· 1 sahnelerinder mülhem olmasını 

1 hıuva,ffaJt1ye:°ı:serlerde büyük bir söylüyor. Halkı uyutmak değil, 
tı ~lonu kıyaın a~anmış, sinema uyandırmak lazn:ıdır diyor. Pek 

1 
!ıddetıe alkı let gıbi dolmuş, artiıt tabii, bu 3~zlerin s;nema iiı<'rin • 

o D" ~anın t un tehri-· ış ır. de tesiri olacakttı. 
arti r d .. aıze b. b k h h s ı aha 

1 
ır aş a sinema - O alde, bnndan sc.nn Al • 

~F-~·111?1-ış sin:~ rniştir: Dün gelen, 1 manyada da ~o\<yet !İneması tar· 
t r~ylıh'tir, Ke ~· ~rtısti Güstav zında filmler vap.lacak. 

t .t -~~•tlerden I\~ :~le birlikte yeni - Zannederi ı"l. Esaseu bil· 
t reJı .. ıvıa."Ula 1 lr d &Or M. Bolv ze Kravtof, mem tanır mısmrz Piskator .ı-.min· 

' 0~ a çekilecek ;~ v~ ~evcesi, bu· de bir rejisö~ varc!ır, o d:ı Gohels· 

0 
an M. Vagner : ıçın çalışacak in söylediği ~Ö'!:leri bunda\., çok 

" p~~~tör M. Kri~ d · Kurt liayns, evvel söylemi~ti. Yalnız halkın 
rıı 

11 
.u~tav Fröylih "Be g:Inıi§lerdir. da para verdığir.i bu itiharla sev· 

I• ,, ısırnJi J oga.z· . k d'"" . ı·~· l . .. k . se . a manca .. ıçı şar ı· ıgı ve ısteuıgı ~~Y erı gornıc ıs· 

. Vırznektedir B f'lsoz)ij bir film tediğini nazarı itibara almak la • 
61 tye Ja . • u 1 ınd d n d . k ıeı rıtıına Na d e ınugan· zım ır. un an oaş a, Gö~belse 
~· en Mat v etna ile b h · · · ' · · t'rtadır. ls"-tnbazel Kra\ı'tof uray

1
n na~akran e: c:.~tıstın 1,;ı1~a51 v: ıçlı· 

•ah ~n ula h . oynama t maı anaatı""?rı oına < azım .. ıir, ve 
(f nele · . ı u fıl · .L 1 
j lerd' tının alın ının vazı oyun arında bu lıt~lenlen mü: hem 

ı .. ır. 8 nıası i . I . l 1 ,., da. t Ura.da 
1 

,_. çın ge mı§· o ma arı laz·'lldr· . 
edar'k et\:ız, on f. .. 

,. ••nda ''B~ ediJrni§tir B 
1 
ıguran OUstav Frölih Foto 

•• ltıind ır ınillet · un ar ara· SUreyyada 
de e 0 YntYanla d uyanıyor,, fil- Dün Güstav Fröylih Foto Sürey· 

'tard r an F d. B . tiid rr, Filnı . . er ı ey yaya gıderek 12 poz resmini çek· 
e, Cal ıçın bu d K"' t" · · B · 1 l(u .. ata kul . ra a op· ınnıJtır. u resım er yarın öbür· 
Çukau S esınde Ç 1 .. F S" 1 da. b , ultan h ' am ıca, gun oto ureyyanın cam a.rında 

Çek·ıaıı lrıanıa al ınet nıeydanın· teşhir olunacaktır. 
" ı ec k . ra ar ve h ,. B· e tır. sa. neler 

r ır rnuh 
''tile .. arririnıiz d" 1 tir k' goriitrnü .. un Alman ar. 

~ ı: §tur. Artist d · 
ı emıı· 

i~ ltı~ latanbulda. . 
~ tarf niyetinde ~ekız gün kal • 
O' t •tıda. Yırn. Bu .. dd f er, F , :ı:anned mu et 

Dün Büyük 
Millet Meclisinde 

ANKARA, 13 (A. A.) -
B. M. Meclisi, Reis Vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 

Askeri ve mülki tekaüt kanu • ı lellj .. ~kat tiine ers(:m itinıiz bi 
rr 8ırı §e ve h I e la.bu~ avanın gü . rıunun 55 inci maddesinin tef • 
~ da. ~l Niçi11 cc~ f siri şurayı askeri kanunlarile bu 

• 1 nıı s alt f'l · k d'l k d'l blırıi:ı: er Yapın , ı nıı tarzın· anun mua ı anunun ta ı e • 
.F .. ile ka.d •Yorsunuz. Bu fil. dilmesine dair kanun layihasları 

l'()lib iiil~r güz~ldi?. ikinci müzakerelerinde kabul e -
bi.it::--- lie11 d UYor: dilmişlerdir. 
b \irı ttı e 1~t<>rirn Askeri muhakeme usulü kanu -
O unhlratı 't:~ı~eU:rde a~~Y· u"'ksi:nb~i nunun 34 üncü maddesinin de • 

lb-... • • Qalk ır . • •tı 1 sık t ğı,tirilmesi ve 89 uncu maddesine taat · . •te'-ı . rn ı i:inde. -
• 1Sttı ~ ~t· h' ~ bir fıkra ilavesine ait kanun ile 

bıraı d' ol'<\ e"ı' ıç olmazsa iki 
b. IQ} g ennı k askeri mükellefiyet kanununun 
ôrl~ fı'I 'tııtıe'·tı'r e ı avunmak, ""ı tl B b 39 uncu maddesinin deg" i"-tİrmesi 

'"'l~· • u se .. nten :r 
- ?:< • l'11 1 -· , h kl d k • ... ~tı t r.ı ıyor a un a anun layihası ikin • 

aıaidir?. ~\rd:~~niz f .l . . h ci .miizakereleri yapılarak "kabul 
_ '''l' ı nıınn: an· 

•ev . ~bed; edilm;şlerdir. Askeri mektepler 
Ct 1tn •craE' · B • talebesile ihtiyat zabit namzetle • ' rı,, u film= çok 
- ~l rine v~rilecek maaş ve f~vkalade 

~ilrnletj11 ltıa.ııyac!a ,.
0 

lahsi!nta dair kanuna müzeyyel 
akltıııd ları} _... n 2amanlarda layiha ile Ankara otomatik tele • 

var. rı. il le.... "· 1nın değ · ~mesi f b rtop ~ .. vetli b' on kanunun 7 inci maddesine 
u hua aganda ır cereyan bir fıkra ila,·eci hakkındaki layi -

tu. Uata, be nazırı G::,bbels h Yanatta b 
1 

anın ikinci müzakereleri hak • 
-... E: u unmu! • kındaki beynelmilel mukavelena • 

Yaı>rla "et. Côbbel menin imza protokolunda derpi§ 
Çok e}ı~ flirnlerd: bun~an sonra olunan muvakkat tedbirlere ait 

f Yor, C ~lnirct ve . san.ata daha müddetin uzatılması hakkındaki 
Sok h eçırdiği-· rılınesıni ııöylü· kanunun birinci müzakeresi ya • 

ad· ·••1~ bu ~ llu a· 1•eler v.. :zamanda bir pılmı ... tır. 
, ' ırıern -= vak' 1 ~ anın b a ar olduğu· Meclis cumartesi toplanacak • 

tı hakiki hayat lır. 

rihinde toplanacak olan birinci d 1 A' b min Bey Ana o u J&nsına ıu e· 
beynelmilel mübadele kongresin· yanatta bulunmuştur: 
de görüşülecek meseleler de tetkik k .. ,., 
edilmi ti "- Balkan upaar umumı ka· 

Ö"'ş rd. ..... . .. b k .1 tipliğine geçen sene gönderdiği· 
gren ıgımıze gore u ong . Ik k 

rey h"kA . . . . k d mız maktupta, Ba an upası maç 
e u umetımız de ıştıra e a· 

vet d'l o h"kA t' o ları protokolunun tarafımızdan e 1 mış ve u ume ımız . . . . kt . 
davet' k b I k kabul ve taıdıkı ıçın no aı naza· 

ı a u ederek ongreye . . . 
gitmiy k . . B k ng rımızı sıze ızah edeyım: 

e arar vermıştır. u o • . 
redeı Paris büyük elçimiz Suat 1 - Kupa maçlarına gıren ta • 
Bey T" k' hh l•rak kımların tamamen amatörlerden ' ur ıye mura a~ı o .. . hazır bul k müteşekkil olması, bıdayette ka • 

unaca tır. . 
Bir hafta devam edecek olan rarlaşmıştı, fakat 9~1 Atına kon • 

kongrede 'kt' d. b h o" nüne gresi prof esyonellerın de bu maç· 
ı ısa ı u ranın . . . ... . 

gecmek · · k l"' m gel lara ıştırak edebılecegıne karar 
- ıçın ne yapma azı • . • . 

dig"' i 'ton l k verdı. Gerçı Beynelmılel federas· 
ı uşu aca tı~ .. yon amatorlerle profesyoneller a· 

lsviçrede tütün 
İsviçre hükumeti yerli tütün is· 

tihsalini arttırmıya karar vermiş· 
tir. 

Bunun için yerli tütünleri koru· 
mak maksadile "ümrük resimleri· 

o 

ni arttırmı§ ve ttinün istihsal eden· 
lere de prim vermiye ba~lamı§br. 

Yunan üzümleri Mısırda 
Yunan hükumeti Yunan üzüm· 

lerinin Mısırda fazla satılması için 
bazı tedbirler almıya başlamıflır. 

Navlun· ve ihracatımız 
ihraç mallarımızın navlun va· 

ziyetlerini tetkik isin iktisat Ve· 
kaletinin emrile ihracat ofisinde 
bir komisyon teşekkül etmiştir. 

ihracat ofisi müdürü Cemal 
Beyin reisliği altında toplanan ko· 
misyor.da gümrükler istatistik ve 
tetkik müdürü, İstanbul mınta· 
kası ticaret müdürü ve deniz tica· 
ret müdürlerile ticaret odası na· 

Bugünkü maçlar 

raaındaki farkı kaldıran bir karar 
ittihaz etmişse de müsavi şeraite 
malik olmıyan kuvvetlerin Balkan 
kupası ma~larında karşılaşmasını 
biz aleyhimizde bir sebep olarak 
telakki ettik ve profesyonellerin 
Balkan kupası maçlarına girme • Dünkü sayımızda da işaret et· 
me?erini istedik. tiğimiz gibi Enosis takımının gel· 

memesi dolayısile bugün her iki 
2 - F edera.syonlara bazı esbap stadda da lig maçlarına devam 

dolayısile yüksek para cezaları edilecek Taksimde Galatasarayla 
kaydı konulmuttu. Biz, bunu bey· lstanbulspor, Kadıköyünde de Sü
nelmilel teamüle muvafık bulma· leymaniye ile Beykoz takımlnn 
dığımız gibi amatör bir federas • kar§ıla~acaklardır. 
yon için böyle bir teahhüt altına 

İkinci kümeden T opkapı ile Hi-
girmenin de imkanı olmadığını lal Taksimde, Kasımpa§a ile Eyüp 
gördük. Bunun kaldırılmasını ta • le Kadıköyünde maçlarını yapa • 
lep ettik. Buna bir misal göster • 

caklardır. 
mek icap ederse Balkan §ampiyo· 
nasına nazaran da.ha büyük otan Bir cevap ve bir düzeltme 
dünya kupası ve Avrupa kupası Dünkü sayı.mızın spor kısmın· 
maçlarında böyle bir kaydın bu· da "Son Boçkay maçı hakkında 
lunmadığını ileri sürebiliriz. bir cevap,, batlığı altında Boçkny 

3 _ Balkan kupası maçların • • F enerbahçe intikam maçının ha· 
dan maada üç Balkan milletinin kemi Emin Fazıl Beyden aldığı • 

mma Karaol\man zade Suat Bey• h h b' b' kt b t · t'k B i"tirak edebileceği er angi ır mız ır me u u neıre mıt ı . u 
ler aza olarak bulunmaktadır. :r k c h . . turnuvanın icrasını meneden kay· me lup um urıyet gazetesı spor 

Komisyon dün ilk içtimaını yap· dı federasyonların serbestisini ih· muharriri İhsan Beye hitaben ya· 
mış ve çalışma tarzını tespit lal edici mahiyette bulduk ve ka· zılmıştı ve yazının batlığı altında 
etmittir. bul etmedik. 1932 senesinde kupa bu hitaba dair İ§aret vardı. Fakat 

Sünger tacirleri katimibi umumtsi M. Lükibi'den bir tertip yanlışlığı olarak bu işa· 
kooperatifi aldığımız bir mektupta Atina mu· ı ret çıkniamış ve binnetice Emin 

Sünger tacirleri kendi araların· karreratını mutlak surette kabul Beyin, bu mektubile gazetemiz 
da bir kooperatif tirketi kunnıya etmediğimiz takdirde Balkan ku· spor muharririne hitap ettiği te • 
karar vermişler, bir kerede Tica· pasile rabıtamızın kalmıyacağı lekkisini uyandırmıtlır. Bu yanlış· 
ret Odasının fikrini sormutlardı. bildiriliyordu. Bunun üzerine ken· lığı düzeltir ve bu mektupla Ah-

Ticaret Odası idare heyeti dün· disinin böyle bir tebliğe sali.hiye· met İhsan Beye hitap edildiğini 
kü~timaındabumes~eyigö~~ ~t~i~o~l~m~a~d~ı;ğ~ın~ı~v~e~t~e~k~l~if~le~r~im~i~~~n~e~v~-~~~~k~r~a~r~e~d~e~r~iz~·~~~~~~~~ 
mü, ve süngercilere koopentif 44 Mı.ilet Amerı·kada 
yerine bir anonim şirketi kurma· 
larmı tavaiyeye karar vermi§tir. 

Balıkçılık enstitüsü ile sünger· toplanmıya davet edı•. ldı• 
ciler kooperatif kurmak istedikle· 
rinden Ticaret odası idare heyeti; 

anonim şirketi fikrinin müdafaa· Görüşülecek meseleler: Iktısadi buhran 
sını gösteren bir rapor hazırlamı§• 

ve silahlan bırakma işleridir tır. 

Benzine ispirto 
karıştırarak 

Benzine ispirto karı§hrmak ıu· 
retile yeni bir madde çıkarma i~i 
henüz halledilmemiştir. 

Dün Ticaret Odası lstanbulda· 
ki benzin ~irketleri mümessillerini 
davet ederek noktai nazarlarını 
dinlemiştir. 

Benzin şirketleri, karıştırılacak 
nispetin tespit edilmesini ve hiç 
değiştirilmemesini istemektedir· 

ler. 
Öğrendiğimize göre Ticaret O· 

dası benzine ispirto karıttıran 
memleketlerin bu husustaki karar· 
larını tetkik edecek ve rapor ha· 
zırhyarak Vekalete gönderecektir. 

WASHiNGTON, 13 (A. A. ) • 1 mümessiller ise kendi sefarethane 
Hariciye Nezareti, yakında Wa· lerinde ikamet edeceklerdir. 
shingtonda yapılacak olan görüş· M. Roosevelt'in M. Herriot ve 
melere iJtirake davet edilmemit o· M. Mac Donald ile ayni zamanda 
lan 44 millete bir nota göndererek görüşmeyi memnuniyetle kabul e· 
onları iktısadi vaziyetin umumi deceği, hatta Beyaz sarayda soba 
manznrası ve silahları bırakam baıında toplanarak ba,başa ko· 
meselesi hakkında diplomasi yolu nuşmak fikrinde olduğu söylen· 
ile noktai nazar teatisinde bulun· mektedir. 
mağa davet etmi§tir. -----------

Buna sebep, bu milletlerdi!n ba- Avustralya ve Yunan 
zılarının Washington'a davet edil· mallan 
mediklerinden dolayı memnuni- Avusturalya hükumeti Yunnn 
yetsizlik ızhar etmiş olmalarıdır. mallarına karşı yüksek gümrük 

M. Herriot ile M. Mac Donald tarifesi tnt?:;ikine karar \'ermittir. 
ayni zamanda Waıhing!on'da bu· · Bunun sebebi Yunanistanın A· 
lunacaklar ''e kendileri Beyaz sa· vusturalya buğdaylarına karşı 
rayın misafiri olacaklardır. Diğer yüksek gümrük koymasıdır. 



Sayıfa: 10 VAKiT 

Köprüdeki Cinayetin Katili 
na almadı, tamamen unutmuştu. 
Ben Fedainin masum olduğuna 
kani im,,. 

Diğer taraftan şayialara göre 
Fahriye Hanım Fedai Beyin ilk 
karısı değildir. Fedai Bey Fahri
ye Hanımdan başka beş kadın da· 

1 
ha almış, boşamıştır. Bundan baş· 
ka Fedai Beyin kar ıs ile tekrar ni
kahlanınca dairesinde arkadaşla • 
rma şeker ikram ettiği: 

1 

- Ben karımla resmi nikah 
yapt!.-:n, i§te şekeri! dediği ve bu 
suretle de Süzanı kıskandırmağa 
çalıştığı da söylenmektedir. 

Buna mukabil Süzan da bir çok 

Evvelki gün köprü üstünde cinayetin işlendiği mevki 
ve meCjhul şahsın hareketini gösterir tasviri resim 

1 
defalar Fedai Beyi kıskandırmak, 

l onu tahrik etmek için elinden ge· 
1 leni yapmış, hatta Fedai Beyin e· ı lfaş tarafı birinci ım~ ıfad:ı ı 

müddet beraber gezmişler, l:onuş
muşlarc!ır. 

lu oi~n Fedai Beye Fahriye Hanım · k k t kt kı'n 
1 

vme pe ya ın o urma an çe · 
istenmiş, Fahriye Hanım da bu is· . t' 

l b l d C.dd . . memu ır. 
teği ;:a u e erek ı eye gıtmış • 

14 ~ 

Yüksek ~m==ü=h=en=-. d~is~ınel 

lehinin yeni mezunla! 
Vali Muhiddin Bey iki mezun hail~ 

diplomalarını verdi 

Fedai Bey evlidir. Fakat l:en 
disi evli olmadığını metresi oldu · 
ğunu ve bilahare bıraktığım söyle
diğinden Süzanla aralarındaki a· 
laka kuvvetlenmiş ve n ihayet F e -
dai Beyle Süzan nişanlanmışlar • 
dır. 

iki genç orada evlenmişlerdir. Cinayet günü 6' 
C.dd d ı k d k l MUhendis mektebi yeni mezunlar1 bir ar• ı e e a tı sene a ar a • Anadolu ajansında her gün a· 

dıktan sonra zevç ve zevce lst:m · lelfımum memurlar saat beşte da· Yüksek mühendis mektebini bi· bir veda nutku söylemittif· 
bula dön.müşleı·dir. Fedai Bey bir ireden çıkmaktadırlar. Yalnız ak· tirerek bu yıl çıkan 28 talebeye Bundan sonra mezunlıJt' 
müddet sonra Seyrisefainc telsiz şamdan sonra servisi olanlar ka· dün akşam yapılan merasimle dip· Fikri Bey diplomaların• 
memuru olmuştur .. Nimet Hanımın lıyorlar. Evvelki gün bütün me· \omaları dağıtılmıştır. Melek, Veciha Hanımla~•tit 
zevci de şehit olduğundan iki kız murlar gibi Matmazel Süzan da Merasimde Vali Muhiddin, Ce· malarını Vali Bey verııııt ~ 

J'-ıfadam Viktoryanın bu ni~an . kard s· han yokusunda Sehsu laA 1 Sah'ır, Cevdet Ker'ım, esk'ı lehe bundan sonra yemine eş ~ ı§ • e • - • saat beıı.te çıkıp gitmiıı.tir.. Ancak lanmaya fena halde caru sıkılm:ç· B k ~ d ·· l b. ~ - ~ M h B J ı d' 
var ey so agın' a mu::tere c ır Fedai Bey telgraf servisile meşgul Trabzon mebusu u tar ey ere ır. 

tır. Madam kızma, bazı r.asihat. t t 1 ber'"ber oturmaan bı"r çok e!:k·ı mu'"hendı'•ler bulun· Mu"'hendı·s mektebindeıl ev u mu§ ar ve ~- " oldug-u için orada kalmı<e:tır. Mat · - " 1.r lerde bulunmuş, kız bunu dinle . b 1 l d o·· b k ~ 1 k 1 . . 1 . 1 fO'" as ı.mış ar ır. ort ucu sene 1 s·· k" .. .. t " ld' muclardır. Merasime saat on a tı· çı an arın ısım erı şun a . · ·ı · · 1 • . • - . maze uzan opru us une ge ı- % S • .ıt memış ve annesı e arası ıyıce açı - evvel Fedaı Bey ajansa ge;mı~, -· t b . . d da mektep müdürü Fikri Beyin bir Su mühendisleri: 3)" 

miştir. Bu sıralarda Fedai Beyle nihayet Süzanla tanışınca evini ih- 1 gı z;na~ 5~ ... ~ş~~e~ı~;; u. . nutkiyle başlanılmıştır. Ahmet Azmi, Remzi V 
Süzan birleşerek Kule dibinde male başlamıştır. Haftada .iki ve· . kura a duyul l ır ıstı Fıamd ~şBa· Fikri Bey demiştir ki: İsmail Zeki Beyler. 
Saffet Bey apartımamnda oturma- k - b - reh arşısın a ı:a ıyoruz. e aı · t .. h a· l . 1 iıt 

ya üç ere ugrıyan ve u ugr3yış . km "-Bu sene yetisen genç mü - nşaat mu en ıs crı: J.>" 
ğa başlamışlardır. Matmazel Sü- d k .. 1 1 k saat beşten sonra daıreden çı ış . B 

1 esnasın a ansı e peı-c az omtşan ? . 1 b. hendislerimize diploma tevzii nıii- mllah, Necatı ey er. 
1 zanla Fedai Bey bu apartımanda f d . B . h 1. F h · H mıdır. Aıam memur arının ır . y l "h a· l . ııı e 

e aı eyın a ı a rıye ar.ı· nasebetile vukubulan davetimıze o mu en ıs erı: ın 
dört ay kadar beraber ya~amııı:lar· mın ıı:u'"plıesı'n'ı cel'oetmı'ıı., nı'hayet kısmı onun saat bes.ten sonra da . d d 1 t kk'" d b'h H la la Cela'"'l G"f. :: :: :: • ~ icabetimz en o ayı eşe ·ur e e- ı a anım r ". 
dır. Fakat bundan iki ay evvel Sü· Su'"zanla olan aıa·knsını o"g~renmı'ı::.. vazifesinde gördüklerini söylü • B k' l .... · G ı· tsnl"1 

~ riın. u sene ·ı mezun arımız, nu, ;:,amı, a ıp, "' 
zan, Fedai Beyin 15 sene evvel tı"r. Fahrı·ye H'"nmı, bu .,la~kanm yorlar. Fakat Fedai Beyin bir 1 b' t . . t .h. d b · tt' ~ ı·m Hatlı' 

u ... me cte ın esısı arı ın en erı re ın, ._a ı , , .1 vlendig-ini arasıra kaTısımn evine k l müc!det İşinin baıı.ından kaybol· R · E enli 
pek çabuk söncre ;ocasmın gene - ~ neset eden smıflaıin 4~ incisi- Namık, ~emzı, nver, ....,..,. 

tiğini öğrenmiıı:ti.r Beraber o· evı·ne do"necc?.ı·nı' du"!tu··nerelc u"7 e • ması esasen dairede k!mse kalmn· .. . . H'k t H Abdıt= ~ ı;; ~ - <lir. Şimdiye kadar mektebımız met, 1 mc asan, 
• "" na esnasında Süzanın Fedai r·ıne du"ı::.memı·.,.tı'r. Bı·r mu"ddet son· dıfjı için n8.2arı dikkati celp etme· d' l . t' ş· d' t Ad'l ,,,. h t Adı· '1usu~ :: ~ 561 ıp oma veıımş ır. ım ı ev- ı me me , ı, ıl "" 
L ye maddi yardımda bulunduğu ra koca~ının Su"z,"lnla beraber otur- miş olabilir. . . 

8 
a· l .1 B l d' 

- - zi edeceğımız 2 ıp oma ı e ey er u·. ~ 
da anlaşılmıştır. maön başl"dıgwını haber alınca te· Bunu teyit eden bir nokta şu • _

89 1 1 .~ l B' k -
~.... .... yckCtn n a oa ıg o uyor. ır ·ı-

Süzan Fedai Beyin evli olduğu· essüre kapılm?ş, biraz varidatı ol· dur: sım imtihanlarım Haziran imtihan 
nu öğrendikten sonra beraber otu· duğu ve çocuğu da bulunr:ıadığı - Suzan ajanstan çıktıktan devre~ine bırakan 13 cfendile yük. 
ra.mıyacaklarını söylemiş ve bir için yalnız yaşamağa kamr ver· sonra Fedai Beyin onun peşinden sek mühendis mektebi mezunları 
gün eşyalarım toplıyarak ayni so· mistir. Fakat bu yalnız yaşayış gittiğini gördü!derini söyliyneler adedi 902 olacaktır. kakta Celaciyan npartrmanında • · b' .. f d · B d 

çok sürmemış, ır gun e aı ey var ır. Bu sene memlekete Yerdiğimiz 
bir odaya taşınmıştır. Ayrılış es- evı·ne gelerek·. Bu nokta tespı't edı'lmı.!ttir. . "} a· l . . tah 

% yenı ve genç mu rnn ıs erımız -nasında Fedai Bey Süzana: - Ben sen·nıe re" ... mı· ~ekilde S b b k K . k l k .k 
~ aat eş uçu ta öprü üstün· · sil hayatlarını muvaffa ·o ara - 1 -

- Ben evli değilim! Metresim Beyoğlu Belediye dairesinde evle· de Matmazel Süzan öldürüldük· mal etmişlerdir. Kendilerini teb-
vardı, fakat bırnktım. Benden ay· neceğim. demiıttir. Müracaat ya· ten bir kaç saat sonra memurlar rik ederim. Şimdi hayat mücade-
rılma demiştir. 1 pılmış ve Şel:er bayramının arife· ajan:;a geldikleri zaman Fedai lesine atılıyorlar. Bu mücadele i-
Eski nik:lhın tazelenmesi sinde evlenmişlerdir. Beyi İfİnin başında görmiişler, is· cin ivi hazırlannm:lardır. Muvaf-

~ . . 
Süzan ayrılmak fikrinde ısrar Fahriye haram anlatıyor ticvap ederek bırakmışlardır. fak olacaklarında şüphe yoktur. 

edince Fedai Bey müteessir olmuş, Fahr;ye H., ağlıya, ağlıya ımu· Ancak tahkikat derinleştirile • Herbirinin ayrı ayrı parlak ınu-
tessürünü gidermek için 15 sene harririmize şunları söylemiştir: rek Fedai Beyle maktul kızın mü· vaffakiyetlere nail ve memleket 
evvel Ciddede eski nikahla evlen· "-Fedai Bey benim akrabam· na:ıebetleri iyice öğrenilince Fedai için faydalı olmalarım temenni e
diği zevcesi Fahriye Hanımla Be· dır. l5 senee evvel Ciddede imam Bey evvelki gece yarısına doğru derim. · Yeni mezunlarımız ara
yoğlu Belediye dairesinde eski ni- nikahımızı kıymıştı. Yedi sene ev· evinde tevkif olunmuştur. smda ilk defa olarak iki Hanım 
kahmı yeni şekilde tescil etttirmiş- vel lstanbula geldik ve Fedai dört Esasen saat beş buçuktan ıonra mühendisimiz de vardır: Melek ve 
tir. Fahriye Hanımla Fedai Bey, senedenberi de Ajansta çalışıyor· Fedai Beyin Kuledibindeki evine Sabiha Hanımlar.. Kendilerini 
Şeker bayramından bir gün evvel du. Bilmem nasıl olmuş, dairesin· bir aralık uğradığını evindeki ka· takdim ederim. Mühendislik 
evlenmişlerdir. Fahriye Hamm, de çalı~an Süzan ismindelti kızla pıtı ile diğer kiracılar tarafından tahsiline ilk de.fa teşebbüs etmiş 
Ferlai Beyin evvelce Süzaıtla otur· t:mışmış, bir müddet beni bıraka· bildirilmektedir. Acaba cinayet İş· ve ıntffaffak olmuş olan bu iki Ha
duğu apartımana gelmiş, yeni eş· rak onunla yaşadı.. Bu muvakkat · lendikten sonra evvela karşıya, mmımızı da bilhassa tebrik edc
yalar, karyola alınmış, yeniden tı ve ben bu geçici hevese mani kendi evine mi gitti? Evde kimse 
bir aile ocağı kurulmuştur. İki bu· oLmadım. Nihayet beklediğim ol • olmadığı için Fedai Bey kapıyı 
çuk aydanberi de Fedai Beyle ka· du. Fedai Bene gelerek af diledi. a::.mış, bir mHddet kalarak çıkmış 
rısı gayet iyi geçinmektedirler. Resmi şekilde geçen bayramın a· ve gitmiştir. 

Evvelki gün Fahriye Hanım ah· rifesinde evlendik o zamandanbe· Fedai Beyin bundan sonra a· 
haplarından birine misafir gitmi! ride gayet iyi yaşıyorduk. Ben F e· ja.nsa geldiği anlaşılıyor. Ajansta 
tir. Niyeti gece orada kalmaktır. · · · b d t k · 

rıın . ., 
Şükrü Beyin nutkundan sonra 

Vali Muhiddin Bey de kısa bir nu· 
tuk söyliyerek talebeye muvaffa· 
kiyet temenni etmiş, mczunlı:ı.rdan 
Azmi Bey arkadatlarına hitaben 

Akron kazası 
···························· 

Gazi Htıl 
' Teessür ve taııl 

lerini bildird\ 
ANKARA, 13 (A.A.) d 

balonunun uğradığı kaza fi 
sile Reisicümhur Hz. ile , 
Amerika Cümhur reisi td·Iİ 
velt arasında aşağıdaki te 

teati olunmuştur: ,!. 
Franklin Rooıevclt Haz Jl 
Akron balonunun uğr• 

laketi büyük bir teessürl~~ 
aldım. Bu kazada ölen I 
Amerikalıların ziyauldaıı i 
en derin taziyetlerimi z•~.,i' 
lerine arz ve Türk milleti; 
yük dost milletin mat~~ 
candan paylaştığını bıld ~ 

Gazi~· .ı/ 
A.,,ıY 

Gazi Mustafa Kemal Bf>M~ 

dainin Süzanı öldürmediğine eıı:ıı· ı ıs.tıc~a ın an sonra ~ rar evıne 
Fakat sant sekizde oturduğu eve nim. Cünkü Fedai bir tavuk bıle g&trnış ve burada tevkıf olunmuş -
polisler gelmiş, kendisini merke· - dd d 

kesemez. Kendisine mütea it e· tu. 
ze çağırarak malumatına müra • falar tavuk kesmesini söyledim, Şüpheler Fedai Beyin üzerinde 

Zatı devletlerinin ' # 
taziye telgrafları beni pe1' 1 
mütehaaaiı etti. Amerika~ 
zatı devletlerine ve sizin " / 
la Türk milletine en kıyı11~ 
ne teşekkürlerini arzetrııe 

muştur. Bu kurşun Suzanı &Jdüren nimle birleşmiştir. ~ 
kur§unun etidir. Franklin D. il 1 

. i11 

cat etmişlerdir. bir türlü yapamadı. Bu yüzden ta· toplandığına göre cinayetin işlen· 
Fahriye hanım kimdir? vukları kesilmiş bir halde alıyor - diği silah ne oldu? Fedai Bey na· 
Fahriye Hanı.mm babası sene· duk ve yahut konu komşuya kes·• sıl bir süratle Köprüden kaçtı? Na. 

lerce Halep, Hamada mut~arrıf • tirtiyorduk. Fedainin §imdiye ka· 1 sıl bir soğuk kanlılıkla tekrar a • 
lık, muhasebecilik yapmış Kozan da.r bir bıçak veya tab~nca ta .. ı · 1 jansa geldi ve bulunmağa cesaret 
oğlu Ali Rıza Beydir. Kendisin • <lığını görmedim. Cinayetin i~lcn· I etti? Bunlar meçhuldür. 
den başka Nimet H. i:;minde bir diği gün sabahleyin evden çıkı:ır • ı Cinayet eınasmda Köprüden 
de ablası vard:r. Fahriye Hanımın ken yanında parası yoktu. Bir lirn 1 geçmekte olan bir zabit Suzam 
babası kalp sektesinden ölünce iki ben verd=."'11.. Nesıl olur da 15 - 20 vuran adamın Fedai Bey olduğu • 
kız kardeş bir anneleriyle kalmış· liraya tabanca alır ve böyfo bir iş nu :;öylemiştir. Diğer taraftan F e • 
)ardır. Bu sırada Ciddede telsiz yap~r. Stizan:lan ayrıldrktan 5on dai B:yin evinde yapılan araştır • 
memuru bulunan amcalarının oğ· ra bir daha onun ismini bile ağzı· mada bir tabanr:" kurşun11 hulun • 

Şimdiki halde polis bütün şüphe Bu münasebetle Harı' '"' 
lerin Fedai Beyin üzerinde top • Tevfik Rüştü Beyle Arııerı/ 
!andığını tes:ı>it etmi§lir. Yarın ev· riciyc nazırı arasında el• 
rakiyle birlikte adliyeye teslim e· tegrafl:ır teati edilmiştir· :-' 
dilmesine karar vermittir. tJll'' 
istikrazı dahllf tahvllleri K. zabitlerin meı ~ 

Matmazel Süzan ıon aldığı ay· ANKARA, 13 (tl&1 i r 
··rıı~ Irk tan da bir kısmını arttırarak Milli müdafaa enc1.1 1'-

50 lira toplamış. Ajanstaki arka - kara, deniz, janda~~, ~ 
da§larının anlnttığına göre bu pa· memurinin ve egrıkh i'f'I 
ra ile istikrazı dahili tahvili almak bitlerinin ~enelik meıu#.,1 I 
niyetinde i;:niş. F aknt buna muk - ı bir buçuk ay olarak kıt.b 
tedir olamamı§hr. tir. 



J•~1933 VAKiT 
Sayda: 11 

1 Şirketi Hayriyeden:--Avusturya ile Almanya Rusyada 
.. ild h b kil T h . ·ıer Boğaıiei ••parlarına ait ilkba'ıar tarifes; Nisanın ıs inci 

• ükumetin birleşmesi için ltalyan qve . inin 8 n pçı Cumarteıı •babandan itibaren tat bık edilecektir. 
bır temennisi: M. Musolini kadeh kaldırdı.. Tarifeler fi,elerde utılmaktadır. 

~,13(~A)-~s-~~hl~~m~~~ı-Cu~~~~~lli~s ,_.~.~.=.~.~.~.".=.=~.·~---~-=.•.~-=.~.--~.--.·.~-·---·''-~.0.' ·.~.m.=.=.~~ 
...:....~ekili \il· Dollfuu'un M. talya ve Avusturya bafvekilleri, servisle münasebet •• ı 1 1. od 1 oldııh • •e M. S,...ihlı ile yapmıı her ikiıi de halktan yetiıme oldu· MOSKOVA, 13 (A. A.) - Taı D r a • .. a ar 
.._ lllü~&~emeler, Avusturya: tundan biribirlerini kolayca an • ajanaından: Tahripçilerin dava • 
~1etinın heyeti umumiyeıı lamıılardır. ' 11nda Moakovadaki Metro · Vic • 
.__.. ~a cereyan etmi,tir. Müki • Alman hükumet adam- korı mümessilliğinin katibi Kou -
liı.dt flrin bqbca mevzuu, ik • d touzova İngiliz mübendiıleı-in ca· 

.... lelerdir. lan ltalya a ıusluk ~haıında Metro Vikerin 
4YnM--- Al b" ROMA, 13 (A. A.) - M. Mu - ihracat dairesinin batmüdürünün 

ı..._ --•ouy&nın manya ile ır • ~ llle8elesine gelince: aolini dün öğleden aonra Rahiftag cmrile hareket etmekte oldukları· 

Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

" u.._ mecliıi reisi ve Alman hava iıleri nı beyıua etmitlir. 
91..... • 1•111&olininin dün akşamki S · -nretbı - nazırı M. Goerinı'i, ondan aonra Sichardıın lntellisence ervıce l••••••------ıı lıtanbul Altıncı Jcra Memur-
........ &onunda kadehini kal· Alman elçiai Von Huell'i kabul de yüzbatı olduiu ve Arkangelde· Sadık Zade Biraderler luiundan: 
L.._, · Z&nıan, "Avusturya elim • etmittir. ki ingiliz kıtaatmda hizmet etmit V APURLARJ 1 lıtanbul Bahariye mezbahuı 
~~ etinin iıtikbali,, için temen. bulunduau tebevvün etmittir. müteahhitlerinden ve celep tüc:-

-.1 Alman elrlıi, ak,am Fon Papen ° ~J hil e • 1 d K "d . Aı:,d .. lk · -•• bul ~ Thomton, memleketin da • car arın an etı ecı u u er it İldi unmuı olduju beyan i · ile M. Goering'e bir ziyafet ver - J Z m J r ve Sirkecide Horasancıyan Hanın 
fa olunmakta ve bunun A • mittir. Bu ziyafette M. Muaolini deki siyasi vaziyeti hakkında ma· da Tüccardan Vahan Andony 
~m iatikllli lehfue haki - ayan reiıi Prenı de Hesse ile nazır lCimat toplamıya çahıaııt we mal~ Sürat postası Elendilere: 
.ıilvır be---ame oldux..· 1·ıaA •e e • 

1 
d bl ... matı gerek ıahli olarak ve ıere Türkiye it "BankHının lıtanbu 

• J-aaaı .... .. ve müıteıar ar an r çogu Te 5· h d , LOks kamaralan havi M hk A l b T lllektedir. Monkhouae vantasile ıc ar ı a a emei ı iyesi irinci i 
müteaddit yükaek adamlar bulun • i • •• •• d · · · 926/ 1357 lf:&LA_ göndermiı olduğunu itiraf etm f • ) D O D U eıresının numara v 

b~~--~9~~r~eaiaei~ı~d~a~ti~~~i~~~d~e~~~m~~~~~r9dmu9.~~~~~~~~~I 12n~~6tarihliiU~~ ~~ '}7 tir. "i • f .apuNru
1 
•• 

0
1s Cumarlesı· bulunduğunuz 2000 liraA1n ilim 

Macar kaçak- 1 lngı·ıı·z ve Italyan Mumaileyh, rüt•el tevzı ile 1! ı· - da yazılı ıerait daire.inde tahlil 
- ıal etmiı oldutumı ilave ey emıt • 90t 12 de Galata rıhamından dotru zınınmda ilimlarm icrası yoliy 

l'J J t b J tir. (lzmir) e harekede pazar ~nö Jzmir'e 1 takip edilmek üzere memuriyeti 
"l' yı s an u a Tekliflerine karıı F ran- Monkhouae, 1913 taribindenbe muvasalat ve pazartesi günü lzmir'den mize 933/ 1051 nmnara ile müra 

go .. Ddermı•ş)er sanın hazırladıgı"' ri Siclıardı ile do.tane münaıehet· harekede salı günü Istanbula avdet caat edilmittir. Tarafınıza ıönd 
M ·ı h edecektir. rilen icra emrine mübqirinin v 

memorandom ferde bulunuyorclu. umaı ey , F aıla ta&illt için Sirkeci diii me1ruhatta ikametgilum 
"'1Q . <Bq taratı ı tnci aayıtad&dır> M.,tro Vikerı tarafından teaiı e • hul ld 1 im 
n..edılınektedir.. LONDRA, 13 (A. A.) - Hari. dilmiı olan muhtelif MDtrallarda· Meymenet hanı alhTnda 22ac1e3n4· meçTarihkı.aı·ı~!dı aann :'1ı·barenqtır.bı"r a 
-.... ak kad F M 1 b k taı..noı mOracıat. el. '1 7t•ma ar aorguya çe· ciye nezareti, ranıız emoran • ki makinelerde yakua ge en ozu 5 " (l_,. zarfında borcu muraflariyle bir 

ıı. erın yekünu 90 ı ıeçmittir. domunu tetkik etmektedir. l~klann ba makinelerdeki ciddi likte ödemeniz lazımdır .. Aksi tY 
~ia müdiriyeti bugün kaçak· AYam Kamarumda mebualar - nokaanlıklarm eseri olduğunu bu· lıtanbul Tapu idaresinden: dirde tetkik merciinden veya T 
l'lll .._e.~aJunı ikmal ederek ya• dan biri, ATrUpada arazi tebed. rada tahripçilerclen •e ca.ıuılar. Hopyar mahatleainin Hoca ha· yiz veya iadei muhakeme yoliy 
..ı-...ı ~. · birden adliyeye tetlim dülatı ve difer Muhtemel huı de • dan mürekkep bir takım rrupla • ni cadd•illde atik 13 yeni 2,4,8 ait olduiu m.hlwneclen icr 
--..tir etk ek uk No.ha konak anuı halen hali fi- ıeri bırakılmaaı hakkında bir ka 
I iitikliklerl t ik edec iati • nn faaliyMte bulunmakta old • kama mahallhain 30 aene evvel rar getirilmedikçe cebri icra 

~ellci gün Eyüpte budan de· ıad bir komlıyon ihduı mümkün lannı aöylemittir. Ancak Monk· Şerif Mehmet Efendiden telekki devam olunacağı ve i,hu müdd 
._ bekçiıi 'huıldıiım anlayın· olup olmadıiını aormtııtur. Bu 1 houıe, devlete müteallik •e gizli mülk ıuretile ziliyet ve tağıli bu· içinde icra ve iflas kanununun 1' 
P.ı llalretıen alıp ıavupnak iıtemif. tetekkül, milletler cemiyeti kad . 1 mahiyette malhıat toplamıt ve lunduğu iddia ile namına tapu se- düncü maddesi mucibince mal 

'-11rl k d" akal d h"l" d 1 __ ı..... 5· 1 Id M h Ef d" t yanında bulunmanız bulunm ar en ııini y ayıp: roıu a ı ın e ça ı§&caıKl.Ir. ır rütvet meaelelerir.e karıımıı o u- nedinin ituı e met en ı ara· 
- N-..1· J h s· f _,_~ bö 1 M ·ı h fı-.ıan ı··~ida _.ı:•-i .. olmaı"la ic· nız hapis ile tazyik edileceii • 

vuır o ıötürdüiün? 0 n ımon, ınat ÇtAJuca ··~ e ğunu inklr et.mittir• umat ey uu .., ~ 'I' •e hakikate muhalif beyanda bu 
......_ b" aa-J..L..u--. ...__, d ku 1 .eı t ra kdınan tetkikatta maı..Ui mez• -n IOrdald ... - MID•n ~it ' ır ....,.uuuwrum...,...bm oiru Vicken tarafından ru mUf • e • •1 .....,. Lt-_ lununamz hapis ile cezalanclml 

... lftrBl!lo kOrun 2520 hi11e itibari~ ı~ ..... 
._:_ Ero~ delil .efendhn, v.u.lihi olup olmıyacajı hmueuncla bir lerin bozukluklannı gizlemit oldu aeai mumaileyh Şerif Mem.t Ef.. caiınız icra emri makamına 
-"; det;ı, lıolıaındlr, d-lfbr. hülıilm •armenin milletler cemi • iuna da inlrir etmiıtir. ...-inin malılGlinden ..ı.af - im olmak üzere ilin olunur (1973 
'l'Oi altatıi1anda Yorgi ismindeki yetine ait oldup fikrinde bulun. itham çok ağır mma kadastro icra11 mumda latnbal Altıncı icrasından: 
•- ~ bçekçıamı -L-1attıran uh· mUflur. MOSKOV A, 13 (A. A.) kayıt ve tespit edilmit ve mttteı,.. Betleli icardan dolavw haczedi 
~-=• ,..._. A "'-- ki hiaaeler diier vere..,.e intikal J• -ıJoner hakkında bır" --'- n"-.. Yam 1MU11aratmd• sorulan Zlaluat elektrik iatuwonu müdürü • lip ıatılmuı tekarrür eden F.min 1etler '!rVA ,,. J etmek üzere muriıi enel mdlllaı -
,_ •ardır. Dün çıkan bir ıayia· eliler bir taale cnap 'Veren Sir Guaaef ve muavini Sokolofun ifa· Jeyb Şerif Mehmet Efeadi uhde. öniiqde Retacliye caddesinde R 
..!._~re bu zat Cemiyeti Akvam John Siman, Berlinde, lnriHz ae - delerinden anlatıldıima ıöre ıui· ıinc:le brrafalmıt oldup anlatıl- ton 1wn altnula 59 No.lu lokan 
--..-1Deaılek lek d ı farethaneıinden ıizli bir veaib kut teıkilitmm bqbca mabadı ya müteallik alit ve edeva 
llQ &ı· t etmem et 0 a· 1 ld-Jı:..- .JL..) ·...ı.. 1 mqtır. •1 ..L· 1..1..... "dd" ·· 18/4/933 tarihine müsadif S 
•- il er Sinker ilminde bir zat· a mrf o uauuu ..,, emı,~u. Zlaluat merkezinde tahribat yapa· Mumaı e,, • .ın •- ı ıaaı uze- k d ---.. P.f y "d ... ..ı.:ı ..:- 1515 No.lu kanun hükmüne günG aaat 11·12 ye a ar m 
....__aunafih bu zatm tefkilata enı en aorııuya ~;en nazır, rak Sovyet Ruıyanm aenayİ ve aa-~ enel emirde mahallen linde ıatılacağından talip olanl 
..;-..ecl. bir memur olduon da id· fırsat zuhurunda Yahudi akalll • kerlik kudretini baltalamaktır. Ba a_LLIL-.t. r:= bu h" nn mahallindeki memuruna mi ~ :L... _ ı . •- 1a111DSM yapslue 11 ısıe-r ... ;.-....ıedir. yeti meselesini ortaya atacafı mukabil ihtilal Ye cuuıluk faali- Jer İt. aJAkadar O ftl'I& ta• rac:aatları ilin olwnar (2000). 
~ la bç•kçılıjı 1Dt1Mleai üze.. hakkında teminat vermittir. yetleri için lngiliz mübendiıi Mlık- rihi ill.ndan itihua on bet ıCiD latanbul ikinci iflle memurlu 
'a.6ıta tiddetli takibatına !!!!!!!!!I!!!!!'!!!~!!!!!!!'"'~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!~ donald para veriyordu. urfmda Tesaila tMamlfl1elerile tunclan: 
>1ıtı.,,::.~ir. Dün ıonazi. iflas üzerine sahf MOSKOVA, 13 (A.. A..) - Ltaıılıııl tapa ı.ı-lne.,. ,_ı MtıflU San<:ettin a.,.e ait fi 

• .L .ı__ taıt.klkat olan ~i rıiDB ma-
.._ il- •ali muavini Ali Rı· f...a--L-1 tLL......ı 111._ M--ha • lttibamnamenm wan•eunu.u ,_._. can tabak kadeh cene •• aair 
,.. __,,..__ 1JUU1UU1 JlllllQ .... ~ •• .,... halli .... Arda hlmt yeya va..• ~ aaatam-~ : ... -dik. Şu s..-.1 ... -: --- mahkeme heyeti IOl1DUflal'· L-s... .-.L.!11-..ı l h ikinci arttmnaya bırakılan 1& - .,... ......... - .., ... _ Jetnıe-...: ...... ....,...n n azır '--1-~ 11 Sokolof, Mokdonald, Katli&• - 1

• 1 (llMI ... ) 17/ 4/ 933 pazartesi gibal 1&&t 
" uııuanau: Müflie Malwııutpafada alt im- halmmalan illa o unur ~ • ..1 d 1 becl •- -~ --1 
.._ Q._ md J re•-L: Lobonaf, 5:-.,._. JCra • ue aaD a ·-n...aa 7wpu 

al..ıo. dola~ tünlenle eroin kacak- m a 2&6/2&8 nmaaralı ncili .. ..., _ ...... ., ~ ·ıa 1 (1 ıll!ııfta) 
.__ -s -nnikof, Sukor.-L: ., -=- O • ._ d •• 1 

n ° unur l1VV • 
.,._ Jıaile bazı yan1ı, fikirler damadı Macit Mııırb ticandıane- r- ~ &oVnu, 0.Wdar icra Me1D111111iun an: 
~ 9- '-1. di zatmcla bir ı...-eıt ıinde me't'CUl Te büi7• kalan ço- lienik, Kutozo.. •• Lebeclef Bir ltorftan clolaJI mahbm •• ZA YI - Askeri f abrı 
-"'Cle .._ llU,... f ·ı &-!.t~&- • • &..-..Lafi ı·tti"b--.. amedeki h6t6n -1--claa .... •--- '--....ı. olan altı adet temini iıtikbal ıandığından yerr 
"l ....._ .... IJen yazılara Ye pyiala- rap anı a, UlllUlaJ •• l&lf Mlll ı· .....- ·~ _._... ........... len berab zayi ettim. Bulundu 
~üf edilmektedir. lıtanbulu ye e,yuı yeni bir vaziyette ve la· mücrim olduklarım tanın11ılar, kalnwcl mıtın 15 adet aandalya- vakit hükmü yoktur. 
~; ~ •ikyuta a ... ~lll'UCU mamiyle tetbir edilmek MD'9tiyle, Gresori, Tborontlaon, Monldıus, nm 18/4/113 Sah fÜDG.aabahle • (1974) 
-~1- ı -r 15 nisan 933 cma&rtelinden itil.· ald r--L--- ı.....ıL- ı ..a.. aaat 9 dan 10 bclar Oekildar· -~-------
w._ ..,, ,. ...... b" "b" Nordw , ""'9U..... HU11am an ,... _..ı_ S 
·~ 'deaa ı.. _.. il' yer gı ı tas- ren 5 ıüD devam ellnek üzere pe· reddetmitlerclir. . . da Arak yapuru brt•ıuua nw-
-...; 1\... -.. - Jazılar çalı mübalaıa- rakende haliacle aabfa konmllflur. marab lraheh&nect. aablacaiın • 
'-.:... ~nberi biildimeti kar MOSKOVA, l3 (A. A.) - dan talip olanlarm 1nmi mezldlr· 
~I n ar latiyenlerin her gün aabah saat 9 Mu'--'·eme celeeai ...; ... i dakika hahinacak ~ eri bu itle uiratanlaml dan akpm aaat 18,30 kadar mez· ,naa ~--- ela laalrr memura 

~~-s.lcd &zaltnut oldaju ıibi kOrmafazayamiracaatlan il&no- kadat tatil edilerek yeniden mu • ..ancaadan ilin oluntar (1972). 
!::' ....._,.. 'l~e çatma bazı aletle- 1unur (1996). nunlarm dinlemne1ine baılaadılı 
~~- nıünburr lcalmqtır .. 

1 
vermektir Bu meselede de _ub- vakit 11ıomton ile Vyalaintki ata• J.tanlaul ikinci icra Memurlu • 

.._ ;;,._~e kiilr r . . ... ımda bir alız kavıuı olmu,tur. fundan: 
-.a1.._. ıyet 1 miktarda ero- darlar, mıntekalannda muanen Tbomton -·•uıl--'- hakkmdald -. İlllkin yoktur Kaçak - 11& Mahcuz ve paraya çevrilecek 

~.ı ..._ 1-~n • • • vazife ve aalahiyet hudutlan ela· ı"dd"ıalarını !-'-.er etmı"ıtı"r. C ı ..1 y -..dl -.. -melen de ı uma köıele a ataua oyvodada Kre-•' bl.!_ı-.. .. . . yapı. an hilinde Ye takdire f&yall ıurette İt· u~·-~-, Tbornton'a dönerek • . ._.., _. uzenne b b ....... diliyone bankaıı ittiıalinde Melek 
'1h....~eçİrilere)c ırer ırer ferini yapiDlflatclır. Bunun hari- niçin yanbt ifade ....dilini aordu • hanı altında 1 No.lu köseleci dük· 
._:"li)Je ba cezalandınlmak cindeki Defl'iJ&t ne kadar clofru iu zaman Thornton ,u cevabı ver· kanında 18/ 4/ 933 ·tarihinde ıaat 
~-•.lerı L~UI ticaretin mün- deG;lıe, malU:matlanıaa müracaat kani bi ,.el ~... K ~ bk •· mittir: "Çünkü aoğuk 1 ~1 12 den itibaren açık arttuma ile 
'd~ilerhazıttır. aça çı edilmek üzere tahkik merciiııe ıe- kaybetmittim. Bir takım ıtır ıt • tablacalından taliplerin mahal. 

•uçlar ıibi gbll Wdp ı:..:ı L- •• 1...m tahkikat netice. · ı ~· lbe1dana çık lan . 1er ... • en ....- ...- hamlar üzerimde ıiddetli teaır er lincle memunana 933/ 2613 No.lu 
.. lr. lferaaeaıı~ ~ : lemneden ıuçlu olarak göıterilme- .fapmıttır.,. cloqa ile müracaattan ilin olu· 
Lt_~d oldugu 11· ıl de o kadar f&Dhltıt.,. Bundll üzerine bakim, Thom • nur (1998) . 
... .-. e de bunları ta• 
~ aial! letkilit vardır. Bu Adliyeye verildiler tona fU suali aormuftur: __ Z_A_Y_l ____ T_a .... tb-ik--m-ü-h-üru-.. -m-ü 

~ •aaifeai ıuçlulan kanun Geç yakit lirendiiimize ıöre "Soğuk kanbbimıu ne vakit kaybettim. Bu mühürle memhur 
dlltlY~---~ delih ·ı 1 ı----ı..-ı x.. ,_._d al.!t'--- tekrar elde ettiniz?,, •anedı·m yo'_._ __ _ --.....:ete 1..~ 1 erı e tes im e- eroin ~· ı.. .,m e ...-ı ..... ·auur 
'- IOlara • :-1' Yete kadar takip • ılrilledlerdn bir kamı dün ak- "4 Niaan ıünü, aerbest bırakıl • lnbiıarlar Mübayaa komiayo • 

ltı •dit za:bitanm eline tam adliye,:e verildiler. dıiım vakit.,, nandan Sermet .0940) 



Sayıfa: 12 

(l ASPİRİN 1 
o(,, Tableti 1 

Yeni kapalı paketlerde f5 
daha temiz ve sıhhi ~a 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın yeni 
paketleri tercih ediniz. 

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

ASPİRiN 20 ve 2 tabletlik ambalAJlar ıçinde 
her yerde bulunur. 

VAKII 

Çanakkale 
L\efterdarlığından: 

Çanakkalenin saat kulrsi ci· 

varında mağaza içinde mevcut 

8 kalem makarna imaline mab· 

sus alat ve edevat l 8 Nisan· 933 
tarihinde satılacaktır. Taliplerin 

Çanakkale defterdarlığına mü-

racaatlara. (1612 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

1 ı. arsı en mücssır de"a SERYOIN hap· 
landır. Deposu lsranbul'da Sirkeci'dc 
Ali Rı~.a l\lerkez eczanesidir. Taşraya 
t 50 kuruş posta ile :ı;önderilir. lzmiı 'de 
lq~at pazarındaki, Trabzon'da \'eni Fe
rah eczanelerinde bulunur (14221 

Dr. Mehmet Ali 
lDRAR YOLU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Köprühatında Eminönü Hanında 
___ _ ________ <1_35_1_) No. 2 Her gün öğleden sonra 

Maarif V ekiletinden : 
300 lira ay.ık ücretli bir inşaat dairesi müdürüne 350 lira 

aylık ücretli bir belo:ıar me mütehassısına ve · 400 lira aylık üc
retli başkontrol mimarına ve 300 lira ay:ık ücretli bir tes!sat 
mühendisine ihtiyaç vardı~. Talip olanların fenni salibi ve ti erini 
gösterir vesikalarla lıtanbul'da Veka'et inşaat Bürosu baş mi-
marı Eğli Beye hemen müracaat etmeleri. (\ 529) 

ii::::::Muayenehane nakli====n 
ii Gülh:ıne Üroloji l\1uallimi ... ii :: ... :c :: D F t K A ·ı :: ~~ r. ua amı !: .. .. .. .. .. .. 
:: ~Tuayenclıanesini Ta~sim'de abide :: 
:: :: 
:: lıarşısında Şaı k aparnm:ınına :: 
:: == H nakletmiştir. (1899) :: .. .. 
;::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

' . 

' 

• DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bD~R 

14 Nisan 1~ 

HER YERDE ARAYINIZ ,_ 

· ı~------,~•-s_t_a_n __ b __ u_ı __ a __ c_ı_e_d __ i_y_e_s __ i __ il_a __ n_ı_a_r_• _____ J, 
Fatih Beledıye Şubesi Müdiriyetinden : Uııkapanı papaz ıa· 

e mahallesinde Zeyrek caddesinde 18 nu'Tlaralı dükkan kiraY' 
verıleceğinden talip ol1nlarıa 6 5.933 tarihi.ıe müsadıf ~umartesİ 
günü saat 14 te daire encümenine lüzumu müracaatları ilan old .. 
nur. (~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 
b/Mayıs/933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı Rekompoze kiS• 
mürüne ait şartnameyi görmek isliyenlerin her gün ve itaya taliP 
o1anlarm da teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte hizasınd• 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satır alma kO' 
misyonuna müracaatları. (1559~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
"13501,. numaralı kararnameye tevfıkarı takasla ve pazar

lıkla "2,000,, Libre Kola Kazein satm alınacaktır. 
· Taliplerin şartnarue ve nümuneyi gördükten sonra paz.arlığ• 

iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen l 9/4/933 çar 
şamba günü saat 14 te Galatada Ah;n, Satım komisyonuna mii .. 
raca atları. ''T,. (1400' 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
"17,600,, adet nihayetsiz Şerit: 

· Pa'zar'ıkla ve ''13502., numaralı kararnameye tevfikan satı' 
alınacak o1an bu şeritleri vermek istiyenlerin nümune ve şartoa· 
melerimizi gördükten ~onra pazarlığa iştirak etmek için % 7,5 
teminatlarını ham:ı en 19/4/933 çarşamba günü saat 15 te Gala· 
tada Alım, .Satım komisyonuna müracaatları. "'f,, (1403~ 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Osmanağa mahallesi Kadıasker sokağında 13 No. h haoe" 

nin nssıf hissesinin müzayedesi bir hafta temdit olunarak 17 /4/933 
tarihine bırakıldığı ilan o!unur. (1627!._..., 

1 · Devlet Demir yolları ilAnlaro 1 
idaremiz için pazarlikla satın alınacak olan "21,, kateO' 

Transmisyon kayıfı tel raptiyesi, yüksek tazyık kurşun borlJ• 
karfiçe çivisi, Müsevi köşe demiri somun anahtarı, erkek had' 
anahtar tampon . grasör, Marsilya kiremidi, Bilet kurşunu, emaY' 
etiket gayri müsav'i köşe demiri, yuvarlak İsveç demiri, derPit 
levha benzin, peçete, kafın yağlı tebeşir, Fildişi siyah toz boY" 
göı:ük milimetrik kağıt, kalklık ozalit muşambası ve saire gibi 
muhtelif cins malzemenin pazarlığı 19/4/933 tarihine müsadif çar
şamba günü mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi uıet' 
kurda· saat 9 dan 11 e kadar isbah vücut ederek tahriren ti•1 

ver~eleri bu l:iaptaki malzemenin müfredat Hstesi mağaıa dabi
Jiode asıloiış . o:up nümune getirilmesi icap eden malzeme içi' 
pazarlak edilmiyecegi ilan olunur. (162 l) 

l~~I 1111111! ıııı~ııınıını 1 ~ıı~ 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı · IS'/ AN BUL 

TUrklyedeki Şubeleri: 

lstaobul ( Galata ve lstaobul ) lzmlr 
. Samsun. Mersin . Adana 

Yunanistandakl Şubeleri : 
SeU\olk • Kavttla • Atına • Pire 

Bilümum Banlca muameleleri. Kredi me!ctup:arı. Cari hesap· 
· ları küşadı. Esham ve Tahvilat Kasalar i carı. 
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