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Telefon ücretle
rinin tenzili! 

Zon zaın l ~ an arda sık sık telefon 
it..L -erinin tenzil edilecegwinden 
-.aaedT ııi d ... .1 ıyor. Fakat bu mesele ye· 
~:t•l~ ~ldukça eıkidir. Ta bir 
lltııı ' •kı sene evvel İngiliz lirası 
llltJd eaaaından ayrıldığı vakit 
Şİrlc ~ çıkınıttır. Çünkü Telefon 

Maarif Vekilliğinde 
Yeni teşkilat kadrosu hazırlandı, 

Millet Meclisine verildi 
Teftiş heyetine, Talim ve terbiye heyetine, Halk 

terbiyesi işine hususi ehemmiyet verilmiştir 
etuıın . . 

•i Qı ııntıyaz mukavelename- ANKARA, 16 (Hususi) 
lıııu:İ~ince telefon ücretlerine Maarif Vekaleti merkez teşkilatı 
tiliı 1· ırası esaı tutulmuftur. ln- ve vazifeleri hakkında yeni bir la· 
1'i f' ırası ile Türk lirası arasında- yı'ha hazırlıyarak Meclise sevket • 

4 - Orta mektepler, liıe ve bu 
ayarda ekalliyet mektepleri ve hu. 
ıusi mekteplerin yakından müra • 
kabesi timdiki kadro ile mümkün 
olabildiğinden 55 liralık bir ıube 
müdürlüğü ibdaı olunacaktır. 

••t Fark d w. • • 

Petler da' 1 .egışırse muayyen nıs- miştir. 
riııiQ • ıresınde telefon ücretle-
de b' llldirilmesi ve yükseltilmesi 
Qıllf~~ madde olarak kabul olun· 

'"r. 

~~ ~?de nazarı dikkate ahna
diitt~ılız lirasının fiati ilk defa 
,. en sonra toplanan tarife 
,(%ı~~on~ telefon ücretlerinin 
itti> d 1111Petinde tenzil edilmesi 
L e ec ... 
qt l . egıne karar vermi,ti. Fa-
tı l ~rıf e koıni~yonunun bu kara· 
bıaı :d~fon Şirketi tarafından ka
clind ~1?'edi. Nafia Vekaleti nez-

J e ıtıraz etti. 

--~ ta o günden bugüne kadar 
~iln 1~11lan telefon ücretlerinin 
~. F ıedıieceğinden bahaolunu· 
"-ııoı &kat meselenin idari ciheti 
b~ 'Uı&Jııadığı için bir türlü tat· 
~haama ıeçemiyor. 

Buna göre: 

1 - Milli talim ve terbiyeye 55 
lira maaşlı bir muamelat müdürü, 
45 lira ile birinci ıınıf kısLm imi· 
ri 17 5 lira maa11.lı bir katip alına· , , :I' 

cak ve statistik bu kadroya bağla· 
nacaktır. 

2 - T eftit heyeti reisi bulun • 
maması çok mühim bir noksan gö· 
rüldüğün:len yüz lira maaşlı reiı 
ve mevcut müfettişlik kadrosuna 
20 liralık bir, 80 liralık iki, 70 li
ralık iki, 35 liralık bir mümeyyiz, 
40 liralık bir kısmı amiri, 19 lira· 
lık bir katip alınacaktır. 

3 - Mesleki mektepler iılerile 
meJgul olarak işi artan yükaek 
mesleki tedrisat dairesi için bir u· 
mumi müdürlük ibdaı edilecektir. 

Ayrıca 35 liralık iki mümeyyiz· 
den tasarruf edilerek 25 lira ma • 
aşla iki tetkik memuru alınacak • 
tır. 

5 - Halk terbiyesinin gittikçe 
artan muamelatı karıısmda 55 lira 
maaılı bir ıube müdürü ibdaı o
lunacak, 40 ve 45 liralık iki kıaım 
amiri alınacaktır. 

6 - Zat işleri müdürlüğünün 

maaşı 55 ten 70 ıe çıkarılarak 35 
liralık iki mümeyyiz, 40, 45 lira
lık iki kısım amiri, 20 liralık iki 
tetkik ve tahakkık memurluğu • 
nun maaıları yirmi beşer olaralc 
üçe çıkarılacaktır. 

7 - Müzeler müdürünün maaıı 
ehemmiyetine binaen 55 ten 70 !e 
çıkarıLmıttır. 

........................................................................................... 'daaı bi~ seneden fazla bir za· 

-·~ ben bu telefon ücreti me- Rusyadakı· 0 de lıallolunamıyan zorlu· 
"1-..... ,, "~' t:ndır ! Dunu an1a· 

't~\ncaten mümkün olmuyor. :-ı· ı ? 
casusluk 

tı ftıd .. Şirketinin noktai naza- nasıı o muş . 
'"•I tar. O diyor ki: ''Vikıi mu· 

~--illede tarifeye eıas olmak M hk d d •• k •• l • ı· l 
... ~t~ailiz lirası aöıterilmiıtir.- a eme e ortaya o u en gız 1 şey er 
'UJ IQ lngiliz liruı bugün teda-
~iİld~İinde olan lnıiliz lirası lngiliz başvekili muhakeme safhalarını günü 
~. 1-1-ı~~. olan lngiliz lirası· gününe takip ediY.or 
"" ~ ı pıyaaada kıymeti dü- · 
~tt. ~ kağıt olan lnıiliz lirası· 
tillcle h~ lngiliz lirasının kıynıe
' iç· ıç bir deiitiklik yoktur. 0-
"eıı~ 111 l' •rif e komisyonunun üc
ctıı.:·~ı te,. ... ·ı 
,'ti ~ -0401 etmek hususunda ver 

tıı. •r tatbik olunamaz.,, 
li....-.... Qı••'-
~~ lab·~velenamede İngiliz 
1...: llla·ı· •rı. nıutlak olmasaydı, al
l~)~ 12 lıraaı diye bir kayıt bu
~~İtaı, tabii tirketin bu yolda 
... ~.zda bulunnıaaına aebep o
~~ •• ffalbuk' bö' 1 d -·ıd· .. ,. l ı y e egı ır. 

~i ~ı:.nanıeden tirketin iddia 
~ ilde bir mana çıkarmağa 
t~ ~0!'tur. Diğer taraftan tir-
S ,;•r tarzı beynelmilel it ve 
~ ile eıninde cereyan eden te

q ı.._. 11~~~aktadır. Zira in· 
1 duıtukten aonra bütün 

Mehmet Aaım 
(l>eYallll 1 lıtd •7dada) 

DiLiMiZ 

Moakovadakl aanayl ka«jak«jıh§ı muhakemeal yapllll'ken 
Moskova, 16 (A. A.) - Mos • ajansı bildiriyor: 

kovada yapılmakta olan muhake • 1911 senesindenberi Metro 
me celsesi, dün saat 22,40 da tatil Vickera müesaeaesinde çalıımıı 
edildiği vakit bütün ıahitler din • olan maznun Oleinik, bu müea • 

lı...~'i.>.. aa Uncu llate lenmit bulunuyordu. sese memur ve müstahdemlerinin, 
~ltıiyttln~A 16 ( A.A. ı - T. D. T. Geriye müddei umuminin iddi • Thornton'un idaresi altında, ha • 
Çt ~rfılıkta:n ; anamesile maznunların müda • zırladıkları tahripkarlık ve ca· 
1 tlil'lltJel'i 

1 ~anacak arapça ve fars· faaları ve son sözleri kalmııtır.. susluk teıkilatı hakkında etraflı 
~ ::: ~•hat n 

3 numaralı listesi şudur: Bunlar da bittikten ıonra mahke • izahat vermiştir. 
3 , ~cea.l'ica 7 

- Ruh me hükmünü verecektir. Oleinik, bu teıkilatın gözettiği 
i , Risaıc 8 

- Ruhani M. Litvinof ile bir lngiliz ka • ~akaadın moskova' dakı elektrik 
3 ~Ufv 9 - Ruhsat 16 ''ilh·a; 10 - Riikün 1 dını olan zevcesi dünkü muhake • santrallarından birincisinde bir 

' ~iıa et 11 - Rü~t menin bir kısmında hazır bulun • takım hasarlar yapmak olduğunu 
12 - Rütbe muılardır. anlatmııtır. b Mookova, l& (A. A.) - Taaa [Devamı 6 ıncı aayfada) 

... OLGUN İKRAMiYELERİ ve 0 /o 5 

Gümrük komisyoncuları 
Amerikalı mütehassısın sözlerinden 

telaşa düştüler ama .. 
Komisyoncular dün toplanıp cemiyetlerinin yeni 

idare heyetlerini seçtiler 

DUn aenellk kongrelerİnl yapan gUmrUk komlayoncular1 

Türk gümrük komisyoncuları \ rüklerdeki vuıtacılrktan kurtarıl • 
İstanbul birliği dün senelik top • mumı müdafaa eden bir fikir or
lanbıını Rüsumat mektebi bina • taya atmıılardır. Fakat 19 Hazi • 
ıınc:la yapmııtır. ran 1927 tarihli ve 1093 numaralı 

Toplantıda bütün gümrük ko • kanunla gümrük komisyonculan • 
miıyoncularmı ali.kadar eden mü- nın vaziyeti tespit edilmiıtir. Ka • 
bim meseleler olduğu için latan • nunun esbabı mucibe liyihuında 
bul gümrüklerinde çalışan bütün da bu mesele hakkında çok ıüzel 
komisyoncular hazır bulunuyor • malumat verilmiıtir. Binaenaleyh 
du. endiıeye lüzum yoktur.,, 

Toplantı reisliğine Tahsin Kadri Nuri Beyin sözlerinden 
Hamdi Bey seçildikten sonra ida· sonra bir çok komisyoncular da 
ra,}ıeyetinin bir senelik çalııma - bu fikri müdafa için beyanatta bu
ıını gösteren rapor okundu. Bura· lunmuılardır. Neticede azamn tek 
porda bütün gümrük komisyon - lifi üzerine komisyoncuların vası· 
culannın daima birlikte çalıştıkla. tası kaldırıldığı takdirde gümrük· 
rı söyleniyordu. çüsüz it yapılamıyacağı ve bunun 

Rapor aynen kabul edildikten aksine olan düfiincelerin yanht 
sonra bütçede tetkik edilerek ka· olduğunu ve lazım gelen makam· 
bul edilmiıtir. larıntenviri kararlaıtırılmıı ve bu 

Bundan sonra azadan bazıla- İte de idare heyeti memur edil• 
rı tarafından son günlerde bir mittir. Bundan ıonra sıfat ve ıa • 
mecmuada neşredilen gümrük ko • lahiyeti olmıyan tüccar komisyon· 
misyoncuları hakkındaki Ameri • cu namile gümrüklerde muamele 
kalı gümrük mütehassııırun fikir· yapanlar meselesi görütülmüt ve 
lerine kartı ne yapıldığı idare he- bunlar' mani olma§ için her ar
yetinden sorulmuştur. idare heye- kadaıın çalıpnası kararlaıtırıl • 
tinden Kadri Nuri Bey Amerikalı mııtır. 
müteha11ısın bir ıayiadan ibaret Buna göre her gümrük komis· 
olan beyanatından bahsederek de- yoı{cusu, gümrüklerde muamele 
mittir ki: yapan tücear komisyoncuyu gö • 

- Amerikalı mütehaaaıs güm • rürae derhal müf ettiıleri haberdak' 
rüklerde çalııırken bazı ıa}ııslar edeceklerdir. · 
tarafından komisyoncuların güm • Her komisyoncunun ikide;. 

Apartman hayah 

- Ne 96yleDlp daruyormun be adam. 
Sen ~eklerlal •alacbtın ZlllllllD bea 
atzuaı açıyor muyum ? .. 

faizi ile ••§lam bir gellr 
ISTiCAL 

Tafsilat ilan 

fazla maiyet memuru ~lmamaıı 
almağa mecbur ·olursa birliğe ha· 
ber vermesi de muvafık görülerek 
kabul edilmittir. 

Nihayet komisyoncular arasın • 
da bir inzibat meclisi tetlciline ka· 
Tar verilmit ve T ahı in Hamdi, 
Hüıamettin, Cevdet, T akfor Bey • 
ler seçilmiıtir. 

Bundan &onra yeni idare heye
~ seçilmesine baılanmıt neticede 
Halil Kamil, Kadri Nuri, Mehmet 
Mecip, Fuat Sıtkı, Ferit Beyler 
aıil ve Tahsin Hamdi, Tahsin, 
Mehmet Necati, Sabri, Rıza Bey· 
ler yedek azalığa seçiJımiılerdir. 

Toplantı münasebetiyle Reisi • 
cümhur Gazi Hz.ne, Başvekil Is· 
met, M. M. reisi Kazım Paıalara, 
Gümrükler ve inhisarlar vekaleti· 
ne tazim telgrafları çekilmesine 
·karar verilerek toplantıya nihayet 
verilmi,tir. 

olan latlkraza lftlrak l«jln 
EDlnlZ, 

sahifesinde 

• 



• 

Sayıfa: 2 VAKiT 

Telefon ücretleri
nin tenzili ! 

(BS:Jmakaleden de\-am) 

beynelmilel mukavelelerdeki nak· 
ti taahhütlerin tediyesinde hep İn· 
giliz lirasının düşkünlüğü dikkate· 
almmı§tır. Nihayet latanbul Bele· 
diyesinin olduğu gibi Maliye Ve
kaletinin noktai nazarı da bu mer· 
kezdedir. Bu itibarla hükumetin 

~ON H-A_BER~E~- 1 May.::-
v A K l T' ın Hususi Telgrafları yaklaşır ~ 

KaçakÇ;1ık -ka;.ii.;u-;.;.~ - ı;~irde , Bi:ı:;~:~s~1::~~ 
dd ı . d v • t• ·ı· Afyon piyasasına sui- Zabıta tarafından kontU~-* ··ıı 

ayni yolda bir karar vereceği §Üp-

55 56 58 
• • dd } d \J • ti•• 

heaizdir. 23, , ve ıncı ma e er egış , 
ma e erı egış ırı ıyor kast mı var? !i~:ntay:7:i:::ı.:~~ 

lZMIR, J6 (VAKiT) - Bura karılmıstır. Malüm olduğu 
gazetelerine göre afyon piyasası bu kahil hareketlere en ço1' . 

Fakat bizim fikrimizce bu me· S Jh h Ak• } • • • • •• • 
selede asıl mühim olan şey diğer ll a ım erının ıtirazı uzenne 
bir noktadır. Bu nokta da Tarife ki • k k t'" olacaktır 
komisyonu tarafından verilen ten· verece erı arar a ı 
zil kararının itiraz bahanesile bir 

nı kırmak için guya afyon rekolte· le bayramı sayılan mayısın 
sinin fazla olduğu, talep vukubul· ci gününe ya.km güo1ercle . 
madığı teklinde propagandalar linir. Komünizme ait fikit&e" ,1 
yapılma~ tadır. Bu hadise ticari sui !asa eden bir takım, matbu .1. 

buçuk, iki sene tatbikaiz bırakıl· ANKARA, 1~ (Huıuıi) -
muıdır, ~elefon Şirketinin mUıte· Meclise verilen yeni bir liyihaya 
rile1inden eıki tarife üzerine ücret göre 1918 numaralı kanunun bazı 
tahsilinde devam edip gitmesidir. maddelerinin tadili iltenmektedir. 

m addelerfode :vazılı heyetlerce ka- B ! ·· ·· d dl" e d ·ı -'11 
kast telakk! ediliyor. elle yazılmış beyannamelet~j 

J u mese c yuzun en a ıyey ile bar:ı ye:<lere gön erı 111~1 • 
rar verilecektir. başvurulacaktır. duvarlara yapı,tırılmak jı . ~ 

Telefon Şirketinin (12.757) a; Bun.a göre bnunun 23 ünc.ü mad
bonesi ~ra.c:l:ır. Bu abonelerden her deıi ıu suretle tadil edilmiftir: 
biri 9irkete Yasati olarak (50) Ura Oyun ıve ıaiğar.a lkiğıdı, !kibrit, 
Yermit olduju kabul edilse bunun '°aknıa:k, barut, aletli ~z:a1 iDfıili.k. 
yekfinu (835#00()) küıuı lira tutar h maddeler, fitek "~ IJ.V malzeme· 
ki bu ırakama sör.e 1üzde on beı- ıj fakalamru hükc.ınet memuru
ten yüz bin liraya yakın fazla bir nun sözü ıÖnünde J.Ok edilecektir. 
ücret alıyor demektir. Her halde Suçlusu bulunmamıııa bu ~meli -
Telefon Şirketi Tarife Komiıyo· r.e auçlu aranmadan f .apıl~, ya 
nunun kararından bugüne kadar kalanan sigara kağıtları takdir e· 
hiç ıaebepıiz olarak ıbu fazla para· dilen kıymetle ilmühaber mukabi· 
luı halktan alıp &itmektedir. · Jj inhjsar idaresi~e :verjle,cektir. 

D..emek istiyor.uz; ki telefon ÜC· Kullanıbı;ıağa layık olmıyAmlar im 
.retleri.Un ten;ıili .enuelesinde her ha ~dilecdi!ir. 
ıter.den ..evel :oazari ıdikkate alına- Kanunun elli bqinci madd~i 
cak cihet bir kere T.arife :lwmisyo· şu şekilde ~adil edilmiştir: 
J1U. ıtarJ.fmdan ve,rHen kararların Bu kanunun 12, 13, 14 üncü 
deı·hal tatbik ediJmeşidir .. Ondan maddeleri 16 ıncı ~addenin son 
şonra Jir.ket istediji tarzda, ve is· fıkrasında yazıldığı veçhile suçlu 
.te.diji nıAkamJar ~ezdinde itirazı· hakkında, gümrük memurlarından 
nı yapabilir. Şayet netice.de haklı teşkil edilen komisyon tarafından 
.ç.ıka.rsa ondan sonr,a gene mÜ§teri- 25 inci maddenin birinci fıkrasile 
Je.rinden fazla İ•tihkak,tnı kesehj- 44 üncü maddede yazılı suçla t-701 
lir, Çünkü tır.keı.in elinde her va· numaralı kanunun 69 ve "70 inci 
kit teyit kuv~eti ~ardır. Fakat hak 
sız olar~ ınütterjlerden alınml§ 
olan paraları iade ıettir~k imkan· 
$1~ ~i.bi ıbir ıeydir. 

Mehmet Asun 
=:ı 

Satıtan dahili istikraz tah-
villeri on bini geçti 

l,krJna.iyeli dahili ~stwaza lstan 
bu.lda fevkalade ehemmiy.et veril· 
mektedir. 

Dün öğrendiğimize göre lstan· 
buldaki bukalardan ye müenesat 
tan bir s-oklarının memur~rı dahi
li istikraz tahvili almağa karar :ver 
mitlerdir. 

İt Bnkası da avanı verilmek su· 
.1'.ıile kayıt aıuamelesi y,apmakta· 
dır. 

Bankanın bu kolaylığı üzerine 
lMr &ok halk istikraz ~ahvili almak 
~n ~aya müracaata ba§lamıı
iır. Dün akPma j<adar muhtelif 
l>ank•lar<l_an satılan tahvjlitın :y,e· 
kwu 1 O bini geçmişti. 

Çocuk Haftasında 
ANKARA, 16 (A.A.-) - Ço· 

c1* haftuı programı hazırlanmI§, 
bitmiştir. Hafta, Ankarada büyük 
meruimle bir çocuk tarafından a· 
,çı)aca:ktır. Çarff.mba günü Çocuk 
u.rayında toplanacak olan çocuk 
bQl'l'eli hafta münaaebetile çocuk 
dileklerini teapit edecelder ve hu· 
• ıhafta içinde muhtelif ıauretler· 
le .Mn umumiyeye ve memleket 
•a,61eriııe arzedeceklerdir. Haf· 
ta '9iDc1e ı.tanbul ve Ankara rad
,.,Yarmda memleketimizin ta,nın -
mlf doktorları Ye terbiyecileri ta
ralmdan iher alqam çocuk mevzu· 
una ait ıkonf eranılar verilecektir. 

istiklal marşı ve orta 
mektepliler 

İ•t1"lil mar§ımızm ortamektep· 
ler talebesine öğretHmesi ;kararla§ 
trrrlmJ!trr. 

Ankara -Londra 

Telef onundan Londra 
telgraf müdürü memnun 

ANKARA, 16 (Hususi) 
Londra telgraf müdürü, Ankara 
otomatik telefon müdürü Niyazi 
Beye gönderdiği bir mektupta ilk 
yapdan telefon muhav.ere$}.nin 
çok işitildjğini, Türklerin yeni e
serlerini görmekle müteha'5İS ol · 
.dujunu pildi.rme~di;-. 

Ankara GUzet San'atlar 
akademisi kadrosu 

ne olacak? 
ANKARA, 16 (Huauıi) 

Gazi orta muallim mektebi ve ter
biye enstitüsü ile Ankarada ihdas 
edilecek Güzel san' atlar akademi· 
sinin mualfün kadf.oları ııudur: 

Gazi orta nıuallim m~ktd>i ter· 
biye emtitüıü 25 • 80 lira mf.aş a
rasınde ve 5 - 12 der.ec.e :ıar~ında 
31 muallim, Güzel aan'atlar aka • 
demisi için 20 - 45 maaş ve 8 - j 4 
derece araııoda 22 muallim,, mu
alim ve maarif müdürleri için ha· 
zırlanan layihanın bir Dumf.1alı 
cetveli de ,tudur: 

55 lira ile 97 lira maat arıtt.tında 
4, 5, 6 dereceli 172 muall~ler ve 
maarif müdürü; 4:0 :iJe 45 ar~)nda 
643 maarif müdür ve muavini; 30, 
35 arasında 800 muallim. 

Bu layihanın ihtiva ettiği esaaa 
göre il numaralı cetvel yeniden 
mektep açılmadıkça değittirile • 
mez. 

Polise karyola ahnacak 
ANKARA, 16 (Hufusi) 

Polislerin vazifelerinin ağırlığı ve 
jıtirahatler~in t~ini için 31000 
liralık Qryola alınacaktır. Mev· 
cut karyolaların yenilenmeıi hak· 
kı.Qda m~jJten DtJ»liy:e ~eki.le ,. 
tine münakale istenmiştir .. 

Sulh hakimle.rinin itirazı üze • 
rine verecekleri kararı kat'idir. 
50 liradan fazla olan eşyanın mü· 
saderesi hakkındaki karar temyiz 
edilebilecektir. 

Ayni kanunun 56 ıncı maddesi 
de ,şu suretle tadil edilmektedir: 

Ağır, hafif para cezaları daire· 
lerince hapis hakkı müstesna ola • 
rak tahsili emval kanununa göre 
tahsil edilir. Bu suretle alınan ağır 
para cezaları, ceza kanunu hü · 
kumlerine göre hapis ve hafif pa
ra cezaları her üç lira ve kusuru 
için bir gün hesahile hafif hapse 
çevrilecektir. 58 inci madde şu 

suretle tadil ediliyor: Tutulan ka
çak eşya müsaderesindeki nakil 
vasıtalarının sahipleri öğrenilemez 
ise de müsaderesine mahkemece 
karar verilecektir. Bu karar beş 
gün zarfında gazetelerde ilan edi· 
lecek ıve ilandan bir ay sonra ka· 
rar tatbik edilecektir. Bu layiha 
e\>"Vele ae CŞJ111l edil~CClrtU • 

Kümes hayvanları 

Cinslerini korumak için 
kanun Jayib~sı yapılıyor 

ANKARA, 16 (_Hususi) 
Kümes hayvanlarımızın cinslerini 

bozmamak e haıtairktan kOTu • 
mak iç.in Meclise ı:y~i b.ir ~iyjba 

verjlmi§tir. Bu liyl,hay..- S-ÖJ'e kü • 
meı hayvaniarJ damızlıi..r»Mı Ye 

neslinin nlahı jçin ı~tiril.euk k\i· 
meı ba~~rm milşte.ana &>.lmak 
üzer.e ~elc.eti~ize getUilecek 
'diğer kYroes bay~_.nları ancak ıke· 
silmi§ olarak g~r~le~k~rdir. 

Hizan f etiketi 
insanca zayiat yok 

HIZM.l, J6 (ffu~n - Hava 
iyil~iy,e riiz t~ur. Hau.r# 
dereceıi bugi,İtil ~ait ~~ ~ükaelcli. 

Ölen hayvanların miktarı mevcu· 

ıdıın ~arış,ına y.akmciır. İıllanca u.
yiat olmadığı anlaşıJmaktadır. 

Maarif miidürler· le.imler 
olac:m< ? 

ANKARA, l.6 (Huauıi) 

Maarif vekaleti kadrosunun değiş

tirilmesi hakkında hazırlanan la -
yiha meclise sevkedilmi§tir. Liyi • 

hanın esaslarına göre maarif ıı:nü · 
dürleri ancak muallimlik ve me~ • 

tep müdürlüklerinde uzun .eneler 

hizmet ~tmit Ye muv.-ffakiyeti 
görülmü~ olanlardan aeçilecektir. 

iz mir körfez vapurları 
IZMIF, 16 (V AKIT) - Körfez 

vapurJarının belediyeye denedil· 

JJ)eşi kararlatbrdmı§br. Belediye 

otoblis imtiyazını da istemektedir. 

Mektep kitapları sandığı 
layihası 

ANKARA, 16 (Hususi) 
Hariçte baıtı.rılaçak mektep kitap. 
}arının ihale suretini :ve bu kitapla
nn bazı masraflarını kar1ılamak 

üzere ihdas· edilecek mektep ki -
tapları sandığı hakktnda Maarif 
vekaletince hazırlanan kanun la -
yihası esaslarını evvelce bildir -
miştim. Layiha meclise sevkedil • 
mİ§tir. 

Rusyadaki ateşemiliter 
tahsisatları 

ANKARA, 16 (Hususi) 
Rıuyada bulunan ataşa~iliter ve 
muavinlerinin beı lirad"-n iazla o
lan tem.sil muhaasesatlarının üç 
misline çıkarılabilmesi hakkında 

Milli müdafaa vekaletine .salahi· 
yet ~eren layiha da Meclise gel • 
mil$ir. 

Muhtar heyetlerinin lağvı .. 
iayihası . 

ANKARA, 16 (Hı.ısuıi) -
Mahalle muhtarları e heyeti ihti • 
yarilerin lağvile bu teşkilatın me • 

deni 111~l$._etler~e old.t&ğu gibi 
belediy.elere rabtı hakkında Da .. 
hiliye Veka1etince hazırlanan la .. 

~ıiha meclise ~erihniftir. Dahiliye 
V~kaleti ıbu b.D.~ ıtatl>ikini 
jÖl'.ler~ ir ın~me 
'Y .. ~tır. 

Zabıtanın yakaladığı yeli~ 
rikiitçılar işte i>u suretle ~-~ 
ıyapmak istiyenlerden miir'.'• 
bir gruptur. Bunlar evelki 8~ 
taköy ve Cibali taraflarınb- ~ 
depolarına yakın yerlerde d ,1 
Jara bu beyannamelerden ~ 
tnmışlar, sonra ıokaldara ;/ 
lardır. Bu dağıtılma itinin 1 ~ 
ğı sırada U.hrikitçı1ardan 

bir pc:>liı mE'muru taraf ınaaO 
rülmüş ve yakalnamamak içiıl ,t; 
mıya başlamıştır. Memur • ~ 
ni bırakmamıf, bir müddet :i 
muşlar, sonra tahriki.tçı eli1İ'1 1 
beyannameleri kaldırıp yere 

rak bir tta.mvaya atlannıtır.f~ 
memur kendis-ini tram~ay<l• 
lamıştır. ıy akalanan komüni-' 1 
bir isticvabı ıı:nüteakıp ark• 
rınm kimler olduğwıu an»-Aı 
bu ~uı·otle şebeke tamal»ile ,.~ 

df.na s--1ka.rılaıııt.ır.. . f" 
.Bu iliraf uıel\İne !ful~~~ 

_.,..__......,ts~ I' ..ı......... . 

V.aız \Ve Derı.eam 
satlarının y.arı_sı 

~i yalfolı)lirak hirer Jt.U1'İÖ 
sonra l-unl? rıw ~v.leri.ni M 
dağıtılmnnnş b\r ,s.Ok 1'ey: ,. 
leri-el~ ~cç,~-rn1işlif. Ş~~~ 
batılaı•ı Errô1, :IP.r.ım, . 
Kı\(ll. A:-ıt?.n. Jiilfcy,m, &1'i' 
~Uı~ir. ~~beke ef,..._ 
lerıWd~:lir. 'Şmke dradıod 
meo hP.().S~ 1-mele ..uırfuı.4-' ~ 
he! lqp.~3J'ıl twkal edilin~~ 
lwdan a~a pn \>q rinDı JI 
ni,ı de 'fade,We oı.iir."-Cu.t IJ 
1tir. 'fıah~a.t devam ebn~ 

ahsi- Ziraat :v~kaietinde ~ 

MKARA,, J6 ~Hv_a~H ~ 
MeYkuf :tutulu ~aı.z. e de.raeam • 

:iarıW m,uha~ae~uuıda.n ~Nı~ı .. 
~ ba.Jen w.azif~e olan ~1eam 

:ve van:ların ~ · ım tudikile 
ma~larıPJ.Jn :tO Un. ıiblij edilebil .. 
~ai ~dakl lir'iha .wedise 
~.e.rihniıw, 

Kv:asu kaza oluyor 
ANKARA, 16 (Huauıi) 

Jzmir vjlayetin<le ~rasu l)ahiyesi 

kaı;~ haline getirilerek 40 köy bu· 
raya bağlanacaktır. 

lzmir ay4kka,bıcılarının 
dileği 

lZMlR, 16 Clt/ AKl1') - Ayak
kabıcılu Birliği Reisi Ru!en Bey 
yarın Ankaraya hareket edecek· 
tir. 

R.uten Bey, Ankarada lastik 
ayakkabıların memleketimize it· 
hal edilaıemeıi için alakadar ma· 
k&mlar nezdinde teşebbüaatta bu· 
lunacaktır. 

Nüfus umum müdürü 
1ZM1R, 16 (VAKiT) - Nüfus 

Umum Müdürü Galip Bey yarın 
Manisa ya hareket edecektir. Bu· 
rada nüfuı ve iıkan itlerini bitir· 
di. Met1tw'ların ;Jerfibi ~ira bir li· 
yiha hazırlanacai!ım söyledi. 

teşkilat ~ 
ANKARA, !6 (A.A.) - J 

W:ekileti gerek merkeze, r'~ 
t~yetlere ait teşkilatını aon d'1 
iarın ·İcap ettirdiğ.i esa~ar ~ 
sinde genişleten bır tefkıli~ 
layihaeı lıazırlamıya bati J 
Ziraat ~eki.leti 1rurulmaJct-~ 
ziari, baytari, enstitüienn t /, 
tına .a'it kanun ayihaıı da ~~ 
mııtır. Bu kanun enıtitütert~ 
ziraat sanatları, baytarltk, ::'1 
timler olmak üzere dört fa ~ I .. ,., 
ayır.ma1ctadı,. Bu kanuna ~oe f;ı 
titüler bir rektörün idaı:e~:~ / 
h.nacak :ve Ziraat Veki~:lf. 
rakabesi albnda, hüknlii .. ':!I. 
de Ziraat Vekaletinin 111ur .111 

• iJP 
altına konulacaktı~:· ~nst~/ 
siatanlrktan profeaorlüie ,,
kademik bir takım dereÇet J_ 

rılmıJlır. .O~ 
Ve bu mertebelerin k~,..; 

için ilim. ehliyet ve kıd.eP' 
tespit edilmiştir. 

Rus bilginleri rJ; 
ANKARA, J6 (A.~) ......-~ 

müzdeki salı günü So-vyet 
1 
~ t 

tinde Rus bilginleri tu•f5" ,....~ 
le ziyafeti verilecektir. Ve 
sör Samoiioviç o gün ıeh~ 
aynlacaktır. Profea8~ 

mi.id~ daha~ 
tır. 



Eroinciler 
Miistantiklikte 
t .. tllci .. 
... ıL ıun Sul•· --hm t b' . ....._ce ....,. e · ırın· 
Çelciler~-lllahkemeıinde ıorıu· 

çg tevk'f .-ı..1.1r ... ı .. 1 edilen eroin 
ile~ lllç)ularından sekiz ki

r ...:m..L· h bırakılan iki kiti hak. 
d·· •~lık talıJi:ikatına ait 

. ~u~d~i~~ilikçe al· 
1'tlt iı&lumhııne veril • . 
~ lll" r-- lor Uatantiklik, bunları 
~~ekerek, tahkikatı 

ır. 

lir er t oln iti daha 
.~ .. dün aıır ceza mahkemr. • 

_ ..... ~·- er .Avra:m Efendi iımindP. 
. oın kaçakçılığından mu • 

"'- eı::e .devam edilmiıtir. Bu 
b~r davadır. Avram Ef. 

İto, ~roın bulunduğunu inkar 
• 1t1alık 

'-t~ eme, zabıt tutan me· 
•ttır. Çağırılmaıını kararla.ıtır. 

Belediyede .......................... 
Reklam ve 
afişaj işi 

Anadolu AJan•ı ile Belediye 
arasındaki mUzakerede 

yeni bir •afha 
1 

\ Belediyeye ait olup Anadolu A· 
jansına verilen reklam ve afipj 
imtiyazı hakkında yeni bir muka· 
vele yapılması için Ajansla Bele· 
diye Daimi Encümeni arasında 

müzakere ıeçiyordu. Belediye Re· 
iıi Muhiddin ve Ajans Umum Mü· 
dürü Muvaffak Beyler bir kaç ıün 
zarfında görüterek yeni mukave· 
lenin imzalanması etrafında ıörü· 
teeeklerdir. Yeni mukavele yapıl· 
dıktan sonra afif ve ilan itleri da· 
ha muntazam bir hale sokulacak, 

F
.......___ A vrupadaki aıri ilin tekillerinden 

d 
bazdan da tatbik edilecektir. e aı· B Bundan batka, timdiye kadar ey resim alımnıyan bazı reklamlar • ah dan bu arada radyoda yapılan 

tı .. ancayı ne yap- ::~imlardan da verıi alınack. 

2lnı bilmiyor ! Belediye lokanta•ına ra§bet 
~ iiz . Belediye Kooperatifi lokantası· 
~ıoı.r:•nde Anadolu aj~- na memurlar tarafından gösteri· 

ÖJdiird" i ' dan Matmazel Su· len rağbet ıünden ıüne artmakta· 
' ...__" ünü itiraf eden ajans dır. Son zamanlarda ıünde yemek 
öldiİrd~· Ali Fedai Beyin, yiyenler dört yüzü ıeçmektedir. 
~l~iu ta~ancayı ne yap • Kooperatif idare meclisi lokanta· 

tahkikabnda anlatı • nın ıeniıletilmeıini dütünmekte-
'-- • kenc1• • ·ı~L-111'11t 1-trı ı~ı, sı ~ne !a~- dir. Yakında bu husuıta bir karar :S IJ&11ıad1ını soylemıftır. verilecektir. 
~ •e ~~aıı muhtemel olan e· 

.. \q)-...lca bazı yerlerde a • Vakit kUr•I 
il 011.1ı,_. llılaınamııbr. Köprü • Galata kulesindeki valut kü.re· 
el-.. ~ iakeleıine inerek, o- ıinin ift.tnml!'sl iti~ beti!dlye Poı
l 1alii~~ atmıt olması muhte· ta Müdürlüğü nezdinde yeniden 
~~edir. letebbütte bulunmuttur •• 
9'1.itı ~bnd~ dinleni • Posta idareıi rasathane ile kule 
te .... ~en ıfadelerı en mü • araıma konulacak kablonun kon· 
t.{'ll&taf l.Ja yakın olanlar, vat· tenjan harici getirilmesi için ali.
'~ h t. Ef. ile llyas kaptan kadar makamlara mürcaatta bu· 
. l'w.:

1
"'Ult. atadır. lunmuıtur. Kblo geldikten sonra 

-~'D. bundan sonrası kürenin nihyet bir ay zarfmda it· 
lltintak hakimliğince ya : liyebileceği tahmin edilmektedir. 

41· • 
t~~edai Be · •-~ı · · ~ il yın ve&a elını avu· 
~ ubi Bey almıfbr. 

~Yazıttaki kavis 
~i tramvay kaninin 
lta..ag .. 3o •ne bqlanmıtbr. Gün. 
~ d\iı ~ele çalıtmaktadır. 
~ eltılmesi bir aya kadar . 

~ler, gidenler 
~~)':. litttet Ömer, .\kil Muh· 
')'~~ lu Ahmet, Edebiyat fa· 
~~~· Muzaffer Beylerle 

·""11ft. lllı Paıa Ankaraya git· 

'deki konferans 
''tip ~-e konser 
"6; ~'1»e cemiyeti tarafın -
~~~.~len konferanslardan 
J;'~~ "el u dün Halkeivnde 
~~ ~ ~uat Bey verecekti. 
.._,.-, raya ıittiii için 
-~hı. "•renı · · 'il ~~trria emıt, yenne ope-
~t .. ~~ ._ nıuavini Kbmı Is· 
'___,,l~ki letanüt mevzulu 
~, ~ •emıittir. Konfe • '-S-: Tanbw; Refik Bey 
lb ... ~~-·tarafından münta· 
,~ .. , - ... ile. 
~ ~ı..~ parçalan çalın • 
cr....ı~ "-~lardır. Konfe • 

~·~-=~e fakülte mü • 
~Cıılı~ mütehaaa· 

'-1.bea .e doktorlar ye 
ı bulwmmttur. 

Belediye postası 
Belediyenin 933 bütçesi bir kaç 

güne kadar Ankaraya gönderile· 
cektir. 

Stok filmler 
Belediye, ıinema sahiplerine 

yaptığı son bir tebligatta ıstok 
filmlerin Fatihteki depoya ıötü· 
rüp teılim edilmeıini bildirmittir. 
Bir kııım sinema film sahipleri Fa 
tihteki asri depoda birer oda kira· 
lıyarak filmlerini saklamaktadır· 

lar. Filmlerini depoya ıötürmi· 
yenler hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 

Köpekler ~o§ahyor 
lstanbul içinde köpekler ıene 

çoğalmıya batlam19lır. Bazı semt· 
lerden halk belediyeye f İkiyette 
bulunmutlardır. Yakında ıeceleri 
temizlik ameleleri tarafından kö· 
peklerin öldürülmeıine bqlana· 
caktır. 

Eczacı ve dişçi mektebi 
müdürlüğü 

Darülfünun divanı Çarpmba 
günü toplanarak, eczacı ve di!Çi 
mektebi müdürlüiüne fakülte ta· 
rafından inha edilen doktor Beh • 
çel Sabit Beyin tayinine ait tezke· 
reyi okuyarak intaç edecek ve bu 
arada diğer bazı evrak ta tetkik 
olunacaktır. Behçet Sabit Beyin 
tayini, divan tarafından tasdik o • 
lunuraa, Maarif vekaletinin tudi
kma ıönderilecektir. 

Muhiddin Beyin 
Mühendis mekte

bindeki nutku 
Mühendis mektebini muvaff a • 

kiyetle bitiren 28 talebeye diplo • 
maları evvelki 
gün merasimle 
verilmi9ti. Me • 
rasimde hazır 

bulunan latan • 
bul Vali ve Be • 
lediye reisi Mu • 
hiddin Bey fU 
nutku ıöylemit· 

lir: 
Kendile· 

Muhiddin Bey rini hakiki haya
la letyi et.mek üzere burada top • 
]andığımız gençler araımda bü • 
tün varlığımıza hl.kim olan feY, 
pek ciddi sebeplere dayanan ni • 
hayetaiz sevinç ve ümit hi11idir. 

Medeniyet davasının bayrağını 
yeniden yükselterek daha eski de· 
virlerin faz ilet mirasına sahip ol· 
mak istiyen Türk milletinin istek· 
)erinin tahakkuku yolundaki ileri 
hareketinde ilk sipere süreceğiz. 
Münevver zümre hiç 9üphesiz mü· 
hendiıler ve mütefenninler züm
reıidir. Binaenaleyh bu zümre ıa • 
yıca ne kadar çok, bilgice ne ka· 
dar değerli ve itine ne kadar gö • 
nül bağlamı, bulununa aziz Tür· 
kiyenin medeniyet davasında ga • 
lebe ve zafer ümidi o kadar yük • 
ıek nispetlere çıkar. 

Medeniyet pek tabiidir ki esu· 
larında biri birinden ayrı bir çok a· 
na bilgilerin ahenkl• hera~li.iin
den ve ilerilemesinden doian bü· 
yük ve karı,ık bir manzumedir. 

Benim medeniyet davasında 
mühendisler üzerinde ısrarla du • 
?U!Um ,ahıi görü9üme göre mua· 
sır medeniyetin riyaziye medeni • 
yeti tabirile tavsif olunabilecek 
bir iıtikamel almıt olmasından i· 
leri geliyor ve riyaziye en genit 
tatbik ıahaıını mühendislikte bul· 
du. Bugünkü medeniyet mamuri • 
yetle ölçülüyor, bugünkü medeni • 
yet pergerle hesaplanıyor. Kara, 
deniz, hava mühendisin kafasile 
insana esir oldu. Bugünkü beteri • 
yet refahının en büyük kısmını 
mühendislere borçludur. itte bu 
mülahaza iledir ki bana memle • 
kelle durmadan, dinlenmeden hat
ta dütünmeden mütemadiyen 
yüksek haysiyetli, çok bilıili ve 
çalıtkan tekniıiyenler yetittirme • 
nin milli bir zaruret olduğu kana· 
atini sabit bir fikir halinde telkin 
etmektedir. Buna mutlaka muvaf· 
fak olmalıyız. 

Gençler; bu sözlerimle ne kast 
ettiğimi elbette pek güzel anla • 
maktasınız. Büyük, muhteıem, 
zengin her sahada medeniyetin 
bin bir tecellisini asırlarca kendi 
batına yaratmıt ve yapmıf en es· 
ki bir millet timdi öz çocuklarm • 
dan deierli bir kıımına bu dava • 
nın bayrağım teslim ediyor. Size 
emanet edilen bu vazifenin bütün 
varlığımzın baılıca terefini tetkil 
edeceğine bir dakika tereddüt et· 
meyiniz. Vazifenize namus, gay • 
ret ve bilgi cephelerinden daima 
sadık kalmak ıize gösterilen yi:k • 
ıek itimadın ve p.hıslannıza bağ • 
lanan büyük ümidin en tabii bir 
mukabeleıi olmalıdır. Bu vatan i· 
çin mihnet çeken ihtiyar babalar· 
la aiabeyinizin sizi emniyetle fa· 
kat sabırsızlıkla bekliyorlar. Dai· 
ma muvafak. daima mes'ut olu • 
nuz! 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Andalavizo ! 
Evel zaman içinde bilmem· 

Adli gede . .................... . 
Arkadaşını öldü
ren Kürt Yusuf 

Müddei umumi idamını istedi 
mahkeme 18 sene hapse 

mahkOm etti 

hangi paditah devrinde, halk ara· 
sında Yahudi düımanlığı ba§gÖs· 
termiş. Yollarda, kıyıda köşede, 

biri eline bir Yahudi geçirdi mi, 
basarmış dayağı. Bu hal git gide, 
Yahudilere eza, cefa mahiyetini 
alm•!· Nihayet saray harekete gel· 
mif. Duvarlara: 

Galatada tanıttığı bir kadınla 
münasebette bulunduğundan fÜp· 

he ederek, Gafur ismindeki arka· 
datını öldürmekten ıuçlu kürt Yu· 
sufun muhakemesi, lıtanbul ağır 
ceza mahkemesinde dün bitmiıtir. 

Müddeiumumi, esasa dair mü· 
taleaıını ıöyliyerek, cinayetin la· 
ıarlanarak iılendiği neticesine 
varmıı, ceza kanununun 450 inci 
maddesine uygun cezalandırma 
isteğinde bulumnu9lur. Bu madde. 
de yazılı ceza, idam cezasıdır. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çekilmiı, neticede cinayetin ta • 
sarlanarak iılendiğini ıabit gör· 
memiı, tehevvürle öldürmekten 
448 inci maddeye uygun olarak, 
kürt Yuıufu on sekiz sene ağır 
hapse DJahkum etmi9tir. 

Falcıhk davası 

Dün lstanbul Ağırceza mahke· 
mesinde bir falcılık davasına ba • 
kılmıtlır. 

Madam Maryamın Kurtuluıta 
Değirmen sokağındaki evinde is • 
kambille fala baktığı iddia edili • 
yordu. Madam, bunun doğru ol • 
madığını söyliyerek, fÖyle demit • 
tir: 

- Komşularımdan bir Matlam 
mia&Eir- 'Selmifli. Onunla kartı be· 
kartı oturımuf, iskambil oynuyor • 
duk. Kapı ·açıktı. iki memur bizi 
ıörüp içeriye girdiler, "Vay, ıen 
fala bakıyorsun ha!,, dediler. 
"Yok, beyler, iskambil oynuyor • 

duk, vakit geçi~ek için kom9um· 
la!,, dedimse, inanmadılar. Bana, 
"Düt, önümüze karakola!,, deyin· 
ce, hep beraber çıktık yola ..•• 

Neticede müddeiumumi, fala 
baktığı anla,ıılamadığından bera • 
etini iıtemit, mahkeme de beraet 
karan verımi9tir. 

Madam Maryam, "Rabbim öm· 
rünüze ömür katsın!,, diyerek, 
mahkeme salonundan çrkmıt • 
tır. 

Şevket Beyin muhakemesi 

Bir müddet evvel Be~iktatta 
karısı lclal Hammı öldürmekten 
suçlu olarak muhakeme edilen gü
zel san'atlar akademisi ıabık mü· 
dür muavini Şevket Bey, lstanbul 
ağırceza mahkemesince on iki bu· 
çuk ıene hapse mahkUm edilmif, 
Temyiz mahkemesi, bu kararı boz. 

mutlu. 
Bozmıya uyulmuf, Şevket Be· 

yin Tıbbi adlide müıahede altına 
alınması için muhakeme kalmııtı. 
Dün!<ü muhakeme, tıbbi adliden 
henüz rapor ge'ımediğinden bqka 
ıüne bırakılmıttır. 

Romen ve Alman sey
yahlar gittiler 

Köstence Halkevi azasından mü 
rekkep Romen seyyah kafilesi bir 
kaç gün ıehrimizi gezdikten ıon· 
ra dün memleketler?ne dönmü~ler 
dir. 

Evelki gün General von Steuben 
vapuru ile tehrimize gelen 400 ka
dar Alman seyyahı da lıtanbulun 
muhtelif taraflannı gezdikten ıon 
ra akgam Maltaya hareket etmit· 
lerdir. 

Müslümanlar! 
Yahudilere ilitmeyiniz.·.· 

Yollu ilanlar yapıştırılmı§. Bun· 
dan sonra, Yahudiler rahat bir ne· 
fes almıılar. Yol da, bir Yahudinin 
karşısına bir Müslüman çıktı mıy· 
dı, Yahudi derhal, duvardaki ila· 
nı gösterirmiş! 

- Andalavizo ! 
Yani "ilana bak,, dermit. 

Dünyanın hiç bir memleketinde 
artık Yahudi kalmamıtlır. Fran· 
ıız Y ahudisi, Yahudi değildir, 
Fransızdır. Kafası Fransızdır, duy 
guıu Fransızdır, dili Fransızdır. 
· lngiliz Y ahudiıi, Yahudi değil· 
dir. İngilizdir. Görütü lngilizdir, 
irfanı İngilizdir, dili lngilizdr. 

Alman 'Y ahudiıi, Yahudi değil • 
dir. Almandır. Harsı Almandır, İ• 
deali Almandır, dili Almandır. 

Bikonsfild, Durkeim, Einslein 
lngiliz, Franıız, Alman Yahudile
rinin enmuzecidir. Bikonsfild ln
giltereyi ihya elmittir. Fransızlar 
Durkeimle göğüs kabartırlar, Al· 
manyanın Einılein'le iftihar etme• 
ıi gerektir. 

Yahudi yalnız bir memlekette 
kalmıtlır: Bizde. 

Eğer Alman Y ahudiıi, Türk Ya· 
hudisi gibi olsaydı, Berlin ıo!<ak· 
larını muhakkak, ki kan götürür· 
dü. • • Çünkü, bizim Musevi vatan 
dqların harsı, Sinagog harsı, d\ly• 
gulan Yahudi duygusu ve dilleri •• 
yahudicedir. 

~ . . 
Elbette Balata gitmi,sinizdir. 

Hala, Hahamın kesmediği etten 
batka et yemiyen bu Türklere, bir 
cemiyet, türkçe öğretmiye başlıya• 
cakmış. Bunun için kurslar açıl· 
mıt. Bu kursları üç kısma ayırmıt· 
lar: 1lerlemi9 olanlara, az bilenle· 
re ve. . . hiç türkçe bilmiyenlere 
mahsus türkçe kursu. 

Dikkat ediyor muıunz? .. Arala· 
rında, hiç Türkçe bilmiyenler oldu 
ğunu kendileri itiraf ediyorlar. 

Roma hakimi meıhur Katonun 
' Katerinaya hitabını bilir misini? 

"Ey Katerina !.. Sabrımızı ne 
kadara kadar götüreceksin?,, 

Bu hitabı, ilin gibi biz onlara 
göıterelim: 

- Andalavizo ! 

Sellmi izzet 

Yangın 

Liman şirketi memurlarından 
Bekir Beyin Y edikulec:leki evin • 
den yangın çıkmıt, etrafa ıirayet 
etmeden ıöndürülmü9tür. 
İ mııtmcfllllltnmırmn1ttlllltlMltfttlıftl1111nnımı111 mtontt1ttn1t1:M1tnm1n 

lıımı11~1~111!~,nn~!~!~!-,Y~1~,~~-J 
17 nisan 1918 

- Bütün nıenabiden ald ğımız ma
lumata göre şimdiden istikraz için ha
riçten bir çok müşteriler rıkmal~ta • 
dır. Ezcümle Berlin ve 'fliyana malıa
fili istikraza pe.'c ziyade alakadar ol
muşlardır 

Alman bankaları ve bir çok sigorta 
kumpanyaları genif mikyasta istikra
za iştirak etmek için lıtanbula müra
caat etmişler, maltimat istemişlerdir. 

- Evvelki gün Fon Dergolç Pop 
nın yevmı ~:atına müıadif olmak 
münasebetiyle mÜ§arünUeylıln Tarab
yada mezarında merasimi mahsu.aa 
icra edilmi~tir. 



Sayıfa: 4 

Alman birliği karşısında! 
f ransızların duydukları en ışe 

[Frans1z akademisi azasından Abel Bonoard, aşağıda~<İ 
makaleyı Borduda çı can Gırondip gaıetesıode "Ku
çük ve büyüle devletle .. başlığı altmda neşretm"ştır.] 

VAKiT 

Kısa Haberler: 
-······························ 

Güzel san'atlar 
Güzel san'atlarin himayesi için 

Maarif vekaleti esaslı surette 
meşgul olmaktadır. Bu mevzu üze
rinde bir çok mühim esaslar ka • 
bul edilıni§tir. Ankarada san'at, 
lisan ve tarih şubelerini havi bir 
Türk akademisi kurulacak ve aka. 

Muayyen bir saha içerisinde nin çok kıt olduğu görülür. Bunun 
Avrupa tarihi göz önüne getirilir- gibi on sekizinci asrın ltalyasım, 
ıe küçük devletlerin insanda bu· siyasibirliğini yapmamı§ diye tahti demi bir nazJl)'l vazifesini göre • 
lunan en yüksek şeyin inkişafını ye etmek kadar budalaca bir ha • cektir. 
ne ka~a.~ kolaylaştırdıkları ve .ba- ı ta olama~. ltalyan . dehası o 
zan buyuk devletlerden daha zıya. zaman san atta, edebıyatta, i . 
de hakiki medeniyete yardım et- limde kendisini daha az göster -
tikleri görülerek hayret edilir. miyordu. Taleplerinde çok mü. 

Güneş altında yanmış rüzgar - tevazi olan bu devletler tebeala • 
farla yıpranmış sıska ağaçlara rını daha az tazyik ediyorlar, ay -
benziyen eski Yunan siteleri, be· ni bu memleketlerde müstesna 
şeriyete Romanın boydan boya şahsiyetler inkişafına müsait ah
yapraklar ve dallarla bezenmiş dadı orta insanlar da saadetine 
cesim meşe ağaçlarından daha uygun ıeraiti her yerde bulabili • 
çok altın meyva verdi. Orta de· yorlar. 
vir ve rönesansın ltalyasından 4 4 4 

doğan cümhuriyetler, prenslikler Bu satırları okuyan bir yaban· 
cemiyetlerin en yüksek ııraıına cı heni belki şahsi düşüncelerle 
yetiı tiklerine bir işaret olarak a - itham ederek çok uzun zaman • 
lınlarmda zarif san'at tacım taşı • danberi Fransanın mü3tefit oldu -
yorlar, Flandr'ın mağrur şe- ğu bu birliğin faydalarından di • 
birleri de onlar gibi süslüydü. ğer milletleri mahrum etmek iste-

On yedinci asırda birleşen diğimi söyliyecck.. Bu kat'iyen 
Provonsler ve Veniz cümhuriyeti benim düşüncem de{;ildir. Fa • 
vücuda getirdikleri san'atlarla if • kat mevcudiyetleri asırlardanberi 
tihar ederlerdi. devam eden İngiltere, Frama 

Bunların en sonu olan Raıüza gibi devletlerle yenice teşekkül 
cümhuriyetine varıncıya kadar etmiş olan devletler arasındaki e -
- ki Ragüza cümhuriyeti iklimi saslı farkı kabul etmek bir zaru • 
kadar sıcak ve cana yakın adet • rettir. Birincilerdeki birlik 
leri sayesinde Avrupanın her ta • kendi kendine meydana geldi de· 
rafından en büyük bilgi adamla • miyeceğiın , çünkü siyasette 
rını mülteci kuşlar gibi kendisine hiç bir §ey kendi kendine vücuda 
çekiyordu- herbirisi ayn bir ha· gelmez, öyle olmasaydı tezelzül -
tırayı yaşatıyor. ler, tezepzüpler görürdünüz. 

Eğer zamanımıza dönecek o • Bilakis o birlik san'atın bir 
lursak en mümtaz insan vasıfla - şaheseri oldu. Fakat hiç ol • 
rmı kendisinde hala nasıl sakla • mazsa tedricen ve cami bulundu • 
dığını bize ç.ok tuhaf bir tesadüf • ğu unaurların ıamimi bir ittiha • 
le gösteren Belçikayı görürüz. Ni • diyle teessüs etti: O asırların gü • 
hayet insani ruhlarla dolu olan neıi altında olgunlaştı. Ori • 
Javiçrede son zamanlarda hakim - jinal birlikleri taklit ·ederek on 
lerin hiç bir söz ve tehditten çe • dokuzuncu asırda birdenbire vil -
kinmiyerek hakiki ıite müdafii cuda gelen birletmeler daha bat -
vazifelerini yaptıklarını lJÖrüyo • kadır. 

ruz. Alman vahdetinin ate§ ve demirle 
ihtiraslar içinde bocalıyan Av- yapılabileceğini söyliyen Bisu:ark 

rupa belki lsviçre günün birinde bu ayrılğı ne güzel anlatmıştır. Ve 
fik~rlerin sığınacağı bir yer ola- hakikaten böyledir, çünkü dev • 
cak. let bu zorlu birleşmelerde müte • 

Türk tarihini tetkik 
Türk tarihi tetkik encümeni bu· 

gün Ankarada ameli bir toplan -
ma yapacaktır. Eqcümenin şehri· 
mizde bulunan azaları Ankaraya 
gitmi.§lerdir. 

Ankarada ekmek narkı 
Ankara belediyesi ekmek için 

azami bir fiat vererek ekmek nar· 
kının kaldırılmasına karar vermi§-
tir. 

Sinop hudutlarımızda 
kaçakçılık 

Nisanın birinci ve ikinci hafta· 
sında Cenup dududumuzda güm • 
riik muhab.za t~kilatı tfrafından 
47 kaçakçılık vak'as,ı meydana çı
karılmış ve 69 kaçaksı yakalan • 
mııtır. Ka~akç:darın hepsi ihtisas 
mahkemelerine verilmişlerdir. 

Ölçüler müdürlüğü 
1ktısat vekaletinde ayar ve öl· 

çü işlerile uğı:-aşmak üzere bir mü· 
dürli.ik kurulmuştur. Müdürlüğe 

mühendis İlhami Nafiz Bey tayin 
ediLmi§lİr. 

Belediyede reklam işi 
Belediye tarafından şimdiye ka

dar resim almmıyan bazı reklam
lara da ehemmiyet verilecektir. 
Mesela radyo ile yapılan reklam· 
lardan afi§ resmi alınmasına te • 
.ebüs dilete tir. 

Gizli emlak 
Ankaraya giden gayri müba -

diller cemiyeti reisi !smail Müştak 
Bey Ankaradan dönmüştür. Gizli 
emlakin aranması için heyetler ku. 
rulması teklifi esas itibarile kabul 
edilmiştir. 

Galatasaray izcileri 
Samsunda 

Poliste: ( 

Ayazmanın gümüş 
anahtan ne oldu? 

.................. 

Vefada Meryem ana ayazma • 
sında Papas V asil, polise müraca· 
at etmiş, ayazmanın bir odasında 
oturan Tanaş ve karısı Elinin a· 
yazmaya ait bir gümüş anahtarla 
bir Mahmudiye altını ve beş altın 
yüzüğünü çaldıklarını iddia et -
miştir. Tana§ ve karısı yakalan • 
mıslardır. 

Fırında bir dayak 
Üsküdarda kızlar ağasında Ha· 

san Ef.nin simitçi fırınında oturan 
hamurkar Kamil isminde biri var· 
dır. Ayni fırında pişirici Hamdi 
isminde biri daha bulunmaktadır. 
Hamdi ile Kamilin arası uzun za· 
mandanberi açıktır. Bu açıklık yü· 
zünden zaman zaman aralarında 
kavga etmektedirler. 

Fakat şimdiye kadar bu kav -
galar, hiç bir zaman ağız müna -
kanı hudududunu geçmemi§ ve 
bö~lelikle yatı~mıştır. Dün nasıl 
olmuşsa Kamil ile Hamdi arasın
da ağız münakaşasından baılıyan 
bir kavga çıkmış; fakat bu kavga 
gittikçe büyümüştür. 

Böylelikle her iki taraf birbir • 
lerine küfür edecek kadar işi azıt· 
mışlardır. 

İşte ta.m bu esnada pişirici Ham 
di kendini daha fazla zaptedeme
miş ve hemen yerden kaptığı bir 
odunla Kamilin üzerine yürümüş 
ve Kamili dövmüştür. 

Hamdi zabıtaca yekalanmıı ve 
hakkında takibata başlanmııtır. 

Otomobil kazası 
Şoför Saminin kullandığı 3271 

numaralı otomobil Gülhane parkı 
ön~e Miinevver isminde bir ln

za çarpmış, başından ve ayakla -
rından yaralamıştır. Sami yaka • 
lanmıştır. 

Sarhoşlukla 

Şehremininde oturan Çoban 
SalihJe arkadaşı Necip rakı içınit· 
ler, evlerine dönerlerken bir hesap 
yüzünden kavga etmişlerdir. Ne -
cip, çoban Salihi kolundan \"e ba • 
şından yaralamıştır. 

Gün doğuşu 
Guo l·atışı 

Sabah namw 
{)ğle rınnuııı 
ikindi n3nıaz1 
Aksam namazı 
YatSJ nam:ııı 
Jmsa~ 
Yılın geçen günleri 

kala o 

5,17 
IP.,52 
4.15 
u.ı.ı 

15.52 
18.52 
20.28 

3.28 

HA\'A - Y~köy Askeri raS't 
zinden vqilen malOm~ta göre ll~ 
buluUu qlacak, rilzgtr mUtcha'~ 

devam edecektir. 
DUnkU sıcaklık en çok 12, en 8' 

co, ha,•a ta~jiki 762 milimetre idi· 

Bugün 
lSTANBUL: 
ıs - 18,4ri Saz (Vec:Ua Rıza 

18,45 - 10,30 Orkestre - 19,30 - ~ 
ca ders (,MUptedHere mahsus) - ~ 

Saz (Servet Hanım) - 20,30 • 21 tjJ 

Hanım ve arkadaşları - 21,30 • 2'.3 

tre, Ajans \'C Borsa haberleri, saat 
A :S K A R A (1658 m.) 

12,30 - lS,30 Ankarapalas orlt 
18 • 16,40 Muallim Z<:kl B"Y idareP' 

M. Mektebi korali - lS,·ı:> - 19,10 J3l 
19,10 - 19,•fO cıtaz: aolo (.-::in~r_c;ttin .,, 

!ından) - 19,40 - 2•),10 l{onferazV 

Ajans haberleı:l ve havıı. rapnru. 

V l Y A N A (518,1 m.) ~ 

12 Oda musikisi - 13 Orkcstre 

"" 16,05 Oda musikisi - ıs Konser 

Piyano - 22,45 I<:onı::er. 

L E l 11 Z 1 O l~!l.G m.) f, 

7,15 Jimnastik - 7,35 Konser~ 
konseri - 14 Konser - 15,25 ?.f 
Konser - 21,30 Konser - 23,05 ı< 

R 0 K R E Ş (391,2 m.) .tJ.4 
12 PIAk - 13 Pl~k - li OrlW"". 

Oda musikisi - 20,45 'l'nganni - ,ıı 
yano - 21,30 Konser. 

K O l't~ A (4-41,2 m.) ""' 
20 Haber - 21 Pl!k - 22 

23,15 Konser - 23,5lS Haber. 
B U iJ,> A P E Ş 'J'.. E (~30,6 11>' 
ıo Musiki - 14,30 PlA.k ko:ı.scS' i 

Çig&n Musikisi - 19 Konser - 20 

23 Konser - 24,20 Jazb:ı.nt. 

1\1 O S K O V A (18'» m.) :- _, 

17,SO Edebiyat - 18,30 Haber 

Konser - 21 .Almanca :ıte~riyat -
g\llzcc neşrl,Y.at - 22,55 Kwl rJJll 

23,05 Hq.ber. 
v A n ş ov A (Ul2 m.) ı 

13,15 Musiki - 15.20 Orkestre 

16 Konser - li,25 Pl~k - ıs tıı 
23,15 KoDSer. 

Tarih tetkikinden çıkarılacak madiyen genişletmek istediği 
şey: Ferdin desteklerinden birisi kuvvetinden daha az emindir. 
olan küçük devletler, bilakis be - Tebealarının kendisine tapınma • 
şeri şahsiyeti ezmeğe yeltenen sını arzu eder, onları tama· 

Galatasaray izcik:ri 
gitmişlerdi. izcilerin bu 
çok faydalı olmu~tur. 

l"u 1111 ıııt mıımııımımunıımunmnunnııı 1111111mmıııumııı 11ın mııımııumı-

= Yeni tleşriyat 
Samsuna İııummrıııımıuuınıııu11111111ııu1111111.ıumm11111r.1111mııııımıııımıııunııınıı11m111.: Yarın 

seyahnli 

asri devletler yanında, insan için men mal edinmeği İster, çünkü çinde kurulan devletlerse da • 
bir yardımcıdır. eğer onların Allahı olmazsa artık hilde gösterdikleri !iddetin benze. 

Büyük makineler arasına sıkı· kendisinin hiç bir şey olamıyaca • rini harici siyasetlerinde de gös • 
tan bir insan için, sayıları günden ğından korkar. Fransada dev· terirler. Onlar endişe ile olduğu 
güne çoğalan ve ne oldukları bi· let daha başka bir yoldan gidiyor· kadar aç gözlülükle ele daima kuv
linmiyen kanunlara boyun eğ· du. Orada devlet tuiistirnal vetlenmek isterler. 
mek, orduya çağırılmak, vergi- edecek derecede ne bir arzu ve Çünkü kendilerinin kati bir 
ler altında ezilmek az şey değil- ne de bir ihtiyaç hissettiği kuvve • düşünceleri yoldur, aç gözlü· 
dir. tinden oldukça müsterih ve e • lüklerinin sonunda bir korku var -

Materyali.ı.min bir ucubesi o • mindi. dır. Bu iki türlü birlik ara • 
lan bu despot devlet insandan en On sekizind asrın Fransızları sındal<i fark bize şunu anlat\yor 
sonunda ruh ve müfekkiresini de Avrupanın ilk monarşisine ait ki; eski ln~iltere, eski Fransa 
istiyor. Kendi isteğine göre yu - bulunmak ,erefini hiç bir sıkıntı san'at ve edebiyat zaferinin gu • 
ğurabilmek için yenice doğmuş ve hiç bir beşeri meziyetin fe - ruruyla süslenmişti, halbuki bu 
çocukları hatta kız çocuklarını da dakarlığı mukabilinde satın al - yeni devletler düşman r.~zarıyla 
aileden çekip alıyor. Bunlara • madılar. Gene o zamanın in· baktıkları beşer faaliyetinin hep -
deta küçük çocukların kurban gilizleri de hürriyetlerini daha sini belki insan bu yüksek va • 
verildikleri Kartaca ilahları • ziyade garanti altına alan milli sıtalarla kendilerinden kurtulur 
na benziyor. Beşer ruhunun birliklerini zecri bir kuvvet altın· korkusuyla yasak etmeğe yelteni -
her yerde yükselerek ne§vunu - da yapmadılar. Bunun gibi ha - yorlar. Bu büyük tehlikeler kar -
masım meneden bu şekilde ufki rici siyaset aleminde de bu eski şısında bugün medeniyet fikri an -
bir tekamül hakiki medeniyete ta - memleketler o zamandan sonra cak küçük devletlerle kendi kcn • 
mamen zittır. teşekkül edenlerden daha sulh - dilerine sarhoş olmıyacak kadar 

Devlet ferdi yemek için değil çüydüler.. oldukça uzun bir zamandanberi 
belki onu himaye ve siyanet için Tedrici bir tekamülie vücuda büyük bulunan devletlerde ya~•· 
yaratılmıştır. Tabii istidatları gelen Fransa eğer gene açılıp ge • yabilir. Fakat o devletler de 
inkişaf ettirmek kabiliyetinden nişlemeği dü~ünürse gene ona da eğer temsil ettil:leri ki,mseleı·i 
mahrum olarak onları yalmzça büyük bir ihtiyatla yeltenir. Bu kurtarmak istiyorlarsa · daha fazla 
diıiplin altına alan bugünün Al • lunduğu vaziyetten duymuş oldu • kuvetlennıek için o medeniyete 
manyası, şair, feylesof, ır.usi - ğu sevinç ve saadet onu yetiş - muhtaç olacaklar. D.ipr.anları 
kiıinaslarla zengin, beşeri neba • ı medi~i yerlere yetiştirir ve artık tarafındnn mağlup edilememeleri 
tın en güzel çiçeklerini taşıyan kuvvetinden d2't'a ı1zC'!'-lara p.;den için kuvvetlen daha kuvve~li ol· 
baJ1çelerle donatılmış eski Al • bir sihrin hudutlardan dışarı ta! • I maları lazımdır. ı 
r.ı!'nyaya kıyas edilirse, değel'i • tığı gürülür. Çok k?sa z".man i - t Yegenoğlu Rasih 

Yeni Türk mecmuası 
lstn.nbul Halkevinin çıkarmakta 

olduğu Yeni Türk Mecmuasının 

yedinci sayısı Rauf Ahmet, Köp
rülü Zade Fuat, B~rhan Ümit, Ka

zım Nami, Peyami Safa, Yaşar 
Nabi, Sedat Zeki, Salih Murat B. 

lerin makaleleri, Halit Fahri. Fa
zıl Hütmü, Salih Zeki, Hikmet Tur 

han, Münür Müeyyet Beylerin ıi
irleri ile pek zengin olarak çıkmış 
tır. Tavsiye ederiz. 

Faal mektep esaslara 
ve istikbal 

Beynelmilel Terbiye Cemiyeti 
bürosu Müdürü M. Ad. F errierein 
(Faal mektep esasları ve istikbal) 
kitabını muallim Mijnür Raşit Bey 
çok güzel bir şekilde türkçeye çe
virmigtir. 

Faal mektep eşaslarmı içtimai, 
fikri vaziyetini çok iyi tetkik eden 
bu kitabı bütün muallimlere tevsi
ye ederiz. 

Kan tUkürme 

Bursa Verem dispanseri başhe
kimi Emin kaşif Bey taraf mdan 
bu i~imle halk için sıhhi bir eıer 

neşredilmiştir. 

Oz dilimize do§ru 

Bu edebiyat ve dil mecmuası .. 
nm on birinci sayısı dikkate değer 
yazılarla çrkmıştır. 

A l'i it A R A (1 M3 m. l 
12 30 - 13,80 Anlqı.rşpalas orl< 

18 - ıS,40. RiyaS(!.fü:l.Unhur marroQtı 
trcsi: Şerlioz ouvcrture Bcnvenute 

Turlna Danse Fantaisie No. 1, 2. 3 ' 

Bercnadc 1nvane. - 1$,40. - 19 sO 
!on - 19180 - 20,10 Viyolonsel "'oıı" 
Bey tarafından) - 20,10 Aj:ll15 ~ 
hav~ raponı. 

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

12,30 PIA.k - 13 Konser - ıs.40• 
14, 10 Pl~k konser - 16,20 Vl fi 
17,50 Konser - 21,05 Musiki - Z3 

L E t P Z t O (389,fı nı.) -ı 

i,15 JlmnaııUlt - ıs Konser - " 

21,35 Orkestra - 23,05 :Musiki· 

H 0 K R E Ş ( S&U uı.) • 

12 PlAk - 18,Hi Pllk - 11 ~şO 
lS,15 Konser - 20 Konser - 20• 

21,45 Konser - 21,4~ Ha~adis 

it O l\I A (Hl,2 m.> 'ı' 
21 Ttıganni - 21,45 Konser _. 

::::,ıs Konser - 23.~ Haber. ) 
5 .,,. 

B U D A P E Ş T F, ( 550, / 

10,15 Konser - 13,05 Konser .,, 

Çigan or:ıtestresi - 19,40 K-0naer s• 
u:onser - 23 Çiı;an orkcstrcsi -

gan orkcştrc~. 

M O S K O V fi. (IŞOt m.l ~ / 
li,30 Edebiyat - 19,30 Mıısi / 

tıtr 
Fransızca neşrlyat - :!3,05 fls 

Macarca ne§rlyat. 
V A H Ş () V A ( 1412 111.> S 

13,10 PIAk - 16 35 Plll\c - :ı '} 
orkestre - 21 Orkestre konscd ....

mıın - 23,15 Konser - 24 D_V' 

DOKTOR 

Hafız Celll-1 
"teh Dahili haJtalıkları mıı , 

1 foll' Divanyolu N. \18 Te e 
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K İ M S ES İZ .---~mı•ı~mmıl 
36 ıncı ilkmektep hocalarının i stiklal Lisesinden Mustafa Niyazi ı~ 

1 
' '• ııı "' ,,, ' 'ıl ıı ,,:'. ::· ıl :ıı 1·1· '• ' ' ' ,, ,ıl ı: ı i l',., 1' 1 ı 

1 •ılı' t,ı '' ' ! ' 

17 lllaan1 933 .rtakle4en: Selimi izzet Y .eni 12 sözün karşılığı 
__;;-.Eter bu YU..i laza kendini Piyanonun şuh bir na~iyle sar- ve kullanılıflan 

buldukları kar§ilılqar Mümtaz Zeki Beylerin 
buldukları karşılıklar 

illa iıebiJaen a,kolaun sana .. Am· aldı •• Muanın üstünde duran kü - °'1 - KAHA T: T eairgiıı olma· 
OQcl eier.~i de ıeTJDezae, artik çük ıaate töz attı. \Vakit geçiyor· mak, bat dinçliği. Çalışırken beni 
ita an butun bütün ırt.kım uy.rılrr. Clu.. 'li asmak ietediji mektubu aea~n etmeseler ne kadar iyi 0-

.,...,,,,,,r:a .... celecekain yav - yazamıyacaktı. lacak. insanın başı dinç olunca 
... Bir müaclet yüzünü anuçlarınnı her ışey vız.gelir. 2 - Reca: Yalvar 
~ qman iateraeniz hanım· ara9ma alarak durilu.~onra sil· :ma, yakarma, isteme. Yalvarırım, 

ıkinCli. Kenelini bir zamanlar İT& • yakarırım, ıisterim. S - RiSALE: 
~O iıalde hemen yamı gel.. deli, azimli samyoftlu. Halbuki Betikcik . .Bir betikcik bastırdım 
A.-ı ~ır.. Bqiin de yemrıje '!imdi ~ik, ne ka~r zayif olau· diye böbürleniyor. 4- ROŞV.ET: 
...;.°.!!_'-:a belki gelir, onunla ko- gunu f1111etımekteyc:h. Amıifoı,-, ~roz, avanta (raıi-

M ~alemi aldı, mektuba b."!~~dı: yutucu). Anaforcunun biri olduğu 
lıı-~ -··~1&acle ederseniz gideyim Muhterem hanrmflfendıcıgım , ıiçin 0 memuru işinden çıkardılar.-
l~endi, Şefika Hanım bek- "s· · · · ·a l" l b" 

Zait • Artım, ~ yaramaz. Za· 
man • Çağ. Zat • Kiti. Zebun • 
Bitgin. Zebunli~ • tKnran. ~eki. -
Kavrayıf. Zerre • Minicik, uf acık. 
Zeval • Bitme . .Zindan • Karanlık 
yer, zifiri. Ziyan • Elden çıkma, 
yıkıntı. Ziyaret • Yoklama. Züm -

re - Küme. 

33 üncü Ulcmektep hocdlarının 

bıtldukları ka,.,Uiklar 

Zait • Artım, yaramaz. Zaman· 
Çağ, öt. Zat • Kiti· Zebun • Bitkin. 
öingin. (Manisa köylerinde) Ze 
bunküt • Acımaz, kıyan. Zeka -
Kavranf. Zerre • Ufak parça. Ze· 
:val - Bitme, günorta. Zindan - Ka 
ranlık, zifiri. Ziyan • Yıkıntı. Zi -
yaret - Görmeye gitmek. Zümre
Küme. 

Kahir • Ezici, ezen: Ahmet ezi· 
ci bir kalabalığın isteğil ötekiler-' 
den üstün geldi. Kail· lnanma:
N:alan söyliyonım diyordu. ( Gö
nül) ün bu kadar bayağı olduğu

na inanmış değilim. Klll'9.r - Sözke 
mni: 'Ne oldu"? Söz kestiniz mi? 
Karz - Ödünç, iğreti: Orhan ben

den öilünç ola rak yirmi lira aldı.
Kast • Dü_şünerek, kurarak: Kaı· 
:vet. Sıkıntı: Gönlünüzdeki sıkın

tı nedir ef endinı . ? Kubbe - Güm-
~ ıze, gıttınız 11 e 1 yanız ır Kaparozcunun biridir ver '.A.llahnn 
- O :ba tek kart yazdığım ~in kusuruma ver, Hasan kulun öir '.Allahmı der 

,_ .. tka.. Güle güle ıit, 7a· bakmayınız. •. Didar Hanımla o • 

Şliile lüle gel... t v batladığım ilk günler de başka bir şey düşünmez. S -
a.t:_:ni ı· · ktı. urmaga RIVAYE'T: Lakırdı. Öyle lakrrdı-

.1:.::-7~ n e ını 11 • öyle ıersemledim, ki değil yazı 
..._ ~~e, :Senihayla beraber çık - lar dolaşıyor ;Ki aoğrusu inanmak 
111 lf • yazma, hatta ismimi bile yazanıı • 
... il· ıç kOllUfllladan !kapıya gel- çok güçtür. 6 - RIZA: Bo._yun ii· 
~ fi' c__ yacak bir hale girdim . 

... ..._iha kapıyı açtı.. __ .ı bu me, uyma. Boyun iğdinı. Sizin dü- 38 inci Ukmektep hacalanmn 
Ş..J! "Günler geçtikçe, ke&Qimi 

uıy.e, mahzun bir tavırla: şüncelerinize uydum. 7 - .RUH: buldukları karşılıklar 
- Y muhite alıttmnıya ~ıfıyonun · 

~d Al'm aQ.riiıürü, Mvgili ar • Artık eıki Şadiye:yi unutmağa ça· Duyıu, .kut, öz. Ne duygusuz a- ~ahtet. Canavarlık. Vahamet· 
&e&f~nıl De.di •. • lı§ıyorum .. Burada bir ııkıntı de· damsın yahu! Sözün özünü söyle, Kötületmek. Maki. Olan. Va•rta • 
._ idtildi: tr ta f R h h .. n;l. d l ~, b l S ·'' 't ~- ğil, calı-.arak parasını kazanan bir aş ra mı geç. u i:UU\In a Ara bu um. -.:.d a • uç. ~·ecı ·.- · 

- ~u, dedi, bana hemen ;s :r l m!! l 111.-!ı. .kız olma·k istiyorum. Ziya Gök Alp, ~akut rfüirklecinde Veda - A,rdık. ~ethaıı • ,_,üy ece . 
... ~·--~ aıic•dı1111 demeyiniz .. Be • 'A ~ - _,__ d "Muhıin Bey çok nazik.. Bil· ruhım üç ka1'§1lığı olduğunu •söy- •Y.eeika • .- Y_adiıar - ~ag~n. 
ı.lki~ıı .. tanıdıktan aoma, ~ Dem k ;)c W: -e ~ has•• bana kar.•ı fevkalade 1·ihar ler: 1) ~, 2) sur, 8) kut. Eş hay- ~ekin.-.... anı - e 1

• ıc -
..,ı .... olurJWlUZ •• Ninem - .:ı !A -:ı B' · ik N. 
~ hareket ediyor .. Yalnız kaldığı - :vanda otta 1aŞta ve insanda var- ıdan.-ıDuY1JU."Yegine - mc · e-
.ı..__ - ,., • ikimıeyle aı\.kaa a~ ' ' 't:r • 
.:.~ ~-- ,mız zaman, benimle, ..ev~, kızı J· dır. Sur yalnız insanla hayvanlar- ia - ~•üntiı . 
._ ... ~·~· ac:.BQaym • • • l 

J...__ • : • tut l b' .. bb' e il a d CJ7: t . 1 tad 33 'üncü tlkmektep hoca arının ..ı...:.__ --nlta :kim~e ~akınla§lllla· çın u muş ır mure ıy , • a var ır. :n.U ınsan a a a var-
~~ memnunum .. Güle &il· illllWt uzaktbir.akraba gmi değil, dır. Divanı lugatüttürk'te (sayıfa buldukları karşılıl!lar 

Şadiye Hanım" hünnetle :kabul edilmiı hir miaa • !18) eş peri sw·etinde anlatılmak- Vahtet - Korku, ıs11zlık. Vaha-
t.!~ UJar dmedl .. Bir genç lirle ıkonutuleluğu gibi konu,u • tadır . .Kut bu kitaba göre saaaet met - ıKötüle1me. Vaki (Vuku -
ı._ -.,_ ıb.ir ~ •• Kolay ko· 70.r. manasınadır. Ziya· Gök Alpa göre dan) - Olan. v ... ıta - Arabulan, a
.., eitıWınü .a.ı....k .kaıbil .değ.ildi . "Muhıin iBeyin }\)u lOtfüne min· "mukadaes ruh,, manasınadır. So- .raya giren. Vebal • Suç. ll-ecit • 
~·ifallaanla uilfıUS~d.ilebilccek. nettar kalacağım amma, bir tür - siyolojide g~sen (mana) nın kar- Co§mak. Veda· Ayrılmak. Velha-'° i ü kalaınryorum, çünkü kendini şıliğı. (Ziya Gök Alp Milli teteb- ııl • Kıeaaı, çıkarı, ıon. Vesika • 
~ •lır.aeırdi~ erdaııiadi.. sev.dırmege ça1ıfhgım Senihayı oUlar'ltlecmua:>ı -ısa..v.ı: 3, sa~fa: .Kiiıt {:Halk .sözü). Y..ad~i.r .. .Ar-
' kalUdA, eak, ço.k saıç .gö - l.eaden adeta •zakl91tırıyor. 480): 'Y almt 'Türklerinin bu üç oo- ;nutjan. Yakin • t~i, hısım. iYani • 
tı.t. wu Jt.!V W.t.r zatla kar§ılat· "Şimdilik Senihayla şekerren • recclı mh hakkınaaki düşünceleri- Demek ki. Y.icdan. lçduyguıu. Ye 
'~rvet~ Muhıin :Bey .ola· giz. Dofnııu ben fazla yüz venni· ni ;ırilamak i_çin Y akutlarm .haya- gine • Biricik. 
'-"''k --...ı •acjaı,, ..,kak- yormn.. Fazla soktilmıyorum.. tına işlemiş olan Tov.izm dinini ta- 1 inci UlniwldfMI hoedlaTaının 
leti •ğru ~ı .. Mari giz- Burnuma kınnı)"Orum.. :Yalnız nımak ve onların bütün varijğın bulaukltm kar,O.ıl.11.ar 

llırJI ttırJl ı.,ıdJy...._ kenBisini ..ahiden teTdiğimi imu canlı olduğunu hatırlamak lazım-' 
.el Şa~iyeye yol verdi ve arkMın • eiliyorum" o & bana ft1ağı yuka· dır. 8 _ RUHANi: P..a,paa, kutlUk. Orir • Ekıiklik. Oruk -G~.k~-
~ b1.1 mü'-let .k'klt.,. rı ayni ıuretle muamele ediyor .. 9- RUHSAT: izin. Iz verin bize. nan, l:iiiOleı~ yer, görgü bttDı~ı. 
1:.,,. &irince, anaeeine eordu: V'll..-ıyor, Mku1muyor, uz&k ta lO _RÜKÜN: Te--ı L-n_ •v• \Jhte • zerıne -alma. Ukte • u • 

IUE:4, um&e:mıgı v • uı ... ıy··k k Uma D ......... awu enel güzel 'bir 'hamın ilunnuyor. gii_s:lü ad~, IÖ2Ü ıeçer. Ailenin itim· ..,Vl - u ıe . .. ~. - a • 
ttı.ı~' ee11İR miaaf.irler.inden bi- "Onun fazla güldüğünü, çok belkemiği babadır. O öldü mü aile yak, baglanh. Umum • Bütün. Un· 

"4i anne'?. neş'eli olduğunu henüz görme - söker. Oosap tzzet ,istibdat .devri- ıur • Ayrılan öz. Unvan • aan. 
- 8 - dim. Valmz geçen gün odasında nin sözü g eçer adaml dandI. Örfi • Ah,ma, uyma, sert kdllımış. 

Didar Hanım, Şadiyeye: uzun tüy!ü 'küçiik 'kö,Peğiyle oynü· İstibdadın temellerinden ~iri ıFe- l:lzuv • .Pcarça.. &ret - (iündelik, 
-. B yordu .. Şen, tu'h bir çocuk kahka· him Paşa idi. 11 _RÜŞT..· ıJı.iyı" cle.ier. ·.Ülfet • Alıtk•hk. Üstat· 

t'i..... u gece yemekte misafirle- 'J • 1 b:ı __ . ı'"r vl _ --•-'-
_ "'llQ.. ded haı tt v d d ,_ .. t.'d JuL..L. _ı_ k Ar yı ucu. ~.zlet. ,, , llJZUa• 
ıı...:_:r&r, i, bu &eee ıüılenebi - 1 a ıgını uy um. · .-o u eın &YJ1111a, 111 nm: umu• . 
-..._ "Dün de,, ko1tuğun koluna otur: tık iyiyi kötüden ayıracak çağa 6 iııci Ukıneldep boafilar11rm 

fit~ ~ece, Didar .Hanımın miıa • muı okuyordu.. U111lca girdim.. geldin. 12 -RÜTBE: Sıra. kerte, b&tltlıtlı:lrın ikarflltldar 

ta. r1.,...ında Niıır Be,. de ~.ar. Ayak ıeıimi duymadı.. İğilip haaamak, deali. Ufuk. Taneyri. Uhte. Oıt. Uk 
~ye, Şefika Hanıımdaki te- baktım .. Bo11uet okuyordu .. Be- y b - 1 • te • Düğüm. Ulvi. Büyük. Umde 
d., -· .. aen ıon. ra. 'Niın Beyi bir zan öyle mülahazalan var ki, beni a ancı soz enn ak u B ~ k bkla Bağlantı, ana, daf · mum • ü· 

•~eaıftı. hayrete dütürüyor.. Kendieinden ar§ı n tün. Unıur • "°1. Unvan • San. 
'8...4~.iyey~ ..ıo.uun yanııııa dü .. çok büyük ıeyler dütün~or .. Fa- Kadlkö11 Llwi ~,. 
~~~k w tKla vermiflerdi. ıkat ben ıaştığnnı \>elli etmiyo - Örfi • Yuab. .en, türeli. Uzuv • 
'· ~ ,_,.,.lılilar Parça., daL Ücret - Değer. Ülfet • 
~-..... · liinawda oturup oku • -nam..... Belli etmek istemediğimi l'k O Çik 
-~-. Seaiha aaloada piyano aalryor ve bu Wim 4.iraz hotana Naime • f:zgi: Bülbülün ezgisi Alıııklsk, ber.aber 1 

• ~at -
pek şakraktır. Naıt • Olü. Ahme-. bilen. Uzlet· Yalaızhk . ..-du. gidiyor .• 

&.. .... . · 1_1_..!f • • _1ıkl <o.n-.-w> din ölüsü morga kaldırıldı. Naıip - r..t.biltat .-slı:teW Jiocalarının 
~, -••n erua ınunıı .ıı ı· 

'i . , Jenibaıwa Pİ7&IM>llmu nin· ~----------- P~: Zavallı gürledi gitti açwıda ,,,,,...w.,., ~r 
L lilai dinıli,:tnk, iniDd~ duran Ufak T.eralddl ztraat •lr'ketl ( dunya) payı bıı kadarmI§. Nefa· Özür.-Ufuk.- Uhde.- Ulvi-
"'-e 1 h1P kiiıdrna ı.iay.or, Şe- hissedarlarının alacalclar1 ~ • iyilik: Al~ yağın iyiliği- Y.üce. Umde • Ülki. Umum • Ka
~J.J~ -.e P•Aimı Jiiitii - Utak Tera.ldrii Z-waat Tirk A- m .anlatama.m. Nif-.k • Boz.,tur- mu. u ....... - U.V.n • San. Örfi
~~ Şefika Ham, .bu kıt nonim Şirketi hinedtrlarmm elle- ma: Aramız..a bozqtwma soktu- Un~ . Parç.a. Ocret - tmek payı. 
..;;~ ta·..,iyesi Uzerine Mı - rin~~i h~ ~ett~n 1cf1!11d-· lar. Nimet • Alllk: -Ondan gördü- OU.et • .AaPfJD•. Ü6tat - BW.i hat 
~ Ufti.. len tirketın tufıfe laali.de olma- ğiin azuJclar beni kendisine çözül- Wa- Uzlet -- Ukde • Diiğüm. 
1'..; - y•ucaktı?.. undan doı.yı aıf~ o-itti.• va-1 mez bağlarla bağladı. fıfi•m - Di· 1 fnri ilGnflctq ltecaı«nnrn 
~ -~a, Didv Hannsun , ... nın - ziyet.çoiu köylü .olan W.sedarlanu • zi, ura, aüzen, tüzük: Asker dizi 6tilduldarı 1.-.rydıfchrr 
ı._:~ıhayla beraber ,ıeçirdiği ~· diitııtıeleri lldic:eliai ver- ; halin.de geçti.. Kitaplarını .xray~ 
~ &lrılatnıaaı lizımdı .. Halbu· aıifti. Utak iallrikunun .hup.kü j koy pek kanflk. Dünyanın düzeni Vahtet • Ürkeklik, yartıcılık . 

.,o, btuıdan korkuyordu. .Uipleri uumd. oluı 5-ayi Te 1::---ı ·yil·v• ..:1_ 1 ~ .. .,, Vahamet· Korbnçluk. Vaki -O· 
~ ...... ~ . • . uma.uıarm 1 ıgı ·ue o ur. ~ '"'uge ta_ -~uıau.a yerlefti yerl~ı, Maaclio Baukaaınm amvmi beyet 1 

1 
uluk iÇnd tar lan, ol.ajan. Vaaıta .. AracL Vebal-

~.!-ılarını kalbine akrtmıt, hıç• iç~imam~a bu alaet müzakere edil ı ~T ~°!1 B kitabın e:; .. ~ Aiır~ yük. Vecit • Keaclinden 
~ bojaımda diiiümle • mıı ve hııae aeDetlerinin yüzde yüz ".,,. · u or seçme, cotma. Veba - Yumurcak 
...._- ~iyabndan kİmleye hah· olarak vo birdcıı veribnelİDe ma· negı ~e .. bende var. Son yazdrlda- maççaıı. Veleb • Şapaa. Veaik -
..;.~iti iciıa, uabını ger,1iu tu· li imkan görülmedjji takdirde hiı- rmı bır omek olarak bastırdı. Nu- T uıdma k&iıdL Vicdan • Kiti 
S--.......... limdi, bu bayatı anlat· ıedarlara alacıklarmm lnr kumı· mıtk • .. s~z, lilc~r~.ı, aöyleme ıüc~: aözıiiaü. Yadiair - Aadırıcı weı -
., '-tlarıa, coıatak,. asabı nm bu seae ödenmesi, ıeri kalan Onu gonınce sozum tutuldu, hır ne. Y akm • Aruı az. Yani • De • 
' ~. kendini tuı.aı7ac.ak • kıımm da 1934 te bitirilmeai karar şey diyemem. Bizim Alinin söyle- mek iıterim. Yegane - Biricik. Ye· 

lqtırılmııtır. me gücü kuvvetlidir. iı • Umdujuna kavutmamak. 

bet: Bak şu karşıda hamam veca
mi gümbetleri görünüyor. Kudret· 

Güç: Oğlan lstnabulda okutmağa
gücüm ~ok ki.-.- Kutsiyet - Kutlu· 

luk: Neden mi? A.aile aenen şeyin 
her şeyden önce .kutluluğu v.ardır 

anlada mı? ıK.UTban - K"Urban. 
tKur'a ·.-.-.· . 

46 ı~cı ilkmcktep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

Zait - Çokluk, qkm. Zaman • 
Çağ. Zat • -Ki9i, adam. Zebun • :düt 

kün, çile, :yorgun. Zeburiküı-\Çile
li. Zeka: Us. Zerre • Ufaklık, kü· 

çük parça. Zeva l - Sönmek. Zın
dan • kaTanlik yer, -yeraltı. Ziyan• 

Eksiklik. Ziyaret • Yüzletmek, do
laıma. 'Zümre -1<üme, topluluk. 

•.U üncü ilkmektep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

:Vah~et- Canavrahk, yırtıcılık. 

~ ahamet - Korkunçluk, ı<ötülq· 

mek. Vakı - Olmuf, olan. Vasıta• 
Ara'bulucu, yarthmcı, -avadan. Ve· 

bel • Suç. Vecit • CoJma, coJUf· 

Veda • Ayrılma. Y acligar • Arma 
ğan. 

35 ve 57 inci Ukmıhlep hocalımnın 

bıilduldrm lcar,§Wldar 

Zait - Artık. Zat - Kendisi. Ze
bun • Bitkin. Zeka - Tez (iqygu 

vralığı. Zeval - Tükenme, ı~e, 
öğle. ZınClan • KapkaN.nlık, suçlu· 
lar yeri. Ziyan • Kayıp, yoketme. 

Ziyaret - DolaJDla, yoklama. Züm· 
.re - ;öbek. 

6 ıncı UbneNtçp 'hocalanıun 

"buldukları lkar,ılıklar 

Vahşet· 'Orlcme, yabanilik. Va• 
hamet • Korku, '.Zorluk. Vaki • 'Ola· 
gan. Vasrta, bağbayıcı, aracı. Ve
bel • Suç. Vecit - Da.ima. Veba • 
i'.mnrucak. l/e1h • Şaı1mt1ık Veıi· 
ka ıtanrtan kiğn. Y:adigir - :Arma· 
ian. Yakın - 8itijik. Yani - Oyle 
ki. Yegane - Biricik. Yen - Cı:ün· 
.tü. 

5 tincii ill-meKtep fıocalamıın 

1fJUld11kları karşilildar 

Vahıet • Ür~ _yabanilik. Va
hamet· Korkunçlak. V&ki. Olan. 
Vasıl& • Orta. Vebal - Suç, yük. 
Vecit· Knedinden geçme. Veba· 

Yumurcak Veleh - Şaşkınlı'k. Ve
"lika ·tanıtan. Vicdan • Yüre"k duy
guıu. Yadigar - Armağan. Yakın• 
Çabuk, l>iti§ik, iyi anlama. Yani • 
Demek lti. Y.egine • Btrit:ik. Yeiı • 
Ozüntii. 

Tatbikat mektebi hocalarının 

brıltlıı'Han "arşılıkfar 

Zait • Artık. Zat • Kendi. Ze
bun - DüJkiin. Zebuküt • Düıkün• 
cü. Zeki • Us. Zerre • Minik. Ze· 
val • Yok c!mak. Zındaıı - Karan• 
lık yer. Ziyan - ltimıek. Zümre • 
Küme. 

(Devamı 10 uncu sayıfada) 



Sayıfa: 6 

Cümhuriyet Merkez 
Bankasında 

Dün Ankarada umumi heyet içtimaı 
yapıldı, nizamname-

nin bazı maddeleri tadil edildi 
ANKARA, 16 (A.-A.-) - Cüm

huriyet Merkez Bankası heyeti u
mumiyesi bugün saat 14 te fevka
lade ve alelade olmak üzere iki iç
tima yapmıştır. 

Başvekil İsmet Paşa Hazretleri
le Maliye, lktısat, Gümrük ve İn
hisarlar Vekilleri, C. H. Fırkası 
Katibi Umumisi, 1ş, Emlak ve Ey
tam ve Ziraat Bankalarının U
mum Müdürleri ve diğer hissedar
ların dörtte üçünden fazlası hazır 
bulunmuştur. 

Fevkalade celse Banka idare 
Meclisi Reisi Nusrat Bey tarafın
dan açılmış, İdare Meclisinin ra
poru okunduktan sonra teklif edi
len tadilatın müzakeresine geçil
miştir. 

Nizamnamenin 57 nci maddesin 
deki sülüsanı ekseriyet tabirinin 
fÜmul derecesi üzerinde kısa bir 
münaka,ayı müteakıp bu tadilat 
aynen kabul edilmiştir. Tadilat 
şudur: 

1. - Nizamname esasının 32 n· 
ci f ıkrasınm 2 nci cümlesinden 
sonra "Ancak Banka Heyeti Umu 
miyesi, tediye edilmiş sermayenin 
yüzde 15 i nispetini yüzde 25 e ib
lağ edebilir.,, cümlesi ilave olun
du. 

2. - Nizamnamei esasinin 72 
nci maddesindeki "yeniden inti
hap edilemezler,, cümlesi "aradan 
.bıt senelik fasıla geçmedikçe yeni
den intihap edilemezler,, şeklinde 
tadil edildi. 

kalara avans verebilir 
"Ancak banka, bu muameleleri 

11 inci madde mucibince hazine 
borcuna mahsup edilecek mebla
ğın beş milyon liraya baliğ oldu
ğu tarihten itibaren ifa edebile
cektir.,, 

4. - Nizamnamei esasinin 13 
üncü maddesinin B fıkrası şu su· 
retle tadil edildi: 

B) Bankalar tarafından tevdi e
dilecek ticari senetleri iskonto ey· 
lem ek ve 32 nci maddenin E f ık
rası mucibince avans vermek için 
lüzum ve ihtiyaç nispetinde emis
yon yapabiliri. Bu suretle çıkarı
lan banknotların tedavülü de mec
buridir,,. 

5. - Nizamnamei esasinin 13 
üncü maddesinin son fıkrasına şu 
hüküm ilave olundu: 

"32 nci maddenin E fıkrası mu
cibince verilecek avanslar muka -
bilinde yapılabilecek emisyon 11 
inci madde mucibince hazine bor
cuna mahsup edilmiş mebaliğin 

yüzde ellisini tecavüz edemez,,. 
Alelade içtimada, yıllık idare 

Meclisi ve mürakıp raporlarile kar 
ve zarar hesapları ve bilanço oku
narak aynen kabul ve idare Mec
lisi ibra edilmiştir. 

Umum Müdür Muavinliğine ta
yin edilen Cevdet Beyden münhal 
İdare Meclisi azalığına B ve C his
selerine malik milli bankalarla şir
ketler mümessilleri tarafından Em 
lak Bankası Ankara Merkez Mü-

3. - Nizamnamei esasinin 32 dürü Reşat Bey seçilmiştir. 
nci maddesinin (E) fıkrası aşağı- Kabul ve tasvip edilen yıllık ida 
daki şekilde tadil olundu: re meclisi raporuna nazaran bu se-

"Banka; devlet, vilayet ve bele ne hissedarlara tevzi edilecek kar 
diyelerin borsada mukayyet tah- yüzde 8.26 nispetindedir. Kazanç 
vilatlarına mukabil azami yüzde vergisi ve gelecek seneye bırakı-
80 nispetinde ve diğer kote edil- lan santim küsuratı çıkarıldıktan 
mit st.ğlam tahvilata yüzde yetmiş sonra beher hiaseye 514 kuruş düş 
nispetinde ve üç ay vade ile ban- . mektedir. 

Giresunda bir afet !!Silolar kime yapbrılacak? 
ANKARA, 16 (A.-A.-) -

GiRESUN, 16 (A.A.) - Şehri- Memleketimizde yapılacak olan 
mizde dün akşma saat 6 da şid- siloların mütehassıs firmalara iba
detli bir fırtına çıktı. Kasırga ha-

1 
lesi için teşekkül eden komisyon 

linde bir saat kadar devam eden dün Vekil Muhlis Beyin Reisliğin
rüzgar kiremitleri, levhaları uçu- de toplanmış ve bu münakasaya 
rarak yıktı. Camlar kırıldı. Elek- girmesi muvafık görülen firmala
trik tellerinden birinin kopması Ü· rı seçmiştir. Silolar için komisyo
zerine şehrin bir kısmı karanlıkta nun tespit ettiği şartnameler bu 
kaldı. Bu esnada zuhur eden yan· firmalara bildirilecektir. Silolar en 
gını söndüren itfaiye büyük bir iyi şartları dermeyan edenlere top 
tehlikenin önünü aldı. Yarım saat tan ihale edilecektir. Silolar altı 
evel limandan kalkan üç yolcu yedi ay içinde bitirilecektir. Silo-

larla memleketimizin zirai, iktısa· motörünün akıbetinden henüz ha· 
di sahadaki büyük bir boşluğu dol 

her ahnamadı. 
durulmuş olacaktır. 

Büyük paskalya lsviçreli profesörün 
konferansı 

VAKiT 17 Nisd 

Rusyadaki casusluk nasıl olmuş l 
<&§ ıaratı birinci aayıtada) al, Metrovikers müessesesinin mes - İşkenceye maruz kal 

Bu adamın ifadesine göre uliyetini tespite dairdir. mı? 
Thornton, Rusyaya yaptığı bir M nkh ·· ·1 b H o ouse, muessese ı e unun - ayır.. ..:liı 

çok seyahatlerde askeri hareket • bazı mümessilleri değil ceza kanu- - Moskovada buluna~ lns;; 
ler ve nakliyat hakkında mufas • nunda yazılı fiillerle müttehim ba- lerden hangisi size şimdı hak ti 
sal malumat edinmiştir. Thorn • zı Sovyet ve İngiliz tebeasmın ad- söylemekliğiniz için taJiıııat f ııı 
ton, Sibiryada bulunduğu zaman liye huzuruna getirildikleri husu • di? Ben size talimat ver~n~ ~eb~ 
fabrikalardaki istihsalatın mahi - sunu kaydetmektedir. çin şimdi böyle söylediğını:ıı 
yeti, bilhassa Perm'de askeri le - MOSKOVA, 16 (A.A.) - Tas 
vazım yapan fabrikanın çikardığı ajansı bildiriyor: 
şeylerin miktarı hakkında malu • Mahkeme maznunların isticva
mat toplamıştır. Zaten Thom • hına devam ederek Moskova elek
ton, Perm' e sırf bu şehirdeki trik istasyonu müdürlerinden Zo -
fabrikanın faaliyeti hakkında ha· rine dinlenmiştir. Zorine Thorn -
her ve malumat almak için gel - ton'un evvela kendisinden gizli 
miştir. haberler topladığını, sonradan şir-

Oleinik, Thornton ile Monk • ket tarafından verilen makineler
house'un kendisine yaptıkları deki sakatlıkları saklamağa me
teklif üzerine İngiliz bankasında mur edildiğini ve nihayet kasten 
hususi bir hesabı cari açtırdığını, makinelerde bozukluklar yaptığı
biriktirdiği 2.000 rubleyi bu a • nı söylemiş ve bunun için Thorn -
damlar vasıtasile o bankaya ya • thon' dan para aldığını ikrar etmiş-
tırdığını da söylemiştir. tir. 

Oleinik, ifadesine devam ede • 
rek, Metro Vickers şirketinin 
Moskovadaki ırJJmessilinin bu he -
sabı cariden kendisine 10 lngiliz 
lirası aylık verdiğini ve aylık cüz • 
danının Thornton'da bulunduğu -
nu da beyan etmiştir. 

Moskova, 16 (A. A.) - Bakü
da gaz türbinleri tesisatı yapan 
ecnebi Cushy, aleyhinde ileri ıü· 
rülen ithamları reddetmiştir. 

Rus şahitlerden Olesinik Bakü
daki tesisatta Cushuy'ın ihmali 
yüzünden bir bozukluk ve tevek -
kuf olduğunu temin ettiği vakit 
Cushuy ayağa kalkarak "Olesinik 
yalan söyliyor,, demiştir. 

Monkhouse' a sorulan bir suale 
verdiği cevapta cereyan eden iş -
ler hakkında malumat vermek ü -
zere her sene lngiltereye gitmiş 
olclu~unu \kr.a.r et,....;,, f,. lı--" ı.:T 

bir vakit te casusluk yapmadığını 
temin eylemiştir. 

Monkhouse bir çok elektrik 
santrallarında arızi sakatlıklar 

olduğunu, bunların tamir edildi · 
ğini, fakat bu bozuklukların e • 
hemmiyetli bir mahiyette olmadı • 
ğını söylemiştir. 

iddia makamı Monkhouse'un 
ilk tahkikat esnasında verdiği ifa -
deleri okumağa başlayınca Monk • 
house müddei umuminin sözünü 
keserek, "Ben o sözlerimi çoktan 
geri aldım. 18 saat süren sorgu • 
lardan sonra çok yorgun ve halsiz 
düşmüştüm.,, demiştir. 

MOSKOV A, 16 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Gregory'nin isticvabından son
ran maznunların isticvabının bit -
tiği bildirilmiştir. 

Müddeiumumi, bir çok hadise· 
ler sayarak Thornton ile Monkou
se istintakın uzun sürmesini ileri 
sürerek haklarındaki ithamları 
atmak istediğini ispat etmiş ve bu 
teşebbüsü suiniyet diye tavsif ey -
lemiştir. 

Bunun üzerine Monkhouse on 
sekiz saat istintak hakkındaki be
yanatını geri alarak bu yanlı, be -
yanatından dolayı mazur görül • 
mesini mahkemeden rica etmiştir. 

Thornthon, Zorine tarafından 
ileri sürülen sakatlıkların arızi ol
duğunu iddia etmiştir. 

Bakü' de fabrikaları kurmağa 

memur İngiliz mühendis Cushny, 
Bakü' de bir çok senedir çalıştığı -
nı ve işler hakkında ve Sovyet 
Rusyayı alakadar eden meseleler 
hakkında Monkuze' e malumat 
verdiğini itiraf etmekle beraber 
Kızıl orduya hususi bir alaka gös • 
termis olduğunu ve tahribat ıçın 

rüşvetler dağıttığını inkar etmiş -
tir. 

Metro Vickers'in memurların • 
dan Olenik, Thornthon'un ken • 
disine tahribatın kat'iyyen nazarı 
dikkati celbetmiyecek bir surette 
yapılmasını söylediğini ve Cushny 
nin de Bakü' de bu talimat daire -
sinde senelerdenberi böyle tah -
rıoa\ yo.pıuı'l? uıuu!(uu<i u'ı\ au ha~ • 

b 'f ""'' "'· 11 ı "..ı '..J '1 tir. Cushny u ı aaeyı reuaet -

miştir. 
Metro Vickers'in Moskova mü

messili Monkuz, şirkete verdiği 
raporları tanzim için şirketi alaka
dar eden bütün meseleler hakkın
da malumat topladığını, Thorn -
thon ve Cushny'nin istihbar me • 
murları olduklarını ve şirket tara • 
fından verilen malzemenin çok 
fena bulunduğunu itiraf etmiştir. 

MOSKOV A, 16 (A. A.) -
Tas ajansı bildiriyor: Senayi sui • 
kastçılarının bugünkü muhake • 
mesnide Vikersin Moskova büro -
sunda kadın katip olan Kutuzova, 
evvelki ifadelerini teyit etmiştir. 

Bunun üzerine istiçvap edilen 
Thornton Kutuzova ifadelerini in • 
kar etmiştir. 

O zaman müddei umumi bun • 
ların müvacehelerine ait zaptı o • 
kumuş ve Thornton: Bu zabtı im -
za etmekle hata etmiş demiştir. 

Müddei umuminin okuduğu 

zabıtta Thornton şöyle diyor: 
"Dördüncü fırka müstesna ol • 

mak üzere, ittihamı kabul ediyo -
rum.,, - Dördüncü fırka tahriba • 
tın teşkil ve tatbikine ait fıkra • 
dır. -

yorum. ffJ 
Thornton bu süale cevaP 

memiştir. llof 
LONDRA, 16 (A. A.) - .,Jtl 

ter ajansının Moskovadaki ~ ~ 
biri tarafından gönderilen bit 
grafdan anlaşıldığına göre b~ 
bah muhakeme celsesi açılır .ı.I 
ma2 hakim Merich mazn~ 
biraz evvel kendisine bilA 
verdikleri vesikayı muhake . f 
kabul edemiyeceğini, çünk~1 f vesikanın makinede yazıhıll!I 
alakadarlar tarafından imza 
memiş olduğunu söylemiştir. 

Movkhouse'in avukatı J{o~ ., 
dov r.ıüekkili tarafında~ ,,e . ~ 
ve sadece teknik mahiyette 
suali havi bulunan bir listeyi ııı; 
hakemede okumasına müsaade 
mesini reisten istemiştir. b' 

Müddei umumi VyshinskY 
dileğin kabulünden evvel bıı j 
varakasının - kanuni mera• l' 
uymaz bir noktayı havi olııP 0 

d ~ 1 1 . . tel ma ıgının an aşı ması ıçın -
kiki gerek olduğunu söylemit~İt~ 

Reis bu listeyi tetkik ettıkt 
son sırf İngiliz şirketine ait ol~ 
okunmasına bundan sonra IPiitl 
ade etmiştir. 

Bu liste okunup bittikten so~ 
içindeki suallerin tetkiki için cel 
saat 17 ye kadar tatil edilmittit· . 

Londra, 16 (A. A.) - M. M~ 
donald, Amerikaya stitmek ~ 
bındıgı tserengarıa vapurıJ fi 
yolculuğu esnasında Mos1'0 

muhakemesinin safhaları ve di~ 
mühim meselelerin inkişafll 
hakkında hariciye nezaretio" 

k d o • alA 'l e•'ıP en ısıne m umat verı Dl ,1, 
temin edecek hususi tertibat 
dırmıştır. / 

MOSKOVA, 16 (A. A.) .. . 
Metro Vickers şirketinin ıı>~, 

hendisleri davası dolayısile hıır' , 
· k · · M L"t . f ·1 tıı cıye omıserı . ı vıno ı e , 

giltere sefiri arasında geçen 1'0 , 

nuşmalar bugün gazetelerde ııtf 
rolunacaktır. 

Almanlar 
Bir Fransız istihkamııııı' 

resmini alıp kaçtılar e· 
STRASBURG, 16 (A.A.) ........ J,, 

l P . . . ..dıl c 10 de arıs gazetesının ya.- "1' 

Dün hıristiyanların ·en büyük 
Paskalya günüydü. Bu münasebet

le Ortodoks, Katolik, Protestan, 
şehrin muhtelif taraflarındaki bü

tün kiliselerde sabaah kadar ayin 
yapılmış, bilhaaşa Fenerdeki Rum 

Patrikhanesinde de büyük bir ayin 
yapılmıştır. Bu ayin Patrik Efen-

di tarafından bizzat idare edilmiş 
ve çok kalabalık olmuştur. 

Dini adet olduğu için ayinden 
sonra Kilisedeki Ortodoks Rum· 
ı. tarafmdna Patrik Efendinin e-

lsviçrenin Neuşatel darülfünu
nun& mensup bir talebe ve müder
ris gurupunun şehrimize geldiğini 
yazmıştık. Bu grupla beraber ge
len profesör Baver yarın Galata -
saray lisesi konferans salonunda 
saat on beş buçukta bir konferans 
verecektir. Konferans mevzuu 
"lsviçrenin 19 uncu asırda teka
mül ve inkişafı,, dır. Bu konfe • 
ransta talebemiz ve ilim adamla • 
rımız bulunacaklardır. 

Maznun Monkhouse ehli hibre 
komisyonuna on sual s.ormuştur. 

Mahkeme bunlardan sekizini 
kabul ederek komisyona tebliğ et
miş ikisini reddetmiştir. Bu iki su· 

Fakültesinde 
Hukuk fakültesi imtihanlari ta

limatnamesinde tadilat yapıldığı 

yazılmıştL Öğrendiğimize göre ay
ni fakülteye ait harçlar nizamna -
mesinde de tadilat yapılmıştır. 

Yeni şekle göre talebe tedris üc -
retini Nisanın yirmi dördüncü gü • 
nüne kadar vezneye yatırmazlarsa 
imtihanlara girmek hakkını kay -

na göre Strashorug'un bir kaÇ b~ 
lometre cenubunda çok vahi~ 41 
hadise olmuştur. Bu ayın .ıı '~1 
saat üçe doğru üzerinde Hıtler oril 
rağı olan iki Alman roIPorİ' ,sf 
Fransız sularına girerek f~ 
sahillerine altı metre kadar . ti~' 
laşmışlar ve yasağa rağmen 11 

/) 

kamların resimlerini alaral' 
man sahillerine dönmüşlerdir· 

Thornton, kefaletle tahliye e • 
dildiği tarih olan 4 Nisanda 
tanzim edilmiş bulunan bu zabtı, 

yorgunluk neticesinde verdiği ifa • M. Heriyo Vaşingto11' 
delere müstenit olduğunu ileri SÜ • hareket etti ,t 
rerek, iptal etmek istemektedir. PARIS, 16 (A.A.) _ M. ~e et' 

Müddei umumi, Thornton'un ot Haver limanına gitmek "~· 
her gün istiçvap edilmekle bera · Paristen ayrılmıştır. Bur~da':ıı <(I 
her ilk ifadesini hiç bir vakit iptal zartesi günü vapura bıneG 
etmediğini ve bunu mahkemede Vaşingtona gidecektir. 
dahi şimdiye kadar bildirmemiş • • • • 

11
Jef 

olduğunu söylemiştir. IIzmır lısesınden yetışe el' 
Müddei umumi Thornton'a şun- İzmir Lisesinden yetitenle~ 

ları sormuştur: miyeti tarafından Perşenıbe f11' 

li 3pülmüf, Patrik Efendi de ken· 
dilerine kırmızı yumurta hediye 
etmiştir. · 

İsviçreli müderrislerle talebeye 
Çarşemba günü saat 17 d~ de Da
rülfünunda bir çay ziyafeti veri • 
lecektir. bedeceklerdir. 

- Hakkınızda her hangi bir saat on yedide Beyoğlu Hallı. "1 
tazyik icra edildi mi 1 kası salonunda bir çaY. ziyafeti 

- Hayır. rilecektir. 
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Memleket Ha·berleri 
günleri ve pazarlar Hayır günü: Kon- tesisatı yapılıyor 

J 
ferans ve hasbihal 

-~. l 
Buraa, 14 (Huıuıi) - Halkevi 

bugün bütün Bursa mahallelerin • 
de alaka uyandıran çok güzel bir 
hareket meydana getridi. Bursa • 
nın iki semtinde toplantılar ya • 
pıldı. 

Bu hareket, büyük bir hayir 
tetkilatının temeli olacaktır. Bu 
tetkilatı Halkevinin içtimai yar -
dım tubesi üstüne almıştır. Her 
yıl Kurban bayramından sonra 
aelen ilk cuma (Hayir günü) ola· 
rak kabul edilmiştir. 

-.r9-

likife11ı_rc1_e-kurulan pazarlardan 

;\' tr~KIŞEHIR, (V AKIT) -
lrii ... ı 1 ~r ve köylüler burada hafta 

bir manzara 

Bugünkü başlangıç, beklenildi • 
ğinden daha büyük bir alaka ile 
halk tarafından çok müsait tekil -
de kartılanmıştır. Halk, bu hare • 
kete candan ittirak etmek, bunu 
benimsemek arzusunu göstermiş .. ....... eruı· . l 

\eıi . 1 töy e •ayarlar. Cumar· 
ıa.,' ;•rey, Gireyteıi, Demek, Pa-

' ~arteıi, Cuma. 
1) 

l'e Ç emele ve pazar dedikleri Salı 
hlt ~ha günleri Eıkitehirin 

1) balık günleridir. 

libı ~ günlerinde köylüler bü'lad Pazarda ıatmak üzere 
hrt lklan tavu'k, yumurta, yo-
"htbeYnir, yağ ve sebzeleri o gün 

lan Pazara tqırlar. 

~~&ınba E.kitehirin pazar 
(Ji illa riinüdür. O sabah tehrin 
it~ Yolu) denilen büyük ve 
~ C&ddesi üzerinde sebze pa -
len Jq.~lur. Pazardan her isteni· 
dGr,fetı Ucuzca almak mümkün -

8u 
~ lene ıebze, yumurta, pey -

, )o" 
lliı~ hrt ve yağ geçen senelere 
~ e daha ucuzdur. Pazarda 

1lıtanın taneıi kırk paradır. 

l<ollya ·ı A • • • 

vı ayetının yenı 

1\ bütçesi 
~~A •. 1.s (A.A.) -Vilayet 
~· ~eclıaı huıuıi muhasebe 

~ ~1 ~,132,907 lira olarak ka· 
ta.- 1!tır. Huıuai muhasebeye 

'-if, 2; llafia itlerine 30,304; ma
~ 365,143; ziraat ve baytar it· 

tae~~e. aan'atlar mektebine 
aoı83s., •thbat ve hayır itlerine 

S ' .. llıuhtelif masraflara yar -
~, "~Utekait muallimler maafı 
1-"~Ye 103,829 lira ayrılmıttır. 
~ de olan ikinci kısımda ).}.. ltıaia .. 
~.?ıQ. r ıçın 29,260; yol itlerine 
~ ' mekteplerin intaatma 

18,~ l' Seydiıehir, Ereğliye de 
~'?"•tefrik edilmiıtir. Umu· 
lae, ı· ı .. 933 ıeneai yol vergisini 

~' l' :. ~İt bedellerini Haziran 
tit. tnııani olarak kaıbul etmiı· 

~· 
ır kadın bozağı doğurdu 
ICo~ 

1'liıi11 )ada çıkan Babalık refiki -
ti~İae ~-z~ıiuıa. göre Benehirde 
ıatı d llııaıncıe bir kadın bir bu

~~Urın\l!tur. Bu buzağının 
~de btr-b bedeniyeıi tam olduğu 
~ ;ı.. d' kafada dört göz iki a-
• .~ d'~ ' ' İtti ~ 1 burun, bir alt çene 
~ o)" vardır. Ağızları yan
~ :. ~it Ye üıt dudakları 
~de ~.birine bititik ve ağız 
~ette ~: damak vardır. Bu 
~ ..__ k~ç ~aat yaıamıt ve 

--.enııttir. 

Beyaz peynirinin okkası otuz, yo
ğurtun •bakracı yinni bet, inek 
yağının okkaıı yüz kuruştur. 

Pazarda balık ve meyvada sa
tılır,. Deniz ve tatlı su balıkları 
sarfiyatı da artmaktadır. Deniz 
balıkları İstanbul ve İzmitten ve 
meyvalar (Sakari) küyünden ge· 
tirilmektedir. 

O gün tehrin diğer yerlerinde 
de sığır pazarı, odun pazarı kuru· 
lur. Bu pazarların tekli aebze pa
zarına benzemez. Sebze pazarın -
daki seyircilerin kalabalığı sığır 
ve odun pazarındaki alıcılardan 

çok fazladır. 

Belediye her sene pazarcılara 

yeni ,ekiller verdirmekte ve paza· 
rı da ıslah ettirmektedir. Odun 
pazarıyla sebze pazarı islah etti· 
rilen pazar yerleri arasındadır. 

işte yerli ve köylülerin Pazar 
dedikleri çarıamba günlerinde Es
kişehir büyük bir şehire ve pana
yir kurlan yerlere benzer. 

Beyşehirde davarlan 
zehirliyenler 

BEYŞEHiR, (V AKIT) - Ka
dir çavut ve Seyit Ali isminde iki 

tahra köy davarlarının ekinlerine 
zarar yaptığını bahane ederek 

yağ, tuz, zehirden bir mahlul yap
mıtlar, davarların otlıyacakları 

mahallerde tqlar üzerine döke • 

rek 200 koyunun telef olmasına 

sebebiyet vermitlerdir. Köy muh· 

tarı meseleyi hükumete haber ver· 
miş, failler mehkereeye teslim e· 
dilmiştir. 

Zonuldak iskelesi 
Zonguldak Belediyesi çok ıyı 

çalıı.maktadır. Belediyenin 1932 
senesinde yaptığı en büyük itler

den biri iakeledir. İskele seksen 
altı metre uzunluğunda ve iki kat· 
lıdır. 4 7bin liraya malolmuttur. 

Belediye bütçeıinin müsaadesi
ne göre iskelenin gelecek sene elli 

tir. 

On iki yerde verilen konferans 
ve yapılan hasbihaller, kadınlı 

erkekli kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından dinlenilmiştir. Top • 
lantıların iyi olmasına havanın 
güzelliği de yardım etmittir. 

Hasbihal yapan hatipler Hal -
kevinin ne yapmak istediğini açık 
bir dille halka anlatmıtlar; ço • 
cuklarımızı, gençl~rimi~i ve düt -
künlerle fakirleri kucakhyacak o • 
lan bu te,kilatın naııl yapılacağı • 
nı izah etmişlerdir. Bugünkü ses • 
siz ve mfüevazi tezahüratın yann 
için çok künetli J;iı' hayir teşkili • 
tına temel taşı olduğu kanaati u -
mumidir. 

Giresunda ağaç bayramı 
GiRESUN, (V AKIT) - Ha • 

valar bir zamandır bozuk ve fırtı· 

nalı olduğu için ağaç bayramı an· 
cak bugün yapılabildi. Kıtla mey· 

danında toplanan kalabalık bir 
halk kütlesi karşısında nutuklar 
söylenildi, tezahürat yapıldı. 

Denizli halk evinde 
DENiZLİ, 16 (A.A.) - Bu ge· 

ce Halkevinde bir toplantı olmu' • 
tur. Bu toplanmada Denizli meb· 
usu Necip Ali Beyle Halkevleri 
faaliyeti hakkında samimi hasbi
haller yapılmıştır. 

Elazizde dahili istikraz 
tahvili sahşı 

ELAZIZ, 16 (A.A.) - Ergani 
demiryolu istikrazının Eli.ziz vi -
)ayetine gönderilen miktarı halkı • 
mız tarafından bir misli f azlasile 
ve şükranla satın alınmıştır. 

Konya Ticaret odasında 
Konya ticaret odasında vilayet 

iÇinde yetişen hububat ve dokuma 
itlerini gösteren bir meıher açıl • 
mıştır. 

metre daha uzatılması kararla, - Adanadaki iflas meselesi 
mıttır. 

Adanada bir müsamere 
ADANA, 16 (A.A.) - Halkevi 

temıil ıubeai zengin programlı bir 

müsamere vermiıtir. Müsamere 
çok muvaff a:kiyetli ve parlak ol· 

muştur. Temsil komitesi reisi Muh 

lis Beyin bir muıahabeainden son
ra İkizler piyesi ve Zor nikah ko

medisi muvaffakiyetle temsil edil
mittir. 

Adanada Ağa Zade Hulusi Be· 
yin alacaklılarına senet muhtevi· 
yatına göre yüzde bet miktarında 

daha para verilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. Bu paraların dağıtılmasına 
bir kaç gün içinde başlanacaktır. 

Bununla alacaklılara timdiye ka .. 
dra dağıtılan miktar yüzde kırk 
bire varacaktır. Mayısın ikisinde 
alacaklıla:ra ıendikler toplanarak 
son bir karar vereceklerdir. 

Bunar.ın en güzel vt: en z~n~.n 

ka,a'>ası ola.:ı lnegölde yeni bir 
hayata oallang.~ teşkil , .. J.:-cek e • 
lektrik tesisatınnı temel atma me • 
raıimine Vali Fatin Be.y tarafın • 
dan söylenen bir nutukla bugün 
saat 11 de başlanmıştır. 

Elektrik fabrikasının kurula • 
cağı yerde büyük bir ahali toplan · 
tı11 kartısında Vali Bey söylemiş 
oldukları nutuklarında 10 senelik 
Cümhuriyet idaresinin halka kar • 

'ı nasıl bir baba şefkatile hareket 
ettiğini ve eski devirlerle kıyaı e • 
dilemiyecek surette ülkemizi şen • 

lendirmek için elinden gelen gay • 
reti ne suretle sarf etmekte oldu • 
ğunu anlatmıt ve büyük liderimiz 

Gazi Hazretlerinin isimlerini 
minnet ve şükranla anmıştır. Va • 
li Bey ayni zamanda elektriğin 
medeniyet üzerinde olan tesirin -

den ve memlekete temin edeceği 
faydalarından bahetmiştir. Vali 
Bey; kaza encümeninin uzun 
zamandanberi bu elektrik ışını 
ba9armak için azami gayret sar • 
fettiklerinden takdirle bahset • 

miştir. Vali Beyin nutkuna 
belediye reisi Ali Bey, mukabele 
ederek memleket namına bu ha • 
yırlı itin temel atma merasimine 

Tarsusta 
Bir çadır basıldı, üç kişi 

yaralandı 

Tarsus, (Hususi) - Burada bir 
ça~ır basıldı; çadırda oturanların 

paraları alındı; hadise esnasında 

üç kiti yaralandı. Vak'a töyle ol· 

du: 
Ali F aki köyü ile Çatalca köyü 

arasında Kevsereli atiretinden ka· 

ra Mehmet isminde biri vardır.Bu 

iki köy arasında bir çadır kurmuş· 

tur. Kendisi koyunculuk yapar ve 

Süleyman, Ahmet isminde iki ar • 

kadatile beraber burada oturur. 

Evvelki gece Kara Mehmet A • 

ğa itlerini bitirip gene çadırına 
girdikten sonra Ali Faki köyünün 

bekçi ve at sürücüsü altı arkadaş 

çadırı basmıtlardır. 

Kara Mehmet Ağa evvela buna 

teşriflerinden ve daima teşvik ve 
muzaheretlerinden dolayı tefek -
kür etmiştir. Mütaakiben kay • 
makam Ekrem Bey elektrik nu • 
runun memlekete saçılıtının ba, • 
langıç günü olan bugünü kutlu • 
larken pek yakında orta mektep 
binasının da temeli atılacağını 
söylemiştir. 

Nüfusu 12 bini geeçn İnegöl 

kasabasında elektrik tenviratı ev .. 
veli 73,5 beygirlik bir dizel mo -
törüyle hareket eden alternatör 
vasıtaıile temin edilecek ve bir ıe -
ne zarfında ilave olarak 100 bey -
girlik ikinci bir dizel alternatö • 
rü grupu birleştirilecektir. Elek -
trik projesi elektrik mühendisi 
Hasan Halet Bey tarafından ya -
pılmışıtr. Tesisatı 20 senelik iş .. 
letme işile birlikte Bandırma ka • 
sahasının işleme imtiyazını alan 
U. S. T. l. şirketine verilmiştir .. 
Bu şirket Murat oğlu Faik ve 
Behçet Beyler tarafından idare e -
dilmektedir. 

İnegöl gibi çalışkan ve müstah -
:$il bir şehir için elektrik tesisatı • 
nm büyük bir servet amili olması 
itibarile bunu meydana getiren bu 
T ürk müteahhitlere muvaffaki • 
yeller dileriz. 

Hamdi 

Tren kazası 
iki memurla bir yolcu 

yaralandı 

Adanada Çiftehanlarla Pozan .. 
tı arasındaki yarmada bir tren ka· 
zası olmuftur. Tren Çiftehanlarla 
Pozantı arasından geçerken bat 
birdenbire çökmüt ve bet vagon 
yoldan çıkmıthr. Bu vagonların 

bir kısmında yolcu ve efya dolu, 
bir kısmı da bottu. Kazada iki 
tren memuru ile bir yolcu muhte
lif yerlerinden yaralanmıtlardır. 

Kazadan sonra Pozantıdan bir 
yardımcı tren giderek aktarma 
yapılmış ve bu tren yola devam 
etmiştir. 

Nafia mühendisleri kaza yeri -
ne git.~işler ve derhal tahkikata 
başlamıtlardır. 

Son yağmurlar yüzünden top • 
rağın gevşiyerek kayması yüzün • 
den kazanın vukua geldiği tahmin 
edilmektedir. Hattın tahkimi ame-mukavemet etmek istemit; fakat 
l iyatına baslanmı~tır. 

haydutlar Mehmet Ağayı başın · 

Muğla'da dahili istikraz 
sahşı 

MUGLA, 16 (A.A.) - Ergani 

dan ağır ıurette yaralıyarak yere 

sermitlerdir. Bundan sonra çadıra 

dalan çapulcular kara Mehmet A· 

ğanın 70 lirasını alrnı~lar ve Meh· 
dmiryolu hisset senetlerinden gön· 

met Ağanın arkadaşı Süleyman A 
derilen miktar tamamiyle sabi • 

ğayı boğazından yaralamışlardır. mıştır .Dahili istikraza çok rağbet 
Haydutlar çadırda uçuncü a • vardır. Satılmak üzere ikinci bir 

dam olarak Ahmet Ağa ile de parti daha istenmiştir. 
karşılaşmıtlar; onu da yaraladık • 

tan ıonra parasını almış ve dağa 

çıkmıtlardır. 

Çapulcuların takibine bir müf • 

reze jandarma çıkartılmıştır. Şa -

kilerden üçü yakalanmıştır. 

Yakalananlar, yaralananlar ta -
rfından teşhiı edilmi~tir. 

Diğerleri hakkmda takibata de· 
vam olunmaktadır. / 

Karaman çiftçi bankasında 
Karaman Çifçi Bankası Kara -

manda senelik toplantsını yap • 
mıştır. Toplantıda, umumi müdür
lüğün ve muhaberat merkezinin 
Mersine nakline karar verilmit • 
tir. Banka mürakıplıklanna Kon· 
ya meb'uıu Tevfik Fikret ve zira
at Bankası memurlarından fakir 
Beyler intihap edilmişlerdir. 
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Kadınlara Bllll• 
Avam kamarasındaki 
müzakereden endişe

leniyorlar Sabahleyin, saat ona doğru, 
Matmazel Luiz elinde küçük bir 
bavulla mektepten çıktr. 

Ferdi Surpagop cihE!tinden onu 
gözetliyordu. Başında bir Kasket 
olan Ferdinin üzerinde geniş bir 
pardeıü vardı. Acaba iki gün i -
çinde Ada havası Ferdi ye yara -
mıt mıydı? Çünkü biraz ~işman -
lanmıf görünüyordu. 

Matmazel Luiz eJinde k~ük 
baYulile bir Harbiye - Fatih tram -
vayma bindi. 

Ferdi de, tramvayın atıka tara -
f ına yapışmıştı. Sigara içmek ba -
hinesile ar'ka sahanlıkta kaldı. 

Maksadı, içeri girip te, müzake • 
reci kıza lüzumsuz yere gözük -
memekti. Bununla beraber, bi • 
letçi gelince, bazı taharri memur -
)arının yaptıkları gibi "Memur,, 
yahut paso mukabilinde kullanan 
bir reiik ismini söylemedi, çı -
liardı, her yolcu gibi - yüksek te 
olsa - parasını verdi. 

Sirkeciye geldiler. Matmazel 
Luiz elinde bavulu indi. lstanyo -
na yürüdü. Orada, bavulunu ba -
gaj dairesine götürdü, bıraktı. 

Ferdi, genç kıza fazla sokula -
mıyordu. Uzaktan durup hiç yok -
tan kendini göstermek istemiyor -
du. 

Müzakereci kız bavulunu bırak
tıktan sonra tekrar istasyondan 
çıktı ve Eminönüne doğru yürü • 
miye batladı. Ferdi için onu bu 
kalabalrk içinde takip etmek işten 
bile değildi. 

Böylece Köprü başına kadar 
geldiler. Matmazel Luiz orada 
Öir dak1Ua durdu, saate baktı, ve 
Yemiş kayık iskelesine giden yo -
lun köıesindeki mahallebici dük • 
kanına girerek oturdu. 

Ferdi, yan camekanın ön ta -
rafına arkası dönük oturmuı· olan 
kızın bu vaziyetinden istifade e • 
derelt, kayıkların kar§rsındaki 
kahveciden - onu tanıyordu -
küçük bir sandalye alarak kızı gö
rebilecek bir surette dıvar eli-bine 
oturdu. Ferdi, eline bir de gazete 
almıftı Gazeteyi okur gibi ya
pıyor, üzerinden, dükkanın i
çini tetkik ediyordu. Matmazel 
Luizin hafında yana atılmış olan 
bere saçlarmı tamamile kapata -
mıyordu. Ferdi, bu sarı saçların 
güzelliğine şafıyordu. Bu sarı 
aaçların, boyanmış olmak ihti -
mili Tar mıydı? 

Kabil değil bu genç kız, Sel • 
manm hizmetçisi Mari olamazdı. 
Mvi tiyah saçlıydı, bu kadınsa 
sarı.. Vakia Lutfi koltuğunun al • 
tındaki tüylerin siyah olduğunu 
görmüıtü amma, bunun bir gölge 
01unu olmak ihtimali vardı. Diş 
meteleıine gelince, koskoca. 1s -
tanbulda takma dişli kadın mı 
yoktu?. 

Fakat Ferdinin birdenbire ak -
hna bir §ey gelmiştir. Yerinden 
kalktı. Genç kız, bir sütlaç ıs • 
marlamış, yemeğe başlamıştı. 
Ferdi, kadının hiç olmazsa be~ da
kika daha orada kalabileceğini 
dütünerek öteki köıedeki eczaha
neye koftu ve telefonla Lutfiyi a
radı: 

- Allo .. Benim ... Derhal Sirke-
ci istasyonuna git. ... Oraya Mat -
mazel Luiz, ba&'aja küçük, üze -
rinde sadece bir "L,, markası ta -
fıyan bir bavul bıraktı, ara~tır ba -
kalım, ıiçinde ne var? Bırakmaz -
far mı diyorsun? Söyle müdüri -
yelten telefon etsinler, müsaade 

l'lakleden • fa. 

alımlar.... Mesele gayet mühim. 
Bunu derhal yapmalısınız. Zira 
vaktimiz yok .. Neredeyse gelip a -
la bilir. Takma diJlerini gördün 
mü diyorsun? Daha henüz göre .. 
medim ... Koltuk altlarındaki tüy • 
leri mi? .... Çıldırdın mı oğlum, so -
kak ortasında kadıncağızı toya • 
cak değilim ya ... Fakat her halde, 
Selmanm kapıcısını buraya çağır -
tacağım ye kızı göstereceğim ... 
Ben sana gene telefon ederim. 

Ferdi telefonu kapadı. Selma -
nın apartımanın adresini aradı. 

Bulamadı. Esasen kapıcile nasıl 
konutabilirdi Taksim merkezini 
buldu, kapıcıyı merkeze çağırıp 

kendisine telefon edene kadar o -
rada tutmalarını tenbih ederek ay· 
rıldı, tekrar mahallebici dükkanı -
na döndü. Şimdi, içerde Matma • 
zel Luiz'in yanında bir erkek var -
dı. 

(Devamı var) 

Amerikada 
Ecnebi devletlerin istikraz 
tahvilleri nasıl sahlahilir? 

Va~ington, 16 (A. A.) - Tali 
tahkikat komisyonu, Ayan meclisi 
1kavanin encümenine ecnebi tab -
vilat ve eshamı işleri hakkında bir 
idare heyeti teıkiline taraftar ol • 
duğunu gösteren bir rapor ver -
mi,tir. 

Bu heyetin hariciye ve ticaret 
nazırlerile federal re&erve büro -
su umum müdüründen mürekkep 
olacağı söylenmektedir. 

Bu heyetin müaaadesi olmaksı -
zın hiç bir ecnebi istikrazı tahvil -
leri Amerikan piyaıasında satıh • 
ğa ve tedavüle çıkarılamıyacaktır. 
Tali komisyonun bu projesine gö • 
re bir istikraz talebinin nazara a -
lınmaıı şu iki nokta hakkmda ya -
pılacak tetkikata tabi olacaktır. 

1 - istikraz yapacak devletin 
mali ve ticari vaziyeti, 

2 - Siyasi istikrarı .. 

Ayan meclisindeki cümhuriyet • 
çi azadan M. Johnson da bu me -
sele hakkında bazı tedbirler alın -
masını tavsiye etmiıtir. M. John • 
son Amerikaya olan teahhütlerini 
yerine getirmiye hükumetlerin is .. 
tikrar tahvillerinin Amerikan pi -
yasasında satılığa çıkarılmasının 

yasak edilmesini teklif etrni9tir. 

Korsanların eline düşen 
lngiliz zabitleri 

Nevyork, 16 (A. A.) - Man -
çuri kaynaklarından ahnan ha • 
berlere eöre Jngiliz deniz ticareti 
te§kilatma mensup bulunan ve 29 

Martta korsanlar tarafından ka -
çırılıp kaldırılan 3 lnailiz za -
biti, bir çarpıtma esnasında kül • 

BERLlN, 16 (A. A.) - Alman 
siyaseti hakkında Avam Kama
rasında yapılan müzakereler Al • 
manlar' da umumi bir endişe u • 
yandırnnttır. Bu enditenin en zi • 
yade milliyetçi gazetelerde akis • 
leri görülmektedir. 

Deutache T ages Zeitung gaze • 
tesi Almanya ile ltalya arasın • 
da çalıtma birliğinin - Almanya 
da çalışma birliğinin - Almanya, 
İngiltere ile hiç değilse tabii mü -
nasebetler idame ettiği takdir· 
de - mümkün olabileceğini dü • 
şüncesindedir. 

Çifçilerin ve ziraat erbabının 
fikirlerini yayan bu gazete yeni 
Almanya aleyhinde yürütülen it • 
tihamlar karşısında lngiliz hükU -
meli mümeaselinin müdahalede 
bulunmağı vazife edinmemesi do· 
layısile teessür ve teessüf izhar 
etmektedir. 

Volkishe Zeiung gazetesi de di -
yor ki: 

"lngilterede hükumetin harici 
siyaseti efkarı umumtyenin pek 
ziyade tesiri altında kalır. Bunun 
içindir ki, Avam kamarasında bu 
yakınlarda yapılan müzakereler, 
salahiyettar Alman mehafilinde 
çok büyük bir dikkatle nazara a -
lınmağa değer .. ,, 

Muhacırlar1 yerleştirmek l~in 

Berlin, 16 (A. A.) - Fon Pa -
pen kabinesinde dahiliye nazırlı • 
ğı etmit olan Baron Von Gayl, 
iktisat ve ziraat nazın M. Hugen • 
berg tarafından dahilde muhacir 
yerlettirmesi işleri komiserliğine 

tayin edilmittir. 
Bu vazifesi için hiç bir para 

almıyacak olan Von Gayl, idare • 
si başına geçtiği teşkilatı ten -
aik etmeği düşünmektedir. Bu ten
sikattan makaat iılenip ıürülmeıi 

mümkün toprakları köylülerin ve 
ziraat itçilerinin istifadesine 20 
ıene müddetle tahsis imkanını te· 
nıin etmektir. 

Hük\ımet, ıarki Prusyada kül -
liyetli miktarda bulunan büyük a
razi sahiplerinin menfaatlerine 
dokunmuf olmamak için tazyika 
müıtenit her türlü tedbirlere mü • 
müracaattan geri duracaktır. 

Fon Papen Vatikanda 
Roma, 16 (A. A.) - M. Fon 

Papen sabahleyin Vatikana gide • 
rek Papalık makamı hariciye na -
zırı kardinal Pacelli ile görüş • 
müştür. 

M. Dollfuss, bu akşam Roma • 
dan ayrılacaktır. Bir konkordato 
için yapılan görüşmeler netice • 
1endiğinden konkordatonun Ni • 
san sonundan evvel imzalanması 

muhtemeldir. 
M. Dollfuss, Fransız elçisini 

ziyaret elmişlir. 

li:etli ~~kta.~d~. bir eıkiya çetesi lrlanda' da istiklalşenlikleti 
elıne duşmuştur. Korsanlardan 
bir çoğu bu carpıfmada telef ol. DUBLlN, .16 (A.-A.·) - lrlan-

muştur. ~ dada 1916 yılında çıkan isyalUn 

Fransız başvekili 
dinleniyor 

yudönümü münasebetilc Cümha
riyet ordusu İrlanda Vilayetlerinin 
hepsinde Paskalyaya müıadif pa· 
zar günü için gayet büyük tezahür 

Tulon, 16 (A. A.) - Havas a - Jere hazırlanmaktadır. 
jansmdan: 

Resmi surette olmıyanlk ve 
kendini bildirmiyerek seyahate 
çıkan M. Daladye, Provence aa -
hili ile Koraika adaaı arasında 
bir kb.ç günlük bir deniz gezintisi 
yapmak için gemiye binmiıtir. 

Mahalli kuvvetler umumiyetle 
mezarlıklarda intihap edilmiı nok 
talarda toplanacaklar, buralarda 
ordu kumandanları, lrlandanın 

serbestisi uğrunda ölenlerin hatı
ralarnu anmak üzere .nutuklar aöy 
liyeceklerdir. 

--... - ...._ -

Gandiye Tutgu 
3 BADiN 

-6-
Vaziyetin üstatla ıörütmetine 

müsait olmadığını gören Mis Nila 
Gandinin zaYİyeaini ziyaret ede
rek buraya girmeğe teşel:>büa et • 
mi§, fakat zaviyenin hali onun ho
fUna (İbnemİftİ. 

Çıplak, karanlık, basık tavanlı, 

l&f zeminli küçük odalar, Mia Ni· 
la'yı yıdmnıftı. 

Fakat- Belki de üttadm phıi· 
yeti, bu uıız yere bir cazibe veri -
yordu. Onun için üıtadı beklemek 
ıerekti. 

Miı Nila buna karar verdikten 
tonra vakit ıeçirmek için Ketmi· 
re gitti.. Ve orada dinini değiıti • 
rerek Hinduluia girdi. Hindule • 
rin ruhanilerinden biri, onu, yeni 
dine sokmut Ye ona yeni bir at ta 
takmııtı: Mela Naaini Devi .. Ya
ni "Mavi yılan ilahesi!,, 

Miı Nila kendiıine bu at takıl
dıktan sonra mavi elbiseler giy • 
meğe baılanııftı. Onun bir Hindu 
mabedine girerek müteassıpları 

fıtkırtması bu sıraya tesadüf e -
der. Fakat bu hadisede, Nila az -
mini kırmaz o da Ketmirden 
Bombaya inerek oradan tekrar 
Gandi'nin zaviyesine gitmeğe, üs
tadı orada beklemeğe karar verdi. 
Nila'yı bu işten vaz geçirmek isti
yen bir kadın onu Bombayda gö -
rerek kendisine nasihat eder. O -
na: 

- Bu itten vazgeç! Sen henüz 
yirmi iki yatında bir genç kadın -
sın! Bu biçim işlerle meşgul ola -
cağına çoluk çocuğuna bak, onla
rı yeti,tir ! Hinduların seni mülev
ves saymalan, W~a a'Y! !Yat< • 
lanmaları gözünü açmadı mı?. 

Der, faka Nila şu cevabı verir: 
- Bana gerçi fena muamele et

tiler .. Fakat mutlaka üstadı göre· 
ceğim... Onun beni gördükten 
sonra hakikatı anlıyac.ağma; ona 
karşı olan meftuniyetimin bir 
kapris olmadığını takdir edeceği • 
ne emmım.. Ben, hotbinane bir 
varlıktan ibaret olan bütün dünya 
hayatını terkettim .. Biricik arzum 
Gandinin feragat, fedakarlık ve 
ibadet, ruhbaniyet ve muhabbet 
yolunu tubnaktır .• Eminim ki bü • 
yük üstat, muhabbet, tevazu ve 
doğrulukla bütün dünyaya kurtu
lut yolunu gösterecektir. Benim 
rehperim, babam, he; ıeyim odur. 
Ben de onun kızı olacağım !. 

Gene bu sırada Mis Nila'ya so
rarlar: 

- Vatanın olan Amerikaya has 
ret duy:muyor musun? 

Ve fU cevabı alırlar: 

- Asla! Amerikalılar 
.. 

geçıcı 

zevklere boyun eğen insanlardır. 

Onun için nıhani güzellikleri &'Ör
müyor, daimi ıaadete eremiyOl'lar. 
Amerikamn maddiyatçı alemine 
bir daha dönmiyeceğiın. Dünyada 
ne bdaı- malım, mülküm l'llua, 
hepsini çocuiu.ma verdim. Haya -
tın bütün zevklerinden tecerrüt et
tim. Artık tam bir Brehmenim ! 

İşin asıl en•tuhaf noktası, Mis 
Nila'nın kendini Brehmen olmuş 

.. aymastdrr. Çi!nkü hic bir kimse 
Brehmen olamaz. Br~hmen olmak 
için, Brehmen doğmuı olmak icap 
eder. Fakat Mis Nila buna icat' -
iyyen ehemmiyet vermiyor ve Gan 
dinin onu Brduncn yapacağını id
dia edip dunıyoı. Çünkü kendisi 
en ileri gden Brehmenden daha 
iyi sanskrit bilirmİ§ ! Onun bu ilmi 
ni kıskandıkları için Brelunen yap 
mak istemiyorlarmış, fakat Gandi. 

nin tavsiye Ye 

buna da nail olacakmıı ! .. 
Hiç 9üphesiz Mu Nila y 

Çünkü Brehmenlerin bir 
yı aralarına almalarına i 
tur. Asırlardan beri H' 
bütün mukadderabna 
onların ruhani ve medeni 
kanunlannı yapan B 
Kast tauıubunun en y 
muneleridir. Brehmen o 
taraf Hindularm itikatl 
etmek bile bir imam H' 
maz. Çünkü bir yabancı, 
lerin hiç bir kastına, hatt& 
nuına bile kabul olumnas. 
luia hakim olan din fikri 
ırktır. Bir aralık, sabık H 0 

Nazın Mi•ter Edvin M 
Hindu olmıya talip olmUf, 
sine bir çare aramalannı · 
fakat ıu cevabı almıtb: 

- Bunun bir çaresi vard 
da her gün bin Brehmenin 
doyurmak, sonra intihar 
tir. Belki bu sayede öteki 
Hindu olarak gelirsin! 

Mis Nila'ya bütün bunlar 
tıldığı halde onu döndürme 
kün olmamıttır. Kendiıi 
bunlara fU cevabı veriyor: 

- Hinduluk kast aistemi 
ne kurulmuttur .. Kast ıistelll 
mai bir teteküldür. Fakat bu 
mi vücude getirenler, Brehos 
dir. Bunlar isterlerse, herb 
kimseyi kastın birine ilhak 
ve Brehmen yaparlar, 
nüfuzu buna kafidir. · 

Fakat Mis Nila gene y 
Bunu anlamak için Hi 
ne olduğunu biraz daha ani 
lizmıdır. 

Kast siıtemi Brehmenleri 
ridir. Bu sayede Brehmenler 
çok haklar ve imtiyazlar 
mi,lerdir .MeıeliBrehm 
dikleri her hüküm kat'idir, 
hangi temyize tibi değildir. 
haksızlığa uğrayan bir ad 
racaat edeceği hiç bir mak 
tur .. Çünkü Hinduların ruh 
kilatı yoktur. Çalınacak bir 
bulumnax. Gandinin ke 
Brehmenler nazarmda biç · 
meli haiz değildir. Gandi d 
Hindu gibi Vedalann en h 
vahi oldujunu kabaleder,B 
lerin ilahlar tarafından Hi 
ğun nazımı olmak üzre t.aJİll 

' diklerine inanır ve ineklere 
duların mukaddeı anaları,, 

tapınır. Hindwuğun bu üç 
akidesini kabul etmiyen bir• 
Hindu sanlamaz. 

Şehrimi7.e Atina 
ve yüksek mekteplerine 1 
!ebeden teksen kiJilik bir 
miştir. Misafirlerin Galat 
lisesinde yatırılmaları teaıİll 
ımiştir. 

Milli Türk Talebe Birlijİ 
fından yapılan bir pro~ 
Yunan talebesi tehrimizl 1 
lerdir. Misafirlikleri bir .h.fi' 
recektir. 

Maliye müste~, 
On gündeaberi ıehriılll~ 

Junan ve l&tanbulda vüc11d• 
rilecek y~i mali fetkilit 
da tetkikat yapan aaliye . , 

farı Ali Rıza Ber bur~~d
ni bitirmittir. Yarın AnJ&P
reket edecektir. 
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Tef IC;=it=ap sistemi kabul eJiiirken 
dıkkat edilmesi lizım noktalar 

ıJ Yardımcı kitaplar ve muallimlere tek kitabı 
ıf. kullanma usulünün öğretilmesi işi 
ş9 ta"' ~l aarif vekaletinı"n kt 1-· j d'' ·· d''kl · · ·· l' b'l' · 1 t b' l • l f d b ı· J t' ar1 hakk me ep :.Kt • uşun u erımı soy ıye ı ırım: ap ır ve ca et taı·a ın an u ıs • 
r ~tlicesi t ~nda yaptığı tetkikat Evvela, zannediyorum ki, bu teye ilave edilmelidir. Esasen harf 

1
atihag

1 
anzırn ettiği "Tek kitap "Tek kitap,, tabiri, bir çok yanlış inkılabından beri muhtelif kitap· 

" ttde g~~ nın bazı kısımları geçen· anlayıılara meydan veren ve pek çtlar tarafından ne§redilmi§ olan 
" dıı.. elclerde · t' · B d l ,. ıı,.;.. b' · 1 • :-''anla ıld ... ın .. ışar ettı. un· e uygun o mıya~ ta ırdır. eser er arasından yardımcı kıtap 
,ı klıetj de! k~gına gore maarif ve- Çünkü hakikatte tek kitap sistemi vazifesini görebilecek epeyce ki· 
" ~il lllevz' ıtaplarının; bir taraf· yoktur, bilakis çok kitap esası ka· tap bulabiliriz. Bunları sıkı bir 
~ t\ıtle alakuu, Yazılııı, ilim ve kül - bul edilmiş demektir. Bir esas ki· tetkikten sonra seçip bu listeye 

l'afıa11 t bası cihetinden, diğer ta· tap ve onun yanında onu tamam - koymak mümkün ve lazımdır. Di· 
J di ı:ıhetıa ~ve fiatları gibi iktısa· hyacak birçok yardimcı kitaplar • ğer kitaplar hazırlanıncaya kadar 

tf ~tolu alt;r en devletin esaslı kon· vekil beyefendinin tabirlerile bunlar bizim için ilk sermayeyi 
~ lhuı et n~ alınması lüzumunu Derslere mütenazır olan tetebbü teıkil edeceklerdir. 

tekete ltıı§ .ve bu esasa göre ha· kitapları olacaktır. Şahsen kuvvetle kani bulunu -
ti 2eçını" b 1 B k' · l\it b ':i: u unuyor. ence, bu tek ders kitabı, han • yorum ı, tedrısat; bu suretle ter· 

h a ın · t d · · d · 1 · d'l k lthca h. , e rıs vetiresinin en gı erse aıt o una olsun - ma • tıp e ı ece yardımcı kitaplarla 

Sayıfa: 9 
........................................................................................................ _.. ... , 

AVCILIK · i ................................................................................................................. 

Kadıköy 
güzel bir 

avcılarının 
teşebbüsü 

,f ~ti b· ır unsuru, en kıymetli ve halli hususiyetlerle alakası olmı • beslenen esas kitaplar üzerine is • ' 
Qldı.ığu ır bilgi ve kültür vasıtası yan asgari bir programa ait esas tinat ederek yapıldığı takdirdeı '\bş yeri yapılacak olan Fuat Pş. bah~esinden bir klsım 
~Ghirn nu takdir eden vekaletin bu bilgileri, teknikleri, mümareseleri ilk tahsilde şimdiye kadar görül • Kadıköyün miktarı bir kaç yü- \ duhuliye mukabilinde sahadan is -
1'linat se~eleyi sağlam esaslara ve tecrübeleri ihtiva eden bir el memiş bir şekilde derin bir inkı • ze baliğ olan avcıları, muntazam tifade edebilecektir. Senenin 
ta.hii b'ettırrneyi istemesi kadar kitabı mahiyetindedir. Bu kitap • lap meydana gelmiş olacaktır. bir birlik vücuda getirmek husu· muhtelif zamanlarında atış mü • 

~ h lier•;:;~ olamaz. larda ayni zamanda, içinde mev· Mektep kitap~llarına yeni sundaki emellerini, son günlerde sabakaları yapılacak, muvaffak 

if 
•. ul ctnıek 

1
en evv~l tek l<itab. 1 ka· zuubahsolan mevzulara ait tale - bir faaliyet sahası tahakkuk ettirmeğe muvaffak ol- olanlara kupalar verilecektir. 

" 1•t ' aınam l k 1 t k b' benin müracaat edecekleri eserle- D mu•lardır. Son derece pratik ve Birliğin esas gayelerinden biri lı eltıi nıe-ı k . 1 ~ 5 0 as 1 ır iğer cihetten bu yardımcı ki· :r 
t ! L ... e etımız km k rin isimleri de olacaktır. Yazılış i· l cezri sistemler dahilinde hareket de heveskar gençlere bir usul tah -

1 h e~lindeki h" .. e . so a • tap ar, ders kitaplarının devlet in· 
t / olduğun .. ukumlerın de yan· tibarile mümkün olduğu kadar sa· hisarına alınması dolayısile faali- eden Kadıköy avcıları, derhal tında avcılıgı ve atıcılığı öğret • 

11l~eYiı. U aoylemek mecburiye· de ve müspet olacaktır. Söz kala· yet ve menfataleri tahdit edilmiı faaliyete geçebilmek için, işe ilk mektir. Bu suretle Türklerin e • 
~ balığı bulunmıyacaktır. Bu kitap, l kt evvel bir atış sahası tesis et· sasen gayet müstait oldukları atı -
~\>\>E:)" o an me ep kitapçılarına yeni ve 

&okınak a, tek kitabı memlekete hem muallim, hem de talebe içni geniş bir surette faaliyet temin e- mekle başlamıılardır. Uzun a- cılıkta büyük muvaffakiyetler 
tna. ltıeseles· b h l adeta bir kadro çizecektir. Çocuk· d k · raştmnalar neticesinde en muva· gösterecekleri şüphesiz loduğu gi -
b ı. Sut k . 1 mevzuu a so a- ece hr. Bu, ne de olsa memleket 
Qe,,. e kıta p · S f lar bu kadroyu, •ahsi istidat ve · f h fık yer olarak Kalamış - Fener· bi ordumuz da asker·ı vazı'felerı'nı' 

(. t. " 111 anı d p, eyamı a a ,. ır anına izmet etmiş ve bilhassa 
s qı a l a ığı en d d d kabiliyetleri ve mahalli hususiyet· d bahçe yolu üzerindeki Fuat Paşa yapmak üzere davet ettiği gençle -

tı ltıl ar mana a a· m'!y ana çıkardıkları eserlerle 
~ fbt) <>lrtıa:~ş olaa, bunun yeni bir lere göre, muallimin izahatı, ken- harf inkılabına çok faydalı olmuş arsası bulurunuş ve atış yerının ri karşısında keskin birer nışan • 

\tı>'· ıgı -uh kk kt ç·· k" di •ahsi mü•ahede ve tecrübeleri 1 k' burada tesisine karar verilmiştir. cı, dag" da, ormanda yurumesını ~lltı~ k d ... a a ır. un u ,. :ı o an ıtapçıların emeklerine karşı 
•a.tr a ar b' k · 1· d ve diğer yardımcı kitaplardan ög"· b' "k"f Bu arsa merkezi bir mevkide bu· bilir, sog"ug"a , sıcag"a ve her türlü 1 d ınaıar • .. .. ır aç ıs ıana an ır ınu a at olacaktır. 
c lck d butun mekteplerimiz· rendikleri bilgilerle dolduracak, S d T . . lunmasına rağmen üç taraftan mezahime mütehammil birer spor· 

di. ş.. era kitab · t · h k' genişlenecek ve derinle ... tirecek • ~ unu a 1 ave edelım kı, bu yar· bostan ve tarlalarla çevrilmiş ve cu olarak bulacaktır. . l.lph ı ııı emı a ım· :ı d k · 1 · · 
~Uellifl esi:z ınuhtelif derslere ait tir. b 

1~1c
1d . ~ .1t~p ;rı~ kendıl~rınden esasen de son derece vasi oldu • Büyük erkanı har biyem izin ve 

J ~ok kitacrl tarafından yazılmış bir Yardımcı kitaplar için de b~l e 
1 
ıg_ı~ı~ ay alarıdtemın ede- ğundan civardaki evlere hiç bir muhterem Maarif Vekaletimizin 

'tnıfı i ~ar avrdı. Fakat muallim sağlam esaslar konulmalı ı 'me·~~ı ı~ı~e esas en kitap • suretle rahatsızlık verilmiyecektir. avcılığın gençleri askerliğe hazır. 
~lti't Sıtt hunla d b' .. k bul D arı gı ı ta e tarafından alın • Pek tabiidir ki, bu atııı. yerinde ya lamak hususundakı' faı'delerı'nı' 
ı. tt era r an ırını a ers programlarında mevcut 1 b • 1 :ı 
ıti•·t &cnr• tal b d ma arı mec urı tutu maları la • · ·1 d ld l t ·· kd' . 1 1 b t;'t>ı lt.k· ~ e e aa ece bu olan muhtelif tedris mevzularına ınce saç.ma ı e 0 uru muş av u • ta ır etmış o ma arı ütün avcı -

qc; ,. ıp ederd" V b k l b l k zımdır. Şüphesiz bugünkü iktısa- feklerı· veya nııı:.an atmag"a mahsus ları bu"yu"k u··mı'tlere d u''cı.u··rmu··ı:tu··r. 1 ııte ı. e u s o as- mer ut o ara tertip ve tanzim e· :ı :ı :ı 
t... il\ b ·· k d di vaziyet dahilinde her talebe • · t'"f ki · t' 1 d'l kt ' B · h' h d b' '«llekted· ugune a ar devam dilecek olan bu yardımcı kitapla- sessız u e er ıs ıma e ı ece ır. arut ın ısarmın şe ir e ır poli -

"·.. ır. d k d'l . d b ki b den, bilhassa fakir talebeden, e • Velhasıl civar ic_in ne tehlike ve ne gon ·ınşa~ı ta· .. vvuruna rag"men, l uı rm a; en ı erın en e enen Ü· - ...... 
'tı icr cihett b f saa ders kitpalarından başka on de rahatsızlık varit değildir. Kadıköy avcıları bu işi hükumete ... ~Uht 

1
. en, ir derse ait o· tün aydaları temin edebilmek i- b 

"ı. e ıf eş yirmi tane yardımcı kitap al • ··k t d b' b 
t 4t-d,. b' . ın. üelliflerin kitapları çin büyük dikkat ve itinayla tertip Atı~ yeri son tekemmülata gö • yu e mc ense ızzat aşarmağa 
Qll l • ır b maları istenemez. Bunun madde - k · l d' )•~il.tın .. 1 ırlerine benzerler ki, ve tabedilmit olmaları lazımdır. re yapılacaktır. Biri sun'i gü • arar vermış er ır. 
~ 1htih 1'Çınden, hususi ve mahal- Bu yardımcı kitaplar, ders prog ten imkanı yoktur. Fakat kırk elli vercinler üzerine, diğeri ele yivli Resmi müsaadelerin istihsaline 
"le' çara l l 1 d talebesi olan bir sınıfta bu yar • t '' f Ll ·1 b' h d fi b 1 ı K d k.. 1 ıt ille\' uygun o an arı seç • ram arın a mevcut olan muhtelif nışan u e~ erı e sa ıt e e ere aş anaca dır. a ı oy avcı arı 

cıs l\tu b h' b d · dımcı kitapların her birinden u· • • k .. ·k k · h' b h l bb.. ı · d h k ı. on' a ıs ile olamaz. le rıı mevzularına ait, ve hitap et· atış yapma uzere ı i ısmı ıt ı - u ayır ı leşe us erın e ü u · 
~ ledr~a, tek iktaba göre yapı • tikleri talebenin seviyeleri düşünü- çer, dörder tane tedarik etmek va edecektir. Bu sahada gençle • metin kendilerinden kıymettar 
,~u. t:~_t, ~kolastik tedrisattır,, lerek yazılmıı olan küçük kitap - imkanı vardır. Bunu, kısmen tale· re, tanınmış avcılar tarafından, müzaheretini esirgemiyeceğini ü • 
tıt tla.l', ~ kıtaptan kastedilen lardır. Bunlar, muhtelif ilim ve beden toplanacak paralar, kısmen bir usul dahilinde atıcılık ders· mit etmektedirler. 
1:ııl t~er ~:rke ~oğru veya yanlıt • fen meselelerine (Tavukçuluk, zi- mahalli maarif idarelerinin ve leri verilecek ve aza olmıyan her Kendilerine muvaffakiyetler 
)~ llt\ }' • kıtap hakkında ço • raat, pamukçuluk, İpekçilik, bağ • maarif vekaletinin yardımı ile te· hangi bir kimse de ufak bir temenni ederiz. 
t~ 'it 'b:~tne malumat menbaı 0 • cılık, ormancılık, balıkçılık, avcı • min etmek kabil olacaktır. 
()~h~tıla§~lanacağı bir kitap ola • Iık. .. ) tabiata, tarihe, coğrafyaya Binaenaleyh, bu yardımcı ki • , Ayni zamanda tedrisat mahal· 
~· ıliı·. li 1Yorsa bu hüküm, doğru ait kıraatler, seyahatnameler, e • lapların da, esas ders kitaplarının lileşecektir. Filhakika bu yardımcı 
~c ~'İıı~, atta. bu takdirde dahi debi kıymeti olan eserlerden par- bulunduğu resmi kitap listesine kitaplar sayesinde, muhtelif mu • 
hit 'litıa.~t da.ha büyük bir dikka~ çalar, muhtelif keşif ve ihtirala _ konması ve. muallimin bunlardan bitlerin ve mıntakaların şerait ve 
llıt~tr8 k~ lneydana gelecek tek rın (ateş, tenvir, teshin, nakil va- kendi sınıfının ihtiyacına uygun ihtiyaçlarına göre, muayyen mev· 
lir t'll b~tabı, ne de olsa maziye sıtalarının, buharın, elektriğin .. ) olanlarından asgari bir miktarını zulara daha fazla ehemmiyet ve -
~ ır terakki teşkil edecek- tarihçeleri, büyük şahsiyetlerin almıya mecbur tutulması lazım • rerek, onların üzerinde daha çok 
~~ ~·t tercümeihalleridir. dır. durmak, onları daha ziyade de -

lf ~ aptan kastedilen Esas kitaplar kadar mühim o· Meseleyi biraz daha derinleş - r :nlcştirmek ve bu suretle tedrisa-
ta 4lh\Uc. ctna nedir ? lan bu yardımcı kitapların tertip tirecek olursak görür~z ki bu yar· tı, bugün olduğu gibi öldürücü 
bi~~tı hu~ 1lıaarif vekaleti tek ki- ve tab'ını tesadüfe bırakmak ve dımcı kitaplar; tedrisatın az çok :~cknasaklıktan kurtararak mek -
\'e~~ellltı \ı .kaıtetmediğini büyük bunların mekteplerce alınmasını f erdileştirilmesini temin edecek tehi hayata bağlamak, talebeyi ha 
~ ıJj bey Unf •Yelle gördük. Maaif ihtiyari tutmak kat'iyyen dğoru 0 • ve tek kitaba bağlanmaktan te • yat için hazırlamak imkanı hasıl 
''el c ~nd· · b' 11 lltt hı ının ırkaç gün lamaz. ve üt eden zararları (Fikir mah • olaC'iıktır. 

~i .. llldatı. etelerde çıkan beya - Bu sistemin muvaffakıyeti, an· dudiyeti, kitabi zihniyet) i ortadan 
• t anı işte ben tek kitaptan bunu an· 

ltıt k Ck d 
1
Yoruz ki, çocuğun cak bu yardımcı kitapların tertip kaldıracağı gibi ayni zamanda lıyorum. Maarif vekaletinin de 

~.. ıt'"l er, kitabından bat- ve tab,ını ve mekteplerce alınma - tedrisatın millile•tirilme•ı'nı' ma - d 
"~b ... Clr k " ~ böyle anladığın an ve meseleyi 

tey. •hi, de~· uınaınaıı asla mev· sının teminini sağlam esaslara halli ihtiyaçlara uygun tedrisatta h ll d 
t. • 1'a.ı &ıldı"r B'J~L• , b w} b l ) bu şekilde a e eceğinden ŞÜp • 
~ıta. 1 .. ehen· · ı &Ki& ııtenen ag amakla kabildir. u unu masını mümkün kılacak· he etmemek lazımdır. 
t~~,-~ 'ra tn··ın malumatı muhtelif Vekalet, program zaruretlerini tır. 
1 'l\:t~ uraca t 
a.tıra "e t'rlüt 

1 
a ederek tahsi ve mahalli ihtiyaçları gözönünde Tedrisat ferdile§ecektir, çün • 

~e 1
1 

temin a ealarile kazanma • bulundurarak, lüzumu olan bu kü: Her çocuk, zekası, gayreti te· 
a •tı. ~ etınekr B d l'tıUte •'taar'f V ır. u endite- yar ımcı kitapların bir listesini mayül ve istidatları nispetinde bu 

rıtı.ıtı. ll\~ır h' 
1 

ekaleti, her derse tanzim ve ilan ederek muayyen yardımcı kitaplardan istifade ede· 
"dil lle!tini ırç.~k tetebbü kitapla- bir zaman zarfında tertip ve tab- cek, e!as kitaplar vasıtasile ka • 
"t tah ~ekaıe~~~kün kılmak mak ını temin etmelidir. zandığı bilgilerin şu veya bu kıs • 

il ' 1
•at lc0 utçesine 50,000 li- Bu liste ihtimal 100, belki 200 mını genı~letecek ve derinleştire -

h'll l ~ llluıtınuştur. kitabı ihtiva edecektir. Tabii bu ccktir. Bir kelimeyle kuvvet ve 
~~ k addi d 

ıtap ıne en ıonra, kitapların miktarım tahdit etmek kabiliyetir.e göre ilerliyecek ve in-
llleseelsi hakkındaki doğru olmaz. Faydalı olan her ki· kişaf edecekt:r. 

Muallimlere konferanslar 
vererek, risaleler Cjıkararak •• 

Yazıma nihayet vermeden ev -
vel muhtemel bir itiraza cevap 
vermek istiyorum: 

Denilebilir ki, mekteplerde c · 

saıı. ve yardımcı kitaplar üzerine 
istinat eden bu şekilde bir tedri -
sat ! npılabilmesi için, muallimle • 
rin bu iş için hazırlanmış olmaları 

5 

lazımdır. Halbuki bu yeni vaziye
te hazırlanmış değillerdir. 

Bu itirazda bir hakikat hissesi 
olmakla ve bu münasebetle mual· 
lim mekteplerinin yeni terbiye ve 

tedris esaslarına göre ıslahları a • 
cil bir zaruret olduğunu tekrar et· 
melde beraber kuvvetle iddia ede
bilirim ki, muallimlere kitapların 
bu şekilde kullanılmasını öğret -
ınek, topluluk ve talebenin zati 
faaliyeti üzerine istinat eden yeni 
müfredat programlarım tatbik et
tirmt>kten çok daha kolay ve müm 
künrlür. Bu işin, bir kaç konferans 
ve bilhassa ameli mahiyette risa • 
lelerle temin edilebileceği kanaa • 
tin derim. 

Binaenaleyh bu makalemi bir 
temenni ile net icelendirmek isti -
yorum. O da, maarif vekaletinin 
ou kitnp met elesini esaslı bir su • 
rette hallederken muallimler için, 
talebeye kitapları nasıl kulandı -
racağını gösterecek konferanslar 
tertip ettirmesini, ondan daha ko· 
lay ve faydalısı ameli mahiyette 
ris:ıle1er tertip ettirmesini ricadan 
ibarettir. 

Sadrettin Celal 



Sayıfa: 10 

Hikaye Tüccarla kötü dostu 
.. "' .,.. .. .. ~- :. t.· :ı ,,;,, .... 

Bu hlklye eski ltalyan mubanirleriDdesı Agno1o F1renz.uo
la 'anıdır. Nilallet Hatim Bey SlnllJIOfl• tarafııadan yapılan 
ve yeal aeıred.lea 61ltalyan Edeblyabtt tarlb ve aııtolojis!n· 
desı alıam11br. 

Gü~el Bizenzio ırmağı kıyısın· \ büyük kuşun indiğini ve bir ço::uk 
da kurulmuş eski ve asil Sofigna· kaldırdığım gördüm; şimdi sen 
no §ehrinde gayet zengin, bir çok aöyleynice hatırladım, mutlak o 
işlere girişip bağlanmış bir tüccar çocuk aeninkiydi; ona benziyor -
vardı. Malları arasında binlerle du. 
libralık bir demir partisi de bu -· 1 Zavallı baba bu havsalaya aığ -
Junuyordu. Bir işi çıktığı için u • ı maz §eyi İ§itince, de!i gibi bağır -
zak bir yere gidecekti. Demirleri mıya başladı: 
çok emniyet ettiği hemşerisi olan - Ey gök, ey yer, ey siz burada 
bir arkadaşına, kendi dönünciye hazır bulull3Il insanlar! Hiç kuş -
kadar muhafaza etmesi için bırak- ların havaya çocuk kaldırdıklarını 
h. Gittikten iki gün sonra a · duydunuz mu? Piliç kaldırıyor 
ziz arkadaşı bütün demirleri Voi - lar dense bile İnl.nılmaz. 
ano :ve ~ltigliano demircilerine O zaman ti!ccar gülmeğe baş -
sattı, parasını kendi ihtiyaçlarına ladı: 
sarfetti. - Anla~ılıyor ki, aen patırdı 

Bir müddet sonra tüccar döndü etmekte pek pratik deailsin . 
ve dostunu bularak demirleri sor • Bir çok sene evvel bir kartalın, bir 
du. Yaptığının özrünü daha ev- çocu~u Giove'ye götürdüğünü bil
vel kafasında hazı.rlamL1 olan ar • miyo: musun? Bu masaldır diye
kadaf, kederli kederli: ceksin; sı~anları binlere~ libre de-

- Ke~ki bana bu demirleri e - m:ri yiyen bir memleke~te, ku!}lar, 
mnnet etmeseydin!. Dedi; çünkü değil çocuktarı, basbayağı ndı:ım· 

eve götürür götürmez bir sürü sı - ları bile kaldırsalar, ht!na hiç şa~ı
çan peyda oldu; mutlaka kokusu - hr mı? 
nu almışlar; malum ya, onların e - Sahte d01tt bu sözlerden, demi-
linden hiç bir şey kurtulmaz, öyle rin intikamı için çocui:'llnun ala

ki, bir kaç gün içinde hep - konulduğunu anladı ve ba1ka ça• 
sini yemigler. Ben farkına bile re göremeyince tüccaTm ayakları
varmamıştrm. Hangi §eytan dü - na kapanarak af diledi; demirle
şünebilir ki... Dört onciadan rin parasile faizini ödem~ği vatle
fazla bir şey kaldığını zannetmi - dcrek, anca}(- bu aayede çocuğunc:ı 
yorum .. Farkımı varınca, ne ka • kavu!tu. 
dar üzüldüğümü tasavvur edebi • ""'-··-·ıwıııwı--ın-ııuılff1l1ftlıtlll1P11U11111ıınrıuımm•111111 

lir&in... D ı· 1 ı· m ı· z 
Demirlerin eahibi bu güdük 

mucizeyi işidnice; gülmeı;ini zor: 
zaptetti; bur.unla beraber, inan -
mış gibi göründü: 

- Bu, benim için büyük bir za
rardır, elbette; eğer sen söyle
memiş olsaydın inanmıyacaktım; 

çünkü sıçanların demiri, değil ye
diklerini, kemiı:diklerini bile hiç 
ititmemiştiın. Her halde onlar 
demir değil, tatlıymış. Baqa demir 
yerine o tatlıları veren görecektir. 
ihtiyarlar fevkalade bir: §ey yapb
ğmı anlatcak için ,u darbımeseli 
söylerler: "Sen sıçanların kemir
diği yere gitmişsin,,. Bırakalım birı 
tarafa şu demirleri; ondan gör
düğüm zarar pek ehemmiyetli de
ğildir; bilakis bu demirler yerinde 
sarfedilmİ!tİr. Zira o mel'un sı

çanlar demirleri yemekle seni ve 
aileni bağışlamış oluyorlar. Bir 
dü§ün, demiri yiyecek kada~ aç 
olan bu sıçanlar, başka yiyecek 
bulamamış olsalardı, sıra size ge
lecekti. Onun için T anr.ıya şükret· 
mek lazım. 

iyi arkadaş yutturduğunu zan -
nederek, keyiflendi ve erte3i gün 
için onu yemeğe davet etti. Be -
riki memnun kabul etti; ancak 
bütün gece, mahkemeye gitme -
den bu zararlı alayın acısını çı -
karmak için bir entrika düşündü; 
nihayet, arkaC!aşının, ondan ba.J -
ka tanrı tanımadığı çocuğunu 

aaklamağa ve zararını ödemedik -
çe meydana çıkarmamağa karaıı 

verdi. Er!E.3i sabah, vaktinde da -
vete gitti. Yemekten sonra ço -
cukla şakala~mağa başladı. Onu 
okuşuyor, bir çok §;?yleı: vadedi -
yordu . Nihayet, babası uyuk -
aldığı sırada onu alıp bir dostu-
nun evine götürdü ve orada sak -
ladı. 

Babası, uyanınca, çocuğu ak -
lına bile getirmeden sokağa çıktı; 
fakat, akşam eve döndüğünde o -
nu bulamayınca meraklandı; bü -
tün şehirde aramağa koyuldu. 
Her rasgeldiğine sora sora, niha -
yet, sakhyan dostuyla karşıl~tı, 
Kendisini zaten bc'.:!iycn tüccar: 

- Az evvel, dedi, gökten bir 

(Befinci saydadan devam) 
/kinci illmıel•top lıocalnrmm 

buldukları karşılıltlar 

Zait' - Artık. Zat - Özü, kendi. 
2!ehun - Düfkün. Zebunkü§ • Düş
kün. Zeka - Keskin a:n!ayış. Zerre
En ufak. Zeval - Yok olmak. Zm
dan - Karanlık yer, dam. Ziyan • 
EI<siklik. Ziyaret • Dola~mak, yok· 
lamak. Zümre - Ayrı topluluk 

Birinci U!cnıl'k!L!p l:ncalarının 

bııuwkları kar.şıWdar 

Zat - Kendi. Zati • Kendi::inde.
Zarnan - Çağ. Zebun • Arık; dü~ -
kün. Zehukü!! • Dü1--künezici. Ze
ka - Zeyreklik. Zeval - Günortası, 
Doğrulc, yıkılm:ı. Zindan - Karan· 
hk yer., bodrum, izbe. Ziyaret - Gö· 
rüşme. Zümre - Takım, bölül<, sü-
rü. 

27 i~i U:m:e/&Uıp hocalarının 

buldul•ları kar§ılıklar 

Habıt • Hapt - Susturmak, söz
süz bırakmak. Hacim - Dolum, iç 
bo~luk - Af:rrhk. Hail - Engel, di
nelti, tutak. Haiz - Alan, J..cızanan. 
eltfeeden. Hami • Koruyan, göze· 
ten, bakan. Hapis - Haps - Kapa-
mak, saklamak. Harç - Vermek. 
dağıtmak, kireç çamur yuğ\ırmak. 
Hasar - Yıkım, bozukluk. Hasi!!t • 
Özgidiş, yaradıl~. Hn:;an - Hınç.a
lan, savB!Çı. Hasta • Sağlıksız, dir· 
liği yerinde olmıyan. Hazan - Güz· 
ayı, yaprak dökümü. Ha2ine - Ak
çe yurdu, ka:::~'lllDll.f para, sutop· 
lağı. Havi - içine ahın, iç.inde bu
lunr.luran. 

Birinci ilkmektep lwl'alcmmıı 
b:ılclukları karşılıklar 

Abus - Ekşimiş, buru';. Acayip -
B:çimsiz, gülünç. Acele • Çabuk. 
Ac~mi - Bilgisiz, toy. Aciz - Yit· 
kin. Adalet - Güçb:ığışlamak. A· 
det - Huy. Adeta - Bö9lece. Adi • 
A§ağı. 

6 ıncL ilkmektep lwcalarznın 

buldukları kar.şılıldar 

Fark - Ayırt. Fraz - Tutma. Fa
sahat - Doğt'u. Fasile - l!enzeyiş. 

F atanet - Anlayış. Feza - Boşluk. 
Fazla - Çok. F elfıet • Acı. F eraaat · 
A,rıhk. Fert .. Tek. F eıat - Bozak
luk. Fasih - Düzgün. . '"'''" 

VAKiT 
.......................................................... . . 
~ SPOR i . . . . .......................................................... 

Bir koşu 
Haber aldığımıza göre (Haber) 

refikimiz te.rafmdan bir hoşu ter
tip edilmektedir. Bu koşunun, mev 
simle alakadar olmıyan bir mahi
yeti vardır. Şehrimizde ilk defa ter 
tip edilen bu yarı~ın bir hayli en· 
teresan olacağı muhakkaktır. Ko
şu hakkınd;ı bir kaç güne kadar 
tafsilit vereceğiz. 

" Ydma2 ,, kongrcfii 
Önümt:zde!ti perşembe akşamı 

8.30 da Fener Yılmaz Spor klübü 
ucumi l:cn::rcsini yc;.pacaktll-. 
Klüp idare::;i, azasnun yurt mer· 
kezine gelmelerini rıca etmekte· 
dir. 

43 çocuklu bir baba 
Antcl.-yamn Humus sancağına 

tabi S.elimiye kazaGm<la Hacı Ha
m:iu adlı bir ada:r.ın 38 i erkclc ve 
be~i kız olm:l!c iizere 43 çocuf!u 
vardı:r~ Hep3İ ele ı;:ığdr. Eu adam 
Osma:ıh Hükfimeti zam nında 
hül.-Umetten her a~ne iane olarak 
4 kantar buğday alınaktoymış. 

ilan 
Ankara cadde.sinde 117 numa

ralı F eraz Tıicarcthancmi Vahit ve 
Fevzi Efendilere sattım. Hic biı: 
alaknm kalmamıştır. -
(2105) - Ali Feraz 

ZAYl - A&keri fabrikaları te
mini isli~r'Bal santlrğındrın verilen 
beratr z::ıyr et~.m. Bulunduğu za • 
man hültrnü yok-tur. 
(2095) Melek Ayşe 

Tsfanbnl 3 üncü icra memuduğun
dan: 

Tamamına (2500) lira byır.ct 
takdir olunıın Eyüpte topcular cad 
d~ir.de. l..'"IŞla ve bahçe s~kağında 
esl:i ~ - 48 - 50 - 2 ve. yeni 50 1, 
2, 3, 4 ve 50/ 1 numaralarla mu -
rakkam ot dcpoau ve han ve bah
çeyi mü~c;mi ve emniyet sandığı· 
na tamamı (85{)) liraya merhun 
köşkün nısıf hi:ısesi açık arltırmo.
ya srkarılmış olup 1/ 5 933 tari -
lıintle. şaı:tnamesi herkese açıktır. 
20/ 5/ 933 tarihine müsadif Cu -
martesi günü saat 14 ten 16 yaka
dar İstanbul 3 üncü icra dairesin
de sat:!aaıktı:r. ArUıl'maya iştirak 
için o/cı de yedi bucuk teminat ak -
çesi alınır. Müterakim vergj ve 
Belediye ve Vakıf icaresi müştc -
riye ciltir. Arttırma bedeli mu • 
hammin kıymetinin o/o de yetmi~ 
beşini bulducu takdirde ihalesi 
yapılacaktır. Ak.si halde en son 
artlıranm taahhüdü baki kalmalc 
üzere arttırma 15 gün daha tem • 
dit edilerek 4/ 6/ 933 tarihine mü -
satiif Pazar günü ayni saatte en 
cok arttırana ihale edifecektir. 
2004 numaralı icra kanununun 126 
ıncı maddesine tevfikan ipotek 
sah:bi alacaklılar ile di«er alü.ka- ı 
darların ve irtifak hakkı sahiple -
rinin bu gayri mer.kul üzerindeki 
haklarını ve hususile faiz ve mn ~ 
ıarife dair. olan idclealarını evl'a ·a 
müsbitelerile 20 gün içinde daire~ 
miz~ bildirmeleri lazımdır. Akrij 
halde hakları tapu sicillerilc sabi~ 
olmıyanlar sabş bedelinin pa} la~· 
masından haric kalırlar alacaklı • 
la;·ın işbu maddeyi kanun!ye nh -
lcimm.a. göre hareket etmeleri ve 
daha fazla; malUrn.at almak isti -
yenlerin 932/ 1270 dosya nuır.ara· 
sile memuriyetimize mi!racantla.rı 
ilan olunur (2082). 

ZA Yl - Asl::cri fabrikalar te· ı 
mini istikbal sandzğmdan a'mc.-k· 
ta olduğum maaşımın beratı zayi 
olmuştur .. Zuhurunda hükr:nü yok· 
tur. 
(2088) Recep İsmail usta 

GÖZ HEKlMt DOKTOR 

Sü eyman Şükrü 
Birinci ıınıf mütehassıı 

Babıali (Ankara caddesi No. 60) j 

lktısat Vekaletinde~ 
2054 numaralı kanunla verilen salahiyete J1l 

teniden mezkur kanunda yazılı maddele 
"Ç A Y,, ın aşağıda yazılı esaslar dairesinde 
elden mahalline ithal Ye idaresi hükumetçe k 
laştınhnışhr. 

1 - 2054 S!lyıh kanunda vaz 1ı maddelerden çayın bit 
den idaresi bakk.ında yapslac.ak tekiifler 933 Mayısının 1S 
günüoe kadar do~rudaa do!ruya ıkt sat Velfa 'et'ne yapıl,,', 

1 - Bu t~khfler Vela etçe h-şkıt o!unacak bir ~ oıfl' 
tarafından tetkik edilerek icra vekıHeri hev'ctine arzo!oaac• 
ihafeJİn icra o'unabilmesi iç·n teklıf !lah.p!~rinin en müs-ait 
lifi yapır.ış <>'makla beraber deruhte edecekleri işi emniyt~ 
edeb:Jec.!k ehliyet ve :kt dada bu'uomalarr da me~ruttl1f'· 

tekhfın en mfsait o'duğunu ve tal·p·crin ebliset ve ıkti<I• 
takdir hrısusunda hüldi net serbest o up ı~i bu esas da'rtS 

dıledığine iha!e eder. 

3 - Teklıf!er 1.500 000 ki' o üzerinden o'l!cak ve fe 
iha'e yapı 1 acak şahıs veya müessese p yasn için her ha11gi 
darlrğı muc p o'mıyacak surette bu baptaki mukavelenin def 
rnüddet'r.cc bu miktara mahsuben stok mal bulanduracaktrf'• 
milHarı il\t:sat Veka'eti ile ayrıc • tu~it o'uıracaktır. 

Gdirilece~ çay'.arın bargi. memleketlerden ne mitdard• 
tir:lmesi icap ettiği ikt;sat Veka etince kararlaştırılacati.tır. 

4 - Türkjyeye. ithal o'una cak çaylarm bede.Heri ar ti 
tarafından Milli bir Bankaya yalırı!acak ve kendi namına 
bir hesaba kaydedi!ecel<lir. E:u para ancak a-ltınct rnadd~c' 
zılı o'.duğu veçbile sarfedilecek ve çay mukabilinde biç bit 
retle <löv.z veriJmiyecektir. 

5 - Me.m'ekete itbal edile.cek çay mukabilinde. 
ma.f:su'at ve mamulatından muadıl kıymette e,yaıun ihracı 

buridlr. 

Eu mecburiyet, çaym menşei o';uı memlekete göre 
mamu at ve mahsulatından ikl"sa-t Veltaletince intihap olaJ 
rm o memlekete ihracı ve ntılması suretile ifa o 'unur. 

6 - Mcmlt. kete ithat edilecel< çaylar, memleket dafıi1~ 
beyce:mi!el fial ve teamiUere göre toptar.cı tt\ccarlara satttac•f: 

Tek.iflerde beynelmilel teamüle &öre. tesbit o~unacak ff 
ne nisbette zam yapılmak islenildıği dahi vazillan gcsterilı11e 

7. - Mu'rnve!e müdc!eti iki senedir .. 

8 - il<t i s<ıt Veltaleti bu csas'ar dahilinde aktedilec-ek /ı 
kave!ename hükümlerinin tatbika<tını dilediği şekillerde ile 
lalarla mürı:tkabe etmek hakkını haizdir. 

9 - itnal edilen çay bedellerinin tediyes nde göstef1 

teshi at ve ltredı tercih sebebi olarak: kabul edHmiştir. 

1 O - f e} nelrr.i!el piycısa teamüllerine göre hareket o!&J~ 
ması veya bu piyasa fiatlarından fazla satış yapılması ve 1 
her hang~ öir sebep ve suretle o!ursa o:sun işbu mukavele 
l<ammn rr.uhalef..t edilmes veya riayet edilmemesi co1ay•-; 
rafeyn an>sında tahaddüs edece~ bütün ihtilaflar al!iller tt 
dan int lı ap edılecek birer Hakem va!ıt'asi!e lialledilec~k.tİ~ 
hakemlt'r ıhti ifın hallinde veya i°ÇÜllCÜ bir nakem tayıPJ~ 
tifak cclemcz'eıse ihtilaf, lstanbul Ticar-et Odası Reis:nio 1 

edccE:ği üçiııcü ha-kem:n il\inakile ve e~seriyeti ara ılf! h•1 

cektir. r 
11 - Taliplerin, tekliflerine ilit;sat Vet a!et'ince makb0

,. 

muteber bir banka teminat mektubunu raptevlerce!eri şartt" 
teminatm miktarı teklif y~pılırken a~gari 25.000 Türk Jır~ 
mukavele aktedHirkcn asgari !'J0.000 1ürk liraS4dır. 1 

HATIRALAR 

-

VE 

VESİ KALA 
o 

Gazetemizde ilfwe oıarıl' ~ 
l d

. - . . tJ yucu arımıza ver ıgıınız, ~ 

Paşanın hatırası üzerine 

nan tetkikler· kitüp halinde 

k·tapçıda BULU fıl ~ 
FiYATI: 60 Ktlfl 

kiralık Odalat 
f' 

Orhan Bey hanında ~~ 
rallk odalar vardır. Tsl 1 
olanlar VAKiT lderesit1 

müracaat edebilirl~( 
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TC!JQKiVE 

Z:IRAAT 
BANK.ASI 

ikramiyeli o/0 5 faizli 
1933 istikrazına 

ait ilin: 

A • gane mercı... 

'•nın her tarafında lllttf• •••• 9aaete,,. mec
mualar l~n de ll9n kabul we .._ newl 

relltlm 11epl•ab ••Pdll'. 

"'-re tnerkezi-: Ankara caddesi • Kahramanzede 
Hanı Birinci Ye ikinci katlar 

Telefon ......._...,. ı WIB • 90G84 
,,..._ kutu•u : t.tanbUI poll'taneSI 178 

Dr. Mehmet Ali 
iDRAR YOLU HASTAUnARI 

MOTEHASSISI 
Kö~mla üaiatimıi H•IW!!cla 

I No. 2 Her aün öğleden -.ara 

Hililiahmer lstanbal 
Mecke.zinden : 

'll/N llD cusa rBaD aut OD 

beıte Cağaloğlunda Merkez bi· 
nasında akdedilecek latanbul Hi· 
i~iabmer Merkezi kongreıiai 
.ımt.ne. .... w ... mH
uzlarma bımilea tepifteri ~a 
1ftftll'. <•630) 

tstanbn\ A:silye 'Mahkemesi 6 m. 
a Huklik Dairesinclen: 

Mehmet Ef. tarafm4mı kanıı 
FeBercle AWi •• hqı 'lllaballesin • 
de 96 No.I. hanede akia Sabiha 
H. alt:jlailte açdua hop._ dava• 
aırua cmi taWribt!llde: yeniden 
itinen teblipt icr•ı brarcir ol· 
Dlllf 1nıı .......... ,.e• ii talı • 
Sikat olarak 26/-4/933 Çaqamba 
pmü •ut 13,30 a tayia ılcrlrmnl! 
•e bu itapla imli ohama daTetİ· 
}le varakası mahkeme divanhane
ıine talik kıluam9 bulwidaiundan 
1"!Dii meA6n1a lılanl.1 uliye 
-a1tma tnatal am .m.ıe taYciluııt 
1Wömi 1nızw aoa 3e1iıımtai 1izu· 
mu i1in obmar ('2lm;). 

ZA Yt - F..aki,.lair pdıılinden 
aw..ı- ..... teplr ... ır.,bet· 
tim. Y..U.i llli...-rir=slm laükmi 
70ldar. 

Bulıariata.a •.-beaba· 
ımdan 317 doğumlu Nuri oğlu 1 
Ahmet Kamil .(2081) 1 

Maliye Vekaletinden: 
14/12/932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hU.h 

F evzipıta • Diyarbekir demiryo!unun Şefkatli ıstaayonundan IOll· 

ra olan k11mının inşasına tahsis edilmek üzere yapıkcak 12,000,000 
liralık istikrazm "A,, tertibini teşkil eden 4,000,000 liralık kıs· 
mının kayıt muamelesine 1 nisan 933 te başlanacak ve bu müd· 
det bir ay devam ederek 30 nisan 933 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer liralık 
itibari kıymette hamiline muharrer tahviJJerle yapılacaktır. 

2 - Her tertip birden iki y6z bine kadar numarayı tqaya· 
caktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde 
olup bunun için her tertibe ait yirmi lıralık tahvil tam 
tahvilin üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o 
niıbette iştirak hakkım verir. 

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan "A,, tertibine ait 
tabTillerin ihraç fiah yüzde doksan beş olarak tesbit 
ediJmiftir. Yani yirmi lirahk bir tahvil bu müddet zar• 
fında on dokuz liraya sahlacakbr. 

5 - iıtikrazın faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacakhr. 

6 - F aizdea bqka senede iki defa 16 nisan ve 16 teırini· 
nvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numa• 
ralara aıağıda yazıh ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası Yekiin Türk 
beheri ne lirası -'}, 30,000 60,000 

2 1:>,000 30,000 
6 3,000 18,000 

12 909 10,9J8 
578 120 69,360 -bUO US8,168 

Yukarıda yazıh mil<tarlar tam tahvil Ozerinden hesap ve tes• 
bit edHmif olup DJUDaıaaıoa ikramiye ısabet edecek tertiplerden 
her birine Oçte biri tevzi edilecektir. 

"A1h aycla bir yıplacak ketideler 11eticni tefti edilecek it· 
ba ikramiye miktarlaranın ne suretle hesap ve tesbit edilmif ol· 
duğu ayr1Ca brotür halinde yapılan ne11iyatla izah edilmiıtir. t.u 
brOf ı:irlerin kayit muamelesini yapan bnkalardan talep edilmeli.,, 

• 7 - Faiz ve ikramiyeler ba iatıkrazın tamamen itfasına ka· 
dat' ber türl6 resim ve verfllerden muaftır. 

- 8 Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve mleaeselerce llıa· 
ad idare ve belediyelerce yapılacak mizarede, münakasa ve 
mukavetelerde teaaüaat olarak itibari kay.etleri ilzerinden bat•· 
bq kabul edilir. Bundan baılca hazinece sahimi§ ve sablacak 
olan milli emlAk bedellerinin ödenmesinde de baıabat abnır. 

K.ayit muame1ltı : 

9 - Kayit ••ımelui Tlirkiye Cuman,eti Merkez Ba•11 
ile Ziraat, iş ve Emllk Bankalarının merkez ve tubeleri tar8n· 
dan her tarafta icra edilecektir. Bu banka,ardan baf\a ütanb .. ·da 
O.mantı, Sovyet Sosya1ist Cumhuriyetleri ittihadı Ticareti Ha
riciye Bınka11, Selioik, Kommerçiale, Franko • Asyatik A.e
rilnm Etuspres, Doyçe Bank, OryaDt Bank, Banke di 
Rotu, FeJemeak Bahri Sefit e-.ı.me •Jl'IC& üD •zcek 
dijer bankalar tarafmdan da icra edilecektir. 

10 - Bu def& yapılacak "A,, tertıbine ait kayit muamelesi 
icia on d•1'• Iİl'ıDm pefi•e• tediyesi aak.hiliMle ,.._ .... ya• 
zıh bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek lizere 
rene blmiline muharrer yirmi 'tinhk mu•akkat makbuz ıverilecektir. 

tt - Munl&ıt makbuzlann a111J~ ne zaman cleğiflirilece-
ii aynca ilAn ediıecektir. 02Slt 

' ' ,,,,' : ,ı;'ııı ; ı•:,'ıilı ı ,ı jılııııı lıl.li L~ ı:; ',1 t' 1ııı1 1 !11 111 11 ı 11
1 

1 il ' [ ! ' 1 ıl 1 1 r 1 ıl ;• !lı I -Selloik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezı : lS1 AN BUL 

TUrktyedekl Şubeleri : 
lstanbul ~ GalalB ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
\'unanlstandakt Şabelerl : 

SeUlnlk. Kavata. Atlna. Pire 
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Fevzi Paşa - Diyanbekir ~ 
Demir Yolu inşaahna 
tahsis edilecek olan 

VAKiT 17 Nisan 1933 

Z IJlramiyell ve 010 5 Faizli 1933 istikrazı 
... - ...... ~ - .- . ' ..... -1-1- ....... , . 

ihraç fiatı: 95 

.. 

itfa müddeti: 20 sene , .. -

Cem' an 188 268 liralık 600 
adet Senevi iKRAMiYE 

Büyük ikramiyeler : 
HER SENE: 

2 adet 30 000 liralık 
2 ,, ıs ooo 

" 
6 " 3 000 ,, 

-

Teminatı: 
Düyunu Umumiye bütçesind1 

Tahsisat 

IKRAMIYE ve Senelik 
mürettebat 

CUMHURiYET MERJ<f:2 
BANKASINCA 

ödenecektir. 

KAYiT MUAMELESi 30 NiSANA KADAR 

TÜRKİYE 
• 
iŞ 

Kaydı kolaylaştırmak için 
Taksitli veya Avans Şeklinde satış yapılır. 

(2049) ../ 

, ......................... 1slanb· ul ve Trakya ......................... . 

:mm:m:::::;;m::: . . 

iiii ::: ' .... k F b .k 1 =~ ~ ~ 
5 ~ 

==== e er a rı a arı ~== ~ . ~ 
:::: :::: .... :::: 
nı= :ın 
==== .... 

~il Türk Anonim Şirketinden : il 
ma Alpullu şeker fabrikasının lstanbql depolarından kristal toz cıekeri atideki fiatle :e:i 
==== ,. :;ı,; 
m: her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sallhr. :m - ~ ~ ~ 
··== K · t l t k. l 36 k 30 ==:= li~~ rıs a oz, ı osu , uruş para ~fü 
m: Taşradan vukubulacak sipari.;:ler yüzde yirmisi peQfo ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde .... 
1=== T y ==== 

l
ı:: ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müş- fü! 

i
n ~ 

15 teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. m: 
c ~ 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üacü kat, Telgraf adresi: _, .•. 

:::-::::-:::::::::-:::::::!-:::::::::::c::: lstanbul Şeker • Telefon 244 70 - 79 (1483) ::::::::::::::::::~:::::::::::.:::::::::::. :::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::=:: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::. 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1- Zabıta memurlarına asgari 1800 azami 2200 kat resmi 

elbise "çaket pantalon,, yaptmJması kapah zarf usuliJe münaka
saya konmnştur. 

2- istekliler münak asanm açılma günü olan 20 - Nisan • 933 
Perşembe güaü saat 14 de Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne 
müracaat edilecektir. 

3-Muvakkat teminat akçesi 2062 lira 50 kuru.ştur. 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Ankarada 

Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne ve Istanbulda Emniyet Mü-
dürlüğüne müracaatları. (1455) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beher metro murabbaına yüz kuruş kıymet koaulaa Fatih 
yangın yerinde Seyit Ömer mahallesinde 66,25 metro murabbaı 
arsa sahlmak üzere aç.ak müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
ıartname ve baritasım görmek üzere her gün levazım müdürJü
ğüne müzayedeye girmek için de 5 lirahk teminat makbuz veya 
mektubu ile 8/5/933 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi 
encümene müracaat etmelidirler. (1666) 

1
3UncU Kolordu .Sabnalma 

Komisyonu ilinlara 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hava ihtiyacı için kapalı zarf

la 50 ton hint yağı ahnacakbr. 
Münakasası 7 • Mayıs • 933 pa· 
zar güıiü saat 14 tedir. istekli· 
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün Fmdakhda 3. K. O. sa
tmama komisyonuna ve müna· 
kasaya iştirak için belli gün ve 
saatte Ankarada M. M. Sa. Al. 
komisyonuna gelmeleri. (3043) 

(1578) 

ZA YI - · İstanbul Belediyesine 
merıbut Haseki Nisa hastahanesi • 
ne vermiş ı0lduğum koyun etlerine 
mukabil 16 - 26 Mart 1933 tarihi
ne kadar (841) kilo (300) gram· 
lık almış olduğum koyun eti maz
batasını zayi ettim. Bu kere nüs -
ha:i saniyesini alacağrmdan hük -
mü kalmadığı ilan olunur. 

Haseki Nisa hastahanesi et mü-
teahhidi Ahmet (2080) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
"13888,, numarah kararname dairesınde takasla ve pazar'" 

Jıkla "100,000,, kilo 70 numarah düz beyaz karton sabo aJıPa'" 
caktır. 

Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 24-4-933 pa~ 
zartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Sabm komisyonuna mii'" 
racaatları. "T11 (1401) 

Darülfünun Emanetinden : 
18/Nisan/933 sah güoü saat 15,50 de Nüşatcl Daıülfüo011 

müderrislerinden M. Baoer tarafmdan Galatasaray Lisesi konfe# 
rans salonunda Darülfünun tedris heyeti He talebesine mabsll~ 
olarak "lsviçrenin 19 uncu aS<Jrda tekamül ve inkişafı,, mevıolll 
bir konferans ve müteakiben de aym Darülfünun talebesi tarı
fmdan talebe temsiH verilecektir. Gerek heyeti tedrisiyeden "6~ 
gerekse talebeden arzu buyuranlarm teşrifleri rica olunur. ~, 

• •• :(.Si 
D .. f k L. . .. ·11·-·····-:···.ıı:········--························--·""=-··· 1 aruşşa a a ısesı mu- ;r·····........................................... 1 

d .. ı··... .. d == ' ur ugun en : ii : .. .. 
Mektep yatakbenelerine yap- :~:~ 

tmlacak 60 adet Elbise Dolabı· •..a:t:ı 

nm paıarhğı kesiJmek üzere ta
liplerin 20 Nısan 933 Perşenbe 

günü saat 10,50 de ve şeraföni 
öğrenmek ve nümuneyi görmek 

isteyenlerin ber gün Nuruosma
niyede Cemiyeti T edrisiye mer· 
kezine müracaatları. (1651) 

i! 
U KARADENiZ POSTASI a: :: .. .. 
ii Erzuruın 
•• 
:: , f 
!i va~uru PazarteS1 ! 
:: 17 N:san i 

~~~~~~~~~~~~~·· A' ~i günü akşamı Sirkeci'den h3re" ı' 
ii ketle (Zonguldak, İnebolu, 

Istanbul 6 mcr İcra Memurlu - :: ~ S 0 d G' sil"' 
ğundan: !5 yarıcıır, amsun, r u, ıre 1 

~.·2.· Trabzon, Sürmene ve Ri:ıe)fe ı: 
Edip Beyin Faruk Beye borcun- ~ 

dandolayı Osman Beyde Halaskar S~ azimet ve avdet edecektir· . ~:i 
Gazi caddesinde 276 No.lu hane - ~~ Fazla tafsilat için Sir~e1'~ : 
de mukim iken elyevm ikametga • •• ta ı ,ı 
hı meçhul mübaşir ve heyeti ihti- U Yelkenci Hanındaki aceP ~ :: -515 ;: 
yariyenin verdiği şerhten anlaşıl- !5 ğtna müracaat. Tel: 21 ) 
mış ve ödeme emri bili teblig~ s>.:el- H { ı 99'" •••• :::::••' - ...................•.....• ~ ·····==···- /' 
diğinden ilanen tebligat icrasına .......................... ···~/ 

karar verilmiş olduğundan tatihi 
ilandan itibaren bir ay müddetle 
ödeme emri yerine kaim olmak ü
zere ilan olunur (2078). 

SAIW3t: MEHMET .A.SJJııf / 
Umum Neşriyat l'lliidürü: REFD' tJSı 

VAKIT MATBAASI - tST~ 


