
il <ıeniter Bulgar mezarh§lrnn- önİinde 
t'ı • lıgrat h~ d' · · l k d d b l b'lh. ş· ı· llltıde b a ısesının mem e e· a ora a u unan ı aaaa If ı 

tine d" •taktığı tabii teessür üze Terakki, Feyziye lisesi talebeleri· 
"e Yük~~latanbuldaki darülfünun nin ve diğer mektep talebesinin 
1tıanı1nrn . t~hsil talebesinden bir ve seyirci halkın iltihakile topla· 
l'apıJın l§tırakile bir nümayi§ nan bu kafile içinde Milli Türk 

~ ıştır. Talebe Birliği reisi Tevfik hey 
'b' aıgrat h 
ır iki .. S.disesinden dolayı heyecanlı bir hitabede bulunur· 

hpınakgundür böyle bir nümayi~ ken zabıtaca alınan tedabir saye· 
~esınek ~e bunu tahrik vaziyetine sinde bir hadiseye mahal bırakıl 
l birliğ'ı~tediği öğrenilen lale· madan kafile oradan uzaklaştırıl· 

1e~ ~rn.~ ıdare heyeti ve bazı ta- mıştır. 
&.rı11, 1

Yetleri idare heyeti aza Bu kafile polisin müdahale ve 
~.. , bu h"d' lttıha a ıseyi takip mercii dikkati ile dağıtılırken bir kısım 
~i •ıran h"k" fı l b ·ı ·1 l k b ~ea'ul u umet o duğu, gay nümayişçi er u vesı e ı e ara ı • 
t \t htı,.. \'e şahsi teşekküllerin lardan ve muhtelif caddelerden 
«ı' ... ata h· 
~tli h l ıç bir harekete sala- Bulgar mezarlığına gitmişler, da-
~ l~e l~ ~nrnadığı bildirildiği ha evvel grup, grup, orada toplan 
~)etin· ur Talebe Birliği idare mış olan diğer nümayişçi talebe· 

l\ı... ın ve b 1 . " t azı ta ebe heyetlerı ye iltihak ederek zabıtanın mü· 

,lan nümayişçiler gene kısmen 
!muhtelif istikametlerde yürüye -
: rek Hamam ve Harbiye ve 
tramvay yol ile Taksime doğru il er 
'}emek istemişlerse de tam Pan • 
galtı karakolu hizalarına geldik • 
:leri sırada takviye edilen polis 
kuvveti kafileyi durdurmuş, ken • 
~dilerine hareketlerinin gayri ka-
1nuni olduğu ve her halde derhal 
; dağılmaları icap ettiği aksi tak-
' ,dirde cebir ve silah kullanılacağı 
kendilerine bir daha ihtar edil-
mişse de dağılmamakta ve nüma· 
'yite devamda taannüt etmişlerdir. 

Bunun üzerine polis meç kul· 
lanarak kuvvei cebriye ile kafile
'yi durdurmuı. Mütevvik ve müte 
r caıirlert ya%AlaY.arak _kara_kol_il ge 

~~}'da~ehbüsile dünkü hadise manaatına rağmen kısmen duvar 
&· l)lin a gelmiştir. lardan aşmak suretile içeriye gir [ 
• 1tlj~i saat 16 sularında Talebe mişlerdir. 
ı~ Utnurn~ k~ 'b· S .. ~''ile . ~ 1 utı ı _ ükrü Kaya Bunlardan bir kaçı orada "Bul 
~:.ı~y· vılayete bir mitinğ ve garlar bizden insanlık ve mede· 
~l'İri lf .!apacakları hakkında niyet dersi almalıdır. Biz ölülere 
')et tn~uracaatta bulunulmuş vi- hakaret değil, böylece hürmet e· 
~etllıi,/&aade vermemiş ve me- deriz,, tarzında nutuk iradına de· 
)e.ı· · ır. Bu .. k l 
~ ~•)e do.. na ragmen. saat on vam etme istemi§ erse de gene 

()rı_'ol hgru Maçkadakı Bulgar zabıtanın müdahalesi ile daha 
ıı, 08 an · · b· ~ kitilik eıı~ın önüne beşer, o- fazla bir taşkınlığa meydan veril-

l 
lrıke11 kafıleler halinde gelip meden mezarlıktan çıkarılmı§lar· 
'b ltleh alık.ı e az zaman sonra ka- dır. 
~litıe 'trnıı 0 saatler de ve tatil Bundan sonra dağıtma müda· 

teaadüf ett!ğ} için o ıır~ halesi önünde dönmeğe mecbur o 

Talebeden bir hanım 
nutuk söylerken 

tirmiı ve kafileyi dağıtmıştır. Bir 
kısmı Taksime doğru gene toplu 
olarak gitmek istemiılerse de bun 
lar da polisin müdahalesile bu a
rada dağıtılmıı ve on dokuz bu· 

(Devamı 10 uncu aayıfada) 
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37 inci liste 

. m Cemiyetinden Yerilmiştir : 1 . 1 Karşılıkl:ın aranacak :ırapça \'e fars· 
: 1§1 ça kelimelerin 37 num:ııalı listesi ~udur: İ 
· l ı - Z:ıbıt-7.abt· 7 - Zaruret fi 

1§ 2 - Zıif 8 - Zem 1 
3 - Zafer 9 - Zeyl ~ 

- 4 - Zam I O - Zıh in 1 
5 -7.arafct 11 - Zillet § 

6 - Zarar 12 - Zimmet 1 
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San' at Sayıfamız 
Yazllarımızın 4iOkluğu yüzünden 

"San'at Sayda,, mız bugün gire

memiştir. Yar1n konulacaktlr. 

Dahili istıkraz • • 
ıçın 

halkın akını 

........................•................................................... 

Bize büyük muhabbet 
duyan Fransız elçisi 

Fransızların borçlar mukavelesini 
teessürsüz kabul etmelerini istiyor 

Evvelki gün lstanbula gelerek o 
günkü trenle Ankaraya giden 
Fransa büyük elçisi Kon de Cham 
brun "La Journee lndustrielle,, 
gazetesine bayanatta bulunmuş, . 
''Türkiye - Fransa dostluğunun; 
1930 .sene.sinde M. Aristide Bri
and tarafından imza edilmiı ve ' 
aylarca evevl Türkiye tarafından 
tasdik edilmiı bulunan dostluk 
muahedesinin yakın zamanlarda 
Franaız parlamentosu tarafından 
ta.sdikı suretile mesut bir şekilde 
bir kat daha tahkim edilmiş olma· 
sından doğan memnuniyeti,, izhar 
etmiş, bundan sonra iktısadi ve 
mali meselelerden bahsetmiştir. 
Sefir Cenapları geçen bir yıl zar· 
f mda Osmanlı borçları meselesi 
üzerinde muhtelif noktaların hal· 
ledilmiş olduğundan ve bu mesele 

(Devamı 2 inci aayıfada) 

Fransız bGyilk elçisi 

Kont de Chambrun 
........................................................................................... 

- Yahu, bütün hafızamı kaybettim, bugün, yapbğı
mı yarın hatırlamama imkAn yok ••• 

- Aman birader öyleyse bana on lira ver yarın 
iade ederim. 



Sayıfa: 2 

Dünkü B. M. M. içtimaında ................................................................... 

1933 bütçesinin varidat 
kısmında bir nokta 

Gureba hastanesinin idaresine ait 
40 bin liranın Evkafa iadesi .. 

ANKARA, 20 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün reis vekili 
Refet Beyin riyasetinde toplan
mıştır. 

Hudut ve Sahiller umum mü· 
dürlüğünün 1933 senesi bütcesi 
müzakere ve kabul edilmittir. 

Bütçenin varidat kısmının mü
zakeresinde söz alan Sıhhiye veki
li Refik Bey ~vveJce bir kanun ile 

Ankarada yapılmakta olan Nümu 

ne hastahanesi için Evkaf müdür
lüğünce 1932 senesi nihayetine 
kadar senevi 150 bin liradan 750 
bin lira verilmesi kabul edildiğini 
söylemiş ve demi!tir ki: 

- Geçen sene mali vaziyet do

layısile Evkaf bütçesinde 75 bin 

lira kabul edilmişti. Bu seneki Ev

kaf bütçesinde ise 75 bine muka

bil 40 bin lira konulacağı bildiril
miş ve bütçe de ona göre tanzim 
edilmişti. Bundan sonra diğer bir 
vaziyet hasıl oldu. İstanbuldaki 
Gureba hastahanesinin umumi 
masraflar için konulan tahsisatı 
maksadı temine !kafi gelmedi ve 

yeni bütçeye 11 O bin lira konulma 

sına lüzum görüldü. Buna Evka· 
fın mali vaziyeti müsait olmadı
ğından Guraba hastahanesinin i
daresi için varidat kısmındaki 
kırk bin liranın Evkaf bütçesinin 

hastahane f aılına iadesini teklif e 
derim. 

Vekil Beyin bu teklifi kabul e
dilmiştir. 

Kabul edilen !kanuna göre ida
renin 1933 mali senesi masrafları 
karJılığı olarak 573.992 lira tah
sisat verilmekte ve varidatı 718 
bin 500 olarak tahmin olumnak
tadır. 

Demiryolları ile yük nakliyatı 

hakkındaki beynelmilel mukave· 
lenin imza protokolunda derpiş e· 
dilen dört senelik muvakkat ted
birler müddetinin uzatılması hak
kında kanunun ikinci müzakeresi 
yapılmı! ve kabul olunmuştur. 

Bundan sonra Halkevleri için 
getirilecek alıcı ve verici radyo 
makineleri ve bunların cihazları 
ve parçalar ile sinematografya ve 
projeksiyon cihazları, inikas fe
nerleri ve parçalarının gümrük ve 
muamele vergilerile oktruva reı
minden muaf tutulmaları hakkın
daki kanun müzakere ve kabul e· 
dildi. 

Kanunun diğer bir maddesine 
göre ithal olunaack makineler ve 
cihazlar Maarif vekaletince veri
lecek ihtiyaç listelerine tevfikan 
ithal olunacaklardır. 

Meclis cumartesi aünü topla· 
nacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kont de Chambrun'ün 
beyanatı 

(Birine! a:ıyıfatbıı de\'llm) 

nin yakın.da imzalanacak olan 
kat'i bir mukavele ile tamamile 

ortadan kalkacağından dolayı 

çok memnun olduğunu söylemiş· 

tir. Kont de Chambrun bu müna
sebetle bulunan ıhal suretinin ala
kadar F ranaızlar tarafından tees

sürsüz kabul edilmesini temenni 
etmi§, çünkü bu hal suretinin ıbu 
tün ümitleri tatmin etmese bile 

hiç tecliyat yapılmama.sına mürec
cah olduğunu, bu hususta imkan 
meselcıinin gözönünde tutulması 

lazımgeldiğini söylemiş, bunu na
zarı itibara aldığı için borçlar 
meclisinin tebrike layik olduğunu 
bildiımiştir. 

· Sefir Türkiye - Fransa ticari 
münasebahndan bahsederken 929 
da aktedilen ticaret mukavelesi

nin müzakerelerine Fransa namı
na idare eden ve şimdi Fransa Ti
caret nezaretinde ticaret mukave· 

leleri müsteşarı bulunan M. Louy
riac' ı sitayişle yadebniş, zamanın 
icaplarının Fransayı bu mukavele-

yi temdit etmemek kararını verme 
ğe mecbur ettiğini anlatmıthr. Se
firin Ankaraya döner dönmez 

meşgul olacağı en acele iş, iki 
memleket arasındaki ticari müba
deleyi tanzim edecek yeni bir ti-

caret mukavelesi tanzim etmek i
çin müzakerelere girişmek olacak 

tır. Ayni zamanda; bu aralrk fa
ıılaya uğramış olan Türkiye - Su-

riye ticaret mukavelesi müzakere 
]erine de tekrar başlıyacaktır. 

Kont de Chambrun bu sözlerin
den ıaonra Tüı4ciyeye büyük bir 

muhabbet duyduğunu, Türkiyede 
de Fransaya karşı büyük bir mu· 
habbet beslendiğini söylemiş ve 
beyanatını Reisicümhur Gazi Hz. 
nin Türkiye • Suriye hudutları me· 
selesinin hallini müteakıp kendisi 
ne söylediği !U sözlerle bitirmiş· 
tir: 

"Bu hudut, Türkiyenin Fransa· 
ya karşı beslediği itimada ve Fran 
sanın Türkiyeye beslediği itimada 
istinat etmektedir." 

En büyük tayyare 

90 kişi taşıyan Do-x 
seyahate çıkıyor! 

BERLlN, 20 A.A. - Dünyanın 
en büyük hava gemisi olan, 12 ııno 
törle mücehhez bulunan ve tayfa· 
dan ba§ka 12 adanı ve 78 yolcu ta 
şıyabilen (Do-X) adlı büyük de· 
niz tayyare.i, Alman hava işleri 
komiserliğinden verilen emir üze
rine bundan sonra Deutsche Luft 
Hausa kumpanyau hesabına ıe· 
fer yapacaktır. D-X, nisan sonun· 
da Avrupada bir devir seyahati
ne çıkacaktır. En yakın merhale· 
ler, Viyana ve Budapeşte, daha 
sonra İsviçre, lskandinavya ve 
Baltık memleketleri lacaktır. 

Mersinde dahili istikraza 
can atıyorlar 

MERSİN, 20 A.A. - Bura Li· 
man şirketinin bütün memur ve iş 
çileri dahili istikl'az tahvili almak 
şartile bütün diğer daire ve mües
seselere güzel bir örnek göstermiş 
lerdir. 

VAKiT 

~SON HABERLER 
VA K I T' ın Hususi Telgraf farı 
.,,..., - -

Yeni bir sanayi bankası 
, 

Sanayi ofisile kredi bankası birleştı 
lerek yeni bir banka kuruluyor , 

Bankanın sermayesi 20 milyon lira, vazifesi sanayiin İJI~ 
şafına çalışmak, sanayi işlerine yardım etmek olacaktıl 

kl 1 k . . . . . 1 • ,,fı 
ANKARA, 20 (Hususi) - Sa- ı yardım edecektir. Bu teşe cül er ı paca , sanayumızm ın.u .,. 

nayi ofisile sanayi kredi bankası- ıunlardır: 1 !ktısat vekaletinin vereceS' 
nın birlettirilmesi suretile yirmi ı _ İptidai maddeler ıınemle- zular üzerine.le mütalea beY~ 
milyon lira itibari sermayeli "Su- kette yetiten, fakat istihsal . mik cektir. Banka Vekiller he~e~ 
mer Bank" teşkili hakkında hazır· darı henüz istihlakatı karşı lamı- rarile faizli, faizsiz, ikraın.•f 
lanan layiha Meclise gelmiştir. yan milli sanayie, ramiyesiz temettü hiııaeler•"e it 

Bu bankanın sermayesi hükume- 2 _ İhraç malını mamul veya tirakli iştiı-aksiz tahviller . b, 
tin teklifi ve Meclisin kararile bir kısmen mamul hale koyarak kıy- bile~ektir. De~rala~~ teıı• il_ 
misli arttırılabilecektir. Banka hu metlendiren ve sürümünü kolay- fz:brıkalan teaıs tarıhınde~ ııe' 'kt 
kuki şahsiyeti haiz olacak, Ziraat laşhran sanayi müesseseleri, ren bir yıl içinde anonim flfd " 

line koyacaktır. Şirketlerin ' f rı, ve Emlak bankaları gibi milli kre 3 -. Muamelatı memleket ~ da- I' 
di müesseselerine ıınahsus haklai..... de yapılan muameleler da~.tl 

bilinde büyük mikyasta istihlak .mi ve tapu harcından nı- I rj 
dan ve imtiyazlardan istifade ede ı h dd l · h ·· ·-~ o unan ve am ma e en enuz tutulacaktır. Şirketlerin hı..-. ul ti 
rek bütün muamelelerinde kanu- I k t · t' ·1 ki b P" mem e e te yetış ırı ememe e e netlerinin yüzde yetmit beı• . .ı 
ni ve huıuıi, ticari haklar hükmü- b t · t 1 t. 1· ·ı L.tt' ra er esıaa yapı ınca ye lf ırı me ka namına, yüzde yirmi ~ J d;; 
ne tabi olacaktır. · k b'l 1 · .. 1 · -·-'' " sı a ı o an sanayı muesese en, ma yazılı olacaktır. Bu kan"" I ıı~ 

U ğraıacağı i§ler f unlardır: 

Devlet sanayi ofisinden devrala 
cağı fabrikaları işletecek ve husu
si sanayi müetseselerindeki dev· 
let ittiraklerini ticaret kanununa 
göre idare edecek, hususi kanunla 
ra dayanarak yapılacak fabrika
lar hariç olmak üzere sermaye 
aile yapılacalC Bütün sanayi te!eb
büalerin etüd ve projelerini hazır· 
layacak, bu f abrikalan kuracak, 
teesaüsleri veya tevaileri memle· 
ket için iktısaden verimli olan sa• 
nayi tetekküllerine ehemmiyetleri 
derecesine ve sermayesine göre 

Buğday siloları 
ANKARA, 20 (Hususi) - Zi· 

4 - Ham maddeleri memleket rinden bir ay sonra mut~betl ltı 
te bulurımıyan tesisi de mümkün caktır. Layihanın muvakkat 
ve !cahil olmıyan sanayi müeseıe- delerinde kanunun neşrind;ı d~ 
leri, ay sonra Maliye, lktısat "le~ ı, 

S - imal safhalarının memle- lerinin tayin edecekleri ıniiJıl aO • 
kete temin edeceği faydaları e· Ier ve Sumer Bank umumi ~ef. ett 
hemmiyetli olan milli sanayi mü· ründen mürekkep bir heyet J Ol Ilı 
esaeseleri. muamelesini yapacağı y~ ~c 

Banka 'bunlardan batl<~ memle- Bankanın ilk teşkilatına da''··~ 
kette kenilisine lazım olacak usta ro idari masraflar bütçesi hU 
amele, mühendis ve mütehassıs metçe verilecektir. . 'f 
yeti§tirmek için mektep açacak, Sumer bankasının timdı1' lı 
bu maksatla diğer mekteplere sta dar lstanbulda bulunan rrıe•r,J 
jiyer talebe yollayacak, kredi mu- bir aya kadar Ankaraya tatııı' 
ameleleri ve bankacılık işleri ya· . tır. dt 

Türk- Yunan 
~ td 

Milli hakimiyet bayt' 
1
, 

raat vekaleti tarafından yaptın- Yunan başvekili ile 
lacak buğday silolarının Ankara, 

ANKARA, 20 (Husuıt) ~ ~ 
kilatı esasiye encümeni Milh l 
kimiyet bayramının teşrini•';J 
yapılması hakkında Aks~r~V 
usu Süreyya Beyin teklifııu 
etmiştir. 

Konya ve Sivasta inşa edilmesi ta hariciye nazırının 
karrür etmiştir. İll§aata yakında Ankara seyahati 
batlanacak, silolar kanunusanide ATlNA, 20 (Hususi) _Yunan 
yapılmıt olacaktır.. Ba~vekili Çnldaris, Hariciye 

Posta teşkilah nazırı, Maksçosun Ankara seya-
ANKARA 20 Hususi) _ Pos· , hatine iktisat nazırı Basmacı oğ

ta ve Telgraf umwn müdürlüğü lu da iştirak e~e~ektir .. · .. 
teıkilatına dair hazırlanan layiha Seyahat tarıhı, tktısat vekılı 
Büyük Millet Meclisine verilmiş- Celal Beyin Atina seyahati esna

sında tayin edilecek, fakat bu zi
yaret ağustostan evvel yapılma

yacaktır. Zira M. Çaldaris ha
miller ile gÖrÜimek için Londra· 
ya, hariciye nazırı dn terki tesli
h:ıt konferansı için Cenevreyc gi
decektir. 

tir. 

Kurnaz bir genç ! 
IZMIR, 20 (Hususi) - lstnnbu 

lun inkılap lisesine tanzim ettiği 
sahte bir tasdikname ile giren Ke
malettin Bey isminde bir genç hak 
kında takibat yapılmaktadır. 

işten el çektirildi Hariciye vekili 
bugün geliyor 

Be o o A ••fettiŞ 
ırıncı umumı mu e' 

ANKARA, 20 (Hususi) _.,.,, ' 
rada bulunan birinci ınııı~~ 
ıınumi müfettişi Hilmi SeR' 
vilayetlerinin vaziyeti hal< i~ CI 

vekaletle temaslarda buhıJ1~1 'l 

dır. Bu ay sonunda Diyarı 

hareket edecektir. 

Tefecilikle şiddetle ~ 
mücadele edilece1' ~t ~ 

ANKARA, 20 (HusuıO ~J/ 
kumet , tefecilikle kat'i ve f'"I. 
li bir mücadeleye girişmese ~ 
vermiJtir. Tefecilerin tür~,,/ 

- . 1 k . . .. ·ı ıı Jı -~ mam o ma ıçın uç mı yo iP' 
IZMlR, 20 (Hususi) - Berga· 

ma Tapu memuru Şahap Beye iş
ten el çektirildi. Hakkında tahki· 
kat yapılıyor. 

mayeli bir banka tesis edile'e .W 
ANKARA, 20 (Hususi) -Fran Jv ~ 

ıız sefiri Hariciye vekilini ziyaret Masuniyetlerinin k~B f 1 

Tapu teşkilatı 
tZMlR, 20 (Hususi) - Hazi

randa muhtelif vilayetlerde yeni 
tapu sicili yapılacaktır. lzmirdeki 
sicil muhafızlarının yeni tetkil e
dilecek yerlere tayin olunacakla· 
rı anlaşılıyor. 

Yerinde bir müdahale 
İZMlR, 20 (Hususi) - Tapu 

senetlerini alamıyan muhacir ve 
mübadillerin evleri Milli Emlak 
müdürlüğü tarafından satılıyordu. 
Vilayet buna müdahale ederek 
satıtı durdurdu. 

ı b ~I 
etti. Hariciye vekili yarın sviçre- rılması ist~nen me .J 0 
ye hareket edecektir. İsmet Paşa '.J 
ib koferans hakkında görüşmüş- ANKARA, 20 (Husuıi) -;._,.., 

tür. 

Ticaret mukaveleleri 
hakkında bir layiha 

ANKARA, 20 (Huısusi) - Bi-
z:.mıe Ticaret mukavelesi veya 
(Modus Vivendi) akdetmiyen 
memleketlerden Türkiyeye yapıla 
cak ithalata memnuniyetler veya 
tahditler ve tasfiyeler tatbik edil
mesine dair olan kanuna müzey· 
yel layiha B. M. Meclisine veril· 
mittir. 

telit encümen bugün topl .1~ ir 
bazı mebuslar hakkında tef;~/ 
suniyetlerinin kaldırıhn••• ~;/ 
rini tetkik etti. Bu mesele 
sonuna bırakıldı. 
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san milli bayramı fevkala I~ 
hürlerle kutlulanacaktır. ~ f'~ 
tarafından yaphrılan Çoctl,l'rt" 
sı da o gün acılacaktır. 
lara devam ediliyor. 



Şehir meclisi azasının fikri 
tetkik edilecek 

Şehir Meclisi azasından Nurettin 
Mün,i Bey buğday vaziyetlerine 
göre yeni nevi ekmek çıkarmak i
çin ortaya bir fikir atmı,tr. Nuret
tin Münşi Beyin fikrine göre buğ
day unlarında muhtelif rutubet de 
receleri vardır. Bunlardan istifa
de etmek lazımdır. 

Nurettin Münti Beyin bu fikri 
alakadarlar arasında büyük bira· 
laka uyandırmıştır. Öğrendiğimi
ze göre İstanbul belediye ilrlısat 
müdiriyeti bu hususta İstanbul ti
caret ve zahire borsasında tekikat 
yapmağa karar vermi!tir. Cuma.r
tesi günü yapılacak bu tetkikten 
sonra Nurettin Mün!İ Beyin de 
dahil olduğu bir kcmiıyon tetkil 
edilecek ve bu komisyon bu iş üze 
rinde calıtaeaktır. 

F eriköyündeki Sünnet köprü
sünde çalışan kolza fabrikasında 

bazı yolsuz işler görüldüğü ve 
vergi kaçakçılığı yapıldığı defter· 
darlığa haber verilmişti. 

Öğrendiğimize göre, defterdar 
lık bu ihbarı ehemmiyetle nazarı 
dikkate alarak tetkikat yaptırmış 
ve mesele muhakemat müdürlüğü 
ne tevdi edilmiştir. Muhakemat 
müdürlüğü fabrikanın itlerini tet 
kik ederek kararını verecektir. 

Defterdarlığa bina 
Yeniden yapılacak, şim
diki tamir olunmıyacak 

Defterdarhğın sağlo.m ve uy
gun bir binaya muhtaç olduğu ev
velce yazılmış ve defterdarlık 
Ankaraya bu hususta müracaat 
ta ctmitti. Öğrendiğimize göre, 
maliye müsteşarı Ali Rıza bey, 
şehrimizde bulunduğu aon hafta 
zarfında bu bina meselesi ile meş 
gul olmuıtur. 

Düyunu Umumiye binasının 
maarife devrinden aonra resmi 
dairelere tahsis edilebilecek uy
gun bina kalmadığından def ter· 
darlık için yeni bir bina yaptml· 
ması tasavvur edilmekte ve çok 
harap bir hale gelen şimdiki bi
naya tamir için harcanacak para 
ile yeni bir bina yapılmasının 
mümkün olabileceği tahmin olun· 
maktadır. 

Bu itibarla defterdarlık şimdi
ki bulunduğu binanın tamiri icin 
küçük bir masraf bile yapmam;yi 
kararlaştırmrıtır. 

Sabık malmüdürü 
muhakeme olunuyor 
Bakırköy malmüdürlüğünde 

malullerin on seneliklerinden 18, 
000 lira zimmetine geçirdiği kay
dile muhakeme edilen sabık mal 
müdürü. Nail beyin muhakeme· 
sine dün ağır cezada devam olun
mu§, muhakeme, bir dosyanın gel 
mesi için kalmıttır. 

Nail bey, dün de serbeıt bıra
kılma isteğinde bulunmu,, fakat 
evvelce olduğu gibi, isteği ıene 
reddedilmiftir. 

Dün serbest 
bırakıldılar 

Eroin kaçakçılığı suçluların-

dan Yorgi Baklacı oğlu efendinin 
serbest bırakılma isteğile evvelki 
akşam müracaatta bulunduğunu. 

bu müracaatının tetkik edildiğini 
yazmıştık. 

Bir refikimiz, Y orgi efendinin 
bu isteğinin ağır ceza reisliğince 

reddedildiğini yazmıştır. Halbu
ki, istek reddedilmenıiş, bilakis 
kabul olunmuştur. Yorgi efendi, 
dün sabah serbest bırakılmıştır. 

Dün, bundan başka serbest 
bırakılanlar da vardır. Tuzlu ha
lık taciri Dimitri Dimitriyadis ve 
toptancı bakkal Niko Andon efen 
diler de, dün ağır ceza reisliğinE' 
müracaatla haklar.rsdaki tevkif 
kararına itiraz etmişler, neticede 
tahliye olunmuşlardır. 

Fabrikatör Bernard Blumental 
efendi ile peynirci Y orgi ve Niko 
Camadanis kardeşlerin serbest bı
rakılma istekleri kabul edilme
miştir. 

Seyyar komisyoncu Kosti efen 
dinin oğlu lstelyo efendi de ser· 
best bırakılma isteğinde bulunan
lardandır. Onun isteği tetkik saf 
hasındadır. 

Mevkuf bulunan diğer suçlula
rın da serbest bırakılma isteğinde 
bulunmağa hazırlandıkları söyle
niliyor. 

Adliyece önümüzdeki hafta i-
çinde şahitlerin dinlenilmesine 
ba~lamlması muhtemeldir. 

işten çıkarılan 6 maliye 
memurundan başka 
Müsakkafah tahrir heyetleri 

muamelatında bazı yolsuzlukla· 
ra rast gelindiği için geçen hafta 
altı maliye memurunun vazif ele
r ine nih:ıyet verilmişti. 

Dün öğrendiğimize göre bu he
yetlerde çalı~tırılan katiplerden 
Salahattin ve Kazım beylere de 
i§ten el çektirilmiştir. 

Sebze iskelesinde hırsız 
Sabıkalı yankesicilerden Ga

vur Osman, dün sebze iskelesinde 
me~hut cürüm halinde yakayi ele 
vermiştir. 
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Kesml 116.ııların bır satırı 10 Kuruş 

rıcarl llAnlnrın bir satırı ı '?.fı Kuruş 

Ticari llAnların bi r ıı:ıntımt 2.'I Kuruş 

KUçUk illnlar: 

Bir defası 30 iki detası 5U Uç Clt!tası ..,5 
dört rle!ası 75 ve on de!naı 100 kuruştur. 

Uc; aylık ilan verenlcrln bir defaaı mecca· 
nendir. Dört satırı geçco ıııınıann tıuıa 

aaltTlan ~ kuruştRn hf'.ııııp edilir 

Rılıtımdan yüzde 
beş tenzil istiyorlar 

Bu reddedildiğinden bir 
depo açılması düşünülüyor 

llk mekteplerin dördüncü sınıf· 
Jarma mahsus bir Jnraat kitabı ka 
rıştırıyordum. Sonlarına doğru gö· 
züme bir serlevha ilişti: Büyük a
damlarımız. 

Şöyle bir göz gezdirdim. Müel
lif, çocuklara Şinasiden, Füzuli
den, Bakiden, Namık Kemalden, 
Ziya Paşadan başsediyor. Kısaca, 
bu muharrir, edip ve vatanperver

Halı tacirleri ile Rıhtım şirketi lerin hayatlarını, nele:- yazdıkla· 
aı-asındaki antrepo ücret meselesi rını anlatıyor. 
henüz halledilmemiştir. ilk mektep çocuklarına, Türkün 

Halı tacirlerinin geçen haftaki yeti~tirdiği büyüklerden bahset. 
toplantısında Rıhtım şirketinden mek, onların hayatlarını öğretme!< 
istediği yüzde 50 tenzilatı Rıhtım faydalıdır; fakat bir şartla: bü· 
şirketi müdiriyeti kat'i surette red yüklerimiz diye öğretilenlerin eser 
detmiştir. lerini de okutmak şartile. 

Halı tacirleri bu vaziyet üzerine Halbuki, bizim ilk • mektep, or-
cumartesi günü Ticaret odasında ta mektep krraatlerinde büyükle· 
toplanarak bu meseleyi bir kere rimiz diye talebeye öğretilen zeva
daha konuşacaklardır. ıtn, yeni harflerle tek satır yazıla-

ö~ d·~· · .. h 1 t · ı rı yoktur. Çocuklarımız ilk mekte-gren ıgımıze gore a ı acır e b. ~. 
· t · .. nk .. t 1 t d t 1• degıl, hatta tahsillerini bitir-

rı cumar esı gu u op an r a s· ı d.k 
b l 

. . d ı ten sonra bile, bir zamanlar 
tan u un en muvafık hır yerın e "b .. " kl . . ,, 
t 't h l l · · b. d ç uyu erımız diye kendilerine 
ransı a ıcı arı ıcın ır epo a -

~ k ~kt" o·· b tanıtılan muharrir, edip ve şairle· 
maga arar verece ır. un u me . 

1 h kk d 
.. .. t .. ~ .. .. b' rın tek satır yazılarını okuyamı-

se e a m a goruş ugumuz ır ki d 
h 1 

.• d . . k' yaca ar ır. 
a ı tacırı emıştır ı: 

- Transit halıcılığı lstanbula 
mühim mikdarda para getirmekte 
dir. Fakat Rıhtım şirketinin depo· 
larda fazla ücret istemesi birçok 
halı tacirlerini müşkül vaziyete dü 
şürmÜ§tÜr. Bu vaziyet karşısında 
gay~t tabii olarak iki şekil vardır. 
Ya halı transit merkezini başka 
bir limana nakletmek veyahut ye
niden bir depo yapmak. 

Transit halı tacirleri yeniden 
bir antrepo açmak istemektedir· 
ler. Cumartesi günü vaziyet anla· 
şılacaktır. 

Ali Fedai Bey 

Aklı başında değilmi ki 
muayeneye gönderiliyor? 

Anadolu Ajansında daktilo 
Süzan hanımı öldürmekten suçlu 
telsiz memuru Ali Fedai beyin 
asabi ve ruhi zaafa uğramış bu -
lunduğu iddiası ortaya atılmış, 
itirafı, suçu onun işlediğine dela
let edemiyeceği kaydile, Tıbbı ad 
lide müşahede altına alınması is· 
tenilmişti. 

Adliyece bu şahsi müracaat 
yerine getirilmiş, Ali Fedai bey, 
Tıbbı adlide müşahede altına a
lınmıştır. Mü§ahede neticesinde 
rapor verilecektir. 

Muhittin Bey dün akşaf!l 
Ankaraya gitti 

Vali Muhittin Beyin belediye 
bütçesi hakkında alakadar ma
kamlara izahat \'ermek üzere An 
karaya gideceğini yazmıştık. Mu· 
hittin bey dün akşamki trenle An 
karaya hareket etmiş ve berabe
rinde bazı evrak götürmüştür. 

Kovulan Bulgar talebesi 
Dişçi mektebinde o.i.uyan Bul

gar tn!ebeden Vladimir efendin:n 
saat küsteğine takılİ ve Türklüğü 
rencid~ edecek mahiyette bir ro· 
zet görülmüt ye bu vaziyet Türk 
talebesi ara~ınc!a h3klı lee:~ürler 
uyandırmı~tı. 

Öğrendiğimize göre di~çi mek 
tebi müdürWğü tarafından Vla
dimir efendi hakkında verilen 
tard kararı Darülfünun Divanı ta
rafından tasdik edilmek suertile 
kat'iyet kesbetmiştir. 

Artık "kitapta yeri var" diye, 
her kitapta yeri olanın doğruluğu
na kanaat getirilip iman edilecek 
devirde değiliz. Çocuğa "Füzuli 
büyük adamdır" dedikten sonra, 
onun büyüklüğünü göstermek la· 
zımdır. Çocuk, büyük muharrir di
ye tanıdığı bir adamın, ona "bü
yük,, ünvanını .kazandırmış olan e 
serlerini okumalıdır. 

Eğer, Füzulinin, Bakinin, Şinc

sinin, Ziya Paşanın eserlerini oku
lamıyacaksak, bu şairleri "büyük'' 
diye tanımakta ne fayda vardır? 

Memleketimizde Namık Kt'm&· 
lin ismile mektep \'ardır. Fakct 
Namık Kemalin yeni harflerle 
tek satır yazısı yoktur. 

Bu zevatı, çocuklarımıza mutla
ka "büyük" diye tanıtacaksak. biı· 
az daha esaslı tanıtalım; esaslı ta
nımanın .imkanı yoksa, çoculdnrı
mızın zihnini beyhude işgal etmi
yelim, bu isi.mleri tarihe bıraka
lım derim. 

Selimi izzet 

Milli emlak işleri 
Milli emlak işleri bir kaç se

nedir muhasiplikle idare ediliyor
du. 

İstanbulda yapılacak yeni ma
li teşkilat esnasında bir milli em
lak müdürlüğü ihdas edileceği 
sonra kadronun geni§letileceği ha 
her alınmıştır. 

Defterdarın Ankara 
seyahati 

Defterdar Mustafa Beyin An • 
karaya ne vakit gidcce~i hen~z 
tesh il edilmi§ değildir. Yeni mali 
teşkilat dolayısile izahat dınmnk 
üzere bu~ünlerde Ankaraya c'<ı

vct e:Hlmesi muhtereeldir. 

21 "'isan 1S1S 
ı:: - llahcr aldr{imıt:a göre lJn!till· 

ye n<'zarl'ii şarl:ta yeniden i~gal olu
nan vilciyctlr.ı·de mülı':i tcşT:i!iit husu

sunu takip ile meşgul olmaktadır. Bıt 

teşkilat n tathikı için Trabzonda bu· 

lunan lreııcti tcftişiye mii.dürii. umumi 
si llamit Beyi memur etmiştir. 

* Adliye nezaret; miistcşarı J'uıuıf 
ll.enıal Beyin riyaseti altıtıdaki ko

misyon içti::;:ı ederek Almanyaua oi· 
dccck olan talebenin sureli azimeti ı•e 
saire hakkında mii:a.'.:crat icra etmiş· 
tir. 



Sayıfa: 4 

[ lktısadi Haberler ) 
On beş gün içindeki 
ithalat ve ihracatımız 

Geçen senekine göre bu sene ithalat 
daha azdır, fark daha fazladır 

Nisanın ilk on beş gününde ya- \ odası bu tezkere üzerine lstanbul
pılan ithalat ve ihracatımızı göste. daki sabun tacirleri ve sabun amil 
ren resmi b ir istatistik hazırlan· 

mıştır. Buna göre 15 günlük itha
lat yekianu 1,828,125 liradır. lhra· 
cat ise 1,777,852 liradır. Halbuki 
geçen sene ayni aydaki ihracat 
2,803,058 lira ve ihracat ta 3 mil
yon 427 bin lira idi. 

933 senesi ilk üç ayındaki itha
lat ve ihracat faaliyeti hakkında 
da aynca bir istatistik hazırlan· 

mıştır. 

Buna göre üç aylık ithalat ye
kilnu 19,980,903 lira ve ihracat 21 
milyon 6.0 bin 41 liradır. 

Bu rakamlara göre geçen seneki 
ithalat ve ihracat. farkı ithalat le
hine da'.ha fazla idi. 

Sabunculann ham 
maddeleri 

İstanbul Ticaret mahkemesi ti
caret odasında sabuncuların ima· 
lat eana.amda kullandıkları ham 
maddelerin teamülü hakkında ma 

IUnıat istemiıti. lstanbul Ticaret 

lerini dün büyük bir toplantıya da 
vet etmiştir. Bu toplantıda sabun
cuların teamülleri tesbit edilmiş· 
tir. Fakat liste tamamlanmadığı i
çin gelecek hafta içinde bir top• 
lantı daha yapılacaktır. 

lzmirin üzüm ve inciri 
İzmir Ticaret odasının hazırla

dığı bir istatistiğe göre İzmirden 
son üç hafta zarfında 1,570,125 ki 
lo üzüm ve 763,200 kilo incir ih
raç edilmiştir. 

Mevsim başından şimdiye ka
dar ihraç yapılan muhtelif mem· 
leketlerin başında Almanya gel
mektedir. İstatistiklere göre bu ay 
larda Almanyaya satılan üzüm 
26,339,452 kilodur. lngiltereye 
de 19,814,492 kilodur. incir ihra
cında da gene birinci derecede Al
manya gelmektedir. 8,535,828 ki
lo olan bu ihraç memleketinden 
sonra 5,000,000 kilo ile lngiltere 
gelmektedir. • 

Kayın pederle damat 
geçimsizliği ve cinayet 
Katil damat, zevcesile arasının bu 
adam yüzünden açıldığına kanidir 
Şeker bayramında Osküdarda 1 kanununun 450 inci maddesine 

işlenen bir cinayetin muhakemesi, uygun olarak, gönderilmiştir. Tah 
lstanbul ağır ceza mahkemesin- kikat, müstantiklikçe, cinayetin 
de dün başlamıştır. ' tasarlanarak işlendiği, failin idam 

Suçlu mevkiinde bulunan, jan- la cezalandırılması lazım geldiği 
darma mülazımhğından mütekait noktasından, karara bağlanmış
Zeki beydir. Öldürülen de, kayın lrr. 
pederi Üsküdar postanesi memur 
larından Zühtü bey. Cinayetin 
olduğu yer, Osküdarda tramvay 
caddesinde Celal Bey eczanesinin 
önü .•• 

Davaya göre, Zeki Bey, Zühtü 
Beyin kızı Pakize hanımla evle
neli dokuz sene oluyormuş. Do
kuz sene sonra ayrılmışlar. Suç • 
h• mevkiinde bulunan Zeki Bey, 
bu ayrılığa sebep olanın kayınpe· 
deri olduğu iddiasındadır. Hat
ta, bir müddet evvel, kan koca 
tekrar birleşmişlerse de, sonra ge 
ne ayrılmağa mecbur kalmışlar· 
dır. 

Cinayetten evvelki zamanlar
da, kaympederle damat a;asmda 
olan kavgalar bazan da mahke
meye İntikal etmiş, davalar da
mat aleyhine neticelenmiştir. 

Son zamanlarda, Pakize ha-
nım, babasının yanında oturuyor
muş. Şeker bayramında, kayın 
pederle damat Üsküdar caddesin
deki Cela l Bey eczanesi önünde 
karşılaımıılar. Zeki Bey, bu kar· 
§ılaşma sırasında, tabancasını çe
kerek kayın pederini vurmut, öl · 
dürmüştür. 

Dün ba§layan muhakemeyi bir 
çok kişi takip ediyordu. Davacı 

mevkiinde öldürülenin kızlann

tlan H ikrn•t hanım ve vekili var· 
dı. 

Zeki Bey, mahkemeye ceza 

Katil an1abyor 
Sorguya çekilen 

vak' ayi şöyle anlattı: 
Zeki Bey, 

- Bayramın birinci gününü 
annemin yanında geçirdim. Saat 
dörtte evden çıktım. Dargın ol
duğumuz için, kayın pederle kar
ıılaşmağı hiç istemezdim. Fakat, 
tesadüf karşıma çıkardı. Ben, ge· 
ri dönmek istedim. 

M .. k '. ı d o "d ' d" um un o ma ı. , ur . ,, ı 

Y"= bağırdı, döndüm. Bir eli ce .. 
binde idi. Tavrından bana bir şey 
yapacağını zannettim. Korktum. 
T:ıbancamı çektim, daha evvel 
davranmak için, at~ ettim. 

Kayın pederimin beni öldür" 
mek niyetinde olduğunu evvelden 
duymu~tum. Bir gün karım, baba· 
sının beni öldürtmek niyetinde oJ 
duğunu söylemişti. Mısır çarşı· 

ımdan satın aldığım tabancayi 
kayın pederimi öldürmek malc~a· 

dile değil, icabında kendimi mü· 
daf aa maksadile almıştım. 

Ben, bu i,te tamamile suçsu· 
zum. Kabahat, kayın pederimde· 
dir ! 

Davacı taraf, on bin lira tazmi
nat istemektedir. Şahitler ç.ağırıl

mıf, Zühtü Beyin kızı ve Zeki Be
yin zevcesi Pakize hanım, bu ara· 
da dinlenilmi1, babasının kendisi
ni kocasından ayrılmağa teşvik et 
tiğini ıöylemiıtir. 

Zühtü Beyin karısı ve Zeki Be 

VAKiT 

Kısa Haberler : ................................. 
Bükreş sefirimiz 

Bükreı elçimiz Hamdullah Sup 
hi Bey mezuniyetle tehrimize gel
mİJ ve Ankaraya gitmi~tir. 

Bulgar şimendif ercileri 
Ankara da 

Bulgar şimendifercileri Anka
raya gitmişler ve kendilerine şe

hir gezdirilmittir. Misafirlere Ga
zi çi ftliğinde bir çay ziyafeti veri· 
lecektir. 

Efganistan mütehassıs 
istiyor 

Afganistan memleketimize mü 
racaat ederek mütehassıs doktor, 
muallim ve müzika zabiti ve ay
rıca tayyareleri için de mütehas· 
sıs makinistler istemiştir. Avru· 
padan alınacak bu tayyarelerin 

alınmasına nezaret iç.in bir Türk 
heyetinin alakadar olma111 da ay
rıca rica olunmuştur. 

F armakoloğlar reisi 
Farmakologlar Birliği reisi Rı· 

za Bey riyasetten ve idare heye
tinden istifa etmiş, yerine Ticaret 
Odası ikinci reisi eczacı Hasan 
Necip Bey seçilmittir. 

Şehir planı 

Geçenlerde §ehrimize gelerek, 
lstanbulun imar itlerini tetkik e
den Alman şehircilik mütehassısı 
Her Ehrgötz Almanyaya dönmüş

tü. Profesör hazırlıyacağı kroki 
ile rapor ve masrafı için dört bin 
beş yüz lira istemiıtir. Fransız şe 

hir mütehassıslarının istedikleri 
para da buna yakındır. 

Adaların suyu 
Şehrimize getirilen s11 mütehas 

sısının Adaların su \htiyacı mese 

leıile de meşgul l)lması kararlaş
tırılmıştır. 

Samsun - Çarşamba 
Sarnsun - Çarşamba deınir

yolu şirketi haciz altında bulun· 

duğundnn hat hükumet tarafın

dan şirket hesabına i§lettirilmek
tedir. Şirketin yarısından fazla 

hissesi hükumet elindedir. Şirke
tin borcu (300) bin lira kadar tut 
maktadır. 

Vergi kaçakçılığı 
Mercanda bir ticarethanenin 

çifte def ter tutarak vergi ke.çak· 

çılığı yaptığı haber alınmış ve a
ranma neticesinde sahte defterler 
bulunmuştur. 

Milli marş için yarın 
umumi prova var 

Milli Türk Talebe Birliğinden: 
Bir haf tadan beri halkevinde ve 

BORSA 
[Hizalarında rıldız işareti ol:ınlar üzer· 
lcrindc 20 nisanda muamele olanlardır) 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) 

Kurıı~ ı<ıırnc: 

*20 t fr&D!llZ 172. •t Sntn Av 25, -
• ı Sterlin 732.- • ı re:ı:eta t:-', -

* 1 Dol:ır 19?;- • ı Mark: :o-
• 20 Liret 2 18,- • ı 7.rı l rıti '24-
• 20 f. Belçika 116,- • ı Penıtli 2Q -

• 20 Drahmi 2.i,- • 20 l.ev 2.1.-

• 20 ls\·lçre 822.- • 211 Dinar 53 -
ı çervoneç 

•20 f.C\' 3 2!'i.- • ı Altın 928.-• ı Florin 84. - • 1 Mecidiye 32.-
• 20 Kuron Çek 120. - • ı Banlı:not 22 . -

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

•Paris 12.1>6 • Prafa !S92b:) 
•T.ondra 726.- * Vivan~ 4,55-
• Nev·York o ssn~o • Madrıı 5 5.J-· 
• Mil~no 9.2fi35 * Berlio 202~0 
*Brüksel 3.3915 * Var~O\'I 4 24-· 
• Aılna "!! i350 • Peste 3.8085 
•Cenevre 2. ~ 525 • Bukres jfı ,98-

•Solya 68.2050 • Relgrat 3~ ()2.'if) 
•Amsrerd:ını 1. 1637 l\ l cı~lı:ova 1094,25 

Esham 

Is Tlankası 
•Anadolu 

Hejl 

9 40 1 Terko5 
'l5 25 * ?mcnto ,\ r. 

4,3, 

1 

* linyon Ocy. 
ı ~. Sark Değ 

!9 90 
11.llQ 
2J.65 

Şir. Hayriye 
Tr.ımvav 
U. Slı::orta 

4,30 Balya 
2.SS 
2 -
2.35 24,- $ark m. ceıa 

•Bomocti 2 1.so •Teıeron 13.-

istikrazlar 

ISL dahili 97.75 

* ~ark f>.yolları 3, 15 
* O.l\l a \·ahhnde 54.-
Günırükler 5 ~5 
Savdi mahı 4,35 
Bi~d~ı ı 1 75 
Aslı:triye 

Tahviller 

F.lelı:trit 
Trnnıvay S4,5) 
Tuocl 4.CZO 
Rıh t ım 18, 15 
Anıdnlo 1 44 50 

*Anadolu il 44.Stı 
• A. i\lümessll 56,-

Gülhane müsameresi 
Gülhane üç üncü müsameresine 

16-4-933 pazar günü saa~ on yedi

de muallim operatör M. Kemal B. 
riyasetinde başlanmıştır. 

Mualli.m Bürhanettin Bey tara
fından Üremin ihzarında kilinik 

ve laburatuvarın mükayeaevi e• 
hemmiyeti tıa.kkı:nda gayet mühim 

ve kıymetli bir konf er ana veril· 
m ittir. 

Dr. Kemal Bey tarafından Ade
nitlerin Ultra-violet ile tedavisi 
söylenmi§, münakaıaya muallim 

Abdülkadir, Süreyya, Nüzhet Şa
kir beyler; Dr. irfan Bey tarafın

dan bir angine de poitrine vak'ası 
takdim edilmi,, münakaşaya mu· 

'TAKVİ~ 
,,ttf 

Cuma Cuaı '° 
21 N san 22 N5

, 

26 Zilhicce 27 Zil~" 
Glin doğu~u 5,ı.ı 
Gün 1 auşı 111,s.ı 

Sabah namazı .ı,ı:; 

O~le namazı t ',13 
lklnuı namaz.ı 16, ıo 
Alı:şmı namazı t8.f4 
Yatsı namazı 20,31 
imsak 3 24 
Yılın geçen günlcrı ı ı ı 

kalan .. 255 

H A \ 'A - '\·eşıutoy nslıPri r:ı~ııt .., 

den verilen malümata göre btıı:DJI ,J 
l)ıl,,. 

lutlu oalcnktır. l'nğnmr ya mınsı 
~~ _, 

DlinltU sıcaklıl• en Iutl:ı 17, r n 
tdl· 

re<:e, 'ha\"n tıızyfüı 75:; mili~ 

RADYO 
Bugün 

lS T ANBUL: -1 
Saat 18 den 19 a kadar saz. (ICt' ~ 

Bey w nr!<ad::ışlıırı) 19 dan :w 3c 

krı;t ra. 20, d Pn :.:0,30 ıı luıd:ır Sl'ı 
Hanını) '20,30 dan 21,SO a lcadıır 

ı;:ı zheyctl. 21 ,80 d11n !!2,80 n ~r 
tm, Ajan11 ııbc.ri ve saat 4yarı. 

A N K A U A (1553 nı.) 

12,30 - 18,30 AnkıırapalS.StıJI'~ 
19 .,o 18,•0 Atnturkıı. saz, 18,40 - ,,.. ) 

konseri, ( E krem Zeki Bey tarıırındJll0 ı 
,,01 

-19,50 Fransızca ders, 19,50 - - ' 

moron. 20,10 Ajans hııberlcrL 

V t Y A N A (518,l m.) ıs.• 
12,30 KonV-r - H,10 Pl~c - / 

-20,40 l\Iusııd - 21,10 ı.:cnser 

Dans. 

LE t P Z t G (389.6 m . ) ~ 

7,15 ııusllti - i,35 Konser - >5 

- 17,30 Konser - 21 Musiki - 23.'
5 

n ü K ıı E ~ (3!»,2 m.) _ _.il' 

12 Pl!k - lS,15 PlAk - 17 OfP' 

l S,15 K onser - 20 PIAk. 

R O l.\f A ( '41,% m.) 

20 PIQk - 2 1,• 5 Haber ve ın, 
B U D A P E Ş T E (550,5 ~:$0 
10,15 Bıındo - 13,05 PlAk - tl 

fonfk Orltestro - 24 Keman KoııSt • 

M O S K O V A (lSG! m .) : ~ 

"' 17,30 E debiyat - 19,30 Dan' ..ıı 
l:' 

ser - 21 Çek llaanlyl.e neerlyat - 'ili 
- 22.05 !ngilizco n C§rJyat - 2s,o6 
23.15 Almanca ne~ııt. j 

V A R Ş O V A ( 1412 m .) : ~ 

13,10 Pllk - 16,35 PlQk - 1S •S' .,,. .. 
konserl - 19,20 K a!e konser - " 

allim Abdülkadir beyler iştirak et =======-===~~ _d 
mi~lerdir. Os~~nlı banl<W 

Dr. Necati Bey tarafından Mi-

yomlu bir rahimde tuberculose 10 S Faizli, 1918 _1334_1f 
vak'ası takdim edilmiş, münakaaş O' ti'' 
ya muallim M. Kemal, Abdülka- rihli dahili istikra:t 
dir ve baı muavin Şükrü Beyler villeri hamillerİfle 
iştirak etmişlerdir. e 3l 

1 mayıs 1933 vadeli " ~J. 
Dr. Salih Bey tarafından He· marnh kupon bedelinin, 1 5~, 

noch tipinde purpura vak'aeı gös- O l 
1933 tarihinden itibaren .,e r 

terilmiş, münaka§aya mualli.:n Ah T 

LI BANKASI nın Galate. ef 
dülkadir, Bürhanettin beyler İ§li· t J1' 

kara idareleri ile Vilaye . ,,.jf 
rak etmişlerdir. ı rı " ·J 

lerindeki bilumum şube e _.t f" 
Dr. Mevlut Bey tarafından Adi- rinden tediyesine mübMe~· 
son hasta.lığı ıöylenmiı, münakaaş ceği ilan olunur. 

ya Dr. Nabi ve muallim Abdülka· 20. Türk lirası itibari "' 
dir beyler iştirak ebnişlerdir. 1 h h ·1 k a 1P i ~ er ta vı uponun 

Dr. Rıza Bey tarafından ameli- evralu nakdiye olarak 50· 
Ortaköyde devam eden "Milli yatı muvaffakıyetle yapılmı, ileri tesviye olunacaktır. rd/ 
mar",, kursları bitmi§tir. derecede metastulı bir mama kar l b0 J 

'S Kupon aı·m, n umara . iJ' 
22 nisan cumartesi günü (ya- simonu vak'ası takdim edilmiş, rilc bidikte ibraz ,.e tesliıO' / 

rm) saat 5 te Darülfünun konfe- münakaşaya muallim Esat, LUtfi, ne, OSMANLI BANIV\5! ıJ) 
rans salonunda ~ehir bandosu· Süreyya, Abdülkadir, M. Kemal fmdan hamillerine, beraY'.,.;ıl ! 
nun iştiraki, muallim Muhittin Sa operatör Bürhanettin ve dr. Ah- 5 ( beş) gün sonra ~et~J' 
dık ve Hulusi Beylerin nezareti erıfc;-/ 

met beyler i§tirak etmi§lerdir. muktazi bir mald.>uz "~ -~' 
altında umumi bir prova yapıla- - ... ,~ 
caktır. 

Dr. Muhtar Bey tarafından a- '}a '' Eski ve yeni sim 1 
Kur:slara devam eden, etmiyen 

bütün darülfünunlu, yüksek ır.ek· 
tepli ve liseli akradaşlarımızm bu 
provaya iştiraklerini ehemmiyetle 
rica ederiz. 

teş te:lavi,ile salah bulmuş bir du 

muru asabı basari vak' aaı gösteril 

cıi~, münaka!aya muallim Niyazi 

İsmet Bey; Dr. Muallim fuat Bey 

tarafından edebiyatı trbbiyede 
ıaııııııaıı •ııuuı111111ııumıımııuıaıım--11-"--uıı11-- nadir görülen çok büyük unku ra
yin kaynanası Melek hanım da, 

him miycmu gösterilmiş, münaka
kocasının asabi ve titiz olduğunu 
anlatmıştır. 

Neticede muhakeme, başka ta 
bitlerin de çafiırılması için sekiz 
hazirana bırakılmı~tır. 

şaya mualli.m LUtfi Bey; iştirak et. 

mişlerdir. 

Müsemereye saat 19 da nihayet 

verilm İJtİr. 

kında konferafl ,/ 
set • 

Müderria Salih Murat J'{lıl" 
fından dün öğleden soııt• . i'' 

eıt1 if 
salonunda "~ki sima • Y eftİ' 1 
isimli bir konferans "' ol~I 

' ırl• ı Konferans çok kaalaO 
5
, , ı / 

ve Salih Murat Bey bilbll
5 ~i~ ~ 

dan, treyatlardan, perP:i ~ I 
velinden bahsetmiş ve el ~I 
cılarla yeni simyacılarJ 

miştir. 
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- Şefk "akleden: SeUlmi izzet Yenı 12 sozun karşılıgı 1 . Oncu kolu~~a. k~ç. kışı v~r?ı:·? 1 lstan 7 inci Jt!ektcp nıuallimlerirıin 

-, 

•öyt0111iıt:r.~ı:-:1~ ki~bilir neler Şadiye, onu, bakıılarile çepe • ve kullanışlan Bır ~anga 4 .ıu ıkı dızı v~ 8 kışıdır. butdulıları k•r§lıklar 
lllay

1
n Şefk sız 0 sozlere bak· çevre kuıath: 1 - Zabıt: ıkağıda geçirme, al- Nıfak • Fıtn~.. . Eh' at .- Ebedi • Sonsuz, bit • 

•e•erdi 
0 

ı a Hanım annemi çok - Onlardan ho~landığımı nere· ma, tutma, katip, suçlunun söyle- Os~anlı tanhmde fıtne. ba~la - mcz, tükenmez. Ecel - Ölüm. Ecir-
beni g~kle::n hatıraaına hürmeten den çıkarıyorsun, Seniha. diklerini kağıda geçirdi. Büyük dı~ı gun ya~aş .ya va§_ ~erıl~~ıl.e~. Ecir · Ecr - Yanaşma, gündelikçi. 
arasına ir çıkarıyor. Ben halka -Belli. Sizi değiştirdiler, bam- Türk kumandam Aksak Timur Avrupaya bır fıtne gırdı. Bır:ıbırı- Ecnebi - Yat, yabancı. Ecram. Yıl. 
llatç

1 
bi g nıekten hoşlanmıyan i-ı başka bir Şadiye oldunuz. Hindistanm üst yolunu aldı. Deli- mize girdik. dızlar. Ecza (Türlü manalarile) 

Şadi;.:;;,~~h:m· lıte, babasından sonra kızı, 
0 

• yi tutmak amma güç h1ı ! Nimet • Ekmek, iyilik. Edat (gramer) Ek. Edep - Usluluk 
- Çok nıu u. . . na hemen hemen ayni şeyi söylü· 2 - ZAF: Güçsüzlük, koruya- Ekmek (Nimet) kırıklarım yer- yol, yöntem. Edebiyat. Güzel ya· 
Bun • iezdınız?. yordu. maımazlık. Oyle adamlar vardır ki lere düşürme. Benden o kadar iyi- zı, düzgün yazı. Ezeli _Artsız, bi-

kit hul~ N:sır ~evap vermiye va - Onu, hizmetçilikten ancak bir kendi kendileıini kullanamazlar, lik gördü. Sonra bunu çiğnedi. tim. 
lcotıflllak ~ ,1' Bır müddettir söze parmak üstün görmek istiyorlar, güçleri benliklerini yanamez. Nisap· Pay. lstanbul 3 üncü .lle~tcp hocalannın 
diyenin ö~~ın fırsat gözliyen, Şa· daha fazlasına tahammül edemi _ 3 - ZAFER: Elde etmek, ka- Nispet • Yakınlık. buldukları karşlıklar 
tevap ur Yanında oturan bey yorlardı. zanma, erişmek. ikinci Vi- Şu iki (daire) arasındaki yakın- Zait - Fazla, artan. Zaman 

- H·erdi: · Şadiye derin bir kesel hissetti: yana savaşında ordu üs- lık nedir?· Üst, sıra. Zat - Kendi iç yüzü, bey. 
Son ıç sormayınız hanımefendi. _Seniha, dedi, biraz insanın tünlüğe erişemedi. Napol - Nizam • Çözük, düzenlik, düz· Zebun - Bitkin, düşkün_ Zebunküş 
•!!rae ·~neler, bizim Nasır adeta kendi kendini unutması, bilmezsin yon Moskova savaşından sonra el- günlük. Bitkinleşen, düşkünleşen. Zeka -
rxııld rı ~~hudi oldu. Onu karşı • ne iyi bir şeydir. Bunu bilseydin, de ettiği kazançları da bitirdi. Bu köyün düzenliği iyidir. Şim- Zerre - Çok küçük parça, parça • 
hı.y- e~ ::~düğümüz zaman artık bana değiştiğim için, bir saniye 4 - ZAM: Katmak, üstekoy- diye kadar bir soygunculuk bile cık. Zeval . Öğle, tükenme. Zin • 
dl, Çat k ıyoruz. Çat orda, çat bur· başka bir Şadiye olduğum için da· mak, arttırmak, Yarım kilo viski- olmadı. dan - Karanlık, hapishane. Ziyan -

b apı arkasında.. rılmazdın. ye 15 kilo soda katarsan 15,5 kilo- Tarihte tözükler kuran büyük Kazanmamak. Ziyaret.- Zümr~ 
ounu .. 1 . ledi k· oy ~ tuhaf hır tavırla söy· Sesi titriyordu. luk bir şey elde edersin ama bu- adamlar vardır. Toplu . 

..... ~~ıadıye gülümsedi. Bir an, Seniha: nun viski olduğuna inanmak Nuıha - Sayı, tane. lstanbul 2 inci mektep lıocalarının 
qllı ı sıfatını unutuverdi. Eski _ Kuzum beni affediniz .. de • güç olur. Aylıklarının arttırılma- K~tap çıkınca bir tanesi müdde- lJuldukları karşlıklar 
'btat ~nda olduğu gibi, ıerbest ser- di, bu gece, farkına varmadan, is - smı istiyen memurlar hiç te az de- iumumiliğe verilir. Sabah • Gün başı. Sabık · Ge • 

N· onutnııya baıladı. temeden beni kıskandırdınız .. Size ğildirler. Sayısı ( 5) kuruştur. çen. Sabır - Katlanma. Sadaka • 
doıu;:ıra. Avrupayı soruyor, Ana- dedim ya, benim kalbime ıahip 5 - ZARAFET: Yakışıklılık, O gelen yasa.lan çoğalt da bir Düşkünü kayırma. Sade - Düz, yal-
du. soruyor, malumat istiyor. olmak iıtiyenlere, ben tamamile incelik. İncelik her adamda bulun sayrsmr baş efendiye veriver. nız, katıksız. Saf - Tertemiz, ka -

Nasır d b sahip ve hakim olmak isterim .. Be maz. Nutuk • Dil, ıöz. tıkuz. Sahil - Kıyı. Sayıfa • yap • 
'°tul a oyuna anlatıyor, her ni sevmeyiniz, sevmezseniz, çok 6 - ZARAR: içeri gitmek, ek- (Cümhuriyet bayramı) sevinçle rak yüzü. Sahne - Oyun yeri, geni§· 
~Otd ana. uzun uzun cevap veri • daha mes'ut olursunuz... siklik, kötülük. Bu sene işw içeri kutlulandr. Güzel sözler söylendi. Sahip - Kendinin olma. 

1

_ N~~•rı k - 8 - gittim. Kazançta eksiklik var. Şu Karşısma çıktığım zaman dilim lstanbul 46 ıncı mektep lıocalarının 
ıı:iın .. n onuşkan olmadığını - Doğru söyle Şadiye, Didar delinin kötülüğü bize dokunma- tutuldu, bir şey söyliyemedim. buldukları karşlıklar 

S 16Ylenıi§ti. Hanımın yanında rahat mısın?. sm! Bir düzeltme: Vahşet - Ynbanilik, yırtıcıl(k. 
ofrad k'l · V h "•ı 'b a ı erın hepsi, yavaş ya· Şefika Hanım, dikkatle Şadiye· 7 - ZARURET: Yoksuzluk, ıı· (İttihaz) a verdiğimiz birinci a amet · Bezginlik, korkunçluk. 

diy01:1~0tını knldttıp hayretle Şa- ye bakarak cevap bekliyordu. kınlı, bağlılık. Fakirler yoksulluk karşılık (Koyma) olacakken (Kop Vah~i • Olmuş, ortaya çıkan. Va· 
a.~ e"" akmıya ba,lamışlardı. Bir Bir hafta evveli lstnabula av. içindedirler. Yağmurun yağması ma) diye çrkmışhr. Düzeltilmesi.. sıla - Yol, çayır. Vebal - Suç, ek. 
tÖrdiik~l, ~alonda, süklüm püklüm det etmişti. Şadiyeyi ancak bugün için suyun bulanmagı, sonra hava lstanbul bc§inci mektep Jıocalarının siklik. Vecit - Gönül duyuşu, dal· 
"etlj h' erı mahcup kızın, ne kuv • görebilmişti. Didar Hanım, bir iki da buğunun gıme su halini alması buldukları karşılıklar ma. Veda - Ayrılık, uzaklaşma. 
~esi ır cazibesi, ne tatlı cerbe • saat izin vermi~ti. gerektir. Çünkü yağmurun yağ- B k A k k Velhasıl • Kısası. Vesika - Sağlık, \'ardı? . a aya· rtı lar, alanlar. Ba ~ ·· Uzun bir müddet Şefika Ha. ması bu saydığımız şeylerin biı'i- gösterici. Vicdan - Duygu. Yakin -

llhain b b' .. 
1 

d' k d' d b' .1 b ~l 1 .1 1 siret - Kavrayıf, iyi görüş. Basit - K A. b ey ıraz sınır en ı. mm en ın en bahsetmi~ti. Şadi • ırı e ag t o ınası c o ur. Kolay, düz. Bazan _ Arada. Bela • anmış olan. Yani - Söyle ki, bu 
··ec ... ca a Nasır, Şadiyeyi j},u de. ye sormuş, o anlatmı .. tı. Şimdi ar· 8 - ZEM: Kötülemek, yerle· E demek ki. Yegane· Tek, biricik. "' ine :ı- ngel, kötülük. Belahat - Budnla· 
dtı'>,. !gut eden, neler anlatryor· tık anlatmak, kendinden bahset· mek, yenmek, kınanmak kınamak l Yeis • Yürek acısı, sızı. ık. Beraet - Suçtan sıyrılma. Be· 

"a mek sırası Şadiyeye gelmioe.ti. Bizde ınünekkitlt!r eserleri kötüle- lstanbul 5 inci mektep hocalarının ' Ya :ı- rat - Buyrultu, Berbat • Kötü, ho-
~a.. kşça konuştukları ve bir az <~"amı vu> madikçe işlerini yapmış sanmaz- buldukları karşlıklar ... ıa zuk - Bereket • Bolluk- Be~aşet • 
l"ord oturdukları için duyamı • . =-= lar. Edebiyatçılar biribirlerini ye- Güler yüzlülük. Zait· Artık, çok, aşırı. Zaman· 

So
uf.r d Afyon satışı serbest ve rerler. Yaptığın şeyi bütün konu- - Zat .. Kendi, ki~i. Zebun. Dü .. -a lstanbul onuncu mektep hocalannm ~ 

Ş an kalktılar. t b" ld l k komşu kınadı. kün. Zebunküş- Düşkün ezici. Ze 
ıtdiy k h Sa iŞ ır e en O aca Bulduklan kar~ılıklar k lotıra. e a veleri dağıttıktan 9 - ZEYL : Kuyruk, katma. » a • Us, anlayış. Zerre • Minik. Ze· 

~~h ~salondan çıkmak üzere iken Afyon satışı hakkında lktısat 10 - ZlHIN: Saya, anlayış. Abes • Saçma. Abus · Asık. A- val • Yok olmak. Zindan - Karan· 
sın Bey mani oldu· vekaletince hazırlannuş olan ka· Ezber okur sayadan. caip ·Görünmemi§. Acaba· Mı der lık yer. Ziyan - Yitirmek. Ziyaret -

Sof~dNereye gidiyorsu
0

nuz? .. Yo.. nun layihası henüz Millet Mecli~ - Yunus Emre - ıin. Acele • Çabuk. Acemi - Alış· Görü~mek. Zümre - Kalabalık, ta• 
Jc.ıdık • >ohbetinizden mahrum sinde tetkik edilmektedir. Amma anlayışı kıt adam;ın ha! mamıı. Aciz • Becerikıiz. Adalet • kım. 
-~ d,.. b B~şkaları istifade etti. Bir Dün temas ettiğimiz bir afyon 11 - ZiLLET: Alçaklık, aşağı· Doğruluk. Adet - Alışılmış, olagel· lstanbul 35, 57 inci mektepler 

Sad' enımle konuşunuz.. taciri afyon ticaretinin bugünkü lık, bayağılrk. Bir zamanlar aşağı mif. Adeta· Enikonu. Adi - Baya- lıocalaırınm buldukları karşılıklar 
S ıye biraz duraladı. ve yarınki vaziyetine dair şuma- lık sayılan şeyl2r bir zaman son- ğı. Afiyet· iyilik, sağlık. Vahşet · Yabanilik. Vahamet. 

ti~ı·" <:iinılelerin altında gizlenen lfunatı vermiştir: ra değerlilik oluyor. Şova1yeler lıtanbul birinci mektep hocalarının Kötülük, ağırlık verme. Vaki • O· 
1 ltıa K b ~ilk. nanın ne olduğunu anla. - anun li.yihaıı henüz Millet zamanında satıcılık, san'atfo uğ~ uldukları karşlıklar lan ·Vasıta - Elçi. Vebal_ Yük. 

)~1le;stedi, !onra büyük bir safi • Meclisinde tetkik ve kabul edilme raşma alçaklık sayılırdı. Facia • Acıklı. Fahiş · Aşırı. Vecit .- Veba • Yumrucuk illeti. 

~ E:ınredersiniz, dedi. 
l\ıın esnada yanlarına Didar Ha

~eldi: 
......... s d" 
!:İl llli;a ~ye, Seniha söyledi de • 

......_ ~ Pıyano çalacaksın. 

......_ C ~y hay hanımefendi. 
~uh ~zden kaybolma ve bekle. 

J..flltlı sın Bey uzaklaştı. Didar 
~th ~da mir.afirlerile me§gul ol· 

S ~!ladı. 
olla-~ hır iki sözle, Didar Hanım 
ti . ., lJ: evdeki ııf atını ihtar etmiş· 
)~ t~ ~lcacık yandaki küçük oda • 
d\t. il tı ... Yalnız kalmak istiyor • 
t\' ti~~ksalardı da, kendi odası • 
h,,, kıp kapansa, kendiıile bat 

l\·· alsaydı .. 
·d, h:çU~ odaya girince, karşıam -

......_ tolge gördü. 
t,.l Senih b ~, y 

1 
a, urada mııın?. Bu • 

......_ ~.nız ne yapıyorsun?. 
•otl ,,ınern· k 
t ll~ll . ın al". adaılarından, 
Q\tt. erınden k H 1 

ttı onı açıyorum. a • 
~ tic:f • arın sohbeti ıizin botunu • 
' 

1
Yor li ltt,n ' ayret, onlarla konu§· 

~ ~'ra n~~ıl zevkalıyoraunuz !.. 
~ord'- l<>z~erinde şimtekler ça • 

lliir~ b·· Sesınde, tehdit, öfkeli, kö 
ır ahenk vardı. 

diği için bütün tacirler büyük bir 12 - ZiMMET: Borç .. Borcu- Fahri - Karşılıksız. Faide ·Umma. Velh • Şatırma. Vesika •. - Vic. 
kararsızlık içindedir. mun kölesiyim. Fail (gramer) - lşliyen, yapan. dan - .-Yadigar - Andırıcı, arma 

Bu kararsızlık gayet tabii ola· Yabancı sözlerin Faiz. Para artıcı. Fani. Geçici. ğan. Yakin.- Yani.- Yegane. 
rak piyasaya da tesir etmektedir. karşılıkları Fatih· Alan, açan. Fazıl - Bilgili. Biricik. Yeis .-

Bütün tacirlerin bugünkü vazi· Fazilet • Bilgi. Feci - Acıklı. Fe • ilk tedri.~at mülctti§lerinden Terlik 
Kadıköy Lisesi hocalarının buldukları • G· F d V l~ · b l yetindeki en büyük arzusu kanu· cır • tin ağarması. e a - erme. >Cyın u duğu karşılıklar 

karşılıklar th 
nun Millet Meclisinden bir an ev· T B.. lstanbul 53 üncü mektep hocalarının tifal .- ihtimal • Belki. lh • ebeil - uyütme, ağırlama, 

A 
Buldukları karşılıklar tisas • Duygu. ihtiva • İçine alma. 

vel çıkmasıdır. 
Kanun layihası hakkında tam 

malfunatımız yoktur.. Fakat öğren 
diğimize göre memleket dahilinde 
ki afyon satışı serbest ihracat bir 
elden idare edilecektir. 

Tekrar ediyorum. Bugünkü va· 
ziyette en büyük arzumuz bir an 
evvel bugünkü kararsızlıktan kur· 
tularak rnüstahzer bir §ekle ka
vuşmaktır. 

Yeni damga pulları 
Yeni damga pulları haziranın 

birinci gününden itibaren kulla· 
nılmaya başlanacak ve eski dam· 
ga pulları tedavül mevkiinden 
kaldırılacaktır. 

Bayiler on be§ mayıstan sonra 
ellerinde stokları malmüdürlükle· 
ri veznelerinde yeni pullarla de· 
ğiştirecekl erdir. 

Tebeyyün - çığa çıkarma. Tebliğ- Götürme, iriştinna. Zait • Artık, yersiz, (Hesapta ihtiyaç - Yoksulluk. ihtiyat ·Ye • 
Tebıir - Sevindirme. toplama.) Zaman - Çağ. Zat. Ken dek. ispat - Meydana koyma. ·İt· 
T 

·· A kr t 1 k dı·, kendı·sı·. Zebun . Du···ku··n, gu··ç • ham • Suçlandırma. ittihaz - Al • 
ecavuz - şma, sar n ı ı , ~ 

azrtma. ıüz. Zebunküı • Güçsüze acımıyan ma. 
Z b 

"kl 1 Tatbikat mektebi hocalarının 
Tecerrüt - Ayırma, teklik. eka • Çok ecerı i ik, elverişli-

1
.k z E k.. ··k buldukları karşlıklar 

T eceıaüs - Araştırma, ütüzla- ı . erre - n uçu parça. Ze • 
mek (Urfada söylanir). val - Tükenme, bitme. Zından. Vahşet - Ürkmek. Vahamet.-

D Z
. K Vaki · Olan. Vasıta . Aracı. Vebal· 

Tecrübe - Deneme, sinama. am. ıyan - ırıp dökücülük. 
Tevil_ Değiştirme, Ziyaret - Görüşme. Suç yükü. Vecit· Kendinden geç· 

mc. Veda • Ayrılış. Velhasıl - Sö • 
Ticaret - Kazanç, alışveriş. lstanbul 19 uncu mektep hocalarının L zün i\ISası. Vesika .- Vicdan -

Jluıtala Niyazi-Mümtaz Zeki B. lerin Buldukları karşılıklar Yürek. Yadigar _ Armağan. Ya • 
buldukları karılıklar T b" U T b S 1 O a 1 • yan. a ut • a aca, kin .- Yani • Şöyle ki. Yegane • 

Naş (Naış) - Ölü. lü kabı. Tali .- Tarih _ Geçmiş • Biricik . 
Ahır kapı açıklarında bir ölü leri yazan kitap. Tecil • Geri bı _ /stanbul 6 ıncı mektep lıocalannm 

bulundu. -1
'- 1 k k T d 1 rl'lKma, a ı oyma . e ip - yi ye· buldukları karşlıklar 

Nasip. Pay. 
Başa gelen çekilir. Ne yapalım 

ki payımızda bu varmış. 
Nefaset • Ho,luk. 
Elinize sağlık teyzeciğim, tatlı

nın hoşluğuna diyecek yok. 
Nefer - Kiti. 

tiıtirme. Teemmül - Derin dütün· Zait - Artan, çoğalan. Zaman 
mek. Teenni ·Yavaş gitme. Tees· Çağ. Zat· Kendi. Zebun. Düşkün. 
süf ·Gücenme. Teeaaür - Temelleı Zebunküş - Ezici. Zeka_ Keskin 
me, yerletme. Tehir· Geri koyma, düşünüş. Zerre. Parçacık. Zeval -
geciktirme. Tekit· Üıtelik. Telif· Sönen. Zindan • Karanlık yer. Zi
Uzla.ştırma. T eıir • iz bırakma, yan • Eksilmiş. Ziyaret • Görmeye 
dokunmak. _ gitme. Zümre • Parça. 
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VAKiT 

Japonya - Rusya 

Keyif Verici Zehirler İ Protesto 
Kaçakçılığı ..-nnmanıQJWUnıııuıuaA Şarki Çinde askeri 

sevkiyata dair -2-

240 bin altınlık bir muamele : Bu para 
da zehir işinde kullanıldı 

Fransa hükômeti bu malfunatı 
aldıktan sonra her memleketteki 
alakadarlara bildirdi. 

Bu ifşaat mühim bir ip ucu teı
kil ettiğinden muhtelif memleket -
lerin zabıtaları bu İp ucu üzerinde 
tahkikat yapmı§, pek mühim neti -
celer elde etmişti. 

Bu neticelerin en mühimlerin -
den biri şuydu: 

ç;ncie Tiyençin şehrinde oturan 
Jan Opalris namında bir adam 
vardı. Bu adam 1931 senesinin yal 
nız ilk yedi ayında Pariste çalışan 
llyayofos biraderlere 240.000 al -
tın göndermiş ve onlarla muamele 
yapmıştı. 

Tiyençinde oturan Opatrisin bu 
kadar parayı ne üzerinde kullan • 
mış olabilirdi?. 

Tahkikat derinleştirilmiş ve ni· 
hayet bu paranın uyuşturucu zehir 
işinde kullanıldığı anlaşılmıştı! 

Ayni sırada Almanya zabıtası 

"Olgrasyo,, namında bir adamı ta· 
kip ve onun alakadar olduğu bir 
işi tahkik ediyordu.. Bu adamın da 
ke-yif verici zehirler ticareti yap • 
makta. olduğu anlaşılıyordu. Del· 
grasyo, Amerikalıydı. Acaba o da 
lliyabolos biraderler şebekesine 
dahil miydi?. 

Almanya zabıtasının bu tahki • 
katla me§gul olduğu sırada Gras • 
yonun kendisi Almanyada değil, 

fakat lstanbulda bulunuyordu. 
Almanya zabıtası bu şüpheli ada • 
mm 1931 senesi 30 teşrinisani gü· 
nü Berline döneceğini haber almış 
ve Berline muvasalatı anında tev
kif etmişti.~ 

Del Grasyonun maiyetinde, ke -
yif verici zehir kaçakçılığı ile şöh· 
ret kazanmış Ebu ishak namında 
biri de bulunuyordu. 

Zabıta Graayoyu taharri etmiş 
ve üzerinde son derece mühim ev • 
rak bulmuştu. Zabıta bu evraktan 
istifade ederek Hamburg limanın
da bulunan 250 kilo morfini ya -
kalamıya muavff ak olmuf, mor • 
finin saklandığı depo sahibi, bun
ların "Kari Frank,, namında birine 
ait olduğunu söylemişti. 

Alman zah ,tası tahkikatı de -
rinleştiriyordu. Anlaıılan ilk mü· 
him nokta bu morfinin Prağdan 
sevkolunduğu idi. Morfin mükem· 
mel bir surette ambalaj edilmişti. 
Bunlar bir takım makine aletlerini 
ihtiva eden sandıklar içindeydi. 

Grasyonun üzerinde bulunan 
evraktan anlatılan diğer bir haki • 
kat onun meşhur bir zehir amili ve 
kaçakçısı ile alakadar olduğu idi. 
Aslen Belçikalı olan bu adamın a
dı Mişilerdi ve kendisi lstanbulda 
açılan bir fabrikanın en bellibaşlı 
temeliydi. Türkiye hükumeti hu a
damın mahiyetini anladıktan son • 
ra onu hududu haricine atmıştı. 

Grasyonun Mitiler ile alakadar 
olması, onun lstanbulda itletilen 
zehir fabrikası ile alakadar olduğu 
nu apaçık gösteriyordu. 

Grasyonun üzerinde çıkan ev • 
raktan anlaşılan diğer bir nokta o
nun bir de Divinyo namında, Mi • 
ıilerin ortağı olan bir adamla bir· 
likte çalıştığı idi. 

Divinyo, eskiden Fransada uyuş 
turucu maddeler imal ediyordu. 
F.ransa hükumeti onun bu iti ıui· 

istimal ederek gayri meıru kazanç 
lar peıinde koıtuğunu anladığın -
dan elindeki l'Uhsatnameyi geri 
almıştı. Ruhsatnamesiz kalan Di • 
vinyo hu kötü ticaretin kazancın • 
dan mahrum kalmamak için h!r ça 
re düşündü. Mışilcde birleşecrk 
çalışmak f Mişiler bu sırada latan· 

Kaçakçılığı kadınlar eteklerlnin 
albnda naaıl yapıyorlar ? 

bulda açtığı fabrikayı idare ile 
meıgul olduğundan Divinyo da o • 
na iltihak etmif, Türkiye hükume· 
ti Mişileri Türkiye hududu harici
ne attığı zaman onun bu arkada· 
şım da koğmuş tu. 

Grasyo'nuu üzerinde bulunan 
evraktan kaçakçılık §ebekcsine 
mensup birkaç kişinin hüviyeti 
meydana çıkmıt, ancak Grasyo ile 
lliyapoloa arasında münasebet 
bulunup bulunamadığı anlaşılma 
mıştı. 

Yalnız Grasyonun üzerindeki 
evrakın biri üzerinde şu iki keli • 
me nazarı dikkati celbetmişti: 

Dirniyor Etsuk ! 
Dirniyonun kim olduğu anla· 

şılnuştı, fakat bu Etsuk neydi?. 
Bu kelime üzerinde derinden 

derine tahkikat yapılmış, uzun u· 
zadıyt' yapılan tahkikattan sonra 
bunun Berlinde ikamet eden bir 
kadının telgraf adresi olduğu an • 
laşılmıştı !. 

Bu kadın yarı alüfte, yarı esra· 
rengiz bir kadındı. Onun kiminle 
düşüp kalktığı tahkik olunmuş ve 
Sayamus namında bir adamın dos
tu olduğu meydana çımkıştı. De • 
mek ki Sayamus bu kadının adre· 
sini kendi işi için kullanıyordu. 

Sayamus derhal tevkif edilmiş, bü· 
tün evrakı ele geçirilmiı, hunların 
tetkiki neticesinde onun da tlyavo. 
los biraderler ıebekesine mensup 
olduğu anlaşılmıştı. 

Bu suertle şebekenin bütün sır· 
ları birer birer meydana çıkıyor • 
du. 

Yalnız Sayamusanın Berlin za
bıtası tarafından yakalanan evra • 
kı ile telgrafları hep şifre ile ya • 
zılmış ve bu şifrenin miftahı ele 
geçirilememişti. 

Bu şifreyi halletmek sayesinde 
birçok şeyler daha öğrenilecekti. 

Diğer bir hadise, buna imkan 
verdi. 

Bu sıralarda Tiyençinde çalı§· 
tığını haber verdiğimiz Jan Vo • 
yatzis, faaliyetinin merkezinden 
hareket etmişti. lngiltere zabıtası 
bu adamı takip ettiği için onun 
hareketini her tarafa bildirmif, o
.nı:n Mısır farikile Y unanistana 
kİtmek istediğini telgrafla tamim 
ctmit, bilhassa Mısır hükumetinin 
hu adamı ıiddetli bir tarassuda 
tabi tutmasını iıtemitti. 

(De.,.. TU') 

Tokyo, 20 (A.A) - Resmi me· 
hafil, Sovyet Ruayanın veımiı ol
duğu muhtıranın hakiki bir pro • 
testo mahiyetinde olmasına ihti • 
mal vermemektedir. Bu mehafil, 
Japonyanın Şarki Çin demiryolla
rı trenleri ile yapılan askeri aev • 
kiyatının ücretlerini tediyeye ka • 
rar vermiş olduğunu beyan etmek
tedir. 

Yalnız Japonya, Mancuri hadi· 
sesinden evvel Çine sevkedilen 
askerler için kumpanyanın istemiş 
olduğu tarifenin tatbik edilmesini 
talep etmektedir. 

Japonyanın şimdiden nakli· 
yat ücretine tekabül eden mebla • 
ğı şimendifer idaresine yatırmış 

olduğu beyan olunmaktadır. 
Sovyet arazisine geçmiı olan 

lokomotifler ve vagonlar mesele· 
sine gelince resmi mehafil, Rusya. 
nın 1924 senesindenheri Sovyet • 
lerle Mançurililer tarafından ida
re edilmekte olan Şarki Çin de· 
miryolu idaresine iade etmesin • 
den batka yapılacak bir şey olma
dığını beyan etmektedir. 

Diğer taraftan resmi mehafil, 
rakip hatların vücude getirilmesi 
yüzünden kıymeti eksi~miş olan 
Şarki Çin demiryolunu satın al • 
mak niyetinde olmadığını ilave ey 
!emektedir. 

Hicaz kralı 

lbnissuut halife olmak 
niyetinde değildir 

Mekkeden yazılıyor : Bayram 
münasebetile buraya gelen Hi
caz krah lbnis· 

ıuut güzide bir 

heyet ve büyük 

bir kalabahk 

huzurunda uzun 

bir nutuk söy

lemiş ve müs· 

lümanlarm bu· 

günkü kötü va· 

ziyetl erinden 

bahsetmiş, hi-
İbnlHuut lafet meseles"ne 

geçerek demiştir ki : 
"Ben halife olmak arzusanda 

değilim. Halife, irade ve · emir· 
lerini dünyanın dört tarafındaki 
müs!ümanlara dinletemezse ha
life olamaz. Halbuki bugün böy· 
Je bir şeye imkan yoktur. Ben 
yalnız Arap vahdeti ve Arap 
milletinin saadeti için çalışıyo-

rum.,. 

Sinemalardaki ilanlar 
Bazı sinemalarda dağıtılan tek 

yapraktan ibaret ilanlara, gaze
te adı verilerek pul yapıştırılmadı 
ğı görülmüş ve lazım gelen mües 
seselere hu kahil varakaların ga
zete aayılmıyacağı tebliğ edilmiş
tir. 

Bu tebliğden sonra pul yapış· 
tılmamış ilanlar görülürse, kanu • 
ni muamele yapılacaktır. 

Türk-Yunan mahkemesi 
Muhtelit Türk - Yunan mah

kemesi yarın toplanacak ve on 
bet davaya bakacaktır. Bunlar· 
dan altısının müfaası yapıla

cak, dokuzu da karara bağlana· 

caktır. 

Küçük san'atların Türklere hasrı 
·················································································· 

Yunanlılar acaba nede 
telişa düşüyorlar? 

Y unanistanda ecnebilerin pasaportl8' 
rına "San'at yapmaları memnudur,, 

kaydını koymuyorlar mı? 
ATİNA, 20 (Hususi) -Yunan 

Başvekili M. Çaldaris, küçük ı:;a
natlar kanunu müvacehesinde va
ziyetleri müteessir ohm Ti.irkiye-
deki Yunan tebaası için dostane 
bir tarzı tesviye bulduğu için Baş
vekil İsmet Paşaya müracaat et
miştir. 

Vakit: Son zamanlarda şeh· 
rimiz rumca gazeteleri küçük sa
natlar kanunu liyihasının tatbikı 

ile fazla meşgul olmakta ve hatta 
bu mesele hakkında Yunan hüku· 
metinin Ankara hükumeti n~zdin· 

de teşebbüsatta bulunduğunu, lk
tısat vekili Celal Beyin Atinayı zi 
yareti esnasında bu me!Selenin de 

mevzuu bahsedileceğini yazmak
tadır. 

Yunan hükumetinin Türkiye hü 
kume' 1 ve Başvekil M. Çaldarisin 
İ!.met Paşa Hazretleri nezdinde 

bu kanun münusehetile herhar.gi 
bir teşebbüste bulunup bulunma
dığından haberdar değiliz. Yalnız 

şurasını Yunanlı doı:tlarımıza ha
tırlatmak isteriz ki, küçük sanat
lar kanunu, ne Yunanlılara ve ne 

de herhangi bir devlet tebaası a· 
leyhine matuf değildir. Bu kanun 
Türk vatanda~!arm:ı iş bulmak ve 
dünyanın her taraf in da, sırf va
tanda olan ki!çük • •• sanatları 
Türk tebaasına hasrettirmek gaye 
sile tanzim edilmiş ve Millet Mec· 
lisinden de ge;miştir. Hatta bu 
kanunun tanzimi gecikmiştir bile. 
Türkiye hükfuneti, bu kanunu tan 
zim ederken acele davranmc-.:nış, 

küçük sanatlerle meçeul olan ec
nebi tebaasına vaziyetlerini kaou 
nun :c~plarına uy:!nrmak için bir 
sE:ne gibi uzun bir müh]e~ 'Termis· 
tir 

Dige: medeni memleketlerde ol. 
duğu gibi, Yu:ıanist~nda da kü
çük sanatlar ecnebilere memnu
dur. 

Hatta Yunanistan, oraya giden 
ecnebilerin ya pasapocırtlarma 
"herhangi bir sanat yapmabrı 
memnudur,, damgasını v~rmakta 
ve Yunan zabıtası du her on beş 
günde bir bu ecnebilerin Yunan!s
tanda niçin kald!!d<ırını, ne ile ge 
çindiklerini tahkik eylemektedir. 
Halbuki Türkiyede ecnebilere kar 
şı böyle takyidat yoktur. Bugün 
Türkiyede henüz ikamet vesikası 
almamış Yunanlılar pek çoktur. 
Vakıa küçük sanatlar kanunile 2 
3 bin Yunan amelesi memleketi· 
mizden gidecek, fakat buna mu
kabil, bu kadar i§siz vatandaşı

mız, kendi öz topraklarm:la iş bu
lacaktır. Bundan en ziyade ımüste 
fit olacak olan marangoz, kundu· 
racı, duvarcı, ve saire gibi Rum 
işçileridir. Memleketimizde o ka
dar çok ecnebi tebaası işçi vardır 
ki memleketleri kambiyo:;unun ga 

yet düşük ve Türk parası gayet 
yüksek bulunduğu cihetle, çek u
cuz bir ücretle çalışmakta ve ken
di amelemizle rekabet yapmakta
dır. lstanbulda yapılan inşaatta, 
kunduracı dükkanlarında ve sair 
sanatlerde çalışan amelenin tabii
yetini tetkik etmek bu iddiamızı 
isbata kafidir. 

Ecnebi tebaası işçiler, para ka· 

it' 
zansın diye kendi öz tebaaıtl~eıı' 
siz bırakamayız ve her rıı~ 
memleketin hakkmdan da fe Jcetı'. 
edemeyiz. Ecnebilerin merrıle ~ 
mizde küçük menfaatlerle rıı1ef' 
olmaları, eski kapitülasyon "Jİ' 

rinden kalma bi,· şeydir, kapit" . .J 
yonlar gibi, bunu da kaJdırO"'" 
mecburiyetindeyiz. ~ 

Ma~;:nafih cümhuriyet hü ' 
ti, bu kanuım tanzim ederketl: I t 

yet geuiş bir zihni_vet le hareJ<el J 
miş, Türk vatandaşlarına hal~;! 
zır.ı gelen daha birçok san• ,ti 
ecnebilere memnu sanatlar sır bİ' 
na koyacaktır. Türkiyede e.'~,t 
ler ve sermayeleri için genıt 1"1 
liyet sahaları mevcuttur. ~ıt f 
kendi fakir tebaamıza ekınc-' 
rası kazandıracak sanatleri b~ I 
b.rma peşke~ çek.'lleye artık ııt 
bur değiliz." 

Kaçak Yünan cenerıJı 
Rodosta çıkh 

ATlNA, 20 (Hususi) - Di~ 
t5r Plastirasın Kalimbos ad-'~ 
ve oradan da Rados adasına 1, 
tığı tahkkuk etmiştir. Rado• •jl 
nan konsolosu hükumete g~~ 
telgrafr..amede Plastirasın o~~ 
geldiğini bildirmiştir. DiktatO~ • 
Atinadan ne suretle kaçıtğı 

kında şu tafsilat alınmıştır: f 
Ceneral Plastiras, paskalya 

1
, 

tularınm arifesinde Atina zabl'.~ 
• ., 1 

sının kiliselerde inzibatı terıt1 d' 
meşgul olmasından istifade e ·f 
rek Pireden bir yelkenli geııt• ( 
binmiş Patmos adasına kaçrıt•fı 1 
radan da ltalyaya ait on iki ad',# 
rasında seferler yapan Jtal~ıı( 
bandralı Stomgla vapuruna bt 
re!< Radosa gitmiştir. 1' 

Yunan Ba~vckili, Plastirası~ J• 

nanistnna teslim ve iadesi iç~bİ' 
talya hükumeti nezdinde rettfl1 r . 
te:,:ebbüs yapılıp yapılnııY•.~,
hakl·ında Hariciye nazırile rıt"yır 
v~lei efkarda bulur.muştur, ; 
n~:ı B?şve1ciline göre Plastir-'1~ 
yasi bir mücrim değil, f ~at~ 
bir can idi.·. Zira son darbeı h ,ıl' • 
melle birçc·k vatandaşların 1'• lf' 

. . . B . 'b l Jta na gırmı~tır. u ılı ar a tJI'( 
hi"·!~ume~inin kendisini iade e 
si lazımdır. 

' 
Türk-Fransız mahkeıııe; 

Türk - Fransız muhte~İ~~~ 
kemesi mayısın birinden ıtı ,. 

a.f 1•• . 
tekrar işe başhyacaktır. 1~'~·ırııe1' 
yında kırk altı davanın gor\J ~· 

d&JtJ" 
kararlaştırılmııtır. DuY . Je~ 
muza göre bu davalarda . ~~:ril' 
istenilen tazminat yekun ıtı tıtl' 
dört milyon Türk lirası tutııı• 
dır. ..111' 

h 111"' • 
Periye bankası - Şe re ıeb1 

'd . tt•~ tı avasına ait tazmına "fV'. 
bu rakama dahil değildir. Çt~ 
bu dava mayıs ayında bal<1 ~tı' 
davalr arasında bulunmaıtı• 
dır. 

Belediye lokantası 1.,, 

Çok rağbet gören beledifr~rl-' 
. k• ... J'• 

kantasınm genişletilmesı .Jıİ o1 

tırılmıştı. Lokanta yanınd ~ 
w 1 d 'lA • ıure ger sa onun a ı avesı 

genişletilecektir. 
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ders yılı 
B I _::_P o ~ vusturya 

S
u garlarl~Ya Italyan dostluğun-
ofyaya gidecek miyiz ? d!~N~~:A~e~~.~:a 

Futbol gazeteleri ltalyadan dönen Başve
f ed erasyon u Vaziyeti dün kil M. Dollfussün beyanatını oldu 

ğu gibi sütünlarına geçirdikleri sı 

umumi merkezden sordu rada italyanın avusturya hakkında 
8ulı:ra . ki dostluğunun kuvvet bulmasının 

İf ll. • rıatand T·· k b l k .,.. lecav" a, ur mezarları- defa yapılan bu koşunun Çok gü· ütün mem e ette fevkalade mü-
ei btreket ~ı s~retile yapılan çirkin zel olacağı muhakkaktır. sait bir tesir yaptığını da kaydet· 

dııyd ~ uıerıne Türk gençliğinin B "kt S • f • mektedir. Gazetelerin verdikleri 
. ~i b~~u teessürden bahsede;ken, eşı aş - eyrıse aın haberlere göre İtalya kralı başve· 

lİil-k ~ •onra Sofyada yapılacak . Bugün ~eşiktaş sahasında da kil M. Dollfuss' a Sa. Maurice et 
t@..'l • ulgar milli macınd dıkkate deger futbol macları var- Lazare ni!lanının bı'rı'ncı' ru"tbesı'nı' 
11 lrıe · - an vaz d S · f · k l .. b .. ·7 b' · · :r 
~" 11 Yolunda kuvveti' b' ır. eyrıse aın u u unun ırıncı ve müşavir Hornbostel'e yı'ne bu 
"'n b ı ı ır ce- ·1 • • k 1 B 'kt b' · 

M....· C\§ a.dığını da d'" · t ve ıKmcı ta ım arı eşı aş ırın- nişanın Komando··r ru"tbesı'nı· ver-
-"'llftik T un ışare · 'k' · k l ·ı k 1 
hi b\l h · ürk sporculuğunu bitta- cı ve ı ıncı ta .rm a~ı e arşı aşa- miştir. 
ııı~a aısa.siyetinde haklı bul- caklardır. Seyrıse~aın takımı ~a- ------------
h•dia~kd kabil değildi. Böyle bir krmlab~ınd enb~enbc~ ~l~asınfatakrag- Tazim ve teşekkür 
l'.. en heme b' k .. men ır en ıre ırıncı sını ım 
.. ie l n ır ac .gun son· 11 l telgrafları 

l'tl\.J ttç erinıiıin B l - t ki ar a karşılacak derecede yüksel· 
. .,,., "k• u gar opra a- . . B .. . ae ı ı ınaç yap h' d w·1 1 mıştır. ugunkü maçta Seyrısefa- Darüşşafakayı idare eden Cemi-
~ tı{lerinıizi dah ~asıj ıç .. egı ~e inlilerin kıymetli rakiplerinden yeti T edrisiyenin senelik kongresi 

· h.:0ilirdi. Du··n ka da~l a .m
1 
ukteessır çok istifade edeceklerini tahmin dolayısile çekilen tazim telgrafla-

ı,r •qg~ en ı erı e onuş- . 
"ı1 ~· uı bircok d b k edıyoruz. rına aşağıdaki cevaplar gelmiştir: 
J J 1 llaıa • sporcu a u ne - Ed" }" l İstanbul Mebusu Halil Etem Bf. 

~il rı teyit edecek sözler söy- ırne ı sporcu ar 
.J er Ve b k A ' 1 d r- ltçilın . u sene i temastan vaz n ~ara a 
~~ ea~~aha doğru olacağını an ANKARA 20 A.A. - Edirne 
~Yo ' un vaziyeti futbol f ede· muhteliti yirmi kişilik bir kafile 
d .... nu reisı' Hamdı' Emı'n Bey· ·ı b b h h · · l · · "•• ı e u sa a şe rımıze ge mıştır. 
f...ı'°rduk öw d'W' · ·· S 1 · d b d · ~'ler • gren ıgımıze gore porcu ar ıstasyon a an o muzı 
t\dl ~•Yon vaziyeti derhal Anka- ka ile karşılanmıştır. Karşılayıcı
llıı!tır.~Unan umumi merkeze yaz lar arasında Muhafız alayı kuman 
llıi)~ ~ .ofya maçlarına gidip git- danı İsmet Hakkı Beyle Muha~ız 
~ ~\;e"ıın· 
·~ ... ~ ız umumi merkezin ve- zabitanı vardı. Misafirlere zabi-
t .. iı ce ll~kt Va.ptan ıonra anlaşılmı~ tan gazinosunda çay ziyafeti ve· 

b ır. rilmiştir. Edirneliler cuma günü 
ou .. k"" 1 ~ .. gun u maç ar Ankara gücile pazar günü de mu 

l,t, ;un iki statta da resmi maç- hafız takım ile birer maç yapacak 
de y ;va.ın edilecek, Kadıköyün· lardır · 

Cemiyeti Tedrisiye Reisi 
lSTANBUL 

Hakkımdaki temiz duygulara te 
şekkür ederim efendim. 

Reisicümhur 
Gazi M. Kemal 

Cemiyeti Tedrisiye Rei:-;i Istanbul 
l\teb'usu Halil Etem Beyefendi 

1STANBUL 

Cemiyeti T edrisiyenin hakkım
da gösterdiği samimi duygulara 
teşekkür ederim efendim, 

B. ,U. M. Reisi 
A. Kazım 

Ha1il Etem BeyefEndi 
• ~"' e. a. ·Beykoz, Taksimde de Karpantiye Avrupada 
ı ~ Cemiyeti Tedri!'ıyeı Tslttmiye Reisi ve 
.tıırıı.. Çe ile Süleymaniye ta- Bir zamanlar: sayılı bokso"rler 3 "tı k lstmtf>tıt M~busu 
~Yk arşılaşacaklardır. Vefa - sırasında ismi geçen Karpantiye Nuruosmaniye İstanbul 

farıırı <>ı. ına.çı ilk devrede 1 - 2 Ve· geçen hafta Amerikadan Fransa
~ ~ talebesi le bitmi§tİ~ Bugün· ya dönmüştür.Fenni ve zekaya da
~td:ç ~eykozun ikinci devrede yanan oyunları ve sevimliliğile 

~ S•dır, ~u, Vefanın da üçüncü ma· şöhretini yapan Karpantiye bu 
' ~Yi>e e~koz üç maçından ikisini yüzden milyonlarca frank kazan -
' lll'ttı lıııı,, birisinde berabere kal mış, sonra hunların hepsini yiyerek 
,1 'tl ,:· Bu itibarla ikinci devrenin kaybetmiry ve hayatını kazanmak 

Yıllık toplantısı münasebetile 
hakkımda samimi duygular göste 
ren topluluğunuzu sevgi ile selam
lar, nurlu ve uğurlu itinde sürekli 
muvaffakıyetler dilerim efendim. 

Başvekil 

ismet 
~ ,,_ nunda gelmektedir. Bugün- için artistlig~ e bar.lamı!ltır. 
) -..açı d k .. :r Halil Etem Beyefendi 
~d a. azanmazıa önünde Kendi:;ile konuşan gazetecilere 

~İtı \t '~k ancak iki maç kaldığı i- boks hakkında birçok sözler söy • 
~1 aııyetini kurtarmaaı bir hayli lemiş şimdi de Dempsey ve Tüney 

,, 'tecektir 
v ef · gibi boksörlerden eser olmadığını, 

llti ltı 'Ya. gelince; bu devredeki Şarkeyin de Kameranın da, hatta 
"ıiır açını da beraberlikte bitir· Şimelingin de vasat derecede bok-

~~ d~:r~u ~~ibdarlab;aziydetih bi.ri~- sörler olduklarını işaret etmiştir. 
it, lk" e ın en ıraz a a ıyı- Yalnız Şimelingi diğerlerinden 

~İtirıe 1 takım da aşağı yukarı biri yüksek bulmaktadır. Karpantiye 
~' ltıacde~k olduğu ve iki tarafın Kameranın yumruğu ile ö!en bok

r \i~'"i .ı azanmaları vaziyetleri sörün, yumruğun şiddetinden zi -f; f ı İçi:t tnühim tesirler bırakaca- ya de sert bir maç için sıhhi kifa -
~iınt u ınaçın çok heyecanlı 0 • yetsizliğinin neticesi olarak bu a -
t,tı umuyoruz. kibete uğradığını söylemiştir. 

, Stıq .. erbahçe - Süleymaniye ma- GOL 
:..t t' ·• llef ,- 61'\il tceai F enerbahce lehine 

l ~bit· ~ 
~a . ır. Bununla beraber Sü-
~İ)''ti ~-Y~nin ikinci devredeki va
-._ İ)id_ırınci devredekinden da· 
~ b.. tr, Sonra beyaz - siyahlıla· 
ltfıtlt :tan tenıpolarını tahminin hi 

'"im Çok İyi tutturdukları da u· 
ll!tıalıdır. 

· 't'k.~nadolu - Eyüp 
~d()ı •ttı stadında yapılacak A-
~ı.. \l. ty·· ('k' . k"" ) d .. ıtı d • up ı ıncı ume ma-
d "l"rı '.hır hayli ehemmiyetli ol
l'()1'. ,_\l ıtaret edelim. Çünkü Ana 

l~'l'il er:k kuvvet, gerek puvan. i-
lt ~ ı:.,, .. b k' 

• J u e en korkulu ra ıp-,., .. 
t' ii~\'ezziler koşusu 
.~~~il refikimiz tarafından ter-
'"" erı -·· ·ı k b ~il )a auuvezzı er .ou~usu u 
~ ~,trıla.caktır . Küçük müvez
"'~ hten (Haber) gazetesi 
,~,ii11' (Vakit Yurdu) büyük 
~de Matbaadan Taksi· 

lardır. latanbulda ilk 

"Gol" spor mecmuasının son 
haftaki sayısı çok mütenevvi ya
zılar ve resi.mlerle intişar etmiş

miştir. Boçkay maçları dolayısile 
yapılan tenkitleri de dikkate de
ğer bulduk. Tavsiye ederiz. 

Bahçıvanın katli 
muhakemesi 

lstanbul ağır ceza mahkeme -
sinde, Şehiremininde Lale zade 
bostanında bahçıvan Muradı öl -
dürmekten suçlu Arnavut Kena· 
nın muhakemesi, bazı tahkika -
tın tamamlcnması için başka gü· 
ne kalmı§tır. 

Avrupa ile Amerika ara
sında telsiz telefon 

BERENG - RIA vapuru, 20 
(A.A.) - M. Mac Donald, bugün 
öğleden sonra Washington'daki 
İngiliz sefiri ile telsiz telefonla 
mükalemelerine ba§lmaııtır. 

Jstanbul Mebusu muhteremi Ye 

Cemiyeti Tedrisiye Reisi 
lSTANBUL 

Uzun zamandan beri şefkat, in
.sanlık namına çalışan cemiyetini· 
zi ve Darüşşafakayı saygı ile a· 
narken son toplantınız dolayısile 

hakkımda izhar buyrulan tevec
cühlerden dolayı şükranlarımı ar
zeder, sevgi ve saygılarımı suna· 
rım efendim. 

Maarif Vekili 
Reşit Galip 

Isveçli iki genç dünya 
seyyahı 

Otomobille dünya seyahatine 
çıkan ve Hindistana kadar giden 
M. Rosen ve M. Bjorkegren ismin 
de lsveçli iki genç dün Kalküta· 
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Burada iki gün kaldıktan son· 
ra Stokholme dönnıek üzere yola 
çıkacaklardır. 

Mimar Sinan hamamı 

Ayasofyadaki Mimar Sinan 
hamamının halkevi müzesi ittihaz 
edilmesi kararlaştırılmı~tır. 

Çocuk bayramı hazır lığı 
Pazar günü başlayacak olan 

çocuk bayramı için muhtelif mü· 
esseaelerde verilecek müsamere· 
ler ve temsiller için provalara baş 
lanmıtbr. 

44 üncü 
Hulusi Beyin yeni ve eski talebesinin 
bu münasebetle verdiği dünkü ihtifal 

Farmakolog, dişçi mektebi ta- j tehi Tıhbiyei askeriye,, "ilmi Hay 
lebesi hocaları Ahmet Hulusi be- vanat,, muallim muavinliğine ta· 
yin 44 üncü ders yılı münasebeti- yin olunmuştur. 
le dün Galatasaray lisesi konfe- Ahmet Hulusi bey bundan son 
rans salonunda bir ihtifal tertip et ra muhtelif tarihlerde Kadıköy 
mişlerdir. ve Kağıthane hastanelerinde, Di-

Farmakolog ve dişçi mektebi yarıbekir redif taburu doktorlu· 
talebesile mektebin hocaları ve 
eski mezunlarından bir çoğunun 
hazır bulunduğu ihtifal saat on 
dörtte istiklal marşile başlamış, 

Ahmet HulOsi Bey 

müteakiben farmakolog ve dişçi 
mektebi müdürü Behçet Sabit 
bey bir nutuk söylemiştir. Behçet 
Sabit bey ezcümle şöyle demiş· 

tir: 

"- Ne mes'ut :ve bahtiyardır 
o zat, ki yarım asra yaklaşan ol· 
gun ve dolgun bir ilim hayatının, 
uzun yılların bütün varlığını yal
nız okumak ve okutmakla geçir • 
miştir. Ve bugün bu dakikada 
kendisinin hakikaten büyük bir fe 
ragatle sırf insanlık ve memleket 
uğrunda yetiştirdiği, yükselttiği 

~üksek bir ilim ordusunun yıllar· 
ca hiribirine sarılmış sevgi ve say 
gı bağlarile bağlanan ellerinin 
başardığı bayramı yaşamış bulu • 
nuyor. 

Sevgili üstat; bu sevince, bu 
sevgi ve bu duygu sizin hakkınız· 
dır. Çünkü siz bu hakkı tam bir 
hulus içinde ilme ve memlekete o· 
lan a,kınızla , girdiğiniz ve giriş
tiğiniz uzun ve çetin bir yolda çek 
tiğiniz eziyetli fakat zevkli ve şe· 
refli ve yorucu çalışmalarınızla 

kazandınız.,, 

Behçet Sabit beyden sonra sı • 
rasile farmakolog hocalarından 
kimyager Mustafa Nevzat, Ziya 
Cemal, müderris muavini dişçi 

mektebi asistanlarından F eyzul
lah Beyler birer nutuk söyliyerek 
Ahmet Hulusi beyin hizmetlerini 
hürmet ve takdirle anmışlar ve o· 
nun hayatını anlatmışlardır. 

1909 yılındanberi eczacı ve di~ 
çi mekteplerinin "ilmi hayvanatı 
tıbbi,, hocası olan Ahmet Hulu
si bey 1280 hicri tarihinde Üs
küdarda doğmuştur. Babası Ha· 
fız Mustafa Raşit efendidir. ilk 
tahsilini Üsküdar Kısıklı mekte· 
binde, orta tahsilini de Paşakapı· 
sı ve T optaşı askeri rüştiyelerin · 
de yapmış, 1297 - 1291 senelerin 

de "Mektebi ldadii Tıbbiye,, ve 
bilahara "Tıbbiyei Askeriye,, d~ 
tıp tahsil ederek 1302 de doktor 
yüzbaşılığile diploma almıştır. 
iki yıl Haydarpaşa hastanesinde 
staj görmüş, 1305 yılında müsa· 
baka imtihanım kazanarak "Mek 

ğunda bulunmuş, 1312 senesinde 

Darülfünun Tahiiyat şubesi ve as
keri tıbbiye "tlmi Hayvanatı Tıb· 

bi,, muallimliğine tayin olunmuş, 
meşrutiyete kadar bu vazifede kal 

mış, bilahara dişçi mektebinde 
ayni dersin hocalığına geçmiştir. 

lhtifalde talebe namına Müm· 
taz bey de kısa bir nutuk söylemiş 
tir. 

Bu nutuklardan sonra Ahmet 
Hulusi bey kürsiye gelmiş, heye

canlı bir sesle teşekkür etmiş ve 
gençlere bazı nasihatlerde bulun • 

muştur. Müteakiben Siyret bey ha 
vaiyen gitarla bazı parça· 
lar çalmış, Azerbaycanlı bazı 

gençler milli danslar oynamışlar 
şarkılar söylemişlerdir. 

Japonya ve Milletler 
Cemiyeti 

TOKYO, 20 (A. A.) - Gazete· 
ler Japonyanın milletler cemiye • 

tinden çekilmesi dolayısile devlet

ler tarafından iktısadi bir abloşa 
yapılması takdirinde Jopanyanın 

bütün varidat menbalarının sefer -
her edilmesini mümkün kılacak 

bir kanun layihası hazırlanmakta 

olduğunu yazmaktadır. 

Gazeteler, ayni planın sınai 
milli müdafaa ve iktısadi inkişaf 
noktai nazarından sanayie rehber

lik edilmesini ve kontrola tabi tu
tulmasını istihdaf eylemekte oldu

ğunu yazmaktadır. Bir çok deva· 
irin daha şimdiden planlar hazır· 

lamağa ba~lamış oldukları söylen· 
mektedir. 

Alman nazırı Italyadan 
hareket etti 

ROMA, 20 (A. A.) - M. Goe
ring, dün saat 15,25 te tayyareyle 
Münihe hareket etmiştir. 

Mumaileyh, hareketinden evvel 
parlamentolar ticaret konferansın
da hazır bulunmuş ve iktısadi me· 

selenin halli hususunun siyasi me· 

selelerin halline bağlı olduğunu 
söylemiştir. 

PARIS, 20 (A. A.) -Tan ga
zetesi, haşmakalesini Roma müka-

lemelerine hasretmiştir. Bu gazete, 
bu mükalemelere hakim olan ah -

Vnl ve şeraitin M. Fon Papen ile 
M. Goeringin beklemekte oldukla

n h .itün memnuniyetbahş netice· 
ler' vermiş oldu~unu yazmaktadır. 

Tıbbiyeliler bayramı 
12 mayıs Tıbbiyeliler bayra-

mının yaklaşması münasebetile 

Tıp Talebe Cemiyeti dün toplan
mış ve bu seneki bayramıq her se 

nekinden daha parlak tes'it edile 
bilmesi için şimdiden hazırlıklara 
başlamaya karar vermişlerdir. 

Gündüz merasimi fakültede 
yapılacak gece de T okatliyanda 

bir gece eğlencesi tertip olunacak 
tır. 
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Harlkullde Atk ve Macera Romanı rto.38 - --
Kadınlara Biklm 
Ali Ramiz onu göğsüne bastır

mıf, bir çocuk gibi sallıyordu: 
- Madem ki hatırlıyorsun, 

söyle canım, seni haftalarca mah
pus tutan bu alçaklar kim?. 

Dün akıam seni baygın bir hal· 
de getirip buraya aparbmanın ka
pısına bıraktılar. Seni orada bul -
dular canım .. O kadar betin ben -
zin atmıttı ki, $eni evveli öldü :zan 
nettik .. Ah .. Bu dakikalar .. hatır· 
ladıkça hala içim parça parça olu· 
yor .. Söyle .. çabuk söyle Selma .. 
Kimdi bu alçaklar .. Kim bunlar .• 
Söyle de gidip cezalarını vereyim. 

Selma, onun kollamdan kurtul
mak için bir hareket yaptı: 

- Ramiz .. beni biraz rahat bı
ı ak .. acıtıyorsun .• 

Ramiz, !kendine geldi. Bin bir 
itinayla genç kadını yatağına u • 
zattı, ve tatlı bir aeale: 

- Hyadi yavrum, dedi, söyle .. 
Selma, ·uzun bir müddet dü§ün

~ü: 

-· - Hatırlamıyorum, dedi, hatır
lanı ıyorum ... 

- Biraz gayret et.. Bak .. Da -
r:ilbedayie gitmek üzere, oyundan 
iki saat evden çıkıp bir otomobile 
bindin!.. 

- Bunu hatırlıyorum .. 
- Otomobil nereye götürdü se-

ni? 
- Bilmiyorum ... burasını bil -

mı yorum. 
- Dütün biraz .. Yakın bir ye • 

re mi?. Uzağa mı?. Tabii gece git· 
tiğin yeri fark etmezsin ama .. Her 

' ha1de mesafe;yi tahmin edebilirsin. 
Hiç olmazsa ev.i .• dağlık bir yerde 
miydi? Kırda mı? .. Nerede?. 

- Bilmiyorum ... 
- Sahi mi?, Hiçbir teferrüatı -

nı da bilmiyor musun .• 
H. ' - ıç ... 

Ali Ramiz sustu. Canı sıkıldığı 
belliydi. .. 

Selma, yorgun bir halle: 
- Ramiz dedi, yorgunum .. Be

ni biraz bırak. 

Ramiz, başını iğerek odadan 
çıktı. Selma, gözlerile onun dışa
rı çıkışını .ta'kip etti. Kapı kapanır 
kapanmaz, yatakta yüzü koyun 
döndü, yüzünü lkolu ile aaklıyarak 
hıÇkırıkları duyulmaaın diye yastı· 
ğa gömdü, ve hüngür hüngür ağ -
lamıya başladı .. 

Teselli kabul etmez göz yaşlarİ· 
le ... 

Ferdi, Lutfi ile arkadaşlarının 

vapura binmesini veya yelişmele 
rini beklemeden içeri girdi. Mat -
mazel Luizle yanındaki genç çok
tan binmişlerdi. 

Ferdi, onlara gene görünme -
tlen, bir tarafa geçip oturdu. O -
turduğu yerden hem onlara gö
rünmeden görebiliyor, hem de is
keleden kalkacağı zaman, Lutfi ile 
arkadaşlarının geldiklerini gördü. 

Vapur, birçok iskelelere uğra -
mış, Luizle genç. kıpırdamamışlar
dı. Esasen biribirlerile o kadar 
meşguldüler ki, Ferdi bir an, onla
rın, incelikleri iskeleyi unuttukları 
nı zannetti. Fakat aldanıyordu. 

Vapur, Tarabyaya gelince, iki 
genç indiler. Ferdi, Lutfiye soku -
!arak, fısıldadı: 

·- Galiba, Petronun oteline gi · 
diyorlar, sen önden fırla .. 

Filhakika gençler, Petronun o
teline doğru ilerliyorlardı. Li'ılfi 

tenha yolun ta öte ucunda durdu· 
ğu için, Ferdi, gözden kaybetmek 
tehlikesi olmadı.Kına emin oldu, ve 

rtakleden • fa. - --~ ~ -
gençlerin otelin kapı11ndan girme· 
lerini, iskeleden seyretti. 

On beş dakika kadar, Ferdi, 
iskelede durdu. Sonra, o da yavat 
yavaş, gezmiye çıkmış bir adam 
gibi otele yollandı. 

Petro, içeriye Ferdinin girdiğı
ni görünce sararmıştı. Fakat Fer
di: 

- Korkma, dedi, bu gün zan 
netliğin mesele için gelmiyorum. 
Hem bu günlerde rahat durduğu -
nu da biliyoıum. Yalnız demin i • 
çeriye ~ki genç girdi. 

-Ha ... cv~t .. 

- Onların yanında bir oda :s-
tiyorum. 

- Bundan kolay ne var pi\ • 
fam. Buyurun çıkalım .. Zaten or· 
talarında bir de kapı var, eğer., 

- Çok iyi, çok iyi .. 

Petro öndt-, o arkada yukarı 
çıktılar. Merdivenin yarısında, 
Ferdi, Petroya: 

- Sen, dedi, bana hangi oda -
Öa olduğunu göster, öteki odanrn 
da anahtarını trer ve üst tarafına 
karııma. 

Petro, indikten sonra, F eı·di, 
hiç patırtı etmeden koridora yürü
dü, bin bir ihtiyatla kapıyı açtr. 

Burası, alelade bir otel oda11 
idi. Bir karyola .. bir komodin ve Ü· 

zerinde tuvalet e9yası. 

Odanın, iki gencin bulunduk~a
rı odaya açılu· orta kap11mm ö • 
nünde, küçük bir dolap vardı. Fer· 

(Devamı var) 

Kadın yüzünden bir 
kavga çıktı ! 

Galata birahane sokağında müt
hit bir kavga oldu. Bir kadın yü -
zünden bir adam diğerini yarala -
dı. Vak'ayı a§ağıya yazıyoruz. 

Galatada biraha~e sokağında 
kahveci Azizin bir çırağı vardır. 
Bu çırağın iımi Niyazidir. Niyazi 
bir müddettenberi Galatada bir 
kadın sevmektedir. Fatihte otu • 
ran Cevat iıminde biri daha var • 
dır ki, evde ayni kadını sevmek • 
tedir. 

Bunun için zaman :zaman Niya
zi ile Cevat araamda kavga çık -
makta.dır. 

Dün de gene böyle bir kavga ol
mu§, Cevatla Niyazi boğaz boğa • 
za geldikten sonra Cevat kundu • 
racı bıçağını çelanit ve Niyaziyi 
yüzünden bqmdan yaralam19tır. 

Niyazinin yarası ağır olduğun • 
dan hemen hastaneye kaldırılmıf• 
tır. 

Cevat hakkında zabıtaca taki • 
bata başlanmı9br. 

Tütün ikramiyeleri 
Fatih askerlik ~übesinden: 1 -

Fatif askerlik şubesinde kayıtlı 

olan şehit yetimlerile malul zabi
tan ve efrattan olup 930 senesi 
tütün ikramiyelerini almasına ve 
kaydına muvaffak olan;ııyanlar 

varsa ıenei mezkurdan ikramiye 
leri celp edilmek üzere zeyil def
teri tanzim edilecektir. 

2 - Bunlardan kayıtları layiki 
veçhile teabitine medar olmak 
üzere yedlerinde mevcut vesait 
ve maaf senedi resimlerinin de 
birlikte getirmeleri icap eder. 

3 - 933 senesi nitan 23 ten 
mayısın 15 inci gününe kadar mü 
racaatları, bu müddet zarfında 

müracaat etmiyenlerin haklan sa
kıt olacağı ilan olunur. 

VAKiT 

l·········t<·;;;:i····f;i;·ki~t;~········· ................................................ 
Bir dil ve tarih meselesi : 

TürkiyeninTürkçesi nedir? 
Ankarada Tarih Cemiyeti yük

sek reisiliğine: Vakıa tarihi mese
leler üzerinde işlemek salahiyeti 
hukukçulardan ziyade sizlere ver 
gi ise de çoktanberi zihnimi yo
ran bir mesele hakkında bütün 
Türkler ile beraber benim de ay
dmbtılmamı sizden rica ederim. 

İngiltere, Almanya, Fransa, 
Londra, Viyana, Marsilya, Mo::; · 
kova gibi memleket isimleri ve 
gene posta, borsa, puta, lira, ga
zete gibi sair isimler sonlarına İ
talyan kaidesi üzerine birer "a,, 
konularak kullanılıyor. 

Bizim "Türkiye,, miz de böy
ledir. Yani bugün kulandığımız 

"Türkiye,, nin her ne kadar aslı 

"Türk,, kelimesi ise de sonundaki 
"a,, veya "ye,, İtalyancadır. Yani 
İtalyanlar İngilizlerin memleket
lerine "İngiltere,, dedikleri gibi 
Türklerin memleketlerine de "Tür 
kiya,, diyorlar. 

Biz de İtalyanları taklit ede
rek yurdumuza "Türkiye,, diyo
ruz. Vakıa "Rumeli,, diye bir kıt'a 
mız vardı. Fakat "Türkeli,, diye 
bir tabirimiz, bir krt'amız yoktu. 
"Anadolu,, kelimesinin de nere
den geldiğini pek bilmiyorum. 

Asıl sizden öğrenmek istedi
ğim ıudur: 

Acaba bu İtalyanca "Türkiya,, 
kelimesi meydana çıkmazdan ev
vel, yani Osmanlılardan evvel 
Türkler yurtlarına ne diyorlardı, 

onu nasıl yadediyorlardı? 

Saygılarımı sunarım efendim. 

Amerikada para işi 

Dolar düştükten sonra .. 
NEWYORK, 20 (A.A.) -Dün 

kambiyo piyasasında dolar, mü -
him surette düştükten sonra kay -
betmit olduğunun yarısını kazan • 
r:ıış, İngiliz lirası 3,67 olarak ka -
panm,ı, yani dünkü kapanış fiatı -
na nazaran 16 çent yükselmiştir. 

Borsada takriben beş milyon 
esham sahtı yapılmıttır. Bir çok 
esham fiatlarında bir ila on bir pu
an tereffül kaydedilmiştir. 

VAŞiNGTON, 20 (A. A.) -
Altın üzerine konulan ve dünden 
itibaren mer'iyet mevkine giren ve 
doların diğer dövizlere nazaran 
düşmesini intaç edecek olan am -

bargo, yakında yapılacak iktısadi 
mükalemelerde beynelmilel na -
kit istikrarını temin etmeği iste -
mek hususunda reiaicümhura daha 
ziyade kuvvet bahsedecektir. 

Esham borsasında dolar, dün 
düşmüıtür. Sabahleyin 4 dolar 100 
Fransız frangı idi. Akşam ise 100 
fr"uk ile 4,27 dolar tedarik edili -
yordu. 

V AŞINGTON, 20 (A. A.) -
Altın üzerine ambargo vaz'ı, halk 
tarafından umumiyetle istihlak o
lunan maddeler fiatlarını ıslaha 
matuf bir tedbirdir ve deflasyona 

mani olmak için kontrola tabi ye
ni fiat servisleri ve kredi vücuda 
getirmek iç.in yapılacak mücadele
ye doğru atılmış ilk adımdır. 

On iki federal banka müdürü, 
fede:.·al reserv sistemine mensup 
J-.dnh.alarm ellerinde bulunan sağ -
lam esham karıılık gösterilmek ü • 
zere banknot çıkarmalarına dair 
o an yeni kanunun tatbikrna ait 
planları müzakere etmek üzere ha 
zine nezaretinde toplanacaklar -
dır. 

16000 metreye çıkın 
neler öğreniliyor ? ~ 

Profeaör Plkar'ın konferaoaıodan nakleden 1 }!? 

-2 , 

Balon için bir kaç günde yüz yirJlll 
milyon iane verildi 

Şimdiye kadar balonlar on bin 
metreye ve tayyareler az daha yük 
seğe çıkabilmişlerdi. Fakat bi:r. on 
ali.ı bin m~treye varmak istiyor -
duk. O kadar yükseklikte insanm 
nfes alamryacağını bilininiz. Ora

daki hava ağırlığı da yaşamıya ye
tişmez. Demek ki nefes alamıya -
cağımız ve yaşıyamıyacağımız bir 
yere varmanın yolunu bulacaktık. 

Dedim ya hem "baloncu,, gibi 
hem ""mühendis,, gibi düşünüyor-
dum. "Baloncu,, "Oraya ka-
dar çıkılamaz,, derken mü -

hendis karşı geldi: "Şimdiye ka -
dar çıkılamamışsa ne yapıp yapa -
rak çıkmalı bu işi başarmalı.,, 

Lazım olan şey, kapalı kafes bi
çiminde bir laboratuvarı o kadar 
yükseğe çıkarmaktı. O kafesin i -
çinde yer yüzündeki hava ağırlığı 
bulunmalıydı. İşte, biz de bunu 
yaptık. 

iş bu yüksekliğe çıkacak bir ha 
lon yapmaktı, dedim. Bu balon 
hem pek büyük hem pek hafif ol -
malıydı. Bunu elde ettik. Daha 

doğrusu tasarladık. Artık bir eksi· 
ğimiz vardı. O da masrafı yap
mak için para .. Bu çok güçtü. Bel
çikada üniversiteler :zengin değil. 

Avrupanın öteki memleketlerinde 
de böY,ledir ya. Bir fen tecrübesi 
yapılması için bol keseden para 
vermezler. Bereket versin, Belçika 

da bir "Uim araştırmaları milli 
sermayesi,, vardır. Birkaç sene ev 
vel kral Alber ön ayak olarak böy
le bir cSermaye toplanmış. Bu ser -

mayenin toplanması için kral bü • 
tün sanayicilere: "Araştırma la -
boratuvarları çok para ister, bu pa
rayı devlet veremez, araştırmalar

dan asıl kazanan sanayicilerdir. 
Onlar lazım olacak parayi verme 
lidirler. diye tamim göndermiş. 

Birkaç günde Belçika sanayicileri 
ve halk yüz yirmi milyon frank 
toplamışlar. 

işte biz lazım olan parayı bu i
lim araştırmaları sermayesinden 
aldık ve balonumuzu hurmıya 

başladık. 

Balonu nasıl yaptığımızı ince -
den inceye anlatmıyacağım. Biraz 
E:vvel söylemiştim. Balonun çok bü 

yük ve çok hafif olması şarttı. Biz 
yapacağımız yuvarlağın en büyük 
geni§liğini "kulrunu,, otuz metre 

olarak ve yuvarlaGın hacmini de 
14,000 metı·e mikabı olarak he -

sapladık. Pek ince fak at çok sağ -
lam bir kumaş ::cçtik, balonu ta -

marn doldurmaktan vazgeçtik. 
Çünkü on dört bin metre mihabı 

"idrojen,, gazı "müvellidülma,, on 

be~ on altı tonluk bir ağırlık ve -
rir. B~na dayur.md: ic:; in balonun 
çok ağır ve sağlam olması 1 Azım · 

dır. Halbuki o kadar nğu· balon 
havalanamnz. Balon zarfının üst 
kısmını doldurmıya kalanını 

zarf yerden kalkarken boşaltmıy:ı 
karar verdik. Balon yükselirken 

gazin "hacim,, i büyüyecek tuttu -
ğu yer 14000 mikap metreyi bula
caktı. 

Bu kadarı da balonu, araştır -
ma kamaraaını, içindekiler, bolca 
safrayı yükseltmiye yetişirdi. Bu -

nu yapmak için balonun :~ 
bir takım büklümler yapt~~.r" 
rada iş güçleşti. Ya bu b~ 
ağın büklümleri arasına k• bit 
olursa ... Bundan kurtuhnıY" 
çare buldum. Ağı kaldır• .. 
ağsız balon işimi daha iyi go 

ti. . d 
Şurasını söyliyeyim kı bU ~ 

ğimi yapmadan düşünüleCd 
şey vardı. Acaba, ağı çıkar 1" 
sonra balon lazım olduğu 

. " ... , 
sağlam kalacak mıydı?. ~s ~ fı 
sağlam tutmak için koyarlat· ) 

··-1e~ t cecık kumaştan zarfa gu 'I ı 
:'ğ<lan vazgeçmek nasıl olur:) t 

Uzatmıyalım, bir takını b ~ l' 

lar yaptım. Sonunda kunıat~ ) 

sız olsa da dayanabilece il' 
yiden inandım. inandım aJll~ 
nanııımın temeli yalnız Y"1;~ 
hesaplardı. O hesaplara bu 
·· l' "b lon'0~ zuvem§ıme ge ınce, a .,. 

"mühendis,, olduktan battı-b 
zikçi,, loduğumdandı. tnsa~,td' 
sine güvenirse önde, sonda 1 

ni yapar (Alkışlar). fİ. 

Balonun kamarası alüıniO~ 
dandı. Bu kamarayı nered~ 
tırdığımı duyunca gülec 1, it 
Bunu bira fıçısı yapanlar 
Belçikada birayı alümin)' 
fıçılara koyuyorlar. Belçik• ~ 
fabrikaları alüminyomu ııtı'_., 
perçimlemek için bir usul bol. t 
!ardır. Bu yolda o kadar ilei' ~ 
dilmiştir ki üç buçuk miliınett' I 
lınlığında alüminyom s~,ıtİ 
büyüğü, genişliği iki metre otJ./. 
tim olan bir yuvarlak yapıl"I 
Böyle bir yuvarlakta bütüll ~ 
yet şartları bulunur. Eğer yu·vr 
lak yolda açılsa içindeki ha~• J 
mış olsaydı birdenbire ştr•t 1 t" 
tabakada yaşamak için laz~ / 
havadan daha az bir hav~ .i'j f 'i 
kalacak, ölecektik. Onun 1çııı ",I t 

varlağın gayet sağlam ollll' ~ 
son derece dikkat ettim. )'uf~ 
yapıldıktan sonra sınandı. sıe'cl 

l w I l w nÖlt , 
sınayı~ ar sag am ıgını e "' 

Balonu Almanyada Augoburla/ 

lon fabrikasına yaptırdını· ÇtJl", 
fabrikanın sahibini eskiden 1~; 
yordum. Bir de, denizlerden e ~' 
geldiği kadar uzak havalanııı'.,ıı 

,e:~ 
zım olduğundan Almanya 1,.,-
bunda yükselmek istiyordurl'· ,,~ 

sonbaharındaydı. Aug•bıJr ,e1 
fabrikanın uçu§ yerinde herl'fo'' 
hazırlandı. iyi bir hava bek 

1 

11
1'' 

duk. Bir sıra hava açıldı. bP"~ 
dan gelen haberler orada baro p 
renin düştüğünü bildiriyordU• oJ' 
iki ~ündenbcri deği!miyordıl· d"( 
duğumuz yerde hava olduk~ r' 
~unc!u. Bir öğle üstü ~rte~a••;ı 
yüksdmiye karar verdık· l 
sız havada yükselmemiz la:ı1~,~ 
duğunu biliyorduk. O gece ,ııdt" 
yı ldı:dı ve gayet güzeldi. il 
jcn,, gazinin zarfa dolnı••1 

bit' 
mu:ıluk açıldı . Fakat bird~ı"J 
ispanyadaki ağırlık bulundıl lı'l 
tarafın havasına geldi. 'f arl' 1,~tl Ar,, . 
lanacağımız sırada rü:ıga 
difiine eserek bolnu yapral'jtti~ 
tıaı-smıya başladı. So.rsıntı:>:IJ!~ 
çoğaldı. Biz de balonu b~ 
yükselmeyi bşka güne b ;. 
mecbur olduk. dl"' 

(r>t 
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0 Memıeket-'Haiierıerro-~ 
~ ı ~'•m.~ 
ır otobüs Pembe H. Bir vapur 

13 Yaşında bir 
i Çocuğu ezdi 

Bir ş h" 
a ıde göre kabahat 

.,J şof Ör de değil 
dı~· Ev\'elki ·· 
l" tede h' &un İzmirde Retadi-

h. ır otob.. k 
-~l•rında . ua azası olumı, 13 

b~ Şoför A ~ır çocuk ölmüıtür. 
efetıdinin ~ıf oğlu Mehmet Emin 

··I ~t•h t b~~aresindeki 326 nu· 
o •ııı· o o ua J( k 

ı ~ı, alc ona tan müşteri-

d Otobiiı ~ ~e,adiyeye geliyor. 
~ lıiı •ır d nzın dePoauna yakla§· 

t'> '-a.k d d 1 <.tYıt l artı an gelen araba-
lt t e efe d' · 1" lqlnı n ının idaresindeki 

ı tuk, l n arkasında asılan bir ço-

r).~ fıtlıl'or llıı:ı:ın otomobilin önüne 
)' ' otob.. b" or._ d us ırdenbire duru· 

7, tıııd, k:ı Çocuk; tekerleklerin al
b/ c~dUtı·· ıyor, kafasından ve vü· 

_ı 'l't) un rnuht l"f 
ıı" ~o e 1 yerlerinden va-
iıı' )o~. r "e biraz ıonra da ölü-

',,, llıı loL , Çocuk R d" 
~ 'll&ıtıd ' eta ıyede Güne§ 

llıl\ S ." oturan boyacı Akif us
•ırn . . 

~ llit kh' ~·:•ndeki çocuğudur. 
l '~t !of .,1dın ıfadeıine göre, ka
lııt lolıı Orde değildir. Araba yo 
t~ "bit nu takip etmittir. Ve ço· 
1111ııe Çık llıetre kala otomobilin ö
~lır. 

~r s~ ....... -------
i# s~. Ungercilik 
f l l\l~r· . 
d' t~derı Ilı llnı:zde mevcut sünger-

·~ ~'ll edeb~i tekilde istifade te
f J~dır1ı~ ~ek için bu itin te§kila 

dl '••t \' k~•ına ihtiyaç aörüldüğü, 
• ~--11\t e aletinden İzmir Ticaret 

~ ~'1ctldı:elen ~İr projeden anlatıl 
I ~il> · l>enız Ticaret müdürü 

. ı -'li -.: i~a uınumt katibi Mehmet 
fT ~l'd lıhbarat ··d·· ·· Z k' B 1 erıaıı·· mu uru e ı . 

t:oj~i l \ate~ekkil bir komisyon bu 
I', etlcık etmekle metguldür 
S·· 

de litıierler' • 
~ ~il.... nnı:zden azami istifa. 
'J) .. ,e,· . . 
t" Ot l>a.k 1 ıçın tanzim edilecek 
ı:ıııdetiJ •nda lktısat vekaletine 
lkt ecektir. 

•i . .ı ••a.t \' k" I . • 
I' "e il d e a etmın balıkçı gemi 
'el o rumd b d \ •ii a ulunaca.k ve o-

') ~i llter tetkikatma devMn e· 
c.. ... 

Ort 
\ilJ~ldakta istikraz tah-

b ~o~ hararetle sahlıyor 
'~il·1 • ClJLDAK 20 (AA) r· ••rk ' · · -"b~tı ~011 1 

raz tahvilleri sahtı bu· 

11
1 tı li .. ,l' tuldak merkezirıde 112 

"~ l'at,d a. "ardı. Za11gliidak halkı 
·•ııı · en iıır · ı · ~ . 
.ı •tlet·ı "",,.ı erı ~rganı madeni-
"O'" l ita ' • 
t~k erır.uen memlekette 

~l\d!\ıt 't.&deti çok yakından ve 
lt!, -ılll •tılıyarak bu tahvilleri sa· 
tii,t ak · . 

etlll k •çın pek büyük istek 
~~ • e tedirler. 

tsınd 
ll\~lli h en kaçan bir Er-
lt ~~~ Udutta yakalandı 
l'Q.,, h-ıcSlN, 20 (A.A.) - Zabı
ı 'hke .... aret maddesinden dolayı 
Q'"l "4l~y 
... t "lltr 1~ 'Verilen ve kefalete 
• •111· '-tt b 
.\ 1~de k •er eıt bırakılan ıeh· 
l'Q llttt-.,tı ~~uınculukla uğratan 
d il~ \i~ •hra.n Suriyeye kaç· 
'k· ere ik ~, . O)JUıe en Dörtyol hududun· 

ı r11le ot r tarafından §üphe Ü· 
·I\~ OJnob"(' 

I\' 1! \'e I)·· 1 ı çevrilerek yaka· 
) teali~ ortyol kaymakamlığı· 
' l'Q ı edild ' ~ · · ~ l ~ ıgıne daır zabıta· 
~ .. · at tel · · 'it 11ld~ .. mı§tır. Merkumun 
'll l'-l\l] lntıhiın miktarda külçe 

llıuıtur. 

Altı ay evvel 
kaybolmuştu 

Cesedi bir kuyunun için
de miymiş acaba?. 

tzmirde bundan beş altı ay 
evvel, Göztepede, tepenin sırtın

da münferit bir evde oturan bir 
hanım esrarengiz surette kaybol
muştu. Bu kadının o ıemtteki is
mi Pembe hanımdı. Münzevi, hiç 
bir kimse ile görütmez ve karde· 
şinin o zaman mahpus olması 

hasebiyle evde yalnız idi. 
Gaybubeti anlatıldıktan sonra 

meseleye zabıta vaziyet etmİ§, 
Pembe hanımla yakından alaka· 
dar birisi de zannaltına alınmış, 

fakat delailin noksanlığı hasebi
le tahliye edilmişti. 

Evvelki gün zabıtaya bu me
sele hakkında bir ihbar vaki ol· 
muf ve Pembe hanımın cesedinin 
Bahri efendinin hemfiresinin evi· 
nin evvelden ıuyu kullanıldığı hal 
de halen metruk bulunan kuyu· 
ıunda olduğu bildirilmiıtir. 

İhbar üzerine emniyet müdür· 
lüğü adli kısım müdürü Cemil 
Bey bizzat zikrolunan kuyuyu tet 
kik etmittir. Kuyunun suyu çok 
olduğundan §İmdilik bir iz elde 
edilememittir. Yarın kuyunun su· 
yu bofaltılacak ve esaslı taharri· 
yat yapılacaktır. 

Kaybolan Zeynep 
İzmir, (Hususi) - Bundan bir 

müddet evvel Zeynep isminde bi
rinin kaybolduğunu bildirmittim. 
Zeynep hali. bulunamamıştır. 

Zeynebin kaybolmaıından dolayı 
Bahri isminde biri zan altına alın· 
mıthr. 

Dün de poliıe bu hususta bir ih
bar vaki olmuı ve Zeynep hanı • 
mın cesedinin halen Bahri Efendi. 
nin hemf İresine ait bir kuyuda 
bulunduğu iddia edilmiştir. 

Zabıtaca bu hususta lazım ge -
len tahkikata başlanmış kuyuda 
gerek ayna vasıtasile gerek çen • 
gelle taharriyat yapılmışsa da bir 
ıey bulunamamııtır. 

Kuyunun suyu boıaltılacak ve 
icap eden bazı yerler de kazıla -
rak tahariy.ata devam edilecektir. 

Kız kaçırma 
Bergamanın aşağı kırıklar kö

yünde bir cinayet hadisesi olmu~
tur. Prittineli Kurıun oğlu 60 yaş 
larında Süleyman ağanın yanın· 

da bulunan kıu Sırriye hanımı 

kaçırmak istiyen Haşim oğlu 24 
yaıında Recep ile Süleyamn ağa 
arasında kavga çıkmı§ ve Recep 

tabanca ile Süleyman ağayı öldür 
mü§tür. Katil jandarmalar tara
fından yakalanarak adliyeye veril 
mittir. 

Bir talabe arkadaşını 
mektepte yaraladı 

İzmir ıan'atlar mektebinde bir 
yaralama hadisesi olmuş, bir tale

be çakııiyle arkadatını baldırın
dan yaralamıttır~ Carih talebe Ah

met oğlu Hayreddin Efendi vak'a 
dan sonra mektepten tardedilmi~
tir. 

Mecruh Cemal Efendi, memle
ket hastahanesine kaldırılarak te
davi altına alınmı9tır. Zabıta ve 
mektep idaresi tarafından tahki
kat yapılmaktadır. 

ihtar üzerine 
bayrak değişti 

Türk beyrağı şerefimizle 
mütenasip olacak 
İzmir limanına gelen ve Ko

nak vapur iskelesi civarında rıh· 
tıma yanaşan Nikoilidis isimli Yu 
nan vapuruna lzmirde demir 
yükletiliyordu. Rıhtıma bordala
mak suretile yana§an vapurun 
kıç tarafında büyük bir Yunan 
bayrağı bulunduğu halde orta di
reğinde küçük ve yırtık bir Türk 
bayrağı bulunuyordu. Bunu gören 
zabıta memurları, vapur kaptanı
na Türk bayrağının da milli şere· 

fimizle mütenasip bir tarzda ol
ması lazımgeldiğini ihtar etmiş· 
}erdir. Bunun üzerine vapurun 
orta direğine büyük kıt'ada bir 
Türk bayrağı çekilmi§tir. 

Karlardan sonra bahar 
ÇANKIRI, 20 (A.A.) - Ha· 

valar düzelmittir. Çankırı iki gün 
den beri ilkbahar içindedir. Son 
kardan kapanmış olan Çankırı -
Kastamonu yolundan Cankırı hu· 
duduna kad~r olan kısım açılmıı
tır. Kastamonu tarafı kapalıdır. 

Daha üç dört güne kadar açıla 
mıyacağı anlatılmı§tır. 

Havzada elektrik 
Havzalı tüccardan Hacı Osman 

Efendi ile Arap oğlu Tahsin Bey 
taraflarından kasabaya yakın bir 
fabrikada elektrik tesisatı yapıla

rak tehri tenvir edecek ve bu işe 
yakında te~ebbüs olunacaktır . 

lzmirde Alman seyyahları 
Turing klüp, vali Kazım Paşa

nın riyasetinde toplanmış ve 25 
Nisan sa:bahı Almanyadan şehri· 
mize gelecek 300 seyyahın Berga 
ma ve Efez seyahatleri etrafında 

konuımuttur. 

Borsa dalavereci
leri yüzünden bir 

rezalet 
Borsada vasi bir skandal çıklığı 

söyleniyor. Bunun mahiyeti şudur: 

Paris!~ bulvnan bir takım hN -
sa dala \'crecil~ri son ~amanda or -
~aJ1 a bir ~"lyia çıkarmı~!ardır. 3u 
~ayiaya gi;re ~i r kısım tahviller Pa 
ris müzakt:re~inde oknuşma e~J sı 

dahiline alınmamıştır. Bu surct!e 
bu tahvillerin fiatlarr düıürülmüş 
ve bu fiat tem~vvücü Istanbul bor· 

sasına da tesir etmi! ve bu surede 
spekülasyon y&.pılmıştır. Bu spc -

külasyonda 400 bin lira kadar hr 
paranın oynadığı söyleniyor. 

Bu sabah b,>rsaya müracaat P. • 

den bir muharrırimiz komiseri bu· 
lamamış, bunun üzerıne komiserli
ğin salahiyet J.ıhibi bri memur,ına 
müracaat etmiştir. Bu memur mu • 

harririmize şu"ları söylemiştir: 

"- 400 lir,, kadar oynadığ:nı 

bilemem ve rakam söyliyemem. 
Yalnız ınuu st'ylemek lazımdn· ik, 
son günlerde ~umeli şirnendifrr 

tahvilleri borsada çok hararetli mu 
amele gö:üyodu. Bu arada fiat 
temevvücf. olmu§lur. 

Daha fazla malumat isterseniz 
• 1'1a'1iyetim olmadığını ~imdiden 

~öylememe m~1:;aade buyrunuz. ,, 
' ., 

Kitap Meselesi ................................................ 

OKUMA TERBİYESİ 
-2-

Artık ispata hacet yoktur ki o
kuma merakı ve okuma melekesi, 
tek bir kıraat kitabının sadece mu· 
ayyen parçalarını birçok defa tek
rar etmekten ziyade, okunan şey· 
lerin zenginliği ile kazanılır. Prog 
ramlarımızm esasını teşkil eden 
alaka ve zati faaliyet prensipleri, 
şahsiyet gayesi itibarile de müte • 
nevvi kitapların daha cazip, daha 
faydalı ve gayet zaruri olacağı 
aşikardır. 

Biz bu kanaatimizi ve arzumu· 
zu daha evvel de söylemi~ ve pe • 
dagoji kıraatinin ilk sayıfasında 
neşretmiş bulunuyoruz. Fakat ge· 
ne biz, ilave edelim ki okuma me· 
lekesini kazandık. Zengin ve mü
tenevvi kitaplar, ilk devreden zi· 
yade ikinci devre sınıfları içindir, 
ve çok kitap okumak merakı, inki
şaf ruhiyatı gözüyle, çocukların 

1 O yaşından sonra görülmekte • 
dri. (~) llk sınıfların yardımcı ki· 
tapları, iyi basılmış cazip hikaye • 
ler, masallar, oyunlar ve hol re • 
simli kitaplar olabilir. Ayrıca ilk 
sınıflarda 'okuma mekanizmasını 

kavramak ihtiyacile muayyen par
çaları zaman, zaman tekrar et -
mek lüzumunu da hatırdan çıkar
mamalıyız. Diğer taraf tan son se
nelerde muhtelif parçalardan mü
teşekkil olan bir kıraat yerine, bü
tün bir parçayı ihtiva eden küçük 
kıraatler, tek ıkitapçıklar, müsta -
kil formacıklar, okuma dosyaları, 
okuma çantaları, yeryer mahalli 
ve muhiti kıraatler kullanan mek
tepler ve memleketler görüyoruz. 
Daha ileri giderek gazetelerden 
ve mecmualardan da istifade ede· 
rek sınıflarının kıraatini kendi 
başlarına vücuda getiren mektep • 
ler ve talebe teşekkülleri grupla • 
rını görüyoruz. Bütün bu yenilik • 
ler bizde de olduğu gibi resmi ma· 
kamlar tarafından tamamen olma· 
sa bile pek ala müzaheret gördü • 
ğü halde henüz tamim edilecek ka
dar inkiıaf etmi~ ve bu faaliyetin 
devlet mikyasında normal hudut -
ları teshil edilmiş değildir. Bu ye· 
nilikleri takip eden ve ileri götür • 
mek istiyen bir muallim sıfatile 

bilhassa ilave etmek isterim ki, bu 
müteferrik yardımcı kitapçıklar, 

- ki bugün için bunları ayırmak 
ve vücuda getirmek bizde daha 
baılanılmamış bir ittir - çocuk • 
larm çantasında, güzel ve temiz 
basılmıJ, ucuz fiatla alınır, çocuk 
kalbini besler, memleket esvgısı 

duyurur, ve inkılap ateşinin kıvıl· 
cımlarını yakar, bir "Tek kitab,, ın 
bulunmasına hiç de mani değildir. 
Ve bu tek kitabı istiyenler ve yap· 
hranlar, "Bu kitaptan başka hiç 
bir kitaba el sürıniyecek ve başka 
hiçbir satır okumıyacaksınız !,, de
memiılerdir. Bilakis vekalet, ço -
cuklara, bol bol ve çok okusunlar 
diye bütün ders iktaplarının ser • 
m:ıyesine yakın bir parayı ayırmı~
tır ve bununla Türk çocuğunun ve 
mektebinin kütüphanesini kurun 
demİ!tİr. Kar§ımızdakilere sora -
rız: Bu hareket kar§ııında, bu 
memleket için ve bir başkası için 
ya!ayıp da mütehassis olmamak, 
vekaletin teklif ini alkışlamamak 
kabil .midir?. 

Maarif vekaletinin nümune ola
cak ana kitaplar esasına hücum e· 
dilirken mahalli hususiyetleri, dn
ha güzel bir sözle "Yakın h:ıyatı,, 
gözeterek yapılacak mektep kitap 
ları; görüyoruz ki bir kalkan gibi 
ileri sürülüyor. 

Viyana mektepçiliğine ait mü • 
şahedeleri hulasa eden eserle ('11~ ) 

çok daha evvel bu mevzua temas 
edilmiş ve bu arada ben de dahil 
olduğum halde muhtelif mü~aha -
belerde bu mesele üzerinde epeyce 
çalışan muallim arkadaşlar olmuş 
tur. Fakat zannediliyor ki yakın 

hayatı gözetecek ve yaşatacak ki
tapların yapılması basit bir iştir. 
Halbuki, bu kitaplar, mahalli hu -
susiyetler sahih görüşlerle tetkik 
edilmeden ve talebeye verilecek 
kısımları ayrılmadan yapı • 
lamaz ve tamhin edilmez 
ki bu basit işte darülfünun 
hocasından başlıyacak kısımlar 

vardır. lstanbul~a oturup da Sıvas 
yaylasındaki metkepler için kıraat 
kitabıysa hiç yazılamaz. Oranın 

intibalarını yaşamak oranın ko· 

kusunu duymak ve duyurmak la
zımdır ki, kıraatın manası ve mak· 
sadı hasıl olsun. İyi bir tek kıraat 
kitabı elde oldukça, "yakın haya -
ta,, ayrılacak kısım nihayet yüzde 
25 i geçmiyecektir ki bunu da sınıf 
kütüphanelerini dolduracak olan 
yakın muhit kitapları tamamlıya -
caktır. Tek kıraatlerdeki mevzula· 
rın yüzde 75 ise bilaistisna bütün 
çocukları alakadar eden veya et • 
mesi lazımgelen parçalar olacak -
tır. Bu kısmı da tamamen yakın 

hayata bırakacak olursak, bilhassa 
sınıflar yükseldikçe ikinci devre • 
ye gelinince milli edebiyatın, ve 
cemiyetin ve bilhassa bizim için 

söylüyorum, medeniyetin kıymet-

lerinden çocuğu mahrum bı 
rakmış oluruz. Onun ıçın 
yakın hayal mevzularını ye· 
nı müfredat programile ve 
yakın yurt mebdeile ileri sü· 
rer ve bu yakın hayat dairesini ya· 
şatacak yazılar isterken - ki bu fik 
rin en hararetli müdafilerinden bi
ri de yanılmıyorsam benim -
bütün mektep çocuklarının müşte -
rek ihtiyacına ve müşterek va· 
zifelerine cevap olacak ana kitap -
lardan müstağni kalacağımızı ve • 
ya ana kitapların yavru kitapları 

kütüphaneden kapı dışarı edeceği 
ni zannetmemeliyiz. 

Gelecek üçüncü makalede, kı -
raat kitaplarından ayrı bıraktığı • 
mız ders kitapları üzerinde düşün
düklerimizi ve yeni mektepte ki • 
tap telakkisinin nasıl bir teşkilata 
ve tertibata ihtiyaç gösterdiğini 

söyliyecek, kitap bakımından ve 
kitap terbiyesinden bahesdeceğiz. 

Hıfz1rrahman Raşit 

(1 J \'eni mektebin tedris usulü -
Dr. Fickcr. 

[~] i\1 ektepçiliğin kabe:>inuc. inciba:ı: 
'c tnhns:>üsat ikinci tnbı ikb:ıl l\ ütüp:ıne;, İ 
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Harp malOllerine ve Şahit 
yetimlerine ikramiye 

İstanbul Harpma.lulleri Cemi· 
yeti Umumi Merkezinden: 

930, 931, ve 932 senelerinde 
tütün ikramiyelerini almayan şe
hit yetimleri ve Harpmallıllerinin 
- 10 seneliklerini alanlar da da
hildir - mezkur senelere ait ik· 
ramiyelerinin 933 haziran tevzi· 
atile beraber verilmesi için Milli 
Müdafaa Vekaleti Celileainden 
12 mart 933 tarih ve 457 numara 
ile bütün Kolordular vasıtasile a~
kerlik §ubelerine tebligat yapıl

mı§tır. Bu gibi meslekta§larımı· 

zın ve şehit yetimlerimizin 10 ma· 
yu 933 t~rihine kadar bcheme· 
hal askerlik şubelerine müracaat 
etmeleri lazımdır. 



Sayıfa: 10 VAKlT 

Gençlerin .dünkü heye
yazmakta ve bu mezarlığı kaldır
mak meselesinin Türklere bir hu
sumet değil, fakat Razgrat için 
bir sıhhat işi olduğunu anlatmağa 
çalışmaktadır. Diğer taraf tan Di~ 
nevimüt gazetesi de Bulgaristanda 
çıkan Türk gazetelerine mensup 
bazı münevverlerin Türk ve Bul
gar efkarım hu nevi hadiseler ile 
tehdit etmelerinin daha derin si· 
yasi sebepleri olduğunu, bunların 
Bulgaristandaki Türkleri organize 
etmek için sistematik bir mücade
leye giri~tiklerini ve hadisenin 
bunlar taraf m:lan Türkleri Bul

garlar aleyhine lu~kırtmak ve ken 
di aralarında birlc~tirmek cmeliy 
le izam edildiğini ve bu gazetele
rin ayni zamanda Deliorman hava 
lisini dolaşarak Türkleri siyaıi 

maksatlarla organize elmeğe te· 
şebbüs ettiklerini yazmaktadır. 
Hükumetin Organizname gazetesi 
Bulgar matbuatının Edirne konso 
loshanesi önünde yapılan tezahü· 
ret karıısında sinirlerini kaybet
me:.liğini, çünkü iki ananevi kom
şu arasındaki münasebatı mu hafa 
za etmesi hesap ettiğini fakat bu-

•• • • canlı numayışı 
(Baş tarafı birinci ııayı.fnda) 

çukta hadise tamamile bertaraf 
edilmiştir. 

Kafilenin önünde bayraklarla 
yürüyenlerin ve kafilenin mühim 
bir kısmının darülfünun ve yük • 
sek tahsil talebesinden olduğu tes 

bit edildiği gibi kafilenin arasın 
da Tal ebe Birliği reisinin ve bir· 
lik idare heyetinden yedi sekiz ki 
şinin grup halinde kafileyi takip 

tedir. Bu cihet zabıtaca da ehem 
miyetle tahkik ve tamik edilmek 
tedir. 

Bu grbi taşkın hareketler hiç 
şüphesiz hül..-Umetin siyasetine ta
mamile muhaliftir. FiJhakika, 
gençliğin bu hassasiyeti nezih bir 
tecelli olma~da beraber her husus 
ta, her zaıman uyanık ve pek has
sas olan Cümhuriyet hükUmetinin 
kararları haricindeki hareketler 

ve zaman zaman nümayişi tah~ daima zararlı olur. Bunun için 
rik etmekte oldukları görülmüş- dünkü hadiseyi teessüre değer bu 

tür. 

Hükumetin vaktinde ve hadi
senin seyrine göre derece, derece 
aldığı tedbirler sayesinde bu nü· 
mayiş esnasında gerek resmi, ce 

rek hususi hiç. bir · müesseseye le· 
cavüze meydan verilmemiş ve ha
dise yerinde bertaraf edilmiştir. 

Bu hususta salil.hiyattar ma· 
kamlar gazetemize şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

"F ennlığa, fenalıkla mukabele 
esasen doğru değildir. Türk genç 
liğinin asalet ve nezahetine §Üp· 

he yoktur. Gençliğimiz ne kadar 
nezih ve dikkatli olursa olsun, 
aralarına gene bir takım yabancı 
emellere hizmet edebilecek ve 

ne olduklan belirsiz insanların 

karış::ı.bilmeleri imkan ve ihtimal· 
leri her zaman tevakkisi lazım 

gelen bir nokta olarak bilinmeli· 
dir. Dünl.:ü hadiseyi ika edenle· 
rin her hanei yabancı bir tahrikat 
la ha!"eketlerinden şüphelenilmek· 

)uruz. 

HükUmetin umumi siyasetine 
ve memlel·etin süklınuna muhalif 
ve kanuna mugayir bulunan bu
kabil ta§kın hareketlere ve inzi· 
batsızhğa asla müsamaha edile· 
mcz.,, 

Nümayişçilerden §İmdilik ara· 
lannda Talebe Birliği reisi Tev· 
fix ve l<atibi umumiıi Şükrü Ka
ka beyler de dahil olmak üzere 
seksen ki~i tevkif edilmiş bulun· 
maktadır. Haklarında kanun ah
kamının tatbik edileceği tabiidir. 

Diğer taraftan Talebe Birliği
nin bu hareketi gayri hanuni ve 
memleketin nizam ve intizamını 

bozucu bir te~ebbüs ve fiil oldu· 
ğundan ve hükUmetin menine rağ 
men böyle bir teşebbüse geçtikle
rinden memlekette gayri mes~uı 

şahsi teşekküllerin bu gibi yol· 
suz hareketlerinin teker.ürüne ma 
hal verilmemesi nokta::;ından Ta
lebe Birliğinin kanunen set ve fes 
hi ta'~~rrür etmiştir. 

Razgrattaki Mezarlık hadisesi 
............. ·-·····················-·-·---_...· ...... -·····-···· 

Bulgarlar suçluları 
mahkemeye veriyorlar 

Bir Bu gar gazetesi de hadiseyi yapan· 
ların kimden emir aldıklarını soruyor 

SOFYA, 19 A.A. - Hl!St:si ı:ıu 
hnıbirimiz bildiriyor (T elefonln) : 
Dün a!~şamhi ve bugünkü Sofya 
ga::e~eleri Razgrattnki . Türk me· 
zur:!ğma taarruz hadisesine bü
yi!l: ehemmiyet vererek meşgul o
luyorlar. Matbuat umumiyetle va· 
kayi tal:bih e!r'..lekte müttefi!rtir. 

Demokratların gazetesi hadiseyi, 
;(Ahaliyi Tahrik) başlığı altmda 
kaydederek Dahiliye nazırının na 
zurı dikkatini celbctmel.."te ve hü
kumete mensup nasyonal liberal
lerin gazetesi (Gençlerin bir deli
liği) başlığı albnda Razgrat Türk 

lerinin telgrafını koyarak faillerin 
tecziye edileceklerini süyl~"llekte
dir. Pladne gazetesi, (Türk ve 
musevi köylülere karşı taarruzlar 
başlığı altında yazdığı makalede 
bazı vatanperve:; teşekküllerin 
Bulgaristanda yerle;tiklcrini, ter· 

rör havası yarattrklarıru ve bunla· 
rın ~imdiden Bulgariıtnndaki e· 
kalliyetlere ve bu ekalliyetler ara
~mda en sakin un&ur olan Türkle· 
re karfı taarruzlarını !!iddetlendir 
diklerini ve ecnebiler tarafından 

tertip edilen bu vatanperverliğin· 
Bulgaristam felakete sürükleye
cek bir tnkmı dahili harpler ha
zırlamaktan b~ka netice vermiye 
ceğini ve bu tahrikat karşısında 

Bulgar hükumetinin kollarını ka
vuşturarak seyirci kaldığını söyle
mekte ve hükumete hücum etmek 
tedir. 

Sosyalistlerin gazetesi vatanper 

ver teşekküllere mensup kimsele
rin son zamanlarda yc.ptıkları di
ğer hadiseleri hatırlatmakta ve 
Razgrat hadisesini yapanları ki
min emriyle hareket ettiklerini sor 
maktadır. 

Bu sabahki ı;:azetelere gelince: 
Hadiseyi takbih etmekle beraber 
dün akşamdan sonra ilham edildi 
ği anlaşılan bir lisan kullanmakta 
ve hadisenin sebeplerini ara~tırır· 
ken öteden beri Razgrattaki Türk 
cemaatiyle me:zarlığın yanındaki 

parka mutasarrıf bir orman şirke
ti arasında ihtilaf olduğunu, par· 
kın büyüllülmesi için mezarlığı al 

mak lazrm geldiğini ve hadisenin 
bu vaziyetten !;.ıktığını ve Türkle· 
rin bu müessif vak'adan dolayı 

.Bulgarlara karşı dü~manlık gös· 
termeleri doğ;;u olamıyacaeım neş 

retmektedirler. 

!~ilerin gazetesi ise hadise ıe· 
beplerini ara!tırırkcn meseleyi 
büsbütün yeni bir vadiye dökmc
ğe çalışarak bir müddetten beri 
Bulgaristanda çıkan bt.zı Türk ga 

zetelerinin Bulgaristan Türklüğü
ne dayanan bir siynıi fırka yapma 
yı hedef e:lind:klerini ve bu hede· 
fe varmak yolunda mütemadiyen 
Bulgarların Türklere i~kence et· 
tiktiklerini yazma~c için vesile ara 
mağa girittiklerini ve mezarlık 
hadisesine gelin!:e on seneden be· 
ri Razgrat halkının şehir parkım 
büyültmek için mezarlığı kaldır· 

mak noktasında ısrar ettiklerini 1 

... , ' 

na mukabil bir kaç gün evvel he
yecana kapılmış bir takrnn şuur
suz gençlerin Razgrattaki eski 
Türk mezarlığında haysiyetşiken 

bir takrm hareketlerde bulunması 
üzerine Anadolu Ajansının Sof ya 
daki mümessili vasıtasiyle hatta 
taze mezarlardan ölüler bile çıka· 
rıldığım yazdığını mükayese ettik 
ten M>nra hadise hakkında tahki· 

kat neticesinde hükmünü vereceği 
ni §imdiden vakayi tasrih ettiğini 
ve bu nevi vakayi yapanların yük
lendikleri meıuliyetin ehemmiyeti 
ni hatırlatmaklığın vazife teşkil 
ettiğ ini ve Bulgaristand:ıki b:-.z1 
vatanperverane teşekküllerin fao.
liyetlerinin artık tahammül edil· 
ımez bir hale geldiğini ve hiiküme· 
tin bunlara karşı en §iddetli tet
birleri almaktan çekinmiyeccğini 
söylemekte ve oynen • vatanpev
verliğin bayrağı altında tople.ne.n 
bazı teşekküllerin ecnebi dü~man 
lığı bereh"!t versin ki henüz tohum 
halindedir. Bunun içindir ki gayet 
seri b ir surette ve tamamiyle kö· 
künden sökülmek :a:amnnı da gel
miştir .• demel.."'tedir. 

Matbuatı bu suretle hülasadan 
sonra hükumetin vek'a karşısında 
aldığı vaziyete gelince: Dün ak· 
§am Sof yaya gelen M. Mufanof 
Dahiliye nezareti umc::ni katibini 
kabul ederek mumaileyhin bu ~a
bah Razgrattaki mutasarrıftan al 
dığı son mal\ı.mata ait şif ahi rap o 

runu dinlemi~tir. 
Hariciye nezareti ır.ahafilinde 

Başvekilin mücrimlerin tecziyesi 
hakkında kat ·i emirler verdiği söy 
lemnektedir. Baıvekil ile mülaka· 
tını müteakıp kendisini ziyaret et 
tiği:n Dahiliye nezareti ~.~wni ki 
C'.>i hadise hakkında beni tenvir 
edebile::ek vaziyete geldiğini söyli 
yerek dedi ki: 

'Razgrat'ın etrafında Türk ölü
brinin gömüldüğü clört mezarlık 
vardır. Vakaru:ı cereyan ettiği me 
zarhk parkın yanındadır. Sıhhiye 
rne::lisi bundan b~Tkaç sene evvel 
mezarlığın parka ilave edilerek 
Türklere başka bir mezarlık yeri 
gösterilmesine karar vermi~tir. 

Türkler birkaç seneden beri bu 
r.ıezarlığa ölü gömmeyi bırakmış· 
larken bu k:ırar üzerine eski me· 
zarlığa ölülerini gömmeğe tekrar 
başla.'1lışlar ve bu suretle bir hak· 
kı müktesep elde etmeğe çalıfmıı· 
!ardır. Nihayet veziyet o hale gel
miş ki bütün diğer mezarlrklan ih 
mal ederek ölülerini hep buraya 
getirip gömmü~lerdir. Bu vaziyet· 
lerin neticesi olaraktır ki 14 - 15 

n'san akıamı bir takım ıporcu 

gençler bildiğimiz hadiseyi i.ka et· 
mi!lerdir. T elörgülerini kemıi,ler, 
kıılübeyi yakmışlar, mezar taşları 
nı kırmışlardır. Ellerinde balta ve 
kürekle geldikleri doğrudur. Fa
kat mezarlardan ölüleri çıkarmak 
vakası olmamıştır. Esasen vakayi 
çok acele yaptıkları i<;in buna va· 
kit ve imkan da bulamamr~lardır .. 
Rusçuk mutasanıf ımız ve müfet· 
tişimiz t~hk:kata başlamışlardır. 
Mücrimlerin takibedilceğini gö
rünce a 1hali tamamen sükfüıet bul
mu~tur. Yaka yapanlardan beş ve 
ya altı kişi tevkif edilmi~tir. Yarın 
ki gazetelere bu izahat resmi bir 
tebliğ halinde verilecektir. 

La Bulgarie gazetesi dahiliye 
nezaretinin verdiği izahatı yazdık 
tan sonra aynen diyor ki: 

"Bu izahat şuursuzca yapılan 

ve takbih edilmesi ldzım gelen bir 
hadfoenin mahiyeti noktasından 

hiç bir §ey değittirilrne~e b:Ie hiç 
olmazsa Türk halkına karşı her 
hangi bir hu$umet hissi olmadığı
nı göstermek itibarile faydalı<ln·. 

Di~r taraftan M. Musanof bu 
gün gazetecilere "hadise hakkın 
da tahkikat yapılmaktadır, müc· 
rimleı bulunacaklardır. Kim ol
dukları, işgal ettikleri içtimai mev 
kiler nazarı itibara alınmalurzın 
tecdye edileceklerdir,, demi§lİr. 

Sofya el,Çiliğimiz bugün hari • 
ciye nezaretine müracaat ec!erek 
~efir Tevfik Kamil Beyefendinin 
Razgrat hadisesi hakkında M. Mu 
!anof ile görii§mek istediğini biJ
dirrn;, ve Bulgar ba~vekilinden 
sefir için mülakat talep etmi~tir. 

Bulgar Başvekilinin 
beyanatı 

SOFYA, 20 (A.A.) - Bulgar 
aj:ınsı bildiriyor: Ilaşvekil M. 
IVIuşanof, matbuat m\irnessiBeri 
tarafından sorulan suallere ce,rap 
vererek, demiştir ki: 

"Vak'a cok izam ediJmjıı.tir. - ~ 

Suçlulann mahkemeye tevciii için 
emir verdim. Hadise, şüphesiz 

sihhiye meclisinin mezkur Türk 
mezarlığı hakkında ittihaz ettiği 

kararı tatbik clmedikleri iç.in be 
lediyc mcmw·larma kar§ı protes· 
loda bulunmak i!liyen genç kim
se !erin cl~şüncesiz, manasız hare
ketlerinden çıkmıştır. 

Fakat biı; bir kim!\e münhası· 
ran makamatın salahiyetine dahil 
olan meseleleri i~tediği gibi hal 
letmel< hakkını haiz değildir. Bu 
hareketin Türk aha.linin dini his
lerine knrıı devcih edilmit olma-
dığından eminim.,, . 

Razgrat Tür~lerinden ba· 
zdarının telgrafı 

SOFY A, 20 (A.A.) - Razgrat 
m"ılüman cemaati rei!;i olan 
müftü ile Türk cemaatinin il~ri 

gelenfori Rnzcrat Türk halkı na· 
mma matbuata aşağıdaki telgrafı 
çekmi~lerdir: 

"Razgrat Türk mezarlığı hndi
sesinde, alakadar makamlar po -

lis müdürü marifetile ~iddetli ted 
birler almıJlardır. Bunun ıçın 
Türk ahali namına hükumete min 
nettarlığımızı beyan ecleı·iz.,, 

Vak'a 15 tarihli te!grafımızda 
yazdığımız gibi vaki o!mu~tur. 

Diğer haberler hakikate uygun de 
ğildir. 

SOFY A, 20 (A.A.) - Bulgar 
ajansınm İ!\tihbnratına göre Raz· 
grat'daki Türk mezarlığı hadise -
sinin İç yüzü şudur: 

Mevzuu bahrolan mezarlık 

eski bir Türk me::adrğır!ır. Ve şe· 
birlerin sürı..tle genişletileceği ma
hall~rde ekseriyetle olduğu sihi 
ıihhat no!ı:.tai nazarından aı·lık 

kullanılması caiz olır.eıyan bir yer 

dir. Daha 1929 tarihinde 
meclisi bu kullanıhnıyaıı id 
mezarlığını belediye 

f 
sine devretmeğe karat 

ti. . de~ 
Türk halkının bu şehll' ol' 

.. ı - d B:.ıtıU uç mezaı· ıgı var ı:·. . ~,ı 

raber sihhat encümeninıll o)JI' 
hilafına olarak son zaı:a nı 
b 'd "l" l r ootıl uraya yenı en o u e .. 0 JJtF 
tür. Gençlerden ınure t 

ı "ııt 
grup 14 nis:mda rnez~r ıg ıt 
f ındaki tel ö; güleri ka~clır~~ı 
çindcki kulübeyi yaknıışlt':~ş 

Cesetlerin mezardan çı 1 
ğı hakkır.tla.ki h~berlcr ~de 
Yalnız bix kac m~zar ta~' . 

. . H"'l A ~ •• r=111lerı 
mı:tır. u tumet muc ' # 
atle bulup cezalnndırınak Jit 
atle tedbiri-er almı~tır. I'~ 
dürü ile bir poli~ müf ettişı) 
se mahalline gelmişlerdir; ı>' 
lan tahki l·attan ruılasıldığl ·Jı 

. ' b o Ah' tıJ>bl re genc.erm u mucı ı .1 . "ı 

reket\eri Türk hdkına de.s ş9 
h:ıt medisinin kararını bır. 

l b 'k . l . . ı:ebır ve tat . ethrrne < ıçın ':I" S 
diyesine kar§ı yaplmıştır·, 

111 
enalcyh hadi:ıenin haki1d a b 
rinin Türk halkma karşı }ler 

yo 
bir fena duygu ile alakası ·~ 
Bütür. Bulgaristanda bu ~~~ 
ye karşı müttefikan eösterı 
fio.1 Bulısar milletinin Bulgil-. 
daki Türk balkı hakkındıs1'1 
kiki duygularım ifade e~ 

Ankaradaki sergi biıı; 
ve mimarların iştir3si 
ANKARA, 20 A.A. - 7 

mizde yapılacak sergi biP~~~ 
açılan plan müzakere&i bugıı ~ 
at or.beste bitmiştir. Müsab~ 

~ t 
15 ayrı ayrı müesseseler ~ 
mru-lar iştirak etmİ§tİr. I'ı J 
nu meb'usu Tahsin Beyin.~ 
altında te§ekkül eden Jürı 

1
, 

bugünden itibaren planla.Jf" 
ka ba§lamıştrr. 

lngilterede kar yağı~ 
LONDRA, 20 (A. A.)..,..., ll 

öğleden sonra Londrada ~ 
kar yağını§ ve lngilterenin 'v 
şarki kısmını Kesif bir kar tıJ 
:n örtmüştür. / 

Mnr.ş denizinde bir kar f 
sı hüküm sürme~tedir. 

Çankında tahville! 
kapışıldı . 

·tı 
ÇANKIRI 20. A.A. - DLJJtıt 

tikrazdan Çankırıya görıd.e ~ 
birinci tertip iki gün içcr

15 

kamilen satılmıştır. Dahi' ;,ıe 
cektir. ~ 

DOKTOR 

Hafız Ceıııal ~ 
··ıeb•~.J Dahili bastalık!arı nıu • 'J'Y 
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R;; alimi 
M. Samoiloviç 

ınenıleketirnizden 
aynlırken .• 

iki 
t llleınleket arasındaki 
ernaslann çoğalmasına 
'J\:~. çalışacak 
4urk DT . 

llirile g·· .~ 1 Tetkik Cemiyeti aza. 
oruşın k ·· llıize . e uzere ınemleked-

Sa~0?1el~ış olan Sovyet alimi l\L 
"' ı ovıc d .. 

ting va •. un akşam Franç Me-
D:ı...::ıf· ·Purııe Rusyaya dönmü<:: 
ı. -u unun .. d . :.- ı 
11.onsoı 

1 
.. ınu ernsleri ve Rus 

" os ugu ~ k ~ tllrJ.a ı;r anr taraf mdan u-
nın1ştır. 

d Profesör S ·ı . en aınoı ovıç hareketin-
disn:~~1.!0katliyan otelinde ken 
~larıgo~en bir muharririmize 

,, Söylemiştir: 
-t·· k" ll)'ı ~ur ıyeyi ziyaretimden do-

'tiirk\ .~enınunum. Ankarada 
~ik c a~ıhı tetkik ve Türk dili tet
ltth etıııyetleri işlerine dair tafsi
l tUt·klnalUınat aldım. Türk Dili 
. ı cenı· .. 
lttir k ıyetının toplanblarma 
&lh.:ı.a ettiını. Bu seyahatim esna-
·-.qa eılc; • d 
liQııer·ı 1 ostlarım olan Türk a-
ql)&r;a.e ~.e .~enç tarihçi ve dilci 
'lt

1111 
b gor~şmek ve tanıtmak fır 

Lir haıı~ldugumdan dolayı büyük 
'türle· ıyarl~k duyuyorum. 

'tic Ilı ~ede ılk mekteplerden yük 
tif iti e • eı>lere kadar bütün maa
l"o •e erıncıe, edebiyat, ilim, tiyat
iu..ı lnllliki ıahalarmda gördü· 
l'etle ~llYaff akıyetleri memnuni
~i li rşrlıyorum. Reisicümhur 
tr\""h l:Zretlerile vaki olan ilmi 
llJıl! 'belerimiz bende hayatı
ğ1an 10tıuna kadar unutamıyaca
lar b~k derin ve kıymetli hatıra-

ıraı.._ 

'turıc· """llıftır. Gazi Hazretleri 
İllkıJ~~ede ınilli tarih ve milli dil 
tür <>rd •nın hakiki rehberi ve kül
f er) ... uıunun genr ve kuvvetli ne 

"'tın· -7 

reket 1 ta.nlandıran ve onları ha 
tir, Be Retiren büyük bir şahsiyet-
lcthn:~~n~a Reıit Galip Bey gibi 
firıttı .~.1 hır zat olan Türk maari-
~l.lıtü~ı~ ve. kültü~ ~e.halarında 
'>'i inrbu Renıt faahyetı bende çok 
kade 1

• a.lar bıraktı. Milli Türk a-
l rnıai t k T k . ' kı!Ia eı ı ı ararım candan 
..,~ .;nn.. Arkada§un Profesör 
~İı 1 e birlikte buraya geldiği· 
~Ultiit~~ınan, Türkiyenin dünya 
~ Undeki rolünün ehemmiyeti 
l lllda i ... h ·~· . k Ql.lrad «< ar ettıg1mız anaat 
~ll~~ an ayrılırken bir kat daha 
•ıtıd,e~ bulmuıtur. Memleket ara
lerin ktlıni ve medeni münasebet
l'lfınd uvvetle§lirilmesi çareleri et 
ıtat\iıt~ Ankarada alakadarlarla 
terı uk. Men1leketimize döndük 

'~~r~ iki memleketin ilmi mü 
"ıu erı arasında müsterek ralış-

... ı !Ilı" ~ 3' hlb.... U!nkün 'kılacak tetbirler a-
1 -·"llaı • ·1 
ki kom ııı e de meıgul olacağım. 

lra.
1 

IU 'Ye dost memleket halkı 
f . rtda!lled • l • k" t ıçj . enı temas arın ın ışa 

''~ ~ elırnden geldiği kadar çalı 
•tın." 

~tıgiltere-Rusya 
t• ONDRA ~ret .. , 20 (A.A.) - Ru:; 
l>.r,l. . ınumessilliği reisi bugün 
,. "trınd . 
'lliıı e ticaret muahedename 

'-' feah· ·· . . l . ''\atı" ı uzerıne dıp omatık 
"1\ilb ı~etleri ilga edilmi§ olan 
l. eaaıll'k 
''lO&ko 1 erkanı olduğu halde 

•lya hareket etmişlerdir. 
~az· f--......... -
ts~E: ırkasına girenler 

dit..... N, 20 (A A ) F h 

Hitler 44 yaşında 
Bu münasebetle gürültülü 

nümayişlere lüzum .. .. 
gormuyor 

BERLIN, 20 (A.A.) - Başve-

, kil, doğumunun yıl dönümü mü· 
nasebetile gürültülü nümayi,ler 
ve bu buhranlı zamanda bir takım 
!enlikler yapılmaması arzusunu 
izhar etmiştir. 

Bismark zamanından beri ilk 
defa olarak Başvekilin yıl dönü
mü münasebetile binalar milli bay 
raklarla donanmış ve dün ·gece 
bir çok fener alayları yapılmış· 

tır. 

Bütün gazeteler, Hitlere uzun 
sütunlar tahsis etmekte ve Münih 
deki siyah yurda mektuplar, tel
graflar ve her türlü hediyeler gel
mektedir. 

Nazi ve çelik miğferliler kıtaa· 
tı, bu sabah saat 8 de dahiliye 
nezareti önünde bir geçit resmi 
yapmışlardır. 

Milli Türk talebe birliği
nin müsameresi 

Şehrimizde bulunan Romen 
ve Yunan darülfünunluları tere
fine Milli Türk Talebe birliği ta
rafından evvelki gece T epebaşı 
şehir tiyatrosunda bir müsamere 
verilmiştir. Müsamerede bütün 
davetliler tarafından istiklal mar· 
fi söylenerek batlanmış, bili.ha· 
ra Tal ebe birliği reisi Tevfik bey 
misafirlere beyanı hoş amedi et
tikten sonra Bulgar hadisesinin 
gençlik üzerindeki büyük teessü
rünü izah etmiş ve bütün davet
liler Bulgaristc.ndaki ölülerimiz 
için bir dakika ayağa kalkarak 
hürmete davet etmiştir. 

Müsamere fevkalade samimi 
ve muvaffakıyetli olmuştur. Orta 
anadolu türküleri milli oyunlar, 
Kırım havaları ve oyunları Ay
dın ve Ural havaları ve oyunları 
gösterilmiş ve gece 2 ye kadar de 
vam etmiştir. 

Müsamerede Cevdet Kerim, 
ve halkevi reisi Hamit bey ve bir 
çok kimseler hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Bir şehrin ayak takımı 
LODÇ, 20 (A. A.) - Şehirdeki 

ayak takımı kin1selerden mürak -
kep bir çete efrndı B :luty mahal· 
lesincle buı taarruzlarcı. kalkı~a • 
r~k bir çok cam lurm1şla1, g~hp 

geeçnlere saldırmışlardır. 

Zabıta müdahalede bulunmuı • 
tur. Suçlulardan 20 kadar kimse 
şiddetli surette cezalandnlacak -
lardır. 

r..1ahkum lngilizler için 
MOSKOV A, 20 (A. A.) - In

giliz mühendislerinin avukatı ya -
rın mühendis Makdonaldla Thorn
tona verilen hapis cezalarının tah
fifi için bir istida verecektir. 

Bu istidanın kabul edileceği ve 
bir daha dönmemek üzere Rusya
dan çıkarılmak cezasına tahvil o· 
lunacağı zannolunmaktadır. 

Dört devlet misakı ve 
Fransa 

PARIS, 20 (A. A.) - Fransız 
diplvmasi mahafili, dört devlet mi. 
sakı akti için İtalya hükumetile 
mükalemcler yapılmakta olduğunu 
tasrih etmektedir. Bu mahafil 

' oqıı l · . - es e· 
1'l'b 0 an AI \l a.ı man halkçıları gu· 
1'le" '•mı · f 

Fransız memorandomunun lngi -
liz teklifleri gibi yarı resmi bir 'b te da nazı ırkasına gir-

~. c;ht etmi~tir. Dok dö Co
tdilı.._1. a, nazi f ırkasma kabul 

-·~ ırı· • 1 ıatenıiştir. 

surette Almanyaya tebliğ edilmit 
olduğunun doğru olduğunu ilave 
P.tmektedir. 

VAKiT 

letanıbul 4 üneü İcra 1\lemurluğun. 
dan: Kasım paşada Caınükebir mahal
İesinin Çiviciler ve Selkapısı sokakla
nnın ncktai .iltisakmda atik 7,3,lS,20, 
9,3,17,18,20,3,17 ve cedit 22,24,26,1,28, 
9,26,1,9-1 numaralarla mürakkam :ha· 
len tahtında 3 dükkan 1 bodrum ve 
ekmekçi ve simitçi fırrnlarile fevkinde 
dört daireyi mıü9temil ,.e ekmek~i f ı· 
xınmın ımüştemilfıtından bulunan de· 
mir ocaklı çiçek mayahanesi ve un de 
posu ve harman mahalli ıkısmt ahşap 
mütebalci aksam1 kargir apartımanm 
mebni buluJtduğu atik 3,18,20, numa
ralı haremeyni şerifeyn Ye Kasrmpaşa 
ve Darüşşafaka vakıflarından olan 
bakkal gediğinden münkalip mahal-
lin 120 hisse itibarile 7:> hissesi Ye atik 
17 ınumaraJr İsmail efendi n hare
meyni muhteremeyn yakıflarmdan o
lan kömürcü gedikinden münkalip ma 
hallinin 1600 hisse tertihile 80 hissesi 
,.e atik 19 numaralı' 97 metreden iba· 
ret mahallin tamamı takdiri kıymet
ten hariç bırakılarak borçlunun uhde
sinde bulunan atik 7 numaralı darüş· 
şafaka vakfından olan ımahallile atik 
9 numaralı haremeyni muhteremeyn 
ve haremeyinden mazbut KaS'mpaşa 

vakfından berber gediğinden münka· 
Jip mahallinin ve atik 3,18,20. numa· 
ralı haremeyni şeref eyn ve Kasım pa
şa. ,.e Dar~<;şafaka vakıflarından o· 
lan bakkal gediğinden münkalip 120 
hisse itibarile 4:> hissesine şa}ian mu
tasarrıf bulunduğun atik 17 numara
lı İsmail Efendi ve haremeyni muhte
remeyn vakıflarından olan kömürcü 
gediğinden münkalip 1600 hisse itiba
rile 1520 hi~ine ~yian mutasarnf 
bulunduğu mahallinin ve atik 19 nu
maralı ahır eşhasa ait bulunan 97 met 
re murabbaından ibaret maha11in ü
zeri-ne bo~lu tarafından inşa edilmiş 
olan gayri menkulün tamam~na 32:>44 
otu-z iki bin beş yüz kı~k dört lira kıy
met takdir edilmiş olup atik 3,18,20 
numaralı bakkal gediğinden münkalip 
mahallin 120 hisse itibarile 7:> hisse
si '-e atik 17 numaralı kömürcü gediği
nden münkaljp mahallin 1600 hLo;se i
tibarile 80 his.~i ve gayri menku
lün krsmen ahşap, krı;:men kagir kıs
mının mebni bulunduğu 97 metreden 
ibaret arsa satrŞtan hariç .bırakılarak 
borçluya alt mezkur gayri menkulden 
eSki 19 numaralı 97 metreden ibaret 
arsa Ü7.erindeki kiıgir dükkan ile de
mir ocaklı çiçek mayahanesi ve har
man mahalli , ·e un deposunu ihtiva e
den ahşap kTSım ,.e apartrman altın
daki üstündeki asma katla birlikte 
kahvehane n kahvehane altındaki 
bodrum haklarında da mahkemece da
vanın ıneticesine kadar icranın tehiri
~e karar ,-erilmiş olmak dolayısile iş· 
bu mahaller dahi satıştan hariç bıra
kdarak mütebakisi açık arttırmaya 

vazedilmiştir. Satılığa çıkarılan işbu 
kısma 28900 yirmi sekiz bin dokuz. 
yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 6 
Mayıs 1933 tarihinden itibaren arttır
ma şartnnm<."Si dairede her:kese açık· 
tır. 24 Mayıs 1933 tarihine müsadi( 
çarşamba günü saat 14 ten 16 ya ka
dar lst:ın:bul 4 üncü :icra dairesinde 
açr!< arttırma s uretile :-:atılacaktır. 

Sayt1a: 'il 

Devlet Demir yolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan "44,, kalem Boru 
pafta lokmaları, Oksijen tüpleri ve muslukları, yer altı kablosu, 
kurupil, 3170 adet buşon füzipli, ham anahtar civata, gaz boru· 
su, kadranlı baskül, çinko levha, deri, ve saire gibi malzemenin 
pazarlığı 26/4/933 tarihine rasthyan çarşamba günil mağazada 
yapılacağından isteklilerin aym günde saat 9 dan 11 e kadar 
iıbatı vficut ederek tahriren fiat vermeleri. Bu baptaki malze
menin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o:up nümune 
getirilmeıi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin 
beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin 
olunur. (1753) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Mezat idaresi halı şubesine Nıhat Bey tarafmdan satılmak 
üzere getirilen 10 lira kıymetinde tahmin olunan 9311 No. ya 

kayıtlı bir demirci yol halısı sahibi tarafından nıbayet daha on 
beş gün zarfında kaldırılmadığı takdirde tekrdr müzayede ile sa-
tılacağı ilin olunur. (1761) 

Kasımpafada Uzunyolda 48 nu J 

maralı han~~e Rahmi efendiye: 1 
lıtanbul Uçüncü İcra Memurlu

ğundan: Menteı Kasavi efendinin 
zimmetinizde matlubu bulunan 
110 liranın maa masraf ve faiz 
haciz yolile tahsili hakkında va
ki takip talebi üzerine tarafınıza 
ödeme emri gönderilmiş ise de 
mezkur mahalde bulunmadığınız 
ve elyevm ikametgahmızın meç
hul bulunduğu anla§ılmakla ila
nen tebligat icrasına karar veril
miştir. Tarihi ilandan itibaren 30 
gün içinde borcu masraflarile bir· 
likte ödemeniz lazımdır. Borcun 
tamamına veya ibir kısmına yahut 
alacaklının takibat icrası hakkın
da bir itirazınız varsa gene bu 
otuz gün içinde 933-1400 dosya 
numaraıile istida ile veya şifahen 
icra dairesine bildirmeniz ve bil
dirmediğiniz takdirde bu müddet 
içinde 74 üncü madde mucibince 
mal beyanında bulunmanız lazım 
dır. Beyanda bulunmazsanız ha
pisle tazyik olunacağınız ve haki
kate muhalif beyanda bulunduğu 
nuz takdirde hapisle cezalandırı
lacağınız ve mezkur borcu öde
mez veya itiraz ehnez iseniz hak
kınızda cebri icra devam olunaca-
ğı mezkur ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (2296) 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paı-aya çevrilmesi mu· 
karrer lngiliz marka kasanın 24-
4.933 tarihine müsadif paazrtesi 
günü saat 10 dan on ikiye kadar 
Üsküdar Arasta kapısı ta-
rafında açık arttırma suretile ~a· 
tılacağından talip olanların ma
halli mezkura gelmeleri ilan olu
nur. (2283) 

Darüşşaf aka Lisesi Mü
dürlüğünden : 

Mektep bahçesinin ihata duvar• 

ları için açılan münakasada teklif

ler kabili kabul görülmediğinden 

pazarlıkla ihalesine karar verilmiş 

tir. Talipler Nisanın 29 uncu cu-

martesi günü saat 10,5 da Nuruos

maniye Cemiyeti Tedrisiye merke 

zine müracaatları. ( 1759) 

İstanbul yedinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mah· 
cuz ve 3603912 nu:mamda mukay 
yet ayaklı müstamel ve çalışır Sin
ger elbise dikiş makinesi işbu ni
sanın 24 üncü pazartesi günü saat 
9 dan itibaren lstanbulda Y enica 
mide 4 numaralı Elbiseci dükka
nından bilmüzayede paraya çevri· 
leceği ilan olunur. (2300) . 

Biga icra dairesinden: 
Borçlu: Biganın Karabiga na

hiyesinden Ömer ıkalf a oğlu Meh
met taraf ma. 
Biganın Sarrkaya köyünden 

Mustafa ve ıhiszedarlarına tazrni· 
nattan masarifi muhakeme ile be 
raber 373 lira 79 kuruş nakden ö
demeye ve değirmen kirasından 
75 kile buğday ve 99 kile şinik 

melez ve bir ç.ift değirmen taşını 
aynen teslime mahkumünaleyh Ö
mer kalfa oğlu Mehmet hakkın
da Biga icra dairesinden istar edi
len 6 Mart 933 tarihli öde.me em· 
ri merkumun ikametgahı meçhul 
kaldığından tebliğsiz iade edildi
ği müha§irin sahibi ve Karabiga 
muhtarlığının verdiği ilmühaber
den anlaşılmtlğla ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. Binaenaleyh ila
nın gazete ile neşri tarihinden ;ti-
baren beş gün içinde yukarıda ya 

Istanbul Asliye Mahkemesi Ü- zıh parayı ve ayniyatı ödemeniz 
cüncü Hukuk Dairesinden: İkbal ve mal beyanında bulunmanız la· 
Hanımın Necati Bey aleyhine aç· zım olup bu müddet içinde öde
tığı boşanma davası üzerine gıya· mediğiniz veya icra ve iflas kanu 
hında tahkikat icra kılınmış ve ev nanun 24 üncü maddesi ahkamına 
rakı dava müçtenıi mahkemeye tevfikan icranın geri bırakılması 
tevdi kılınmakla yevmi mııhake- hakkında a it olduğu mahkeme ve 
me olarak 3 ~ayıs. 93~ ~arşamb~ merciden bir karar getirmediğiniz 
saat 14 de tayın e~~l.mı~tır: Yevmı takdirde cebri icraya devam olu· 
mezkurda gelmedıgı takdırde gı- nncağı öd me emri makamına ka 
yabında muhakemeye devam olu- ı im olmak üzere ilan olunur. 
nacağı ilan olunur. (2272) (2328) 

Arttırmaya iştirak i~in yüzde yedi 
teminat aık~esi alrnu. Müterakim ver
gi, belediye, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. 929 tarihli icra kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan ipotek1i a
lacaklılar ile diğer alakadaranın n 
irtifak hakkt sahiplerinin gayri men
kul ij7,erindeki ihakla11m1 hmmsile faiz 
n masarHe dair olan iddialannı fürn 
tarihinden ıitibaren 20 gün i~inde ev· 
rakr müsbitclerile bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi halde hakları tapu sicilleri-

Je sabit olmıyanlar satış bedelinin par IJ~!l~~~ı.~11 ~~~ll!~l·Fl!. ıııı~tt:li!i..:~ ~hl1'lllP rı~·~ı ıl~ l~~-.i~~ıı ~-.! ! 1P~ı fü~I 
la:;;maı:;rndan hariç kalırlar. Alfı.kadar ·- -
ların işbu maddei ~anuniye ahkamına ~: Selinik Bank ası 
göre. hareket et~e~eri ve. daha fazla li1 
malumat almak ıstıycnlerın 931-34 dos t~ Tesis tarihi : 1888 
ya numara..;;ile memuriyetimize müra· • 
caaııan ilan olunur. c·2315) ı = Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

İstanbul Asliye mahkemesi Ü· : 
çüncü Hukuk Dairesinden: Hami · 
de hanımın lstanbulda Lalelide 1jjgı 
Tathande 10 numaralı hanede mu j -
kim İsmail Hakkı Ef. aleyhine aç· ı - -
tığı dava üzerine halen ikametga- '. 
hının meçhul olduğu mübaşirin t= 
verdiği ıerhten anl&tılmasına bi- ı 
naen ilanen tebliğat ifası lens ip 
edilecek muhakeme 15 mayıs 933 B 
saat 14 de talik edilmittir. Yevmü 
mezkUrda gelmediği takdirde gı· 
yap kararının ittihaz olunacağı i- ~ 
lan olunur. (2275) . 
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Sayıfa: 12 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup ta· 
mamı 10140 lira kıymeti mubammeneli Ortaköyde Ortaköy ma
hallesinde derebo9u sokağında eski 119 mü. yeni 121 numara
larla murakkam tevsii intikalli mukaddema arsa elyevm kagir 
bir apartmanın tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartname
nin 22-4-933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından 
görülebileceği gibi 29·5·933 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacak· 
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son artbranın taahhüdü baki kalmak üzere 
13·6·933 tarihine müsadif salı günü yine saat 14 den 16 ya ka· 
dar dairemizde yapılacak olan arttırme1sında gayrımenkul en çok 
arttırana ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüz· 
de yedi buçuğu oisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver· 
giler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rü
sumları müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 
(126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımen
kul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaraınn ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ci
hetle alikadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 932 - 2229 
dosya numarasile müracaatları ilin olunur. (1755) 

Elaziz Vilayeti iskan 
Müdürlüğünden ; 

Madde 1 - Kapalı zarf usulile münakasaya konulan malze· 
mei inşaiye yine Kavak kısmına ait kapı ve pencerelerile, pen
cer~ camlarına konulan peyler az görüldüğünden 31-Mayıs 933 
gayesine kadar talipler arasında yüzde jQ miktarındaki teslimat 
mecburi olmak ve bu müddet :zarfında tamamen teslimi halinde 
bedeli tamamen Yerilmek ıartile 24·4-933 günü saat 13 kadar 
bir hafta müddetle temdiden açık münakasaya lrnnulduğu. 

Madde 2 - Henüz talip çıkmıyan kavak kısmına ait kirişlerle 
tahta ve hatılların yine kapalı zarf usulile ve yine birinci mad
dedeki yeni şerait mucibince ve kapalı zarf nsulile 24· 4- 933 ta· 
ribine kadar münakasanın temdit edildiği. 

Madde 3 - Açık münakasada olup henüz talip zuhur etmiyen 
"300,, sandık çivinin de 24· 4· 933 tarihine kadar temdit edildiği 
iıao olunur. (1756) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 1 

Mahalle ve Mevkii Sokağı 

Beşiktaş Şenlikdede Yeni yol 

" 
Ortaköy 

" 
Çenberlitaş 
Galata Şabkulu 
Topane Sübeylbey 

" " ,, ,, 
,, Çavuşbaşı 
,, ,, 

" Büyükayazma 

" 
Sofçubanı içinde 
Kulekapısı 

Topçular 
Dolma bahçe 
Topçular 

1 
" 
" 

" ,, " 
Kabataş Ômeravni Dolmababçe 

" " " 
" " 
,, ,. " 

Beşiktaş Sinanpaşa Hasfmn 
,, ,, Vapuriskelesi 

Beşiktaş Sinanpaşa ,, 

Ortaköy 

" Çarşıda 

" 
" 

Çarşıda Cevahir 
bedesteninde 

Büyükayazma 
Vapurisbelesi 

Hafaflar 
Sahaflar 
Terlikçiler 
Solda ikinci ada

da 

No.sı 

37 

·39 

Kira 
Cinsi müddeli 

Hane 934 senesi Ma· 
yıs nihayetine 
kadar 

,, " 
16 " 
10 Külhan odası ,. 
13 Od:ı 
22· 1 Dükkan 
1·3 
481 
1 553 
384 
386 
388 

" 

,, 

" ,, 

" 195-203 ,, 

" ,, 
,, 

" ,, 

" 
,, 

" 
" 

" ,, 
,, 

197·205 
2:.n 
223 
3.5 

" " 21-23 " ,, 
27, 'l9 Maklup iki ,, 

dük kin 
6 

36 
7 

95 
11 
43 

DJkkin 
,, 

" 
" 
" Dolap 

,, 

" 

" 

. 

Çartıda Şerifpaşa Sağda 54· 55 Dolap 934 senesi Ma· 
yıs nihayetine 
kadar 

Çelebioğlu Ala- Yeni cami avlu- 127 -19 K3bvehane ,, 
ettin sunda önündeki mahal 

Ahır kapı Seyitha- Lebideryada O Mağara ve Ye- ,. 
san dekçilik 

Ortaköy Vapuriskelesi 4- 6 Gazino ,, 
Galata Yenicami Medrese 28-20 Mağaza 936 ,, 

Yukarıda yazılı vakıf emlik 18/Nisan/933 tarihinden 
17 /Mayıs/933 tarihine kadar bir ay zarfında hizalarında gösteri· 
len müddetlerle pazarlıkla kiraya verileceğinden tutmak isteyen· 
ler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine müracaat-
ları. (1748) 

VAKiT 

T\:J Q KiVE 

Z:IRAAT 
r BANKA51 

D~ciA 
BiRiKTiREN. 
RAl-IAT-t;~R _/ . 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden : 

Kumaşı idaremiz tarafıoClan gösterilecek fabrikadan alınmak 
şartile müstahdemin için 225 ili 250 takım yazlık elbise kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 . Mayıs - 933 tarihine müsadıf pazartesi güne saat 14 te iha
lesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek 
üzere Galatada Rıhtım caddesiodeki ldarei merkeziyey~ müra· 
caatları. (1556) 

Tekirdağ Vilayeti. Daimi 
Encümeninden : 

Tekirdağın Solak Çeşme Mevkiindeki ziraat Fıdanhimda şart· 
namesi Mucibince yapılacak Sera teferruatı 15 · 4 • 933 tarihin· 
den itibaren 7 - 5 - 933 pazar günü saat 14 de ihale edilmek 
üzere 21 gün müd:letle münakasaya konu'.muı olm:ılda tal ~ p o· 
)anların ve fazla malumat almak istiyeolerin Tekirdağı daimi 
encümenine müracaatları ilin olunur. (1715) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

1200 Ton Rekompoze kömürü: Kapa l ı zarfla müoakas;ısı: 
b/Mayıs/933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı Rekompoze kö · 
mürüne ait şartnameyi görmek istiyenlerin her gün ve itava talip 
o' anların da teminata muvakkate makbuzlarile birlik:e hizasında 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz L~vaıım Satnıalma ko 
misyonuna müracaatları. (1559) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce 115/4/93~,, tarihinde satın alınacağı gazetelerle ilan 

o'.uoan "12,000,, metre "Bant Saksonya,, nan mübaya~sı 

"29/4/933,, cumartesi gününe talik olunmu~tur. Taliplerin °O 7 ,5 
tem'natlarile beraber o gün saat ''14,, te Galatada mü~avaa 
komisyonuna müracaatları. "M,, (1557) 

--- Dr. Ihsan Sami 

öksilrllk şurubll 
Öksürük ve nefes darlığı boğııı•; 
ve kızamık öksürükleri için peke' 
sirli iliçtır. Her eczanede ve t 

-- depolarında bulunur. {1389) 

Asliye Birinci Hukuk M ~ 
mesinden: Müddei Felemenİ' ( 
risefit Bankası vekili laak ~'f". 

1 Beyin müddeialeyh lstanbuı ıJ"jj 
lıkpaazrında 61 numaralı ., t'. 
Baruh Efendi aleyhine açtı~ j,f 
itirazda iflas davasından °J. 
Aron Baruh Efendinin ikaJll:ı,j~ 
hı hazırının meçhuliyeti h':' ,"I 
namına tastir kılınan da-vetı~)lf 
H. U. M. K. 141 inci madd.e ... ~1.,,~ 
müne tevfikan ilanen teblıg~eİ 
rar verilmis ve emri muh ~ 
31-5-933 c~r~amba saat 14 te ~ 
ayyen bulu::ımu~ oldujiund::o~ 
mai.h:rh yevm ve vaktime ,.dJ 
mzıhkemede hazır bulun~ t/. 
vey<\ bir vekil göndennediidı ~ 

ı . b. e dirde mua.-ne eı gıya ıyeve ,, 
edileceği ilanen tebliğ olu(~l 

------~ 
lstanbul ikinci iflas M~J 

~undan: Müflts MahmutP ., fi. 
kısmında İncilli d~ımadı MeC~ 
sırlı efendiye ait 256-258 n ~ 
Iı ma'io.zada mevcut Yas•~ 
sandalye, tezgah, vitrin, k• ~ 
kooya mak;nesi, soba, bof1J•~ 
halısı, mertliven, boş kutula'~~ 
k""t c:>rl\l'l , fanHe ve saire ,.ç ~f 
tı~; ile 2<1 Nisan 933 çar:1 ilf, 
,.,:;nü. saat 10.30 da satı]aca(z'ı 
olunur. 2 

SAH1Bl: MEHlfET ASnl / 

Umumi Neşriyat MUdUrU: F1K~fjl 
V AKIT MATBAASI - tST JJ'lP• 


