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Günümüz; Gazi Türk }BüyüklüküÇüklükayalar 
Kalmıştır 1_~ Talebe \ köye yuvarlandı a"~ün 19 .. Reı·sı· ğil'li'! b" ıraya alabilece· ~ a 

t~hviu ~r. d~hnr istikraz~ ~-~ Civar adalarda ölenlerin sayısı 400 Ü 
hr •kı gun sonra 20 ~ 
ş a kıymetinde oıacaktır. ~ Cümhurdan Birliğine ~-=-~ ya~~lılar 600 ü geçkin 
is~~U biliniz ki : Dahili { ~ı;m T ü' ' Talebe /fü Hği ıarnfmdan Roisicümhu, Ga>i Hmeılerine. .,_-== . ........-1 
n" raz tahvili almak bu E gençliğin son nümayişi h:ıkkınd:ı bir tel~raf çekilmişti . Telgrafa r l 
c:>Un y l = Reisicümhur II:ız ı etleri şu mukabelede bu lunmuşlardır; -
An k~pı ahilecek. ı"şlen"n ~== =-:~ ~ ~ .lıllllt Türk Talebe Birliği kongresi daimi murnhbaslanna ı 

arlısını yapmakhr g Gençliiin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dilekle· ~ 
"'4!Ju~111111 '! 1 !11111111;1~ill'!ll nıı § rimizdeodir. Gençlik her türlü faaliyetlerinde Cümhuriyet ka- = 
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arıhı hır § yetkar bulunmaya da dikkatli o'malıdır. Cümhuriyet hükume-
l . 1 ~ ! ıl~llı~ ıll•fil) nunlanna ve Cümhuriyd kuvvetlerinin usul ve kaidelerine ria· ~_-_===----== 
h k = tinin milli meselelerde vazifesini bilir olduğuna, kanunların ve 
~ ikatın ifadesı· ; adli kuvvetlerin adaletine emin olunuz. ~ t,_, 
Bıt k .. RelslcBmbur Gazi 1lıL Kemal E 

V ~ili i &un evvel sabık Maliye 111ııınıııı1ıııu11ııııtııııııı111ııııııııııııı ıı111 1 1 ıı ıııı ıı ııı1111 1 111ııı ı ıtııııı ıı11111 1ıtllllll l( 11111 1: 111111 ıııı ııııı1 1 11 ııııııı ııt ıııı 11ıııııı ıtlllll lll 1t11ıııı/ 
~Üdunu lJataç ~ğlu Şükrü Bey ile TE T Sanmblann devam ettttı Bod• 

•ı ara.aı d rtıuınıye Mecliai idare· MEK p ALEBE rumdan manzaralar 
itil&fn~ a hazırlan.mıı olan yeni MUCLA, 27 (A.A.) - Dadya 1 çaları oraya yuvarlanmıştır. 25 
l'etle ii e İınza olundu. Bu ıu. zelzelesinin son bilançosu tudur: tarihinde ve saat 23 te biri şiddet· 
aeıen ~·~~eden beri sürüklenip Kitapları fiyatı Nümayı· şe dair Şimdiye kadar merkez ma- li ve ötekiler hafif oLmak üzere 
La.yet k u ,~ t~laflı mesele de ni- hallelerile beraber dokuz köyde beş zelzele daha olmuştur. Yara· 
~ a.t hır tesviye ,ekline bağ· indirilmiştir İzahname veriyor 105 ev tamamen yıkılmış ve 150 lıların tedavisi için Dadya Hila-

:\' 
0 

Yor ev oturulmıyacak bir hale gelıni!· liahmeri tarafından bir sandık . ' eni itilA · 
tıı ~ afnanıenin 1928 Pa- Yüzde otuz, yı·rmi ve on Nümayişi kendileı:i yap- tir. 302 ev de tamire muhtaçtır. ecza gönderilmiştir. Merkezde 
Çin ~ .:eleaine göre Türkiye i· Zelzele sırasında Emcik kö - vali beyin riyasetindeki komisyon· 
l~dllr,. ~ar ~aydalı olduğuma· indirmeyi vekalet mu- madığı gibi yabancı yü civarındaki Koca ve Kara dağ çalışmaya başlamı§tar. 
•ı(': ~'~ enı itili.fname ile ha- vafık buldu tesiri de reddetmektedirler lardan büyük ve küçük kaya par- (Alt tarııfı 10 ancu ••yıfada] 
~Uz nıU,.:".,ıuı~Jan Lir kalemde 
Jlaranrı. ll ~ltın lir., kadar bir 
!tı~t P~e~d .. edibııif olması J.-

ANKARA, 27 (A.A.) - Ha
ber aldığımıza göre, Maarif veka· 

Jeti tabiler tarafından bastırılan l>ek ~..:::.:~ ~ukuın....&· • • ·· h • -1ii.ıc . 'l;'Ll ıçm ıup eaız 
~ hır ın:uvaUalnyettir. mektep kitaplarının fiyatlarını 
~İ ~ll ~affakıyetin kıy- indinne iti üzerinde yap.makta 
~•el: ~ak için 1928 Parla olduğu tetkikleri bitirmi~ ve alfa· 
~it için:ıllin ne gibi ahval ve belerin fiyatlarından yüzde otuz, 
:'1tkiıiata ~ 'bozulmUJ, ne gibi ilk mektep kitaplarından yüzde 

Cere 'tatıbnal'fı bugünkü iyi ne· yirmi ve orta mektep, lise kitap
~ak l"' If olduğunu da u· l~dan yüzde on indinneği mu-
• llllıet p a~d~. vafrk görerek, alakadarlara tebli-
~ İtil-f aıa ~u~eti 1928 Pa· gat yapmıftır. 
~l\Qı oL ~d sının tatbiki müm- ============== ... ıuıe. ı" 

Fg ettif gııu a.lacaklrlara teb· Çocuk haftasının 5 İnci 
ırke. ı·d1 ~an sa.bık Ser.beıt 

tı •· 1 erı F . gu·· nü : Maksimde balo u~ }>.. • ethı Beyefendı· ha.. <> q.rıa ı f. . '-io- ,., - -

.~akit bu e 111 idi. Fethi Bey I'!!!'!''!"'!!!"-~-'!!!!!!!!~...--~ 

Milli Türk talebe birliği idare 
heyeti dün birlik binasında bir top 
lantı yapmıştır. Bu toplantıda, Re· 
isicümhur Gazi Hazretlerinden ge· 
len telgraf okunduğu gibi, nüma
yiş hadisesi etrafında bir izahna
me neşri de görüşülmüştür. 

Venedikte ağustos ayı zarfında 

toplanacak olan beynelmilel 15 in
ci talebe kongresine iştirak etmek 
meselesi de görüşülmü§tür. Kong
reye gidilmesi hakkında hettüz 
kat'i karar verilmemiıtir. 

Bunlardan başka, birlik tara· 
f ından bir gazete neşri de kararla:t 
mıştır. Ayrıca Razgrat hadisesi do
layısile Bulgar talebe birilğine bir 
protestoname çekilmesi ve beynel· 
milel talebe birliğine de hadise do

llı~kün l nıukavelenin tadili 
~UY()rdu o ;adığına kani bulu4 
'-•na '1 ınaenaleyh her ne pa

ta.tbiki 
0 

Uraa olsun mukavelenin 

' ]ayisile teessür telgrafları çekilme
si de kabul edilmiştir. 

o ~ tarafta "d· 
t atQa .. h·· rı 1 ı. Bu fikrini 
Qİ\ L •• Uk\J. • 
l·· !~a. Serhe nıete ıfade ettikten 
~tıden b' st Fırkanın teıekkü-

l\buıa ıra.~ evvel Pa.riıten ı .. 
h &eldi"• 
t ~etec·1 . gı ııra.da lıtanbul 
i\lh· 1 erıne d 

ttt '~i leh· d e nıuka.velenin 
lltt~ ın e beyanatta bulwı- Amerikan KolleJ talebesinin damılan 
lt Çocuk haftasının dün beşinci günü idi. 

r- ~at~~ 
(" lt'~ 'Cl Fethi B Bu mttnaııebetle Hlmayelettal Cr miyeti ta -
~ Yi teşk"l eyefendi Serbeıt rafından dlin ~lakslm salonunda ~ocuklara 
b- ?tın l>r 

1 ettiği za.ınan bu f rr- mah11ua bir balo \'t'rUmlştlr. Ak,am saat 

dit ll'lacld <>~anıına. hile bu yolda yirmiye kadar devam eden bu baloda. çocuk-

8.t ..._ e 0Ynıag" ı " t "k • lara hediyeler ,·erllmb, aralarında müs:ıba· iq ·4 evk·· , fa.ye ı tı -1 afttııı- ·~ne gelirse 1928 p . kalar yapılmış, hu usl kıyafetlcrlle u~b<.'k 
l'tıad .... ,esın. arıs 
1... de İçi-·d 1 U..n~ya.cağını 

11 
bu \ 'C salre oyunları oJııanılmılitır. KUçüklerlrı 

:c lltı .. ·• •• e te•b t neşeli bir gün geçirmelerini t"mln eden bu 
~ ··•uıtu F w 

1 etmeği dü-
1 l>rogr ... ·- ak at sonradan fır-
l(Ob..... "'••ıtna b .. 1 
;"r"lanın oy e bir madde 

müsnmne çok g ilul olmuş, bilhassa mlnl

mlnllf'rln dı:uı~ etmeleri ho' bir man7ar.ı 

~kil etmı,ıır. 
~.')eai k"'trtıenıleket efka· rı umu -
1( l "' taun11111111mııwıwı11uwıtaımıwıuaımmutPıııım11ınnıııu1111111111uıııwmu11ııım111uı 

\i " • tısında ke d. . . 
ttl. azıtet k n ısını müı • Ceza kanununun tadili 11 e <>yaca" k 
•i ah ~ene 1928 ~ını ta dir et. 
fa 'karnını Parıs mukavele -
~· zta etrn,ekt tbatbiki fikrini muha-

l 'llı e erabe b 
et Pata h .. ... r u mesele-

ukunıetine kartı 
r ~ r.tehrnet Asım 
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ANKARA, 27 (Hususi) - Ce-

za kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki layiha i-

le tayinat ve yem kanununun hi· 
rinci maddesinin zeylen hazırla· 
nan layiha meclise gelmiçtir. 

Birlik, bütün mekteplerde ve san 
atkar arkadaılarına mektuplar ya-
2arak bir gençlik mar!ı küfte ve 
bestesinin hazırlanmasını isteye· 
caktir. 
' Dünkü toplantıda neşri kararla· 
şan izahname şudur: 

" Milli Türk talebe birliği son 
nümayiş hadisesini efkarı umumi· 
yeye yanlış olarak aksettiren bazı 
neşriyat münasebetile vaziyeti tav. 

[Devamı 10 uncu •ayıfada] 

Dilimiz 
44 üncü liste 

A~l\ARA ~7 ' ı\ . ı\ . ı - T () T. Ce 
miyetindcn n.•ri l miştir . 

Knr~ılı kl:ırı aranacak arapç:ı ,.e tar~ça 

kelimeler in 44 num:ıı al ı listesi şudur: 

1 - lhtur :' - ihtiyar 
2 - lhtilM 8 - irade 
3 - ihtild:' 9 - irca 
4 - ihtira 
5 - ihtisar 10 - irsf 

6 - ihtis:ıs·I lusu- 1 l - irşat 

1 siy etten 12 - irtisam 

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

Zehirli gazlara karşı 
Herkes yüzüne göre bir maske tedarik 
etmeli, saklamalı; kokuları tanımalıdır 

Darülfünun mü -_. 
derrislerinde Omer ,.---~:::----~~-------~ .. -. 

Şevket Bey zehirli 
gazlar hakkında dün 
ikinci konf eransmı 
vermiştir. Darülfü -
nun hocaları ile bir 
çok talebe ve halk 
tarafından dinleni • 
len bu konferansta 
zehirli gazlardan ko 
runma çareleri pro
jeksiyonla gösteıil -
miş, maskelerin ne 

şekilde kullanılaca - Ömer Şevket Bey (ortada) dün kız, erkek tale 
ğr da tarif edil - beye maskeleri talim ettirirken ••• 

miştir. Om er Şevket Bey konf er an- korunma ve müdafaa vasıtası da 
sında şunları söylemiştir: vardır. Harp vasıtasına kar~ı ko-

" Dünyada hiç bir harp vasıtası runma ve müdafaa terakki ettik· 
yoktur ki buna karşı mukabil ha- çe ve harp kuvvetinin vasıtası bu 
zırlıkta bulunulmasın. Her taarruz suretle hiç mesabesine indikçe di· 
vak'a vasıtasına karşı mutlaka bir (Devamı 10 uncu Hyıfada] 
·························································································~· 

- Haydi gel , hamama 
gidelim •• 

- Kc:!:ıil değil, dün ak· 
şam meyhanede adam 
akdh temizlendim •• 



Sayıfa: 2 

Tarihi bir 
hakikatın ifadesi 

[ Bqmakaleden devam ) 

bir mücadele mevzuu olarak kul
lanmaktan vazgeçmişti. 

Bunun için, gene hatırımızda 
kaldığına göre, Serbest Fırka 
mücadeleleri Büyjik Millet Mecli
si müzakerelerine intikal ettiği va
kit bir gün Siirt meb'usu Mah
mut Bey meclis kür~üsünden Ser
best Fırka liderinin Düyunu U
mumiye 1928 itilafını tatbik et
meğe taraftar olduğunu söylemiş, 
Fethi Beyefendi inkar etmek iste
yince: "Ben sizin bu fikirde ol
duğunuzu pek iyi biliyonmı. Bu
nu siz de pek iyi bilirsiniz . ., demiş
ti. 

Maksadımız artık bugün tari
he karışmıt olan bu hadiseleri tek
rar ortaya dökerek sa:brk Serbest 
Fırkanın muhterem lideri ile 
münakaıa açmak değildir~ Yal -
ruz ismet Paşa hükUmetinin 1928 
Paris itili.fnamesini tadil ettirmek 
için resmi teıebbüslere girdiği 

zaman ne kadar mü§'kül bir vazi
yet içinde bulunduğunu ispat ede
cek küçük bir misal göstennek -
tir. 

Fethi Beyefendi gibi devlet ve 
millet itlerinde bir çok tecrübe 
geçirmiı, Paris gibi bir yerde se -
firlik yapmış, ayni zamanda 
borçlar mukavelesini bizzat ha
zırlayıp imza et.mi§ bir zatın bu 
meseledeki vaziyeti böyle olunca 
a~ııl alacaklı olan ecnebi muhit
ler ne yapmazlar? 

Hakikaten herkes pek iyi bi .. 
lir ki ecnebi alacaklı muhitler 
o vakit borçlar mukavelesini ken
di kararı ile bozmuş, tatbik kabi
liyeti olmadığını ilan etmiş olan 
İsmet Pa§a ihükUmetine karşı el -
lerinden gelen her şeyi yapmak
tan çekinmediler. Bu hükfuneti 
yıkmak, yerine borçlar mukavele
sini tanıyacak yeni bir hükUmet 
getirebilmek maksadile her çare
ye bat vurdular. 

Fake.t bu tedbirlerin ve hare -
ketlerin hiç biri istedikleri netice· 
yi vermedi. Bilakis her geçen 
gün, her geçen ay. l1111et Paşa hü
kUmeti tarafından borçlar muka
velesini tadil ettirmek için alınan 
teıebbüslerin ne il<adar haklı ol -
duğunu daha iyi gösterdi. Bir ta
raftan Büyük Gazimizin, diğer ta
raftan Büyük Millet Meclisinin 
itimadma İstinat eden hükUmet 
hariçten ve dahilden gelen bütün 
hücum hareketlel'ini kırdı. 

itte ancak bundan sonradır ki 
alacaklılar lımet Paşa hükUmeti 
ile uyutmaktan ba~ka çıkar bir 
yol bulumnadığını anladılar. Ni
hayet bir kaç gün evvel imza edi
len mukavelenameyi kabul etme
ğe razı oldular. 

Yeni itilaf na.İne ile yüz sekiz 
milyon liradan sekiz milyon lira
ya inen Düyunu Umumiye kıssa -
sından alınacak hisseyi unutmıya
lrm ... 

Mehmet Asım 

Büyük Millet Meclisinde 
ANKARA, 27 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Esat Beyin reisliğin 
de toplanarak divanı riyasete iki 
katip ili.vesiin ka:bul etmiş ve bu 
katip ilavesini kabul etmit ve bu 
Mersin mebusu Hamdi Beyi seç
mi§tir. 

Meclis cumartesi günü toplana
caktır. 

Müvazene vergısı 
ANKARA, 27 (Hususi) - Umu 

.. BmTa.Zene vergisinin bir sene 
daha temdidi layihası bütçe encü
menince kabul edilmiştir. 

ON HABERLER 
Vaşington konuşmaları 

M. Makdonald diyor ki: "Meseleleri
nizin biz· mkiler olduğunu gördük,, 

Razgrathô~ 
··························· 

Mazide böyle 
şey hatırlaınıY0 

Bunu söyliyen et 
Bulgar nazırı 

Bulgarist.:'lnm eski nazı1'1 ~ 
ve sosyal demokrat fırkasıll 
Pastukhov, sosyalist fırk~ 
efkan olan "Narod,, gatt ~ 
Razgrat hadisesi hakkJJld~ 

NEVYORK, 27 (A.A.) - mma müspet neticeleri tahakkuk 
ettirmek için beynelmilel itilaflar 
aktinin hayati bir zaruret olduğu -
nu anlamış bulunduklarını göster -
mi~tir. 

dımda bulunmalıdırlar. Ayni za - tırlan yazılmah.i.adır: . · 
manda beynelmilel kambiyo mu - Mazide buna benzer bıt Dün akşamki veda ziyafetinin 

sonunda M. Mac Donald söyledi
ği nutukta İngiltere ile Amerika 
arasında samimi münasebat te
mennisinde bulunmuş, dünya 
meselelerinin ve bilhassa silah 
bırakrmı meselesinin hallinde 
sabır göstermesini Amerikaya 
tavsiye etmiş ve " M. Roosvelt ile 
yaptığımız konuşmalarda sızın 
meselelerinizin bizim meseleleri -
miz olduğunu gördük,, demittir. 

vazenelerini de temin etmek ve ah- hatırlamıyoruz. Dini hi.sle~je' 
val müsaade ettiği takdirde fiatla- daima hürmet edilmifll· ~ 

-1"fİrr1 

rı dü~ürmemek surctile tatbik edi- hislere karşı hareket eaı . 

Bu gayeyi tahakkuk ettirmek 
için takibi icap eden ameli usuller, 
araştırılmış, tahlil edilmiştir. 

lecek beynelmilel bir nakit mikya- bir kin uyandırılır ki, bU, 
sı vücuda getirmek ve mazinin fe- ve siyasi anlaşama11ıııl. 
laketli hatalarının tekerrür etme - daha uzun sürer. Biz, d' · 
sine mani olmak lazımdır. bu hadiseye meydan ~er 

V AŞJNGTON, 27 (A. A.) -
M. Makdonald, Nevyorka hareket 
etmiştir. 

M. Ruzveltle M. Makdonaldın 

neşretmiş oldukları .müşterek teb -
liğde deniliyor ki: 

Fiatlar hakkında icap eden de -
!illerin toplanması zarureti, esas o
larak kabul edilmittir. 

Bu gayeye vasıl olmak için ge
rek iktısadiyat ve gerek nakit sal-:a 
sında ayni zamanda harekete geç
mek, ticaret aiyasetl~rine yeni bir 
istikamet vermek, ticarete engel o
lan her türlü tahdidatı mutedil bir 
şekle sokmak için istişari mahiyet
te mesai sarfetmek, merkezi ban -
kalarm mü~terek bir gayretle kre
diye icap eden şümulü ve genişliği 
vermeleri, bu suretle ihdas edile -
cek krediyi tedavül mevkiine çı • 
karmak için bütün vasıtalara müra 
caat edilmesi, işlerin ikmaline mü
sait bir hal ve vaziyet ihdas etmek 
ıuretile muhtelif sahalardaki te -
şebbüslere kuvvet verilmesi lazım
dır. 

Giimüı maden meselesi de mü - dolayı itham etmiyoruz. r.'· 
Zllkere edilmiş ve gümüş madenin nof'un böyle bir hadise ç 
vaziyetinin ıslahı için muvakkat ta menfaati olduğunu zail~ 
bir takım teklifler serdedilmiştir. nız. Ve ba§vekil alenen 1 

Bütün bu meseleler, biribirine bağ meğe ayni zamanda Bufgsı' 
lı olup yalnız başına bir tek mil - tinin de samimi tesirlerini • 
Jet tarafından halledilmeleri im - miş oluyor, ve bu gibi bi 
kanı yoktur· te!}vik için gözleri boyaJ111f 

Cihanın vaziyetinin sağlam ve yor. 

"- Cihan iktısat konferansın
da müzakere edilmesi lazımgelen 

meseleler hakkında görüşümeleri -
mizden maksat itilaflar elde et -
mek değildi. Bu hususu konferan -
sın kendisine bırakmak icap eder. 
Bununla beraber bu görüşmeler hü 
kumetlerimizin konferansın başlı -
ca hedeflerini yekdiğerinin ayni 
maksatlarla derpiş etmekte olduk
larını, her iki hükumetin takip et -
mek istediği usullerin yekdiğeri -
nin ayni olduğunu ve her iki tara -
fın bütün milletlerin menfaati na-

devamlı bir surette ıslahı beynelmi Makale, Türklerle Bul ., 
lel sahada ayni zamanda yapıla - münasebati kadar snmirni ],ı 
cak ticaretle her memleketin da - Iuğun memlekette şimc1i1e 
hilde baş vurmakta olduğu çarele- görülmediğini, iki millet sr 
rin tevzin edilmesine bağlıdır. bir kin olmadığını yaztrl~ 

Tetkik edilmiş olan teklifler, bahat, bazı entelektüel ıo"fe 
Vaşingtona davet edilmiş olan di- olduğunu ilave ctmekteclit• 

Hükumetler de sermayenin sar
fına müteallik programlar vücu -
da getirm~ suretile bu bapta xar• 

ğer devletler mümessillerile de göz 
den geçirilecektir. Bundan da mak 
sat, konferansın içtimaından evvel 
geniş bir mikyas dahilinde müşte
rek bir itilaf elde etmektir. Her iki 
hükumet, konferansın haziranda 
içtimaa davet edilebileceğini ümit 
etmektedi.rler .. 
o 

V A K l T' ın" 1fususi 'i!lg'rafları ~1 "'(i ' 
~--

ktısat vekili Celil Bey Nu ybin 
Yunan hükUmeti misafirilsu hat Fransızlar

dan bize geçti Müzakereler başladı: iki tarafın hüsnü 
k 

ANKARA, 27 (HuGusi} - 25 
niyeti müşkülatı halledece tir.. Teşrinievvel 932 de Fransa ile im-

AT1NA, 27 (Hususi) _ Türki-ı-------------.-- ı:alanan protokolün tatbikatından 
kiye tktısat Vekili Celal Bey lzmir iki Hariciye vekili olmak üzere Yeniceden Fevzi Pa· 
vapuruyla bu sabah Pireye vasıl §aya kadar olan 164 kilometrelik 
oldu. Celal Beyi Pirede Yunan görüştüler demiryolunun iıletilmesi dün gece 
milli iktısat nazırı Basmacı oğlu, ATJNA, 27 (Hususi) yarı:nndan itibt.ren Devlet demir-
Türkiye sefiri Enis Bey ve Sefaret Cenevreden gelen telgrafname- yolları idaresine geçmiıtir. 
erkanı karşıladı. Celal Bey Atina - lere göre Türkiye ve Yunanis- Bu hatla beraber Devl~t demir
da bulunduğu müddetçe Grande tan Hariciye vekilleri dün sa- yollanna Bağdat demiryollarma 
Bretagne otelinde oturacaktır. O - mimi bir mülakatta bulunmuş· ait 11 lokomotif, 8 yolcu vagonu, 
telde kendisine tahsis edilen daire }ardır. 2 furgon, 12 yük vagonu ve bun
hazırlanmıştır. 

A TJNA, 27 (Hususi) - Türk 
ricali hararetli bir surette karıı

lanmıılardır. Burada kaldıkları 

müddetçe Yunan hükumetinin mi-
safiri olacaklardır. 

Bu mülakat esnasında T ev· lara ait diğer bazı malzemede dev
fik Rüştü Bey Türk - Yunan 
dostluğundaki metaneti kaydet -
miş ve tahaddüs eden ihtilifla
nn bu dostluk sayesinde sür'at
la halledildiğini ilave eylemiş 

Jet demiryolları idaresince alınını' 
tır. Bu malzemenin kıymeti en az 
bir milyon liradır. 

Yeni vaziyete göre; Konyadan 
baılayıp Nuıaybinde biten ve 980 

ve beynelmilel meselelerde iki kilometresi hududumuz dahilinde 
Bugün öğleden sonra Celal bey memleketin noktai nazarı biribi-

ile maiyeti erkanı Akropolu ziya- ne uyduğunu söylemittir. bulunan 1190 kilometre uzunlu-
ret edecekler, akşamleyin de Baı- ı. ~ ğundaki Bağdat hattmm 511 kilo· 
vekil tarafından şereflerine ve- kadar otomobille bir gezinti yapa· metresi de Devlet demiryollarına 
rilecek ziyafette hazrr bulunacak- caklar ve bir mayısı Milli lktısat geçmit bulunyor. Geriye kalan 
lardır. nazırının Kigisyadaki kötkünde 469 kilometrelik demiryolu bir 

Yarın Milli 1ktı~t nazırının geçireceklerdil'. Türk anonim şirketi tarafından iş-
vereceği öğle ziyafetinde hazır bu- Dün Başvekil, alakadar şube letilecektir. 
lunduktan sonra Maraton gölün - müdürlerile Türkiye ile Yunanis- Şimdiye kadar Yenice - Nuaay
deki su bentlerini ziyaret edecek - tam alakadar eden meseleler hak- bin demiryolu idaresi tarafından 
lerdir. kında müzakerede bulunmuıtur. itletilen 932 kilometrelik hattın 

-
A 

BEm.lN, 27 (A.A.) ~ıı1' 
kil muavin~ Von Papen, dii 
-,;İyetindeki tehlikeler h del" )ı:ı 
y~ptığı yeni beyanatta .j ~~ 
ki: 't' 

« 1 i~ - A manya her ho.ııg 
letten ziyade. sulha Sil ıJs 1 
Çünkü gerek harp gerek ı&J 
ahedcleri bilhassa Aluı~ıı~i 
vahim olmu§tur. Bugünlcü 
di buhranın siyasi anla§ıtı" J 
lıktan ileri geldiğini de1"1et 
ları teslim etmektedirlet• 
göz önünde tutmak içit> 

çok geç kalınmı~ değildir 
İtimadın tekrar tesisi 1 

b .. Je1' 
yapılacak bütün teşeb ıı• 
dım etımeğe kat'iyYen •. 

r ' olan Almanya, Muuo iJ1 

ni samimiyetle karşılaJIJ1~~~1 
rupa devletlerinin keııcl~ 
bizzat kendilerinin tanı eJ'ol. 
si için artık icabeden t gel'ı 
almalan zamanı çokt•11 ı;,.ı'f..Jı 
tir. Almanya son ayJşr ~uıl 
kendisini komünizındeıı 
mak için son enerjisinibiİ~ 
mek suretile dünyaya f~ 
hizmette bulunmu§tur· ,.sıı'~' 
hareket hariçte anla,ıl r 'o 

Jıat'f • 
Hatta Almanya.ya. Ji.Ji' ~ 

çekingenlik alametlerı be •
1 

1"' 
ıer " man hükUmeti deylet . ., 

k . d . k w, .tl 
ır en vazgeçırme eJP ı 

tedbirlere müracaat J"1'İ' 
Almanyanın dahili le•~ t'~J 
leri diğer devletlerle ol 1'j 
sebetlerile hiç bir alakl-'',Je:.i 

•k' ıer ~" r Almanya ya fena f ı ır ısd" 

ler sulh ve sükUne":..4te kıJ 
maktadrrlar,,. 

llllllmıııııımtırııırnnrıtt""llft!ltlıııt ' • J11~ 
Hususi haberlerı ~'~ 
devamı 9 uncu 5

" 

Cumartesi günü Yunan reısı- Celal beyle Yunan Başvekili ara • dörtte birini tetkil eden ve Devlet 
cümhuru Türk vekilinin şerefine sında ilk temas bugün vuku bula- demiryolları tarafından teslim ah
bir öğle ziyafeti verecek, müteaki- caktır. Bütün Atina gazeteleri, nan bu kısmın geliri umum hat ha· 
ben müzeler ziyaret edilecek, ak- Türk heyeti mura.hha.sasının mu· sılatının yarısını teşkil eder. Ticari 
şamleyin de M. Papanastasiyunun vasalatını selamlamakta ve iki ta· ehemmiyetle beraber bu kısmın a
vereceği ziyafette bulunacaklar- rafın hüsnü niyeti sayesinde mev- hnması sayesinde Fevzi Paşa - Er
dır. lktısat vekili ile maiyeti etki- cut müşküli.tın atılacağını yazmak gani hattının bağlanması da temin 
nı pazar günü Sunyon bunınuna tadır. olunmuştur. l11111""'""""'ndlllllll111111111f111'Nlllllfl'I""' 



doi· Abidede 
·Bazı tadilat ve 
büyültmek fikri 

Takıim meydanındaki Cümhu· 
riyet acbideıinin büyütülmesi yo
lunda bir tasavvur vardır. Burada· 
ki meydanın geniıletilmeıi üzeri· 
ne abide ortada pek küçük kalmıt 
ve bu vaziyet üzerine de bazı 
tenkitler yapdmıttı. Oirendiiimi. 
ze göre bu abideyi yapan Sinyor 
Kanonika da bu tenkitleri haklı 
bulmut olacak ki abidenin büyü· 
tü.lmeıi için bir proje bazırlamıt 

ve Baidada gitmek üzere ıehri· 
mizden reçiıinden bilistifade bu 
projesini latanbul belediyesine ver 
mittir. ltalyan heykeltrq bu pro
jesi üzerinde fU aözleri aöylemit· 
tir: 

"- Allidenia plblarını yap• 
biımız vakit etrafın4a genit bir 
havuz da vardır. Bu bavm ahi· 
deyi daha büyük gösterecekti ve 
ıuya akiıler de daha baıka teıir 
yapacaktı. F nkat projemde tadillt 
yapıldı, buıünkü ıekil kabul edil • 
di. Bu tekli ile ve bilhassa meydan 
ıeniıledikten sonra, abide küçük 
ıörünmeye ba!ladı. 

Bunu nazarı dikkate alarak abi· 
denin ıenitletilmeai ~in belediye
ye 'ir teklif yapbm. Bwaa ıöre iki 
taraftaki nöbetçi ulcer abideden 
ayrılarak biraz daha uzaia ıötü· 
rülecektir. Bunların üzerinden de 
abideye doiru bir tak 7apılaalr, 
takın üzerine bir hilll konacaktır. 
Bu suretle abide büyümüt olacak· 
tır. 

Projem lteledl1e tarafmdan mu· 
Yafık rörüldü. Kat't karar verilirse 
20 rün zarfında bunu huırlayabi· 
lirim. Eylülde tekrar lttanbula ıe-
leceiim. Tatillt kararlattırdır• 
hemen ite bqlayacaiun. Z9 tetri
ninYele kadar abidenin yeni tek· 
li ikmal edilmesi kabil olacaktır.,, 

Belecllr•nln dUfUnceaı 
Dün Mı.diye reiai muaYini Hi· 

mit Beyi prerek bu menu üze
rinde ne diifündüiünü aorduk Sin· 
yor Kanonikanm bu tekilde bir 
preje vrediiini, fakat henüz tet· 
kik edilmeditini .&yledi. 

Vali " belediye reiai Muhiddin 
Be,in tehrimiu dlmaetinclen son
ra bu huuata bir karar Yel'İlm•i 
Ye karardan enel bedii bilsilerile 
tanımmı vatanlqlana fikirlerinin 
almmaıı muhtemeldir. 

Sadri Etem 8ey 
Muallim Ye muhanir Sadri Etem 

Be~ Anadolacla clolapnakta olan 
teJ1ar terbi7e lditüphaneai heyeti 
arumda buJqnmak bere memur 
edilmif Ye Anbraya Iİtmİftir. 
Sadri Etem Bey, bu heyete Kayae
ride iltihak edecek, kütüpb"neain 
ıeaclirileceli ıerlerde muallimle
re kenferanalar •erecektir. 
Arkadqnm:ı, Anadolu tehirle

rindelci tedrilderini de ıuetemize 
Yazacaktır. 

faJtbr. Beledife bütptine tehir 
• :....1 .. 
IÇ ..... e metr6k çeculdar JUl'du" 
aıcılmuı için talaaiaat konmalı· 
dır. V • ha yurt INr an enel teaia 
edilmelidir. Ba inunl bir nzife 
oldutu kadar, m..teht itidir - Selllnllaet 

...... -................. -.... . 
Bir kongre 
Murahhasımız Ş. 
Mz Bey geldi 

fevket Aziz 8ey 

Kaçakçılar 
Bırakılmalannı is
tediler reddedildi 

Bazı şahitlerin dinlenil
mesine karar verildi 

== 
Adliye dairesinde ...................... -............... -.. 

Bir hırsız kurşun 
boruları götürüyor 
Bir polis kendisini tanıdı 
ve yakalıyarak götürdü 

Evvelki aktam ıeç vakit, son• 
radan adı Sedat olduğu anlatılan 
bir adam, lstanbul adliye dairesi· 
nin en alt katındaki icra kısmında 
bulunan kadınlara mabıuı heli.ya 
girmit, buradaki muslukların kur· 
~un borularını ıökmeğe batlamıı· Eroin kaçakçılığı tahkibbna 

adliyece devam olunmaktadır. tır. 
Dün fabrikatör Bernard Blumen· Geç vakit ortalık tenbalaıhiı i· 

tal, elektrikçi Mircan Ohan es ve çin, lrimse taraf ınclan ıörülmemif, 
bir komisyoncunun oğlu olan lstel· Sedat ta bir kaç parça boru söke· 
yo Koıti Efendiler, kefaletle ıer• rek, bunları koltuiunun altına ıı· 
beıt bırakılmaları için müracaat kıttırıp belli etmeden oradan uzak 
etmiıler, fakat bu istekleri redde· laımağa davranmııtır. 
dilmittir. Fakat, kapıyı açarak koridorda 

Şimdi ıahitler dinlenilmektedir. kimae bulunup bulunmadıjmı ıöz
leyen Sedadı, o ıırada koridordan 

Adliyede bir bayılma ıeçen müddei umumilik polisle
Dün öileden sonra müddei u· rinden Necati Efendi ıörmüt, ka· 

mumilik odasında bir bayılma bi· dmlara mabıuı bir yerde bir er-
diaeıi olmuttur. ketin bulunmasından füphelen· 

Bayılan, Beyoilu Sulh ceza mab mit, dikkatle bakınca kendisini ta· 
kemesi zabıt katiplerinden Enver nımııtır. 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti a· Beydir. Enver Bey, lıtanbul adliye Poliı Necati Efendi, koltuk altın 
zaıından Dr. Şevket Aziz Bey 20 daireıine memuriyetine ait bir it da saklanan kurıun boruları mey· 
nisan 1933 tarihinde (Bale) teh· için ıelmiı, Müddei umumi Kenan dana çıkarmıf, Sedadi yakalamıt
rinde toplanan birinci beynelmilel Beyin odaıma ıirmif, kendiıiJe bu br. 
Antropoloji ve Etnoloji ilimleri ih· huauıta konuıurken birdenbire 

z~rickon~reı.ine Tür~ ı:anrak'hi Te~- üzerine fenalık ıelmit, yere düı· Jstanbu)dan 290 kilo 
kik emıyetı namına ııtı etmıt müttür. Derhal adli e doktoru En· 
ve dün ıehi~ize döDJDÜftür. ' ver Bey çaiınlmıı, ~itip Enver B. afyon gönderilmiş! 

Şevket Azız Beyden aldıjnmz doktor EnYer Bey tarafmdan te-
malUınata ıöre konıreye, Türkiye, dan edilerek aydtılmııtır. M ·1 d ak.al b 
lnıikere, Fransa, Almanya, lsviç· arsı ya a . Y •• anan . U 

re ve diier Avrupa memleketleri K afyonları kım gonderdı ? 
iıtirak etmittir. KontrW'eye Britan- asten yangın davası •· Marsilyadan Pariı gazetelerine 
ya ve lrlanda antropoloji cemiyeti İstanbul Ağır ceza mahkemeıin· bildiriliyor: Dün ıabah lstanbul ve 
kraliyesi reisi profelôr (Myres) ri:. de, dün bir kaıden yangın davası Pireden Marıilyaya ıelen mesaje· 
yuet en!lıttir. Bu ihzari toplanıt· neticelenmiftir. ri maritim kumpanyumın Tbeop· 
ta müstakbel kongrenin ni~amna· Fırıncı Y akup Efendi ile zevceıi bil Gautier vapurunda 250 kilo ka· 
meıi, gayesi ve esuları münakata Feride Hanımın Ye yeı"' eni Nazım 

1 çak afyon mürekkebatı bulunmuş· 
ve tesbit olunmuttur. lk kongre Efendinin, Çambcada ıiıorta pa· 
önümüzdeki sene Londrada topla· rasına tama ederek, iki köıkü bir
nacaktır. Avrupanm Antropoloji den yaktıldan iddia olunuyordu. 
Ye Etnoloji ilimleri •humclaki ta· Muhakeme neticesinde, kötkleri 
nmmıt aelihiyettar •İmaları kon· bunların yaktıkları sabit ıörülme
pede idiler. Şevket Aziz Bey kon- mit, üçünün de beraati eri kararlq-
11'• reiıi tarafından ıösterilen ar· tınlmıttır. 
su üzerine muhtelif mevzular üze
rinde icpa ettikçe noktai nazarımı· 
sı Türkçe olarak izah ve Franıızça 
huliaa etmiftir. Şevket Bey bir iki 
tüne kadar Ankaraya hareket ede
cektir. 

Darülaceze çocuklanna 
hediye 

Bqün Türk Kadm birliği tara· 
fmdan Darülaczedeki çocuklara çı 
kol.talar dağıtdacakbr. 

V V K 1 T 
Gtlndellk, 8lyul Cuet. 

lltanbul Ankara caddeal. v IJCJT jUrdu 

Telefon Numaralara 
Yuı lflerl telefonu: 2"371 
rı1an telefonu : 24378 

reıcrat adrftf: t.tanbuı - ·ı AKn 
Po9ta kutuaı No. te 

Alto11e lt•dellerı • 
TUrkl)'e l!:cnetıl 

lleDeU'· 1400 Kr. 2100 Kr, 
8 aylık 130 . H50 • 
3 &)'bk tOO • ROO . 
l IJYlık 150 .. 300 . 
Rln Gcretlerl ' 
RUIDI ll&Dlaruı bir Atın ıo Kurut 
rtcart ll&alaruı blr A lin 12.S Kunlf 
rtear'I tılnlarm tılr 1&nt1mı '23 Kurut 

Kaçak lllnlar ' 
BlJ' defUI 30 l~I detaaı 60 Uç det.. -.& 

dert •lef .. 78 ve on defUJ 100 kUruflur. 
tıı: •71dl UID vennıerta. 1111 cleful meeea· 
~r. D8rt .atm , ... llblana fatJa 
•tn1&fl .... lnırıqtAn ..... p_ .,.._ 

Fransız tacirlerinin Tür
kiyeye seyahatleri için 
Pariıteki Türk • F ranaıs Ticaret 

odumın Türkiyeye tertip ettiii 
seyahat için lstanbul Ticaret oda· 
11, ihracat of iıi ve turina külüpten 
ıöndermiı birer murahhutan mü· 
rekkep komisyon çalqmaktadır. 
Dün bu komisyon öileden enel 
toplanmıı Ye Fransız senahlan i
çin hazırladıiı propamı Pariı Ti· 
caret odaıına ıöndenniftir. 

Genç bir çocuk müte
hassısı daha kazandık 
Aıiıtınbtıaı Şiıti Çocuk bas 

taneainde profeslr Dr. Ihsan 
Hilmi Beyin ya· 
nanda yapan , 
genç do~d0rla· 
ramııdan A 'ciro 
yunlu Ah met 
Ali BeJ[ birkaç 
gln en·el ibli· 
111 İmtihanıDı 
bır jilri heyetı 
huzurunda tam 
bir mutaffıkı 
yetle vermlt •e 
birinci sınıf ço· 
ca~ hastabklar1 mutabaut11 ol· 
muıtur. 

Çabtkan bir genç o'an Ah· 
met Beyi tebrik edar ve kendi· 
ı'ae daha blı1Dk mu•affaluyet 
ler dileriz. 

tur. 
Şarktan gelen her vapur ıibi bu 

vapurda gümrük memurlan tara• 
fmdan 11kı bir aurette arqtırılmıt· 
tı. Memurlar kaçak afyon bulun· 
duiunu haber aldıkları halde bir 
ıey ele ıeçirememiflerdi. 

Akf&llla doiru son bir arqtırma 
yapdmııtır. Bu ıırada hapishane
de deliren kimaeleri saldamaja 
mahıua yerde kanapenin hali na· 
zan dikkati celbetmif, bunun ka
matı kaldırılınca içinde beter ~ 
gramlık paket halinde 250 kilo af
yon mürellkebatı bulunmuıtur. 

lıtanbuldan Framaya ıd1tek 
bir vapur Galata rıhbmma ya.Da· 
fmc& tacirler vapura geliyorlar. 
Bunlarm içinde uzun müddet Fran 
•da oturmuı, franıızcayi cenup 
tivesile konUf&D bir Türk Yardır. 
Bu adam kartpostal, kolye ve •İr 
tarkkirt etya •tarken afyon mü· 
rekkebab ıipariıi alıyor. Ertesi ıün 
iıtenilen miktar vapurda bulunu· 
yor. 

Afyon vapura nasıl sokuluyor? 
Bu mesele, bahsettiiimiz a-damm 
11mdır. 

* - Deflerhakonl ~ 1111· 
kuk ve rillazi11e fUMlerine a11nl1'Uf 
Kadulro Mektebi dllal ıubeleri Mr· 
kıtiriln-elt tMkte6e •JlaaJaa.. mek.. 
lebi namı verUınlfllr. 

Buradan taa1111iifedecelder fa& 
bir def terlıakalll tMmaru olnık ela· 
Ugetini ihr~ edeceklerdir. 

• - Me,..l llalU:dr koınügonıı diba 
ü hnnatG ~liına ,.,,,. ~ 
fla1I flkdyd etlUen tücecır w euailll 
lıtU:ıxıbUe iıtigal eglemiıttr. 
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Türkiye ile Macaristan 
arasındaki ticaret 

Her sene biraz daha azalıyor ... 
Türkiye ile Macaristan arasında ı mezkUr mallar bedellerinin Cüm

ticaı-i münasebat son senelerde çok hur.iyet Merkez Bank.asma yatırıl
azalmıştır. Bilhassa 1930 senesin- masr mecburiyetinin ref'inc tktrsat 
den itibaren her sene ithalat ve ih- vek§.leti müsaade etmiştir. Mez
racat miktarı boyuna azalmakta- kur panayırlara istirak etmek iste
dır. yenler bu husus~ İhracat ofisin-

Bu kıymet 1931 senesinde den tafsilat alabilirler.,, 
1,116,661 den 3,585,650 liraya ka. Türk h• ty .., 1 F 
da d.. .. ru· ın ag arı ran-

r uşmuş r. • 
Memleketimizin Macaristana ih sada iŞ yapacak 

racatı ise 325,776 liraya kadar düş- Akşehirde bir zat Hintyağı çı-
müştür. kan Reçinus Komnus ismindeki a-

Macaristan hiikfımeti memleke- ğaçtan bulmuş ve Hintyağı çıkar
timizle ticari münasebati arttu- mıştır. 
mak için bazı teşebbüslerde bulun- Oldukça mühim miktarda elde 
makta ise de bugünkü vaziyette ettiği yağı satmak için kendisine 
Macaristan kanunları buna müsait müşteri bulmasını Ticaret odasm
olmamaktadır. Bilhassa döviz ka- dan rica etmiştir. 
nunu Türk tacirlerini Macaristan Ticaret odası da hariçteki tica
ile iş yapmaktan uzaklaştınnıştır. re~ ~ümessilliklerine müracaat et-

Macaristan hükıimeti Budapeşte mıştır •. 
sergisi münasebetile Türk tacirle- Marsılyadan gelen cevapta Türk 
rine bazı kolaylıklar göstereceğini Hintyağlarının Fransada fazla 
İstanbul ihracat ofisine bildirmiş- ~iktarda satılacağı bildirilmekte
tir. dır. Bu mektubu Akşehirdeki zata 

İhracat oifsi de dün bu hususta bildirilmiştir. 
şu resmi tebliği vermiıtir: Yunanistanda ticaret 

" Avustwrya ile Macaristan pa- müdürlerinin içtimaı 
nayırlanna iştirak edecekleıin gön Yunanistan, memleketimizin 
derecekleri maHarrn ihracat ofisin.. yaptığı §ekilde Ati.nada ibr iktısat 
ce miktar ve laymetlerinin tesbiti konferansı toplamıştır. 
ile bunlann mezkU.r panayırda sa- Bu konferansa bütün ticaret mü
tıldığına dair sergi ve gi.inııiik ida- dürleri ve alakadarlar iştirak et-
releri tarafından verilecek vesika- · ..;,,. mıj'~· 

lar üzerine ihraç kıymetine muadil Bw konferansta bir layiha hazır-
kıymette kontenjan listelerinde ya Ianacak ve Yunanistan haricinde 
zılr eşyadan kontenjan harici mal hir çok ticaret odaları açmak için 
ithal etmelerine ve ithal edilecek hazırhklar yapacalı:mı§. 

Çocuk haftası . 
Ço~uk haftası devam etmekte

dir. Dün Halkevinde müdenis İs
mail Hakkı Bey tarafından bir kon 
f erans verilmiştiıı. 

Parkta bugünkü çocuk 
eğlencesi 

Çocuk bayramı münasebetile Hi 
mayeietf al ceciyeti Eminönü kaza-

nnm Alemfu ve Eminönü nahi
yeleri iıtirakile 28 nisan cuma gü

nü Giilhane parkında muazzam bir 
çocuk eğlencesi tertip edilmiştir. 

Bu eğlencede sekiz mektep zen
gllı programlarile hazır buluna

caıldardır. Şehir bandosu çalacak, 
sıhJıi Tecizeler, manzumeler oku

nacak ve bütün talebe taraf mdan 
milli marşlar söylenecektir. Ayn

ca kulda, hokkabaz, monoloğ ve 
Şarlo mukaJiidi taraflarından da 
çocuklara eğlenceli bir vakit geçir
tilecektir. 

Park her gün olduğu gibi bütün 
halkımıza açıtkır. 

Lise talebesi adliyede 
Erenköy kı:ı lisesi talebelerinden 

bir kısmı, dün öğleden sonra mu

allimlerinin refaketinde adliye da

iresine gelmişler, mahkeme salon
larına girerek muhakemeleri din

lemi§ler, bu surtele tatbikat dersi 

görmüflerdir. 

Talebeler, baroyu da ziyaret et

mitler, baro reisi ve bazı inzibat 

mecftıi azalan tarafından avukat

ların yaptığı İ§ler hakkında izahat 

yerilmi§.tir. 

1 
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ivlilli ta:lcı111 

Bugün bir çalışma daha 
yapacak 

Milli takmı bugün, dün işaret 
ettiğimiz gibi Kadıköyünde Fener

l>ahçe stadında toplu bir idman 
daha yapacaktır. Bugünkü maç 

Vefa - Kumkapı ile yapılacaktır. 

Bugün, iki maçta tecrübe edilme

yen bir kaç oyuncunun daha tecrü
be edilmesi ve bu ıuretle milli ta-

kını üzerinde daha iyi fikirler e
dinilmesi beklenmektedir. 

F enerbahçe stadında bu hazır Irk 
maçından evvel gençler arasında 

maçlara devam edilecek, ikinci kü 

meye ait diğer bazı maçlar yapıla
caktır. 

Bir lisede müsamere 

Şişli Terakki lisesinde dün bir 
müsamare yapılmıştır. Müsamere
de " Köprü altı çocukları,, isminde 
ressam Ramiz Beyin bir piyesi 

"Köye dönüş,, isminde gene Ramiz 
Beyin bir opreti temsil edilmiş, 
danslar yapılmı§, şiirler i nşad e
dilmiştir. Bu müsamere fevkala-

de güzel olmut, çocuklar bUı güzel 
eserleri hayret edilecek bir zeka ve 
iktidarla oynamışlardır. 

Ekmek narhı 
lstanbul Belediyesinden: 
Nisanın yirmi altıncı çarşamba 

gününden itibaren ekmek sekiz bu 
çuk francala on üç kuruştur. 

VAKiT 

Kısa Haberler : ................................ 
istihlak işleri Bugün ELHAMRA sineffl..-' 

Vali Beyin Ankarada intacına 2 film birden 

çalışacağı işler arasında istihlak A Ş K M Q O A S 1 
işleri bir çok mü§küllerden dolayı fi 
istenildiği gibi yürüye.memektedir. RE"ATE MULLER ve CiEORCi ALEXAnoıl 
Esaslan İstanbul belediyesi tara- MAvl TUnA mümessilesi : BRICilTTE HEI..: 
fından, hazırlanan yeni layiha ka- \..._ ______ Umumi dübuliye 30 kuruştur. \25 
nuniyet kesbederse işler kısa bir 
zamanda halledilecektir. Yeni la
yiha belli haş1ı va_,fı, istihlak edi
lecek gayri menkul malın vanda
tına nisbetle muayyen bir formül 
dahilinde kıymetini bulmak ve hu 
kıymet üzerinden istihlak bedelini 
tesviye etmekten ibarettir. 

inhisarlar varidab 
İnhisarlara ait yeni bütçe bu

günlerde mecliste görüşülecektir. 
İdarenin 933 senesi varidatının 
(40) milyon lira olarak tahmin 
ve masrafın ise 7,930,412 lira ola
rak tesbit edildiğini haber vermiş· 
tik. Mütemmim haberlere göre kad 
roya bazı yeni memurluklar da i
lave edilmiştir. Memlaha memur
lanrun maaşlarına zam için 16 bin 
lira ayrılmıştır. Yüz bin liralık pro 
paganda tahsisatı 20 bin liraya in 
dirilmiştir. lnhisarların bir.leştiril -
mesi memurların maaşlarından 

527,821 lira, diğer masraflardan 
da 251,900 lira tasarruf temin et
mektedir. 

Su istiyenler 
Belediye, tesisat hissesini mü

racaat edenler tarafından verildiği 
takdirde şehrin istenilen yerine 
su isalesine karar vermiştir. 

Galatasaray lisesinde 
Galatasaray lisesinde bazı ıs

lahat yapılacağı haberleri teey.
yüt etmektedir. 

Bu ıılahat arasında huiçte çok 
meşgul olarak kendilerini tama
men mektebe vakf etmiyen mual· 
Iimlerin vaziyeti de tetkik edile
cektir. 

Fırka gençlik teşkilatı 
C. H. Fırkası bir gençlik teş.ki

litı yapmak tasavvurundadır. Teş
kilatın ayrı ayrı kısımları olacak 
kültür, spor itlerile meşgul oluna
caktır. Teşkilata girecek gençler 
için bir Jekilde elbise kabulü de 
düşünülmektedir. 

Programlı iş 
Ziraat Vekil eti bütün vilayet

lere bir tamim göndermiş ve Zi· 
raat müdürlerile memurlarının 

bugünkü vaziyetlerinin tamamen 
idari bir vaziyet oldlğunu, ziraat 
teşkilatına mesleki bir mahiyet 
verilmek istenildiğini, bunun için 
ziraatçilerin düşüncelerini söyle -
melerini işaret etmiıtir. 

Tapu ve kadastro 
müf ettişlikleri 

Tapu ve Kadastro müf etti§ 
muavinliği için Ankarada yapıla
cak imtihan hazırlıklarına başlan
mıştır. Bu imtihana girmek için 
şehrimizden bir çok memur müra
caat etmiştir. 

Emiyet sandığında faiz 
Emniyet sandığı faiz miktarı

nı yüzde ona indirmeğe karar ver
miştir. Sandığın mevduat mikta
rı halen 20 milyon liradır. lıaazat 
ise 9 milyon lirayi bulmaktadır. 

Seyyar kumarbazlar 
Fenerde iki seyyar Musevi 

kumarbaz yakalanmıştır. Öteden
beri zarf içinde niyet çektirerek 
şunu bunu kandıran Nesim ve Av
ram ismindeki bu iki kumarbaz 
Haraççı Hacı Kara Mehmet ma -
hallesinde niyet çektirirken yaka.
yı ele vermişlerdir. 

Askerlik ı r ... 
1. Fırka As. dairesi reisliğinden: T A K V } JP 
1- Kna hizmetlilerin nisan 933 C [Olftct' 

celbinde celp ve sevke tabi olanla- , Cuma ; 9 ~İ rı hakkında değişiklik emir olun- i8 N.san 
4 

r;1 
muş olduğundan yeniden ilana lü- 3 Muharrem 

1 d 
Gtio doğuşu 5,0~ 

zum görü mü§ ve aşağı a ıösteri- <.:un ı ımşı 19.Cı:ı? 
len doğum ve sınıflara mensup e· Sabah namazı 4,15 

f d"l b 1 k 1 k O~le namazı ı '.12 en l er u ce pte sev o unaca - [kindi namazı 16. 12 
lardır. 

A) 325 doğumlu ve onlarla mu
ameleye tabi olanların yüksek eh
liyetnamelilerile (D) fıkrasına ta
bi olanlar 1 mayıs 933 de hektep
te bulunmak üzere. 

B) Bakaya 325 doğumlu ve da
ha evvelki doğumlularla muamele
ye tabi olanlardan olupta sevke ta
bi olanlar ehliyetname dereceleri
ne göre 1 mayıstan itibaren. 

C) 326 ve 327 doğumlular ve on
larla muameleye tabi olanlardan 
yalnız muallimlerle tabib, eczacı, 

diş tabibi, baytar sınıflarına men
sup olanlar ehliyetname derecele
rine göre 1 mayistan itibaren hazır 
lık kıtasmda bulunmka üzere sevk 
olunacaklarmdan hemen şubeleri
ne müracaatları, 

2 - 30 nisan 933 den sonraya 
kalacaklar hakkında bakaya mua
melesi tatbik olunacağı, 

3 - 326 ve 327 doğumlulardan 
birinci maddenin (C) fıkrasında 
mezkur olanlardan gayri hizmet 
ve sınıfta bulunanların sevkleri 
te§rin 933 celbine tehir edildiği i
lan oltınur. 

lııhisarlar umumi müdürü 
inhisarlar umum müdürü H~ 

nü Bey dün akşam Ankaraya git
miştir. Hüsnü Bey; inhisarlar büt
çesi Büyük Millet Meclisinde mü
zakere edilmek üzere bulunduğu 
için inhisarlar vekaletile temas e
decek ve umumi müdürlük işleri 
hakkında vekalete maluma.t vere-
cektir. 

Akşam namazı ı9,0.? 

Yatsı namazı 2-0,4.3 
imsak S.l>? 
Yılın geçen gUnlerı ı 18 

kalan .• 248 ~ 

HA\'.\ - Yı~llküy a!lkeri ~ 
l:lndt>n \'edkn mnU1m:ıtD ı;iitc~ 
nz bulutlu ve r.ilmalden lınfif rü 

tır. fi' 
DllnkU sıcal,lık en tarJıi. 11• t.,,. 

re<'c, hava tazyiki 761 nti~tı'i~ 

Bugün 
ISTANRUL: ~ 
18 d n 19,00 ka.ılar Kcntll1 jfl 

\ 'C arlmd:ışları. 19 dıın Jl),20 1"1' 

lhs:ın Jllfat bey tarnfmllan çoe" 1 
'10 d'" mUn:ıscbC'tllc l<onfcran!ll, ıo,,.. 

Orke!!trn. 20 den 20,30 ıınıııır ~ 
ba.nım). 20,so dan 21.30 ıroıııır ;/ 
rcyetı. 21,30 dan 2'?,l:O k:ıdıır 

jıms haberleri \'O saat ~-n.rı· 

.'\ :'il K A R A (1553 rn.l ~ 

12,so - 18,SO AnımrnpıJ", ~ 
18,40 Alaturka saz. 18,40 - J9) 

konseri (Ekrem Zeld beY tf)'/ 
llJ.20 - 19,50 FraDlilzctı derli• l eP 
Grnrnofôn. 20,10 - Ajans hııbe" 

V t l' A NA (in8,l m.) ~~ 
2.JlO PIAk - J S Kowıer - ,, 

ıuo Plilc - ıs,ss rınıı: - 20 • .S ıtf' 
22 Orkı•!ltra konseri - 2:I,15 f1' 

L E l P Z t O (S89,6 01.) / 

'7,15 Jlmnastlk - 7,Si) J\O~/ 
Kon!Cr - 21 Muslld - 22,tO 

B U K R E Ş (39.ı,2 m.) ~I 
12 Flllk - 18,15 Pl!ık 1'7 J(a' 

Konııer - 20 Senfonik konııot• 

R o M A cuı.2 m.> J1I 
20 Haber - 21,SO MllilUd ,... 

m:ın konseri. ,,.ı 
U U D A P E Ş 'J' E (550) / ~ 
10,15 Orkı•stra - ı:i,05 J'~Jı ~ 

,-------------, hant - l!l Cıızbııııt - 20,so ı;ıı"' 

B O R S A 
ı;ı - 22 Musiki - 23,ltl çıpı' 

(flizal:ınnda pldız ışareti olanlar üzec
lerinde 2:' nisanda mu:ımcle ol:ınl:ırdır] 

Rakkamlar kapanış- fiyatlarını ~österir 

Nukut 

1\ ur us 
•20 r. Fransız 172, 

• ı Sterlin 73~ -
* 1 Dıılııı ı<ı.ı.·-
•20 l.irl!t !!2!?.-
•2.0 t llclçlkıı 116. -
•20 l>rahmı 2~.so 

•20 rsvfçre ı-211 -
•20 Leva N 50 
* 1 Flori ı Hı.-
• 20 Kuron Çek 122.-

Çek Hatları 

(S~tış) 

1 •ı Şilin Av 
• r rezeta 
* 1 i\1ark 
*I Zolrıtl 
• ı l'cnl!ıi 
•20 r.ey 
•~ı Dinar 

ı çen·oneı; 
• ı Altın 
• 1 rııccidiy~ * r Rankooı 
(kap. sa. 

ırnnı~ 

:15.-
17.-
5(-
24-
29-
23.-
53-

93!?.-
32.-
22~.-

16) 
- ---~-

12.n:ı ı * Pr.ıj!a l!R6-
·~4 25 • Viy:ın1 4.53~0 

u 523 •so • Madriı !154-
'l.14- • Aerlln 20ô7f 
~ !'!755 •\·arsova 4.227.5 

!!3 375 •Peste 3 s 150 
2.~6- •Hıikrcs 79.7?50 

68.- •Rclgrar 34 ~--
1.1:'85 l oslm4J IU70,75 

Esham 

Is R:ınk:ı5• 9.50 
Anadolu ~20 

Heil 4,3\ 
Şlr. lfayrtyl!" 15, 
Tramvııv 4,!'!0 
U. SIJlOrta 24,-

P,omonıf Y l.2.~ 

istikrazlar 

• Jsı. dahlll 99. 

* f:ırk P.yollan 2,75 
• 0.Mu,•atih:ıdr 5fl S<> 

Gümrilklcr 5 :;5 
Savdi mallı 4,3.'i 
Ral!dıv ı ı 7.'i 
ı\ck rl\·~ 

l Terk o~ 29 il() 

•Çfmencn Ar il 4'1 
Cnvon Ocy 2.'MS 
Snrk De~ 2.35 
lla ı rır 2:.-
~ark nı. cez.ıı 2.JS 
Telefon 13.-

Tahviller 

r·: lektrU. 
Tranıvav 
Tünel 
Rıhnın 

•Anadolu 1 
*Anadolu il 
• \ ;\1ilmc<<ll 

5"4.5 l 
4,20 
rs.ı:; 

4l 20 
0.20 
57,20 

l\t o s K o \' A c nıoı ıtı·1 
1

~ 
18,10 PIAk - 18 Ork~trıı J' 

1.9,20 Konser - 21,15 SenfoPll' 

2'l I>ans. 

V A R Ş O \ ' A (141% rı1-l ı ._ .. 
16 da11 ZS,OS ı• kadnr ne!jrı.,.-

Yarın 

ı\ :'il K A R A ( 1553 IJJ.) tl-
JııJ 

12,30 - 18,80 AnliııruJ>ll .1 
18,ıto JUyııııeticUnıhur nınrıu(ttl:.,. ı" · 
BeethO\"t•ıı ı-;ynıpbnnlc J"r01 

1 ~ •o.ı .... 
l!l,-10 Alaturka. saz. 19,.W - " ~"' 

1 ' ı;ikisi. :?0,10 - Ajans Jı:ıbt'rıcr 
porıı. 

\ ' 1 1' A N A (51S.l ıtı·> Jf.1 

12,30 Konser - ı ı.o (ili!{; f./ 
ıs ... 

kı - 17,40 Koro hc~rtl -

:W,20 Piyano - 28,13 Dıı""' 

L E 1 P Z t G (SH'J,6 ırı·>llİ'-1,... ",-
7,16 Jlmn:ı..Uk- 7,35 ı{Dll_..,.,/ 

ser - l T l\lmılkl - l ;,SO 9' 

kl'ıtr:ı. " 

•\. u K r.. E ş om1.2 111·> 17 o~ 
l'? Plfü - 13,J.; Pl:\I• _. ~1 o.,.,,, 

18,1.) Orluıstra - 2J l'J~ıııı _I 
rt O !it A (t4J,% ın.) td ' 

Jlı 
11 Spor - 21 Pili< - ~ 

21.t.; Operet. ,.,_,., 

IS U J> A l' E Ş '.I! ı:, (~ ~ 
l<>,ı.> Pl:\lt - ıs..oa )(•~.+'"' .1 

car :i:ırlalan - 20,4~ rl.AI' 15 c' ,,, 
23.SO Çigan orkc.str.ı.'!ı - fi. 1 ., .,.., 

V A it Ş O V A ( J4l• ti I 

18,10 Ph'ik - 17 Pllk ~ ı'/ 
Konser - :n Mm,lkl - ~ 
DanıL ,,,., 1 

M c.> S K () V & (J şOI -,,_,,; 

16 daıı - 23,05 c kadar 
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lstanblll 56 ıncı mektep hocala· 
rının huldukları karşılı/dar d~L~~ kalabalrktı. Hanımefen - - 10 -

Yabancı söezlrin 
karşılıkları 

Kadıköy li3eıi hocalarının bul-

1 lstanbul on //edinci mektep lroca- 1 
/arının buldukları karşılıklar 

~n re ,. _ı_ 
dryordu. ngar~ tuvaletleri IJıl - - Senihacığım ortalık karardı, 

Ş · fU zile bas da lamba getirsinler .. 
adiye 1 · · d b' r.fuha· ' ta ona gırer gırmez, Seniha, Şadiyenin dizleri i ın· 

dit O rn beyle lc:onuıan Ni.am gör- de oturuyordu. Şadiyenin her sö • 
diye :r. d.a onu gördüler. Ve Şa- zünü derhal yaptığı halde, bu sefer 
kt Se ih ıy~ ~İlletti, onlar da, tıp· yerinden kımıldamadı. Üzerine çi
llland n a gıbı, kendi.ini her za • çekler işlediği ipekli kumaşı brrak· 

8. a; fazla güzel buluyorlardı. tı: 
atu ~· en, aynalardan birine göz - Şimdi, dedi, ama öyle iyi otu· 
dini b

1
Y .. a.h tuvaleti içinde, o <fa ken ruyorduk ki ... Kuzum, bırak, biraz 
egendi G" 1 · d h kt 1 }l\t\a\{] • oz erınde alevler, a a böyle k.aranlı a otura nn ... 

da arında alevler vardı .. O an· Böyle karanlıkta yalnız seni görü· 
, rene ak' Şa ~- e ı diye olmuştu. yorum da, daha çok benimsin sa· 

asır Yaldqtı: nıyorum. Biraz daha böyle karan· 
kö~"i; Nerelerdesiniz?... Ben sizi lıkta oturalım minik anneciğim .. 

y~ ~oksunuz zannettim. Batını Şadiyenin dizlerine da • 
~ea•ut~ne, kavu~t~ğu i~in öyle yamııtı; gözlerini kaldırmış yüzü· 
dı. akıyordu kı, Şadıye titre- ne bakıyordu. Şadiye iğildi, Seni· 

- Ne hayı alnından öptü, saçlarını ok -
...... uzun .,,._ d .. .. d 
•Qı!tik ... Di -.uuan ır gorupne· §& 1• 

te, ilk d dar Hanım davet edin· Bu genç kızın gözlerine dala • 

Ş . efa. sevindim. Lilte, ruhuna nüfuz edebilse, bu 
a.d1ye g"l" tOıler h u uınsedi. Bu samimi fcfkat, bu muhabbetle, gönlündeki 

tylardırruk~nu olquyordu. Uzun acıyı unutabilseydi ... Nasır, birden 
Öılenı. ' 1 onu, eakisi gibi, kimse bire çarğılmıf ve gihnişti. Bu bot· 
d 

1Yor Özled'"'' · ·· · 1 d l \t, Bird ' 1gın1 soylemıyor - hık Şadiyenin gön ün e sız ıyor -
bitaı en, aklına Muhsin Beyin du 
llı2 .. b~~elki sözleri geldi· "Kar•ı- Gideceği gün, Nasıl'ın titriyen .. ır .. · 'S' 

la:yık old~i:ı biri çıkacak ve size, sesi kulaklarından gitmiyordu. 
filaır nuz hayab verecek.,, Veda ettiği zaman gözlerinin ya • 
_ 8. sordu: §ardığını görmü§tü ve hala görü -

ırdenbire n d" " d" .. ? yordu. - S . e U§Un unuz ... 
Bey, ln:1neinıi düşündüm Nasır Neden bir türlü o ayrıldrkları 
tnaıı e'• 

11 kar ı mda, uzun za· son günü unutamıyordu! Neden 
uOrtn.cd'"'• b ~ çok . .•gı ir dostunu görün· her gün, her saat, her dakika Na · 

- S' Vınıyor. sırı hatırlıyordu?. 
l'nin oİ ııe Ç{)k teşekkür ederim. E- Birden Scnihamn sesi duyul· 
~tlicill~ni ~i heni arkada§ telakki du: 

Ne
11 

Çın !erefleniyorum. - Minik anne nerelere gittin 1. 
l'ak . rın stö 1 . . . . b-1-

euıc··· ı. erımn ıcme a.Ka· - Buradayım yavrum. il! : -
· -. .Dün d · - Evet burıı<laşın, buradasın 

•ıı kald Ya a yegane arkadaşım ama aklın uzaklarda.. Sa larımı 
ttıa.ıı fl·ırnız. Burada olduğunuz za. 
ı:.ı'tt·.. 1 e ender .. .. .. y 
ı.. ıgi • goru~oruz. a 

nız zanıa .1 

-. R: n ne olacak? .. 
d ıca. ed · en hah erırn, şimdi gitmem-

:ıet-e .. .._'il.• ... Yınn. 
'leden? 

1.. -1<orku
00 

~dar rok Yorurn da. ondan. O 
llkt ;,' rezd' 
L &lanbutd un, dolaJhm, ki ar· 
OiU~orurn D an uzalda§makta.n kor 
" 1 • a.ha 1 • e • içim. Yo a çıkmadan ev-
•tlerden : da.uaıda ikaphyor. Bu 

-. "_ aıgeçınek istiyonrm 
d ~~ai · · · 'Uıuı. !ınızden ç.ok memnun-

.ı.. -. [yet b• 
~"" Lt ' ır zarn -... ~at~ a.n memnun-
~ndu- .. geçen ıuı bile mem· .. ,, Çunk·· a· u .• 
\>11..._ ıraı •ustu 1 

-.Q elli: ' anı kırııarak de-

-. ç·· 1~. h· un~u 
ıç değitllt. 0 Zl\.ltulnlar hayatım 
''hı tar ıyecek sanıyordum. ya· 
d.'n teç~~ı değittirnıek aklım • 
~~den dö~;~du .. Aına artık fik -
ii~' bir f'k' um ... Sa.kın hakkımda 
l'l, ı ır bestem . 
~ llllarrın 

1 
eyın... Fakat 

~ünüyorsun. 

Şadiye, sanki aklından geçen· 
leri Seniha okumuş gibi titredi: 

- Dalmışım yavrum; işte gel· 
dim. 

- Bir daha uzaklaşma .. kıska· 
nıyoru..-n ... ceni kaybe:lecekmitim 
gibi geliyor. Kuzum minik annem, 
beni üzme ... · 

- Seni üzmiyorum yavrum. 
Dünyada bir sevdiğim sensin. 

- Hayır, artık değil.. Buraya 
misafirler hücum etmiye baılıyah
danberi, seni benden uzaklaıtırı

yorlar. Herkes seninle m~gul olu
yor ... Ben kıskanıyorum ama, ifti· 
har da ediyorum ... Hem aana min
nettarım. Babam bile senin sayen· 
de beni seviyor. Ona, beni sevme
•:ni öğrettin ... Artık bir kızı oldu
ğunun farkında ... Bana çok büyük 
iyilikler yaptın Şadiye, buna mu • 
kabil ben sana hiçbir teY yapamı-
yorum. 

(Devamı \'U) "~~%·rna kız: uyor ki zengin ol· 
•da.tile Yorum. Zengin olup ============== 

......_ s· Yatanıak " l b' B" k t"l •• eıit 12; azın . guze ır fey. ır a l uç seneye ve 
ı>a eltainiz B v~ ıra.de sahibi bir 1000 liraya mahkum oldu 

dukları karşılıklar 

Hat - Sınır, sıra, değer: 

Sının aşanları uslandınnak ge
rektir. Ben sıramr gözetirim. Et
liye, sütliye kmışmam. Herkes de
ğerini bilse i~ler daha iyi yürür
dü. 

Helecan - Çarpıntı, yürek oy. 
naması: 

Suçumu duyacaklar diye çar
pmtrm arttı. Yüreğin oynamasın 

sana ~öyliyeceklerim o kadar kor
kunç değil. 

Halef - Art (Kitabül edrak) 
yer tutma: 

Ahmet babasının yerini tuttu. 
Hareket - Kımıldanma, tep • 

renme, oynama, gidi§, coşkunluk: 
Orada bir gev kımıldanrvor ne 

;> • • 

olsa gerek. T.?preşip durma. çocu-
ğu uyandıracak.c:ın. Tirenin gidiş 

çam çaldı. Ortadaki bu çoşkunluk 
da ne? 

Harim - Avlu: 
Caminin avlusunu kirletme. 
Hazakat - Ustalık: 
Hekiıı1 çok ust:ılık gösterdi. 
Hesap - Sayı: 

Sayryr şaşırdım kaldım. Bil
mem ne yapacağrın? 

Hiddet - Keskinlik, sertlik, 
öfke: 

Keskinlik gösteren kendine e
der. Sertlikle çocuk yola gelmez. 
öfke ile kalkan zararla oturur. 

Hilaf - Karşı, yalan, aykırı: 
Söylediğim yalansa karşılığına 

boyun eğerim. Düşünüşün çok ay
kırı. 

Hirfet - Zanaat: 

Zanaat adamlarının bileklerin
de altın bilezik vardır. 

His - Duygu: 
Duygularım beni hiç yanılt

maz. 
Hitap - Söz yüneltme: 

Sözü kendi:;ine yüneltmeme al
dırış etmeden yüdürü gitti. 

Hitabet - Güzel söz söyleme: 

Güzel söz söyleme her kişinin 
kart değildir. 

Hizmet - it, İf görme: 
Sana iş göreyim diye nelere 

katlandım !. İşten geliyorum çok 
yorgunum. 

ilk tedrisat müfettişlerinden Tev
fik beyin bulduk/an karşılıklar 

Kahir - Ezici. Kail - Söyli • 
yen. Karar - Durma. Karz - Ö· 
dünç. Kast - Tasarlama. Kasvet 
- Ağırlık. Kubbet - Yuvarlak. 
çatı. Kudret - Güç. 

Nağme - Ses. Na§ - Ölü. Na· 
sip - Pay. Nefaset - Güzellik. 
Nefer - Tek kişi. Nifak - Boz -
gunluk. Ni8ap - Kerte. Nizam -
Düzen. Nutuk - Söz . 

Fark - Ayrılık. F arzetmek -
Sanmak. Saymak. Fasile - Soy. ltır:yorın. u ıatediğiniz ıeyi ya-

' U!unuz? .. 
"'- lia.Yatta b 
}' t, ki a.zirn ~zan öyle istekler 

<>r li ve ıre.d ·1 .. 
i~i~ em insan ....... ed ı e erıı~leıni-
k lle Ya. ' .......... ele erıtmek 

Tarla batında Dimitri Efendi Feza - Boşluk. Fazla - Artık. 
isminde birisini bıçakla öldürmek- Feragat - Vazgeçme, El çekme. 
ten suçlu Mehmet Şaban Efendi- Fert - Tek kifi. Fesat - Karışık· 
nin muhakemesi, İstanbul ağır ce· lık. F esh - Bozma. 

e,lire ..... · t>tnaaı lazım geld' w. • 

.. ,•Yor k' ıgtnı nu ı ... 
~ lefer Şad' 

.. öıu11~ r.. •:e cevap vermedi. 
aoı)~ 'l"IUh111n be 'l' . ..... Onlar b Y ı l§lı. Yan 
'"'tılttı a akıyo d K 

(! lflı. 'Yüt" ,_ .r u. atları 
~~diye lu eıs;tnniıti. 

, uau ca. 
'liakk · .... ınız v .. r .. 

f 
uıye ..... guç fey •. 

aıı lnrrrlda 
ll ~ kttdtnn nrp, Muhain Beyi 
?:aJtl~. aınak için Nasırdan 

za mahkemesinde dün bitmi§tir. Mebhut - Şaşkın. Mesela -
Muhakeme neticesinde, Dimitri Netekim. Metbu - Uyulan. Misal 

Efendi tarafından döğülen Şaban - Örtıek. Mübrem - Mücadele • 
Efendinin, cinayeti dayak yeme- Diditme. Müphem - Belirsiz, yarı 
sinden müteessir olarak itlediği kapalı. Müsmir - Verimli. Meb· 
anlD.Jılmıf, tahrik edildiği kabul e- lağ - Para. 
dilmit, Yatı da küçük olduğundan, Hapt - Susturma. Hacim -
hakkında üç sene ağır hapis cezası Yer. Hail - Engel. Haiz - Ka -
verilmittir. zanmıf. Hami - Koruyan, arka. 

Suçlu, ayrıca Dimitri Efendinin Harç - 1ı. Haslet - Y aradılıf, 
varislerine bin lira tazminat öde- huy. Hasta - Hazan - Güz, yap 
yecektir. l rak dökümü. Havi - Dolu. 

Abes: Boş - Abus: Çatık. A -
cayip: Şaşılacak şey- Acaba: Öy 
le mi- Acele: Davranma. Acemi: 
Öğrenen- Aciz: Beceriksizl~k -
Adalet: Doğruluk - Adet: Alış -
ma, görenek - Adeta: Enikonu -
Adi: Bayağı - Afiyet: Sağlam · 

Irk. 
Jstanbul 16 ıncı mektep Jıocala
nnın bulduk/an karşılıklar 

Abes: Boş - Abus: Çatık -
Acayip: Şaşılacak şey - Acele: 
Cabuk - Acemi: Cırak - Aciz: - -
Beceriksizlik - Adalet: Doğruluk 
- Adet: Görenek - Adeta: Eni· 
konu -Adi: Bayağı - Afiyet: 
Sağlık. 

lıttanbul 18 inci mektep lıocala

rrmn buldukları karşılıklar 

Haber: Ses - Hadise: Olağan 
- Hafıza: Saklayıcı - Hakim: 
Söz kesen - Hakimiyet: Söz üs· 
tünlüğü - Hal: Görünü' - Halis 
Öz - Hasılat: Verim - Hassas: 
Duygulu - Hatır: Saygı - Hatı· 
ra: Gönülde kalan. 

Jstanbul 42 inci mektep hocala
rının buldukları karşılıl•lar 

icabet: lst~kli gitme - ihtilaf: 
Anmak - ihtikar: Değersiz ka • 
zanma - ihtimal: Belki ummak·· 
ihtisas: Duyuş - ihtiva: Kapla • 
mak - İhtiyaç: lstek -

ilk tedrisat müfettişlerinden Zi
ya beyin bulduğu karşılıklar 

Efsane: Uydurma, masal - E
hemmiyet: Değerlilik - Ehil: Be
cerikli - Elbet: Belki - Elim: 
Acrklı-Emanet: Tutum, karşılık, 
tutku - Emare: lz, belirti - E • 
mel: lstek, dü§ünce, dilek - E • 
min: inanılan, korkusuz, sakhyan 
- Emniyet: İnanmak, korkusuz -

luk. 

Jstnnbul 12 inci mektep hocala

rının buldukları kar:ılıklar 

lhtif al: Saygı, anması - lhti • 
mal: Olabilir - ihtisas "his,, ten: 
Duyma - İhtiva: içine alma -
İhtiyaç: Yokluk - ihtiyat: Hersi· 
ni gözetme - ispat: Varetme -
itham "ittiham,,: Suçlamak - İt
tihaz: Edinme. 

lslanbul 46 mcı mektep hocala· 

rının buldukları karşılıklar 

Adap: Saygılar - Aferin: Al
kı§, varol, yafa- Afet: Y rkun, Bü 
yük acı -Agah: Belli, uyanık -
Ahenk: Dü2en, dirlik - Alayiş: 
Gösteriş, yalancı süs - Alet: Ava· 
dan-Aman: Zorlu, güçlü- A • 
mir: Buyuran -Asayiş: Korku· 
suzluk - Asude: Kaygısız - Ati: 
Gelecek - Ayin: Dermek - Ay • 
na: Gözgü- Azade: Bağsız, uzak 

/stanbul 19 uncu mektep hoC'ala
rımn buldukları karşılı/dar 

Hacim: Yer büyüklüğü - Ha· 
il: Ayırma - Haiz: Varlık - Ha
mi: Koruyucu - Hapis: Kapan -
mak - Harç: Bozma - Hasar: 
Yıkılan - Haslet: İyi - Hasta: 
Kırıklık, kırgınlık - Hazan: Dö • 
küm, biten - Hazine: Varlık ku · 
yusu - Havi: Kaplamak. 

lıtanbul 51 üncii mektep lwcala
rmın buldukları karşıl!klar 

İcabet: Varmak - ihtifal: Say 
gılamak - ihtikar: Olurundan 
çok - İhtimal: Olabilir - lhti · 
sas: Duyuş - ihtiva: Alan ·_ ih
tiyaç: Yokluk - ihtiyat: Yedek· 
ispat: Varetme - ittihaz: Edin • 
me. 

Ica~et: İstenilen şeyi yapmak 
- ihtifal: Ölü için, acıklı tpolan -
tı - ihtikar: Değerinden fazla is· 
temek, dolandırmak - ihtimal: 
Olabilir - ihtisas: Duygu - ihti
va: Alan - İhtiyat: Önceden dü -
~:inme - lspat: Meydana çıkar· 

mak - ltham: Suçlu çıkarmak -

lstanbul on yedinci mektep hoca
larrmn buldukları karşılıklar 

Can: Yaşayış, yürek, öz - Ce
fa: Hırpalanma - Cehit: Savaş -
ma - Cehennem: Korevi - Ce -
ladet: Korkusuzluk- Cemaat: 
Topluluk - Cemile: Yarenlik, gö· 
niıl alma - Cemiyet: Demek -
Cenaze: Olü - Cenin: Döl, dü -
ştll: 

lsianbul 40 ıncı mektep lwcala
rmın b11lduklar,ı karşılıklar 

Abes: Çirkin-Abus: Suratsız 
- Acayip : Şaşılacak şey - Aca
ba: Ne dersin - Acele: Tez, ça -
buk - Acemi: Çırak - Aciz: Be
ceriksiz - Adalet: Doğruluk -
Adet: Görenek - Adeta: Bayağı 
- Adi: Bayağı - Afiyet: Sağlık. 

Eyiip 36 ıncı mektep hocaları

nın buldukları karşılıklar 

Habit (hapt): Susturmak, boş 
kılmak, çürütmek - Hacim hac.m 
Büyüklüğü - Hail: Arayı kapa -
yan - Haiz: Taşıyan - Hami: 
Koruyan - Hapis (haps): Kapa -
tılma - Hasar: Yazık olmak -
Hasım (Hasın): Yav - Hasta: 
Sayrı - Hazan: Yaprak dökümü 
çağı - Hazine: Ambar - Havi: 
İçine alan, kaplıyan. 

lstanlml 7 inci mektep muallim

lerinin buldukları karşılıklar 

Gadir: Yazrk - Gaflet: Dal· 
gmhk - Gaile: iş çokluğu, sıkın
tı - Galebe: Yenmek - Gani· 
met: Beleş - Garaz: Öç, hınç -
Garip: Yabancı - Gavamız: De· 
rinlik - Gaybubet: Yetirmek -

Gaye: Son - Gıda: Azık - Gı • 
na: Zenginlik, yetme - Girdap: 
Su döneği - Gurur: Böbürlen • 
ııne - Günah: Suç -

lstanbul 15 inci ilkmcktep lroca
lannın buldukları karşılıklar 

Paye: Basamak - Pejmürde: 
Solmuş, kılrksız - Pençe: Taban 

- Perhiz: Sakınma - Perver: Se 
ver - Perişan: Dağınık - Peşi -

man: Tasalı - Peşin, pişin: Ön• 
ce-

lstanbul on ikinci mektep hoca

larının buldukları karşılıklar 

Tabi: Uyan - Tabut: Dört kol
lu - Tali: ikinci - Tarih: Geç

mişler - Tecil: Sona bırakma -
Tedip: Uslatmak - Teemmül: O· 

lurunu düşünmek - Teenni: Ya • 
vnş yavaş - Teessür: Acınmak-

T cessüf: Gücenmek - Teessüs ~ 

Kurulmak - Tehir: Geri bırak· 

mak - Tekit: İkinci anlatmak -
Telif: Uydul'mak - Temin: Sağ-

lamlaştırmak - Tesir: Dokun • 
mak. 

lstarıbul 2 inci nıcl:tep hocaları
nın buldııklal'.ı karşılıklar 

Farzetmek: Öyle saymak, tut• 
mak - Fesahat: Açık söz - Fa• 
sile: Soy - Fetanet: Derin anla • 

yış - Feza: Boşluk - Felaket: 
Kara gün - Feragat: El çekme -

Fert: Tek - Fesat: Bozukluk -
F esh : Bozma1.. 
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Bulgaristandaki fabrikalar apaçık ça
lışabilmekte idiler. Malumat alınıyordu 

Radomir fabrikası geçen teşri· leyiniz. 76,363 malları bugün al· 
nieveldenberi çalışmaktadır. Faa - dık. vesaire ve~aire .. 
liyetinin iki ayı zarfında 1500 ki· Kaçakçdar bu şifre sayesinde 
lo eroin imal etmiş ve bunu Al - istedikleri gibi aıuhabere ediyor. 
manya ve Fransaya, bilhassa Ham Kendilerinden başka bir kimse 
burgla Marsilyaya kaçırmıştır. bu ıifreyi anlıyamadığı için işle· 
Hamburga giden Amerikaya, Mar rini mükemmel bir surette idare· 
silyaya giden Mısıra ve uzak şar - ye muvaffak oluyorlardı. 
ka gönderilecekti. Beynelmilel şebekenin başlıca 

Bu fabrika ayda 750 kilo imal idare merkezlerinin telgraf adres· 
ettiğine göre onun bir günde yap· 1 leti de tamamile elde edilmiş bu· 
tığı eroin üç milyon tiryakiye kifa· lunu;•cr. 
yet eder. Parizte ikamet eden Mösyö Ro-

Bulgaristamn bütün afyonunu mar.ın adresi ''Romzaha,, idi. 
bu fabrikalar istihlak etmektedir. Ayni adamın lstanbuldaki ad· 

Bu fabrikadan başka Bulgaris· 
tanda Taranto ailesine ait bir fab· 
rika vardır. Beş altı aydanberi fa
aliyete geçen bu fabrika evvelce 
İstanbul fabrikalarında çalışan bir 
Fransız kimyager taraf mdan ida • 
re olunmaktadır. ismi de "Dimo • 
go,, dur. 

Bulgaristanda Anofi biraderle· 
rin de küçük bir fabrikası vardır. 
Şikilli isminde bir macar da bir 
fabrika tesis etmiş ve evvelce E • 
yüp fabrikasında çalışan Agobu 
fabrikasına tayin etmiştir. 

Bulgaristanda yapılan uyuştu • 
rucu maddeler evvela Viyana, Mar 
silya, Berlin ve Hamburg tarikile 
Amerika ve uzak ıarka; Selanik, 
Atina ve Kıbrıs tarikile Mısıra 

gönderilmektedir. 

B:Jlgaristanın bu işten vazgeçi· 
rilmesi için bu sene mühim teşeb· 
büslc;· vukubulacaktır. 

Bununla beraber, bu afetin. 
kendini öldürmeğe başladığını 

gösteren delail de vardır. Çünkü 
rekabetler şiddet bulmuş, kazar.ç • 
lar gittikçe azalmıya, her tarafta 
takipler şiddet kespetmiye, kaçak· 
çılrk aleminde anarşi kendini gös· 
termiye, kaçakçılar biribirlerile 
hırlaşmıya başlamış bulunuyor. 

Bunun neticesi olarak bu af e~ 
kendi kendini öldürmiye başlamış 
bulunuyor. 

Bulgaristan bu sene milletler ce· 
miyetinde şiddetli hücumlar karşı· 
sında kalacağı için onun da taki -
bat itine ehemmiyet vermesi bek· 
leniyor. 

-7-
Kaçakçıların şifresini başından 

sonuna kadar nakletmek hem 
hem uzun sürer, hem de karii a· 
lakadar etmez. Fakat kaçakçılık 
ıebekesinin nasıl çalı§tığını gös· 
termek için bunlardan bir kaç nü· 

• 
mune göstereceğiz: 

resi T olı.1.mikcındı. tlyapolosun 
Paristeki ad: esi "Kövüler,, di. 
Bunların bun" benzer telgraf mer· 
kezleri Şanghay, Atina, Berlin, 
ve Nibohave11de idi. 

-8-
Uyuşturacu maddeler kaçak· 

çılığını tahdit için yapılan taki· 
batın ortaya çıkardığı en mühim 
şebekelerin biri de Mısırda yaka· 
lanmıştır. Russel paşanın bile se· 
nelik raporunda bu ~ehekeyi ida· 
re eden adama, "kaçakçılar kra • 
h,, ünvanını vermesi, onun mahi· 
yeti hakkında bir fikir vermeğe 
kafidir. 

Mısırın kaçakçılar kıralı "Meh
met Mustafa Nafi,, nammdadır. 

Fakat kelli f elli bir müılüman 
adı taşıyan bu adam aslen lspan· 
yoldur. Ve İspanyanın oldukça ta· 
nınmış asil ailelerinden birine 
mensuptur. Bu İspanyol ailenin bir 
kısmı, epice bir zaman mukadde· 
ma Mısıra hicret ederek orada 
yerleşmiş ve orada Müslüman da 
olmuştur. 

Mehmet Mustafa Nafi de bu 
ailenin varisidir. 1881 de Ka.hi
rede doğan Nafi, bir çok lisanla· 
rı mükemmel bilir, mükemmel 
konuşur, her lisanı o lisanın asıl 
sahipleri gibi ıöyler. En iyi ko
nuştuğu lisanlar İngilizce, Fransız
ca, Almanca ve Türkçedir. Arap· 
çayi, her Mısırl~ gibi mükemmel 
bilir. 

Hayatında ilk iş olarak Mısır 

demiryolu idaresinde çahtmrş 
"Nafi,, kısa bir zaman sonra bu 
işten ayrılmış, ve zekasından, bil
gisinden gayri meşru bir surette 
istifadeyi karar laıtırmış. Ve der· 
hal beynelmilel bir şebekeye gir· 
meğe ve çahşmağa muvaffak ol. 
muştur. 

Nafi, bu şebekeye girdikten 
sonra Mısırdan l<alkarak Suriyeye 
geçmiş, orada bir çok dostlar edi -

7,500 lli (llyapulos Birader· nerek onların Ja yardnnile kaçak· 
ler) . 75,257 Taranto {Eyüp fab· çıhk işini ilerletm:?ğe muvaffak 
rikası). 75,258 Mişiler. 75,505 olmuştur. Oııun bu sırada yaptı· 
yüzde otuz nispetinde karışık ero· ı ğı esrar ~açak~ılı~ı idi. Ov zaman 
in. 75,506 yiizde otuz beş nispetin· Mısırda tıryakı~enn aradıgı, .p~ra • 
de karışık eroin. 75,632 Şarki As· dan ~ınmadıgı ma~de bu ıdı. 
ya Nakliyat kumpanyası. 75 636 Nafı 1912 de Surıyeden Mısıra 
Kanada Pasifik hattı. 75,819 Elbi- dönmüş ve zekasını başka bir sa-

hada kullanmağa ba§lamıştı. se bavulları. 75,823 camdan ça· 
(Devamı var) 

naklar. 75,825 petrol tenekeleri. ============== 
76,231 parayi Londraya gönderi· 
niz. 76,233 para göndermeyiniz. 
76,230 parayi Amerikan ekspresi 
bankasından alınız. 76,340 hesabı 

behemehal gönderiniz. 76,330 he· 
sabı telgrafla bildiriniz. 76,356 
mal göndermeyiniz, malUınat bek· 

Saatte 682 kilometre 
PARIS, 27 (A.A) - Beyne!· 

milel tayyarecilik federasyonu 1-
talynn küçük zabitlerinden Angel· 
lo'nun kazandığı 682ı8 kilometre· 
den ibaret dünya sür' at rekorunu 
tasdik ebniştir. 

Belediyenin düzeltmesi 
lazım gelen işler 

Mersinden yazılıyor: Türkiye
nin en i~lek limanlarından biri o· 
lan ve geniş hinterlandı dolayısile 
yüksek bir istikbale nmazet bu
lunan Mersinde maalesef bir çok 
noksanlar göze çarpmaktadır. 

Mersin, vakit vakit ecnebi seyyah· 
ları tarafından ziyaret edilen bir 
yerdir. Gerek, bu sebeple, gerek 

}halkın ubhhahti11n~ında bu noksan. 1 K~ys~rid;;3 rti&a-;.. mera;(;...inde bulunan hUkQmet 
ann ve u a erın evamı ma· al 

zur görülmez. Bu noksanlardan KA YSERI, 23 (Hususi) - 23 Gürbüz gençlerin, • İ 
en fazla göze çarpanlarından bir nisan çoşkun tezahüratla tes'it iman ve kudret parhyaD bit 'j 

edilmittir. Yapılan büyük teza • • 1 .-J,tl kaçım zikredelim: re ile resmi geçıt er yap•,. ·" 
hüratta kumandan Nafiz Paşa, GellS' 

Evlerin hemen % 90 mnda tün halkı c--turmu .. tur. 
Vali Nazmi bey ile meb'usumuz -~ ~ çeıme vardır, çe~.melere gelen bu 

su Tarsus çayından alındığı için ·~aşit beyler de bulunmuştur. çok alkıtlaımııfbr. 
yağmurlu zamanlarda ve karlar 
erimeye başladığı vakitlerde çeş
melerden adeta çamur akar. O 
halde ki içmek ve yemeklerde 
kullanmak değil, hatta el, yüz ve 
çamaşır dahi yıkanmaz. Esasen 
yağmursuz zamanlarda da şehre 
kadar açıkta gelen su, köylü tara
fından yer yer bulandırılmakta 
ve bulaştınlmaktadır. Hatta bu 
yüzden Mersinde dizanteri ve ka.. 
ra hüm.~a beledi bir halde hüküm 
sürmeldedir. 

Halk 25 - 28 selabet derece· 
sinde olan kuyu sularını içmekte
dirler. Hal ve vakti yerinde olan· 
lar ise lstanbuldan damacanalar
la gelen suları kullanırlar. 

Şehrin iskeleye civar sokak ve 
caddelerile kışla, istasyon ve has· 
tahaneye giden caddeleri istisna 
edilirse diğer cadde ve sokaklar 
kaldırrmsız kalmıştır, bunların 
bir çoğundan kışın araba ile geç. .. 
mek mümkün olmaz. Hatta bir· 
çoğunda piyade kaldırımı dahi 
yoktur. 

Şehrin muhtelif mahallerinde 
:ıu birikintileri kurbağalara me· 
ce teşkil etmektedir. Bu asır • 
da Mersin gibi işlek bir limanda 
kurbağa seslerini işit.mek ne ka
dar acıklıdır. 

Belediye; tatlıcı, fırıncı ve 
bakkal gibi esnaf dükkanlarının 
önüne camekan yaptırmakla i~ini 
bitirmit zannediyor. Halbuki 
iklim itibarile bu dükkanların 
kapıları ve ekseriya camekanla
rının bir kısmı acık bırakıldığın . 

dan, sokaktaki ·t~z, toprak ak· 

tama kadar dükkanlarda açık bu· 
lundurulan helva, pekmez, kuru 
meyva ve şeker işleri gibi pişiril
meden yenen mevaddı gıdaiye 
üzerine konmaktadır. 

Süpürüntü arabalarının üstü 
açıktrr. Bir taraftan süpürüntü 
toplanır, diğer taraftan yel gelir 
savurur. Bundan başka; süpürün 
tüler gündüz sabahleyin topla
nıyor. Günün diğer zamanların· 

da da hayvan pisliklerini veya Ur 

fak tef ek süpürüntüleri toz top· 
rak kaldırarak süpürüyorlar. 

Göze çarpan sokakların sabah
ları süpürülmesine rağmen cad· 
deler harici evlerin önü ve bot ar
salar mezbele halindedir. Bele -
diyenin süpürüntülerinden bir kıs· 
mı da Liman Şirketi dairesile 
Sahil Sıhhiye merkez tababeti Ö· 

nünde deniz kenarına dökülmek -
tedir. Bu daireler yolcu iskelesi 
civarındadır. 

Bir çok bakkal ve manav dük· 
kanlarında ve daha garibi bele· 
diye memur kulübesinin bulundu· 
iu sebze balındaki bir kıımı esnaf 

K~tahyada 23 Nisan 

l.~ 

Kütahya f~rk~ ·binası önUnd~~-H-..İil~ Kadri 8.t 
nutkunu söylerken ••• ~· 

KÜTAHYA, 23 (Hususi) -1 bir nutuk söylemiş ve halk , 
Milli hakimiyetin kurulduğu 23 fmdan çok alkıılanmıttı1'' , 
nisan coşkun bir heyecanla Kü· merasimde vali Sa ip F ehiıP ~ 

· ı · 1- • 1 • • ' ,.1t• tabyada tea'it ecHbiştir. • • -· •v•"' •• ..... 7"' vıt:a • 

Sabahleyin fırka binası önün • kam da hazır bulunuyord\l~J 
Merasimden ıonra me wJ 

de toplanan ilk, orta, lise talebe· ~-ve jandarma taburu maJ y 
si ile bütün Kütahya halkına hi· l 'le bir resmi geçit yapmış ar 1~ taben (Kütahya) gazetesi müdü- tarafından çok alkışlanın!!,. •• 
dürü Halil Kadri bey çok beliğ ı•• 

Erdek denizinde bir kaza Bursa sergisi hazırlı1'1~ r.e 
Bir kaç gün evvel Erdek körfe· 

zinde bir kaza olmuştur. 
22 nisan ak§amı Erdeğe git· 

mek üzere Paşa limanından çıkan 
ve içinde üç kişi bulunan bir ka· 
yık bahanın birdenbire fırtına· 

ya çevirmesi üzerin~ Erdei!e ya · 
kın yerde iki parça olmuş ve için· 
dekiler denize dökülmüş~üı.-. Üç 
kişiden ik~si yüzerek sa~ile çık. 

mış diğeri bir müddet kayf~\'. dire· 
ğine sarılı olarak deniz ortasın· 
da kaldıktan sonra kurtarılmış· 
tır. 

Milas yolunda bir kaz., 
Muğladan Milasa hareket eden 

ve içinde beş yolcu bulunan te · 
nezzüh otcımobili bütün süratile 
yoluna devam ederken direksi· 
yonun bozulması n.eticesi olarak 
uçuruma yuvarlanmış ve yolcular 
muhakkak bir ölüm felaketinden 
kurtulmuşlardır. 

Vak'ayi haber alan vilayet 
zabıtası derhal kaza mahalline 
bir imdadı sıhhi makinesi gön
dermiş ve yolcuları alıp avdet et· 
miştir. Şoför hakkında tahkika -
ta başlanmıştır. 

======================== 
dükkanlarında ayarlı dirhemler 
yerine taş ve nal parçaları kulla· 
nıhyor. 

Noksanların düzeltilmesi için 
görülmesi, gösterilmesi lazımdır. 

Mersin belediyesinin de hüsnü ni
yetile çalıştığı muhakkaktır. Be· 
lediyemizin bu işaret ettiğimiz iş· 
leri de düzeltmek için çalışmasını 
dileriz. 

1 O temmuzda Bursa da ·~ 
kız muafüm mekteplerinde ~ 
cak olan yerli mallara ıtı rl~, 
dördüncü Bursa sergisi haı• 
ları devam ediyor. ,.r I 

Sergi için yapılacak dııde 'i 
fişleri hakkında bugünler 
karar verilecektir. ~ ~ 

Duvar ilanları için bir 1'~ ~ 
nek yapılmrştır. Bunlardall tJ". 
de Bursalı Cemal Nadir beY 1)1' 
fından verilmiştir. Resimde JI 
dağ, tarihi Bursa ve işli!eıı se1 
renkli olarak çizi)mişt~r~t, 
heyeti bu örneği çok bege rtotl ~ 
Duvar ilanından batka k• 
broşür de hazırlanmaktadır· ~ 

Balkan konferansı .de 
işleri komitesı s-Jlı~ 

ATlNA, 27 (A. A.) - ;teti', 
Konferansı deniz işleri koO' ti" 

·~ ( zası ilk toplantılarını Atı d• 1' 
ret ve sanayi odası salonun. ı,'tl 

1. jl . Jı' 
mışlardır. Bu zevat, mer.r~e et O" ' 

·ar :~ 
bulda bulunan Balkan uc . 9.,rr~ sı nezdinde bir deniz işler•.,, 
ihdasına müteallik nizaıtl ,.,.1 

tasvip etmi~lerdir. IJ,ı;/ 

Arnavutluk murah.ha5~J11' I 
seyrisefain şirketlerinın atıl ,e 
luk limanları ile muntaZ 

· tir· -~ 
yapmalarım teklif etnııŞ _ııb'j,ı 

Diğer memleketler ınıır de~~ 
rı bu talebten malumat k•f il'' 
)erdir. Bu talebi hükumetler _ .J 
direceklerdir. ~,J 

Yunan hükumeti, dii~ .,it' 
. f' bıt komıte azası şere ıne 

vermiştir. 



7 

- • ' •• • • • ' , •• f • • t . ı. . ,, 
,,~ -UZEL SAN "ATLA .. l:fl'im ---- - .. m 
~ 
~ 

r. 
Radyo 

llıısıııar · İçi neşnyab tanzim 
~ 11 ne yapıyorlar? 

)o aıe:~ınanJarda F ransada rad· 

~e b,,:::::ndan tikiyet edilmi-
."'1tız d nııı, bunun ilzerine 

ti.... ra yo . 
~· İçin t neşrıyabnın tan-
~· liüka eıebbtislere girişilm:ı-
• llQn llyibet, bu hususta bir 

Yiha Fr ısı haıarlamııbr. Ll-
lle ansız b' 

. '''İlmiştir 111' uslar meclisi· 
edılecekr ' Y•kında mllzakere 

8 ır. 

b u 16 'b 
't•e1c&1!~e ayb ~6re • Fransada 
~dyo 111 1

. . •glı bar yüksek 
UQ ec: ııı . . . tar llltcliıin aı!etkd edılecekbr. 

• Fra mıı aza11 olacak-
M... nıız hlik .. 
'"'ti lan'atlar umet teıkilitı, 
~tbuata b ~ilesseseleri ve 

Ctktir. Y~keclJıte temıil edi· 
tady0 P •ele radyo meclisi 
lbi rogra • 
.Ytıinde ab ınının heyeti umu· 

llaıaı etrn le enk ve tenevvD te· 
0111ıak •=z'f v~ tekerrlirlere mani 

8 ı eıtle rtk il f . 
1l rnecı· • mu e e br. 

tı!acak ol 11111 teşkili için çıka· 
}'osuna aı'tanf kanun, Fransız rad· 
il .. t. e11111 'b · ••Ue..: . cı etlerle radyo 
d, d • •nın t ._,_. . 
.a: ' lıtılctınııer~~·ı!en hakkın· 
...,, erı ıbtiva etmekte· 

BiiJiik • 
hır senfonik 

··ı. konser 
ta"h111 M 

terniYeti r.t uıiki ıaa'atklrlan 
~ba gij'116 •Yııın onuncu Çar· 
r '-tlik b. • Gıorya ıinemasında 
p~~ktir. ır B~enfomlc konser Ye-

'- fitte .... d' •enfonik konıeri 
llly • ... r ı". k 
) tUe b'ıt· dg'ı OQleri ınuvaffa • 
ı ır ı · · · dG!Qılf old .. gına geçen hafta 

'd llliiı ıuguanız ve latanbula 
ı 1 oan C 
d re etıne . emal Reıit Bey 
ıı''Q ba11c:

1 
kkbul etmiıtir. Bun· 

" ayda ~ ~h 0nıerde Mozart 
r~ • ~ ub t ' 

Çtları ert in ,.at.nacak 
)e~ı •rasınd ,_ .,. 
tır:, ile diyebil ~. ~ıyınetli ve 
t, l Ceınaı R ec~gımız beateki • 
b lltaae . eııt Beyin ' Ens· 
tf '' ISQJj 1 

l>Cl Parç111 d 8 hnda topladıiı 
ke 'Çalar •• 8 

1 çalınacak. Bu 
il,,' ''ta •lt.kçılar ağ çeker· 

calllij.. . . r dılenci "B b" 
c.ıı .... ıçı ''B " ' o, " '"'•er · '' • ay 

S tılllar; d' ram,, ve "Eyüp 
L eaıf . ,, ır. 
"h onılc k 
.... ,,et t onser 45 k' "J'k b' l\.on arafınd ~fı ı ır 
oı Ser r.t an verılecektir. 
•ca~ aestro A )ol 14 k su rnold Zirkin 

ltııı 01lıeı, 4 k_111•n, 4 viola, 4 vi-
.... •cak ontrbas V S b 
""I ' 'te . • U• 
~, l>rovay Yapılacak olan umu-
L Ytık, .. ka, lstanbu:un ... .k. 
"•ııı .. i'e . -usı ı 
ti d ~ltrile · rnınde tanınmış 
t t b , matbuat ü • ile._ u.una k m messılle-
ditet~ be111,:a . , memlekette, 
•tr h •leceğirniı ılk .defa olarak 

•tırla şekdde bir kon-
h nrnıı olaca'ttır. 
llU •• 

" €,!be ~nkü konser 
u, ( Ilı rne I' . 
•it' .\nd c ısı umumı r · · ıaıda re V 1 , e111 
Iİlik leşelckoıa'a~) ın himayesi 
btırn lllulıtelit b e en ( 160) ki· 
titat tı '-at 16 nxnk Koro be yeti 
Ctkr'o•uııda lk a Darülbedayi 
ı,.. ır ""' ı kon .. 
"'ri • "'-Onıere V . serını vere-
tdit: ~· ve fır ah B. • Cevdet 
tiıe lttır. Bu le ka erkAnı davet 
~ord· Grkçe onıer ınilnasebe
llae alcyan) E(U•llimi ( lstepan 
fıtıd'lıaııp P.t • tarafından kale· 

'" b 8Yeıtr (M l•rkıa) eıteıennı·o 1 anaı) tara-
laıa.ı· 1 16() k' . ıı 0 an ı Vatan 
',ı~edilecekt'.' tarafından te· 
, . ._ ' ır. Bund 
•ııı:le,d Ofen) d an maa· 

'-t11ie tQ Parçaı:n YeT diğer klA-
'diıec: ~alk tar'k ~rkçe. Er· 

ittir. lllerı teıanni 

- - ' :m - ..::= __ _ 

Eddirµır - -~ 

Muharriri 

• 

Bir Eser 
sözleri 

itkat edildi. Eser, rejimin kuvvetli 
bir tenkidi olarak kabul edildi. 
Beklemediği bu akibet, Aniante'yi 
hayretler içinde bıraktı. Bütün vic
danile, f atizmin bir felsefesini 
yapmak i.stemifti. Fakat vatandaş· 
ları bunu böyle kabul etmediler. 
Tehditler, hududu atarak Parise 
kadar geldi. Aniante faşizm düş
manı unvanını giymitti. 

,,. 1(. ,,. 

Montparnaue'ın aynası Selekt
in taraçasındayız. Haricin soğu· 

ğundan muhafaza eden tenteleri, 
· rüzgir takırdatıyor. Dıprda bul

' \ 

1 

M. Antonlo Anlante 
istiyorum. mitken, Aniante'nin bütün Türk 

Antono Aniante bizim için iki ressamlarına. kartı göaterdiği ali. • 
kere dtkkate ıayandır. O, bir kuv· kayı işaret edeyim. Filhakika Ha· 
vetli muharrir ve bir sanat nazari· le Asaf'tan ve benden bqka, 
yeciaidir. O, büyük bir Türk dos • "Jeune Europe,, galerisinde met • 
tudur, yeni Türkiyenin bir hayra· bur karikatüristimiz Sedat Nuri 
mdır. Bey, ve son zamanlarda, Bedri 

Aniante, muasır ltalyanın en Rahmi namınC:la liir genç eser tet· 
kuvvetli muharrirlerindendir. En bir etmişlerdir. 

var, hafif karı eritirken, barların, 
kahvelerin, panayır yerlerinin ma
vi, kmmzı, yeşil ıtrklarına ayna 
oluyor. Hale Asaf, Aniante ve 
ben; "Caf e • ereme,, lerin etrafın· 
dayız. Aniante'nin dizleri, irili u· 
faklı bir sürü kitapla örtülü. Onla· 
rı bana gösteriyor. Mütehevvir ve 
coıgun ltalyan simaımm ortasın • 
da, sevinçli iki göz parlıyor . 

- Bakın, dedi Aniante, büyük 
Gazinizin hayatını tetkik ediy<>9 
rum. Bu kitaplar ondan bahsedi
yorlar. Ben de bu büyük adamın 

misilsiz hikayesini yazacağım, yaz. 
maktayım bile. Bugün, Sakarya 
muharebesini yazdım. Ne asil, ne 
kahramanlıkla dolu bir tarih ya,,. 

w ' ragı o .... 

- Mustafa Kemali seviyor mu· mühim eserleri "Bellini'nin haya· Fakat bu yazıda, birkaç gün 
1 · · A · sunuz, dedim. tı., ve "Tarmina'nın son gece erı,, zarfında Antonıo mante'yi "Av· 

dir. Bu son iki kitap fransızcaya rupa muharriri,, derecesine yük • - Sevmek kelimesi hafif kalı· 
tercüme edilmit ve Aniante'nin selten edebi hadiseden bahsedece· yor, dedi muharrir. Onu, bu asrın 
timdi Franaadaki töhretinin ilk ğim. Hiç §Üphesiz memleketimiz· en büyük adamı telakki ediyorcm. 
baaamaklarını tetkil etmiştir. de de büyük bir alaka uyandıran O, tarihin kaydettiği nadir asker· 

Faşizm cereyanına bütün mev· "Mussolini,, namındaki eser, bir - lerden, kanun ve mantık adamla· 
cudiyetile ittirak eden Aniante, on kaç ay evvel Pariste Grasset tara· rmdan biridir. Mustafa Kemal is· 
senedenberi Pariste oturuyor. Bu fından neşredildi. Kitap; derhal mi bana gayriihtiyari en büyük 
müddet zarfında bazı ltalyan ga· büyük ve beynelmilel bir alaka u· İsimleri hatırlatıyor: Büyük Pet • 
zetelerinin ve hususile La Stampa· yandırdı. Bu alaka tabii evveli si. ro'yu, lskender'i, Napoleonu düşü
nın Paris muhabirliğini yapmıştır. yasi ve entellektüel muhitlerde be- nüyorum. Bu, hayranlığımın en 
Bu tehirden yolladığı siyasi mek· lirdi. Fakat eserin selis, herkesçe kuvvetli İspatı değil midir?· 
tuplar, hikayeler, gazetelerin en anlaşılabilece!< üslubu, onu halka· - Siz büyük bir muharrir ol • 
meraklı sütunlarını tetkil etmekte rasına da dağıttı. duğu.muz için bu hayranlık Türlde 
idi. Entellektüel beynelmilelliği ga Mussolini, dünya politikasının ri memnun edecek dedim. Ve e· 
rip bir efsun tatıyan Montparnas- mihverlerinden biridir, ve böyle minim ki kitabınız kuvvetli olacak. 
se, Aniante'yi cezbetti ve muharrir kalacaktır. Bu itibarla bir çok ta· - Kitabım canlı olaca.~, çün • 
bundan dört sene evvel orada "Jeu raftarları, bir çok da düımanları kü Mustafa Kemal'in ruhunu, şim· 
ne Europe,, galerisini açtı. O tarih vardır. Yazdığı eıerde Aniante, diye kadar onun hakkında yazı 
ten beri bu galeri, An?~nte'nin pek Mus:;olini'yi ne ifrat ne tefrit gözi· yazını§ olanların hepsinden fazla 
isabetli bir görüşle keşfetmesini le görmüş, fakat tam bir bitaraf- anladığıma kailim. "Kurulmuş bir 
bildiği genç san'atkarların bir oca- hkla, ltalyan haşvc~<ilinin hakiki mekan:zmayı bozup yeniden ya· 
ğı olarak kalmıştır. Artık galeri kara!derini çizmefie muvaffak ol • pan,, tahsiyetleri pek nadir taşı· 
müdürü olan muharrir, ilk defa ı:ıujtur. Bu itibarla eseri, ne kuru dıkları iki hassa Mustafa Kemal • 
olarak, methur ressamların eserle· bir biografi, ne de bi::- tarihtir, fa. de mevcuttur. Askeri ve siyasi de
rinin yanma, silik, fakat parlaya· kat faşizmin ve Mussolini'nin bir ha. O, yalnız düt:nan ordusunu b;r 
cak olan gençlerin eserlerini as • felsefesidir. Aniante, ltalyan dik • az sonra hezimete uğratacak ku· 
mıya cesaret ediyordu. tatörünün meziyetlerini söylerken, mandayı vermez, ayni zamanda, 

Bizim Hale Asaf ı Antonio Ani· beşeri kusurlarım da işaret etmiş· memleketin içtimai hayatına yeni 
ante gördü ve keşfetti. Bizde met· tir. bir hayat katacak olan kanunu da 
bur olan bu Türk kızı, bundan iki Faşizm hareketinin kuvvetini ve emretmeyi bilir. Biribirine ne ka · 
sene evvel Parise gittiği zaman ltalya için isabetini takdir etmek· dar zıt iki teY ! Mustafa Kemal 
tabii tanıl.mıyordu. Bu san'atkar le beraber Aniante bu hareketin harp meydanında'da, meclis kür • 
kızımızın taze ve zarif tahsiyetini müfrit harpçi tarafını zikrediyor, ıüsünde de büyükt~r ve dahidir. 
ilk gören ve onu tanıtmak istiyen ve faşist ltalyanın Avrupa sulbü • Bilir misiniz ki, milletleri çalka· 
o oldu. Galeri müdürü olmak sı - nü tehdit eder mahiyetteki hare • lıyan ve değiştiren büyük hareket
fatile Aniante bir kuvvetti, ve Ha- ketlerini şiddetle tenkit ediyor. )erin, içtimai, ahlaki, psikolojik 
le Asafı Montpamasse'da o tanıt· Bu kitabın ltalyada yaptığı te· manaları vardır. işte, şu veya bu 
tı. Montparnaaae diyor, Paris de - sir çok büyük oldu. Bidayette söy· vak'adan, filan veya filin hadi::e· 
miyorum, çünkü Montparnasse, ha' lediğim gibi, Aniante faşisttir ve den ziyade, bu manaları arama~< 
vaaı, mana11, sakinleri itibarile fa!izme bilfiil hizmet etmiştir. Ki· tarihçinin vazifesidir. Mustafa Ke. 
sanki ayrı bir diyardır. Monpar • lapta bariz bir surette görünen, malin Türkiyeyi deği~tiren hare· 
naase, Parisin özü ve gözüdür. O- ve muharririn Muasolini'ye olan ketlerin sadık tarihçesi çok kere 
nun. için, Hale Asaf yakında koca derin hörmet ve hayranlığına rağ- ı• yapıldı, ve yapılmıı bir teYi tekrar 
Panste de tanılacaktır. Sırası gel· men, Aniante "faşist,, unvanından etmem abeati. Ben kitabımda Türk 

Roçilt 
Fransız milli kütüpanesi
ne kıymetli bir koleksi

yon hediye etti 
Baron Hanri C:ö Roçift, Fransız 

mi li kütüpanesine çok kıymetli 
~ir kollel<sivon hediye etmiş
tır. Bu kolleksivo~un intifa hak-
i<~ gene Baı on ı ·, ·ri ciö RoçiJte 
aıt olacak, Fransız ıni!li kütüpa
nesi l ı o'leks ı yonu teşhir edecek
tir. Meşhur zenginin bu teberrüü 
geçenlerde Fransız maarif ve 
Terbiye nazırı Mösyö dö Monzi
nin yanmda Baron Hanri dö Ro
çilt ile milli kütüpane müdürü 
arasında imzalanmıştır. 

Bu kolleksiyon çok kıymetli 
bir elyazısı lrnlleksiyonudur, on 
dördüncü asırdan itibaren za-
~anımıza kadar yetişmiş meşhur 
kımselere ait beş binden fazla 
vesikayı ihtiva etmektedir. 

Bu kolleksiyonun tetkiki Fran· 
sız tarih ve edebiyat.na ait altı 
a11rlık kıymetli yeni ma:umat el
de edilmesine sebep olacaktır. 
Kolleksiyondaki elyazılan ara· 
sında Şarlken'in, birinci Fransva· 
nıo, Margrit d'Angulem'in, Lwz 
d~ Savva'mn mektuplau büyük 
bır kısım teşkil etmektedir. 
Rable'nin elyazıları da başlı ba· 
şına l:u meşhur muharririn lıa· 
yatma ait birçok no':daları ay• 
dınlatacak mahiyetle vesikalar• 
dır. Kolleksiyona ehemmiyet ka· 
zandıran başka bir nokta da 
içinde bir şahsa ait birçok ve
sikaların, bulunması, bu yüzden 
bir şahsın muhtelif zamanlarda
ki hayat ve ibt · sasının tetkikini 
miimkün kılmasıdır. 

Baron Hanri c.'ö Roç.ltin Fran
sız milli hütü panesine hediye 
ettiği lcolleksiyoo, mutahassıslar 
tarafmdan k1SJmlara ayrılmakta, 
tasnif ve tanzim o'unmaktadır. 
Hazirandan itibaren teşhir edi· 
lecektir. 

Tarih ve edebiyat meraklıları 
bu kolleksiyonun tetkikinden is
titade edeceklerdir. 

Baron Hanri dö Roçilt, sene· 
lerdenberi bu elyazılarım topla· 
mak için büyük emek ve para 
sarfetm •ştir. 

Darülbedayi san'atkarlan 
Anado u turnesine çıkmış olan 

Darülbedayi s1n'atkarlan d~n 
Konyaya varmışlardır. ürada 
birkaç tems:I verdikten sonra 
lımire {!İdeceklt'rdir. 

Varna tiyatrosu 
Varna son senl!ler içinde bil· 

yük ve güzel bir tira!ro binuı 
kazancı. içinde Varna belediye 
tiyatrosunun temsiller verdiği tu 
bınayı Varna belediyesı, beledi-
yenin mutat bütç~sine hiç yük 
olmadan yaptırmıştır. Belediye 
mec si kar11rile bazı eşya fial· 
terine bir ve iki h...vah!< pul ya· 
pıştm!ara'c top~anan para, tiyat· 
ı o bin:· sııım yapılmasına sarfe· 
dılmişt • r. 

ıı11wıımııı1H11111uıuıa1uınııım11tıımııınnHılfl11nn1111•1111mwıın1111m111H•ımM11ıu• 

inkılabının "ruh,, 
çalışacağım. 

unu anlatmağa 

:(.. 1(. ,,. 

Dev gibi gürleyen son otobüsler 
geçiyordu. Birer birer sönen Bul • 
varın gaz lambaları yaş kaldırım· 
larda sarı akisler yapıyordu. An • 
tonio Aniante'nin yüzüne baktımı 
Memnun, coşgundu ! 

Paris: 
rturullah Cemal 



Sayıfa: 8 VAKiT 

lbrahim Fazıl Beyin konferansı ..................................................................... ·-····· Soruyorlar: 
K .... k ' ti 60 uçu sana ar yıl içinde 40 istıkraz: 

350 milyon hangileridir ? 
Küçük san'atların Türklere ve 

Türk tabiiyetinde olanlara geç -
mesi zamanı yaklattığı için bir 
çok kimseler. bu san' atların han -
gileri olduğunu sonnıya başlamış
lardır. 

Bu hususla alakadar makam 
bir Jiste yaparak bunlara bildir -

miştir. Bu listeye göre Türklere 
geçmesi lazım gelen san' atlar ıun
lardır: 

Ayak satıcılığı, çalgıcılık, fo -
lografclk, berberlik, mürettiplik, 
simsarlık, elbise, kasket, kundura 

imalitçıl·~ı, borsalarda mübayaa
cıhk, devlet inhisarlanna tabi 
maddelerin satıcılığı, seyyahlara 

tercümanlk, inşaat demir ve ah -
şap unayi itçilikleri, umumi nak
liye vesaiti ile su ve tenvir ve tes
hin ve muhabere işlerinde daimi 

ve muvakkat İ§çilik, karada tah -
mil ve tahliye itleri, toförlük ve 
muavinliği, alelumum amelelik, 
her türlü müesseselerde, ticaret -
hane apartıman, han, otel ve şir -
ketlerde bekçilik kapıcılık, oda -
cılık, otel, han, hamam, kahveha-

ne, gazino, dansing ve barlarda 
kadın ve erkek hizmetçilik, bar o
yuncu ve şarkıcılığı. 

Kimyagerlik ve baytarlık. 
,,. . . 

icra Vekilleri Heyeti ~aran ve 
ruhsatı olmadıkça tayyare maki -
nistliği, pilotluğu, devlet veya vi -

layetlere merbut müesseselerle 
belediyelere merbut tesisat biz -
metleri de ecnebiler tarafından 

yapılamaz. 

Diğer taraftan Yunan gazetele
rinden bir kısmında görülen neş -
riyat buradaki Yunan tebaalı işçi
ler arasında günün hadisesi ola -
rak konuşulmaktadır. 

Yunan gazetelerinin bu neşriya
tına bakılırsa buradaki Yunan le· 
baalı işçilere teshilat bulunacak -
tır. 

Marangozlar heımen büyük bir 
ekseriyetle Yunan tebaalıdır. Ve 
bunların adedi 300 ü bulmakta • 
dır. 

Esnaf cemiyetlerinden bir çok -
ları yeni kanunda tereddütte kal
dıkl&rı noktaları iktisat V ekale -
tinden ıorınu,Iar:dır. 

Vekalet bunlara lazımgelen ce
vapları vermektedir. 

Bir şehiryah mektebindeki 
yolsuzluk tahkikatı 

Geçenlerde "Hakimiyeti milli
ye,, §ehir yati mektebinde bazı yol
suzluklar vukuuna dair maarif 
müdürlüğüne bir ihbar yapıldığı 

ve mektepte tahkikata haşlandığı 
yazılmıftı 

lhbari yapan anbar memuru Be
kir Efendi vekalet emrine alınmı~ 
ve bunun üzerine vilayet makamı· 
na müracaat ederek hiç bir suçu ol
madığı halde mazur edildiğini ile
riye sürmüştür. Bekir Efendi ver· 
diği istidada yaptığı ihbara ait 
tahkikat evrakının da aradan ay
lar geçtiği halde muamele görme· 
mit olduğunu ve meselenin bir de
f ada vilayet tarafından tetkik edil 
metini iıtemiıtir. Bunun üzerine 
vilayet, maarif müdürlüğünden 
tahkikat evrakının gönderilmesini 
istemi§tir. Evrak gelince tetkik e
dilecektil'. 

Eski siyaset: Osmanlı imparatorluğunu 
iflasa götürdü. Yeni isbkraz ise •.• 

Mülkiye mektebi talebesi tara• 
fından dün öğleden sonra Galata
saray lisesi konf era.ns salonunda 
bir müsamere verilmiştir. Müsame
reden evvel iktıaat müderrisi ibra· 
hinı Fazıl Bey büyük bir dikkat ve 
alaka ile karşılanan bir konferans 
vermiştir. 

Konferansın mevzuu "eski ve 
yeni istikraz siyasetleri ve 933 ik
ramiyeli istikrazı,, idi. İbrahim Fa.
zıl Bey, Osmanlı imparatorluğu 
devrinde Kırım harbinden umumi 
harbe kadar geçen 60 yıl içinde 
aktedilen ve sayısı krrkı, miktarı 

da 350 milyon lirayı bulan istik
razlardan bahsetmiş, bu siyaseti 
bir tenkidi tahlile tabi tutmuş, bun 
ların miktarlarını, §artlarını akte
dildiği maksatlar itibarile te§rih e
derek memleket maliyesi ve iktısa
diyatı üzerinde yap~ığı berbat te
sirleri nazarı dlıdcate arzetmİ§lir. 

"Bütçe açıklarımızı kapamak ve 
eski bütçe faizlerini ödemek için 
takip edilen istikraz siyaseti Os
manlı imparatorluğunu iflasa gö
türen mali bir siyaset olmu~ ve 
memleketin açık ticaret muvaze
nesi ancak bu sayede idame edile
bilmi!lir.,, 

Konferansçı bundan sonra Cüm
huriyet devrinin maliye ve istikraz 
siyaseti bahsine geçmİ§, ismet Pş. 
Hazretlerinin memleket bütçesini 
tevzin edebilmek için Lozandan 
başlıyan mücahedelerini hatırlat

mıf, genç Cü.mhuriyetin Osmanlı 
hükumetinin bıraktığı ezici borç 
mirasi altında kalmaması için Is-

haddine irca edildiğini anlatmıt; 
ismet Paıa hükUınetinin yorganı· 
mıza göre ayak uzatmak ve bütçe 
açıkları için istikrazdan kaçınmak 
hususundaki siyasette ne kadar is
rar ettiğini ve bunda ne derece 
muvaffak olduğunu izah etmittir. 
Bu siyaset yalnız adi masrafları a
di varidatla kapamakla kalmamı§, 
§imendifer masraflan da vergiler
le kapatılmak suretile müstakbel 
nesillere misal olacak büyük bir 
mali tesanüt vazifesi ifa edilmiş

tir. 
Fazıl Bey bundan sonra 933 ik

ramiyeli istikrazma geçmiş ve hü· 
kum etin bu defa vergi yerine istik
razı tercih etmesinin sebeplerini. i
zah etmiıtir: 

" Düne kadar memlekette umu
mi kayt suretile bir istikraz im
kanr yoktu. Çünkü tasarruf mev
cut değildi, bugün memlekette ta
sarrufun laakal 40, 50 milyon lira
ya çıkmış, bütçe açıklarım kapa
mak için değil nafia işleri için yap 
ımştır. ·Bundan istifade etmek 
mümkün ve hatta elzemdir.,, 

Konferansçı istikrazı maksat ve 
tartları itibarile tahlil etmiş ve bu
nunla umumi ve hususi menfaatle
rin mezcedilmiş olduğunu anlat
mıştır. 

İbrahim Fazıl bey; Türkiye gi· 
bi bir memle,kette ileride de halk 
itibarına müracaat edilmesi tabii 
olduğunu ve devletin bu istikraz 
kıymetlerinin düımeaine imkan 
vermiyerek itibarını behemehal 
mu haf aza etmek kararında oldu-

met Pa~anm Lozanda istikraz mu· ğunu söylemiş, hükUmelin cesura
kavelelerini yeni ~artlara uydur - ne bir adını atarak umumi kayit u
mak prensibini ecnebilere ne su· sulüne müracaat etmekle halkın 
retle kabul ettirdiğini ve bunun yurt severliğine, menfaatini idrak 
neticesi olarak 1928 ve onu müte- kabiliyetine itimat gösterdiğini, bu 
akip daha dün imza edilen 1933 na mukabele etmek te halkm vazi 
itilafile harici borçlar yükünün ne fesi icabı olduğunu söyliyerek kon
suretle memleketin mali kabiliyeti, feransını bitirmiştir. 

Ameli ziraat sergisi 
iki senedir bahar mevsiminde 

tertip edilmekte olan çiçek ve ta
vuk sergisinin çok faydalı olduğu 
görüldüğünden, faydanın daha çok 
genişletilmesi için bu serginin a
meli ziraat sergisi şekline kalbe -
dilmeti kararlaştırılmış ve derhal 
hazırlığa başlanmıştır. 

Sergi bu senede gene vilayet hah 
çesinde tertip edilecek, fakat mü
kemmel olması için acele edilmi
yecektir. Serginin ancak haziran
da açılması muhtemeldir. Sergide 
ziraata ait bütün nümuneler bulu
nacak ve verilecek mükafat ta faz
Jalaştmlacaktır. 

Bir kadın aleyhine .. 
Beyoğlunda evvelki gece üç ka

dın bir olmuşlar; diğer bir kadını 
dövmütlerdir. Dayak yiyen kadın 
Beyoşlunda Ağahamamında sakin 
Vasovadır. Vasovayı dövenJer ise 
Afrika hanında oturan Viçel, 01-
ga, Riyakadır. 

Zabıta kavgacı kadınları yaka -
lamıştır. 

Bakalorya imtihanlara 
Bu sene bütün mekteplerde ha· 

kalorya imtihanlarına girecek olan 
talebenin isimleri teıbit edilmek
tedil'. 

Fırınlarda makineler 
lki sene evvel belediye fırınlar· 

da elleme ve kesme makineleri kul 
lanılmasını knrarlaştrrmış ve fırın 
sahiplerine iki sene mühlet vermiş 
ti. Bu mühlet bu ay başında bit
mektedir. Fakat fırınların çoğu bu 
makineleri tedarik etmemiş veya 
edememiş bir vaziyette bulunmak
tadırlar. Belediye mese}eyi tetkik 
etmiş ve bu makinelerin hariçten 
getirtildiğini ve kontenjan u~ulünü 
n:ızarı dikkate alarak mühleti bir 
'ene daha uzatmaya karar vermit
tir. Yalnız yeniden açılacak fırın-
1:.r bu müsaadeden istifade cde
miyecekler ve muhakkak bu ma
kinelerle işe başlavacaklardır. 

Türk-Yunan mahkemesi 
Türk • Yunan muhtelit mahke

mesinde dün yirmi yedi davaya 
bakılmı§, bunlardan on ikisi talik, 
on beşi reddedilmiştir. 

Türk - Fransız ve Türk - Belçi
ka mahkemeleri de bir mayıstan 

itibaren tekrar çalışmaya başla

yacaklardır. 

Defterdaran teftişi 

Def ter dar Mustafa Bey dün Bey 
oğlu mal müaürlüğüne giderek bir 
müddet meuul olmuf Ye bazı ma
liye tubelerini teftif etmiftir. 

iki müderris 
Şerefine talebe tarafından 

verilen çay ziyafeti 
Darülfünun " hukuk idare,, pro

fesörü Müslihiddin Adil bey bey
nelmilel idari ilimler enistitüsü as
li azalığına seçilmiş "hukuku,, dü
vel,, profesörü Ahmet ReJit Bey de 
Romanya idari ilinıler cemiyeti "şe 
rik,, azalığına intihap ve Lahi 
hukuku düvel akademisi taraf m
dan orada bir konferans vermeğe 
davet edilmişti. 

Darülfünun hukuk fakültesi ta
lebesi tarafından bu münasebetle 
bu iki hocaları şerefine dün akşam 
Tming palas otelinde bir çay zi
yafeti verilmittir. Darülfünun mü
derrisleri ve talebelerin davetli o
larak bulundukları çayda hukuk 
talebesi namına Sezai Bey bir nu· 
tuk söyliyerek toplantının beynel
milel ilmi cemiyetlere aza olmala
rı münasebetile hocaları Muslihid
din Adil ve Ahmet Re§it Beye olan 
hürmet ve muhabbetlerini izhar i
çin tertip edildiğini aniatmı§, ken
dilerini talebe namına tebrik et
mittir. 

Bundan sonra Darülfünun Emini 
Muammer Raıit Beyin rahatsız bu
lunması dolayısile toplantıda biz
zat bulunamıyacağını ifade eden 
ve Muslihiddin Adil ve Ahmet Re
tit Beyleri tebriki mutazammin bu 
lunan mektubu okunmuştur. Mü
teakiben hukuk fakültesi reisi Ta· 
hir Bey toplantıyı tertip ettiklerin
den dolayı talebeye ve ilmi tevcih· 
lere mazhariyetlerinden dolayı da 
müderrisleri tebrik etmiştir. Bun
dan sonra · Ahmet Re~it ve Musli
hiddin Adil Beylerin birer nutuk 
söyliyerek talebeye teıekkür et-
miılerdir. ... • 

Çayda hazır bulunan va)hmuhı• 
vini Ali Rıza bey de, hazır bu
lunanlara Müslihiddin Adil heyin 
kendisinin hocası olduğunu, ken
disine hürmet beslediğini söylemiş, 
müderrisi tebrik elmistir. 

~----------------~~~ Bir hadise : Hitler bir 
Yahudi madamın 

elini öpmüş 
rstanbulda 1'ransrzça olarak çı

kan museYi Hamenora mecmua
smda oh'Uduk: 

Yüksek sHezyadn, Gleiwitz'de 
çok sevilen bir yahudi yaşıyordu. 
İsmi Artür Koşmann olan bu a
dam, uzun müddet bulunduğu şe· 
hirde yahudi cemaatinin reisi ol
muıtu. Karısı, Kattovitz · hahnmı 
doktor Kohcn'in kızı idi. 

Gleiwitz İtalyanlar tarafından 
i§gal edildiği ve ahalitii ha.kkı hiya
ra tabi tutulduğu bir sırada, Koş
mann'ın evinde Miralay Renzetti 
isminde bir İtalyan zabiti yerle~
miJti. Miralay, ev sahibinin güzel 
kızı Suse Koşmann'a a~ılc: oldu ve 
evlendiler. 
evlehdiler. Bilahare, miralny Ren
zette siyasi hnyntn karı~tı ve Sin
yor Musolini onu Berlin cefiri ta
yin etti. 

Hikayenin buraya kadar bir fev 
kaladeli ği yok .. Fakat biraz oabrc
diniz .. 

Geçen gün, Başve!dl Aitler, İ

talyan diplomatını ziyarete eitmiş
ti. Hitler, M.ıdam Renzctti'ye, kı

zıl güllerden yaprlmı, bir demet ci
çck takdim etmiş ve eğilerek eli~ni 
öpmÜ§tÜ. 

Hitlcr fırkasının na§İri efkarı o
lan "Angriff,,gazetesi bu hadiseyi, 
sütunlarına gcçirmi~tir. Fakat, İ
talyan sefiresinin, Kattovitz haha
mının kızı olduffunu, ve hnlis Ar
yen ırkın an olan Hithrin bir ya
hudinin elini öptüğünü yazmamış-
tır .• 

Yunanist 
Ecnebilere i! C 

vermemek içiO 

Bir kanun haıırbf 
Yunanistan hükuıııelİ 

memleketlerden gele.cek 41 
Yunanistanda i~ vernıeıııel' 
kanun hazırlamaktadır. 

Bu kanunun bir kaç ~ 
Yunan meclisinde kabul 
kuvvetle tahmin olunuY01 

Verilen haberlere göre ~ 
tan bu kanundan sonra 'i ij 
zisi içinde hiç bir ecnebiyt bil' 
meyecek, !İmdi çalışanla\1 
dut haricine çıkaracakt~ 

··ıd~ Gazoz içince o 
Fenerde Mürsel Paşa 

de bakkal Halit Efendinİ11 • 
kanına dün sandalcı Bekit 

1 

de biri gelmiştir. Sandal" 
biraz terli ve yorgundur. 1 
Halit Efendiye gazoz satıl' 
madığını sormu~tur. Halit 
sattığı cevabını vermiştir. 
üzerine Bekir: d 

" ö 1 . b' ı ,. - y e ıse ır ga.zo . 
aç içel '.m, bakalım deıniştır· 

H:ılit Efendi gazozu " 
Bekir gazozdan bir kaç ... JıP " 
içer içmez hemen yere yıl 
duğu yere düşmüıtür. , . 

Bütün yardımlar ve Belı•" 
dınnak istemeler fayda "e . o 
ve Bekiri düştüğü yerden 
mak mümkün olaı:naınıştır• I~' , 

Bunun üzerine bakkal tlg~ 
fendi büyük bir korku 
hemen zabıtaya koşmutt~·_, 

Zabıta işe vaz'ı yet etıJ11f 
kirin yapılan muayeneıiode f' 
tei kalpten öl~;;~;; anla!•;ı.'I' 

Tramvaya ~tlarke' 
't 

Evvelki gece Beşikt~te. b~, \ . 
vay kazası olmuştur. Kaı" I', · 
tramvaya atlamak ister1'eıı 1' 
:ni\ş, yaralanmıştır. Traıtl"" I_ 
lamak isliyen ve yarala~"~it· 
dnlcı Mustafa icminde bıtJ · 

bıtaca imza hakkında t 

başlar.mı tır. 
' 

Kaçakçılar fih111~. 
"K L 1 f ·ı · ~cvr 'l a;axçı ar,, ı ını :r • ~ 

sevkettiği otomobilin de ~ 
neticesinde ölüme ve yıı.r3l~ ~ 
sebep olduğu noktasında1111~ı 
bedayi,, sanatkiirlermdnıı 11J 
in muhnlremeııine, dün fote.rıf,.~ 
ğır ceza mnhkemesine de r 
dilecekti. Fakat, Talat ~eJerdi " 
sızlığma dair rapor goJ1 e V 

··11 
den, muhakeme başka gıı '-l"· 
mı~ıl ~, 

\ 

Üç esrarkeş llt~ 
Y cnicrunide dün yenidella. 
ı ıo.11 . 

rar ::e§ yakalanmı§tır. b"eJ 
Y enicamide lsanın }tl!i t e• 
yaptığı aramada bf?ş P~;~rıe 1 
bulurımustur. Bunun iizerı tır• . ,, 
Mu~tafa, Ferit .,. kr~lnr.P2 ~ 

Silahları bırakma sar:~ ~ı 
da bazı ilerilerJle) ./ , t~ 

CENEVRE, 27 (A·. ~~if1 ~ 
Pormen Davb, umuJ!l1 .}< ~ 1 \ı..~ 
ela memleketinin yeni bıt :ıı~ ~ 
şısmda bulunduğunu ·b}tli .~) 
Paris misakı ahkaınıııııı ~ 11~ 
dirinde yapılacak ist;~ıa lı #" f 
tanzim edecek bir Jll~ ı.1' 
getirilmesi meselesi oJdıJ J 
yan etmitlir. t>ıt'/ 

Mumaileyh, silahları ·1"' 
~ahasmda ~ah~us ter~~/ 
edilcllği takdirde ıne~l~ ı,~ 
nü selamet yolunda boY d'r/I. 

f d 
.. ·ı~~e et ret sar e eceğmı ı a 



len Japon elçisinin 
• • 

merasımı cenaze 
• 
ı~ c~ , naze bü .. k 
~O \re Ş\ik ~~ merasimle trene konuldu, Rus sefiri 

ru Kaya Beyler birer nutuk söylediler 
4NJCARA 
8\i1mc ' ~~ (A.A.) - Ja;· j Müteveffa lsahuro Y 06hida 

hlıretle ~l~ııı Y oshida İzabu- cenapları aramızda uzun zaman 
"İınle ~~~~n cenazesi büyük kalmadı, fakat onun, Japonyarun 

8, M. Mecı· ~rıl~ı.ttır. Saat 13 Türkiye sefiri olarak parlak faa
l~il 1 ısı reıaı Kazım ve liyetinde bulunduğu üç sene ile 

~!ler he;:iet P~'~. hazeratile nadir olan insani faziletleri ve şa
~lı~ı~ıe ı '· . büyuk ve orta yanı dikkat siyasi dirayeti ona 
ltü~hu e çıhkler erkanı, riya· tekmil arkada§larının büyük hür-
~ r unıum· k· 'b" ~ Ve ıery 1 atı ı Hik- metlerini ve samimi muhabbetle· 

. İ Fllit'-ı aver Celil beyler, C. rini kazandırmak için kafi gel
e 1!ı.. ll-r, ij ~Pu idare heyeti a - mittir. Sefir, bu vasıfları saye-
bı" arıcıye v k") . 

ı Ve tl\ b e a etı müdira- sinde, daha Türkiyedeki vazifesi-
tlııııi, bu~ uslar, dostları sefarete nin başlangıcında, heyeti süf era 
}i unuyorlardı. nezdinde, zaman geçirdikçe bu 

tt llırlanan 
Cttta? Progr&m mucibin • asil karakteri daha iyi takdir etti-

'"· e •ef arett k b' · · t d ti k h l"VI\ ht l en çr arıhrken ren ır samımıye ve oı u a -
Uttu as ahatgüzarı bir dua va11 ihdas etmeğe muvaffak ol· 

L r. Bu d . l{rtaat r .esna a hazır bulu mu,tur. 
it. eanıı ıelanıı ifa etmi~- Hepimiz, zalim hastalığını, ha-

Cel\a raretli ~ifa temennileri izhar ede-
ttt.. le alayı 13 b k h · "t h · . "" har k uçukta ıef a • re ve as tayı en mu e assıs e • 
)lattj c·: ~t etnıittir. En önde den ihtimamlara ihata için hiç bir 
ı b l \lnt ur ve f k b d §eyi esirgemiyen Türkiye cüm· 

;: ... _. u un.-... kt ır a an. o- k d . 
~."" •u,. a v k huriyeti hükumetine arşı erın . ı, PİYad e onu ta 1ben 

ı, reiıic" he ve polis müfreze- bir minnettarlıkla mütehassis ola-
'~ ı. um ur h 1 . . rak en büyük bir endişe ile taki· .1 • 'Ylec}' . auet erının, 
. J,~et ıaı reiai K:i:zım, Batve- betlik. 

ılıP ~ l'\i l<aya.Pia.la~ hazeratının, Yazık ki bütün ümitlere hak 
. ~ \~ heyeti ~ .. f evfık Rüttü beyler- verildiği bir sırada, yeni ihtilat 

iri t 1 '1ıı, ha. . ~ era, Japon elçiliği hasta.yi götürdü. inanılmak isten-
~ td' rıcıye k .. 1 · · h be h · · k l to ıye v d ve a etı, ordu, mıyen a r epıımıze acısı a p· 

o ll.detilel'\ e oatiarı tarafından !erimizde çok büyük olan bir dar-
. , t 'buttla.11 l ~elenkler gelmekte be indirdi. 
,tıt 'baaı lak~ Ulun bulunduğu top Hatırası ruhlarımızda yaş.ar 

.\r,ı,, ıp etmekte idi. kalacak olan aziz meslektaşımıza 
.. "

1
" ik' ~ efradı .
1 

1 tarafında jandat- 'burada &on tazimi yaparken, Ja·· 
J '"d'll, A/ ~ ta.bitler bulunu· pon sef aretile müteveffanın bü-

e .tıf' .. :ılaL a •nın arkasında Ja- tün akraba ve yakınlarına hara-
tr "'Yet· 111\hi" ı, r .. · . ı:1U2a.r1 ve sefaret retli ve ıamimi taziyetlerimizi arz 

. "'ıaıcu h 
t ıle11 8 nı ur hazretlerini ve duydukları acıya tamamen 

• ~~le 8a.' M. Meclisi reisi Ki.- İftirak ettiğimize inanmalarını 
ıf "qt.•- -ıVekil 1 k d'I ' d . d' d• li t... ile li aıttet pap.lar ha- en ı erın en rıca e ıyoruz.,, 

~ tiı~liltru ~ ." •rbieiye vekaleti veki-O"'. ·~ ~ ... ,, ŞUkrU Kaya Beyin nutku 
ıı i' I ~ "ekili~ e!, büyük, orta el· 

t.:' t kltib· ' rıyaıeti cümhur u-
~l . ı H'knı . 

it· '.' lluyUk ı:o ~ et, seryaver 
ı t• · . a:::.rkanı H b' · Jıi lltd "'ıaı A ar ıye ı· '\1, liarj .'Jttı Pata hazretlerile 

't t cıye e k" o\ılun r anı ve diğer 
, S .. F 1lYorla.rdı 
J L "lr . 

. ~d, etten itib 
;tı ~ t olan .. aren istasyona 
· li~tklı1tı, t~zergahta onar met

~ aı., ~ti. l -~~~de askerleri di. 
•ı ~hı.."'Otıl' U)urk ıata.syonda vagon 

ıı ·oıq ı . en .. f 
J ~cj 11 buıu au era.nın en ki-

bı1' }e rtan M S ... >, ı... "ekl.ı . · urıç ve ha-
~~ . ~ etı vekili s··k .. K 1.. tt,t . lt.rafıl\ _ u ru a-
f. '-' ~ıltt .. k dan birer nutuk 
Jı ııı: ll't ... in" 

H elİyetl .uteveffanın yük· 
,. l' l_ erı h t l "'" '""t a ır atılmııtır. 

lilbt. \ıtı Vagon 
-.,,. ~ıp t • a konulmasını 
l "' .. oır Pİ d '\:S ti aiJ· Ya e mangası ha-

~ ı') fi ' tdilrn. a? atmıı ve son se-
~~ "ic· u)\llc lftır. 

iSI t '>'t ~ E:lcini 
~"İf '1t4let' n cenazesine ha-

e'ı ~t.t •tt,._ F ınden Refik Amir 
e~ ı uat Etem B 1 '..:ted· ey er refa-
.\~I\ ır. 

'11 .. .\ft4 27 ( 
~~ ~il, ll)\Hc tİ . . A.A.) - Ja-

'ld leai iat sııı M. y o•hida'nın 
~ d..._ tlltt,I\ 8.lyonda vagona ko -

·"Q}j • •onra l . 
~, ~~ ·ı •ı So e çılerin en ki-

10 le ıı "Yet b.. .. tf ~ ~ 11lric· uyuk elçisi Sü. 
1 ~~~'Ya he 'Ye vekileti vekili Sük 

. 1, ltlt edi~~a.r.af ından birer -nu-
~ hl ttır. 

. su 1 
it ec Jt\l"v r Cjin nutku 
~I\ L et Ve d' 
"'l' ·"Q k..d ıra.yetçe din 
'-..~ dip) lr Vakitsiz "l ç 
1~ l.. °"'a.t .. o en nıuh-L!..,. ·"ti , _..._ ın uzerine k 
~· ~Q\ll apa-
~ ... , 'te t• ı. .. u en elemli h" .. ·"'tta.. q Q\1)\ik h. uzun 

. 'il. ,.,.,.-: ~ ır teeaaürle ta. 

Hariciye vekaleti vekili Şükrü 
Kaya bey de !U nutku söylemiş· 
tir: 

"Haş.metlü Japon imparatoru 
hazretlerinin, Türkiye Reisicüm • 
huru nezdinde fevkalade murah -

has Büyük Elçisi M. Y oshida. Ce
naplarının ölümünden, büyük bir 
acı duyan Türk milleti ve Cüm -

huriyet hükumeti namına büyük 
el~i cenaplarının ölümünü saygı 
ile selamlarım. 

M. Y oshida Cenapları memle
ketimizde Japon imparatorluğunu 
yüksek ıahsiyetile temsil ettiği 

müddet zarfında Türk ve Japon 
milletleri ara11nda dostluk bağ
larının sıklatmaıında hizmetler 

etmiıtir. Bugün aramızdan ebe· 
diyyen ayrılan Büyük Elçi Cenap-

]arının yüksek tahsiyetlerinde 
dost bir memleketin mümtaz bir 
diplomatını kaybetmi! oluyoruz. 

Kaybettiğimiz aziz tahsiyetin 
inaan ııfatile haiz olduğu yüksek 
meziyetleri hepimiz biliyoruz ve 

acımızı tezyit eden bir sebep te 
budur. Bizzat ben Büyük Elçi 

hazretlerinin ıahsında bir d-0stu
lllu kaybetmekle müteellimim. 

Cümnuriyet hükumeti kıymetli 
mümessillerinden birini kaybeden 

Japonyaya yürekten ıelen tazi· 
yetlerini iblağ ederken kalbimde 
mümtaz bir yeri olan M. Y oshida 

Cenaplarının hatırasını büyük bir 
saygı ile yadeder ve mümtaz mes 
lektatlarını kaybettiklerinden do 
layi sefirler heyetine taziyetleri· 
mi arzederim.,, 

V AKIT'ın Hususi Telgrafları -. ~--zwwwı~ ,_, -
Çocuklar 

Ömer ismet ve Teoman 
Kazım Beylerin ziyafeti 

ANKARA, 27 (Hususi) - Ço
cuk haftası münasebetile Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa 

Hazretlerinin oğlu Teoman ve 
Başvekil ismet Paşa Hazretlerinin 
oğlu Ömer Beyler yarın mülhakat
tan gelen çocuklara Gazi çiftliğin
de bir ziyafet vereceklerdir. 

lstanbul maliye teşkilatı 
ANKARA, 27 (Hususi) lstan·

bul Defterdarlığı te§kilatı layiha 
projesi hazırlanmıştır. Yarın saat 
on beste Maliye vekilinin de istira· . . 
kile vekalet müdürlel'i komisyo
nunda tetkik edilecektir. 

lzmir esnaf bankası 
meselesi 

lZMIR, 27 (Hususi) - Esnaf 
Bankası ihtilafı ayni vaziyette
dir. Bazı gazeteler eski müdürün 
iş başına getirileceğini yazmış
lardı. Böyle bir şey olmadı. His
sedarların asabiyeti ve paraların 
geri çekilmesi devam ediyor. 

lzmirde seyyahlar 
1ZM1R, 27 (Hususi) - Bugün 

iz.mire yüz elli Fransız seyyahı 
geldi. Bir kaç gün evvel gelen 
Alman seyyahları da Bergamadan 
döner~k Oseana vapurile İzmir • 
den hareket ettiler. 

Manisa mekteplileri 
1ZMIR, 27 (Hususi) - Manisa 

mekteplerinden bir grup bugi.in İz· 
mire geldi. Vali Kazım Paşayı zi
yaret ettiler. 

Nafıa yeni lokomotif 
alacak 

ANKARA, 27 (Hususi) - Na
fıa vekaleti yeni hatlarda işletmek 
üzere yeniden lokomotif ve va· 
gon almağı kararlaştırmıştır. Bu
nun için bir şirketle temas edil
mektedir. 

lzmirde bir hırsızlık 
1ZM1R, 27 (Hususi) - An

talya hususi idare sabık hususi 
muhasebecisi Şekip Beyin oğlu· 
nun hırsızlık yaptığı anlaşılmış, 

yakalanmıştır. Yaptıklarını itiraf 
ediyor. Tahkikata devam edil
mektedir. 

inhisar mütehassısları 
1ZM1R, 27 (Hususi) - Ame

rikalı mütehassıslar inhisar idare
sinde tetkiklere başlamışlardır. 

lzmir belediye bütçesi 
lZMlR, 27. (Hususi) - Şehir 

Meclisi belediyenin 933 masraf 
bütçesini müzakere etmektedir. 

MecJis, belediyede reis muavin
liği ihdas teklifini kabul etmemiş
tir. 
~ ıuniıııınıııuıııııı ııııuıııımııuııııırııııuııııı ııııııııuıınınııııııııımııınnıııı:ııımnıe 

~ Yeni neşriyat ~ 
2 lhıruttmnıtnınntmntnmınuunıuııı :ıı nnnmnıınnunnın 11nknnnu1UJ11umn~ 

Anneler Arasında 
İlk tedrisat umum müdürü Ra

gıp Nureddin Bey, bu isimde, ve 
sırf çocuk terbiyesi gayesine uygun 
olmak üzere bir perdelik bir piyes 
yazmıştır. Bu piyes, Maarif vekili 
beyefendi tarafından da beğenil· 

miş, muallimlerle talebenin okuma 
ları tavsiye edilmittir. Bu eser . 
Devlet matbaasında basılmış, mu
allim Ahmet Halit kütüphanesi ta
rafından dağıtılmağa başlanmıştır. 

Tavsiye ederiz. 

Tıp Dünyası 
Ayda bir çıkan Tıp dünyasının 

5 inci sene 12 inci sayısı Sadeddin 
Vedat, Şerif Korkut, Kuds'i, Kud· 
ret Fahreddin Kerim Beylerin ma
kalelerile inti§ar etmi§tir. 

Tarihi evrak meselesi ........................................................ 

Maliye müsteşarı AliRıza 
B.~Y izahat • 

verıyor 

Evrak kıymetsizdir, bu karar alakadar 
komisyonun iş'arı üzerine verilmiştir 

ANKARA, 27 (Hususi) - Ok
ka ile satılarak Bulgaristana gön
derilen, sonra tekrar geri alınan 
tarihi evrak meselesini tetkik eden 
Devlet Şurasının Maliye müsteşarı 
Ali Rıza, eski İstanbul Defterdarı 
Şefik Beylerle diğer bazı memur
lar hakkında lüzumu muhakeme 
kararı verdiği yazılmıştı. Maliye 
müsteşarı Ali Riza Bey bu mesele 
hakkında bana ~unları söyledi: 

"Devlet Şurası mülkiye dairesi
nin, artık yılan hikayesine dönen 
mahut eski kağıtlar meselesi üze· 
rinde bazı memurlar hakkında ver
diği kararlar arasında benim hak· 
kımda verdiği men'i muhakeme ka 
rarından sonra bu meselenin umu· 
mi heyette müzakeresi esnasın· 

da mülkiye dairesi kararının hila
fında böyle bir karar verileceğini 
zan ve tahmin etmezdim. Bu karar 
da isabet ve kanuni esbabı mucibe 
blunmadığı fikrindeyim. Bundan 
dolayı hayretim hudutsuzdur. Ben. 
ce mesele o kadar sade ve ehem
miyetsizdir ki, onun bu derece u
zatılmasına hayret etmemek kabil 
değildir. Senelerdenberi duran ve 
hiç bir işe yaramadığı ve içinde ve
sika ve tarihi kıymeti haiz bir şey 
bulunmadığı ait olduğu daire tara· 
fından resmen ve sarahaten bildi
rilen bu kağıtların tasnifi için bir 

komisyon te~kil edildikten ve tas· 
nif muamelesi bu komisyon tara
fından bitirildikten sonra hazineye 
velev ehemmiyetsiz bile olsa beş 
on kuruşluk bir menfaat temini i
çin bu evrakın satılmasına maka· 
mı vekalet namına müsaade edil· 

olur !,,tabirine masadak olarak bu
güne kadar kimsenin hatırına bile 
getirmediği bu kağıtlara bugün 
muhayyel bir takım kıymetler ve
riliyor. Bu kağıtları tasnif için 
teşkil olunan komisyonda müte
hassıs olmadığı gibi içtihadi hü· 
kümlere istinaden işe lstanbul 
Defterdarlığı, merkezdeki levazım 
müdürlüğü ve caktile tapu umum 
müdürlüğünde bulunan zevatı, bil
hassa bu meselenin esası hakkında 
en mukni delilleri gösterdikten 
sonra, karı~trrmak haksızlık olur. 
Eğer komisyon • vazifesini ifa et
memişse ve evrak arasında tarihi 
kıymeti haiz evrak varsa bütün 

·bu zevatı değil o komisyon azasını 
mes'ul tutmakla iktifa etmek lazım 
gelir. 

Ortada; senelerdenberi kimse
nin aklına gelmiyen, tarihi kıymet. 
leri mevcut olmadığı hem de tah· 
kikata istinaden sarahatle ve res-
men dairesi tarafından bir müzek
kere ile bildirilen eski kağıtların 
hususi bir komisyon tarafından 

tasnifinden sonra hazineye men
{ aat temini, ayni zamanda tekaüt 
olan mahzen memurunun yerine 
tayin olunan memurun işe başJı

yabilmesi için halef, selef arasın• 
da devir verişin leshili gayesile ya
j ,lmış bir muameleden başka bir 
§ey yoktur. 

Tramvay şirketi ile 
memurları 

miş olması en tabii bir muamele- Şitli tramvay deposunda çalı· 
den ba§ka bir §ey değildi. Bu tarz- 1 şan 364 numaralı biletçi Agah E
daki muameleye müsaade vermek fendi şu şikayette bulunuyor: 
mevkiinde olan memurların, dün- - İşe girerken günde 126 kuruş 
yanın her tarafında, yapacakları alabileceğimizi söylediler. Halbu
§ey bilaistisna bu müsadeyi ver· ki 50 kuruıtan bile alamıyoruz. 
mekten ibarettir.Hiç şüphe etmiyo- Günde ancak 4,5 saat çalışabiliyo
rum ki bu kararı veren zevatın ruz, ve saat heıabile para veriyor
hepsi, idare mevkiinde bulundukla lar. Bu vaziyet karşısında. istifa 
rı takdirde verecekleri karar bizim etitm. Depo müdürü: "Dört kapı 

verdiğimiz ka~ardan başka türlü var. istediğinden çıkabilirsin,, de
olamazdı. Bu itibarladir ki henüz di. Fakat hala 23 gündeliğim ile 
resmen haberdar olmadığım bu elbise depozitosu olarak verdiğ im 
karar filhakika verilmişse hayret· 20 liramı alamıyorum. Buna da 
ten başka verecek bir cevabım yok şikayet yollu istifa istidası verdiği
tur. Eğer bu muhayyel kıymelti mi sebep gösteriyorlar. "Hiç bir 
kağıtlar satılacak yerde yakılmış sebep yokmuş gibi istifa et, para
olsaydı, satılmak suretile hazine- larını verelim,, diyorlar.,, 
nin elde ettiği beş on kuruşluk men Bu tarmvay müdürünün dedik· 
f aat ta zayi olmakta beraber kim- leri doğru ise acaba tramvay §irke
senin mes'uliyeti mevzuu bahis ol- ti bu kadar açık bir haksızlığa na
mıyacaktı." Kör ölür badem gözlü sıl meydan verebiliyor?. 

HATIRALAR 
... 

VE 

VESİKALAR 
Gazetemizde ilave olarak oku· 

yucularımıza \•erdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası üzerine hazırla -

nan tetkikler · kitap halinde çıkt: . 

kitapçıda 8 U L U N U R 
FIYATI: 60 KURUŞ 

.L ..... ------------·-------------------~ 



Tütüncü Arnavut Hasa
nın cinayetine ait da ~a 

Tütüncüden rakı istemişler, yok 
dediği için bu kanlı hadise çıkmış 
Koskoda tütüncü Arnavut Hasa-! Dün, müddei umumi 'Kaşif Bey, 

nın cinayeti davası, dün İstanbul esasa dair ıınıütaleasını bildirmiş, 

Ağır ceza mahkemesinde karara Amavut Hasanın Orhanı tehevvür 
bağlanmıştır. le öldürmekten cezalandırılmasını 

Bu öldürme vak'ası, 1931 senesi 
te§rinievvelinin yirmi dokuzuncu 
.günü akşamı olmuştur. Orhan is-

minele birıisi ile arkadaşları Edip, 
.Mehmet Ali ve Aziz,. tütüncünün 

diı'Kinma 11ğram~lar, "bize rakı 

ver!" demi~lerdir. Arnavut Hasan, 
istenilen şeyi vermemiş, 'bunun Ü· 

zerine Orhanle .arkadaşları, " O 

zerine Qr:hanla arkadaşları, " O 
halde biz de çalgıcıyı alıp götürü
ciinün dükkanında Salih isminde 

istemiş, ancak dükkanında içer ve 
eğlenirken, çalgıcının götürülmesi
ne kalkışılması suretile tahrik edil
mesini cezayı biraz azaltacak se
bep olara"k ileri sürmüştür. Ayni 
zamanda, Hasanın Azizi öldürme
ğe teşebbüsünden de cezalandırıl
ması icap ettiğine i.§aret etmiştir. 

Diğer taraftan, Edip ve Mehmet 
Alinin de, tabanca çekip ateş et
meğe baş1aması üzerine Masanı 
yaralama~<tan ve çalgıcı Salibi 
dükkandan alıp götürmeğe teşe'b· 

bir çalgıcı bulumfyormuı. Arnavut büsle ölümle biten kavgaya sebep 
Hasan, " ne diye calgıcıyı götüre· olmaktan cezalandırılmaları lazım 
ce'kmişsiniz? O, burada bana çalg~ geldiğini söylemiştir. 
çalacak!,, demiş, gelenler, çalgıcı- Orhanın babaı:ı, "ada1et istiyo
yı götürmekte israr edince, Arna- ruz,, demiş, suçlu Arnavut Hasa

vut Hasan kızmış, tabancasmı çe- nın avukatı, Hasanın kendisini 
müdafaa mecburiyetinde kaldığı

kerek ateş etmiş, Orhanı aiır su-
nı iddia ederek, mnlıkemeye Hasa. 

rette yaralamıştır. Bu sırada orta-
nın o srracla arkasında bulunduğu 

1ıkta bir karışıldıktır kopmuş, Ha- lkaydile kanlı bir gömlek göster-
san da yaralanmıştır. miştir. 

Polisler yetişmiş, hepsini yaka- Muhakeme, müdafaanın ta· 
lamış, Orhan hastahaneye götüra. mamlanması ve !karar verilmesi i
lürken yolda ölmüştür. çin, on sekiz mnyısa bırakılmı~tır. 

Deniz nal~liyahndalBulgar ordusunda 
l k .. . ı·k Konşimen lar ahkamınınt omunıst 1 

tatbi!.i kararları Sofya, 21 (Hususi Muhabiri -

Merkez nakliyatında beynelmi
lel konşimentolar ahkamının tatbi
ki için Brükselde bulunan bir te
fekkül faaliyette bulunmaktadır. 

Bu teşekkül 1924 de Belçikada 
j}k defa toplanmıf 1925 te tekrar 
toplanarak beynelmilel konşiınen. 
toların tatbiki için bazı kararlar 
vermiştir. 

Yeniden faaliyete geçen bu te· 
şekkül evvelce verilen bu kararları 
Jstanbul Ticaret odasına da gön
dererek Türkiyenin ve Türk va· 
purcularınm bu husustaki fikirle
rini sormuştur. Ticaret odası bu 
mesele üzerine vapurcularla temas 
ederek büyük bir rapor hazırlamış 
ve Brükseldeki teşekküle gönder
mİ§tir. 

Sovyetler ve Almanlar 
MOSKOVA, 27 (A. A.) -Tas 

ajansından: 1zvestiya gazetesi, Al
manyada Derop Sovyet şirketi bi
nasında yapılmış olan yeni araştır
maların ve husutı~ bir komiser ta -
yin edilmesinin, Sovyet hükumeti
nin evvelce yapmış olduğu prote!i· 
tolara rağmen münasebetini boz -
mağa matuf siyasetlerine sadık ol
duklarını göstermekte bulunduğu
nu yazmaktadır. 

V AŞINGTON, 27 (A. A.) -
M. Makdonald, gazetecilere beya -
natta bulunarak M. Ruzvelt ile 
yapmış olduğu görütmelerin Ame
rika toprağına ayak basarken ü -
mit ettiğinden çok fazla neticeler 
vermiş olduğunu söylemi§ ve fakat 
hiçbir itilaf aktedilmeıniş olduğu
nu ilave etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Karaya çıktığım zamanki kadar 

serbestim, hakikaten iyi iş gördük. 
M. Makdonald, bu beyanatı M. 

Ruzveltle M. Heryo arasında beyaz 
saTayda mü!tiilemeleer başlama · 
dan evvel yapmışhr. 

mizden) - Alınan sıkı tedbirlere 
rağmen Bulgar ordusunda yapıl -
makta olan komünist propagan -
dasmın önüne geçilememiştir.Son 
günlerde gene bazı yerlerde lco -
~ünist propagandası yapan asker 
ler tevkif edilerek divanı harbe 
verilmi§lerdir. 

Harbiye Nazın Cencral G. Ki -
sef gazetecilere bu hususta şun -
ları söylemiştir: 

"Maatteessüf komünistler ısla -
hı hal etmemekte ısrar eaiyorlar. 
Orehovo = Nikopol garnizonla -
rında da komünist propagandası 
yapıldığı meydana çıkarılmıştır. 
Orehova'da (9) nefer tevkif edil
miştir. Bunlar propagandayı ida -
re edenlerdir. Bunlara iki komü -
nist avukatın rehberlik ettiği de 
tesbit edilmiştir. 

Nikopol'da da 15 nefer tevkif 
edilmiş ve hepsi divanı harbe ve
rilmiştir. Tahkikat derinleştiril • 
mektedir. 

Almanyada Fran
sızca konuşanlara 

hücum! 
SARREBRUK, 27 (A.A)- So

kakta Fransızca konuşan 3 Fran • 
sıza 3 delikanlı çatmıştır. Müna -
kaşa üzerine o civardaki kahvede 
bulunan bir takım Naziler dışarı 

çıkmışlar ve bunlardan yirmi ka -
darı Fransızlara hücum etmişler -
dir. Bunlardan birisi silahı ile ateş 
etmiş ise de kimseye isabet etme • 
miştir. 

Polis, kahveyi kapamış ve kav
gacıları tevkif etmiş ve fakat bi -
raz sonra serbest bırakmıştır. Yal 
nız yaralı bir F rnnsız, kefalet ver· 
mediğinden hapishanede kalını§ • 
tır. 

VAKiT 

Balkan 
" Deniz Ofisi ,, 
teşkili fikri 

Türk murahhas heyetine 
fevkalade bir kabul 

IST ANBUL, 27 (A.A) - Bal
kan 'ticaret ve 'Sanayi odası cemiye. 
ti katibi umumiliğinden tebliğ edil
miştir: 

Balkan ticaret ve 'Sanayi odası 
cemiyeti bir "'Balkan Deniz Ofui,, 
teşkili için mu1ıtelif murabhasla.rın 
Atinada bir toplantı yapmaları ü 
oasebetile Balkan konferansı rei-si 
M. Papanastassiou'ya _şu telgrafı 

,göndermiştir: 

Karşılıklı menfaatler .için çok 
kazançlı ve yararlı olacak bir de· 
niz ofisi vücude getirilmesi işine el 
birliğile ça1ışmağa davet edilen 
Balkan murahhaslarının toplantısı 
münasebetile samimi selamlarımı· 
zı takdim eder, 'bu yeni müessese
nin başlanan eseri kuvvetlendire
rek Balkan ülküsünün devamını te 
min etmesini candan dileriz .. , 

ATINA, 27 (A.A.) -Bütün Yu
nan gazeteleri, Balkan konferansı 
<leniz itleri komisyonunun top]an
tfsına gelen Türk heyeti murahha
sasına karşı fev-kalide samimi bir 
ıhüsnü kabul göstermektedirler. 

Balkan konferansı işlerinden 
bahseden yarı resmi Messagers 
D' Athenes gazetesi diyor ki: 

" Balkan .konferansının vecdiği 
'kararlar yavaş yavaş nazariyat sa
hasından cıkarak müihet bir sekil 

~ -
a1mağa başlıyor. Cenevrede ge-
renlcı-de toplanmış olan tütün kon 
feransı büyük bir nisbet dahilinde 
Balkan konferansmm eseridir. A· 
tınada nçdiLn Deniz işleri ·onfe
ransı da ıileriye <loğru yeni bir a
dımchr. 

Ticaret muahedesi 
Türle heyeti murahhasası reisi 

Hasar. Bey gazetecilere beyanatın 
da b!r TüTk. Yunan ticaret mua
hedesinin pel,. yakında yapılacağı 
hususunda nikbinlik göstermi§tir. 

Adalar denizi sahi
limizde ve ada

larda zelzele 
( l?aı tarafı l inci •aylfada J 

Bodrumda da sarsıntılar de
vam ediyor. Bodrumda bazı ha
sarat ile beraber bir mina:-e yıkıl
mıştır. Hasarat miktarı tesbit e· 
dilmektedir. 

Civar adalarda dehşet 
ATINA, 27 (Hususi) - On iki 

adalardan zelzele hakkında bu -
raya gelen mütemmim malumat 
İnsanın tüylerini ürpertecek ma -
hiyettedir. lstanköy ile Yenser -
vi adasındaki ölenlerin dört yüzü 
geçkin olduğu söylenmektedir. 

Yalnız htanköy adasında ölen
lerin adedi 119 ve mecruhlarm 
adedi de (600) zü geçkindir. 

Enkaz altında kalanların tah · 
lisi ameliyatı bitmek üzeredir. 
Halk zelzelelerin tekerrürü korku
sile kırlarda geceliyor. 

Hilaliahmer'in yardımı 
ANKARA, 27 (A.A.) - Hila· 

liahmer Cemiyeti umumi merkezi 
Dadya zelzelesinden zarar gören
lere ilk yardım olmak üzere hin 
lira göndermiştir. Dadyada bu -
lunan 80 çadır felaketzedelere 
tahsis edilmi~ bundan ba§ka 100 
çadır d:ıha gönderilmiştir • 

'8 
~- ' 

Talebe nümayişe da 
izahname verdi 

{ Baı .tarafı 1 iacl -yJada ~ 

zihe lüzum görmüştür. Bu beyan
name ile hakikati tebarüz ettirmek 
istiyoruz. 

20 nisan perşembe günü yapılan 
nümayiş kat'iyyen birlik t arafın
dan tertip edilmemiştir. 

Birlik, ayni gun saat 15 te yap· 
tığı bir içtimada Razgrat hadisesi
ni protesto etmek için bir miting 
yapılmasına karar vermiş, bunun 
tarihini (23 nisan) olarak tesbit 
etmiş ve vilayete müracaat eaerek 
resmen müsade istemişti. Vilayet 
bu mitinge müsaade etmediğini sa· 
at 24 te polis müdüriyetinde bulu
nan idare heyetine bildirmiştir. 

Ayni gün yapılan müsaadesiz 
nümayişin .birlik tarafından ihzar 
edildiğini tasavvur etmek Milli 
Türk Talebe Birliğinin kanuna ria. 
yetkar olmıyan ve gayri mes'ul şah 
siyet1er tarafından idare edilen bir 
te-şe'kkül olduğunu kabul etmek 
demektir ki bundan Milli Türk ta-
lebe 1birliğin ta-z1h ederiz. 

mahiyetini•nlamak i9~ .. ill1 
lar ve hatta Türk geı,çl~,ıı~ 
vaziyete düşürebilecek 
kıın müfrit hareketlere .de~ 
muşlardır. Bu noktalar• 
sıkalarile Cümhuriyet rıs~ ~ 
nin yüksek huzurunda ; 
cekler ve Milli Tür'k tal ,,pi 
nin şuurlu insanlar tarafı i 
re edildiğini efkarı urııu01 ' 
1atacaklardır. . 

B ·· · ha· dite'I u sqn numayış ~ 

sebetile yüksek .tahsil ge f 
bir takım mızır fikirler b~1'1' 
viklerle hareket ettiğini ı 
neşriyat ta yapılmıştır. sıı 

kk''lO temsil eden bir teşe u bİ 

bari le Milli Türk talebe aer· 
neşriyah şiddetle redde 

Tam Cümhuriyetçi J<oyıl 
perver, tam, kanun .1e"er ı..ı .. ,,,. 
den teselckül eden bu gı.J .,, - ·~· her hangi yabağı bir t~51 lÇ 

edebileceğini, Cümhurı~ 
milliyetperverlikten, ka M 
likten aykırı bir fikrin tel"·. 

Hadi~e es?asın~a orada. bulunan bileceğini kabu1 etrn.ek ~ 
ve tevkıf edılen hır 1::ısım ıdare he- -gençliğe en ağır bir ısnat . 

. ı· ~ . d e1ctıt· yetı azasına ge ınce: mak, ıftira etmek enı .. f. 
Bu arkadaşlnrımız haaise .ma- i Türk talebe birliği bu ~\l .. 

hallinde sırf birlik taraf mdan ih- n şiddeti reddetmeği eJl ' 
zar edildiği -şayi 'Olan nümayişin zifelerinden birisi saY_::/ 

Zehirli gazlara kaıi1 

(Ba1 tarafı 1 inci aayfaaa) Ağza 11slak menail tu~ 
ğer yeni bir harp vasıtası keşfi :tidai çaı·edir. Fakat bugiill 
meydana ıç:kıyor ye buna da karşı lif zehirli gazlara kar~ı .ite 
bir miidafa tarzı buiunur. lşte ze- maskeler yapılmıştır. M.,... 
birli gazlar böyl~ bir harp vasıta· sımdır. Bunlar da mask\ 
sıdır. Gö% yaprdıcı, cildi tahrişe- .gözlükler, bağlar, tene~~i 
dici, boğucu, öldürücü gazlara kaı· çi, tenef f.üs verme ;supa.b~I 
ışı da bir çok cihazlar ve maskeler de lastikten yapılır, g 
icat edilmiştir ve gaz 'tehlikesi art- camları terbileksir, ayrıt' 
tıkça korunma da tekamül etmek- }anmaması için jelatin tab~~ 
tedir. Bir gaz taarruzuna karşı iki landır. Maske bağları Ç-~'lı 
suretle müdafaa olunabiliriz: geç mnskenin canıdır. :t 

1 - Gaz taarruzu haşlamazdan yapılmışhr. İçinde dörtte 
evvel müdafaa, ordularda gaz teş kömürle, dörtte biri di~ J 
kilatı maske talimleri ve tecrübe- ddeıe''. ranol gibi kalevi ma · .. Hi 
lerde maske talimleri ve sis, du- d z h ı ı · · ,. ur. e ir i gaz ar ıçın oJl 
ma.n tecrübeleri, evlerde maske ve lo:z ikullanıhr. Teneffüs 
sığınak ve tec.rübe ve talimleri. b. 1 lA 'kt 0 dit· pa 1 yay ı ve astı e _,....,f 

Hazer zamanında herkes yüzü· Maskelerin üzerinde Y~f 
ne göre bir maske tedarik etmeli · ·h "' rı seneyı gösteren tarı ·dit· 
ve saklamalıdır ve herkes en meş- kü bu tarih cok kıylDeth 
hur gazların kokuları ve başlıca ev maske vasati beş selle 
.safını tanımaJı ve öğrenmelidir. Be Maske şu suretle giyilir: 
lediyeler, her apartmanın bir dai· He 

Maske evvela iki e . 
resi gaz geçmez bir halde yap,ılma · eti 

cene ~pleri uzatılarak ı'i -
.sını mecburi kılmalıdır. ~ b' d 

sonra bağlar enseden v 
Halk bu sığınaklara kaydedilir çıkarırken de evvela etl,eJıt 

ve herkes gaz tehlikesi kar~ısıncla "''(J' 
çözülür, sonra çene Ç ._;( 

gireceği sığınağı bilir. Bunun için ıeJIY 
de teşkilat yapılmalıdır. Bundan Konferanstan sonra rd~) 
başka gaz atıldığını bildirmek için larm insan \ ' C hayvan~~~ 

ları tesirlere ait proJ~·l·t,ı de işaret düdükleri yapılmalı ve . ·ıdı,. 
bunlar ötünce halk sığınaklara sak maskelerin nasıl gıyı ·ştif· 
lanmalı ve maskesini takmalıdır. teren filimler gösterilJlll et~ e;eJe 

Omer Şevket Bey ~ ı;ıJ1 Bir insan maskesini takarken ga
yet soğuk ı~anlı hareket etmeli, a
cele etmemeli, maskesini iyice tak
malıdır. Harp zamanında zehirli 
gazlar bilhassa halk uykuda iken 
atılır. Böyle zamanlarda her evde 
tıpkı asker gibi sabaha kadar nö
bet beklenilmeli ve nöbet bekleyen 
daima gaz atıldığını haber veren 
itaretleri dinlemelidir. Soka'tta i· 

ken ansızın gaz atılırsa mendil 11-

latılarak ağız kapanmalıdır. Gazın 

bittiğini ve maskelerin ne zaman 
çıkarılmak lizım geldiğini de öğ
renmelidir. Gaz muharebesinden 
sonra sil:h, elbise ve yiyeceklerin 
temizlenmesi, hayvanların korun
ma!ı ve sair bir çok işlerin yapıla.
bilmesi için mutlaka te~kilata ihti
yaç vardır. 

şembc i.içüncü konferıı~~t.:ı 
ferıv- . 

cektir. Gelecek ko~ . ıcl 
duman tcrrühelerı ıl~·rıld 
tecrübeleri yaınlacak, .:.,1 

1 

• rl'}V' '( 
maskeler dağrttlaral' P> • l'~-t 

11 · ·· .., ctnec 
ıı.mma nsu erı og-r 

"' Kuleli mezunıat• . ,J: 
tel• -JI 

Bu ders yılında l{tı r1f1V'./ 
sesini bitiren tal.ebe Ul ...iiı'~ 

··,- ı 
martesi günii Çengelk\,,f" 
leli lisesinde bir ç.aY 

11 

lecektir. 
_ .... ---- . .-1. 

Turing klüp t 0 P2 
T .. k. . ve otP ur ıyc ~rıng • ~ 

bü umumr heyeti pl.,.ı' Jı 
pazar günü saat t 5,30 ~ 
las salonunda toplaP•' 
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ıun~uı fi om ruıe ri Bumo~orlüiDn ien: 
18-4 933 t rihincl b ·ı llhaba • e mu telı gazetelerle illn edilen eıyadan aıağıda fasıl numarası ve kıymeti 

lrlllıı;~r olanlar hizalarında yazılı tarihlerde gllmrük resmi aranılmaks1Z1n sablacaktar. Talipler 
delci e ~ ıartnameaini komisyondan alabilecekleri gibi eşyayı da lstanbul ve Galata Gümrüklerin· 

' de tertJ~ •ili mabıualarında görebilirler. Mezkur tarihlerde saat 14 te kıymetinin % 7,5 derecesin-
Faaı~ınat akçelerini ~amilen Başm6dllrlükteki komisyona mllracaatları. (1764) 
No. Kap adedı Muhammen kıymeti Müzayede Cinsi efya 
2 Vra Kuruş tarihi 

155 910 22 13/Mayıs/933 Konıerve süt bülisaları yağ 

3 ve saire 
79 283 60 20/Mayıs/933 Hububat, mekilit kola ve 

4 saire. 

7 86 455 80 27 /Mayıs/933 Muhtelif konserve. 
16 74 ·,5 S/Haziran/933 Mubtelif yağlar. g 

10 11 39 91 13/Haziran/933 Tohum ve nebati kökler. 
83 444 60 21/Haziran/933 Muhtelif hayvanat tüyleri 

ve saire. 12 ..._____ 8 12 20 29/Haziran/933 Sun'i gQbreler. 

Nakit mukabilinde satılık emlak ve eşya 
Ptt b Beyoııu Kazası Defterdarh§ından : 

• •heıi Sokağı No. sı Cinsi zirraı 

1'0tntoın 
k11rtulut G&lbaba 1 Eşyayı zatiye 
C.ı.t Be Saatçı 12 Ev eşyası 
Paa1,~b Yazıt Biilbill 2~/31 Arsa 130 

Berelretz Cedidiye 169 Hane 
kıtıtb •de Horoz 1 Maa dükkin apartman 

•nede dekovil battı dahilinde çayır ot Ye otlakiyesi. 
" ciheti askeriyeden balciye kalan ,, ,, 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

780 00 
2000 ()() 

500 00 
150 00 

Kiralık emlak ve mesire mahalli 
ıcarı Senesi 

Tarihi 
ihalesi 

26/4/933 
26/4/933 
13/5/933 
13/5/933 
13/5/933 

26/4/933 
,, 

seyir mahalli ve kahve ocağı 581 1 sene ~6/4/933 
Ômeravni havuz mahaUi 450 00 3 ,, ,. 

K111m2çifte· cevizler 54 Hane 28 00 1 ,. 13/5/933 
Horoz l apartman dairesi 25 00 1 ,, 

<ıaı.~ " 2 .. " 4 22 00 1 .. 
Y Potiı merkezi altında 1 dOkkin 360 00 3 ,, 

.. 
" 
" ,, .. 7 " 360 00 3 ,, .. 

A Nakit veya mübadil bonosu mukabilinde satılık emlak 
''Pt111a1 

Cılıt, Kalfat yeri 145 Arsa J.4 00 1315/933 

8 
S.,a11t Arapo;lan 5, 7 maadOkkin hane' nıııf hiH,. 1000 00 ,, 

it ola •llcla t91afı muhaner emllk ve eşyanın satış ve icarları hizalarında mu 'ıarrer tarihlerde iba· 
beıte b:ak &zere mOzayedeye konulmoıtur. istedikleri ihale tarihine müsadif günde ve saat on 
dır. T fai 7,5. temiaat akçelerile Beyoilu m•i dairesinde müteşekkil komisyona müracaatları lazım-

a llt ııtiyenler daha evvel mOracaat edebilirler. (1776) 

t t) • Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha-
evıet Demir yolları 11.A. ı 1:a n arı kimliğinden; ı - Madam Prapiyon ile 

Bir M ------------' Behire H. \·e Ihsan Ali Beyin muıas:ırnf 
~olu ile~ 1933 taribladen itibaren mer'ı olmak üzere deniz oldukları • 6700 • Lira kı\'rneti muhım-
•tllal •dil aydırpaf& limanına gelip pinomatik teçhizatla siloya meneli Beyoğlund:ı Çukur Cuma ma-
rtıı •lın teelr ııblrelerden ithal ameliyesi Ocreti olarak (120) ku- hallcsinde k:\in eski 24-26 ye yeni 22-

F'ıt1a •Ctflna dair 1003 numaralı tarifeye bir ıeyil yapı!mışhr. 24 Xo. lu Çukur Cuma demekle maıuf 
fettia11z.ı._ lllı16mat almak iıtiyenlerin Hıyd~rpafA Liman Başmü· mab:ıhçe hamamın t:ımıımı şuyuun jza. 

........... lllOracaatlan rica olunur. ( I 88 t) lesi zı mnındn açık ıırtırmaya vaz edil
diğinden 29 5.933 tarihine müsadif Pa-

idıreaa• • z:ııtei günü saat ISten t6ya kadar 
tt llıalciıeai il ıçia pazarlıkla Hhn alınacak olan "73,, kalem ya· Beyoğlu Sulh l\lahı.,mesinde bilmüza-
'erfıı, Satm' maıluk, telrraf teli, demir, vakum yağı, bobin teli, ·ede satılacaktır. 2 - Artırma bedeli 
k"'llı'ie aatra Ye lnliagerit, karyola, sOpllrge, masa çuhası, toz J..,ymeti muhammeneı;lni ,·eya 'lo 7S ini 
i ~toa bi:rn~•qır Ye bataıık yıkama;a mahsus makineler, bulursa o gün ihale edilecektir. Bulma-
çlll tatb· e hıtkallan, karton bitOme, dlSkmeci kumu, hastane dığl takdirde en son artıranın teahhüdü 
~ne ; ~akineleri, ve sair gibi malzemenin pazarlığı 3- 5. 933 haki kalmak suretile ikinci art11 ma on 
llerill 

11 
•ı •Yan çarpmba günü maf azada yapılacagından iıtek· beşinci güne tesadüf eqen 13·6·933 

~r- f~ı R"lınde saat 9 dan 11 e kadar isbah vDcut ederek Salı günü sııat 15 ten 16 a kadar icra 
lll - ıat v ) olunaca!< ve en çok arnr:anın üstünde 
•lııa d biJ' erme eri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi 

lbılıeıne ~. ınde asılmış olup nDmune getirilmesi icap eden bırakılacaktır. 3 - Tarihi ihaleye kadar 
......_ ıçın ki Vergi, Vakıf karesi, Belediye resmi 
.,...tıiz t lclif pı~arlık glln& nOmunelerin beraber getirilmesi nü- Telllllye, Hissedarlara aittir 4 - Artır-

e lerın kabul edilmiyeceği ilin olunur. (1898) maya iştirak edecekler kıymeti mubam-

L J.5.933 &--ILı mcnenin °/11 7 5 ğ1 nispetinde teminat 1k- · 

"'"-lar • i &VJmDden itibaren ıeker fabrikalarında toplanan ve çcsi veya Milli bir bankanın teminat 
..... latldiJ~!._"_ ~ole nafi bir rıda teıkil eden pancar küspeleri- mektubunu getirmeleri ~arttır. 5 - Ar· 
.. IQlrltk 

11 
... t ... ·ı mabıus tarifeden ton batına aıgari 400 kuruş tırma bedeli tarihi ihaleden . S - gün 

'a r ı e aynca % 30 le zarfında mahkeme kasasına tediye edi-
,_~ ..... U k tenzilat yapılaca br. Bu tenzilata Jecektir Aksi takdirde ihale fe~h ve far· 
-~ı-. ıa tan Ankaraya bir ton kOspe 520 kuruta nakl~di-

.............._ -il'. kı fiat zarar ziyan ve faiz ve mas:ıı ifl 
~ (1880) saire bila hüküm kendisinden tahsil tdi· 

htıı 11tnnbuı ~1--------------------- lecektir 6 - • 2004 • No lu icra ve 
'tııt~ ?ahttta~rı Hakimliğinden: Istan- lflıl.s kanununun · 126 • ıncı maddesine 
da.,.,SOlcatında ~e Telefon şirkett Tom- 1•--• Dr. Ihsan Sami :umu::au:ii te,·fikan me7.kôr gayıı menkul üıcrindc
~l.t ~e Çinko ti No lı mağazada Hır- l&t&flJOkOk 8ŞISI h ki ipote'< sahibi alacaklılar Ht diğer alA-
let 'i t'f' tfendfnfn c~etiyle me~gul Sami StaFiloklokardan mütevellit ( Ergen· ii• kadarların gayrı menkul üzerindeki hak-
•tı ueıulbeal talebil ongurdato için müh- lik. kan çıbanı. koltuk altı çıbanı, !.! !arını hususile faiz \e masrafa dair olan 
ctaı dıtl'ine . e VUkubotan mürıca- 1 
· il e ıcra kılı arpacık ı \'e bütün cilt hastalıklanna ı. idd.ia.bn. nı e\Takı müs .. pitelerile birlikte 
ıtı~, ~ on~rda nan tetkikat neti- ı h d () k.;;taıı ahn111asın to talebinin nazarı karşı pek tesirli bir aşıdır. iİ tarı ı ılAn an --O· gun zarfında satış 
Cfbı;~llaı 28(; ve ~7 r:. icra ve iflAs au::nwaAU Divınvolu No. J89 ::.-:::::::nn memuruna hildirmeleri ak~i takdirde 
"trflt11 borçtoyı ikf 0 maddeleri mu- · 1591 hakları Tapu sicillcrile sabit elmıyanlır 
,;_lfnc Vt J aylık bir mühlet satış bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
~ a\'ukıt F:~bolda birinci vakıf lırlar 7 - Şarmame mahkeme dh·an· 
l<'ll :. '- lfba 11,..b;ı Beyin komser ta- Zayi - Nüfus tezkeremi za'i ettim. hanesinde hcıkesin görebileceği bir yere 
ll!llıfakt lflta daır~e;tin il&nlle beraber Yenisini alacağımdan zayiinlhil.;,ü yok- asılmıfhr Eazla tafslllt almak istiyenlc· 
aıı. •nnı hildtri ve tapu ıidl me- tur. Hüseyin oğlu Ferit. · 933 10 "'. ·ı 1, 1 s lh h 
~ OJdulıı Ut.. lmesine karar veril- rın · ı.,,O. 1 e ıeyojt u • u m:ı · 

•• olunur. (2~84) Zeyrek yokuşunda Şahuban mahalle- kemesi Baş Kitabetlne müracaatlan ilAn 
si, Camii Şerif sokak No. 17 (2612) olunur. (2571) ~ 

-- Sayıfa: 11 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (31562) lira (49J kuruştan ibaret olan 
Ankara • Beypazarı arasındaki Gömleksiz köprüsü inşaata muka
velename tarihinden itıbaren (7) ay zarfmda ikmal edilmek üze
re ve kapah zarf usulile 25· 4. 933 tarihinden 15 5· ) 933 tarihine 
kadar (20) gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini ispat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak iste- ' 
yenlerin: 

A. - Bedeli keıfin % 7,5 buçuğu olan (2367) lira (19) ku
ruşu vilayet idarei bususiye11i hesabına bankaya tevdi ettiklerine 
dair makbuz senedinin veya milli bankalardan birinin teminat 
makbuzunu yahut milli esham mnkibili muhasebei nususiyeden 
alınacak ilmubaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B. - Ticaret odasına mukayyet olduldanna ve itibari ma• 
lilerine ait bir veıika göstermeleri icabeder. 

C. - Yedlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarım yevmi iha
leden en az 8 gün evvel viJayele Başmühendisliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye 
vesikası almalan ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh ver· 
dirilmesi iktiza eder. Bu üç şarta tamamen haiz o!mayanların 
münakasaya iştirakları şayanı kabul olamayacağından teklif zarf· 
ları açılmayarak kendilerine iade edileceklir. 

3 - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mabsusasma tevfi
kan icra edilecektir. 

4 - Talipler 661 No: lu mOnakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 15·5· 1 33 
tarih ve pazartesi günü saat 15 şe kadar vilayet daimi encümeni 
reiıliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. 

5 - Münakasa 15· 5· 1933 tarih ve pazartesi gilnü Ankara 
Viliyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade 
malumat almak isteyenlerin her glln Ankara Vilayeti Nafia Baş· 
mnhendiıliğine veya Encümeni Daimi kalemine müracaatları ilan 
o!uour. (1869) 

Aksaray Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Aksaray· Arapsun· Nevşehir yolunun 0+682 -16 + 256 ki
lometreleri arasında inşa o 'unacak muhtelif açıklıklarda beton 
arme tahliyeli 32 adet (25939) lira (14) kurut bedeli keşifli men
fez inşaatı 18 • 4 · 933 tarihinde bafhyarak 7 • 5 - 933 tarihinde 
saat 14 te ihale edilmek üzere yirmi gOn müddetle kapalı zarf
la münakasaya konulmuştnr. Talipler ve malumat almak isteyen· 
ler Nafia Başmlibendisliğine ve ihale günü de encümeni daimi-
ye müracaatları. (l8:;jb) 

.Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yaııh Rekompoze kö
mOrOoe ait ıartnameyi görmek İstiyenlerin her gün ve itaya talip 
olanların da teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte hizasında 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satıralma ko-

misyonuna mOracaatlan. (1559) 

--- .~Ilı 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkez1 : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin . Adana 
Vunanistandaki Şubeleri : 

SelAnlk. Kavula. Atina. Pire 

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

müracaat edebilirler 



Çocuk Baltası, ı, Kumbarası Baltası 

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaramız var ! 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

, 
~1 

1
11 Biz aşanz her yolu 

Çünkü kumbaramız var! u Bayram ne kadar tatlı 
Kollanmız kanatlı 1 1 

Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

ipekl' ipeklileri kadat 
lpekiş yünlüleri de: 

Güzel Sağlam ve Ucuzdur 

Bursadaki fabrikalardan h8' 

gün yeni yeni çeşitler geliyor 

~...:;·~,~ "Bu iş te i PEK i Ş' indir,, 
(22(,6) 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-l;ObQ 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü SAlUBt: MEHMET ASIM 

, 
Büyük Millet Meclis• 

' Daire Müdürlüğünde~~ 
ANKARADA BÜYÜK MiLLET MECLiSi BiNASINA l ti' 
SURETlLE YAPILACAK BiNA NIN iNŞASI KAP ALI 

USULILE MÜNAKASAYA KO NULMUŞTUR. ·UllJ 
1 M.. k · t' k d ki · T·· k' dab• . . .1 - una asaya ış ıra e ece erın ur ıye ,.,... 

"yelm"ş beş bin 11 liralık bir binayı mükemmel bir surette 
etmiş olduklarına dair vesaik göstermeleri lazımdır. 

Eu ves•kalarm kabulü ko nisyonun takdirine bağladır· I 
2 - ihale 1933 senesi Mavısınıo "on dördüncü,, paı'~rd-· 

nü saat "oa dörtte,, Büyü!< Millet Meclisi idare Heyeti b&J' 
Dahili hastalıkları mütehassısı Birinci sınıf mütehassıs Umumı Neşriyat MUdUrü: FlKRET ADIL da yapılacaktır. eol 

3 -· Şartname ve plamlar ve sair evrak ve maluaıal (1~ Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 Babıali (Ankara caddesi No. 60) YAKIT MATBAASI - tSTANBUL 

Millet MeclisiDaire müdürlüğünden alınır. 


