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\lr, Bu .. Yı evresının sonu· 

lttıe.ra ~~n akşama kadar ban· 
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san beşe alabilecektir. 

dedile 1 arak dahili istihraza kay- '' 

Türkiyede çalışan Yunanlıların çıka- ; 
nlması meselesi de görüşüldü 
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hııııa k ·Yecek, şimendifer 
t'L ca d' 1lU'aı1 ' ıyoruz. Bu sözle is· 
fa.Ydal~ h~etnlekct hesabına da t 

tafrını 
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1
r maksat için kullamla-

l".' an :.tını., l 
qRanj . -ı 0 uyoraz. Fakat 
t fınıcnd'.. · · ldeee ırerının } oılması 

~İt ai .... nıernlekete fazla ' olarak 
1. ~"'·•end"' 
~lltııya kıter kazandırmak!a da 
h} Ca tır S' 
.,~ dığ1 ın .. dd · ~ ımendiferin ya-
hıın b' u etçc memleketin mü· 

ır nıınt k 
lnıele a asında binlerce 

• sa.n'"t . b l 
Filhak·ı'"' 14 u acaktır. . ~ 

8.taaın,ı 1. ca Şefkatli ile Ergani • Yunan bqveklll ır:Çaldarls 
... a sınıc}· ATİNA, 29 (Hususi) - Dün 

}'allılrnış -
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ıye kadar ihaleleri 
da \'aıat"o an kısımların inşasın· 
altıele c ; olarak günde ıekiz bin 
lttıele ... ~1 I§aca.ktır. Bu sekiz bin 
r "a ııtı ... 1ll, i~b gı zaınan zarfında ka· 
e~na.f ta alı, bakkal ~e saıre gibi 
r~! Yapa, ~tilin yüzünden alış ve· 
•ın \'e ~ cı;, tır. Bu itibarla Mer -
ı... • ı:.raa11 • ..ı ~a, 0 1 1'-len ta Erzuruma 
~ 'ilentn aalıa dahilinde binler· 
Relec.cıcr" ha.ya.tına derhal refah 

Yunan Milli iktısat nazırı Kinigsi
yadaki köşkünde Celal ve Numan 
Rifat Beylerin şerefine bir öğle zi· 

yafeti vermiştir. Ziyafetten sonra 
Celal ve Numan Rifat Beyler, Ma· 
raton gölündeki su bentlerini gör. 
müşlerdir. Ak§&m saat yedide Ma· 
!iye nazırı Türk vekillerinin şerefi
ne bir resmi kabul tertip eylemi! 
gece de Türk aefaretaneıinde par-

lak bir ziyafet verilmiştir. Ziya
fette . Yunan Ba~vekili ve Yunan 
Milli lktısat nazırı hazır bulun· 
muşlardır. 

Bugün Yunan Milli lktısat nazı· 
rı Basmacı oğlu, Türk sefarethane
sine giderek Celal ve Numan Ri· 
fat Beylerle ticaret muahedesi ak· 
ti müzakerelerine başlayacaktır. 

Nim resmi Proia gazetesi, neş· 

rettiği bir baı .makalede Türk - Yu 
nan ticaret muahedesi müzakera· 
tından bahsederken iki milletin 
hükumetlerinden daha genif bir iti 
laflaf beklediklerini yazıyor. 

ATINA, 29 (Hususi) - Dün 
öğleden sonra Yunan Baıvekili ve 
Milli iktısat nazirile Celal ve Nu· 
man Rifat Beyler arasında bir mü· 
lakat vuku bulmutşur. 

Yunan Batvekili M. Çaldaris, ga 
zetecilere bu mülakat esnasında 
küçük sanatlar kanunundan müte· 
essir olan Yunan tebaası meselesi 

de dahil oldU"ğu halde, umumi me· 
selelerin görüıüldüğünü, fakat te· 
ferruata girişilmediği beyan eyle· 
miştir. Esaslı meseleler Türk ve
killerile Yunan milli iktısat nazırı 
arasında müzakere ve halledilecek 
tir. 

/ngiltere de Komünistlik tehdidi altında 
···············--·············································································· 

Eğer lngiltere Rusyaya 
harp açarsa •• 

lngiliz amelesi Rusyanın tarafında 
olacak, bu~u. açıkça söylediler 

Londradakl amele hareketlerinden 
ve ingfllz ukerlerlnln mOdaJıale· 

sinden biri 

İngiliz gazetelerinde İngiliz a-
mele f ırkasınm son bir içtimaına ~ 
ait çok mühim tafsilat okuduk- L----------"'-----
Anlaşılıyor ki lngilterede için için 1 Bu müstakil hizip geçenlerde bir 
komünistlik kaynaşmaktadır · 1 karar ile Moskovadaki Kızıl en ter· 

Malum olduğu üzere İngiliz A- nasyonal ile temasa gelmeye 
mele fırkası büyük te§kilata sahip· ve onunla teıriki mesaiye olan ar· 
tir. Milyonlarca azası vardır. An· zusunu izhar etmiıtir. 
cak bu fırkanın ekseriyeti Hen- Bu hizip geçen hafta Derbi 
dersonun reisliği altın~a olduğu şehrinde bir içtima aktetmiş, 200 
halde bir mühim kısmı da "müs - azanın iştirak ettiği bu içtimada 
takil,, na.mı altında ayrılmış, bir şayet İngiltere Rusya ile harbe gi-
hizip vücuda getirmittir. • [Devamı 8 lncl eayıfada] 
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ı:- it., 

ı:.ğerb· l ~-------------------------------------~----~~----··--------!~:~~! ~.:.~:~~i~:~:c:·:;:.,~ Kuleli Askeri lisesinin bu seneki me- Salih Cimcoz Bey 
:~~~"::~:;~;~;~;0.m':::!:~ zunlan: 350 Efendinin hocalarına çay~ . Istanbul mebusu kadın düşmanı mıdır? 
di U~ıp olnı k 
. · Fakat b a lazım gelir-
i:!aaı bittikt: sahada §İmendif!J> 

t kapan n sonra a~ılmı§ iş-
l'~ ı:- ınıyac k b ı:.rga.n· a tar. Ondan son-
9lıraca; t madeninin işlemesi 

~t!f c ır. Bu d . . 1 
d' 1 eene b. nıa enın ıf e-
.ıtecekr ınlerce aileyi geçin-
tl~ ır. Di" 

'lldif . . ger taraftan Ergani 
ıı.ç,ı erının d h l 
rtı ~a11 da ik' er a nakliyata 

t 
1ntaka h . 1 tarafta bulunan 

ı!\ı a alısin' .kt 
canıand ın l ısadi haya-

l 8\.Uıu l ıracaktır. ı 

le angi b. .. er memleketin • 
tek 'k ır koşesind .. ··• 

ııel' h n a hcrab L 
llı~ ı tısadi f l' e goru -----~---
"'"'" tnahdut b'aa ıyetin tesiri yal· U 1 1 1 1 ·~u h ır Gen~-mezunlardan bir kısm·ının d n a ınmı, res m er , 
t rı aı1r k l mıntakaya da 
l~llhuı, 12111~ lllaz. Dolayısile ls- Kuleli askeri lisesinden bu sene ellidir. Dünkü merasimde müka· 
l~~tet tne ~r, Mersin gibi bircok mezun olan efendiler dün hocaları fat dağrtılmıt ve toplantı çok neş'e· 
'}'ellerde r. ezleri de ayrıca 0 f~aa· şerefine mektepte güzel bir çay zi- li ve heyecanlı olmuştur. 
h· So11r n ıctifade ederler. yafeti vermiılerdir. Mektep müdü- Maltepe, Kuleli, Halıcıoğlu lise
& 

1k.'1ok~ ~a.::arı dikkate alınacak rü erkanı harp kaymakamı Hamit lerinden mezun olan efendiler bu
de •ı •ene a §udm·: Bundan yedi, Bey bir hitr.be söyliye::-ek mezun gün Gülhane parkında toplana· 
.,. e derniry lev~el memleketimiz • cfendile~·e muvaffakıyet temenni caklar ve yapılacak merasimden 
.,ato.ı 0 u ınsa . k t ~arın ... - sına sarfcdılen e~rniş ve mezun efendilerden biri sonra Harbiye me tebine gönde· 
ta\' tnuhını b' l 

.J era, lok ır :ıs!l11 ray bu hitabeye cevap vererek arka· rileceklerdir. 
"ellı · 0nıot · f ' 
d ır akaa .. 1 

' vagon gibi de.~ları namına te~ekür etmiştir. "Vakıt;ı yeni mezunları sevgi ile 
l.l, lı .. L nı •çın har· 'd' ff k l · ile '"lllttUın . ıce gı ıyor · Kuleli lisesinden bu sene me· tebrik eder ve muva a ıyet erinın 

t lııat ıiat et~n .takip ettiği r:ıilli zun olan efendi!erin cayrsı üç yüz devamını diler. 
Qu "' enıı .. 1 d' h 
.l· .. ara.ta ~ rn ı arice giden •••••••••••••••.:•••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Itıtı· rı CU<Ya A d 
~· 1!tir ç·· "' rı ereceye in-

ltyoll . unku artık b· .. d 
()e'"·ı arıınızd ugun e-
r tı ' tah~- a traversleri demir 
:ı-ate • b "4' ola.,. k rj 11 ulunnı · a kuUanmal: 
.~~il tetiril uştur. Evvelce ha. 
d~-4Qİ kend· en deınir rnylar da 
b a )-r>drrı ıkınilli fabrikalnrir.lız • 

Utiin. h a tadır B · 
~~ ariçt · ınnenaleyh 
"" araba tetie~ Yalnız lokomotif 

~tice d rı ~ektedir. Bu saye-
etnıryolu . . . 

ınıası ıçın 

[ n.. Mehmet Asım 
-..., 2 lnd 

aayıfada) 

Ankara için otobüs 
yaptırılacak 

/ıNKARA, 29 (Hususi) - Rus· 
yadahi sanayi heyetimizden A~ka· 
ra helediyesine bir tel~raf gelmiş. 

tiı·. Bu telgraf ta, Ar.. kara için oto· 
büs yapacak ohm Hamo fabrikası 
ile temasa geçilerek belediyenin 
tekliflerinin bildirildiği, tecrübele 
re başlanılmasının verile:ek ceva· 
ba bağlı olduğu hal::er verilmekte· 
dir. 

Dilimiz 
46 ıncı liste 

A~l\ARA 29 'A. A. ı - T D T. Ce-
miyuinden ,·eıilmiştir. 

l\ıırşılıkl:ırı aranacak :ırapça ve larsça 
l•l·liınelcrin '16 numaralı listesi şudur · 

1 - i\luhdut 
2 - l\Jnhfıl 

3 - 1\lahrem 
4 ;_ J\J;ıhrum 

5 - l\lahsul 
6 - Mahzur 

7 - l\lecal 
8 - İ\ leccancn 
9 - ~leclis 

10 - l\l ecmua 
11 - 1\lıhnet 

12 - l\lih.,.er 

Kadın ve Erkek sağ ve 
Dün iyi bir tesadüf beni Kadı-

köy vapurunda İstanbul meb'u -
l su Salah Cimcoz ~eyle karşılaş· 
1
1 tırdı. Salah Cimcoz Bey nadir 
' bulunan nüktedanlardandır. Bü · 
tün manasile zarif bil' insandır. 

Onun için kendisiyle her ne vakit 
görüşmek fırsatını bulsam istifa
de ederim. Her tesadüfümde 
kendisini muayyen bir mevzu üze· 
rinde söyletmek isterim. 

Bu defa elimde bir gazete var
dı. Burada kadınlar ve erkekler 
mevzuu üzerinde anketimsi bir 
yazının başlığı Salah Cimcoz Be· 
yin gözüne ilişti ve bu başlık 
muhterem meb'usu coşturmağa 

kafi geldi. 
Salah Cimcoz Bey dostları ara· 

latanbul mebuwu Salllb Cfmcoz B. 

sında biraz kadın düşmanı olarak 
tanınmıştır. ,, O kendi kendine: 

- Antifeministim !,, 
Diyor. Fakat ben derhal ilave 

[ Devamı 2 inci sayıfada ] 

Ameliyattan evel bir rica 
- Aman doktor bir ,ey yapta hiç bir 'ey duymayayım. 
- Merak etme, evvel& kulaklanm keserim .. 
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Sa?~ ... c~}~ml 1~=--=c?~==;.~:=~r~~:;;; ~~S=O=N=H~-~A=B=E=-R=L=. E~R~=~ 
edeyim ki Salah Cimcoz Beyin 
kadın düşmanlığı, yahut antif e
ministliği berkesin bildiği ve an · 
ladığı manada değildir. Çünkü 
o kadın ve erkek meselesinde nok .. 
tai nazarını izah ederken f emi
niıtlik ile antifeminiatliği o kadar 
hoş bir surette biribirilc telif edi• 
yor ki bu sözleri dinledikten son· 
ra kendisine ne kadın dü!f11Anı, 

ne de antifeminist derneğe insanın 
dili varmıyor. Hatta bazan en 
müfrit bir feminist gibi görünü
yor. 

İhtimal ki benim bu IÖzlerime 
inamnıyanlar vardır. Onun için 
acele edeceğim Salah Cimcoz Be· 
yin bana söylediği sözleri olduğu 
gibi tekrar edeceğim. Şayet bu· 
rada tekrar edeceğim sözlerini 
dinledikten sonra gene fikirlerin· 
de iarar etmek istiycnler varsa on· 
lara bir ıey demiyeceğim. 

!ıtanb l meb'usu bana dedi 
lc:i: 

- Bazıları erkekle kadın mü
savidir, fikrindedir. Ben asla bu 
kanaatte değilim. Kadın hiç bir 
vakit erkekle müsavi olmamıştır. 
Olmasına da. imkan yoktur. Hele 
bir kere kainata bakınız, bütün 
mahlfıklann erkekleri ile dişilerini 
göz önüne getiriniz, bunlardan 
hangisinin erkeği dişi ile müsavi -
d. ? 
ır.,, 

"Gene diyorlar ki :\rkek asır
larca kadın üzerine tahakküm et
miş. Yaptığı ağır kanunlarla lra
dınlan bir çok haklarından mah
rum bırakmış. Nihayet kadının 

bir çok tabii melekelerinin ve ktw
vetlerinin inkişafına mani olmuş. 
Kadının erkekten zayıf olması 
erl<eldeıin hu tnhakküınlcıi ve bu 
zultlniler~ 1uetice iyıniş. Iialbuki 
hu fikir de son clereceda yanlrş
tır. Ben bu iddiada bulunanlara 
sorarım: Tavı.ıkların horozlardan 
aşağı olduğuna şüı>he. var mıdır? 
Ve tavukların horozlardan aşağı 
olmasına da horozların yaptıkları 
kanunlar mı sebep olmuştur?,, 

"Binaenaleyh erkeklerin ka
dınlarla müsavi olmamasına ınu~
laka bir sebep aramak lazımsa 
bunu erkeklerin kadınlar aleyhin
de kabul ve tatbik ettikleri ka
nunlarda değil, tabiatte aramalı
dır. Bazı evsaf vardır ki erkekte 
vardır, kadında yoktur. Diğer ba
zı evsaf vardır ki bunlar da kadın
da Yardır, erkekte yoktur. Erkek 
kendi fazlalıklariyle kadınların 
noksanlarım, kadınlar da kendi 
fazlalıklariyle erkeklerin noksan -
larmı ikmal ederler. Şu halde er
kek ile kadın arasındaki müsavat
sızlık haddizatında ne erkeği ka,.. 
dından, ne de kadını erkekten aşa
ğı saydıracak bir sebep olamaz. 
Mantıki olarak düşiinülünce faz
lalıklarla noksanlar kaı-şılaşmca
dır ki lmdın ile erkek arasında mü
savat hasıl olur.,, 

11Fakat diğer bir noktai nazar
dan bakılırsa kadın erkekten yu
kat1 bile sayılabilir. Vakıa erkek
ler egoisttir, hazan aklı bazan 
kuvvetiyle her ııeye tahakküm et -
mek ister. Bu cihet kabili inkfü· 
değildir. lptida tabiate çakmak 
taşı, çekiç, kazma ve kürek ile 
galebe eden insan yavaş yavaş 
bu tahakkijmünü arttırmıştır. 

Tayyareler ile havaları, gemilerle 
denizleıi, radyo ile ~lektıik mev
celerini kendi emri altına almıştır. 
Hatta insanlar adaleti tevzi etmek 
için kurduğu idare sistemlerini 
çok defa kendi hemcinsleri üze
linde tahakküm vasıtası olarak 
tnnamyor. Bununla beraber er
keği_n bir de zayıf tarafı vardır. 
Bu aa kainatta her şeye hakim ol-

Son gün 
(Batmakaledeıı dev•~~ 

Londradaki Milletler içtimaı ~fü:g~~~:f{a~:;J,;:~: 
ı demiryoluna sarf edilecek 

lngiliz paytahtında hararetli h 1 ki milyon liranın en a§ağı 011 
• 

azır ı yon lirası gene memlek~~ı.,ıı 
sinde muhtelif halk tabaP' 

Cihan iktısat konferansında 1500 kişi toplanacak ve Çinle 
Japondan başka dünyanın her tarafile Londradan 

· murahhaslar konuşacaklar 

rasına dağılacak demekti~·f' 
llave edelim ki şimel1 1 

e 
ye.setine büyük bir dikkat "ı 
ka ile bağlı olan hükumet f. 
d.f ·ı· ~. h h nefl .~ ı ercı ıgın emen er tr' 

yaçlarmı memleket i~ind~ 
rik etmek icin de çalışrll · 

LONDRA, 29 (A.A) - Cihan 1 tipliğinin bütün servisleri o bina· f dır. Diplomat, mütehassıs ve gaze· ı İhtimal ki b~ yolda pıettl 
iktısat konferansının içtima edece· ya yerleştirilecektir. teci olmak üzere 1500 kişinin gele· uzun zaman sürmiyecek, ı1J~ 
ği salonların hazırlanmasına ait Hususi telefon hatları, murah· ceği bekleniyoı·. ketim iz içinde _ tabii kerıd1 

mesaiye büyük bir faaliyetle de· hasların kendi memleketlerile ko· Konferansın toplantılarının Lond yaçlarımızın hududu d• 
vam olunmaktadır. MalOm olduğu layca görüşmelerini temin edecek· ranın yaz mevsiminin en güzel dev de _ bir demir sanayii ~ 
veçhile konferans, toplantılarını tir. resine tesadüf etmeııi muhtemel- gelmesini de temin edecektıt· 
South·Kenııington müzesinin yeni Çin ve Japonya müstesna olmak dir. Müze binasının Londranın Elverir ki Tiirk vata11ıı:ııJI · 
cenahında yapacaktır. üzere dünyanın her noktası ile te garp ltısmındaki muhte§em bahçe ler..mesini ve yükselmesini erd 

Baıhca bütün salon, bol bol 150 lefon mükalameleri yapılma~ını ve parkların ortnsında bulunması, yen vatandaşlar akılları hai 

hh l b mümkün kılmak için telsiz menzil cihanın her laro.fından gelecek mlJ 2ürlerı· yettı·8~ 1• kadar bu da murn aı an ilir, çünkü eni 40 ve ~ ;s' 

boyu 50 metredir. leri vücude getirilecektir. rahhasların işlerini kolayla hrabi • tikraz hareketinin mana "eı 
Bütün Londra, dünyanın her ta· lecek cazibeli ve sükun ve istirahat metini vatanpeı·ver Türk i• 

Bu cenahın yanıhaşında altı kat rafından gelecek olan murahhasln· vadeden bir :nuhit vücud.e getiri· njn her tabakasına anlalf11'~ 
lı bir bina vardır. Konferans ka· rı kabul ctmelc için hazırlanmaktn· lecektir. Iışsm... Yakında başhyllcB. ~ 

Büyük Millet Meclisinde ...............................................................................• 

ikinci ve sonra ücüncü tertıP 
bili istikrazların J dahi bal~ııl' 
sında rağbet bulmasına yar 
sın. ....~ 

Mehmet ,ır inhisarlar bütçesi dün kabul edildi 
Balkan konferaıısı 

inhisarlar vekili Rana B. bu münasebetle izahat verdi deniz i:şleri 
ATlNA, 29 (A.A) - ~'f 

Iconferansı deniz işleri le~/ 
dün mesaisini bitirmiştir, 
!stanliuld li° :Balkan birliJİ , 
merbut bir deniz i~l ri ~1 

ANKARA, 29 (A.A) - B. M. 
Meclisi bugün toplandı. Razgrat 
hadisesi etrafında verilen sual tak· 
ririne Hariciye vekaleti vekilinin 
vereceği cevap takrir sahibinin bu
lunmaması dolayııile tehir edilmit 
tir. 

' Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1933 senesi bütçesinin müza· 
keresi yapılmı§ ve bu münasebetle 
ileri sürülen bir mütaleaya ceva· 
ben Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey bu müdiiriyeti umumiyenin 
teşkilindeki lüzum ve zaruretin 
gün geçtikçe artmakta bulunduğu· 
nu ve yalnız Ankara için değil ba
zı vilayetlerde büyük mikyasta ya· 
pılmakta olan imar İ!leri için de fi
kir ve mütaleasma müracaat edi
len bir yer olduğunu ve bu itibarla 
memleketin umumi bir ihtiyacına 
cevap verdiğini söylemi,tir. 

Kabul edilen kanuna göre imar 
müdürlüğünün 1933 senesi masari 

IJlm ıımı ıuma llJIUf 1 IUll1 " ıu nı il nu i'1111P~U1f1llJIHUUUtmlllJD 

mak istiycn insanın hiç farkına 
varnuyarak ~adına esir olmasıdır. 
Kadın t?rkeğe esimıiş gibi görüne
rek onu kendine esir etmek yolu
nu bulmuştur. GörülUyor ki bir 
taraftan erkek her şeye hakim o
luyor. Her şeyi esir ediyor. Fa
kat diğer taı·aft..ın kendisi de ka
dına esir oluyor. Bn suretle içti • 
mai adalet te yerini buluyor. Şa
yet kadınlar erkek haline getirilir
se o vakit biz kimin esiri olaca -
v ? 
gız.,, 

"Hüla a kadın ve erkek sağ el ile 
sol el gibidir. Sol elin sağ ele ni&· 
betl~ kuvvetsiz görünmesi veya 
az işlemesi sağ· elin sol el~ ta
hakkümünden duğil, tabia -
tin icabındandır. Sol el insa • 
mn vücudunda kalp nahiye .. 
sine yakın olduğu için çok çalı • 
f)ırsa bütün vücuda 7.arar verir. 
Biz erkekler de kadınları kalbe 
yakın mahlfıklar oldukları iç.in 
çok işl~terek il.lemin nizamını 
bozmak istemiyoruz. Anlıyorsu .. 
nuz ki benim antüeministliğiın 

kadınlara düşmanlıktan değil, bil
akis onlara karşı olan fazla hürme· 
tim<lendir.,, · 

M. A. 

falı karşılığı olanı 1 70 bin lira 
tahsisat verilmekte ve varidatı da 
ayni miktarda tahmjn olunmakta
dır. 

Mühendis mektebi bütçesi 
Yükıekı mijhendis mektebinin 

933 senesi' bi.itçesinin müzakeresi 
esnasında sorulan bir suale cevap 
1feren Nafia vekili Hilmi Bey mü· 
'1endis mektebinin memleketin en 
eski bir irfan müessesesi olduğunu 
ve buradan yetİ§en mühendislerin 
memleketin imarı için büyük hiz· 
metleri dokundufunu, mektebin 
son zamanlarda ıslah ve tekemmül 
yolunda geni, adımll\rla yürüdüiiü 
nü ve bugün mektepte yol ve köp· 
rü ıular ve inşaat mühendisi olmak 
üzere üç sınıf mühendis yetİ§tiğini 
söylemi! ve bu ıene Nafia bütçesin 
de açılan bir faala Avrupaya ırta· 
jiyer olarak mühendis gönderile· 
ceğini ve bunların mektepten çık· 
tıktan sonra memleketin muhtelif 
yerlerinde çalıtarak iyi yetitmit 
muvaffak olmut ve memleketi ya· 
kından görmüş mühendisler ara
sından seçileceğini ilave et.miştir. 

Bu izahatı müteakip mühendis 
mektebinin 1933 senesine ait ma
sarif atı karşılığı olarak 325 bin 356 
lira tahsisat verilmesine dair ka· 
nun kabul edilmİ§tİr. 

inhisarlar bUtftesl 
Bundan sonra inhisarlar idaresi· 

nin 1933 senesi bütçe kanun layi· 
hası ile inhisarlarm idaresi hakkın 
daki kanuna müzeyyel layihanın 

müzakeresine geçilmiştir. 
Bu münasebetle bazı hatipler ta 

rafından ileri sürülen mütalealara 
cevaben gümrük" ve inhisarlar veki 
li Rana Bey kanun layihasının bir 
maddesile inhisarlar idaresinin 
Çamaltı memlahasının yükleme ve 
boşaltma işlerini kendi vasıtalari· 
le yapması için talep etmekte oldu 
ğu mezuniyeti halen hu işleri yap· 
makta olan İzmir tahmil ve tahliye 
şirketinin almakta olduğu yüksek 
ücret dolayısile tuz nakliyatı daha 
ucuz bir surette temin eylemek 
maksadı gözetildiğini söylemiştir. 

Kanunun diğer maddeleri ile in· 
hisarlar idaresinin her nevi i~letme 

masraflan için 25 milyon liraya 
l<adar mütedavil bir serr.aaye ile is 
pirto ve İspirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun mucibince ha· 
sılatı safiyeden idarei hususiyelere 
ve tayyare c~iyetine terkedilmit 
hif;~~lerin 19~ ffl.'lll ..!t;.ncsi.ıı,den i· 
tibaren satış knr1 üzerinlen hesap 
olunarak bu satış karının yüzde 
dokuzunun idarei hususiyelere ve 
yüzde dört hu~uğunun tayyare ce
miyetine tafo:ia ve tcıviyesi lcabul 
olunmaktadır. 

sine karar vermiştir. d~ 
Rayiştagı yakan a,, 
BERLlN, 29 (A.A) ..-- f, 

tag yangını hakkındaki f,& 

yakında kapanacaktır. 

Bu istintak neticesinde b' 
çı Lubbe'nin Alman ve ecl1~ 
münistleri ile temaola b~!: . J. 
olduğu meydana çıkmış~ii 

Bundan sonra inhisarlar idaresi· sının ıebebi bunların sntı~ 
nin 933 bütçesinin müzakeresine yaptığımız mukavelelerin b 01/ 
geçilmi~tir. Bu münasebetle söz a- nm tatbikatında muvaff•.1< Jf 
lan bnzı hatiplere cevnp veren güm mamasından ileri gelmittl~· te 
rük ve inhiıarlnr vekili, inhisarlar kavele yapmış olmak b1.1 ıt .. ~ 
idaresinin 932 senesinde ba§hca gelmemektedir. Çünkü tiil~ 
yaptığı itlerin idarede mevcut ıııhşları yapılan bazı meıııle 'f'1. 
stokların yeniden kıymetlendiril - de inhisar vardır. OlmaYat' 11'1 
mesi idarenin daha iyi çahıabil- de de tütün ticaretile 111ef 
meıi için ne gibi ıslahat yapılması yük yerli müesseseler vard~t· ~' 
lazım geldiğinin tetkiki ile uğraşıl lar tabii olarak kendileri111ıı tJf~; 
dığını ve mütehassıslar tarafından bulunmadıkları bir tütün ,-.ıı' iıf 
yapılmakta olan tetkikler netice· mücadele etmektedirler. oıı,, 1 
sinde vekaletçe lüzumlu görülecek dir ki, bu hususta batka. ~ ,ei 
tedbirlerin önümüzdeki sene için· mak lazımdır. İnhisarları~' t;/ 
de meclise arzedileceğini bu me· de dahil olduğu hususi bı;f,.~ I 
yanda mütehassıalar tarafından ha kül bu İ§te daha iyi mu~a J. 

zırlanan ve alakadarlar tarafından cağı görülmüştür. ,pıl~ 
da tetkik edilmiş olan tütün kanu· Vekil Bey ~arapçılara ·)'tı~r 
nu ile bugünkü ihtiyaca tekabül et. olan yardımların mahiY~~~111 ~~ meyen tütünlerin iyi surette muha· d }!l. t · tuıv .1t a ma uma vermış ve el 11ır) 

f azasına imkan vermiyen depoları- }erinde yapılan tenzilat . ı:ri 1J 
mız yerine yeni anbarlar yaptırıl· satışın arttığını ve sipllrıf. ~1' 
masma ve bu maksatla taahhüdat· tirmekte güçlük çekildiğiıt• ~İf~, 
ta bulunmaya ıelahiyet isteyen ka· rek beyanatına nihayet ~er ri"'I 
nun layihalarının bulunduğunu söy Heyeti umumiyeıi rııe -~' 
lemiştir. müzakere kafi görülerel<·~ıare•i-1 

Vekil bey, beyanatına devam e. re geçilmi~ ve inhisarlar 1 ,,ııl~~ 
dcrek demiştir ki: 1933 senesi maıarifatı ~ar ,1ı ~· 

"Tütünlerimizde harman işine Iarak yedi milyon 390 bı~a1'İ ~ 
ehemmiyet vermekteyiz. Nefasete tahsisat verilmesi hakk111hi,-r~ 
büyük bir dikkat gösteriyoruz. Ne· nun kabul edilmiştir. l~ ~-,~~ 
f is bir tütiin cinsi elde ettik. Ancak d · · 9"'3 · içııı aresının ., senesı .,,., / 
bunun işlenmesi için iki sene bek· 40 milyon lira tahmin 011111 t>ıJ"I I 
lemek lazımdır. 1934 de bu tütünü Bundan sonra bazı J11~Jı''' I 
çıkaracağız. te~rii masuniyetlerinin 1c:e~~ / 

Tütünün takastaki rolünden hah sı taleplerinin intihap ııd~f 
sedildi. idaremiz kendi ihtiyacatı nuna bırakılması haki<• ,.r,) 
isin mübayatının bir kısmında tü· cümen mazbataları 01<1.1ıı ı 
tünlerini takasa tabi tutmuştur. btıl edilmiştir. .. tD 

Harici mamul tütün ticaretinin Meclis pazartesi güııU 
geçen senekinden fazla olamama- caktır. 
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20 iŞÇi 
'I' evkif edildi 

SOHBETLER 

Şehirlerimizin 
• 
ıman 

27 seneye Son gün 16 Haziran 
~le bayramında M hkA b. D h•IA • ·k h K .. ··k ' l 

t ıezmek yasak a um ır esrar- a ı ı ısh raz ta - uçu san at ann 

islim kültürü, heykeli ıünah 
kıldıjından, bizde abide yapacak 
sanatkar henüz yoktur, diyorlar ve 
abideler:miz ecnebi töhretlere yap 
tırılıyor. Her halde biz, Gazi Haz-

:::!::ıoı...ı- komüniatle- keşle sabık müdür villerine rağbet Türklere hasrı 
~llllaı arından bir kıımı da-

t 1 • • c: b . re .erının ... ar:ıy urnundakı hey· 
kellerile, T akaimdeki Cümhuriyet 
abidesinin, sade ve sade manevi 
bir kıymeti haiz olduğu kanaatin
deyiz. Nasıl, bugünkü Türk sannt· 
klnnın, abide yapamıyacağı iddia 
ediliyorsa, bizde iddia ediyoruz 
ki Milli abidelerimize, milli heye· 
canın ifadesini, hiç bir ecnebi sa· 
natkir veremez. 

d' •ttır. Bunlar 20 k d 
ır •e tiit"" a ar letku un ameleleri ekse-
••l~ektedir. Zabıta ba· 

L...ı - erinde be 
..._Qft\ır. yannameler· 

~lerin .. 
ııtıcvapları ya • 

. ır. Bir ik' .. 
't -.eril 1 ıun zarfında 
olduiu ~.eklerdir. Yarın bir 
leli al çın zabıta icap eden 

~ h.Jd llHttır. amelelerin top· 
. e ıeznıeleri menedil-

k Haftasının d ·· 
1\... son günü .d. un 
~ ÇoCllk ı ı 
il~.:-· haftaaının so .. .. -._..._.,.. 'd n ıunu 
,...ı_. ı ı are h . 

,..•1e H . eyetı azum· 
•e llliidiir -;-nı ile Meliha Ha. 
e •e -h· urhan Bey Darül· 

'%"" ır Jatı k Çoculd ille teplerine 
.~dır. Buıı;ra hediyeler dağıt· 
~ ... __ l an ba"ka H· . 
~ er biri' ~ . • ımayeı· 

deJci •ıı azaları da Da· 
• • Çoc: ki 

libi lıe~~ ara çıkolata, 
... ıyeler vermitler· 

.. ıenç t 1 OliıJı •· • ebenin hazin 
\l Ve g.. ··ı . onıu mesı 

Bir müddetten 
beri rahatsız bu· 
lunan ve evvelki 
IÜn fakülte has
laneainde ölen 
alcüite birinci sı· 

j•f talebesinde 
baan Beyin ce· 

llazeıi, · dün bir 
'......... Çok talebesi ha. 
.. ' .. ıc., zır bulunarak kal 
~:'1'· &caahmette ıö· 
• lllle aalc 

....; llleıara T ert lllızıka iıtirak 
th\IJlı,,.. ıp talebe cemiyeti 

ÇtJt ... 1_ ~ &rkad l ~ 1- • t arı namına 
'a' llOnQı 

'- 'lll ea1ıaa Uf tur· Bu hazin 
iL. •nda 
ll:llJı il~ • ' ıenç yqında 

-vnıı lll . , du1Ul ezıyetleri ha· 
L._ . d llll derin t ·· 

~~il a IÖzl ee11ur, 
·'tıp tal b ede ifade olun· 
-...1ıuı: e c~nıiyeti tara· 

~ ~· · ~ aıleıine taziyet 
..:!""Ui llllıttır. 
~-~ bir .. ..ı __ 
ı -~er -ıqdaılanna kar-
llla - ıellÇI • 
. :"""'Ca)I laicd' ~~ aöaterdiii 

ır, •end'l • ... l erme ta• 
• " lllerlı 1 •denz. l."ftna matfiret 

Dünkü muhakeme bera
etle neticelendi 

İstanbul Ağır ceza mahkemesin· 
de, dün vazif eıini ihmal ettiği nok· 
tuından eski tevkifhane müdürü 
Meki Beyle tevkifhanede esrar iç· 
tiii noktasından mevkuflardan 
Hüsnünün muhakemeıi bitmittir. 

Dün, bazı mevkuflar tahit ola· 
rak dinlenilmitler, tevkifhanede 
Hüsnünün üzerinde esrar çıktığını, 
bunun üzerine Meki Beyin takibat 
yaptığını anlatmıtlardır. 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
Bey, eaua dair mütaleuını söyle· 
mif, Me~i Beyin, Hüınünün üze· 
rinde esrar bulunmuından dolayı 
vazifesinde ihm-.lden beraatini, 
tevkifhane bakkalının deiittirilme 
sinde uıulsuz hareket ettiği için, 
cezalandırılmasını istem ittir. H üs· 
nünün de, üzerinde eırar bulundu· 
ğundan, cezalandırdmuı iıteğinde 

bulunmuıtur. 

Meki Beyin,· avukatı etki lıtan· 
bul Ağır ceza mahkemeıi reisi Sah 
ri Bey, müekkilinin vazifesinde ih· 
mal göıterdiği ve uıulsuz hareket 
ettiği sabit olmadıiı e1&1ından mü 
dafaasmı yapmıf, Meki Bey de "va 
zifemde ihmal ıöıtermedim, usul· 
süz hareket etmedim,, dem ittir. 

Mevkuf Hüıniiye ıelince, ken· 
disi timdi adam öldürmekten yir· 
mi seneye mahk6mdur. O da, fÖy· 
le dem ittir: 

- lnkir etmiyorum. Esrar müp 
telisıyım, üzerimde esrar çıktı. On 

gün pırangaya vuruldum. Sonrada, 
gene esrar içerken yakalandım. lki 
kere kırk ikişer, gün, bir kere yirmi 

gün cezalandırıldım. Zaten Allah 
benim .cezamı verdi, tam yirmi ye
di sene yatacağım. Artık bana baş
ka ceza vermeyin! .. 

Mahkeme heyetini tefkil eden re 
iı Aizz, aza Nusret ve Tahir Bey· 
ler,Meki B. in beraatine, Hüsnünün 
de, evvelce bu itten cezumı çekti· 
iinden, tekrar cezalandırılmaıma 
hacet kalmadıima karar vermit· 
lerdir. 

Ameleyi soymak istiyen 
sürücüler yakalandılar 
Topkapı haricinde yol yapan a· 

mele lbrahim ile Mehmedin kartı· 
11na manda ıürücüıü Yuvan, il· 
yu, lbrahim ve küçük lbrahim iı· 
minde dört kiti çıkmıt, ameleden 
para istemiılerdir. lbrahim ile Meh 
met paraları olmadıiım ıöyleyin· 
ce Manda sürücüleri lbrabimi ba· 
tından ve Mehmedi elinden hafif 
surette yaramıtlar ve kaçmıtlardır. 
Vak'adan jandarma haberdar e· 
dilmiı, bir saat sonra soygunculuk 
Yapmak iıteyen sürücüler yakalan 
mıılardır. 

Belediye varidah 

Tahminden fazla : ilk 
tertip bitmiş gibi .. 

Dahili istikraz tahvillerine kayit 
muamelesinin bugün son ıünüdür. 
Buıünden sonra; birinci tertip is· 
tikraz tahvillerinden tedarik etmek 
isteyenler yüzde bet tenzilattan is
tif ade edemiyecekler ve tahvilleri 
ancak Buraadan alabileceklerdir. 

Kayit muamelesinin son günleri 
olduğu için batkalara müracaat e
denler bilbaua son üç, dört ıün i· 
çinde çok fazla olmuıtur. Cümhu· 
riyet Merkez Bankuı kayit mua· 
melesinin son günü oldujunu na· 
zarı itibare alarak, buaün pazar 
olmuına rağmen, banka tubesinin 
öjleden sonra dahi açık bu· 
lundurulmasına karar vermittir. 

Dahili istikraz tahvillerinin bi
rinci tertibi hemen kamilen satıl· 
mıf'lır. Halkın bu tahvillere ıöater 
diği rağbet tahminlerden fazla ol· 
muıtur. 

Tahvillerin en çok sabldıiı yer 
latanbul olmuttur. 

1000 seyyah geliyor 
Sah ıünü Monteroze vapurile 

tehrimize 1000 kadar seyyah ıe· 
lecektir. Seyyahlar lıtanbulda iki 
aün kalarak gezeceklerdir. 

"S h h . · on arem ,, mu arrırı 

Fransız muharrirlerinden Ma· 
dam Miryam Harri yakında lstan· 
bula ıelecektir. Muharrir, iki sene 
evvel tarkta bir seyahat yapmıt ve 
memleketimize de uğrıyarak "son 
harem,, isimli bir eıer yazmıtbr. 

Yaatık altından haraızllk 
Tophanede Kasaplar sokaimda 

26 dükkanda kömürcü Abdullahın 
yastığı altında 150 lira11 çalmmıı· 
tır. Bu iti çırak Ail ile Bekirin yap• 
bğı anlaıılmıf, ikisi de yakalan· 
mııtır. 

Paraaa yerine ayaiını 
doirayan dalgın adam 
Gümüııuyunda oturan Mehmet, 

dün prua doirarken elindeki bü· 
yük brçaiı dalımlıkla ayaiına in· 
dirmif, ayağı ebemiyetlice yara· 
lanmıttır. Mehmet, tedavi altma a· 
lınmııtır. 
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Hin Ucr•tlerl a 

. Bazı ~lediye ıubelerince bele· j 
dıye varıdabmn son bir iki ay zar• 1 
fında dikkatli bir surette tahıil e- 1 

dilmediii ıöriilmüftür. Belediy~ 1 
~e.ialiii ~il sene aonu yaJdafbiı 1 
açın ver11lerin samanmda alınma· 

Resmi Ulnlarm bir •tm 10 Kur'U§ 
ncart lllnlarm bir satın 12.S Kuruş 
ncart Ulnlarm bir 88Dllm' 2:5 Kuruı 

KUçUk lllnlar ı 
.Blr defua 30 iki defuı so ıc detuı ~ 

dört ... , .. TD " OD def .. 100 kUl'Uflur. 
Uc aylık Uln •erenlerin bir defUI mecca· 
gendir. D01't atırı geçeo nanı... tuıa 

atırlefl bet llurufllUI beap eda 

•mı tubelere emretmittir. ~--•••••••ıiııl•-' 

işçilik, amelelik ve usta
lığın istisnası manası 

Türk vatandqlarına hasredilen 
sanatlar hakkındaki kanun önü· 
müzdeki haziranın on alt11ından 
itibaren tamamen tatbik edilecek· 
tir. Bu itibarla Ankarada emniyet 
umumiye müdürünün riyasetinde 
vekalet müme11illerinden mürek· 
kep bir komisyon toplanmıt ve bir 
rapor hazırlamıttır. Ankaradan ge 
len haberlere ıöre raporda yapı· 
lan izahlar timdi ilin edilmiyecek, 
fakat on altı hazirandan sonra tat 
bikat esnuıncla tereddüde uğrıya· 
rak hükiimete müracaat edecek i· 
dare amirlerine bildirilecektir. 

Tatbikat için bir talimatname 
yapılacaiı haberinin doiru olma· 
dıiı anlatılmaktadır. Ancak Dahi· 
liye vekaleti bir tamimle kanunun 
betinci maddesinin zamanında tat 
bikini bir tamimle valilere bildi· 
recektir . 

Ankaradan alınan mütemmim 
haberlere ıöre •atandaılara tahıis 
edilen sanat ve hizmetler sayılır
ken "itÇilik,, ve 'amelelik,, tabirle· 
ri kullanıldıiı için ustalıim istisna 
edilmit olduğu manaıı çıkardmıt· 
tır. Bu itibarla aelahiyetar makam· 
lardan uıtalık ve ibti1&1 veıikuı 
alacak ecnebi ıanatkirları etkiıi 

gibi ıerbeıt olacaklardır. Bu vesi· 
kaları verecek olan sellhiyettar 
makamların neresi olabileceii ay· 
rıca ilin edilecektir. 

Kanunda, sayılmamıı bazı sanat 
ve hizmetlerin de ifaımda ec
nebilerin aerbeıt bırakılacaiı aöy· 
lenilmektedir. Şapka imal ve ta· 
mirciliji, metrdotellik, ıer mü· 
rettiplik, mücellitlik, saraçlık, kol· 
tukçuluk manikürcülük ve sinema 
operatörlüiü bunlar ara11ndadır. 

Vilayet ve kaza merkezlerinde 
ecnebiler dükin açmak ıuretile ti· 
caret yapmakta serbest olacaklar· 
dır. Konser vermek üzere gelecek 
beynelmilel töhreti haiz sanatkar· 
lar kanundaki "çalgıcılık,, hükmü
ne tabi tutulmıyacakbr. 

imtiyazlı tirketlerde mukavele. 
deki prtlara ıöre çalıf&D ecnebi 
memurlarla tetviki sanayi kanu· 
nunda ıöıterilen tartlara tevfikan 
muafiyet ruhsatnamesine haiz sa· 
nayi müeıaeıelerinde çalıf&ll ecne
bi müt~hauıılar keza eakiıi gibi 
çalıp bileceklerdir. 

Bir seyrisefer mühendisi 
aleyhindeki dava 

Belediye tt;yrisef er mübendiıli· 
ğinde bulunduiu 11racla ehliyet ve
ıikası imtihanına tabi bazı toför· 
le:rden rütvet aldıiı iddia olunan 
Kadri Beyin muhakemesine, dün 
üçüncü ceza mabkemeıindc devam 
olunmuıtur • 

Mahkeme, kendiıinin yüz lira ke 
f aletle serbest bırakılmaıına karar 
vermif, muhakemeyi baıka gün~ 
bırakmıfbr. 

Danah 4i•Y 

Bunun için, Türkün milli zafer 
destanlarını, tuncun veya merme
rin kıvrımlarına vereceii ifade ile, 
gözlerde yatatacak sanatkar ye• 
titinceye kadar, Türkün milli he
yecanlannı tam olarak ifade ede• 
bilecek bir abideden mahrum kal· 
maja katlanacajız. 

Fakat ıehirelrimizin imarını ne 
yapacajız?. 

Bugün, mükemmel ve kuıur1UZ 
bir Gazi büıtü yapan bir Münir 
Hayri, Bursadaki abideyi yapan 
N.ejat ç~kıyor. Yarın bir Kaya Alp, 
bır Attıli yetiıecektir. Ama, koca 
bir tehir planı çizerek, bir tehir i
mar edecek müteha1111a daha uzun 
yıllar ihtiyacımız vardır ve bu ih
tiyacnnızı, hiç tüpbe yok, ki ecne
bilerden tatmin edeceğiz • 

Yalnız, dünyanın en mqbur te
hir mütehau111, bu ihtiyacumzı 
hakkile tatmin edebilir mi? 

Maalesef, bir tehir plinmm tan• 
ziminde, metlıur mütehauısların 
bile noksanıız it ıöremedikleri 
meydana çıktı. Möıyö Yamenin 
yaptığı Ankara pli.nı buna delil• 
dir. 

Ankara, memleketin en mühim 
buiday merkezidir. HükGmet, An· 
karada bir ıilo yaptırmak zarure
tindedir. Buidayı ankarada birik· 
tirmek ve oradan lüzum olan yer
lere ıöndermek lazımdır. Fakat, 
Ankara plinı yapılırken, bu dütü
nülmediii için, buaün ıilo inpab
na yer bulunabııyor. 

Görülüyor, ki, bir tefarin plinmı, 
ne kadar meıhur olursa olıun, bir 
adama bırakmak doiru delildir. 

Evveli, müteh&lllS bir komİlyo
nun, tehrin karakterini çizmesi li· 
zımdır. Pllnı yapılacak tehir, sey• 
yab tehri midir, fabrika tehri mi• 
dir, eğlence ıehri midir, liman mı• 
dır? Ondan sonra, tehrin içtimai 
ve iktısadi vaziyeti inceden ince
ye tetkik edilmeli ve istikbaldeki 
içtimai ve ikbsadl inkitaf tema• 
yülleri tebarüz ettirilerek, plin o· 
na ıöre yapılmalıdır .. 

lıtanbulun imar planı mevzuu 
babaolduju tu günlerde, Ankara 
planıma mühim ve e1&1lı bir nok· 
ıamnı göz önüne ıetirmeii fayda· 
lı bulduk. 

Selamı izzet 

1~!~~~~~:~~:::!'!'3fr J 
30 nıaan 1818 

* - Son bir kaç 11ün zari ıttla Is. 
tanbul pigaaCllJlnda hüküm ıüren ce
reyanın mahi,,.ti ancak ( hayret v. 
tereddüt) le izah tdilebillr. Nlu'im 
altın ıabalılegln pigaıada (350) ku· 
ruı kıg~tinde iken bir mlitldn ıon
ra ( 480) kurufG fırltunıf, bundan 
ıonra da tekrar ( 100) kıınıfCI tenez
ziil etmlıtir. 

* - Ah:uaalur he~ti ngaeeUn
den bUdirUdljlıw 11lire ınauıaın blrU.. 
ri gününden iUbtıma ,elırimizde• 

Türk kadm birliii tarafmdan eq/ıelne ,.,,ldgata btıflanacaktır. 
bupn 18,5 da Maluimde bir danı· Bu efllt* ~ .az "" bet tef1elllit
lı çay verilecektir. Çaydan alma- lil l!Gllri mllull41ı drat Ue nıezkb 
cak h l f k

. f t tWeUlltlilertlen ıUdlılı labfü,,. tef· 
au at a ır çocuklara earfe· rik edUmif olanlar ıevkedil~ 

dilecektir. • 
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u can m şehir e 
en bHyük eks·k 

Adam başına düşen su mık arı 
her taraftan çok azd r 

lstanbulun su tesisatım tetkik 
ederek şehre ihtiyaç nispetinde 
su verilmesi için tesisatı ne suret
le tadil etmek lazım e;eldiğine dair 
bir ropar verecek olan Viyanah 
mütehassıs l\1. Felner buradaki 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. 
M. Felner bir haftaya. kadar Viya
naya giderek orada raponınu ya
zacak, sonra hazırladıklannı bele
diyeye vereceh.iir. 

l\Iüteha&>ıs evvelki gün Büyük
adaya giderek oraya su verilmesi 
mevzuu üzerinde tetkikat yapmış, 
dün de Alem dağında Taşdelen 
suyu membamı tetkik etmiştir. M. 
F ~lner dün bir muharririmize tet
kikleri hakkında şu izahatı ver
miştir: 

"- Şehrin su şebekesi hakkın
'da u;:numi bazı ma.lum:ıt topladık
tan sonra teferrünt ile de uğraş -
tnn. Bana verilen 42 planı tetkik 
ettim. 

lstanbulda ilk nazarı dikkatimi 
celbeden şey, şehrin nüfusuna nis
petle mevcut suyun azlığıdır. Ra
porl!mda şehre isale edilen su 
miktarının çoğaltılması için ya
pılması lazım gelenleri gösterece
ğim. İhtiyaç nispetinde su vere -
bilmek için göz önünde tutulması 
lazım gelen noktalar şunlardır: 

rın yıkanması, park ve bahçele -
rin &ulanmn&I da dahildir. Bugün· 
kü medeni hayat bir evde bir ada
mın günde 19 - 20 litre su sar· 
fetmesiııi icap ettirmektedir. 

Su bol ohmıa bu miktar 25 lit
reye çıkabilir. Sıhhat bakanın

dan da bu miktar suya ihtiyaç var· 
dır. Şehre su verilirken göz önün
de bulundurulması icap eden di
ğer bir nokta da suyu ucuza mal 
etmektir. Su ne kadar ucuz olur
sa sarfiyat o nispette artar .. Tabii 
sarfiyat arttıkça fiyat da ucuz
lar. 

Büyckadada su 
Büyükadadaki su vaziyetine 

gelince; Büyükadaya dün gittim. 
Orada yaptığım tetkikler netice • 
sinde adada kafi miktarda su bu
lunduğu kanaatini elde ettİ.m. Bü
yükadada su vardır, fakat gizli 
kalmıştır. 

Binaenaleyh adnya su verebil· 
mek için orada bulunan suyu bu -
lup meydana çıkarmak, bunun i -
çin de fenni araştırmalar, sondaj
lar yapmak icap eder. Sondaj ya
pılıp su meydana çıkarıldıktan 

sonra toplanan sular kanallarla 
birle tirilir ve bir yerden evlere 
dağıtılır. Fakat bu araştırmaların 
yapılması için zamana ihtiyaç 
vardır. 

lstanbulun ve belki de dünya -
nm en güzel yerlerinden biri olan 
adaların her şeyi olduğu halde 
suyu bulunmaması tabii çok mü -
teessir olunacak bir haldir. Fakat, 
dediğim gibi, buna çare bulmak 
kabildir. 

Taşdelen suyu 

VA.KIT 

KISA HABERLER) 

Bayram ve sinema masrafa 
Kurban bayramında damga 

matbaasında 547 bin bilet damga· 
lanmış ve bu biletlerden bayram 
günlerinde 271 bini satılmıştır. Bu 
satış üzerinden yapılan tahmini bir 
hesaba göre İstanbulluların bay
ram günlerinde sinema ve tiyatro -
)ara (135) bin lira verdiği anlaşıl· 
maktadır. 

TUrk tütUnleri icjin 

Tütün inhisarı, Türk tütünleri· 
nin p:ropagandası için küçük bir ri· 
sale tertip ve tabettirmiştir. Zarif 
bir şekilde basılan bu risaleler 
Fransızcadır. Ecnebi sergilerde da 
ğıblacaktır. 

Türk • 1 an cemiyeti 

Bir şubesi de Tahranda olmak 
üzere lstanbulda bir Türk • lran 
kardeşlik cemiyeti kurulması ika -
rarlaştırmı§tır. 

Teşebbüsler cuma günü Halk
cvinde toplanacaklardır. 

erkez memurlar1 

İstanbul emniyet müdürlüğü 

kadrosunda bazı merkez memur
ları arasında değişmeler yapılmış. 

tır. Beyoğlu merkez memuru Ka· 
miran Bey Eminönüne, Eminönü 
merkez memuru Hulusi Bey Bey
oğluna, Fatih merkez memuru Ka
dıköy, Kadıköy merkez memuru 
Fatih merkezine nakledilmişlerdir. 
Bazı komiserler arasında da de· 
ğişmeler yapılacaktır. 

Dış vatanda neşriyat 
Turan cemiyet reisi, eski gaze· 

tecilerimizden Mahrem Feyzi Bey 
Halkevinde "Dış vatanda Türk a
leminin elli senelik neşriyat ha.ya
tı,, mevzulu bir konferans vermiş
tir. 

ilk tedrisat müfettişleri 

İstanbul ilk tedrisat müfettişle· 
rinin yaz tatilinde büyük bir kon
gre yaparak bazı noksanları ko· 
nu!maları kararla!lırrlmıştır. 

Eskişehirde şeker fabrikası 

Italyada bir milli 
moda sergisi 

Ayın on ikinci günü ltalyanın 

T orino şehrinde bir milli moda ser 
gisi açılmıştır: Bu sergiye ltalya 
kıraliçesi riyaset etmiş ve hükumet 
namına müşavir M. Biagi: 

- İtalya kadınları, demiştir, u· 

nutmamalıdır ki, yabancı bir 
memleketin mallarından aldıkları 
en küçük bir şey, bir İtalyan ame· 
lesini işsiz bırakacaktır. 

Bu hususta "La Stampa,, gaze
tesi şu satırları yazmaktadır. 
Eğer ltalyada bir şeye ihtiyacı· 

mız vardı ise, oda, bir hurafeyi 
ortadan kaldırmaktı. 

ltalyadaki bugün mevcut artist· 
ler ayarında çalışanlara ve sanat
karlara sahip olduktan sonra, u
zun bir an'ane ve tatbikat netice
sinde bile olsa bir başka memle· 
ketin tahakkümünü kabul etmek 
gülünç olurdu. 

Seneler denberi bizde mevcut o· 
lan bu iştiyakı, ancak Musolininin 
dehasi sayesinde meydana çıkarıp 
tatmin etmiş oluyoruz. 

Dağ, yürüme ve kış 
sporlan klübü 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Bey fahri riyasetinde teşekkül e
decek olan dağcılık, yürüyücük, 
kış sproları klübünün nizamname
si vilayete verilmişHr. Tasdik edil-

dikten sonra klüp açılacaktır. Klü
bün merkezi Sipahi ocağında ola· 

caktır. Cemiyet kuracak azalardan 
bir kısmı şimdiden yol yürümeye 

başlamışlardır. Klüp açıldıktan 

sonra bütün azalar grup halinde 

lstanbulun muhtelif yerlerine ge
zintiler tertip ede~klerdir. 

Konservatuvar mütehassısı 
Konservatuvar mütehassısı M. 

Markstan dün bir mektup gelmiş
tir. Profesör, mayısın sonuna doğ-

ru lstanbula geleceğini yazmıştır. 
M. Marks haziran ayı zarfında An-

karaya giderek, Ankarada yapıla· 
cak olan milli akademi, tiyatro, 

kütüphane yeri hakkında tetkikat 
yapacaktır. 
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TAKVP 
paısı 

Pazar ~\lj 
30 N.san 1 tıfı 

5 Muharrem 6 rJu 
Giıo doğuş u 

Gun 1 a tışı 

Sab:ıh namazı 

O~l e namaı.ı 
ikindi namazı 

5,00 
JCJ,(14 

4,15 

1 •.ı ı 
( (i, 12 

Akşam namnıı 19/14 
YatSı namazı 20.4:' 
im ak 3.05 
Yı lı n geçen ı;üolen 120 

kalno • 246 

\... ~ 
HA\'A - Y~IU.öy o ı.crl 

zinden verllr.n nıalOına.ta görC 
aı bulut hı ve akln olııcaı.tır· tO 

Dünlcü sıcnldık l'n fa7.lıı 1
41 ~ 

rll<'e, hııva t:ı.ı31kl '763 :rnUlı:rı!tre 

Bugün 
ll>'l'ANBlJl.ı ıf 

18 dı•n l8, t5 l•nd:ı.r S:tZ (.!\lll'1 

nım). 18,4;') ten 19,10 kudııt O~ll" 
dan 19,SO kad.ır Muhlis ıctcııı J 

dan h.tlkra:r.ı dahili ruııcı.-md:ı p 
•>O 

19,30 dan 20 lcadnr Orke trıı• " ' 

kadar BrdaJii l\luslklye JıC)-c:~ 
22,SO lrnd:ı.r Gramofon, .\jansı 

lerl '\'O ııaat ııynrı. 

A N K A n A (1155S rtJ.) • ..# 
12,SO - lS,80 Aııkartl~ ı 

ıs,ıır; Alnturk:ı a:ız. 18,.ıs - 1
9 .~ 

fon. 19,20 - 20,10 Alaturkn 6!1~" 
jans haberleri ve hava rnporu· 

\' t "f A N A (:US,1 rrı. J 

10,M Konser - 11,80 rı~-ııno ~ 
12,SO scnlonik konser - ıs,Vo S ~ 
15,SO Jfons"r - 16,SO Konser -

1 

28,0j Kon er. 

L F. t P :r. t O (389,ll m.) r/.ı 
7,Hi ,Jlmnn~tlk - 0,80 org l 

16,80 Piyano orke tnl!'ll - j 

konser - 22.20 Koııııer. 

q 0 K it E Ş (S!H,2 m.l ~ı; I 

11,SO Dini merasim - ıs J'I / 
Plflk - 18 l\lusild - 19,15 J{ 

Operet. 

R O 1\1 A (441,2 m.) 

18 Konser - 20,SO Spor 

21,415 Hatif konser. _.ı 

n u o A p Eş T E (5so,li,.)~ 
15 l'lAk - 17,80 Honııer -

ret - 23,15 Çigan orkestrası. 

V A R R O V A (1412 111·> .1. 
12,20 l\lıı~'illd - 13,15 Senfoıı!l' f.I 

JS,20 Mu iki - 18 Konser - 1~ 
21 Konser - 28 1\luslkl - ı4 

Yar.n 
A !'\ K A it .\ (1558 ll1°l l 

12,SO - 18,SO Gramofon. JS -~. ~ 
nllim ~A'l.:I bey iılıırcslndeld l\f· 1 

foıı· 
korali. 18,40 - 19,10 anını0 

19,40 Gltnr Solo (S:ıdrcttln hl')° ",/ 

19,40 - 20,10 Konferans. 20,10 
......... 

Bugünkü terkos borularının fazla 
tazyika tahammülleri olmadığı 
gibi kuturları da dardır. Bu boru
ları lruturları daha fazla olan 
borularla değiştirmek ve memba
ındnki tesisatta bazı tadiller yap
mnk lazımdır. Ne gibi tadilat ya
pılması icap ettiğini raporumda 
etrafilc izah edeceğim. ugünkü 
tesisatla şehre verilen suyun mü
him bir kısmı yollarda kaybolu • 
yor. Hazinelerde de tadilat yap -
rnak veya bunları trunir etmek 
lazmıdır. Raporumun esası; §ehre 
dnha fnzla, daha bol ve istikbali 
düşünerek ihtiyaç nispetinde su 
verilmesini temin için neler yapıl· 
ması icap ettiğini ı;östermektir. 

Taşdelen suyu membamı da 
bugün gördüm. Alemdağındaki 
bu su dünyanın en güzel ve emsal
siz sulnrından biridir. Suyun tah· 
1il edilerek Radyo aktivitesi bulu· 
nup bulunmadığının bildirilme· 
sini istedim. Tnşdelen suyunun 
Üsküdara indirilip indirilmemesi· 
bu tahlilin neticesine bağlıdır. Çün 
kü Radyo aktivitesi olan sular 
borularla nakledildiği takdirde 
evsaf mı ve Radyo aktivitesini 
kaybettikleri iç.in, eğer T aşdelen 
suyu da bu nevi sulardansa boru· 
larla nakledilmesi doğru olamaz. 

Eskişeri de kurulmakta olan şe
ker fabrikasında faaliyet çok iler· 
lemiştir. Fabrikanın teşrinievvel 

başında şeker imaline başlıyacağı ( 
tahmin edilmektedir. Yeni fabrika 
için altmış bin dönüm arazi ekil- BORSA 

"'\ bcrlcrl '\'I' h:ıvn raporu. 

V 1 \' A N A (511!.I uı.) oıılli 

Ş~mdiki halde bütün malumatı 
aldım. Terkos gölünü ve diğer 
tesisatı gezmek tef errüata ait İ§· 
!erdir .. Maamafih Tcrkos gölünü 
de göreceği.m. Şehrin civarında -
ki sularla lstanbula ~imdikinden 
daha fazla su vermek kabildir. 
Bunun için T erkos gölü ve bentler 
kafidir. Yalnız bent sularile Ter
kos sularının l:ıirleştirilmeı;i ve şeb. 
re hep birden isale edilmesi la
zımdır. 

Adam başına 
"Bugün şehre günde 30 metre 

mikabı su veriliyor. Şehrin nüfu· 
su 700 bin olduğuna göre bu suyu 
nüfus başına hesap edersek adam 
başına 55 litre düşer. Fakat bu 
miktar nazaridir, çünkü suyun ya· 
rısı yolda kaybolmaktadrr. Bu 
itibarla hakikatte nüfus başına 

çok daha az su düşmeldedir. Me· 
deni bir şehir için nüfus başına 
vasati olarak 100 - 150 litre 
suya ihtiyaç vardır. Viyana su 
tesiı;atı ndnm başına 100 litre su 
hesap edilerek yapılmıştı. Bilaha
r& 170 litreye çıkarıldı. Bugün a
dam baınıa 212 litre su verili
yor. Bu söylediğim miktarda 
caddelerin, sokakların: lağımla-

Bu takdirde suyun membamda 
fenni tesisat yapmakla iktifa et· 
mek lazım gelecektir. Eğer Radyo 
aktivite yoksa suyu borularla nak
letmek kabildir. 

Taşdelen membaında yapılacak 

şeylerden biri de zayiatın önüne 
geçmektir. Suyun hemen hemen 
yarısı zayi olmaktadır. Buna ma
ni olmak ve İstanbulluların müm 
kün mertebe daha fnzla bu nefis 
sudan içebilmelerini te.min etmek 
lazımdır. 

Raporumu beş altı haf tada ha · 
zırlıyaco.ğımı tahmin ediyorum. 

m?ştir. 

Kız lisesi 

Eski düyunu umumiye binasın· 

da kurulacak yeni kız lisesi için 
hazırlıklar ba!lanmıştır. Yeni mek 
tebin diğer liselerden farklı olma· 
sı, Galatasaray lisesinde tatbik e· 
dilen programın burada tatbik edi 
lerek bir kısım derslerin ecnebi li
sanile okutulmuı iht imali vardır. 

İRTİHAL 
Sehrimizin maruf tüccarların

da;, Sehir Mecliı:;i ve Ticaret oda
sı h;yeti idare azasından Hacı 
Recep Beyin pederi Hacı Salim 
Efondi vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saat on bir buçukta Şehza
debaşında Muhtarpaşa sokağında
ki hanesinden kaldırılarak Fatih 
camiinde namazı badeleda Edir· 
nekapıdaki aile kabrine defnedi
lecektir. Hacı Recep Beye ve ke -
derdidc ailesine taziyet beyan ey· 
le'riz. (2626) 
u•ıwaıınuınntuıı ııuııııu ı11111111umnuııu ımuıımmmıı tıımım111mnırmutnmrın 

Bunda şimdiki tesisatın noksan- şimdiden kestiremem. Muhakkak 
larını ve yeni tesisabn ne suret- olan cihet tesisatın mükemmel 

[riiz:ılannda yıldız işareti olanlar üzer
lerinde 29 nisanda muamele olo nl:ı.ıdı r] 
Rakk:ıml:ır kapanış riy:ıtl:ınpı gösterir 

Nukut 

Kurus 
•20 r. P'rans11. 171, 
•ı Sterlin 7i0-
* 1 Dnl:u 19 'i,· -
* 20 l.lret 2:?0,-
• 20 f, Relç lkn ı 17,-
•~o Drahmi 25.-
• 20 lsvlçre f-21) -

•20 J.e\•a 9450 
ı l Flori n ~ o.-

• 20 Kuron Çek 122,-

Çek fiatları 

*Parl~ 
*T.oodra 
• l'\t\ •Yor~ 
• l'llil ı\no 
•Brüksel 
• ı\tinJ 
•Ccnı:vır 
* ofv;.ı 
•Amsterdam 
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71 4 -
ıı s.m; 
<l, J-41 5 
~.3 50 

l-:l 3225 
~. ;~-

0!).3175 
t.t S-

(Satış) 

• ı Şilin Av 
1 • 1 Pczeta 

• ı l\lark 
• ı 7.olıır l 
• ı Penı:n 
•20 Lev 
•211 Di naı 

ı çcrvnocr * 1 Altın 
• ı ~lecidive 
• 1 Ranl:noı 

(kap. sa. 

•Pra~a * Viyonı * \l:ıdrir 
• Berlin 
• Var~ova 
•Pe~re 

1 

• Bük re 
•Rc:t~aı 

l\l cıskova 

Es bam 

9.SO 1 Terkos 

~ur•ı~ 

~~.-
li,-
~1-

24.-
2<1-
23,-
53 -

~3.!,-
32.-

228,-
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~.2sıs 
3~-Gırı 

79,'l l-
35. 50-
ı o:- ı.su 
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istikrazlar Tahviller 
le yapılması lazım geldiğini gös -
tereceğim. Vazifem bundan iba· 
rettir. Bunu kabul edip etmemek 
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şehre ait bir i!tİr. Bu zamanda hiç bir memleketin 
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Kahraman ~ 

Faruk Nafiz Beyin ~·~iH'~~ 
yesidir. Cümhuriyel k~Jd' "Ji 
te..raf ından temiz bir ~eı .. ı ,aj~,J 
rılmıştrr. Eseı·in içi, dı~ı 1~~( 
Ressam Münil F ehnıinııı .,~' 
güzel kapak da ayrı bir 0,ıW 
seri sayılabilir. Ta-vs~ 
---------fef1 1" 
Halkevinde k0'1 ·tJJ '.:ır 

Doktor Fahreddin J(ef~,. ffJ 
rafından bugün saat altı ritr'il 
evinde bir konferans ~ .. ~ııiı:J 
Mevzuu, jnkılap gençhC 

tirilmesidiı. 
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Şadiye aklın 1 • k O "d" . ? ıtıak · . ' a ge en §eyı ov- - mı ınız var mı . 
ıatıyornı "b· b d' dı. F k U§ gı ı aşını salla- Omuz silkti, cevap verme ı, 
a at der A b' . Yord B unı ır sezışle anlı - yalnız dedi ki: 
u. elk' b' 

olan b 1 ıraz sonra ölecek - Bir hastabakıcı lazım. Di -
u ada.mm k lb" d b" k lutınu t a ın e ır yer 1 dar hanımefendi oğlunu bakaca 

ce hü ş u. Muhsin Bey ona sade - halde değil hizmetçilerin eline de 
rtnet etıni d ' Anı yor u. bırakamayız. 

b a bu bir sırdı ve b . 
U ande b'I u sırrı, - Alı Bey burada ... 

ı ıneın . IA d R l'lli c .. d esı azım ı. eı - B k k . . d W'ld" h 
iıtl u:z ana koydu, cüzdanı ka - -f u. erHe ışbı k egıl ır d~-

llrın arası k d nıme endı. asta a ıcı e zem ır. 
O na arıttır ı. · · b" dadan r kt H" . Ben sanatoryoma kadar gıdıp ır 

tak 3'
1 ı. ızmetçı koşa- w 1 w geldi: hastabakıcı hulmaga ça ışacagım. 

- Doktor · . . . O zamana kadar siz liitf en hasta-

- B 
ıızı ıslıyor. 

e f nın yanından ayrılmazsınız. 
Ye endiyi getirdiler mi? 

- G t' · - Peki efendim. [) e ırıyorlar. 

O oktor ondan ne - Şimdi de Ali beyle çağırıla-
iıtiyordu? 

b n1
un, §İnıdi Senihanın d cak doktorlar hususunda mutabık u •. yanın a 
... lllna.sı lazımdı. kalayım. Siz lutf en hastanın ya-
A ağı · d' H nına gider misiniz?.. Esasen bir 

lnr1 ·h· ın 1• erkeı, evin uşak· 
da~ . 12nıetç.ileri, bahçe kapısın _ kaç kere sizi çağırdı ... 

E.~ır;n sed~eye bakıyorlardı. Şadiyenin kalbi hızlı hızlı çarp-
S a. ta derın bir oükut vardı. mağa ba~ladı ... Muhsin Beyin 

ı_ wadıye t . d w söyliyeceği sözlerden korkuyor-t{ad .. ' epesın en tırnagına 
riydi~ ~rperdi, Muhsin Bey oap8a- du ... 
Ribi k al~ız Ali Beyin de didiği Doktora: 
di . ' ~ndıne gelmitti. Evvela Şa- - Gidiyorum, dedi. 
, •. ı :c aktı. Bu derin, esrarlı, Doktor önde, o arkada odaya 
- · tan .. , ' Çagıran bir hakuıtı. Şn • girdiier... Muhsin Beyin dudak-

ıerhal Yaklaştı. ~ Jarmda gene bir tebestüm belirdi. 
o.rnl 

da b· ının renksiz dudakların· Gözleri ferlendi: 
ır tebe .. h 1· d' fe8 ''h' surn e ır ı... Bir ne -

-.1 ı .. ı _ y •oy endi: 

aı öıur .. anı.mdnn yrılmayın .• Çok 
S Ltnı kaldı ..... 

bi kankj öleceğini biliyormuş gi • 
lllu ·~nu~uyordu. Sahiden çok 
hi,.:J_rrdı ve ağır olduğunu da 

c- 'Yor ırnuydu? 
..;ıed· 

~k 1Yenin yanında yürüyerek 
d-urcİ"1 çıktı. Kapının önünde 
dott \l, l '\' arahyı arl(adaılarile ve 
li>'et~r a bıraktı. Doktor, mes'u -
İstanht~aınile üzerine almıyor, 
liltne ~ .d~n bir mütehas111 getir -

aını ıstiyordu. 

t. Şadiyen·ı .. .. S 'h ·ı· ı. b. k n gozune enı a ı ış -
'lır .. 

lediy .0 !eye büzülmüş, babasının 
ş:~~nı cö2lüyordu. 

ıye usulca seslendi: 

S
- Seniha. yovrum 
en·h ... 

t\una. 
1 

a koştu, Şadiyenin boy -
ıarıldt. 

- r.r 'k l'\ını değ~~ı .annem, rüya ııörüyo-
deği) ın. ~ nu? · Babam ölmiyecek 

1. 

Birden 
dudak} suatu. Ölüm kelimesi 
de.ima ~~~nı kenetledi. Bu ande, 
baı1n1 a ~yt ve uzak kaldığı ba
'ediror~e adar çok sevdiğini his-

u. 
Şadi 

l eaeıı· Ye onu odasına götürdü. 
t ı edecek .. 1 'tna.d · soz er arıyor mü -1Yen k ' 
llıa.k it:r onuşuyor, avundur-

lYordu 
. lialbuk· h' 

' 1 ilrtıYord~ er an, kendi endişe· 
d1? Dok · Acaba ne yapıyorlar

liiı tor ne demişti? 
metçi geld'. 

-Si· 1
• 

.._ G :tı. Çağırıyor. 
Se . elıyorum. 

nıhaya döndü. 
....... " . 

t-" '-&idip b' k 

- Geldiniz mi Şadiye hanım ... 
diye mırıldandı. 

Şadiye ratağa yaklaıtı. Eğil· 
di: 

- Geciktiğim için affedin, Se
nihanın yanmdaydım. 

- Onu da alıp buraya gelin .... 
Bir kaç saatlik ömrüm kaldı. iki
nizi de yanLmda görmek istiyo
rum... Bense hayahmı yeniden 
kurmak isHyordum. Görüyorsunuz 
ya, insan istediği zaman saadete 
eritemiyor .. Yaşamak, biraz daha 
yaşamak istiyorum. Saadet ne gü
zel şey ... Seni mes'ut ebnek için 
yaıamak iıtiyorum Şadiye ... 

Muhıin Beyin sesi öyle alçal
mıştı, ki son sözleri güç iıitebil
di. 

( Deııamı var) 

Yaralanan çocuk 
Kumkapıda evvelki iÜn feci bir 

kaza olmuş; bir çocuk arkadaıını 
iterek dıvardan düşürmüş ve yara
lamıştır. Hadise §Öyle olmu!tur: 

Kumkapıda Sinanla arkadaşı 

Antranik her gün olduğu gibi dün 
de beraberce oynamıya çılanıılar· 
dır. Bir müddet sokakta oynadık -
tan sonra yıkık bir dıvarın üstüne 
çıkıp orada oynamak istemi§ler -
dir. 

Bu suretle Antranikle Sinan be-
raherce dıvarın üstüne çıkmışlar; 
birbirlerini kovalamıya haşlamış -
lardır. 

Bir ara Sinanı Antranik yaka -
layım derken gayri ihtiyari bir 
hareketle itmiş ve dıvardan yere 
düşmesine sebep olmuştur. 

.;:,lter bab . _ır ere bakayım. 
'elli de a~ ıçın bir tehlike yoksa Zabıta Antraniği yakalamıı; 
belde. Çagırırıın. Beni burada hakkında takibata başlamıştır. 

Yaralanan Sinan tedavi altına 
Muh · 

'
1ttn. gir~1.n Beyin kütüphane oda- m:.~:.~~~~:.~11,111011,uııııınnuuıı·•·•ııııuııııını11111nııııırummı11mıııınııı 
Odasının ~ yan taraftaki yatak 

b. apııı aralıktı 
oır § • 

dırdı: ey Yazan doktor haıını kal· 

-s d' 
Ş .. d-.a ıye hanım siz misiniz' 

b· ... ıye " . 
ı batını e ... e.vet,, de.mek ister gi-

...... Ç gdı, sonra sordu: 
ok ağır ını? ...... ç . 

)~•tı. ""ok ağı~ ... Yara k lbe çok 
do'- ~urıun ı d ı ~tat b . çer e. stanbuldan 
Re) • eklıyorum El" . d en1 • ... ımız en 

Yapacağız .•• 

KADIKÖY 

HAV AGAZI ŞiRKETi 

l Mayıs Pazartesi günü saat 
l S te Kadı köyünde Süreyya Pa · 
şa Sineması salonunda verilecek 
olan ameli yemek ve pasta pi
şirme dersine bütün bammefen· 

dileri davet eder. Teşrif edecek 
hanımefendilere yeni neşrolunan 
yemek ve pasta riaalesi tevzi 
edilecektir. (2591) 

VAKiT Sayıfa: 5 
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Yabancı sözlerin 
karşılıkları 

1 lstanbul 10 uncu mektep muallim- \ - Baiı: Ötürü, dolayı - Bak: 
Zerinin buldukları karşılıklar (Bakadan): Artan, sonsuz - Ba

lstanbul 53 üncii mektep muallim
lainin buldukları karşılıklar 

Abes: Boş - Abus: Soğuk, ça
tık - Acayip: Şaşılacak şey -
Acele: Çabuk - Aecmi: Toy, çı· 
rak-Aciz: Beceriksizlik, güçsüz
lük - Adalet: Doğruluk - Adet: 
Ayabşı, görenek - Adeta: Eniko
nu -Adi: Bayağı - Afiyet: Sağ
lık. 

Erkek muallim mektebine mülhak 
Tatbikat mektebi muallimlerinin 

buldukları•karşılıklar 

Bahar: Yaz batı - Bigane: Ya
bancı - Bihude: Boş, boş yere -
Endam: Byohos - Endişe: Düşün 

ce, korku - Esir - esaretten: Kö
le - Esmer: Kar ayağız - Eşya: 

Öteberi - Evham: Kuruntu. 

lıUınbul birinci mektep hocala
rının buldukları karşılıklar 

Bahil: Cimri - Bahis (Bahs): 
Ortaya koymak - Bahusus: Baş
lıca - Baht: Alın yazısı - Bais: 
Ortaya. koyan - Baki: Kalan, öl
miyen - Bakire: El değmemi, -
Baliğ: Yetişkin - Batıl: Boı -
Becayiş: Yer değiştirme - Bed -
bin: Fena gören - Bedel: Karşı
lık - J3eden: Gövde - Bedevi : 
Poşa, karakaçan - Bedi (Beda -
etten): Güzel - Bedihi: Belki
Beis: Fena, zor. 

/stanbul 2 inci ilkmcktep muallim· 
lct"inin bulduklarr karşılıklar 

Behre: Pay - Bihude: Sonsuz 
- Encümen: Kurultay - Endam 
Boybos - tsir: Tutsak - Esmer 
Karayağız - Eşya: Aygıt, nesne
ler - Evham: Kuruntu. 

lstanbul üçüncü mektep lıocala
rının buldukları karşılıklar 

Bakaya: Arta kalan - Basi -
ret: Uyanıklık - Basit: Kolay
Bazan: Arasıra - Bela: Baş der
di - Belahat: Budalalık - Bera 
et: Berbat: Kötü - Bereket: bol
luk - Beşaret: Gülümsemek. 

lst. 4 üncü mektep muallimleri
nin buldukları karşılıklar 

Bakaya: Geri kalan - Basiret 
Uyanıklık - Bela: Kötülük -
Belahat: Kalın kafalılık - Bera· 
et: Temizlenmek - Berat: Buy -
rultu - Berbat: Bozuk - Bere -
ket: bolluk - Beşa§et: Güler yüz 

lü - Beşeriyet: Kişilik - Bezil: 
Esirgememek. 

lstanbul yedinci mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Bahil: Pinti, Cimri - Bahis: 
Öndül, ödül, söz açmak - Bahu· 
suı: Hele - Baht: Alınyazısı, u
ğur - Baki (Sakadan): Artık, 

artakalan - Bakire: Ellenmemiş 
kız - Baliğ: Ergen, ergin - Ba-
tıl: Düzme, çürük, dipsiz - Be -
cayi!: Almaştırma - Bedbin: Kö 
tü gören - Bedel: Tutar, kartılık 
- Beden: Göğde - Bedevi: Yö-

rük, göçebe, gezgin - Bedi (Be· 
d~atten) : Besbelli, apaçık. 

lstanbul 9 uncu mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Bakaya: Geri kalan - Basi -
ret: Görüş - Baıit: Düz - Ba -
zan: Araııra - Bela: Tasa - Be 
lahat: Bönlük - Beraet: Kurtul
mak - Berat: Buyruk- Berbat: 
Kötü - Bereket: Bolluk - beşe-

riyet: Kişilik - Beşaşet: Gülen 
- Bezil: Saçmak. 

Bahil: Cimri - Bahis (Bahs) 
Bahusus: Hele - Baht: Doğan, 

değer - Bais: Ara bulma - Ba· 
ki: {Bakadan) Artan - Bakire: 
El sürmemiş - baliğ: Y etişici -
Batıl: Bo~ - Becayiş: Değiştir -
me - Bedbin: Usanç - Bedel: 
Karşılık - Beden: Gövde - Be
devi: Çölde oturan - Bedi (be da 
atten) : Güzel, görülmemiş olan 
- Bedihi: A~ikar - Beis: Ziyan-
sız. 

lıJt, 12 nci ilkmeklep muallimle>· 
rirıin buldukları karşılıklar 

kire: Kirsiz, kız - Baliğ: Ergin 
- Batıl: Köksüz, dipsiz, boş -

Becayiş: Yer değitme - Bedbin: 
Kötü gören, kara gören - Bedel: 
Kar§ılık, denk - Beden: Gövde 

- Bedevi: Bedeiv - Bedi: Gü
zel - Bedihi: Apaçrk - Beis. 

lstmıhul: Eyüp (36) rncı mektep 
muallimlerinin buldul:ları karşı· 

/ıklar 

Behane: İp ucu - Bahar: llk 
yaz - Behre: Pay - Bigane: Ya 
hancı - Bihude: Boş - Encü • 
men: Dernek, öbek - Endam: 

Bahane: Adaç - Bahar: llk boy, hiçim - Endişe: Meraklı, 
yaz_ Behre: Pap - Bigane: Ya düşünce - Esir: Tutsak - Es -
hancı - Bihude: Boş yere - En- mer: Konur - Eşya: Yük - Ev: 
cümen: Kurultaycık - Endam: ham: Kuruntu. 

Boy bos - Endite: Düşünce - l tanbul 37 inci mektep muallim-
Esir: Tutsak - Esmer: Az kara, /erinin buldukları ltarşılıklar 
kara yağız - Eıya: Nesneler -
Evham: Kuruntular. 

lstanbul 16 ıncı mektep muallim· 
lerinin buldukları karşılık/ar 

Behane: Uydurma - Bahar: 
ilkyaz - Behre: Bilgi - Bigane: 
Yabancı - beyhude: Boş boşu • 
na - ncümen: Öbek - Endam: 
Boybos - Endişe: Kuşgu - Esir: 
Tutsak - Esmer: Ka"."ayağız -
Eşya: Kapkacak - Evham:' Ku
runtu. 

lstanbul 18 inci mektep muallim
lr.rinin buldukları karşılıklar 

Bakaya: Artık - Basiret: Se
ziş - Basit: Kolay - Bazan: 
Çağ, çağ - Bela: Tasa, sıkıntı -
Belahat: Bönlük - Beraet: Kur
tulma - Berat: Koçan - Berbat 

!aşd: Civeelklik - Beşeriyet: in
sanlar - Bezil: Esirgememe. 

lstanhul 37 inci mektep muallinı
/el".i11in buldukları karşılıklar 

Bahane: Çitil Çıkarmak - Ba
har: ilk yaz - Behre: Bilgi - · 
Bir;f.rse: Yabancı - Bihude: Hoş 
- Enciimen: Oernek kolu - En-

Bahil: Cimri - Bahis: Söz -
Bahusus: Hele - Baki: Sonsuz
Bakire: Kız - Baliğ: Yetmek -
Batıl: yanlış - Becayiş: Değiş • lu. 
mek - Bedbin: Kü11kün - Bedel 
Karşılık - Beden: Ten - Bedi: 

dam: Boy, bol - Endi~·~ ilinti -
F.c.liş: Tn(sak ·-- F.smPr: Karamsı 

- Eşya : Yük - Evham" Kurun-

lstanbul 38 inci mektep muallim· 
/erinin buldukları karşılıklar 

Güzel - Bedihi: Belki - Beis: 
Dokunmaz - Baht: Alın yazısı. 

lstanbul 19 uncu mektep muallim· 
lerinin buldukları kar ·ılıklar 

Bigane: Yabancı - Encümen: 
Kurultay - Behre: Pay - Baha
ne: Uydurma - Bihude: Saçma, 
boş - Endam: Biçim - Endişe: 
Dü,ünce - Esir: Düşünce - esir 
Satılmış -

lstanbul 23 üncü mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Bahar: Yaz batı - Behre: De
ğer, yordam - Bigane: yabancı 
- Beyhude: Bot - Endam: Bi • 
çim, boybos - Encümen: Toplan 
tı - Endişe: Üzülme - Esir: 
Köle - Esmer: Karal!nsı - eşya: 

Nesneler - Evham: Kuruntu. 

lstanbul 27 inci mektep hocala
ı·ının buldukları karşılıklar 

Bahil: Pahıl - Bahusus: He
le - Baht: Alın yazısı - Bais: 
Ulak - Baki (Sakadan): Kalan 
- Bakire: Ergen - Baliğ: Çağ 
Batıl: Kof - Bedbin: Bitkin -
Bedel: Ttuarr - eden: Gövde -
Bedi (Bedaatten): Güzel - Be
dihi: Apaçık. 

lstanbul .~:J iincü mektep lıoca/a. 
nnın br1ldukları karfılıklar 

Baht: başa gelen - Baki: ( Ba 
kadan) Sonsuz - Bakire: Kirsiz 
- aliğ: Ergin - Batıl: Boş -
Becayiı: Yer değiştirme - Bed
bin: Kötü görme - Bedel: Kar· 
şılık - Beden: Gövde - Bedi 
(Bedaatten): Güzel - Bedihi: 
Apaçık - beis: Engel. 

lst. 83 üncü mektep muallimleri· 
nin buluk/arı karşılıklar 

Bahil: Cimri - Bahis (Bas): 
Anmak, sözleşmek, parça - Ba· 
husus: Hele - Baht: Alın yazısı 

Behane: Uydurma - Bahar: 
Yazba§ı - Behre: Yordam - Bi
gane: Yabancı - Beyhude: Boş-

Endam: Biçim - Endişe: Üzül -
me-Encümen: Toplantı- Esir: 

Köle - Esmer: Karamsı - Eş -
ya: Nesneler - Evham: Kuruntu. 

lst. 39 uncu mektep /ıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Bahil: Cimri '- Bahis (Bahs): 
Anmak, sözleşmek, parça - Ba -
husuı: Acele - Baht: Alın yazı • 
sı - Bais: Ötürü, dolayı - Baki: 
(Bakadan) Artan, sonsuz - Ba • 

kire: Kız, kırsız - Baliğ: Ergin 
- Batıl: Köksüz, dipsiz, boş -
Becayiş: Yer değiştirme - Bed • 
bin: Kötü gören, kara gören -

Bedel: Karşılık, denk - Beden: 
Gövde - Bedevi: Beedvi - Be-

di (bedaatten): Güzel - Bedihi: 
Apaçık - Beis: Eksiklik. 

lstanbul 11 inC'i ilkmeklep nıual· 
linılerinin buldukları karşılıklar 

Bakaya: Geri kalan - Basi -
ret: Uyanıklık - Basit: Yavan, 
düz - Bazan: Arasıra - Bela: 

Sıkıntı - Belahat: Aptallık, bön
lük - Beraet: Kurtuluş - Ber • 
bat: Bilgin, pis - Bereket: Bol -
luk - Berat: Buyrultu - Beşa -

§el: Gülçe - ez il: Dağıtmak, e· 
sirgememek. 

Jstanbul 44 üncü mektep lıocala
rımn buldukları karşılıklar 

Bakaya: Arda kalan - Bruıi • 
ret: Görüş - Basit: Kolay - Ba • 
zan: Arada bir - Bela - Sıkın· 
tı - Belfı.het: Aptallık - Beraet: 

Kurtulma - Berbat: Kötü - Be
reket: Bolluk - Beşaret: Sevinç 
- Beşeriyet: insanlık - Bezil: 
Bağışlama, verme. 
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Nafi'in kaçak eşyayı nerede sakla
dığını öğrenmek kabil değil .. 

Fe:kat taharriyat biraz daha ta· 
mik edilmi§, nihayet köşkün alt ka 
tındaki renkli çinilerle döşenmiş 

bir odadan şüphe edilmiş, zeki bir 
zabıta memuru çinileri sökmiye 
başlamıştır. 

Çiniler sekiz dokuz tanesi aö -
küldükten sonra bu odanın altında 
bir oda daha bulunduğu anlaşıl -
mış bu oda meydana çıkarılmı§, 
memurlar buraya indikten sonra 

• ikinci bir odaya geçmiş, bu odanın 
tahta ile kaplanmış olduğu tesbit 
edilmiş, fakat bu gizli yerde bir 
§ey bulunmamıştı. 

Yapılacak bir iş kalmadığı için 
zabıta memurları söktükleri çini -
leri yerleştirmiş ve kaçakçılar kra
lını bırakıp gitmişlerdi. 

Nafi, mütemadi bir nezaret al
tında bulunduğu halde onun ka -
çak e~yayı nerede sakladığını, na
sıl dağıttığını anlamıya imkan ha
sıl olmamı§tı. 

Bu sıralarda Nafi, Yunanistan, 
Rdaos, Filistin, Suriye ve lstanbulu 
ziyaret etmek üzere Mısırdan çık
mıt, Mısır zabıtası her memleket 
zabıtasına malumat vererek ka -
çakçılar kralının, nezaret altında 
bulundurulmasını istemiş her mem 
leket zabıtnsı da bu vadide vazife
sini yapmıştı. 

Nafi, hariçte bir müddet dolat· 
tıklan sonra 1931 senesinin 22 teş· 
rinievel günü Kahireye avdet et -
mek üzere lskenderiyeye vardı. 

Nafi, vapurdan çıktığı zaman 
liman memuru: 

- Eşyanız nerede? .. diye sor: 
du, Nafi: 

- Eşyam yok! cevabını vermi§
ti. 

Liman memuru, Nafiin bu ce -
vabmdan şüphelenmiş, memleket 
haricinde dolaşan bir yolcunun 
her halde eşyası bulunmak lazım 
geleceğini, Nafiin bu eşyayı sakla-

evrak sayesinde zabıta Kahirede 
bir garajı hasmı§, orada elli kilo 
esrar bulmuştu. Esrar, en sağlam 

yelken bezinden yapılmı§ keseler 
içindeydi. Kaçakçıların bu yel -
ken bezlerini kullanmalarının se -
bebi, deniz üzerinde yakalandık • 
lan takdirde keseleri denize atma
ları, sonra bunları tekrar arayıp 
bulmalarıdır. Bu sağlam keseler 
sayesinde esrar bozulmamaktadır. 

Ayni garajda kokain ve eroin 
sarmıya mahsus keseler bulunmuş, 
eroin bulunamamıştır. 

Kahirede taharriyat yapıldığı 

sırada Nafiin lskenderiyedeki a -
partımanı da basılmış ve orada o· 
nun cüzdanlarından biri bulun
muştu. Bu cüzdanın içinde, bilhas
sa Nafiin muamele yaptığı eroin 
tacirlerinin isimleri ve adresleri 
bulunuyordu. Bu tacirler, Türkiye, 
Suriye ve Yunanistanda idiler. 

Nafiin tevkifinden sonra onun 
şerikleri de birer birer ele düştü -
let. Bunların en birincisi "Mehmet 
ebu Faddal,, dır. Nafiin sağ kolu 
bu adamdı. Bundan başka Tarifi 
Avda namında bedevi bir arap 
tevkif edilmişti. 

Zabıta, Nafiin, keyif verici ze
hirleri sakladığı yerleri aramakta 
devam ediyordu. Ancak bunlar bu 
lunduktan aonra kaçakçılar kra -
lının bütün sırları meydana dö· 
külmüş olacaktı. 

Evvela Kahirede bu gizli yerle-

rin ikisi bulundu. Nafi kiraladığı 

evlerin alt katındaki odaların al -
tında bir yer kazdırıyor, burasını 

bulunamıyacak, görülemiyecek 

bir hale getiriyor, ondan sonra 
mallarını buralarda saklıyordu. 

Gizli yerlerin ikisi bulunduktan 
sonra bir üçüncüsü ve dördüncüsü 
ke§fedildi. Bunların hepsi de ay -
ni şek.ilde inşa olunmuştu. 

mıt olacağını düşünmüş ve derhal Nafi bu gizli yerlerin her han -
tahkikata girişmişti. gisine girip çıktıkça hiç bir iz bı-

Tahkikat neticesinde Nafiin rak.mamak için fevkalade itina 
Radostan Mısıra hareketinden mu- gösteriyor ve onun için zabıtayı 
kaddem iki bavulunu ( Samuel daima şaşırtıyordu. 
Frodo) namında bir gence verdiği Kendisinin bu gizli yerleri yap
ve bu iki bavulu Mısıra götürmek makla mükellef olan ayrı bir ada
işini ona bıraktığı anlaşılmış, za - mı vardı. Mısır zabıtası da bu ada
bıta bu adamı ve bavulları aramı ~ mı bulmuş, bu adam, ilkönce her 

ya koyulmuştu. şeyi inkar ettiği halde, sonra bu 
Uzun tetkiklerden sonra Fro- gizli odaların niçin kullanılmak 

do ile bavullar bulunmu§, bavulla- j üzere yapıldığını bilmediğini söy
rın taharrisi neticesinde içindeki lemiş ve yakayı kurtarmıştır. 
panı.lonlardan birinin kıvrığı için (Devamı ı·ar) 
de üç kağıt bulunmut, bunlar açı
lınca her birinde üç gram eroin 
bulunduğu meydana çıkmıştı. Bu 
eroinler, Nafiin sipariş ettiği yeni 
malların nümuneleriydi. Kimyevi 
tahlilleri yapıldıktan sonra her nü
munenin renk ve keyfiyet itibarile 
diğerinden ayrı olduğu anlaşılmış, 

bünun üzerine Nafiin tevkifi için 
emir verilmişti. · 

Kaçakçılar kralı, dokuz gram 
gibi bir miktar eroin yüzünden 
tevkif olunmuş, fakat onun tevkifi 
ile her şey meydana çıkmı§tı. 

Nafiin tevkifinden sonra evi ve 
yazıhanesi taharri edilmiş, kendisi 
80D derece ihtiyatlı ve hiçbir iz bı
ftkiiıamakla töhret kazandığı hal· 
de~c!,e de, yazıhanesinde de 
ç:k mühim evrak bulunmuı, bu 

Tahriri musakkafat 
heyetleri 

Geçenlerde i§ten el çektirilen iki 
ve üç numaralı tahriri musakkaf at 
heyetleri riyasetine yeniden reis
ler tayin edilmiştir. 

§Kadıköyü ve Üsküdar cihetle
rinde de dünden itibaren musakka-
fatın tahririne başlanmıştır. 

Bakırköy maliye şubesinde 
bir vergi sui isti malı 

Dün duyduğumuza göre Bakır
köyü maliye şubesinde bir vergi 
suistimali yapıldığı tahakkuk et
mit tetkik kısmında bir, tahsil kıs
mında iki memura işten el çekti
rilmittir. 

Bugün de lstanbulsporla 
karşılaşıyor 

Macar gUreş~ilerl geliyor 

Sofyaya gidecek olan milli ta· 
kım bugün Taksim sdadında ls
tanbulspor takımile bir hazırlık 
maçı daha yapacak ve lzmirden 
gelmesi beklenen müdafi Lütfi Be
ye de takımda yer verilecektir. Bu 
itibarla bugünkü maç takımın na
sıl kurulması icap ettiği hakkında 
daha esaslı ve kat'i bir fikir ver
mek olacaktır. Milli takım salı gü
nü son talim 11>.#çını yapacak, fa
kat artık kat'i şeklini almı§ sayıla
bilecek kadro bu son maçta daha 

çok anlaşma ve ahenk temini için 
çalışacaktır. 

Milli takım perşembe günü, fe
derasyondan Sait Selahaddin Be
yin reisliği altında Sofyaya hare
ket edecektir. Bulgarların bayram 
gününe rastlıyan cumartesi günü 
milli maç yapılacaktır. Fütbolcula. 
rımız bu maça bir günlük istira
hattan sonra çıkmış olacaklardır. 

İstanbul - Sof ya maçı da pazar
tesi günü yapılacaktır. 

Macar güreşcileri geliyor 
Macar güreşçilerinin mayıs on 

beşine doğru şehrimize gelecekleri 
tahakkuk etmiştir. Macarların ara 
sında şampiyonlar, beynelmileller 
olduğu için bu maçlara çok mühim 
bir kıymet verilmektedir. F ederas· 
yon Macarlarla karşılaşacak güreş 

çilerimizi seçmek üzere önümüz
deki cuma günü için bir müsabaka 
tertip etmi)ttr. Bıt mtısabakalara 
saat on üçte başlanacaktır. F ede-

rasyon aşağıda isimleri yazılı gü· 
reşçilerimizi cuma günü Beyoğlu 

Cümhuriyet Halk Fırkasındaki id
man salonuna çağırmaktadır: 

Mehmet, Salih, Mustafa, Sivaslı 
Mehmet, Nuri, Ahmet( Vefa) Sa
im, Yusuf Aslan, Nazif, Mehmet 
Ali, Bedri, Ömer, Vefik, Talip, Ka
mil, Mehmet Ali, Abbas, Hüseyin, 
Hasan, Rıza, Süreyya, lsmail, Ad
nan Servet. 

Eroinci 3 kişi daha 
Tahir Hasan, Ali ve Ayşe isim

lerinde üç kişi, eroin kaçakçılığı 
yaptıkları kaydile, dün polisten 
Müddei umumiliğe gönderilmişler
dir. Müddei umumilik, tahkikatın 
derinleştirilmesini beşinci müstan
tikliğe havale etmiştir. 

Madenler için tetkikler 
Madenler hakkında tetkikler 

yapması için çağrılan Amerikalı 

mütehassıs M. Paige'in lstanbula 
gelerke Ankaraya gittiğini yaz-

mıştık. Türkiyedeki altın maden
leri üzerinde tetkikat yapmak üze
re çağrılan M. Van Sinclen de ya

rın semplon ekispresile şehrimize 
gelecektir. 

Bir polise ait da va 
Çengelköyünde Matmazel Mar

tayı öldürmek kasdile yaraladığı 

iddia olunan eski polis memurların 
dan Selahaddin Efendinin muha

kemesi, dün lstanbul Ağır ceza 
mhakemesinde bitmittir. 

Suçun işlendiği mevzuu bahis o
lan tarih itibarile, Selahaddin E
fendi, af ve tecil kanunundan isti

fade ebnif, ceza tayinine mahal 
görülmemittir. 

Celal Beyin Beyanatı . ...................................................................... . 
Para meselesi yuvarla11 
mıya başlamış bir iştir 

En çürük sanılan en sağlam çıktı, r·. 
parası en kuvvetli paradır. Sebebi 

entrika yok .. 
Bugün Atinada bulunan lktısat alakadar edeceğini tahnıiıı 

,_, 
Vekili Celal Bey lzmirden geçer- rursunuz? ~ 
ken Yeni Asır refikimizin muhar· - Bazı devletler var ki 
ririne şu beyanatta bulunmuştur: altın esasından ayrılmışlardır• 
"- Yunanlılarla samimi olarak Amerika da bunlara iltihalı 

bir anlaşma yapmak istiyoruz. lktı-1 bilir. Biz kendi zaviyemizdeO 
sadi münasebatımızda dost olmak ket etmekteyiz. . 
emelimizdir. - Doların son düşme yaıı 

-Ticaret müdürlüklerinin lağ- ne buyurursunuz?. 
vedileceği ve bunların yerine ofis - Para meselesi olduğıı 
teşkilatı yapılacağı hakkındaki ha· kopmuş yuvarlanmağa ba 
ber doğru mudur. Buradaki ofis bir iştir. Bakalım yuvarlana 
te§kilatı nasıl olacaktır. lana nerede duracaktır, beY 

bit - Ankarada arkada~lar bunun lel iktısat konferansı buna 
için çalışıyorlar. Henüz verilmiş bulabilecek mi. 
bir karar yoktur. Bu meyanda kaydetnıek tli 

-Ticaret müdürlüklerinin lağvi gelir ki Türk parası en kul"'' f 
ile bunların yerine ofislikler teşki- radır. En çürük zannedilen "' 
li ihtimali kuvvetlidir. sağlam çıktı. 

- Afyon inhisarı bu sene işe Bunun sebebi de Türk pat" 
batlıyacalanı. Tüccarın elindeki es zerinde temiz bir emel vard~ı 
ki mahsuller ne olacak? tirika yoktur. Hükumetin ·.!il 

- 933 senesi afyon mahsulü in- sağlam ve mütevazindir.11.,..-
hisar altına alınacaktır. yaseti dostane ve temizdir.~ 

Bazı gazetelerde okuyorum. Ne Bu temiz ve halis niyet 1 
dereceye kadar doğru olduğunu rasının en kuvvetli bir para . 
bilmem. Tacirlerin elinde bulunan ğunu herkese tastik ettirnıitti"İ. 
stoklar için endişe ediliyormuş. Vekil Bey bundan sonra ';J 
Böyle bir endişeye mahal yoktur. de havaların nasıl gittiğini 
933 mahsulünden madasının satış- ve §unu ilave etti: . 
farını temin için geni' bir marş hı· - Havalar çok müsait 11, f 
rakıyoruz. O zamana kadar elle· binalar üzerindeki kiremitle~,. 
rind.ki maluullcı i ••&tmahuı ~uı.. kanm1ı v ...... ;yeti de rzösterh•°'" al 
mümkündür. Bu müddet malum ol- fi yağmurlar lzmire de dü~ 
duğu üzere 933 senesi nihayetine Bu yağmurlar dolayısile nı jl 
kadardır. rinde memleketin her tar 

Satamazlarsa komisyonla veya çok iyi olduğunu haber aldıd" f 
ankonsinyasyon satabilirler. Afyon - Tütün mahsulü bu ıeo' '1 
meselesindeki vaziyet sarihtir. Ba· olduğundan, herkesin tütüıı tlJ' 
zı tacirler tarnfınd~n çıkarıldtğına ğinden baösediliyor ve mııı~ 
emin bulunduğum başka §ayialar koltesi 12 milyon tahmin ol ;; 
oyuna, entirikaya hamledilmeli- Tütünlerimizi müskilatsız ,,. 

d . kabil olabilceek ~i? .'!1'; 
ır. k ı 

- Fazla tütün dikme 'f 
Şimdiye kadar nasıl satılıyona 

stokları da öyle satacaklardır. Ya
hut beynelmilel kaidelere göre sa· 
tabilirler.Zaten afyon stoku e!ıem· 
miyetli miktarda kalmamıştır. 

şey değildir. Bunun zararlaJ111' 
pimiz biliriz. Mamafih bu ,eo' 
la olması da lazımdır. Çüııkii 
lar azdır. d 

- Seyahatiniz ne kadar 
1 

Şayialar piya:;a oyununc!an ib:ı.. d k · ? 
rettir. e ece tır. d t,-

- Bu hususta şimdi en 
kat'i bir şey söylemek doird 

B · · ede'' 
- Kalan üzümler hakkında ne 

düşünülüyor?. 

- Kalan üzüm çok 
Her sene bu kadar üzüm 

maz. unu vazıyet tayın 
değildir. - Bu tarikle mi avdet but" 
kalmak· cak? -,J 

- O da belli değildir. falı" tadır. 

- Bcrlin Türk ticaret odasın- bu tariki tercih et:erim. / 
dan §ehrimiz odasına göndcril~n 

bir rapor dün neşredilmiştir. Bun
da Almanların üzam ve incirleri
mizle sair mahsullerimize ağır re -
simler ilive edilmek tasavvurun· 
dan bahsedilmektedir. 

Buna ne buyurursunuz? 

- Bu eski bir meseledir. 

Bunun mevkii tatbike konacağı
nı zannetmiyorum. Bizi mütezar
rır edecek kararlara kar§ı da tabii 
lakayit kalamayız. Hakkıımzda 

böyle bir knrar veren devletin 
memleketimizde en çok sarfedilen 
mataına karşı bizde mukabelei bil
misil yapmak mecburiyetinde ka
lırız. Bu pek tabii bir şeydir. Tek
rar edeyim ki dost Almanyanın bi
zim için böyle bir karar vereceğini 
kat'iyyen ümit etmiyorum. 

- Amerikanın altın esasından 

ayrıldığı haberleri vardır. Memle
ket dahilinde altın esasını kaldırı
yorlarmıf. Bunun bizi ne derece 

• 
Bayrak bezleri ,) 'si 

T osyada imal edi!en b•Y.:,0 ~ 
lerinin çok dayanıklı old. ;ıs,. 
rülmüş ve bütün şehirleriııı1• iti ( 
lanılması için vliayetlere t_,., 
dilmiştr. 

Defterdarın tefti:~~ 
Defterdar Mustafa BeY ti' 

köy ve civarındaki maliye 
şubelerini teftiğ etrıi~tir. .. 

Vapur köprüye ç•''I.. 
Saadet vapuru dün sulatııt ~". 

yanına kapılarak köprüye~ 'I' 
tır. Çarpma hafif olduğU 1~ 
sar olmamıştır. 

Tramvay kaza••~ 
Vatman Rızanın idat;,-..İ. 

tramvay, Bayezitten geÇer ~; 
tafa isminde bir gence ., 
batından yaralamıttır. 1/• 
za yakalanmıştır. 
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ençler için açlığımız Edebi Müsabakaya 

G devam ediyoruz 
eneler· · 

8a.bak~ ıçın açtığımız ~d~bi mü- j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
8abaku:z ~evam ediyor. Bu mü - Ölümüm 
kelinıel'k g_ırınek için en çok 800 
!'alık b'ı bır hikaye yahut 15 mıs- lçimde ayrılığın silinmez W erl var; 

gönd lf lllanzuıneyi yazıp bize Bu izleri örtüyor ağır ağır yağan kar. 

Ctnıek kafd' Sevı;IUm gldlyonım dönülmez bir gurbete 
b ı ır. 
:ou hafta h 'k.. \'ar eğlendir gönlünü aldırma bu hasret& 

llıenin 13 .. -~ ·ayenin ve manzu -
l'ediyon uncusünü bu haf ta neş -

ız. Bir teknlek dönüyor ta kıılblmln içinde 

Doışarda bir gece .• :::.~:·::::::::,:::::k"';::: .. 
Pa!!lıına.n bu makine ıon bir defa lşllyo. 

.. n sene evv 1 'k' . 
•ıuıgü .. .. e ı ı Jandarmanın DarGHafakaı ih•an Naim 

Alay köşkünde 
muvaffakıyetli 
bir müsamere 

23 4 933 Pazar günü Hal • 
kevi temsil şubesi Alay kö§kün -
deki müsamere salonunda sene • 
nin en muvaffakıyetli müsamere -
sini verdi. Diyebilirim ki Faruk 
Nafiz Beyin 3 perdelik bir destan 
olan ".Öz ~rt,, piY.esini ..... al~~vj 

ı_ sunun · · ı . 
1toirdo d go gesınde girdiği bu 

ı_ r an h f 
Çı1tıy0rd U u se er jandarmasız 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 1 
On sene evvel bir kı§ gecesi bu (. i 

gecekinden daha fazla fırtınalı bir t 
kı§ gecesiydi. Birkaç gün evvel 
yağan karı rüzgar yerden toplayıp 1 

kar:.mlıklarda uzanan yeşil çamla • 

tundan ~ zun koridorun bir u -
kaı:ııla a a!m; demir parmaklıklı 

rın etekl · 
iİbi r"k·· erıne doğru bir sis 
b· ~o uyor K 1 
ır ka\r 1 •• aran ıkta burkulan 

k a sesı d 0rkarak .1 '. uvar altlarından 
kediy 1 erlıyen iki gözü kör bir 
ların ; teselli gibi geliyor .. Mu.m
i ki ere Çarpt " d 1 arın öl . ıgı emir parmak -
dın ba gk geaınde yürüyen bir ka-

sı tav 1 llcund k an ı koridorun diğer 
an a b l 

A.k Y o uyordu. 
kavat §sanıl buraya: Köy §nrkılarile 
n es eril k ' 
an köl>ekI ~· so akta kırbaçla -
v~ dıtard erın ulumalarile gelir .• 
ları I.ucak a •uları kovalıyan, ağaç· 
a- b ., kucag"a .. • 
"~e u k . veren ruzgar 

:erinlerde:rıdorda öter .. öter .. Ta 
adar öt hıçkırıklar gelesiye 

Q. er .• 
y 'artık b 
Ordu, Q· U gecelere veda edi • 

dı ıran e ık .. !flrıya f \rve urtulmak ıçın 
, • ırla.dı ..• 

rın uclarına kadar uçuruyordu ... 
Kaç senedir mes'ut bir hayat 

sürdükleri kö~kiin kapısını soğuk • 
tan donan parm-:ık!arile açmışlI. 

Merdivenlerden çıkarken yatak 
odalarından kara bir gölgenin hah 
çenin beyaz karları üzerine atla • 
dığını görmüştü ... Koştu, yabancı
yı yakalamak için koştu. 

Bahçenin karlı değnekli çitin
den atlarken karısının: 

- Hırsız var! tutun diye ka -
ranlıkta kaybolan feryadını duyu· J 

yordu. 
Karanlık, sokaklardan sokakla

ra bu uzun boylu, esmer, güzel 
delikanlıyı kovaladı. 
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lstanbul Halkevi Temsil şubesinden Ali Cezmi Bey 
neler anlabyor ? 

Kendisini "talihe sual,, ve "öz Galip Bey halkı neıelere garke
yurt,, piyeslerinde gördüm. Derhal derken ben ağlamıştım. Bu koca 
hatırıma Yakıt için" genç nesille san'atkarı böyle mi görecektik! .• 
haşhaşa sütunu geldi ve perde a- Karmen ve emsali klasik operet· 
rasında kendimi tanıttım. Beni ler müıtsna bilhaaaa zamanımız 
büyük bir nezaketle karşıladı. Su - operetleri her mevsimde değiıir 

allerime cevap vermiye baıladı. bir nevi eğlencelerdir ve daha 
- Sahneye ne zamandanberi doğrusu bir kelime ile modadır bu 

çıkıyorsunuz? ~a _s;eçer ve bel~i de geçti. Ope • 
- Daha mektep sıralarında: . • 

ken tiyatroya fazla meylim ola -
cak, ki Darülbedayi ve bir müd -
det devam eden Şadi Bey grupu -
nun temsillerini takip eder ve sah
ııe bahsi üzerinde arkadaşlarla u
%Un mücadeleye girerdim. Gün 
geçtikçe, daha doğrusu Darülbe -
dayi temsillerine devam ettikçe, 
bu heves bende adeta tatmin edil
mesi lazım gelen bir ihtiyaç hali
ni aldı. Bundan beş sene kadar ev· 
vel bir gün gazetelerin birinde: 
Güzel san'atlar birliği tiyatro fU· 
besinden "serbest tiyatro dersleri 
verileceğinden .. ilah,, şeklinde bir l 

\ 

ilan gördüm.. Herhalde gayeye vu 

aul için en iyi yol burası olsa ge -
rek dedim ve derslere devama 

baıladım. Burada hocalarımız ha
li hatmıızda bulunan doktor Ce • 
lal Tahsin Beyefendi ile Kemal E-

min Beyefendiyi hürmetle yad e· 
derim. M. Kemal Bey ve Galip 
Beyler de konferanslarını eksik 

etmiyorlardı. Sahneye ilk olarak 
23 Nisan 929 da san'atlar birliği 

sahnesinde Celal Tahsin Beyin u-

Ali Cezmi B. 
:etlerin mecmuu misli yüzü bul • 
madan halkta mecal kalmadı öte
de beride san'at isteriz avazeleri 
yükselmiye başladı, memleketin 
yegane tiyatrosu da operette de -

vam edecek olursa yakın zamanda 
san'at namına hiç bir şey aramıya· 

lım operet tiyatro san' atının mik • 
robudur. 

l\onı!u d • • • • 
Gene bir karanlık sokak ara - ' 1 zun etütler neticesi sahneye koy - - Gayeniz? .. 

~ T J Al 

akan su} d"nıların oluklarından 
tar ar an 1 
l an Çay} 18 anmamak için ka 
ığa kad ar.ın altından ta kalaba-

ar 11..,... • 
"" .... sınai ·· "d" .. ~ulalcı yuru u. 

tiilrı arına h. . . . .. ll er d l ıç ıtıtmedıği gü • 
l'lfltUlcri. 

0 
Uyordu. Tramvay gü -

orı , otom h'l 
" Yaban ° 1 korneleri bile 
)\·· cı geliyordu 

d Ofe h l • 
e d'k·ı aı arında d' k .. l . ı ı i ~ ıre uıt erın· 

)'a ~ --liran f 
1 ~nıurun h enerler savrulan 
erıne göı Yer darbesinde biribir -
l>arıan k umuyorlar. Rüzgar ka-
dall. epcnk ·· .. 1 . Yiikaeı· Kuru hileri arasın -
~r f •Yor .. Kar l k . 
le . u uklflrda k an ı geceyı 
'> rı kflnı ırpaçlayan, göz· 
c.a~ 1!tıran . . ae .. ll. ıa.nıan ınavı hır §ey var. 

tiıll\d .. Çaktıkça ta denizin 
tU,;: l. en •uzülerek gel .. .. l 

" ue · en guru -
)alld Yınlerde . . 
r ll'ıyord K rnavı hır gece u • 
ha ol\fl art ku. orktu. Şimden son· 
Q\t r herk k' "'a.tte es yabancıydı. 

'ttı onu rni f' 'eyj t sa ır edebilecek 
~ aıavvu d . 

ı 4'fltr" l r e ernıyordu. 
al~·ı n 1 çukur} 
t' 1 e d"-- .. arı yağmur dam 1t\d .. ogulen ·· l ~ 
tı· e lltkek h. rnuce la yol üze-
e,~~eki Yırtı~~aç adım daha attı. 
leli ı '°cukıu avulu, üstündeki 

ile d l Paltoyu koca t' 
ac1, o an sul h ' po ın-
Y k ~a Sok a ~ ar u genç ihtiyarı 
d 

0 ~ad1• [) ~ır geldi. Elile etrafı 
ek, L enıır dir ki . . 

Yfl 'flfealj kö .. e erın ılersin • 
l>ıttı \re .. Pru kenarlıklarına 
liak c;oktü ... 

r'k 1_ 
1Yordu ş . 

le . ll<>tuıa.n . · ernaıyesine sığına-
rıll.d ınaa.nla . . . 

~t en. YÜı'" r, ırı tekerlek-
ı,:llıobiller· ~';:1 Çamurlar fırlatan 

... h"Yat , r ım tıklım tramvay 
Q ve rn'" 

' 
U flra} k k uca.dele .. 

11lı ~ r " 
t ll. dıtflrı oıedeki P<>liı nokta-
r"lll Ya. •üz·· ı k .,1\., h u en ışığında 
'dıll. · ekliyenl 

"e k. "• "Yanında ~r arasında bir 

d ıryı, b' kı genç bir erkek 
il d ır dükk-
~lk ul'\ıYorlflrdı an çatısr altın -

tı, )arıı . Bunlar onlardı' 
arın. kadar gitti. . 

sındal'l kovalarken ffrlattığı kurşu
nuna; karşıdaki kırık kafesli evin 
eski kapısı önüne yıkılan delikan • 
lının hançeresinden bir ses akset-
t · ı 1. 

- Ağabey beni vurdun! 

Silahı elinden düşmüştü. Siyah 
top sakallarına kanlı tırnaklarını 

takarak oradan uzaklaşıp gitmiş-

ti ... 

Fakat şimdi tam onları affa 
hazırlandığı bir zamanda tekrar 
mı buluşmuşlardı?. Elindeki basto 
nunun kalın topuzunu havaya kal· 
dırdı. Havada bir ıslık çaldıktan 

sonra siyah bıyıklı adamın başına 
v•Jrurken ... 

Uyandı. Hapishanedeki hücre • 
sinin tavandaki penceresinden gü • 
müş bir !abah süzülüyor, Tabiat -
taki sabah tclıişmı görerek kanat · 
larını vuran bir sı.bah ınüjdo?(:ı!·t · 
nin devamlı giirültüsü arasında 

demir pamkalıklı kapı açılıyordu. 
içeriye karanlıkta pırıldayan jan
darma :-;üngülerinin dipçiğile yere 
serilen yeni bir mevkuf, yeni bir 
misafir geliyordu .. 

H. Umran 

Cümhuriyet Gençler 
mahfelinde bir müsamere 

28 - 4 - 933 cuma günü 15 inci 
temsilini verdi. Ali Zühtü beyin 
(Kendi gelen aşk) namında ve 
bir perde (2) tabloluk olan bu ko· 
medi muzikalarla senenin bida
yetinden beri çalışmakta olduğu
nu işitiyorduk. Cuma günü niha -
yet bu oyunu da gördü}:. Fakat 
Cümhuriyet Gençler Mahfelinde 
timdiye kadar çıkan komedi mu· 
zikallerin en iyisi olacağı söy
lenilen, hepsinden çok çalışılan 
ve "Esat Aptülkadir,, hanım ta· 
rafından farkılan beıtelenilen 

. 
temsil şubeıinden baıka hiç bir a-
matör teıekkül yapamamııtır. Bu 
eser sahneye konuşu, dekor, elbise 
ve bir çok yeni mizansenile bende 
çok iyi bir tesir bıraktı. Rol sahip
lerine gelince Demirhan rolünde 
Cezmi eserin kahramanı idi. Sona 
rolünde Handan ve Işık rolünde 
Danyal Hanımlar istikbal için çok 
yüksek bir san'atkar olabilirler 
bilhassa Samiye Hanım tiyatro ha 
yatını terketmemelidir. Kendisini 
bilhassa tebrik ederim. Diğer rol 
sahiplerinden Özhan rolünde Hil
mi, Yalçın rolünde Niyazi Bilgiç 
rolünde Şükrü ve Akın rolünde 
Avni Beyler de çok muvaffak ol -
dular, kendilerini candan tebrik 
ederiz. 

Bundan ıonra Necip Celal Bey 
ve arkadaşları bir konser verdiler, 
bilh3s~a Siyret Beyin Havayen ki
taresi hanımlar üzerinde çok bü • 
yük bir tesir bıraktı kendilerini 
tebrik ederiz. 
(Öz Yul't) piyesinde çok muvaf -
fak olan Samiye Hanımın bir res· 
mini dercediyoruz. 

Melih nazmi 

bu eser maalesef iyi çıkamadı. 

Eserin tenkit edilecek yerleri: 
Şarkılar çok kısadır. Melodiler 
oryantala çok uygun bir tarzda· 
dır. Bazı şarkılar bir çok yerlerde 
tekı·ar edilmektedir. Rol sahip
lerine gelince: Ali Zühtü bey 
diyebilirim ki eserini kendi kur
tarmıştır. Diğerlerine gelince; 
maalesef bestekar Nurettin rolünü 
yapan Sadi beyin musiki ile ala
kası olmadığım buradaki acemili
ği gösteriniştir. 

Diğer rol sahiplerine gelince; 
onlar dahi bestekarın kurbanı ol
muştur. 

Davulcu 

duğu Molyerin Zor nikah komedi-

sinde Hüsrev Bey rolünde çıktım. 

Bu bahis burada bitsin, çünkü çok 
uzun sfüebilir. 

Amatör ve profesyonellerden 
kimleri beğeniyorsunuz? 

- Kelime sıraıile cevap vere • 
yim: Hiç şüphesiz kendi mesai ar
kadaşlarımı .. Hilmi, Sadi, Hik • 
met, Şükrü, Hadi ... ve ilah sakın 

iltimas ettiğime zahip olmayın 
b'en bir çok amatör temsilleri sey -
rettim. Ayni zamanda da tetkik ve 
birbirlerile mukayese ettim fakat 
neticede kendimizden iyisini bu -
lamadım. ... Eğer bir tek isim ister
seniz (Şükrü) yi söyliyebilirim. 

- Her çe§it karakteri bilerek 
yaşatabilecek bir adam yani tam 
manasile mütekamil bir aktör ol • 
mak. Belki fazla hayalperestsin, 
diyeceksiniz ben daha ileri gide • 
rek şunları da söyliyebilirim. 

Olabildikten sonra ilmen bede-
nen ahlaken yüksek gençleri aktör 
olarak yetiştirmek ve daha doğru
su aktörü her cihetçe bir insanlık 
nümunesi yapmak. 

Kendisine teşekkürler ederek 
ayrıldım. 

M. rt. 

Üsküdar Gençliği 

Üstatlardan: M. Kemal, Muh - Üsküdar QenCjler mahfelinin 
sin, Galip ve Raşit Beyleri .. Bu a - senelik kongresi 
damlar san'atın evci balasına yük
selmiı aktörlerdir. Belki yalnız 
sahnede görmekle hüküm veriyor
sun diyebilirsiniz. ... işte azizi,m M. 
Kemal Bey ayni zamanda hoca -
mız, hemen hergün beraberiz bü -
tün in=eliklerini seyrediyoruz ... 

- Son zamanlarda memleketi • 
mizde başlıyan film sanayii hak • 
kında fik?"iniz? 

- Film sanayii i!erliyecek. Ser
mayedarlar çok kazanmayı beş on 
sene için feda ederlerse daha çek 
ilerliycek. İşte nümunesi; "Karım 
beni aldatırsa,, opereti. Avrupa 
filmlerinin her cihetçe çoğunun 
fe~kinde bir eser.. Bir kaç sene 
zarfında bu kadar teke."!ll:mül her
kes;n karı değil... Her şeyde ol -
duğu gibi bunda da Türkün azmi 
ve iradesi görür.üyor ... Filmde de 
tiyatro kadar muvaffak olan Muh
sini tebrik vazifemizdir. 

- Operet salgını hakkmdaki 
fikriniz? 

- Bence operet san'ai değildir, 
şakh-..hanlık, soytarilıkten ibaret -
tir. Hiç unutmam; ıarı zeybekte 

Geçen Cuma günü saat onda 
mahfelin azası ekseriyetinin işti • 
rakile senelik kongresini akdet • 
miştir. 

Senelik faaliyet raporuna gö -
re "mahfelin bugün 53 asli, 105 
hami azası vardır. Halbuki birlik 
15 arkadaşın teşehbüsile baılıyan 

ufacık bir teşekkül iken bugün ge 
niş kadrolu bir gençlik teşekkülü 
nalihi almıştır. 

Cuma günkü toplantıda 

sene idare heyeti azası da 
miştir. 7 kişiden mürekkep 
idare heyetine: 

yeni 
ıeçil

olan 

Re:s Mustafa, katip Yusuf, mu· 
hasip Sait, edebi heyete Nezih, A· 
sım, dekor faaliyeti için Cevat, 

musiki kısmı için Riza Beyler se • 
çilmişlerdir. Yeni heyet 20 - 4 -
933 de yapılması mukarrer iken 
konf!re münasebetile tehir edilen 
müsamerenin 27 - 4 - 933 te ya· 
pılr.r.asm.a karar vermiştir. Yeni 
heyeti idareye ve mensuplarına 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

s. "· 
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İhtiyar, genç kıza dönerek si - - Evet .. 17 inci asırda işlen • 
nirli sinirli sordu: miş, kıymetli taşlı güzel bir ger -

- Bir tedbirsizlik mi yaptınız danlık ...• 
yoksa? .. Yanlı! bir iş yapmış ol • Luizin yüzündeki par1aklık bir-
mıyasınız. den bire soluverdi; sadece: 

- Hayır: ... Bütün tedbirleri al • - Teşekkür ederim, dedi, çok 
dnn. Hatta, onlar imtihan olur - lütüfkarsınız .. 
larken, kendime bir de şahit te • ihtiyar bu değişikliğin farkına 
darik etmek icin ihtiyar bir mu - varmamıştı, devam etti: 
allimey1e 1konuşmıya başladım ve - Küçük çekmecedeki hazi • 
hususi şekerlerimizden vererek u - nem bitti gibi bir şey, fakat "Ese -
yuttum. Sonra hemen bir otomo - rim,, de bitmek üzere ... 
bile atlıyarak, Selma hanımın apar Kont, bu "Eserim,, kelimesini, 
tımamna Mari kıyafetimle gittim, büyük bir veçt içinde, "Alalh,, 
kapıcı kadınla konuştum, tekrar der gibi derin bir hürmetle söy • 

mektebe döndüm, oday.,ı girdim, lü~ordu .• 
muallim~vi hala l~:Jr bi:' '"b.al~e • se:ı _bur bare'ket'le aenç ~ızın 
_,u16~. ~ena~ne ~ ~Si:~ _\len~ı ~ır.mıft:,_ ,µencereye gıde • 
ilacımızı koklattmı.. Biraz sonra rek elile kutup taraflarını göster -

gözlerini açtı. Ağzının paslı ol- di ve: 
duğundan şikayet etti ve "galiba - Orada yaşıyan, en son kulü -
biraz kendimden geçtim, şöylece hedeki kadını istiyorum ... En son 

dalmışım, dedi. Ben de, "Hayır, kadını .. 
dedim, bir dakikadan fazla dal - Asabi bir kahkahayla güldü: 
madınız,, diye onu büsbütün i - - Ha .. Ha ... Düşününüz bir ke -
nandırdım.. re .•. Ondan evvel binlerce, mil -

_ O balde polis ne diye peşi • yonlarca kadınlar var... Ve ben 
onların ruhlarım çaldım .. Ve çün • nize diiştü? 

Suat cevap verdi: 

- Vallahi bilmiyoruz. Her hal -
de, on beş sivil memur peşımıze 

takılmıştı. Ellerinden hapisane 
kaçağı, şoför kıyafetli bir serseri 
vasrtasile kurtulabildik.. 

Suat, bunları söyledikten son -
ra başlarmdcın geçenleri olduğu 
gibi anlattı. Bitirince ihtiyar sor -
du: 

- Herifi ne yaptınız? 

"liK~irJoi otomobille göl ite -
narıncJ.?ki,J v~ getirdik.. Orada 
Luiz ile düşündük ki, bu adam, 

kü §İmdi, "biliyorum,, .... "Bili • 
yorum,, hepsini ... 

lhtiyar, dimdik duruyordu. Bo • 
yu daha fazla uzamı~ gibiydi. Sert 
bir mana almış olan sesi, bir mey -
dan okuyuş gibi çınlıyordu. Fa -
kat birdenbire değif ti, ve yüksek 
sesle kendi kendine konuşur gibi 
söylendi: 

- Fakat belki o ... Oradaki, Ku· 
tuptaki kadın benden bir şey giz
liyor .. Memleketindeki karlar gibi 
bcmbeyi:z mı? Bir hazine gibi 
sakJndığmrmasum bakireden da
ha hassas mı? Öyle zannederim 
ki, düşünceleri Kutup ıaf akları gi· 
bi temizdir ... Bunu yakında öğre· 
neccğim, değil mi Luiz?.. Benim 
güzel periciğim ... Gidip bana bu 
Kutup güzelini arıyacaksın değil 

mi? .. Şüphesiz öyle .. Şüphesiz ... 

polisin elin~ geçtiği takdirde, bi • 
zim hakkımızda epeyce malumat 
verebilirdi. Hem doğrusunu söy -
lemek lazım celirse, bizm hesa. -
bımızn iki polis le vurmuştu, bize 
yardım etmişti. Onu da beraber 
alıp tayyareyle buraya getirdik. 

Kapı vurulmuştu. ihtiyar sus • 
- Tabii her zamanki tedbirleri tu: 

kullanarak değil mi? G' · · - ırınız .. 
-Tabii efendi':Tl, her zaman ol

duğu gibi 7 numaralı ilacı helke· 
miğinden şırınga ettik .. 

- Peki kim bu adam? 

- Bilmiyoruz. Üstünü başını a• 
radık, bir şey bulamadık. 

- Simdi ne vaziyette? 

- İyi .. Tabii b~ ağrısından şi -
kayet ediyor amma .... 

- Demin anlatırken, bu ada -
mm düşmüş bir aile çocufiu ol • 
mak ihtimalinden bahsetmiştiniz .. 

- Evet ... Bana öyle geldi .. Ko -
nuşuşundan .... 

- Bu adamı bir görmek iste • 
rım .. 

- Hay hay efendim .. Şimdi ge· 
tireyim. 

Tayyareci dışarı çıkınca, Kont 
geldi, Luizin yanına oturdu, elleri· 
ni ellerinin içine alarak; 

- Luiz, dedi, aiz bir peri, ııahici 
bir perisiniz. Bütün arzularımı 

hemencecik yapıyorsunuz... Siz -
deki his, düşünce, karar, öteki ar· 
kadaslarınızda yok. .. V nkıa onlar 
sizin kadar alim ve okumuş de -
ğiller amma .•. Neyse bunları hıra • 
kalım, şimdi size hoşunuza gide -
cek bir mükafat düşünüyorum, 
çok hôşunuza gidecek bir §ey .. 

Genç kadın titredi, dudakları 
ıerilerek mırıldandı: 

- Hotuma, çok ho!uma gide • 
cek bir !ey •..•• 

İhtiyar güldü: 

Dedi. Kapı açıldı ve Suat, içe -
riye şoförle beraber girdi. 

Şoför, pek yorgun görünüyor • 
du. Rengi uçmuştu. Gözleri eş • 
yaların üzerinde bomboş dolaşı -
yordu. Üzerindeki şoför gömleği 
çamur içintle, yırtık pırtıktı. Suat: 

- Kont Villana Hazretleri, de -
di, seninle konuşmak istiyor. 

Şoför bu sözleri i~itti mi? Meç· 
bul, her halde o başka şeyle meş • 
gul.. Soruyor: 

- Neredeyim? 
Suat mağrur bir edayla cevap 

verıyor: 

- Dünyanın en zengin adam -
!arından birisinin evinde .. 

( Dcı·amı ı·ar) 

Zerzevat hırsızları 
1 - Y edikulede bahçıvan Hi -

ristonun bahçesinden sebze çalan 
Mustafa isminde biri yakalanmıŞ"" 
tır. 

2 - Üsküdardn Bülbül deresin
de Koç onun bahçesine Seyfettin 
isminde biri girmİJ ve o da bahçe· 
den sebze koparırken tutulmuştur. 

Her iki bahar ve sebze hırsızı 
hakkında zabıta takibata başla -
mışhr. 

Futbolda yaralanma 
Lalelide oturan Rüiyet Efendi 

İMninde biri dün darülfünun bah
çesinde top oynarken yere dü!mÜ~ 
ayağından yaralanmıştır. 

VAKiT 

Bir köylü kadın 

Tütün kaçakçılığından 
mahkemede tevkif edildi 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde, dün lzmitin Akme 
Je köyünden Fatma isminde elli 
yaşında bir köylü kadın muhake
me edilmiştir. 

Bulgaristan mahacirlerinden o· 
lan Fatma Hanımın, yanında dört 
kilo, 500 gram kaçak tütün bulun· 
muş, korucular tarafından yaka
lanmı§, kendisi, evvelce tütünü mı· 
sır unu ile trampa etmek istediğini 
bunu verip karşılığında alacağı mı
sır unile ekmek yapıp yimeği dü-

• 
şündüğünü söylemiştir. 

Mahkemede, hiç bir şey söyliye· 
cek halde değildi. Biteviye, değne 
ğine dayanarak sallanıyor, dizleri 
titriyordu. Muhtelif suallere karşı, 
nihayet "benim,, diyebildi. 

Neticede ıahitlerin çağrılmasına 
karar verildi, 'Fatma Hanım tevkif 
edildi. 

Üzüm ve incirlerin 
ambalajı 

ANKARA, 29 (A.A) - Milli 
kereste fabrikalarımız üzüm ve in
cirlerimizin ambalajında kullanı

lan kutuluk kereste ihtiyacını be
her kutunun fiyati 18 kuruşu geçmi 
yecek bir surette tamamile dahil
den tedarik ve temin etmeyi taah
hut etmi~ olduklarından 1933 re· 
koltesi için hariçten kutuluk ithal 
edilmiyeceği öğrenilmiştir. 

30 Ni 

Bir yalıdaki yangın<t' 
ölen Hanım ve davacıl 

Vefik Bey yangından evel eşY' 
götürdüğünü reddediyor 

Bir müddet evvel, Büyükderede meye gelmiştir. Ancak, !° 
bir yalıdan gece yangın çıkmış, ya· mede şahitlere dikkatsiılı1'. 
lıda oturanlardan bir hanım alev· kasit ihtimalleri hakkında1'' 
ler arasında kalarak, kendisini pen 

çereden bahçeye atmıı, düşme ne· 
ticesinde ölmüştü. Bundan başka, 
gene pençereden atlayan iki kişi 
de yaralanmıştı. 

atleri de sorulmaktadır. del 
Evvelki celsede, şahitle~~ 

kısmının bazı ifadelerine e 
şiddetle itiraz etmi,, yat' 1' 
bir kaç gün evvel evden et 
türdüğü doğru olmadığın• 

Bu yangın hadisesinden dolayı miş, yangın esnasında bir 
muhakeme edilenler, Felemerı.'< •1' 

denk halinde bağlanmış.eJde.fl 
Bahrisefit Bankası muhasebe mü- f 

lunduğu şeklindeki bir ı " · 
dür muavini Vefik Beyle akraba- kabul etmemiş, üç bin }iraf' ·' 
sından Kevser Hanım ve ayni ya- t l 1 k k~rdlell' 

b
. 1 A H a ı o an e!yasımn ço 11~ 

lmın ır catmda oturan Talat a- ld .... b nIJJ 
nımdır. 1 yb~ of udgunbu,kl u~luneysı~ a1'1ıt1 

ır ay a e enı m , 
Talat Hanım, tüccardan İranlı bul edeceği bir şey 5ayıla1" 

Hüseyin Beyin zevccsidir. Hüteyin ğını liaydetmişti. Esasen, ııe 
Bey davacı mev~iindedir ve pe~ç:- yangının Hüseyin Beye &İ:ed~ 
reden atlıyarak olen hanım da, ıkı- dan cıktığında iarar etıııek 
sinin kızıdır. D.: k"" h k d diıJe' un u mu a eme e .. 

Davacı mevkiinde bulunan Hü- şahitler, yalının yandığııt1 ~ 
ıeyin Bey, yangının kendine ait kı· leı-ini, yangının neden ve 11 • 

sımdan değil, yalının Vefik Bey tığı hakkında bir şey diyer.>
1 

tarafından işgal olunan kısmından lel"İni anlatmıslar, muhaketl': 
çıktığını ileri sürüyor. Vefik Bey ka şahitlerin de çağrılıııası., ' 
ise aksi iddiadadır. Dava, gmın söndürülmesine a~t ~ · 
dikkatsizlikle yangına se · raporunun getirilmesi içıl1ı 
hep olmak maddesinden mahke- zirnna bırakılmıştır. 

lngiltere de komünis - Seyyar set 
lik tehdidi altında Bir köyde hali< 1, 

çalqılması lôzr.m geleceğini• ileri muallimler ta~ [ Bat tarafı 1 inci aayı.f ada ] 

tişine, bütünJ:ogiliz amelesini 
tatili e§gale sevk için çalışma ka -
rarım vermiştir. 

Bu taahhüdü mutazammın 
takriri takviye için söz söyliyen 
ve fırkanın ileri gelenlerinden o· 
lan M . Firaser Rusyayi met ve 
sena etmiş, Sovyetlerin sosyaliz
min en geniş ve en nakabili 
tatbik gayeleı·inin tatbik edilebi
leceğini ispat ettiklerini söylemiş
tir. 

lçtimaa riyaset eden Brockway 
bı1 tatili eşgal hakkındaki kararın 
tatbiki için biç bir şeyin kendile
rini menedemiyeceğini hükumet 
tazyıkimn beyhude olacağını 

aöyledikten sonra ilave etmi§tir: 
- Vaziyet harbe müncer olur

sa biz İngiliz hükumetinin aleyhi
ne olarak Rusyayi iltizam -edece-
ğiz. 

Biz o zaman işçiler sınıfının 
müttehiden harek~te gelmesine ve 
bu suretle harbe karşı mukave
met etmesine ve bu fırsattan isti -
fade ile yalnız İngiliz hüklımetini 
iskat ile kalmayıp bu hükumetin 
temsil ettiği sermayedarlık siste
mini dahi zirüzeber etmek üzere 
işçiler ·sınıfının faaliyete geçmesi
ni temin için elden geleni yapaca
ğız. 

Bu sözlerden ıonra uzun bir 
münakaşa kt.pısı açılını!, tali komi 
te raporu mevkii müzı:ı.h:ereye 

konulmu~, bu raporda par lamen· 
to:ıun yalnız ikinci derece bir e
hemmiyeti haiz olduğu, asıl mü
him olan ıeyin i~iler Sovyetleri 
tesis edilerek sınai ve sınıf ü
zerine müsait bir teıkilatla ihtilali 
hazırlamaktan ibaret olduğu 

münderiçti. 
Raporun kabulünü iltizam eden 

M. Maxton ihtilalin yalnız par· 
lamento faaliyetlerile temin edi • 
lebileceğine kani olan fırka taraf
tarlarının fikirlerinin tashihine 

sürmüş, demişti ... J,i: " fından geziliYo 
- Yakında başlıyacak olan 5e 

mücadelelerde işçiler sınıfının en KA YSERI, 29 (A.A.) ......... 
büyük kuvveti ::>ınıf esasına. müs- terbiye sergisi dün Kaysertf,1 ~ 
tenit sınai teşkilat olduğu bilin - di. Sergi mayısın birine ıcıı. 
melidir.,, rada kalacaktır. ft 

Bu münakaşadan sonra tali Sergi, Y erköyde Yozg.&t tetİ 
encümenin ı·aporu kabul edilmiş- şehir vilayetleri muallıJ11 ·P,, 
tir. hal tarafından ziyaret edil~~ı 

Öğle tatilinden sonra tekrar Müze müdürü lsmnil fltl _,f 
müzakereye başl~nmış, müstakil terbiye ve tedriste talebe f .. 
amele hizbinin amele f ırkasın. Reşat Şemseddin Bey kUlttıf 

· -' b' · 1 ~e dan tamamile ayrılnrak sadece ı mesmue ter ıyenın yo u i 
ihtilalci bir sosyalizm politikası inkılabında muallimleri .,~ 
takip eden bir fırkn haline gel- doktor Celal Bey köyde ısl'l 
mesi hakkında evvelce verilen hıfzıssıhhaı ve köy çoC 
kararın müz~ keresine geçilmi~- beslenme tarzı, salgın h&' 
tir. dan kor.ınma çareleri 

Londra şubesi fırkanın gaye· konferanslar vermişleril~:;,ıet 
leri ve metotlarının . değiştiril· Sergi heyeti ile mualh 
mesi hususunda ittihaz edilen ka- mnda ~ergi ve mesleki Jl'le t)Jf• 
rnrı heyeti umumiyenin tasvibine rafında konuşmalar olıı'lı.Jf 
arzetmiş, bu::ı rnünnka'.}a1ara geç- köy istaeyonunda sergİ?'j ~ 
miştir. Hatiplerden bazılnrı Sov- rin sayısı 300 ü geçmiştıt·. 
yetlere ko.rşı hissettikleri temayü. tarafta. kitap istemektech~· 
lü hanı.retli bir lisanla ifade et· da sergi vagonları ve setB' tli 
mişlerdir. Fırkanın müessislerin - köylüler tarafından harııre .. 
den biri olan M. Jcvct söz alarak hüratln lrnrşılandı. l{öylii 
demiştir ki: riyet hükumetinin maarif I 

- Şimdi fı: ka hüsbi.ltün yeni lerinde kendilerini h.ıtıt t 
bir teklif karşısmdadır. Bu tek1if dan dolayı müteşekkir 5

e 
tc harbi dahili ilam suretiJe fır - yatel' c~rı'!ı.ı-~dir. ,,,,,/ 

kanın hükUıneti ele almasından ıerl fhracat ofis 
ibarettir. Fakat hen huna sureti ,r 
kafiyede muhalifim. Çünkü da- Ankarada ticaret ırıii 
hili harpten bir fayda b~klcmem. limai devam ebnektedit· 
Eğer bizde kafi dc!ecedc cesaret ofisi merkezi hakkınd~ " 
ve tesanüt varsa şimdiki kabine bitmiştir. Ofis mcrkeıı ""4. 
sistemi ilga oltınabilir.,, müsteşar derecesinde 01't 

soloslar da ofise malutıı• 
Bundan sonra reye müracaat 

olunmuş, Londra şubesinin yuka -
rıdaki karan kabul olunmuştur. 

Bu kararda: Fırkanın sınıf 

mücadelesine kalkması, ve 
gerek mahalli, gerek bütün 
memlekete şamil surette işçilerin 

iradesini kabul ettirmek üzere 
İngilterede Sovyetler te~kilatı ya-

terdir. 

pılmnsı hakkında bir 
vardı. tP .,.1 

Yalnız bu son fıkrll ;_ff t 
olarak karar heyeti orıı~ 
kabul edilmiştir. SoJ1 

·ıe 86 reye karşı 90 rey 1 

miştir. 
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Pa~ada 23 Nisan, Gürbüz çocuk ~~~~~~~~~ lzmirde Çocuk Haftası ve 23 Nisanda : 
lSpA:~sa~akası n~sıl kutlulandı ? çar ş J da koca şehrin büyük şenlikleri 
Niıan 1 ' 23 nısan (hususi) - ile yavrularını alkıtladı ve kutlu • IZMlR, 23 Nisan (Hususi) kevine gitmitlerdir. Çocuklar hal-
t \' 'P•rtada büyük t h.. }adı. l d k '•ile oldu M' ll" eza ur Hatı·ce yu··zu··nden Milli hakimiyetin yı önümü ve evi tarafından hazırlanan ve için. 

hl · 1 ı bayram· ço· Bizi bu saadet gününe kavuftu- çocuk bayramı olan 23 Nisan bu • de üzüm, ceviz bulunan binlerce 
.. Ytatnırnız c k . ' -

aı IÇİnd k Of un sevınç ve ran büyüklerimize tel yazıları çe. adam öldürüldü rada büyük bir alaka ve heyecan paket hediyelerini alarak gene 
l)lha eh utlulandı. kilerek bayram sevinçlerimizi ve içinde tes'it olunmuştur. Evler, ma muntazam bir halde yürüyütle -

ıa ahta h"kA ·1 · · · il d k kh' d l k d k' b"' ·· · d d k k l . ı11l to I n u umet mey • sevgı erımızı yo a ı · A ıaar a çarşı ortasında bir ğaza ar, deniz ve ara a ı utun rıne evam e ere me tep erine 
t~ de:,;nan halkımızla birer Vilayetin idari makamları tale· cinayet oldu. Sevgi ve kıskançlık v~sait, velhasıl her yer bayraklarla dönmütlerdir. Merasimden son • 

tleıı ltl k 1 halinde bu meydana beleriiniz tarafından iıgal edile · yüzünden olan bu cinayeti yapan çiçeklerle emsalsiz bir şekilde süs- ra Gazi hazretlerine, millet mec • 
· e tep Y I k G · ki h l b 1 d' l' · · · b l'ind,. h avru arımızın göz- re azı çocu arının er şey o • Ha~an isminde bir gençtir. Hasan, lendi. Hükumet, kışla ve e e ıye ısı rıyasetıne, atvekil pafaya, 
il 11,;in ~ büyük ve bayramın coş dukları ve yarının büyükleri bu • sevdiği Hatice isminde bir kızla ni daireleri etsiz bir güzellik göste • maarif vekiline, himayeietfal he • 
'>" • cı vardı. lundukları gösterildi. riyordu. Mektepiller, halk daha yeti merkeziyesine telgraflar çe -
~ llıa kah muamelesini yaptırmakta i-

. 1 l'a."1-u~nı; biı·çok hatipler; gü _ Akşam halkevi salonunda bü- ken, kızın Ahmet isminde başka erkenden sokaklara döküldü. Kor· kilmit ve küçüklerin saygıları ar • 
tı.ı'-ı arımız b' tün mekteplerimizin ittirakile çok dan insan kalabalıgwmdan geçile- zedilmittir. 

1( lt \re •• ıze anlattılar; bir sevgilisi Hasanın kartmna çı· 
"u··r· .. Şıırler okudular güzel bir müsamere verildi ve al • d miyecek bir haldeydi. Herkes Ga· Öğleden sonra şimendifer, va • 
" karak, ken isinin sevgilisi ve met· 

" lerc:u~ Çocuk müsaba~asına kışlandı. resi olduğundan bahisle Haticeden zi heykeli meydanlığına akın edi • purlar ve tramvaylar çocukları 
ı»:: .dlvru i-.t· k Cümhuriyetin çocuklarımıza yoı du. meccanen gezdirmitlerdir. Ve fO -
•"tel h : ıra etti He · vaz geçmesini söyliyor. 'ld· edi l · psı· verdiği bu asil ehe:ıımiyetin ve 23 Saat 10, memleketin büyükle • förler cemiyetinin tahsis ettiği o • 
1• Ye er, çikolatalar ve- Hasan bundan müteesairen ha· 
l. nisanın coşkun sevinci ve gururu ri, münevverleri, çocukları kadın· tomobillere de parasız binerek teh 
''lekt · . d b b k b .. ·· .. mil bulunduğu bıçağı çekerek Ah· · d l 1 't1... Cı> Yavru} ıçın e u üyü ayram gununu o ları velhasıl lzmirdeki canlılar Ga· rı o atmıt ardır. Sinemalar para· 
"tı I> k arının re · l A k b' 1 'ld k 1 1 d k medi dört yerinden yaralıyor. Ha· 1 k ,1,_ e hoı:. b' smıge· na ayı ır §eKı e ut u a ı , se· zi meydanında toplanmıt büyük sız o ara çocukları kabul etmit 
llJ...... : ır manz d . . . d d k san tutulup kodese, Ahmet te h"' •· ·1 .. hl 44112:; içten d v aray 1• vınç ve sevgisını uy u · ..... dahinin Akdeniz kıyıaındaki mu • ve ı mı, a iki filmler göstererek 

------

ognn bı'r · Hakkı taneye kaldırılmııı.tır. l 1 Ş~hı•rd :ıe~gı • : azzam abidesini sarmıştı. Vakit yavru arı eğ endirmittir. 
~ 4 ·ı" }Q tamam. Progr:ım mucibi merasim Alaancak spor sahasında maç 
altın e? Şehire dolaşarak bakırları 1 a yaşında batladı. ilk evvel bando mızıka Ze yapılmıt ve sahada küçükler oyu -

Ordu, 
25 
_d8ıye yutturan dolandırICilar bir hırsız çetesi ki beyin bestelediği istiklal mar • nu seyretmitlerdir. Aktam halke 

şını çalarak her iki bayramı kut • vi temsil kolu tarafından Mete pi· 
. e'l\tc} Sa undan bir buçuk harri m~murları tarafından yaka- Sinopta zabıta en büyükleri 13 luladı. Hazırun martı hürmetle yesi muvaffakıyetle temsil olun • 
I' k rnsund O d l b' h b k · d t B k . ~ç kisi b kl an rduya gelen lanıyor. yaşın a o an ır ırsız te e esı inledi. Bundan sonra Melahat mut ur. üyü salon; ayaktakile. 
Je 10() ·k'·a :al Mehmet Efen· ikametgahı olan Gireson otelinde meydana çıkarmıt ve küçük hıraız· hanım heyecanla bir manzume o - re yer vermiyecek kadar dolmut -

Usur ı· 1 k l k d G 1 · b .lltı o!tkalık . ıra ınu1tabilinde yapılan arattırmada sahte levha- arı ya a amı§tır. u u, Melahat hanımı, Hakimiye- tu. enç erın u temsilleri alkıtlar 
. ilde Yap l bır bakır levhası Ü· hırdan 4 t~ane daha elde ediliyor. Hırsız şebekesi; eskici Hasan ti milliye talebesinden Haluk ta • arasında geç vakte kadar devam 
~e 1 ınıa aA · · · D l d R ' dd . vl 10 d M f D 1 k' tt' H l .. k k b t etti. ••tnıı!t • sarıatıltayı altın o an ırıcı ecep te mü eı umu· og u ya§ın a u~ta a, avu • ıp e ı, a u ; ço ser es , ve 
Su • ı. miliğe veriliyor. Bir kaç gün sonra cu Alinin çocukları 4 yaşıncla Fe. çok güzel söyledi. Bili.hara vali Dün İzmir belediye reisliği va• 

llt) a.'&tiatika k bakkal Mehmet Efendiyi dolandı· ride, 5 yatında Yatar, 13 yatında Kazım pata betUf çehresile kür • zifeıini Darülirfan mektebinden 
u~. ene ettirdı'k Yı uyumculara ,.,. ~nı,. I ten sonra bakır ol ran adamın Samsuna geldiğini po· Hamit, 10 ya,ında Muzaffer nam· ıüde göründü. Aziz İzmirliler! Enis Nuri Ef. ifa etti. Küçük reis 
ıt11 •• :ı ınca d ı d ld w lis haber alıyor derhal bir taharri larındaki çocuklardan mütetekkil- Cümhuriyetin sevgili çocukları, di. kendisi gibi küçük encümen arka-. ''leh ' o an ırı ıoı 
•c iht illet E:fend' k o memunınu o adamı tanıyan birile dir. ye beliğ veciz hitabelerine başladı. daşlarile görüşmüt ve şehrin ihti -

0 tr etın· ı eyfiyeti po-
' te t h 1! bunu .. . Samsuna gönderiyor. Oraca da ta· Uzun müddettenberi gizli, gı·z. Bugün millet saltanatının, millet yaçlarına kar•ı tedbirler alarak e • l k'k n uzerıne po· ~ 
•tı 1 at ve k' harriyat ve tahkikata başlanıyor. li çalıtmakta olan bu ıebekenin 13 hakimiyetinin, millet üstünlüğünü mirler vermittir. 
S. ta ıbata batla- Samsundan alınan hususi bir telg· yatındaki elebaşıları Hamit henüz kurulduğu saltanat ve hilafet gö· Bugün çocuk bayramı devam 
tt ~•uıı, Si\'aa t rafta bu adamla bir arkadaşının yakalanamamıttır. mülmesinin hatladığı bir gündür. etmektedir. Halk fırkası riyasetini 

u !ehek · &raflarına savu· tevkif cdı.ldig~ 1• bildirilmektedir. Bugün·, inkılap akınlarının ba"ı • Darülirfan mektebi talebesinden lda.ı enın t . Şebeke, son günlerde Çukur - ~ 
·· ı 1 Paıa k anınmayan bır Bunlarda sahtekarlık ve kalpazan çeşme tarafında Hamit ve izzet dır. Bu inkılap akınları milli mec· Cevdet bey iıgal etmekte ve fırka 

... :~e Ordutya ~~~1 
Recep son lığa ait daha başka feyler elde edi- Efendilerin bakkal dükkanların· lisimiz kubbelerinde milletin ira • işlerile uğratmaktadır. 

• .. 11 bı iaar·ı·tı·k de ıyor. Bu sefer· leceg~ İ ümit edilmektedir. Sahte a· desile toplanmıt ve inkılabın bü • Çocuklar parklarda ve kendi "' ~ .. dan, Zehra Hanım namında bir 
il Ye ••tına~ .. an Uğuzlu Z. sariatikayı imal eden adamın Sam kadının evinden muhtelif etya çal· yük tefi Ulu Gazi inkılap serisine bahçelerinde neşeli vakitler geçir-
:rhin lnağ uıere tam mu· sunda olmayıp iç tehirlerde olduğu mışlardır. bugünde batlamıttır. Bugünü ne mektedir. 
lt İ.izer'ınd•l!asına girerken anlaşılarak mahalline tevkifi ya· T h kt kadar takdis etsek azdır. demif. e ld a kikat yapılma adır. 

Muammer 

~ -----
0 uğu halde ta· zılmııtır. Bugünün ayni zamanda mil • 

<.Q Bir muhtelis 1 r l k t' ·1 ı Amasya Maarif müdürü n_guldakta 2 3 Nı· san ,:~n~:.1::, eü~i~~:~::.::::l:::n:~ Amasya Maarif müdürü Şefik B. 

Ye neıeli bir 
ait iki intibaı 

Adanadan ka~ı, Ba!)datta l ki d b 1 Sinop Maarı'f mu"du"rlu"g~u··ne tayı'n 
yakalandı an çocu arımızın a ayramı o • 

Adana, 28 - Epey müddet ev· 
vel tehrimiz postahanesinde bet 
bin lirayı zimmetine geçirerek 
memleket haricine çıkan havale 
memuru Zihni Ef. hükumetin te· 
tebbüsleri üzerine Irak hudutları 
dahilinde yakalanarak Bağdada 

götürül mü§ tür. Zihni Ef. timdi 
Bağdat hllpishanesindedir. 

duğunu ifade buyurarak yatasın edilmittir. 

lzmir Kız muallim mektebi 
talebeleri Bergamada 

millet meclisimiz ve onun büyük 

tefi yüce Gazi diye hitabelerine 
nihayet vermittir. Uzun ve sü • 
rekli alkıtlar lzmir af akında çın • 

lamıt ve İzmirliler bu vesile ile 
minnet ve tükran hislerini bir da
ha tekrarlamıtlardır. 

Patanın heyecanlı sözlerinden 
sonra askeri mızıka lzmir martı • 
nı çalmıt ve bu sırada mektepliler 
tarafından Gazi heykeline iki çe • 

lzmir Kız muallim mektebi son lenk takılmı§hr. Bu çelenklerden 
sınıf talebesinden 40 hanmı ile biri süslü elbiseler giymiş 40 kadar 

muallimlerinden, ilk tedrisat mü· 
fettitlerinden ve diğer bazı mek· 
tepler muallimlerinden mürekkep 
bir kafile dün öğleden sonra oto· 
büslerle Bergamaya gilmitler ve o· 
rada yeni meydana çıkarılmış olan 
doktor Gatinosun eserlerini tel· 
kik etmitler, aktama avdet etmit· 
lerdir. 

Akhisarda muhtarlara 
kurs açılacak 

Akhisarda köy muhtarlarının 

bilgilerini artırmak için bir kurs 
açılmağa karar verilmi§tir. 

Kus birkaç gün devam edecek 
muhtarların, adli idari, sıhhi, zür· 
rai vazifeleri üzerinde konferans· 
lar verilecektir. 

talebe tarafından heykele sarılmak 
suretile yapılmıştır. Türkiyede ilk 
defa tertip edilen bu canlı çelenk 
çok güzel bir eser olmu§tur. Bu çe· 

!engin ortasında iki uf ak kız kur
tuluş martını söylemittir. 

Çelengi saran kız talebeler hey· 
kelin etraf mı dola§mak suretile 
milli oyun oynamışlar ve halkın 

candan alkı§larını toplamıtlardır. 
Ondan sonra bütün mektepliler 

namına gayet nadide çiçeklerden 
yapılmış bir çelenk heykelin kai • 
desine bırakılmıştır. Talebe; hey -

kel meydanlığında geçit resmi ya· 
parak hükumete doğru yol almıt· 

lar, hükumeti, kışlada kumandan 
paşayı ziyaret ettikten sonra hal • 

Harp hakkında bir 
konferans 

ÇANKIRI, 29 {A.A) - Halke· 
vinde erkanı harp binbatı Vahit B. 
dün çok kalabalık bir kütle buzu· 
runda harpte millet ve ordunun 

maneviyatı hakkında bir konf e· 
rana ve konf erastan sonra güzel 

sanatlar §Ubesi tarafından bir kon· 
ser verildi . 

Bravo Menemenlilere! 
Menemen, 27 - Bergama hara· · 

helerini ziyaretten avdet etmekte 
olan 360 kişilik Alman seyyah ka· 
filesi, halkımız tarafından parlak 
bir surette kar§ılanmıt, seyyahlar 
şeref ine tezahürat yapılmıttır . 
1000·2000 kişilik bir halk kütlesi, 

seyyah otomobillerini şehrin hari· 
cine kadar tefyi etmittir. 

Bu meyanda seyyahlara kuru Ü· 

züm hediye edilerek lzmir üzüm• 
lerinin nefaseti hakkında maili-

mat verilmiş, memleketlerinde Tür 
kiye ve r.1ahsulatı hakkında • men· 

fi propagandalara cevaben • vazi• 
yeti tenvir etmeleri rica edilmittir. 

Seyyahlar, halkın bu samimf, 
misafirperverane hareketlerinden 
çok mütehassis olmuşlardır. 



Sayıfa: 10 

-Mi.ili tasarruf ve yerli 
malı davasında memleket 
iptida bir eğlence mevzuu olan yerli 

malı nasıl inkişaf etti ? 
ANKARA, 29 (A.A) - Hilli ik-1 ve cemiyetin iştirak ettiği beynel

tısat tasarruf cemiyeti yarın saat milel Budapeştc ve Layipzig sergi-
10 da Himayeietfnl cemiyeti salo- lerinde Türk pavyonunun bütün di 
nunda son iki yıllık kongresini ya- ğer ecnebi iştirruder arasında bi
pacaktır. Cemiyet son iki yılda gör rinci geldiği kuru ve yaş yemişle
düğü işler hakkında bir rapor ha· rimizin memleket içinde sürümün.
zırlamış ve bastırmıştır. Yarınki de müsbet nctceler alındığı ve ha
kongrede okunacak olan bu çalı~- len de orduda ve mekteplerde bu 
:r.ı:ı raporu sekiz kısma ayrılmak- yemişlerimizin milli gıda siyaseti· 
tadır. mizin demir baş. unsuru olduk1arı, 

Birinci kısımda: Cemiyetin ku· bayramlarda üzüm, incir fındık 
ruluş tarihi olan 12 birinci kanun kaysı, fıstık eibi yem!şlıer ikramı· 
1929 dan itibaren bugüne kadar nın adet haline girmeyi ve kahve 
geçen zaman içinde cihan buhranı lerde parti olarak verilen lokum ve 
ve bu buhran içinde Türldyenin va çikola yerine üzüm, incir, fınc1 1k 

ziyeti anlatılmaktadır. Cemiyet mil geçmeye başladıeı yazılmaktadır. 
Jetler arasındaki iktısadi münaze · Resmi istatistiıder 
betleri gözden geçirirken alış veriş Tasarruf hareketlerine gelince, 
hacmının yıldan yıla darlaşbğını, raporun hu kısmın istatistik umum 
gerek para ve gerek mal alış veri- reüdürlüğünün teshil ettiei resmi 
şinin bir takım engellerle çevrildi- istatistiklere göre bir cetvel çizil· 
.ğini her milletin kendi iç pazar im miş ve bu cetvel hesaplarına naza
kanlarmdan en çok faydalanmak ran memleketimizde tasarruf hare 
yollarım araştırmakta olduğunu ketinin yıldan yıla genişlediği, ta
kaydettikten sonra bizim başka &arruf terbiyc~inin halk arasında 
memleketlerde olduğu gibi bir itiyat haline gelmeğe ba!ladığı nc
korunma değil, bilakis bir kurma ticesine varılmaktadır. Geçen sene 
kımıldanışı karşısında bulunduğu- 29 birinci teşrinde ilk defa i~tirak 
muzu söylemekte ve dış memle- ettiğimiz bcynelmlel tasarruf gü
ketlerde bir takım ıkılışların ve çö- nüne ait olmak üzere iki milli ban
zülüşlerin doğucusu olan buhranın kamı.zdan alımın malCımata göre, 
bizde bir takım kuruluşların ve ya- iş Bankası, 22 birinci te§rin 1931 
ratılışlann kaynağı olacağı ilave e- den'3 il:inci teşrin 931 e kadar 743 
dilmektedir. Raporun bu kısmın· tasarruf hesabı açmış ve bu hesap
da ayni zamanda yerli malları hak lara 205,668 lira yatırılmış iken 
kında yapılan şikayetlerin hangi 1932 senesinin ayni müddeti için· 
fabirkaya ait olduğunu teshit et- de 835 tasarruf hesabı açmış ve 
mek ve yabancı malJarm da yerli 228,410 lira yatırılmıştır. 

• malı olarak sürülmesinin önüne Ziraat Bankasına gelince; Ban-
geçmek için her fabrikanın kendi kanın ynlnız Ankara şubesinde 22 
mallarına bir alemeti farika konma birinci teşrin 931 den 3 ikinci teş
ğa mecbur tutulmasına temas edil- rin 931 e kadar tasarruf hesapları 
mektedir. , · yeklınü 52,411 lira iken 932 sene· 

İkinci kısımda: Cemiyetin dör- sinin ayni müddet içinde 124,095 
düncü gayede bir gönüllü nefer gi- lira yatırılmı~tır. 
bi ça1ışmaktan yılmayan ve yoruı- 931 senesi mso.rruf ve yreli malı 
mayan şubelerin başında bulunan haftasında İş Bankası şubelerine 
arkadaşlara merkezin sonsuz te· 965 yeni tasarruf heımbı açılmiş ve 
şekkür ve takdirleri beyan olun- bütün bu hesaplara tevdiyat243426 
maktadır. lira olmuş iken 932 senesi tasarruf 

Üçüncü kısımda: Cemiyetin ku- ve yerli malı haftasında bankanın 
ruluşundan bugüne kadar geçen 3 bütün şubelerinde açılan yeni tasar 
yıl ve 4,5 ay içinde yeri malı ve rJf hesaplarının yekunü 1356 yı 
tasarruf davasının bir milli vazife bulmuştur, bütün tasarruf hesap· 
baline girdiği ilk zamanlarda bir larmın tevdiati da 379,005 liraya 
eğlence mevzuu.olan yerli malın yükselmiştir. 
bugün saygı ile anılan bir milli da- Keza Ziraat Bankasına yatırılan 
va olduğu ve bilhassa çocuklanmı- tevdiata 1931 senesi haftasında 
zın ve gençlerimizin bu davanın 283,300 lira ve 932 senesi haftasın 
canlı bir propagandacısı ve zorlu da 323,000 liradır. 

bir kontrolcusu haline geldiği ya- Memurlar ve dahili ishkraz 
zıldıktan sonra genç nesli bu milli ANKARA, (A.A) - Tapu ve 
'davaya sadık bir unsur hafoıde ye· Kadastro müdüriyeti umumiyesi
lİ§liren maarif ailesine minnet bor nin merkezdeki memurları dahili 
cu söylendikten sonra yerli malla- istikraz tahvilleri almak için kay
rın sürümünün yıldan yıla art· dedilmi~lerdir. Taşra teşklatındaki 
makta olduğu ilave edilmektedir. memurların da, kaydedilmeye baş-

Örnek olara!c Ankarada yerli ladıkları h.,,ı.,f!" <-lm.,.,Tsbr. 
malı satan bir mağaza satış tutan-
nm üç yıl içinde ~u inkişafı göster· 
diği kaydolunuyor: 

1930 da 260,000 
1932 de 362,000. 

Sergiler, yerli mahsuller 

Raporun diğer kısımları sırasile 
sergiler, yerli mahsuller, tasarruf 
ve yerli haftası ve tasarruf hare· 
ketle neıriyata ayrılmaktadır. Bu 
kısımlarda memleketimizde bir 
sergicilik faaliyetinin ba§ladığı, ta 
sarruf ve yerli malı haftasının için. 
de hemen her vilayet ve kaza mer· 
fcezlerinde ·mahalli yerli mallar ser 
gileri ve yerli mallarile vitrin süs· 
leme müsabakaları- tertip edildiği 

Anl<arada yapıla
cak sergi için 

ANKARA, 29 (A.A.) - An -
karada yapılacak sergi binası inşa 
atı için bugüne kadar yapılan yar· 
dımlar şudur: 

Cümhuriyet hükfuneti 130,000 
lira, 

İş Bankası, 20,000 lira, 
Ziraat Bankası, 20,000 lira, 
Sanayi ve maadin bankası, 20, 

000 lira, 
Cümhuriyet Merkez bankası 

10,000 lira, 
Emlak ve Eytam bankası, 1 O, 

VAKlT 

Hususi Haberlerimiz 

Ankata belediyesinin 
bir kararı 

ANKARA, 29 (Hususi) - An
kara belediyesi burada bir "ev iş· 
çileri bürosu,, açİnağa karar ver
miştir. Bu büro vasıtasile evlere 
hizmetçi ahçı ve saire tedarik et· 
mek kabil olacaktır. 

Şehir meclisi bugünkü toplantı
sında bu işe dair talimatnameyi 
kabul ctmiştri. 

Yeni damga pulları 
ANKARA, 29 (Hususi) -Yeni 

damga bulları haziranda tedavüle 
çıkarılacaktır. 

Moskova elçimiz 
ANKARA, 29 (Hususi) -Mos

kova Büyük Elçimiz Hüseyin Ra
gıp Bey yakında Ankaraya gele
cektir. 

lzmir belediye bütçesi 
lZM1R, 29 (Hususi) - Şehir 

Meclisi belediye masraf bütçesini 
bir milyon lira olarak kabul etti. 

inhisar mütehassısları 
IZMlR, 29 (Hususi) - inhisar 

rn~tehassısları bugün Bursaya ha-
reket ettiler. 

Izmir Esnaf bankası 
IZMlR, 29 (Hususi) - Esnaf 

Bankası müdiirü vazifesine iade e
dildi. Hissedarlar umumi heyeti 
mayıs beşinde toplanacaktır. İçti· 

mam çok hararetli ve münakaşalı 
olacağı tahmin ediliyor. 

Edirnemiz • • 
ıçın 

Sofya me repolidi neler 
söylemiş ? 

ATINA, 29 (A.A) - Atina a
janı;ı hild iriyor: 

Sofyadahi Yunan sefiri, Sofya 
melrepolodinin 1913 de Bulgarla· 
rın Edirneyi aldıklarının yıl dönü· 
mü münasebetile irat ettiği nutuk 
hakkında Bulgar hükumeti nez· 
dinde teşebbüste bulunmuştur. Baş 
vekil M. Muşanof, cevabında, bu 
nutuklara hiç bir ehemmiyet atfe
dilmemesi lazımgeldiğini bildirmit 
ve bizzat kendisinin hakiki efkarı 
umumycye tercüman olmayan ba
zı vatani cemiyetlerin bu tezahüra
tını takbih ettiRini ilave etmiştir. 

Rusya - Japonya 
Çinlilere göre, Ruslar harp 
hazırlığı yapıyorlarmış! 
HARBİN, 29 (A.A) - Rus-Ja

pon münasebetlerinin gerginleştiği 
hakkındaki şayia dolayısile Har
bindeki Çin gazetelerinde ÇJkan 
haberlerde, yeni Mançuri hududu 
civannda Sovyet askerlerinin si· 
perler kazmak ve tabyalar yapmak 
sureti kuvvctlendirildikleri, ihtiyat 
efradınm sde:-ber hale konduğu 
ve halka her türlü ihtimallere kar· 
şı hazırlıkh hulunması için malu
mat verildiği hHdirilmektedir. 

Söylendiğine göre Sovyet ma
karnalı, Çinin şarkındaki demiryo
lunun yalnız Sovyetler birliği hü· 
kumetinc ait olduğunu, yeni Man
çuri lıükUmetinin bu demiryolu 
hakkmdaki taearruf iddialarının 
1924 itilaflarına mugayir olduğu
nu Mançuri hükumetine bildirmit. 
lerdir . 

ı 111ııııuıııt111ıınmunıı11ımııımııın11auıuanamuunuıınwu .. 1""""11"ın 

000 lira, 
Osmanlı bankası, 5,000 lira, 
Alpullu şeker fabr:kası, 5,000 

lira, 
Adapa:rnrı Bankası, 2,000 lira, 
Aslan çimento fabrikası, 2,000 

Jita. 
Türk çim.:nlo fabrıim11, 2,000 

ı;ra. 

Vaşington konferansı 
gösterilen tereddüfle 

------
M. Makdonaldın geriye dönmesi e 

1 · · · l · diY01 
şe erı arttırıyor mu, ıza e mı e 

Mesele b11 ! 
LONDRA, 29 (A.A) - M. Mac cak tedbirleri tayine 

P'ed-' 

Donald, Amerikadan uzaklaştıkça caktır. 

ve lngiliz sahillerine yakla§tıkça VAŞİNGTON, 29 (/i.~,I 
3eyaz sarayda elde edilmiş olan M. Heryo, Nevyorka har 
neticeler hakkında siyasi mehafil- miştir. 

de evvelce izhar edilmiş olan te· l\'f üşterek beyanr1 
retldütler kuvvet bulmaktadır. (./i. > 

lktısat konferansının 12 hazi· ı VAŞ!NGTON, 29 r 
0

0 
rantla Londrada toplanmağa da- Müşterek Ruzvelt • He.:,ıı 
vct edildig~i kanaati vardır ve ihza- namesi, Fransız - Amerı I~ 

l . 'k' rneıı' ri komitenin bugün bu tarihi kat'i 1.~ratınm g3yesı, 1 1 ıelel 
olarak tesbit ve kabul etmesi muh· rasmdaki müşterek ınese dJ 

k d ·· k" ld g~u }ia 
temeldir. Fakat burada kat'i ola- m _a mum un ° u 1'l' 

k b l bi· netice elde elde etrtle ı ra i inen ve söylenen yalnız bu .. ~' 
noktadır. 15 haziran taksitinin te- ret bulunduğu ve çünktJ fef' 
diyesi hususunun tehiri, Amerika- laflar aktinin iktısat kotl d 
lıların arzusuna bağlı bir imkan· bırakılm~~ olduğu beyan e 
dan başka bir şey değildir. tedir. di 

Sulhün bakasını, ikt.1~"1 ,·ı Diğer taraftan lngiliz-Danim~r- ı 
ka muahedesinin de delalet etliği da ayn: ::amaı.da teclrıc ~,. 

husulünü ve bit emniyet 
veçhile tngitle~·enin ticaret ~iyase· ·ı rıı 

çinc!c paralara ait iı;tı ' Jc ı 
ti liberalizme doğru istikamet a!· f ltı 

ni tem1ıı için bir itila e J 
mış değildir. hic;',ir zaman bu dereee 

Vashingtonda 26 nisanda neş- d 'ld' hal:ni almış eğı ır. p 
redilmiş olan tebliğde temenni edil Her iki hükumetin c t 
miş olan kredilerin teşmili mesc· ba~hca meselelerde iktı~ 
lesine gelince Vashingtonda kal· rn~sının meşgul olacağı h" 
mııı olan lngitlere Ticaret ve Hazi· kd · il 11 

:r da ye iğerıne rnüınas .. 
ne nazırlarının M. Chamberlain ld 11' 
tarafından bütçenin tanzimi sıra· 
smda hakim olmuş olan fikirlere 
bu kadar zıt bir teze kani olarak 
hu tezi kabul etmeleri burada ha-
kikaten hayreti mucip olacaktır. 

Şimdi bilinmesi Ia~ım gelen bir 
nokta vardır, o da M. Mac Donald' 
ın avdetinin endişeleri te3kin mi 
yoksa teştit mi edecektir. 

Arnerikadan dönüş 
VAŞiNGTON, 29 (A. A.) -

M. Heryo, dün &aat 11,15 le bcyaı 
saraydan ayrılmıştır. Mumaileyh, 
M. Ruzveltle refikasına veda et -
miştir. 

tik devlet adamı, pek neşeli 
görünüyorlardı. Samimi surette bi
ribirlerinin eellerini aıktılar .. Sa -
rayın bahçesinde toplanmı~ olan 
halk, Mösyö Heryoyu götüren oto
mobil hareket ettiği zaamn kendi· 
sini hararetle alkıılamıştır. 

LONDRA, 29 (A.' A.) - Libe
ral fırkası meclisi, dün Londrada 
senelik toplanbsını yapmıftır. 

Tekrar reisliğe intihap edilxmiı 
olan Lort Gray, bir nutuk söyle -
mittir. Mumaileyh, beynelmilel 
vaziyeti gözden geçirmiş, Vaı ing· 
ton mükalemelerine hakim olan 
rubu ve Moskova meselesinde in • 
giliz hüldlmetinin ittihaz etmiı ol
duğu hattı hareketi taıvip etmi! • ... 
Lir, 

V AŞINGTON, 29 (A. A.) -
M. Heryo, F ransaya dönmek üze· 
re hareket etmezden evvel neıro • 

kip etmekte o uğunu 

ettik. . ti~ 
Az cok 26 nisan tarıh . 

~ ·ııı 

Makdonald beyannaınesıiiıe 
ıan bu beyanname, ııı ıı' 
şimdiki nakit buhranıf11 J; 

k . . . 'h . ede" me ıçm ılı azı ıcap 

tedbirleri saymaktadır· 

Cihan konf eraf1~ 
V AŞlNGTON, 29 (>-· 1 

iyi malumat almakta ol~ 
kan mahafilinde cihan i1' ;ıı 
feransının toplanmasına 

Dünyanın her tarafında , 
resi:nlerinde bir mütar~~ ~ 
ınası hususunun yarın 
Da vis tarafından ihzari lıJ~ 
teJ.li olı:nac..tgı beyan ° 
tadır. ..ı 

tflfl" 
Zehirli gazıar 

Zehirli gazlara kart~ 
çarelerini herkeıe öğre -_, 
ıadile bir cemiyet kurııl 
nülmektedir. 

lunan mütterek Ruzvelt - Heryo --------
tebliğinde Amerika reisicümhuru • 
nun M. Heryo ile hükumetler ara • 
sındaki borçlar mesele3ini müza -
kere ve kendisine Amerika noktai 
nazarından vaziyeti izah etmiı ol
duğu ve M. Heryonun da mütarü· 
nileyhe Fransız hükUmet ve parla
mentosunun okntai nazarlarını bil. 
dirmiı oldl\ğu beyan olunmakta -
dır. 

Pek açıkça ve gayet dostane bir 
bir surette yapılan bu noktai na -
zar teatiıi, vaziyetin iyice anla • 
şılmacını itihdaf etmekle olup hiç 
şüphesiz istikbalde ittihaz oluna • 



~ Niaan 1933 --
Hikaye İNTİKAM nakledn: 

fa. 

llir~y~hah, Sa~ibe Hanım pek ıi
eltiii 1

: Y et,,nı§ yatının müaaade 
llıan nııpette bir hızla apartı -

f ının iki ın d" . • ese k er ıvenını nefes ne-
. çı ıp ta i . . . h" 

Çıainj .. çerı gırınce, ızmet· 
Çagırdı: 

- Esma H E li~ ··· u... sma... Koş. 
metçi koııtu· -B ~ . 

du? .. ~Yllrun hanımefendi. Ne ol· 
,,e var? 

:rn~~~~a.ne olsun ayol?.. Üstü
lıatu ~"- kıracılar çıkıyorlarmış ... 
Ş. ' cucıllı g" ··ı ·· .. d ı:rnd· k' ' uru tusuz a amlardı. 

1 ımbT talih· . 1 ır kimler gelecek ya 
l• •rrııze d ' ı1e Ya Patır ılı adamlarsa .... 

'l' ~arız dersin? 

t alıhlerin . k' •rdıl .. .. e yenı ıracılar pa • 
lerd' 

1
'zgurultülü adamlar değil • 

ı. ate b' k ret ol n ır arı kocadan iba -
h an bu ·ı afta, Ü •• aı e, taşındıkları ilk 
el>eyce g .. n~uzleri yerleşmek için 
llk!lm :~rultü ediyorlardı amma, 
ltliyorl ur olmaz hiç gürültü et -

ar, erke d Sekiz .. ~ en yatıyorlardı. 
lianını gun böylece geçti. Sakibe 
lcu~u :rneınnundu. Yalnız do -
h ncu o ' · k 

a.ld . ;)un, arı koca - her 
e sıneına l !a.tn .. .• Ya o sa gerek - ak -
uıtu •oka.. kt 

Sakibe ga çı ılar .. 
}a.tag" Hanım saat 11 olunca 

•na Yat llıa: mı§tı. Hizmetçi Es • 

.- Allah h . dını. ra atlık versın efen -
I)· 
ıye çek·ı· 

hered 1 ınce, içinden "Ah 
e o k' ' 

!Ündü. V: 1 uykular?,, Diye dü -

?1uharebed~8:: h~m yaşı, hem de 
•ki •en - olen ıki oğluyla daha 
1 e evvel "l k llrı d o en ocasının acı • 
ği!ikI~ıonun hayatında büyük de -
raber Ser Yapmıştı. Bununla be -

' ak'b Uykuya d 1 e Hanım, rahat bir 
ka.tt,

11 
l alınıştı. Fakat yukarı 

llYand ge en bir gürültü üzerine 
topu1- ı. Bir kapı hızla vurulmuş 

tıı: •esi · b ' 
Sakibe erı atlamıştı. 

t~e Iarnh Ha.nrm, baş ucundaki 
lı. Bir ol asını yakarak saate bak

- E muştu. 
Şi'llldi Y\'ah, dedi, uykum kaçtı. 

Ak~= Yapacağım. .. 
kudu a gelen bütün duaları o -
~ k , :Para et d' . e ada mc ı, bırden beş yü -
8· r aa.yd 

ır liil'}" ı, gene para etmedi. 
S U Uyku .... 
!( aat 2, 3 old gozune girmiyordu. 

•be Lı u, horozlar öttü, Sa -
N·h ~anım h ~ l ~ 
~ il.:Yet d.. a a uyuyamamıştı. 

l •aat orde doğru daldı. Fa -
}'a Yedid tldı, O e gene sıçrıyarak u -
teter açı} at katta kapılar, pence -
baııA>... mıya ba§lamııı ·· ··1t·· . -1.1ıştr ~· guru u 
~\i! olan k Saat birde eve dön -
~Utlar ~rı koca, rahat rahat u -

1' '§ttndi d 
~ ~tna, Sak' e uyanmı!lardı. 

h\'alt ıbe Hanımın sabah 
tı ısını g f T 

ıltl astı a.. e ırı ınce Sakibe Ha-
.._ A gzııu ""md .. .. .. 

~ıı h '.J" u gozunu: 
te a hel~l \ı te Uyk a arını versin, bu 
~re de h:n~ kaçırdılar.. Allah 

lal'.. r a §am sokağa çıkma-

~ l(İracııar, o ak 
e,~tlar. F §am sokağa çık. 
l~ Yarııa;kat davetlileri vardı. 

llıp d ına kadar '"1 ·· ... le , ansetrı gu up, eg -
t·ıl'. Ertes' kı er, §arkı söyledi • 

1 er 1 a taın t · 
)> '\'e dönd .. ıyatroya git . 
'l>l!lcJ uklcri zaman 

u}' arı Pat d"l gene 
k lltznadıla ır ı e ihtiyar kadını 

~...... r. Daha ertesi ak • 
J;'._L 

F, . l\Clt Sak'b 
1 •ınirler· L ı e Hanımın bir de -
'r r h 1 uotannı t A ''Ş· a at r h 1! 1

• rtık on -
ıznd a at et . i l>atırd uyuıalar bile, 
tıltr ı edecek! ş· . ıu ,, diy er.. ımdı 
tCiılerin: tneraklanıyor, bir tür-

d 
li°! Jc· uyku giınıiyord 

ı..ı.... ıracıt d u. 
'- "\(r1-?,._ ar a, bir gece rahat 
44ll'clı on gece 

. Fakat biraz sonra, yukarı kat • 
tan, bir kahkaha, kahkahanın pe
şinden bir gramofon ıesi duymuş -
tu. 

Sakibe Hanım, dişlerini sıka • 
rak: 

- Ben size gösteririm. Elbet 
intikamımı alırım! 

Diye homurdandı. 
intikam için fırsat uzun sürme • 

di. On be§ gün sonra karı 
kocanın bir çocukları olmuştu. 

Saki be Hanrıın kıs kıs gülüyor: 
- Çocuk ta onları uyutmaz. 
Diye memnun oluyordu. Fa -

kat çocuk pek usluya benziyordu 
galiba ki, geceleri hiç ağladığı 
falan olmıyordu. Sakibe Hanım, 
bunun üzerine, çocuğu vakitli va -
kitsiz uyandırmak için aşağıdan 
gürültü yapmıya başladı. Esma • 
ya da, kapıları daima hızla kapa • 
masını tenbih etti. 

Üç gün sonra, Sakibe Hanım, 
merdiven başından inerken, yu • 
karı katın kapısının açıldığını, 
genç kadının bir arkadaşile şöyle 

'°'I 
konuştuğunu duymuştu: 

- Ya .. Çocuk uyansın diye 
mütemadiyen gürültü yapıyor 

amma... Bu benim hoşuma gidi -
yor, çünkü çocuğu gürültü içinde 
bile uyumıya alıştırıyorum .... 

Sakibe Hanını, hiddetinden az 
kalsın tıkanacaktı: 

- Esma koş ... Su getir .... 
Diye içeri kendini dar attı. Ve 

meseleyi anlattı. lki kadın şaşı • 
Tıp kaldılar. 

Ertesi sabah, Esma, koıa koşa 
Saki be Hanımın yanına geldi: 

- · Hanım .. Piçleri hastalamnış .. 
Sorma, dövünüp duruyorlar ... Ko -
cuı dörttür doktora gitti. Şimdi 
artık intikamımızı alırız ... 

- Ne olmuş Eshma, anlat ha -

kayLm ... 
Sakibe Hanımın sevincine pa • 

yan yoktu. Esma anlattıkça a • 
deta gönlü açılıyordu. Nihayet, 
çocuğun hastalığının kuşpalazı ol· 
duğunu öğrendiler. Doktor, mer • 
divenlerden, küçüğün baliasHe i -
nerken, kapıdan duymu~larclı .. 
Doktor: 

- Sakın gürültü etmeyiniz ... 
Rahat rahat uyusun, ilaçlarını 
muntazam veriniz. 

Diyordu. Sakibe Hanımın o -
muzundan, kapı aralığından ba
kan Esma, hanım içeri dönünce 
pat ..... Diye kapıyı vurdu. Fakat, 
doktor söyledikçe, kırk sene ev • 
ve!ki, zavallı Liitficiğinin kuşpa -
lazını hatırhyan Sakibe Hanım 
döndü: 

- Hınzır karı, dedi, yavaş ol, 
yukarda yavrucak hasta! ..... 

Türk Meadin şirketinden :ı 
Evvelce vaki davet ve ilan ü -

zerine Nisanın 22 inci günü içti
ma eden heyeti umumiyede nisa -
hı ekseriyet hasıl olmadığından 
şirketimizin umumi heyeti Mayı· 
sının 17 inci çarşamba günü saat 
11,30 da Şirketin idare merkezi 
olan Galatada Ahen ve Munih 
Hanının 4 cü katında 1 ve 2 nu • 
maralı yazıhanede adi surette top· 
lanacaktır. En az yüz hisseye sa
hip olanlann hisse senetlerini iç -
tima gününden bir haf ta evvel Şir
ketin idare merkezine teslim ile 
mukabilinde makpuz almaları ri -
ca olunur. -

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare Meclisinin ve Mura

kıbın raporlarının okunması, 
2 - Şirketin mevcudat defteri 

ile 1932 senesi bilançosunun ve 
kar ve zarar hesabının kabulü ve 
idare meclisinin ibrası, 

3 - 1933 senesi icin bir mura
ki!> tayini ile tahsisat;nın tespiti, 

4 - 1933 senesinde idare mec· 
lisi azaların<'. verilecek aidat mik· 
tarının tavini, 

5 - Şirket namına teferruğ 
edilecek maden ruhsalnftmeleri· 
nin. imtiyazlarının, p:avri menkul 
mallarının tnkriderini kabule 
mezun meclisi idare azasının ta-
yini. 1 

6 - Ticaret kanunun 323 ve 
324 üncü maddeleri ahkamına 
tevfikan Mecli,i idare azasına 
mezuniyet ve müsaade itası. 

(2628) -.ı .... .' Nifı. Patırdı ediyor· 
Jı~ ~" .:~ Sakibe Hanım 
diı..1 .. lıltta.rın e·ı u~ Yazdı. Yatını, 
~ı· t ı erı ·· k lı..ıh ı oltn l ıurere biraz 

B. O. Tapu Başme.murluğun
dan: Beyoğlu Kul Oğlu Mahalle· 
sinin Su terazuıu ıakağmda atik 
74; cedit 99 numaralı ahşap dük -
kan maa odaların darununda 
müstakar bakkal Gediğinin 120 
sehim itibarile 90 aehmi Mahmut 
Sani vakfından ve 30 sehmi de 
mülkiyette kalarak tekrar 216 se
him itibarile 128 hissesi İstanbul 
Kadılığından Muta 34 341 tarihi
le hücceti §eriye ile ve 88 sehmi de 
elde mevcut ve vesaik olmadı· 
ğından Mihal Veledi Liğor taı·a· 
fından tasarruf edildiği iddia e
dilmektedir. Mahallen 1515 nu -
maralı kanuna tevkif muamele 
icra kılınacağının bu mahal hak • 
kında iddiayi tasarruf eden kim -
sede varsa 933 senesi mayııın 
13 üncü cumartesi kablezzeval 
(9) da mahalline memur ve mü· 
hendis izam kılınacagv ınm tarihi 

k 
Zayi - Gülhane hastahanesin· 

mez ura kadar Sultanahmette 
Tapu Dairesinde Beyoğlu Tapu den aldığım askeri terhis vesika· 

ı..ı Eıırıay~ ar~.nı rica etti, mek • 
a Konderdi, 

Başmemurluğuna 933 _ 78 nu- mı kaybettim. Yenisi alınacağın· 
mara ile müracaat etmeleri lüzu- dan zayiin hükmü yoktur. 320 d<r 
mu ilan olunur. ,(2639) ' ğumlu İsmail oğlu Ali. .(2677) 

Sayıfa: 11 

T~QKiYE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

1 

DAQA 
BiRiKT iREN ! 
RAl-IAT-I;Ot;Q 

Ankara Merkez 
Satınalma 

Kumandanlığı 
Komisyonundan : 

On beş bin kilo sade yağa kapah zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 25-Mayıs·933 perşembe günü saat on dört
tedir. Şartnamesini görmek için lstanbul'da Fmdıkhda üçüncü 
kolordu satınalma komisyonuna müracaat etmeleri ve ihale günü 
vaktinde teminat ve teklif mektuplarını makbuz mukabilinde 
Ankara merkez kumandanlığı satmalma komisyonu riyasetine 
vermeleri. (1927) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından : 
Kiğıthanede ciheti askeriyerlen bakiye kalan ve Çağlıyan 

köfkü bahçesindeki 150 lira bedeli olan çayır olu ve otlakiyesi
nin 26/4/933 tarihli müzayedesinde talip zuhur etmediğinden bir 
hafta müddetle temdit edilm : ştir. ihalesi 2/ 5/933 tarihine müsa
dif salı genü saat on beşte icra kılınacağından taliplerin % 7,5 
teminat akçelerile Beyoğ:u maldairesinde müteşekkil sataş ko-
misyonuna müracaatlau. ( 1934) 

ı== ıstanbul Belediyesi ilanları ı 

Eminönü Karmakamlığmdan: Tramvay hattının esaslı tamiri 
sebebile 3/Mayıs/9:i3 çarşamba gününden itibaren otomobil, 
kamyon vt arabaların Sirkeci ile Salkımsöğüt arasında Ebüssüut 
caddesinden geçecekleri ilan olunur. ( 1925) 

Karaağaç müessesah ıabih ve işçileri ıçın 275 çift çizme 
pazarlıkla yaptmlacakhr. Talip o 'anlar şeraiti ve nümmıeyi gör
mek üzere Levazam müdürlüğüne, puar' ığa g irmek için de 148,S · 
liralık teminat makbuz nya mektubu ile 4/5/933 petşembe gü· 
nü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. 

(1922) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden: 

Osmaniye Telsiz istasyonu binasına pazarlıkla Ahşap Tavan 
yaptırılacaktır. Pazarlığa iştirak etmek i:;tevtnlerin teminat ak
çalarım hamilen 2· 5· 933 Sah günü Ba~müdüriyelte müteşekkil 
Komisyona gelmeleri. (1896) 

-----------------------------~--------------------------~ 



Sayıla: 12 VAKiT 

Z~yeti umumiye, iştiha- F f ti ark Malt HulaA sası KullanıO'I ıııltk •e kuvvetsizlik ha- o s a 1 Her eczarı' 
llbnda büyük faide Ye de satl~ 

tesiri görülen ___!'/? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

----- ----================-·-·-== -- - T . . k. C h . eee:=:a------... -----------·· ..... . ..... __ .. ___ , __ , __ .. -· ----.. --...... mı ur ıye um urı-

~~Hereke ve F eshane!!I! yet Merkez 
F abrikalannın 1111 Bankasından : 

Yeni Kumaşları llll .... .... 
Katiyen diz yapmaz illi 

iii! 
Son sistem kumaş terbiye iin .... 
makineleri sayesinde bu ~m .... 
mahzur maziye karışmıştır ~m 

Pnıuıoılnr mum ıi~i ~urur !!!i 

YerU Mallar Pazarıllll .... .... .... .... .... .... 

Bankamız hissedarJarma birinci hesap devresine ait 
temettfiün tevziine Ankara Merkezimizde ve lstaobul ile 
Şubelerimizde başlanmışhr. fi 

Bu Uç mahalde tediyat Bankamız kişelerinde yapılacakdaıl 
her hisse için vergi tevkıfah çıkhktan sonra beş yüz on 
kuruş verilecektir. ı.' 

Hissedarların ellerindek ı % 40 ve 30 makbuzlanoıD ~ 
ikisi birlikte olarak veya muvakkat hisse senedi bükmiiode ~-~ 
galanmış % 30 makbuziyle mez~. ur tarihlerden itibaren klf"" 
rimize müracntlan rica olunur. fi 

Halen bu Uç şehir haricinde bulunup Bankamızm % ~ 
30 a ait iki makbuzunu almış olan bissedarlarımmn teOJet ıt 
Bankaca bulundukları mahallere gönderi leceğinden hissedarı;,. 
mmn ellerindeki makbuzlar da ya zıh mak buz ve taahhüt. ~S,,, 
ralariyle şehir isimlerini ve bu günkü muvazzab adreslerıo1

71, 
kamıza bildirmelerini rica ederiz. (17 

b· 
:::: ------------------------:::: ' dıl 

Samsun liii 3ŞmayŞıdaLn itibarenS IH H AT Y UNRişanDtaşııJo 
Bahçekapı ve Beyoğlu iSii i İ 

~ ııı:ner~~~~;::::~:~:::~ın:;,:::~;;:::;,:5:; :uEr.::::::::~:::Ji il'i Günü Ü ~.~ E T ~ıa! .. : B A K I M 

Ankara Istanbul 

- .... -.::&'IJ:::: ...... -···---···-··········............................................ .................................. .......................... ....... -----' 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Is tan bul Şubesinden 

Bankamız kişeleri 30 Nisan 1933 pazar 
öğİeden sonra açıktır. ikramiyeli 0/o 5 faizli 
istikrazı tahvillerinin kayıt muamelesi akşama 
kadar yapılacaktır. 

•• •• gunu 
1933 

Hastane İnşası Münakasası 
Siirt Vilayeti Encümeni Daimisinden 

Siirt Vilayeti merkezinde proje ve keıifoamesioe ekli umumi 
•e busuıi •e fenni şartnamelerine tevfikan inşa ve ilişik örneği
ne tevfikan mukavele aktedilmek üzere elli bir bin altı yüz alt
mlf bir "51661,, lira bedeli keşifli hastane binası kapah .zarf 
uulile münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 25-Mayıs-933 hribine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Siirt Viliyeti Encümeni daimisinde ihalesi yapalacak· 
tır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin ihale gününden en az iki 
giln evvel Devair ve Müessesata ait bn gibi inıaat yaptıkları 
ve fenni ebliyetnameleri Vilayet Baımühendisliğioe göstererek 
Yetika almaları ve teklif zarfları münakasa kanununa tevfikan 
evrak ara11nda mevcut örneğe göre do!durularak o gün saat 14 
de ~adar Encümen Riyasetine vereceklerdir. 

Hastane inşaahna ait şartname ve keşifoame, teklifname 
IGl'eti musaddakaları Siirt Sıhhiye Dairesinden üç lira mukabi-
linde alabilirler. (l:i86) 

Ziraat V ekiletinden: 
Yüksek Ziraat ve Baytar Mektepleri civarmda inşa edilmek

te bulunan yeni binalaran kalorifer tesisatın ID 26-4· 933 tarihinde 
yapılacağı evvelce ilin o!unan münakasaya iştirak için müracaat 

eden miiteahbitlerin adedi az görülmüş olduğundan işbu münaka· 
sanın 6 Mayıs 933 tarihinde yapılmasma karar verilmiştir. 

Evvelce münakasa şartnamesinde taliplerin münakasaya işti
rak edebilmesi için "Seksen bin lirahk,, bir kalörifer tesisah 
y;~mlf olmaları şart konulmuş ise de bilibar~ bu miktar 65000 
lif.ya indirilmiştir. Diğer şerait tamamen eskisinin aynıdır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiatın yüzde 7,5 nisbetinde mu
Yakkat teminatlara ve münakau şartnamesinde 7.ikredilen vesa
illle birlikte yukarda yazıla tarihte saat 15 te Vekilette müte
ıekkil ln,aat komisyonuna müracaat etmeleri ilin o:unur. (1885) 

TE MINAT OLARAK NAKİT VE ÇEK KABUL 
OLUNMAZ. 

(1929) 

Cildi 
bozmiyan 
ye~Anc 
Tualet 
pudrası 

[1342] 

1
3UncU Kolordu Sabnalmel 

Komisyonu lllnl3r1 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Kıt'alar hayvanata ihtiyacı için 
278,600 kilo arpa kapa!ı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
13/Mayıs/933 cumartesi günü 
saat 15 tedir . isteklilerin şart

namesini görmek üzere her gliıı 
ve müaakasaya iştirak için tayin 
edilen vakitten evvel teminat ve 
teklif mektuplarmı makbuz mu· 
kabilinde lzmir'de kışlada sahn
alma komisyonuna vermeleri. 

(3046) 0 728) 

SAHlBl: MEHMET ASIJ4 

Umumi Ne§rtyat MUdUrQ: FiKRET Aon 

VAKIT MATBAASI - lSTANBUL 

Cum:ıı tcsi 
Pazar 
Salı 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

10 
15 
9 

13 

8 
15 

Burun, Boğaz, Kulak 
Dahiliye 
Hariciye 
l\i•aiye 
Böbrek, i\lesane, idrar 
VilAdiye 

Deniz Levazım Satınalma , 
Komisyonundal1' 
il,_, ,, 

4666.500 kilo kuzu eti: Kapah zarfla münakaaası: 22-M•Y 
23031.500 ,, koyun eti pazartesi günfi saat 15 te. _J 
34550 ,, Ekmek : Açık münakasası : ı2-Mayıs· 933 P"' 

tesi günü saat 13,5 ta. -
175680 

3574 
7147 

5500 

40400 

11000 

" Ekmek : Kapah zarfla münaka1a11 : 22.M•fl'° 
pazartesi günü saat l 0,5 ta. _,/ 

,, Kuzu eti: Açık münakasası 2l-Mayıı· 933 pr· 
,, Koyun eti: tesi günü saat 16,5 ta. / 

,, Süt : Açık münakasa11 23-Mayıs-933 ,ah 
nü saat 10,5 ta. 

,, Yaş sebze: Açık münakasası : 23 - Mayıs • 935 

günü saat 14 te. ~ 

,, Yaş sebze: Açık münakasası : 23 - Mayıs • 93' 
günü saat 15 te. ,, 

lstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin ~iti,.; 
hk iaşelerine muktazi ,yukarda cins ve miktarı yazıh yedı ~ 
erzakan münakasaları bizalanndaki gün ve saatlerde yapıla JI 
dan şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve itaya ;, 

olacaklaran da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat te ~ 
makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satıoallll~J 
m:syonuna müracaatları. ~ 

1 Beyoğlu Altıncı N~~~ 
SEYRİ SEFA İN den: İstanbul, Beyoğlu, Şı~ 

ir Nigar sokak 51 No. lu ~ 
~leılı:ezl idaresi Galata lı: öprü aşı U 2tı23 h bU • 
Şube A, Si rlı:tcl Mühürdar ıade ilan 22 ı40 anımın mutasarrıf . ~ 

apartLmarun 11 No. lu d• -~, 
İzmir· Pire· lskenderlye mukimler Mehmet Ferit~~ 

Postası zı ve Celal Nuri bey ze• ;J'~ 

A 
N K A R A met hanım ile Tekirdai .,10 

'l MAYIS SALI 11 de 

Trabzon Postası 

GüLCEMAL 

Mustafa Nuri bey oS 
Nuri bev aralarında .ııı.;.aı J 
mukave.ledc mallarının • ) ,'1 
resi hakkında (mal ayrılı~~ 
lünü tercih ve kabul etılle~ f. 
sebiyle keyfiyet alelu_•'!I ~] 

3 Mayıs Çar~amba 18 de G a· dilmek üzere bermucıbı ~J 
lata rıhllmmdao kalkarlar. tanbulda Yakıt gazete' (l'j 

.. _______ •{•l•9•3l•)-miil olunur efendim. ;;;J 
Zayi - Askeri fabrikaları te - Zayi - 1928 de GeJetl 

mini iıtikbal aa.ndığından almıt ta mektebinden almıt 
olduğumuz maaı beratımızı kay- tasdiknameyi kaybetti~= 
bettik. Y eniıini alacağımızdan alacağımdan eskisinin h 
zuhurunda hükmü yoktur. Ahmet tur. Emin oğlu HüseyİJJ 
ve Şerife. .(2657) 


