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VAKiT Bagla 18 Sayıl dır 
o 

Karilerim ize Yılbaşı Hed·yemiz 
Son sayıfa*arımızda 1933 yılının 

nakil vasıtaları tarife erini 

tam bir takvimini, 
bulacaksınız 

1933 senesine ilk adım 

~ ••=•th»r••rf trlttilrçe ağırJapn ikbaad i buhranın yUkii albnclar 
~~ arcHIVD refah ve aaadete kavu .. mak hul asile yeni seneye adım ahyor! 

Bu .. ::::,;!~ uy~d~ 1 y ılbaŞ}lfi)lft talihli 
açbğJJDIZ vakit (1932) aene~l Dl• ı· ft sa ıft\ ı a ~ 1 
bayet bulmuf, (1933) .se~eıı ba!· Al\ Jl~ J& 

J l cak Ömürlerımızden bır amııoa ·· · 
yıl daha eksilecek, bu~•. mukab~I 
hayatımız yeni bir yıl ıçınde hır 
d f daha filizlenecek .. 
ea · l ba lntanlar için her yenı yı m -
mda bayatlanndan k?pu~ ~ere 
~üten ve artık bir geçmıf, bır hıç o 
1 günlere ağlayıp aızlamalı mı 1 
.;'1 k berkesin ömründe istikbale 
d:ğ:: açılan yeni filizin baflangı· 

t ''t ı'çin düğün bayram mı 
cını es ı 
yapmalı?. 
Ş .. heıiz ki munhaııran ne o, ne 

up ' l D ba 
bu lazımdır. Herke• yenı yı 1 'b~ 
ımı beynelmilel bir bayram gı ı 

, taret içinde karıılamak !lef eve ıe . .. 
a_ beraber geçen senelerın tecru . 
beterinden iıtifade ederek g~lec~k 
yıl için yeni bir faaliyet, yenı az:: 
ve 1'.reket pro,ramı bazırlam 
elbet\e daha dotrudur. . . v 

Sonta alelade her fert ıçın ~o~-
1 b hakikat milletler ıçın 

ruOall U .. 

d bö'1led' Bahuıuı dünya yu-
e ır. · ekilde 
·· de medeni terakkıyat 0 f . 

zun ki ·ııetlerın 
inlcitaflar aöıteriyor mı 
hayatlarını fertlerden ayırmak. ~a-

.... i-•~-·ız bir hale gırı • 
V&f ya•.,. .....,_ • 1 b 
yor. Bu itiba .. Ja her ye~ı yı m& a· 
tında her fert için kend·ııı~uıuıı .va· 
. • . du·· •ün ürken mı ı camıa • 

z17etiııı .,. . f d 
. 'kbale doiru inkıta e en nm ıstı 

i eyanlarını da nazarı umum cer . 
dikkate aloıa:k lazım gelıyor. 

H . . hatırlıyoruz. Geçen 
epımız . 

(1932 aeneaiııe az çok tereddüt ı· 
· d . . duk Çünkü memle· 

çın e rır17or . 
ketin malt mil\'azeneıinde hepi • 

ebmet Anm 
amudadrr) 

Dün gece çekilen piyangoda 
Varım mllyon lirayı kazananlar bir eczaeı 

ve ismi anlaşılamıyan bir matmazeldir 

DUnkU ke,ıdeden bir intıb a 
Yılba§ı piyangosu dün gece saat yirmide 

bOyilk bir kalabalık huzurunda çekildi. Da
rUJfünun konferans salonu on sekiz buçukta 
dolmU§ bulunuyordu. Kc3'1deye tam yirmide 
başlandı. Yüz numara çekilmemlşti ki, ikin 
ci bUyUk ikramiye olan 500,000 lira 29202 
numaraya çıktı. Biraz sonra 50,000 lira 
24479 numaraya. çıktı. Bunu diğer iki bUyUk 
numara takip etti. 200,000 lira 87571 numa· 
raya 100,000 Jıra 24,889 numaraya çıktı. 
Saat yirmi bir buçuğa geliyordu. Numara 
dolabından 100 numara çekildi. Bir milyon 
lira bu yüz numara arasında takslm edile
cektir. Her numaraya onar bln lira dil§e -

cektir. 
Sonları lkl ile biten numaralar 100 er lira 

ve yine sonları l ile biten numaralar 50 

lira l'morti alacaklardır. 
Kazanan numaralarm tam u.tea:l ve dUn 

kU keoldede bUyük UcramiY• ,.Fanıarm 
lıdmlerl iç sayfamnıdadır. 

~ 

"JUnkU talllllerden eczacı mU· 
ekaidi ısm•ll ve 10 bin Ur .. 

alan Ferzi &erler 

Yeni sene münase betile 

TÜRK 
4

; YUNAN 

Türk 
Reisıcümhum 

DOSTLUGUve 
ANLAŞMASI Yunan 

Reisicumhura 

Reisicümhurların, Başvekillerin ve 
hariciye vekillerinin beyanatı 

---------------------------..------------------------· Gazı Mustafa Kemal 
Hz. nin beyanahndan : 

"Türk ve Yunan anlaşması •. 
lnıanlığıo şerefi Akdeniz ye 
Balkanlarda terakki •e taaJi
sinin bir ifadesidir. ,. 

Yunan Reiaicümbana 
Hz. nin beyanatından ı 

" Bu dostluk ve anlaım•JI 
yeni aenenin mümklln mertebe 
daha ziyade kuvvetlendirm .. 
aini temenni ederim • ,, 

·~------------------------..1...a...------------------.... ----

aa,vekllhnlz ismet P•'8 Hz. 
ANKARA, 31 ( A.A.) - Anadolu a

jansının vaki talebi üzerine Yunan 

Reiaicümhuru M. Alexandre Zaimia, 

bafvekU M. Taaldtıris ,,. Hariciye 
nazın M. Jean Ralll/8 hazeratı yılba-
1' münaebetile ClfOğulaki beyanatı 

vermek lutlundtı bulunmuşlardır: 

Yunan Relaiciimhurunua 
beyanab 

İyi anlaıılmıt müıterek menfa· 
atlere ve bütün balkan milletleri 
ara11nda münasebetlerin tabii ola 
rak inkitafına hadim olmak huıu 
aundaki beynelmilel lüzmna isti· 
nat eden Türk • Yunan dostluk 
ve anl&f1Daaını yeni senenin müm 
kün mertebe daha ziyade kuvvet· 
lendirmeıini temenni ederim. Mil 
Jetlerimiz arasındaki mukarene • 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Yun•n ba,veklll M. Çald•r'• 

lstanbuldan Ankaraya 
bugün tayyare postası 

başlıyor 
Gazetemizi lutfedilen müsaade 

berine bugünden itibaren Anka· 
raya tayyare ile yollamaya bath • 
yoruz. 

Ora okuyucularımız, V AKIT'I 
lıtanbulda dağıldığından dört bet 
saat sonra okumuı ~lacaklanhr. 

V AKIT, memleketimiz için i1er 
lemec:le ilerleme yolunda yeni ltir 
adım olan bu bqlangıcı, güzel hir 
yılbatı hediyesi ve yeni yılın ela • 
ha büyük ilerlemelerine bir ip.ret 
sayarak, bu müsaade ile matbua· 
ta teveccüh gösteren hükumeti • 
mize teşekkürlerini ıunar. 

BU SAYIMIZDA 

Canım Arşe 
Sel.imi lzzet'in en ~on ve en güzel romanı 

1932 senesi siyasi vak'alarının bülisası =:=:=:: 
Gazi Ye Türk tarihi; Muharriri : Maarif Vekili Reşit Galıp Bey 

Hey gidi gUnler bey; Her şey değişti ! Muharriri : Celil Nuri 

* * * 
Yarından itibaren : 

HATIRALAR 
ve Vesikalar 

3 2 sayıfahk bir ilave halinde Cemal Paşa 
nın hahrah üzerine tett;ikler. _ Cemal 

Pata Suraye kralı o mak ııtedi ~i ? Bu mühim 
ifşaata ait tafsilat bulacaksınız. Cf.MAI. 'ASA 



Gazi ve T··rk tari • 
l\1 tboııt Almana!! ndao: 

- Yirmi saattenberi çalışıyor. 
- Yirmi nltı saattenberi çalışı -

yor .• 
- Otuz saattenberi çalışıyor • 

Büyük şef başarmağı kurduğu 

yeni bir millet işini eline aldığı za
man bu cümleler muhitte sık sık 
dolaşır, o işin sonuna erinciye ka
dar haftalarca, aylarca, yıllarca i
şitilir. 

Büyük çahşmalnı·mda ona yakın 
bulunmak şeref ve saadetine daha 
seyrek erebildiğim zamanlarda bu 
haberler hayranlık duygularımın 
yanına sıhhati endi~eGini de katar· 
dı. içimden tenkit ederek: 

- Bu kad~r fazla .• lnsan yapısı 
böyle bir zorlayışla daha ne kadar 
dayanabilir, sıhhati üzerinde bun· 
en ifrat ile tasnrruia h*kı var mı? 
derdim. Kendimce pek doğru ve 
yerinde bulduÇum bu dü~ünü_şü ilk 
fırsatta kendilerine açmanın bir 
vazife olması lazım geleceği hük. 
müne varırdım. Fakat otuz saat -
lik çalışmanın aonuncla huzuruna 
çağrıldığım zaman onu o ka
dar taze, o kadar dinç, meselelerin 
derinliğine, fikirlerin gCJıi_şiliğine 

b · zleri de beraber çclterelı: atılmak 
için o kadar dinlenmi~ bir kudret
le istekli ve hazır bulurau ki., söy· 
}emek için günlerce hazırlandı

ğım sıhhat tenkidi zihnip>de ken
diliğinden erir giderdi. Onun da· 
yanşıru bizim lcuvvet ölçümüzle 
ölçmeğe cabalamak boştur. 

Çnlışmıya ba§laymca pence • 
relerin koyu jstorlan sımsıkı iner 
ve odada saat ouiundurulmaz. ih
tardan hoşlanmayan ruhu böylece 
tabiatin ve makinenin ağzını ka
panml§ olur. 

Çalı§manı.n mühleti saatler, 
günler, gecelerle değil, hnrika.lı 
dimağıı;ıın tahlil ve muhakeme 
pençesile ynkaladığı meselenin 
çözülme ve aydınlanma meyda • 
nında tam teslimiyetiyle kayıtlı -
dır. 

İşte Türk tarihini araştırma işi 
de böyle başladı ve böyle devam 
etti. Önce yorulniadan, usanma
dan bütün muhitine Türk tarihi
nin ezele dayanan büyük ve ne
cip varlığını telkin etti. Tereddüt 
gösterenlere iman, İspa~ dileyen • 
lere vesika, çalışmak intiyenlere 
vazife verdi. Böylece ''Türk Tari· 
hi Tetkik Cemiyeti,, kuruldu. 

Cemiyetin azası olarak hiç biri
mize, hiçbir gün şunu veya bunu 
yapmak için emir vermedi. Gönül· 
lü milli çalışma işlerinde emir ve 

Ankara, 31 (H~ustl - l,32 
yılı dünya güzeli Kertmaa Halis 
Hanım bu sabüb bu.ra}\a ğe1di. 
istasyonda kalabalı'k flır halk 
kütlesi tarafından karşılandı. 
Kendisine Hilfüiahmer cemıyeti 
taraf andan bir buket v.erJld~ ~n· 
karapalasa rnisafır edıidi. Gece
lerın oı~ada verilen bploda bu· 
lundu. B~!o ço'< gqzel 0!4u. f v
kaf 2 partıman <;rmda verılen ba· 
o da gUzel oldu. 

Keriman Hanım bana şunları 
söylecil: 

- Milletimizın istık'fıl ve kur
tuluş mücadeİesınin mıhrakı o1an 
güzel Aokaramızı il'< defa ziya
ret ediyorum. 1-İeyecanım, duy
gularıll\ın ifades·ne ma-i olacak 
kadar ~ü~iiktür. Şppa bu müsait 
fırsatı hazır'ıya'1 Hıfafia~mer ce· 
miyetimize teşelekür ederim. Ha
yatımCJa unutamıyacağım kilnler· 
den bir{ Ankarayı ziyarete gel
diğim gündür. 

etti 
Sofya31, A !\.)-Yeni ~al>ine 

eski başvekil M. Muşanof tara
fından teşkil o'unmuştur. Eski 
kabinenin istinat ettiği milli blok 
çerçevesi muh,afaza olunmuştur. 

Nezaretlerdeki değişiklikler şun· 
Jardır : 

Adliye nazırı M. Verbenof 
hükfı netten çekilme,ktedir.Maarif 
nazırı M. Muraviyef 2iraat .r_ıeza
retine ve ziraat nazırı M. Giçef' 
le ticaret nezaretine gelmekte
dir.Müuhal kalan adlive ve maarif 
nezaretleri liberal fırkasının mü· 
. messillerine tahsis olunmuştur. 
Fak at liberaller t:caret nezare· 
tini ellerinden bırakmak iste
mezlerse bu nezaretleri M. Mu
şanof ve M. Giçef idare ede
ceklerdir. 

icbar onnu usulü değildir. O öyle lzmir, 31 (Hususi, _ Ah ay 

konuşur ld emir verme igi halde kadar evvel Her amada birisini 
dinleyen emir aldığını ruhunun 
içidnen duyar. Hiç incitmeden, 
hatta gayret hızını son haddine 
kadar artırarak en şiddetli tenkitle 
ri yapmak onun eriıilmez incelik
te yüksek vasıflarından biridir. 

ö dürdükten sonra kaçan ve o 
zarhandanber~ izi bu unamıyan 
Hasan pehtivan adındaki adam 
bugün kırlarda gezerl<en jandar· 
malar tarafından vakalandı. 

Bir poHs 24 seneye 
mahkORı 

Büyük Tarih kongresine kadar 
üç yıl süren birinci çalışma ve ha
zırlanma devresinde bizi yorul-

lzmir, 31 (Hu:0usi) - Bir mtid· 
muş gördüğü zamanlarda durdu- det evvel çarşıda karısını kar· 
rur, hayatının mekteplerde okun- deşini öldüren 'j>olıs memuru 
malda öğrenilmez tecrübelerini, Nuri efend nin muhakemesine 
herbiri birer yüksek ders taşıyan bugün son celsede devam edıl
hatıralarını anlatarak din1endirir-

dı. Mahkeme netıcede Nuri ef. 
di. Onun yanından daima ümit. yi 24 yıl ağır hapse ma.hkfım 
kuvvet ve uayret tazeliği 'ile ayrı- ~tti. 
lmır; ona ve onun es rine bir kat _ _,,,_, ______ .......... _..__ 

daha bcğlı olarak, millete, mem - re ... e • .ı..eı y:ıp .. ı, g .... ne yapabilır ve 
1 

lckete bir tat daha aşık olarak ay· ı mutlaka yapncaktır !,, 
rılınır. Bu tarih ıükmü, ac;r adığı vazi~ 

Meydana koyduğu tarih haki - '.! duyg\lsu ve çatışma heyecanı \. 
lı:::"ltinin bir cümle ile hülasası şu· le büyük 'tabiat ruvvet1erii1i, feyiz
dur: "Tüı k mil eti, bütün meden: · li topraüı, r~ık 'k:nynağ'ı güneşi an-
yetlerin ıdır. Son asırlara .-e - dırım bir kudret haz1nesl.dir. 

Yen· blçüler kanununun bir yıl sonra 
tatbik edilmesine karar verildi 

~KAR~, 31 (Hususi) - It 
M. Meclisi bugün reis vekili Ha • 
san Beyin riyasetinde toplandı. 

Hakem mah~emesince verilen 
karar üzerine mülga donanma ce 
miyetinin ziyaa uğratılan 80 hın 
lit:a alacağı .hakkında Maliye ve 
Milli müdafaa vekillerinden vaki 
şifahi sual takririnc verilecek ce· 
vabm tehiri I(abu1 edilclı. 

Nahiye müdürlerinin hayvan 
ve yem bedellerinin ilgasına ait 
kanunun müzakeresi ikmal ve ka 
bul olundu. 

Bundan sonra ölçüler kanunun 
mer'iyet tarihinin iki sene tehiri 
llakkındaki kanun müzaketesine 
geçilai. Bu mÜnasel>etle söz alan 
l>tzı hatipler kanun tehıri tatbiki 
aİ~yhlnae bulundular. 
Zıya Gevlier Bey öyİe Cledi: 
- Bu kanun inkılap kanunları 

mızın bir mÜtemmimi<lir. llinaen 
aleyh telilr edilmemeli ve tatl:Hk 
o'iunmalıClır. Eğen §imCliye kadar 
hazırlık yapılamıyarak tahsisat 
istenilmemİ§se l>unu ihmal eden 
memurlara iktısat vekili arkada • 
şı,ız inkılap sillesini lndirmelidi. 

ktısat Vekili Celal Bey, cevap 
vererek Cledj ki: 

"Kantin fevkalnde mükemmel
d·r. En medeni usul ve sistemi 
ihtiva etmeldedir. Tatbik mesele 
sine gelince §U öakikada bu ka -
nunun ehemmiyetile mutenasip tat 
l:>ilC vesaitine malik <Ieğiliz. Bu ve 
saitin ihzarını istiyoruz ve bun -
dan sonra tatbikabna geçeceğiz. 
Kanun tadil §ekli bütçe encüme • 
ni esbabı mucibesinde izah edil
mektedir. Bir sene ve yahut şu 

kadar müddet tehir edilmiyor. Ve 
sait ihzar eelildikçe, şekline göre 
tatbikine devam edilmesi istenili 
yor. Ben korkarım ki, noksan ve· 
saitle bu mühim kanunu tatbike 
başladıgımı2 takdirde tatbik eden 
leri ve bunu İstimale mecbur 

olan1arı lau"'baliliğe sevkedetiz ve 
kanun kıymetini kaybeder. Onun 
için bütçe encümeninin tadili veç 
hile kahuiiuii kabul edilmesini ri 
ca ederim.,1 

Kanun ikı sene müdd~tfe tehi
ri tatbikini istiyen l>Utçe encUme
ni namttia söz söyliyen encümen 
reisi Hasan Fehmi Bey, encüme
nin bu htisustaki noktai natahnı 
izah ederek şöyle dedi: 

"Kanun tatbiki için teşkilAt '9Ü 

cuda getirmek, kontrol heyetleri 
teşkil eylemek, laboratuvar tesi • 
sah yapmak icap etmekte ve buh 
lar tahsisata lüzum göstermekte
dir. Tehir müddetini iki seneye tb
Ja.ğ etliiekle, derhal faali:vete eç
mek, te!kHfit yap.m~k ~iparl~ler 
veHneit için Hir taraftan tahsisat 
~oyarak ve Hit ta~af tan da işi icap 
larıha öre Clevrelete taksim sure 
tıle aha amelt bır §ekle ifrnğ et
tiğimi~e RanHm., 

HasaH Fehmi Bey beyanatına 
devam ederek bu hususta beledi
yelere CIÜ§en vazif eler<len de bah 
setti ve eledi ki: 

"Ölçüler tlegişmeslnden ah~ ve 
Hş Uzerihcle Hasıl olacal< farklar 
ve bunların vş.tanda~ların zararı 
na olarak iht\.kal devresinde ika 
eaecekleri mahzurlar Clikk'ate alı
nırsa daha esaslı alimnt v nizaı 

liiat ne~reClereR bunların önüne 
geçilebiİniesi içirt hükumete de 
biraz vakit bıra't-ı ması lazımdır. 

Bundan sonra ild sene müdde
l!n bir seneye indirilmesi hakkın 
daki takrir reye konularak kabul 
edildi ve Pazartesi to.planılmak 
üzere !r'-:.....,.,,. r;ı.ft••Pl vf'rildi. 

Gümrük Ve ili 
An karada 

Ankara, 31 Hususi) - Gum· 
riik ve inhisıır'ar vekili Ali Rana 
Bey bugün rstan'bu\dan buraya 
geldi. 

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

Avusturvava i ara enp Vermemek .. 
·························································································"'············ 

İ>ARl~, 31 (A.A.) - Heriot 
ün füelJ'usan meclisinde o~ -

cour ka\>inesini \ruJarmıştlr. 
Sene sonu, bir kabine buhra'ı\ı 

için iyi bir mevsim değildir ve 

meb'uslar, şimdiki ha de bir buh

rana yol afmak istemelniş1erdir. 

Zira ş~mdiki Cİevre, gerek bütçe 
o'ktaı nazarından ve ge're • lrnati 

'no ai ırtazal'da'n ve ~alillerin ynl~ 
aşması dolayısile pelt nazl'ldir. 

Maama'fih M. Herıot'un lmrsiye 
çıkarak meseleye müdahale etme· 
siden evvel kabınenin vazıyeti 

ne o1acnğı hakkındaki tahminler 
mutereddidarıe idi, fakat M. He -

riot, katiyetle hükfünete müzaha
ret ederek, Avusturya cümhuriye 
ti lehinde he ccanlı ve muazzam 

miyet vermiş, hassasiyet göster • 
fuiştir. Bir çok meb'usların hattı 
itarek:e ın e ahı\l olan DOK a, Av
rupanın iktisadi flalahlni te'Min 
ahu1ntıClır. 

M. J.\eriot, müteredditlere 'Zaru 
i1 o1a'n cesareti 1la'1şetü\iştir. Mh
maileyhin müdahalesınden son -
ra, bir gün evvel meseleyi zu'ı\ u
zadıya Wıüna aşa etmiş ve fakat 
bir hal sureti bulamamı ola'n r'a· 
dikal urupununun 'lieWıeifı pr9)eyi 
kobule karar vermesi mfi.nidar • 
dır. 

Bütün bu ahva1f lst'ikraz \chin
de nihayet elde edilen büyük e t-

y i yıl 
( Baş· .. 'll•ttlcml:dcn devam) 

mize endişe veren bir açıkİı gö • 
rüyorduk. Diğer taraftan umuıni 
ikbsadi vaziyeti ae ,Yetti tedbirle .. 
re ihtiya~ ~österir bir manzafada 
buluyorduk. { 19:43) senesine gi· 
rerken memnatiiyetie :kayde8e • 
biliriz ki her vakit istikbale ait he• 
saplarda ihtiyatlı bulnmak lüzu • 
mu tabii olmakla beraher geçen 
seneki tetedtİlitiere ttıükabiİ bu se
ne bu mevsimde ümit içinde öülu
n~yoruz. Bu ümitlerimizi de geçen 
Hazirandan bet1 umumi devlet 
varidatındaki tahakkuklar ile 
memleketin ithalat ve ihracat \ra· 
ziyetine istinat ettiriyoruz. 

Bun hla ber her ümit nazarla • 
rımız so.dece bu snydığımız cihet• 
İere münhasır değÜdir. Huknmet 
bit ta~afllin yeni yeni iktııadi ve 
tiiah ledlsirler almaktan geri dur· 
hilyor. Miilitelif memleketİerle 
iHuıadt ve mali münasebetlerimizi 
Claha esanh temellere kurmak ça• 
relerini artyor. t panya ile aktedi· 
leti yeni ticaret mukavelesi gibi 
diÇe~ biemlekeÜetle Cle ikHsadi 
uzla~ma yollan bulma~a çalışı • 
yor. D er taraftah memiekctimizin 
ırlilli ihtiyaçlart k:t lre .. ittde olmak 
üzere ~akayile§lrte baı·ek ti Clevam 
ediyor. Şurada, burada yeni yeni 
Fabtikaiat- a.~ılıyor. !c\yni zamanda 
her 'memleketin en Cleh§etli 
bührı:ı.blar ge~itdijji bu zamanda 
Tiırl< hıilleti Samaut\ ve ersin li· 
manlarıiiın demir1olu iİe birleşti
Hlmesin~ sirf kehd~ vesaitiyle te • 
min edebillyo~. 

Nihayet <lalia on sene evvel Av· 
hipada matiyesi en kuvvetli olan 
memlekeHer "artık borçlarımızı 
veremeyiz.,, diye alacaklılarına 

nota verirken Türkiye cümhuriye 
ti Osmanlı devletinden kendisine 
intikal eden düyunu umumiyeyi 
imkan dairesinde tediye etmek i· 
çin alakaClaHarla muzakerelere gi· 
Hşiyor ve bü müzalcereleri hiem e· 
ket için en faydalı formülle ze-
"nde imza edecek bir safhaya ie· 

~irebiİiyor. 

Zannediyoruz ki makul düşü • 
nen inıJanİar için yalnız bu muvaf • 

fokıyetleri göstermek yarm ıçın 
ümitli ve neş'eli olmağa kafidir • 

Tab'an betbiniik \iastalığlna müp
\ela olan, yahut her hangi bir ~ak· 
'Sa't1a lhu\la.İ{a her §eYl fena gör • 
mek istiyen1ere gelince, bu g\\)\ e
ri ikna etmek kabil değ)İdi\-. 

e met A 'im 

ıı ıııınııı~ .. rı.ı uı ıınııı!'"ınır ıı uıırııııınııııuııumuınım 

'En g'fizeı )ilf&11Şi he frc~ı 
Malbua almauiiğıdır. 

\ 



Jşarellt:r 
······ ····--·-

Karmen gJbi dudak
lara sürülen neş'e 

Inıan tarihinin çeteleıine bir 
gedik daha: 1933. 

Dünya ihtiyarlıyor mu? Onu 
bilmiyorum. Fakat gece yarısı sö· 
nen anıpu) biten ıenenin inıarun 

Ramazan dal BUGÜN 
TERKOS 

1 Ec ., biler 
I I' yüzünde kırı!an çizgiler ha ıne 

geçtiğini birdenbire gözlere gö~ • 
ternıenıek için ne kadar nazık 
davranıyor. . 

Bir ıenenin inıan yüzünde çız
giler halinde resmolunmuı haki
karen korkunc bir teydir .. Bu kor
kunçluğu unutmak için neler, ne
ler yapmıyoruz? Bana öyle geli
yor ki yılbaşı geceleri bir sevinç 
akşanıı olmaktan ziyade bir tese11i 
insanlığın dertlerini delişmenliğe 
vurduğu bir hovarlalık gecesidir. 

Sarhotlar daha çok içiyorlar. 
Yaşlılar bedenlerinin son hazla • 
rını daha iyi toplamak için bütün 
içlerile, bütün hazlarile saldırı • 
yorlar. 

Yeni bir senenin ağırlığını om
zunda duyan, tekrar dönmiyece • 
ği son menzile biraz daha yak • 
laşmıı insandır. 

Davul çalınması 
yasak değil .. 

Bekçileıin bekçilikten başka 
bir şey yapmaları .• 

Ramazan münasebetile sahurda 
davul çalınmasına müsaade edil -
mediğini yazmıştık. Bazı mahaHe
lerde filhal:ika ilk gece sahurde 
davul i~itilmemişti. Fakat evvelki 
akşamdan itibaren sahurda davul 
çalınmı'ya başlamı,trr. 

Alakadarlar, ilk gecelerde da -
vul çalınmamasının sebebini bazı 
emirlerin yanlış telakki edilmesi 
ne atfetmektedirler. 

Mesela bu arada bekçilerin bek~ 
çilikten başka bir §ey yapmaları -
nın yasak edilmiş olması ve davul
ların da bir çok mahallelerde bek
çiler tarafından çalınmakta bulun
masının bu karışı!dığa sebep ol -
muş bulunacağı ileriye sürülmek w 

tedir. 

Belediye idaı·esinde 

Küçük san'atlarJa 
meşgul olamazlar 

Jşliyecek Kanunun tehir edileceği 
Terkos şirketi bugünden itiba - haberi yalandır 

ren belediye hesabına çalışacaktır. Küçük san'atları Türk tebaası· 
Dün gece bütün hesaplar alınmış - na hasreden kanunun tatbikinin 
hı-. T erkos şirketi memurları hu tehir edildiği veya edileceği şek • 
sabah gene muayyen saatte vazı- lincle ikide birde ortaya bazı şayia
feleri başına gelecekler, çalışacak· ların çıkarıldığı işitilmektedir. 
lardır. Vilayetten yaptığımız tahkikata 

Müdür M. Kaı:telno da beledi- göre hususi bazı maksatlarla ileri· 
yenin memuru gibi vazifesine de- ye sürüldüğü tahmin edilen bu şa· 
vam edecektir. Yalnız muhasebe yiaların kat'iyen aslı ve esası yok· 
dairesinde belediye namına üç mü- tur. 

rakip bulunacak, muhasebe kont- Küçük san'atlar kanunu, neşri 
rolüne bakacaklardır. tarihi olan 14 Haziran 932 den 

sonra ecnebi tabiiyetini haiz her 
Telef on ücretleri hangi bir kimsenin kanunda mün

indirifebilecek mi ? 

İngiliz lira&ı düştüğü halde tele
fon §irketinin hala telefon ücret
lerini indirmemesi şikayeti mucip 

deriç san'atları icra edemiyeceğini 
ve kanunun neşri tarihinde filen 
bu işi yapanların da ertesi Hazira· 
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1933 
Jnsanlar yedi yüz hin 

gündenberi, yaşadıkları her üç y·· 
altmış beş gün tamamlanınca, yen 
senelerinin gelişini cümbüşle kar 
§ılamı~lar .. 1932 nenedenberi, h 
gelen yılın, ceçen seneden dah 
mutlu olmasını kutlulamışlar. 

Ümit denilen mefhum, saadet 
doymaz, haris bir nesnedir. Beşe 
rin müfekkiresindeki coşkun tah 
tında sinsi sinı;i hükümdarlık eden , . 
ümit, hılkatin, yaratmaktan acız 

olduğu şeyleri beşere aratmakta, 
adamı, Ademdenberi: "Daha iyisi 
vardır,, teşvikiyle, muazzep etmek· 
te, kıvrandırmakta, kendine düşür 
mektedir. 

Bu diktatör hükümdarın esiri· 
yiz. Her yeni yıldnn bize bir ıey 
umduruyor. Refah içinde yüzen, 
"Buhran,, sözünü ancak tıbbi ki• 
taplarda okuyup duyanlar bile, 
yeni yıllardan refah beklemişle .... 
dir. 

Ümit! .. Güzel şey .. Fakat azım 
ve irade ümitten daha güzeldir • 
Ümitsiz yaşanmaz, derler. Azım • 
sız ve iradesiz yaşanır mı?. 

Çocukken seneler ümit mey -
valarile dolu, dalları meyvaları • 
nı taııyamıyan ağaçlara benzer. 
Bu bolluk içinde bir meyvadan, 
bir başka meyvaya el uzatmak, 
diş atmak imkanını bulan insan 
hazza karşı çok tok gözlüdür. 

- olmucr. ve belediyece tahkikata baş· Dün vilayete sorduk, davul ça :r 

na kadar işlerinin tasfiye edilme

sini amirdir. Bu itibarla hu kanun 

esasen tatbik sahasında bulunmak 

ta ve vilayet A vrupadan gelen bar 

artistlerinin san'atlarını icra etme· 

lerine müsaade etmediği gibi ec

nebi tabiiyetinde bulunan kimse • 

lere de gene bu tarihten itibaren 

dükkan açmak yahut bu gibi işler· 

de çalışmak için ruhsatiye veril · 
memektedir. 

Dünyaya parmak mrtan Gazi 
Türkiyesinin azmı ve iradesi, 1933 
senesinde de, herzamanki kuvve
tini muhafaza etsin. Bundan ı;onr« 
gelecek yılları, Türk Cümhuriyeti 
nin çocukları, bizim gibi neı'eli 
zinde, tuvana karşılasınlar. 

Fakat ıeneler geçer, meyvala
rın kimi birer birer çürür yere dü
şer, kimi yüksek dalların üstünde 
iriletir. Fakat o zaman İnsanlar 
için kedilerin mehtaba bakışı gi
bi aonauz mesafelere sadece bak
maktan ·hatka çare yoktur. 

Elimizi uzattığımız zaman ko
parabileceğimiz meyvalar o ka -
dar azalmıtbr .iri onun çürümesi
ne, yahut başkası tarafından diş
lenmesine mini olmak için birer 
aç gözlü oluruz. Yılbaşı geceleri 
biz ruhumuzu bir nıiraıyedi gibi 
sarf etmiyoruz. Y eislerimize, ü • 
mitaizliklerimize, bir kanal açı -
yoruz. Çünkü biten' bir yılın son 
günü biten bir dünyanın son gü
nüne ne kadar benzer? 

Biten bir senede, tıpkı bu se -
ne gibi bitecek hayatın korkulu 
sembolünü görüyoruz. 

Çirkinliğe benziyen hu kor • 
kudan kurtulrnak için dudakları -
mıza bir karın en gibi net' e sürü· 
Yoruz. Bu neş' e bir karmen gibi 
bir kaç saat içinde dudaklardan 
•iliniyor .. Çünkü ertesi sabah ge • 
ile İ§ başı! 

Sadri Etem 
~~=================== 

Parkların tamiri 
Ü ~~~anahınet, Gülhane, Fatih, 

5 
u ll.r Parklarının duvarları ve 

baz~ ~erleri eskidiğinden buraların 
tamırı ka 1 1 . 

. tar aştırı mıştır. Keşıfle. 
rın yapılrtıas n "t k' . 1 ı ı mu ea ıp tamır e 
re başlanacakt , 

ır. 

lmmaının yasak edilmiş olmadığı lanmıştı. Belediye reisi muavini 

1 Hamit Bey dün bu mesele hakkın· ve mahalle bekçilerinin de davu 
b h l • da demiştir ki: çalmalarında ir ma zur görii 

mediğini öğrendik. "T e!efon ücretlerinin fazlalığı 
etrafında tetkikat yapmaktayız .. 
Kanunusani ayı zarfında telefon Hemşiresinin katili ücretlerini tetkik için bir komis -

olmakla maznun! yon toplanacaktır. Bu komisyon 

Üsküdarda bir evde misafir bu 
lunan h~mşiresini kavga ederek 

öldürmekle maznun tütün işçisı 
Y a§ar Efendi, bir müddet evvel 
İatanbul airr cıeıı:a mahkemesinde 
on iki bus:uk sene ağır hapse mah 
kum edilmiş temyiz· mahkemesı 
bu kararı bozmuş, yeniden muha 
kemeye başlanmıf h. 

Dünkü muhakemede, öldürü -
len hanımın hocası Vefik Efendı 
ve komşularından :;eksen yaşımla 
Nasibe H. şahit sıfatile dinlenil
mişler, ır.uhalteme, başka bazı şa 
bitlerin çafirılmasrna bırakılmış
tır. 

her sene T emrnuz ve Kanunusani 
aylarında toplanır. Komisyonda 
belediye namına da mürahhas bu· 
1unmaktadır. Telefon ücretlerinin 
indirilip :ndiı ilrniJ•cccği bu komis· 
yonca da tetkik olunduktan sonra 
bir karar verilecektir. 

Kanunun neşı-i tarihinde filen 

bu işleri yapanlar da 14 Haziran 

934 tarihine kadar itleri tasfiye 
etmit bulunacaklar ve bu suretle 

kanun bu tarihte tamamile tatbik 

edilmiş olacaktır. 

Yiibaşı il Diğer taraftan öğrendiğimize 

Elli b~ş yıl yaşadım ben dı
yeme m arJanırım; 

Haberim yok ne zaman geçmiş 
o yıllar şaştım; 

Eeni tebrike bedel yas tuta
lım ey dostlar 

Çünkü ben lcabrime bir hatve 
daha yaklaştım ! 

Hüseyin Rifat 

göre son günlerde ecnebi tabii -

ıı yetinde bulunan bazı eşhasın Türk 

il tebaası olmak için vilayete müra

i caatları mahsus miktarda artmış -
I lır. Bir iki ay içinde beş yüz kişi 

1 

bu suretle müracaat etmiştir. 

Vilayet, hu müracaat edenlerin 
istidalarını muameleye koymakta Japon büyük elçisi 

Avrupadan geldi ve vekalete göndermektedir. Bazı 

'Birbirini yaralıyanlar kimı;elerin de muvazaa yolunu tut-
Japonya Büyük elçisi baron O- mak istedikleri anlaşılmaktadır. 

Camlrcada Sucu ahırlarında ya-~ida dün sabahki ekspresle Avru- • 
padan şehr•mizc gelmiştir. Japo n tıp ltall:an Şaban ile Ali kavga et· 

k • mişler, Şnban Aliyi süpürge sopn-elçisi bu akşam An araya gide -
cektir. sile, Ali de Şabanı keserle başın

Baron Oşida geçen sene Çin -
Japon ihtilıHmın başlangıcında 
Milletler Cemiyeti taraf mdan teş· 
kil edilen Mançuri tahkikat ko • 
misyonunda ve Leytton komisyo
nun-:!a Japonya mürahhası olarak 

dnn ağır surette yaralamıştır. Şa
ban tıp fakültesine yntırılmışhr. 

... ?*MWBX 

VAK 1 T 
Gündclılt, Slyıısl Gnzete 1 

Fakat bu muvazaa, bu işe cür'et 
edenlerin bittabi aleyhlerine neti· 
ce verecektir. Şimdilik bu teşeb -
büslerc aes çıkarılmamaktadır. 

Fakat vakti gelince vilayet der
hal vaziyete müdahale ederek mu
vazaalara kat'iyyen meydan ver
miyecektir. 

Bizim ümidimiz yıllarda değil, 
azmimizde, sarsılmaz imanımız • 
dadır. 

Dokuz yıla hükmeden Cümhuri· 
yet 1933 ede hakim olacaktır .. 

Yıl bize değil, biz yıllara hük
medelim .. 

Vatanda§, geçen dokuz yılımız 
gibi, bu senemiz de kutlu ve mut
lu olsun!. 

Selimi izzet 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Evvelki gün Paristen §ehrimize 

gelen Saracoğlu Şükrü Bey rahat• 
11zlığı devam ettiği için dün de 
Perapalastaki dairesinden dışarı 
çıkmamıştır. Şükrü Bey iyileşir, 
iyileşmez Anknraya gidecek.tir. 

iktısat vtkaletinin 
m Utehassısları 

Jktısat Vekaletinin birkaç ec • 
nebi mütehassıs getirtecegi ve bu 
mütehasaıslara memleketin umu • 
mi iktısat vaziyeti tetkik ettirile
ceği yazılmıştı. Dün bu mütehaı· 
sulardan profesör Palge §ehrimize 
gelmiş ve vekalet namına Şevket 
Bey tarafından karşılanmıştır . 

Profesör Ankaraya hareket et• 
miştir. 

bulunmuştur. 

Dört ay sonra yakalanan 
katil 

1atnnbul Ankarn Cnd:.1csl, \' Ah.'lT yurdu 

'Felefon Numaralan 
Yazı işleri telefonu: 213i0 
Idnrc telefonu : 24370 

Ayas Paşa mezarlığının kime ait 
olduğu tahl<ikat hakimliğinde Aya~o~a ile Sultanahmet camii 

ara~m a 1 •ahaya yapılacak olan 
yem parkın Proje ve keşifnameleri 
de tamamen ha~ırlanmıştır. Mart-
tan itibaren p• .. k 

1 ... ın yapı masına 1 

baş Ianacakt ır. 

Geçen EylUlda Kartalda odun- , 
cu lbrahimi öldürmekle maznuna ı 
olan ve şimdiye kadar izi bulun 
mıyan korucu Aziz, yakalanmış- 1 

tır. 

Telgrrıt adrc11· İstanbul VAKIT 
Posta kutusu N'o 46 

Abone bedelleri : 
TH·l I,; F..cn,..bl --Senelılc 1 00 Kr. 2i00 Ifr. 

6 nylılc 7~0 .. 14:;0 .. 

filımet Refik Bevin revini ıhsa' etmesi bitaraf olma
dığını ı1e clıli ııukuj o llmlJ'4!Cağını göltcremez ! 

Ayaspaşa mezarlığının aidiyeti ı le Salahattin Molla Beyin ileriye 
etrafında açılan davaya ait tahki sürdüğü bu itirazın varit olmadı
kata İstanbul üçüncü hukuk mah ğını söylemiş, Ahmet Refik Bey 

kemesi tahkikat hakimliğinde de de bu hususta hiç bir gaz~te~e ~e 
vam edilmektedir. yanatta bulunmadığını bıldırmıt 

Esnaf banka•ı '\l'e bir kaç 
memur 

Eınaf Bankasından para alan 
bir kaç memurun uygunauz mua • 
meleler yaptıkları görülrnüş ve 
bunlar cezalnndırılmıştır. Bu hal
ler üzerine belediye bütün tubele
re dün bir tamim göndermit, ban
kadan para alanlarla bunlara ke
falet edenlerin daha dikkatli dav
ranmalarını bildirmiştir. 

Yılbaşı münasebetlle 
Ecnebilerde kabul resimleri 

Senenin ilk günü olmak dolayı
sile bugün şehrimizdeki ecnebi el· 
çilik ve konsolosluklarda kabul re
simleri yapılacal-tır. 

F ranıız elçiliğinde saat 11 de, 
Felemenk elçiliğinde 17 ile 19 a· 
rasında, Yunan konsolosluğunda 

3 aylık 400 .. 800 .. 
ı aylık 150 .. 300 .. 
ilan ücretleri : 
Rc:ımI Ulınlann bir s~tın 10 Kuruş 

Ticarl ilAnlıırın bir satırı 12,5 Kuruş 
Tlcarl i!Anlarm bir santimi 25 Kuru, 

KUçfJk lllnlar: 
Bir defası 30 t' l dc!ll8J 50 Uç defası fi::i 

dört defası 75 ve on defası 100 ku~tı.ır. 
Uç aylık Ulın verenlerin btr dclası mecca
ncndir. Dört satm geçen JIAnlıınn fa:zıa 

satırlan be§ kuruştan hesap edilir. 

öğle Uzeri kabul reıimleri yapıla- ...... _____________ ~ ... 
caktır. 

t' T hJ 'k t hakimi bir karara Son günlerde bu mesele h kk 1• a n a ' 
a m b . . . . hke d l k . k' .. ağlanması ıçın, ıtırazm ma • a, yapı an eşıf ve tel ıke gore . . 

1
.. .. .. t"' 

mede tetkıkıne uzum gormuş u. 
rapor hazır!ıyanla.rda~ Müderri~ Mahkeme heyeti, itirazı tetkik 
Ahmet Refık Beym hıtaraf ehlı . ·ı · t f da dı'nlemiş ve 
vukuf sayıla.mıyacağına, kendisi

nin gazetelere beyanatta buluna
rak reyini ihsas ettiğine dair bir 
itiraz ileriye sürülmü§, Evkaf ve-

kili, mezarlıiın mütevellisi sıf ati 

etmış, J a ara ı 

neticede, Ahmet Refik Beyin bu 
işte ehli vukuf sıfotile mütalaası 
nı biJdirmesine kanuni bir mani 
bulunmadığı kaydile, itirazın rcd 
dine karar vermittir. 
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• lttlb:ıs, cakll, tercüme hakları m:ıhruzd:ır. 

VAKiT 

Şehrhnizde geçinme 
şartları 

Geçen aylara nazaran 
pahalılık 

Ticaret odası şehrimizde geçin· 
me şartları hakkında her ay çıkar
dığı cetvellerin T eşriniıani ayına 

1 Kanunusani 1933 

ORTA r.t EKTE P TEN 

VE ARKAOAŞLARI 

BU AKŞAM: 
ilaveten: 

MAJ. 
RADY' O 

' te BAŞLIYOR 

dünya havadisleti •• 
, '°-L ~;...w,\~··· ..; -- • ıı :·· ... , •• f ' .... "· •.1ı """ .1··""""~.;. .. ~r·" !'. r·:'t'\~H"~:k ... ....,_:·ı•·· . ~· )j . ·-. '!>' ' • " • ..., ..... )·~-'l"'. ~~>'!J,.· ·.,""' 

.·~'°"'~·.·~·.·· ı•ı .• J ,,,._.. •• «rı.f.> ........ 0 '-'l .......... . _, . · ...... ~ •• " . . Zevce ve ait olanını neşretmiştir. Bu cetve· •------------..,•J 
le göre !ehrimizdeki hayat T e~rini- T A K V 1 M l"Sf k K 

Yüz cariye kuvvetinde yalılar .. sani ayında, Eylule nazaran binde Pazar Pazartesi en S · Oil UŞtU 
27, Teşrinievvele nazaran binde 7 ı K. sani 2 K. sani 

Şu bir lcaç sene zarfında Bo - Harem, selamlık ..... Mülga a • nispetinde pahalılasmıştır. 4 Ramazan 5 Ramazan 
l\taurice de Cobra'nın 

son romanından muktebes 
Komünistlerduı bazıları bili 

açlık grevi yapıyorlar 

Komünistlik tahrikatı yaptılda
rı için İstanbul Ağır ceza mahke
mesince hapse mahkum edilenler 
den bir kısmı, açlık grevi yapmış 
la:-, içlerinden bazıları sonradan 
bundan vaz geçmişti. 

Açlık grevi yapanlardan bir 
k~smı, buna devam etmektedir -
ler. Kendilerine sun'i gıdalandır 
ma usulü tatbik olunmaktadır. 

ğaziçinde iki tür1ü değişikliğin şa detler. Bunu ilga eden nedir? 
hidi oluyoruz: iptida, meşhur, ta· Garplılığa temayülümüz, kadınla 
rihi, büyük, azametli ve kamilen rın hürriyetlerini fotirdat et.:rıeıe • 
ahşap yalılar yıkılıyor; sonra, Be- ri, alafranga temel üzerine aile • 
bekte, Arnavutköyünde, ötede lerin yeni baştan kurulması ....• 
beride apartı.manlar yapılıyor. , Bu amilleri hiç inkar etmem. Fa
Hidiv İsmail Paşanın Emirgan - kat iktıaadi amilleri de unutmayı· 
daki iki yaman sarayı bozmacı ruz. Harem ve selamlık iki ev de
esnafına satıldı. Onlar da, yetmi~ mektir. iki evin idaresine ise bu 
senedenberi bu kadar tantanalı devirde imkan, derman mütasav
hayatlnra tıahne olan bu binaları ver değildir. Çoklarında oturula -
yıktılar, enkazını sattılar. Seras • cak oda birdir, bir tektir. O halde, 
!cer Rıza Paşanın Vaniköyünde - eğer eski kaç göç olsaydı, bir gün 
ki nisbetle yeni sarayı da bozma- beyefendi misafir kabul etmeli, 
cıların kazma ve küreklerine çok- hanım yatak odasına kilitlenme· Belediye muhaseba müdür 

muavini iki tan kurban gitti. Büyük binalar li; ertesi gün hanımefendi ziya • 
çürüdü. Vergi de çok. Onun için retçilerinc odasını açmalı, bey ya 
o tarihi yalıları yıkmak daha ha- kahveye gitmeli, yahut yatağına 
yırlı ve daha karlı. . . . girmeli.. • • . Madamki bu kabil 

Öyle daireler ki yüzden ziya • değildir, o halde, harem ile se • 
de bendegam barındırırdı. lô.mlığın birleştirilmesi hayati bir 

Yüz cariye kuvvetinde yalılar. zarurettir. 

Kemal Beyin tayini üzerine bo
şalan belediye muhasebe müdür 
muavinliğine varidat müdürü Nail 
Bey tayin edilmiştir. Nail Bey dün 
yeni vazifesine başlamıştır. 

O yalılarda oturanların mutla- Kadınların açılmasının da pek bunlar yıkıyorlar •... Efaus! Za -
ka dört karısı, on dört cariye ve mühim iktıaadi saikleri kaydolu - man geçtikçe insanlar bozuluyor. 
gözdesi, ayni çatı altında mah - nabilir. Eskiden hayat geniş ve - Öyle değil. mirim, azizim, 
tumları ve gelinleri, kerimeleri ve boldu. Bir erkek yalnız kendisini, bu kocaman konakları yaptıran • 
damatları, sürü sürü torunları ol- ailesini değil, taallukatını ve hat· lnr kodamanlardı. Bu asırda ko • 
malı. Seksen oda başka türlü na. ta yanaşmalarını da idare ederdi. daman kaldı mı? Üç tuğlu vezir· 
sıl dolar? Bu yalılara mütema • Herkesin fıkarası olurdu ki bun • lerin zamanı geçti. O günlerde, 
diyen ve çeşit çeşit, tabaka taba. lar efendilerden daha az müref- bu konakları inşa edenlerin ka • 
ka misafirler gelmeli. Misafirlerin f eh değilJerdi. zancı ne idi? Ve, unutmıyalım, o 
bir kısmını ev sahipleri tanıma - O çamlar bardak oldu. Hayat zaman hayat kaça idi? Osmanlı 
mnlı. Bazı mioafirlerin gelip git • gittikçe pahalılandı.. Gelirler in - devleti bir imparatorluktu. lrak, 
mesindcn sahibin haberi bile ol • dikçe indi. Vaktile evlerde daimi ve Suriye, Kafkasya ve Kırım, 
mamalı...... bir surette misafir olanlar açıkta Tuna kıyıları ve Arnavutluk, A • 

Beylerbeyi sarayında be§, altı kaldılar. Evlerimizde genç, ihti - dalar ve Trablus garp, Vardar o· 
kiçiden mürekkep bir aile otura • yar, kadın erkek, hemen hemen vaları, Girit mahsulünün, varida· 
bilir mi? f er'iye saraylarından aile efradı kadar çok, tevabi ya • tının bir ksmını lstanbula döker· 
birini bana ihsan etseler kabul şıyordu. Bunları yaşatmaz olduk. di. 50 milyon halk, lstanbuldaki 
etmem. Varidatım bu sarayın bir lşte, bu yanaşmalardan kadınlar, bin, iki bin aileye her sene vergi 
kabnı aüpürtmeğe bile yetişmez. kızlar yn§ıyabilmek için çalışma • veriyorlardı. Saray, padi§ah, bu 

Sultan Hamit zamanında da ğa mecburdurlar. Çalışmak için vergilerin erkan arasında t.aksi • 
bir hayli muazzam konaklar ya • de kapalılık olama?:. Resmi dai • mine bir vasıta idi. 
pılclı. Saymakla tükenmez. Her reler kadınlarla doldu. İşte azizim, efendim, o zama • 
büyük adam mutlaka bir konak Para sıkıntısı kocaların mikta· nı iade ediniz, o eski konaklar ve 
inşa ettirirdi. Kirada oturan nnı azalttı. Kart kızları ise bima- yalılar da, gene, mantar gibi, bir 
habrı sayılır bir vezir bilmiyo - ye edecek kimse kalmadı. işte, saat içinde topraktan biter. Ge • 
rum. Haydarpaşadan Pendiğe ka· kadının İ§ görmek mecburiyeti, ne odalık alemleri hatlar .. Fakat 
dar uzanan Anadolu köyleri Ah· harem, selamlık dairelerinin bir • zaman esaslı bir surette, cezri bir 
dulhamit devrinin bir eseridir. leştiri1mesi kadınların serbestisi • tarzda değişti. Bugün saray alem· 
Kezalik Ni§an taşı, Beşiktaş, Yeni ni doğurdu. lerinin iadesine imkan kalmamış· 
mahalle de nyni devrin ikmal et- Bir yerde hayat bol ve geniş lır. Konaklardan, köşklerden, ya· 
tiği mamurelerdendir. ise orada kadınlar az hürdür. Av· ldardan apartmıan1ara. Bilmem 

Dikkat ediyor musunuz? Bu rupada bile böyle olmuştu. Fren - bu merhalede de kalabilecek mi· 
haremlikli, selamlıklı alem, bu gistan kurunu vustasındaki kadın yiz? Yoksa apartımanlardan da 
geniş hayat, hu kalabalık aile a- hayatı, bizde bir müddet evvelki odalara bir hicret başlıyacak mı? 
lemi yirmi sene gibi az bir za • hayattan farksız gibidir. Orada Rica ederim, Emirgô.nda, Ku • 
manda apnrtıman hayatına mün· da harem daireleri selamlıklar • ruçeşmede, Vanıköyünde, Bey • 
kalip oldu. Artık birden ziyade dan ayn idi. kozda yalısını yıktıran zavallıla • 
karısı olan kalmadı gibi. Kimin Eski (Bizans) ta, eski Yuna - rın babalarına, dedelerine hayrül
cariyesi, odalığı var? Kimin ha - nistanda (Gynecee), eski Rusya· halef olmamakla itham etmeyi· 
rem dairesi, selamlık dairesinden da (Terem) denilen harem daire- niz. Onların yerinde zatıaliniz 
ayrıdır? Kimin arkasında uşağı leri bizdekilerden başka değildir. de olsanız elbette bu yolu tutardı
gidiyor? Kimin masrafım kendi Onlarda da kadınlar çarşaflı, pe- nız. Hani eski çiflikler? Vaktile 
değil de vekilharcı görüyor? çeli idiler. bilhassa Rumeli çiflikleri lstan -

Evet ..... Odalık diye, vaktile, Dinler bu hususta bir amil ol- lluldaki sahiplerine muntazam 
meşru bir zevce vekili istihdam maktan uzaktırlar. Dinlerin çok ve mukannen surette para 
edilirdi. Odalığın metresten farkı revaçta olduğu devirlerde tarla - gönderirlerdi. O sahipler de hiç 
büyüktür, küllidir. Metres aileye larda çab~an hatun kişiler kaçgöç bir iş görmeden, Boğaziçinin mai 
dahil değildir. Odalık, ailenin i • kaidelerine harfi harfine riayet ve yeşil, ılık ve şeffaf sahillerin -
çindedir. Ondan doğan çocuğun edebilirler mi idi? Arap bedevile- de, cariyelrden, hanendelerden 
meşru zevcenin çocuğundan far - ri kapalı mıdırlar? müteşekkil bir halenin içinde sa· 
kı yoktur. Odalık para ile alınır; 1(. ~ 'i- fa sürerlerdi. Şimdi çiflik değil, 
metres ise mütemadiyen para yer. Boğaziçinde muazzam yalıla • tarla bile içinde olmıyanlar tara· 

Bu zamanda dört karı ve bir rın bozmacılar, enkaz tüccarları fmdan idare edilemez. Her yerde 
kaç odalık idare edecek bir tek tarafından paldır küldür yıkılma- bu manzaraya şahit oluyoruz. Es
babayiğit mutasavver değildir. lnrma ağlıyan kimseleri gördiim: ki Romanın büyükleri biz Osman
Bu usul kanunen memnu bile ol • - Eyvah! Boğaziçi gidiyor..... h eaziminden daha tantanalı bir 
masaydı iktısaden haram olacak- Şu binaları yıktıran sahipler ne hayat imrar ediyorlardı. Ne oldu 
tı. Öyle bir devirdeyiz ki, hasıl münafiebetsiz ada.mlardır. Bunlar onlar ...... Onlar ermiş muradı • 

1 

olan tabii zaruret her erkeğe bir babalarına, dedelerine hayrülha - ı na ••••••• 
tek karıyı bile çok görüyor. lef olamadılar. Onlar yaptılar, Celal Nuri 
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1STM'BUL - ıs den 18,45 e kadar Nl- Nukut (Satış) 
hal hıuum, 18,45 ten 20 ye ltado.r orkestra, ı•,---------------
20 den 21,30 a kadar Bcdayii musikiye he
yeti, 21,30 dıın 22,80 a kadar gramofon, a
j:uıs ve borsa. haberleri, saat ııynrı. 

22,30 dan 23,30 a kadar alaturka snz 
(Ramazan günlerine mahsua) (Dnrllttallm 
heyeti tarafmdan. 

lstanbul Belediyesi: 
OarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

T emsllleri : 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDIYES. 

•;tA2~3: :a ~ij~~ıt~ ~~ijl 
Etkekleıince I' 111 '.il 

Yazan: 
HDseyin Rah· il il 

mi Bey 

Piyes 3 perde ıııııııı 
3 tal: lo 

ı ı 
Halk gecesi 

Şehit yetimleri ve aileleri 
U111dldar Aıı. ı,. d~n: 

Ma!Cıl zabitan ve efratıa §Chlt yetimle
rinin ve on seneliğini alnul' etratıa §Cblt 

"urıış - - Kuruş 

20 l. Fracsız. 170,- 1 Silin Av 27-
1 Sterile 710.- 1 Pczcta 17,-

1 Dol.ır 213,- ı ~l:ırk 50-
20 Liret 219.- 1 Zolııtı 24,-

20 f. Belçllı:a 118,- 1 Penı:rı 31-
20 Ley 23,-

20 Drahmi 23,- 20 mnar sa.-
20 lsvlçre t20.- ı çervocc~ . 
20 Le\'a 27.- ı .Aluc ı;ııJ,-

1 lorlı 85,- ı l\lccedlyc 34.-
20 Kuron Çek 123,- ı Banknot 243.-

Çek fi atları (kap. sa. 16)
1 

Parls 1206 Pr:ıl!a :s 5 so 
l.ondra 707- Vl\•an ı 4,0SSO 
Ncv-Yor~ 0.4706 Madrlt !i 7640 
Mil An o 9.166S Berllc l.97tı8 
Brilkscl 3.3798 \' ııTŞO\'ıt 4.16-
Allna 8:'43- Pc~tc 3.44-
Ccnene 2.43$9 1 ukreş 79 6750 
Sof ya 65.6275 Eelgrat 34.55-
Amıtcrdam l.ltı50 i\lı skovo IC82 iS 

Esham 
iş Rankası ıo Tcrkos 32-
Anadolo 2580 Çimerıtrı Ar. 8.55 
Reji 8,IO Ücyon Dey. 24,-

Şlr. Hayriye ıs. ~ Şar,k Dcy. l,90 
l'ramv1y 4.SO 1 ltalya 2-
U. Sigorta 24.- Şark m. ceza 2.35 
ı onıontf 23,65 1 Tcıeroc 

jstikrazlnr Tahviller 
nllelerlnln 933 tUtUn ikramiyesi kaydına. ırı---------------

1. ikinci kA.nun 933 de ba§lanacak ve 25 

roo.rt 983 tc nihayet ''crllecckUr. 
Al&.ko.daranm rcaml senet, ve maaş cUz

danr, ve malullerin raporlan ile birlikte 

oubcyc mUracaatıa.rı. 

icra daireleri üç gün kapalı 
trıtn.nbul müddelomumWğtndı.m: 

Yeni sene dolayısile tasfiye ic· 
ra edileceğinden 933 Kanunusani 
sinin 1, 2, 3, üncü günleri icra dai· 
relerine müstacel hususlar müs· 
tesna olmak üzere, müracaat ka· 
bul edilemiyecektir. 

lsranbut dördüncü icıa memurluğundan: 

Tamamına 2400 lira liıymct takdir 
edilen Hcyoğlunda lleşlktıış Me~rutiyet 

mahallesinin atik mulla ayazma halen 
~odaman sokağında atik 43 mükerrer 
No lı arsanın hududn hazırası sağ t:ırnfı 
Simon lialfa Aparumanı sol tarafı Behıce 
hanım ııp:ırtıınanı arkası Taş ocakl:ırı 

kısmı uçurum v:ıziyctinde olup crphcsi 
yol ile mahdud kııydcn ve m:ıh:ıllcn 600 
:ırşun mur:ıbbaında olan arsanın r:ımamı 

açık :ırurmaya vaz edilmiş olup 1 K. 
Sani 933 tarihinde şartnamesi dıv:ınhı· 
neye talik edilerek 22 K. Sani 933 t:ıri

hine müsndif r.az:ır s:ıat 14 den I 6 ya 
kadar açık amrma suretile Jstanbul dör
düncü icra dairesinde s:ıulac:ıkur. Artır· 

mn ikincidir bJrinci artırmada en zryude 
SCO liraya talip çıkmışıır. Bu kcrre en 
çok art ranın üzeıinde Bırakılacaktır. Ar
tırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk 
teminat :ıkçnsı alınır. l\1üıerakim vergi 
beledive ve \'akıf lcaresi müşteriye nittir. 
929 tarihli icra J·anununun 119 uncu 
maddesi ahkAmına tevrikan hakları tapu 
sicillcıile s:ıbit olmayan ipott>kli alacak· 
lılar ile dığer :ılıl!:odarıının ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu· 
sile faiz \'e mosanfa dair olan iddialarını 
ilAr. tarihinden itibaren ~O gün içinde 
evr:ıkı müsb:te ile bildirmeleri lbımdır 

Aksi h"lde haklan tapu sicillerile sabit 
olm:ıynnlar satış bedelinin paylaşıııcın

dın hariç kalırlıır AIAf.iadarların !~bu 

mııddci kanuniye ahkAmına göre hareket 
etmeleri \'C d:ıha fazla malumat ılmıll 

isteyt>nlerin 932 I 141 dosya No sl!e 
memuriyetimize mürac:ı:ıt etmeleri illin 

ı•-~-~---~-------~· 
lst. dahili 94,751 Elektrik 
~ark ıı.yolları 5,4:'- Tram\':ıy 10,25 
D.Mu,•ahhldc ">9.- , Tı;nel 4.20 
Gümriıli.Jer 5 55 Rıhum 18,90 
S:ıydl mahl 415 Anadnla <o.ı:; 

Ba~dat 4 50 Anadolu 11 40,IS 

.Aşkcrly c • - J A. Müm~ssıı 42.90 

Romen evrakı naktiyesi 

Borsa ve Osmanlı Bankası ko • 
miserliğinden : 

(Yüz) Leylik Romen evrakı 

na.ktiyesinin tedavül mevkiinden 

kaldırılmEısı hakknıdaki mühletin 

31-2 inci Kanun 1933 tarihine 

kadar temdit edildiği Romanya 

milli bankasının resmi tebliğinden 

anlaşılmıştır. 

ölüm 
Ağabey zade merhum Rıza Bey keri

mesi ve Ahmet İhsan bey haremi Hilmiye 

hruum irtihal ctmı:tir. Cenazesi bugUn 

(pazar) sa.at 11 de KadıköyUndc Pa::ıryolu 

clvarındtı Ağabey ha.mnmı itUsalindeki ha

nesinden kaldrnlncrı.lttır. Allah rahmet ey

lesin. (6076) 

Ueyoğlu dördüncü sulh hukuk: mah· 
ı.cmcsinden: neyoğ'unda Aynalı çe~me· 

de (~9) num:ırnlı hanede sakin iken 
7 · 2-9,~~ tarihinde \'Cfot eden Yunan 
devleti t:ıbasından madam Lüks! Perst
nakfnin vasiyetnamesi açılarak usulen 
tcnfizine b:ışlandığından bu b:ıptn bir 
güna itirazı olanların tarihi il4nd:ın iti· 
b:ıren bir 4) ?..arfında Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mniıkcmesine mür:ıcaatları 
lüzumu ihin olunur (6088) 

lstanbul üçüncü ıcra memurluğun

dan : Bir 1 orcun temini istif ası için 

mahcuz ve p:ıraya çe,·rilmesi mukarrer 

üç re'is inek l\adıkÖ\' Ceviıl•k Ha<ırcı 

Çıkm:ızı ıhlas sokağındaki ahurda 

4· ı 933 Ç:ırşanb:ı günii s:ıat on birden 

on ikiye knd:ır birine! açı'< :ırtııı m:ı ı;u· 

reıiyle snıılnc:ıktır. Taliplerin mahallinde 

bulanııcak memurun:ı müracaııtl:ırı ilin 
olunur. olunur. 

I , 
I 

/ 

I 



l K nunusani 1933 VAKiT Savıfa ~ 

VAKlf'ın edebi te~rikası 
~_,--,_, ~~ • ene 

r ıyen Yara 1 mz Milli Roman -54- Yazan: Necmettin Halil 
================Selami izzet O benim biitün itirazlarımı ve 

ümıtlerimi mnhvetmeve azmet
miş gibi başına salladı : 

öğle Ustü kapım vuruldu ve 
Helen içeri girdi. Ben masamın 
önünde, başımı ellerimin içine 

' BlRlNCl KISIM 
-1-
Neden? 

- Dadı, git bahçeden biraz da· 
ha çiçek getir, bunlar az geldi .. 

Çocukluktan beri beraber oy
nadıkları, kardeı gibi, beraber 
büyüdükleri Kemal, acaba çok 
değişmiş miydi? 

Harici ticaretin 
mukayeseli cetveli - Böyle hatır için yapılacak 

bir fedakarı ğın saadetimi1i te-

Fikriyar kalfanın yüz kırışık • 
lan, tatlı bir gülümseyi§le, göze 
çarpacak kadar bunııtu: 

Lokomotif köşeden görünün • 
ce, on sekiz yaşının bütün he· 
yecanını saklıyan kalbi, hı~lı hız· 
lı atmıya başladı... Tren geldi, 
durdu. Şefik Nuri beyin elinde 
büyüttüğü Kemal, harkesin "Gü· 
zel Kemal,, dedikleri gene va • 

ihracat ofisi tarafından 
hazırlanmaktadır 

İhracat ofoıi 1932 yılındaki u
mumi ihracat vaziyetimizi göste· 
ren senelik bir bülten ~ıkaracak • 

- Uahi Ayşe, dedi, adamcağı
zı çiçekle mi zehirliyeceksin? ... 

Bu esnada odaya giren Şefik 
Nuri bey, burnunu çekerek etrafı 
kokladı: 

- Kemalin başı tutmazsa çok 
iyidir. 

Ayşe, babasının boynuna sarıl
dı: 

- Ne yapayım babacığım Ke
~al ~aristen geliyor, odaam1

1 

be • 
gensın istiyorum. 

. . - Ala!... Mükemmel!.. Odayı 
ıyı tanzim etmi§sİn. Amma herşe
yin fazlası fazladır. Bu kadar çi· 
çek yetişir. 

Fikriyar bu sözü evvela başiy· 
le, sonra ağzıyla tasdik etti: 

- Beyefendinin hakkı var. 
Ayşe e~af a göz lJzdirdi: 
- Sahı odayı beğendin mi ha· 

ba? 

- Sahiden beğendim. 
- Kemal Parise giderken bana 

yalvardı: "AY§e, dedi, babanı kan· 
d~r da, geldiğim zaman bahrede· 
kı k .... k k •• k•• :s-uçu 0~ u bana versin, orada 
ayrı oturayım.,, 

• Şefik Nuri bey: "Seni gidi ge. 

nı !,, demek istiyen bir parmak 
işaretiyle: 

- T eveklteli değil kötkten ki· 
racıyı çıkarmam için bu kndar ıs
rar ettin! .• 

- Fena mı ettim? 

- . Hayır, İyi ettin kızım. Ke-
mal. y~rmi heı yaşını bitirdi. Fil
vakı evladım sayılır, fakat ne de 
ol~, ayrı oturması daha iyi ola
~~ · Hem o rahat eder, hem de 
ız. Ha .... hak unutuyordum. Ke

male ne hediye edeceğim biliyor 
nıuıun? 

- Ne bileyim. 

-; Güzel bir spor otomobil. 
yşe bir daha babaaının boy

nuna sarıldı: 

- Sen insanların §ahısın ! 
k ld Kemal küçük yaşta elime 

a 1
' Ona ben babalık ettim. 

Kemal benim •ahiden evladım 
~ay~r •.. Her neyse, burasını artık 
ır da içeri gel. Malum ya bu 

iece bermutat . f. l . . , ... mısa ır erımız var. 
~YlUtf a.. b• d gı ır olaı. Yarım saat 
•orıra d K nı a gara, emali karşıla -

•Ya gideceğimizi unutma .• 

gondan indi. -

Uzun boyu, mühmel giyinişi 
ile gene güzeldi. Avrupa, haline, 
tavrına daha başka bir Yeknr 
vermişti. Arkaya taranmış, siyah 
gür saçlarının nltında pırıldıyan 
gözlerinin tatlı bakışları, tıpkı 
eskisi gibiydi. 

Ayşeyi görünce haykırdı: 
- Ayşe cherie ! 

Şefik bey itiraz etti: 

- Yo! ... Fransadan geliyo -
rum diye frenkçe konuşma. 

- Evet amma, İstanbula·, size 
kavuştuğuma öyle memnunum, 
ki ... 

Ayıe şakıdı: 

- Biz de ır.emnunuz Kemal. 
- Canım Ayşe, sen büyümüş· 

sün, koca kız olmuşsun. 

- On sekizi doldurdum ar -
tık. Öbür gün on dokuza basıyo
rum. 

- Tam annivcrsaire'ine gel -
mİ§sin desene ... 

Gardan çıktılar. Otomobile 
bindiler. Kemal derin bir nefes 
aldı: 

- Oh r... İstanbulumuzun na
sıl aydınlık olduğunu tasavvur 
edemezsiniz! .. 

Voyvoda caddesinden geçer
lerken, büyük bir binayı göster • 
di: 

- İşte, dedi, bu fransız mü • 
essesesine ikinci müdür oldum. 

Şefik Nuri bey biraz hayret 
etti: 

- Aferin! .. Bu yafta?!.. 

- Fransızların gençlere iti-
madı vardır amea .. 

Ayşe sordu: 

- Memnun musun?. 
Kemal, usulca Ayşenin elini 

ııktı: 

- Elbette l'!'lemnunum ! 
Otomobilin pencerelerinden 

hafif bir yaz rüzgarı doluyor, 
Jatanbulun mrusmavi gökü, apar
tıman damlarının üzerinden u • 

' foklara doğru yuvarlaklanıyor -
du. 

Kemal haykırdı: 

tır. 

Ofis bu bültende, bir yıl zarfın· 
daki harici ticoretimizi mukayese· 
li bir &urette istatistiklerle göstere
cek, ihracatımızın bir sene içinde 
geçirdiği safhaları 'e mühim tica· 
ret htıdiselerini l:aydedecekf r. 

Bültende umumi ihracat ve it
halat vaziyetlerimizden başka baş
lıca i.ıracat maddelerinden her bi
ri hakkında ayrı ayrı istatistikler 
ve malumat bulunacağı gibi başlı
ca müşterilerimiz olan memleket· 
ferle ticari münasebatımıza dair 
İstatistikler ve izahat bulunacak • 
tır. 

Ofis henüz Kanunuevvel ayma 
ait kat'i rakamları almadığı için 
bülten tamamlanmamıştır. 

Yaptığı bir tahmine göre 932 yı
lında ihracatımız 100 milyon lira· 
yı ve ithalatımız da 82 milyon li· 
rayı bulacaktır. Bu suretle 932 se· 
nesi ticari muvazenemiz 18 milyon 
lira bir farkla lehimizde inkişaf 
etmiş oJuyor. 

932 senesi ticari muvazenemiz 
600 bin ve 930 senesi ticari muva· 
zenesi ise 3 milyon 900 bin lira 
fazla bir farkla kapanmıştı. 

Halbuki 929 dan evvelki :;enele· 
re ait ticari muvazenemiz daima 
~leyhimizc inkişaf ediyordu. 

932 yılında başlıca ihracat 
maddelerimizin tahmin edilen ih· 
raç kıymetleri tütün 27 milyon, Ü· 

züm 11 milyon, yumurta 8 milyon, 
fındık6 içi, 6 milyon, arpa, incir, 
pamuk, maden kömürü üçer bu
çuk m·lyon, afyon 1 milyon 700 bin 
yün ve tiftik birer buçuk milyon, 
halı bir milyon yüz bin liradır. 

!ktıı:adi buhran yüzünden her 
memlekette olduğu gibi memlcke· 
timizin de harici ticaretinin umumi 
kıymeti geçen seneye nispetle a • 
zalmı~ olmasın rağmen yeni se • 
neye ticari muvnzenemizdc 18 mil· 
yon fazla ile cirmiş oluyoruz. 

Taksilerin boya muayenesi 
Bir haftadanberi devam eden 

taksi otomobillerinin boya muaye
nesi dün akşam bitirilmiştir. Şehir 
dahilinde çalışan taksilerden yüz· 
de sekseni muayene edilmi~tir. 

Şefik N · b N. büyük b un. ey, ııantaımda, 
oturu ahçelı ahıap konağında 

Yoı-d B· 
Iık olaı-a.k u. ır zamanlar selam· 

- İşte geldik. Çatının oyma· 
larını tanıdım. Bu konağı Parisin 
bütün kaşanelerine değişmem.. 

Muayeneye gelmiyen otomobH
leı-in bugünden itibaren itlemele· 
rine müsaade edilmiyecektir. 

Şehir rehberi 
Beled·yece hazırlanan şehir reh

beri basılmak üzere münakasaya 
konulmuştur. Relıber iki ny zarfın
da baı;ılmıf olacaktır. 

k. .. kullanılan bahçesinde
.ı ukç toda(ı küçük köşkten çıkıp 

çıçe arhJ , 
d .. .. arı arasından konağa 

ogru YUrüıneğe baıladı. 

Bu söz Şefik heyin hoşuna 
gitti. Kemalin züppeleımemi~ ol
masını beğendi. 

Kemal devam etti: 

min edebileceğini nasıl düşünü· 
yorsun Turan? Deminki sl>zle
rinle hiristiyan olmayı mı kas· 
tediyordun? Bu şerait altında 
kabul edilecek bir hiristiyanlığın 
samimiyetinden ben şüphe ede
rim. Sonra din insanı cemiyetine 
bağlayan şeylerden ancak bir 
tanesi olabilir. Ya diğerleri? 

- Seni lemin ederim bende 
hiçbiri kalmadı Helen . 

- Beni mazur gör, faknt 
inanmam T:ıran. Hatta bunu 
söylerken samimi olduğunu kabul 
etsem bile inanmam. Düşün 
ki o rabıtaları kırmak bizim e-
limizde değildir. Ben samimi 
surette memleketini seven, mem· 
leketine bağlı olan bir kızım 
Turan ve bu sevgide büyük bir 
zevk duyuyorum. Seni aşkım 
için bile olsa ayni zevkten mah
rum bırakmak istemem. Ne 
yazık, seni memleketin hakkında 
biraz vefasız görüyorum. 

Helenin bu ıözlcri manevi-
yetimi büsbütün altilst etti, 
daha fazla ısrar edemedim ve 
sessiz sessiz ağlamıya başladım. 
O büyük bir şetkatla beni teselli 
etmiye çalıştı. Ben göz yaşları· 
mm sebebini sarih olarak tayin 
etmekten acizdim. Yalmz düşii
nüyordum ki kendi cemiyetimin 
kızı olan Ayşe gibi bu Amerikalı 
kız da bP.nİ ayni sebeplerle 
reddediyordu. 

Helenin kartısında böyle bir 
va· iyete düımüı olmaktan büyük 
bir azap ve utanma duydum. 

O tekrar bana dedi ki : 
- Turan eğer bir gün ciddi 

bir saadet ihtiyacıyla yuva kur
mak istersen eşıni muhakkak 
kendi cemiyetinin içinden seç. 

Yeise benziyen kederimin sev
kiyle Ayşe maccrasmı baştan 
soruna kadar Helene anlattım. 
Beni bliyük bir alaka ile dinle
di ve: 

- O Türk kızına ben hak 
veriyoıum Turan dedi. Senin 
yerinde oJs:ım içimi tccizliycrek 
tekrar ona gider ve batta yalva· 
rırdım. 

Bu son söz'er beni büsbütün 
berbat elli. Göıynşl:ırımı Helen
den de gizJemiyerek ağlamıya 
başladım. O benim karşıma 
geçti, düşen başımı etleriyle 
kaldırdı: 

- Bak Turan, dedi. Bu ak
şnmki lrnnuşmamız sana keder 
verdi. Dinle, bundan kurtulman 
için sana bir şey teklif edece· 
ğim; benimle evlenmeyi düşün
me, fakat ayrılıncaya kadar ge
ne sevişelim. O gfin gelince, 
geçirdiğimiz günlerin zevkli ha· 
lirası için biribirimize teşekkür 

almış dUşünUyordum. · 
Helen hemen yammn geldi: 
- Affedeuin Turan, dedi. 

Belki yalmz bulunmağa ihtiyaç 
hi!;settiğin bir zamanda odana 
girdim. Fakat seni derste g5re· 
meyince merak ettim. Nen var, 
hasta mısın ? Yoksa dün gece· 
ki konuştuklarımız .• 

Derhal sözünfi kestim : 
- Rica ederim Helen, dlln 

gece konuştuğumuz şeylerden 
hiç bahsetme. Mahiyetini henüz 
takdir edem:yorum; fakat sözle· 
rin içimde bir ibtiUile sebep 
oldu. Çok fena bir haldeyim. 
Sen burada yokken yalnızlıktan 
çok şikayetçiydim, fakat dün 
geceden sonrn, şimdi sen ya· 
mmda bulunurken bile, hissetti• 
ğim yalnızlık ondan bin kere 
fazladır. Beni anhyan, içimdeki 
derde teselli verecek bir kim· 
seye ihtiyaç mı var. O kim olabi
lir, bilmiyorum; fakat sen ya· 
nımdan ayrılma. 

(Devamı var) 

Ay adlarımızda 
Karışıklık 
Ve bir fikir 
Kanunusani mi? !kinci Kanun 

mu? llk ay mı? 
Hangisini kulJanacağız? İkinci 

Kanun, Kanunusaniden bozma 
bir şey ... Son zamana kadar Ka
nunu sani gibi terkipler kıhıe sa• 
yılır, bunun birinci kelimesi §U, 

ikincisi bu manaya gelir diye dü· 
§Ünülmezdi. Öz dilimizi bwma 
hareketlerinde ay isimleri de ye· 
rindcn oynadı. 

Bugün Kiinunuevve) yazan mu 
hafazakarların yanında Birinci 
Kanun yazanlar görüldü; rakkam 
lamak lüzumu ilkinden sonrası 
için hatıra geleceğine bakarım, 

birinci veya ilk Kanunda yalnızca 
Kanun diyelim, Kanunu ıani ikin 
ci Kanun olur!.. diyenler görül • 
dü. (Kanunusani) tabiri kullanıl· 
maya başlamadan (Kanunuahar) 
denildiği gibi (Son Kanun) de • 
mek istiyenler olduğunu da unut 
mıyalım. 

İzmirde bir bankanın yaptırdı· 
ğı takvimde Kanunu saniye (Ga· 
zi) adını verdiğini de geçen haf· 
ta gazeteler yazdılar! 

Şimdi yeni bir yıla giriyoruz; 
fakat bir arkadaşın hatırlattığı 
(1:bi, yılm ilk ayını ikinci sıfat ile 
-.aııflıyarak .. Bu düzeltitin uy • 
gun bir şey olm!ldığını kabul et • 
meliyiz. 

Gazinin yüksek adı bir ay ismi 
ne şeref verecekse o ayın Ağuı • 
tos gibi büyük zafere ana olmut 
sıcak bir ay olmasını istemez mi• 
siniz? 

Ane Fik · 
_ Dad rıyara sokuldu: 

..... . .dı: acaba Kemal çok de-
gışmış mı ır? 

- Ne hileyj111 b r 
O en. 

- ç sene evv 1 b T . 
b

.. .. kı I e ı ırsın ya, 
ulun z nrı etrafı d n a pervane 

gibi dolaştırırdı. 

- Doğrusu av ~ibi .. 1 d 
•• ea og an ır. 

- Ayın oıı dordü gibi de da· 
dx. 

Ay§e etrafı bir kere daha 
süzdü sonra gülerek kiiçük köşk
&eD çıktı. 

- İşte, odamın pencereleri. 
Ayşe güldü: 

- Hayır Kemal, orası artık 
senin odan değil. 

-Ya! 

Bahçeye girdiler ve köşke 
doğru yürümiye başladılar. 

Kemal sordu: 

- Nereye gidiyoruz? .. 
- Babam sana küçük köşkü 

hazırldtı. 
Şefik bey ilave etti: 

Defterdarlık maaşları 
Defterdarlık dünden itibaren 

memurların Kanunusani aylıkları
nı tesviye etme~e başlamıştır. 

Yıldırım treni 
Berlin, 31 (A. A.) - (Uçan 

Hamburglu) İ&mi verilen Ham -
bw g--Berlin yıldırım treni, tec
rübe mahiyetinde ynpbğı son se· 
ferde azami 160 kilometre sür'atle 
yol almıştır. 

eder ve, evlenmek hususunda 
hislerimizin aldatıcı seslerin~ 
kulak vermiyerek ayrılırız. Söyle 
benimle böyle bir dostluğu ka· 
bul ediyor musun? 

- Evet. 
Dedim ve ellerini lSptüm. Fa

kat hissediyordum ki içimde bir 
şey kırılmıştı. 

O gece Helenden ayrılıp oda
ma döndükten sonra uyuynma
dım ; kafamm içinde muhtelif 
düşünceler, kalbimde muhtelif 
hisler beni harap eden bir mü
cadeleye girişmişti. 

Ertesi sabah geç vakit uyan· 
dım ve ilk defa daı nlEünundaki 
?er~letime . ~ tmedim. Odayı 
~emızlemek ıçın gelen hizmetçi 

Ay adlarının Türkçelerini ara§• 
bran eserler, bunların (Birincay) 
(İkincay) gıbi terkiplerle yapıldığı 
nı söylerler, yani birden on ikiye 
kadarki sayılarla ay kelimesi dere
ce sınıfı yapan (inci) edabnın 

son harfi atılmıı ıeklile birleıtir· 
mekten ibaret basit terkip i~i .. fik 
rimizce, öbür ad isimlerine ilİ§· 
miyelim; fakat şu ikinci Kanun 
yeya Kanunu sani yerine (Birin• 
cay) her yüzden üstündür .. 

Bir ıaat sonra, babaaiyle bir
likte, Sirkeci garında, Semplonu 
bekli;y:orlardı. 

- İstediğin gibi yaşa ..• 
Kö§ke girince Kemal hayran 

oldu: 

(Devamı var). 

Trenin 120 kilometreye yakla • 
fan vasati sür'ati alelade sür'd 
katarının sür'ntinden takriben o/o 
25 nispetinde daha fazla olmuştur. 

yi, hasta olduğumu söyJiyerelc, 
savd.m. 

Hususile artık yazılarımızda ay 
adlarım bnakaru, ıadece rak • 
kam yazmaya ba§ladıktan sonra, 
gene sayılardan yapılmı§ ay adlan 
daha munis, daha kolay gelecektir. 

------------------------------------------------~--------------__:--~ 
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Diyerek içeri, odaya girdi. 

Pol yalnız kaldı . Önündeki ma
sada, bir çok resimli mecmualar 
vardı • Mecmuaları karıştırmağa 
başladı • Bunların içinde, yarı 
çıplak, masalar uzanmış, plajda, 
ellerinde birer uzun ağızlık, etraf
larında, garip garip bakan bir sü
rü erkekler, ayaklarının dibinde 
birer köpek bulunan kadın resim
leri vardı . lçeriki odadan, bir la
vabo sesi geldi . Mecmuaların i
lanat sayfalarında, "sihhi masaj· 
lar,, , "hususi doktorlar,, , "izdivaç 
müesseseleri,, ilanları arasında Po 
lün gözüne bir ilan ilişti: 

"/ngilizce dersleri, 18 Anais so • 
kak. Her on beş günde bir yeni kadın 
muallimler. Asri usuller. Birinci sı

nıf müessese. Saat 14 ten sabah sa · 

at beşe kadar hususi ve sınıf halinde 
ders, mükemmel koni or.,. 

Mis Ketti tekrar odaya gir • 
mişti. Bu sefer üzerinde gayet ha 
fjf bir kimono vardL Çıplak a • 
yaklarına, kırmızı ponponlu ter -
likler giymişti. Pol şaşırdı. 

Mis Ketti: 

- Hayat, dedi, o kadar güç 
ki. Para kazanmak lazım. Ceke
tinizi çıkarmaı: mısınız. Şöyle 

geliniz~. Burası daha rahat .. 
Pol kalktı. 

- Affedersiniz madam, dedi, 
aldanmışım. Bazan böyle yanlış • 
lıklar yaparım. Müsaade ederse • 
niz gideyim. 

Kadın anlamadı. Şaşırdı: 

- Doğrusu, diyordu, burada 
tuhaf insanlara rasgelinir ama .. 

Pol şapkasını aldı ve sordu: 

- Siz, bizim karşıki evde o
turan madam değil misiniz? 

- Evet. 
- Her sabah halıları silkersi-

niz? 

- Pek tabii! 
- Yerleri silersiniz? 
- Öyle ya, temiz olsun diye .. 
- Kocanızın elbiselerini süpü 

rürsünüz? 
- Kocamı pek severim de .. 
- Ne dediniz? 
- Kocamı severim. 
- Peki onu nasıl aldatıyorsu-

nuz? 

- Aldatmıyorum ki .• 
Pol, şapkasile odanın halini, 

Clivanı gösterdi. Kadın: 
- Bunda ne var. Buna aldat

mak cf enilmez ki.. Benim ışım 
bu! Eğer bir aşıkım olsaydı, o 
zaman kocamı aldatmış olurdum. 

Kapıdan çıkarken, Polün kar
fllına, elleri yüzük dolu, şişman
ca bir kadın çıktı. Mis Ketti o
nun kulağına bir şeyler söyledi. 
Kadının yüzünde bir şaşkınlık 
peyda oldu: 

- Garipsiniz mösyö, dedi, e
ğer arzu ederseniz, başka kadın 
muallimlerimiz var. 

- Hayır madam. Lisan öğ • 
renmiye pek kabiliyetim yok. 

- Yüz frank bir ders.. Çok 
değil ki .• 

Kadın, hizmetçiye dönüp sor
du: 

- Mösyö bir şey İçti mi? 
Hizmetçi başı ile "Hayır,. di

e işaret etti. Kadın: 
- Hizmetçiye, diye, hiç ol -

azsa bir bahşiş veriniz .. 
Pol bir bahşiş verdi ve kendi-

i evine dar attı. Boğulacaktı. 
tki gündenberi, Juttanın tel • 

afı masasının üzerinde duru • 
ordu. Açmamıştı. Gözüne ilişti. 

Açtı. Telgrafta şunlar yazılı idi: 
"Hepsi yalan. Jutta,, 

Pol, pencereyi açtı, karşıki e• 
ve baktı. Her zaman orada gör • 
düğü nazik, sarışın, güzel, hah • 
ları silken, koca.sının elbiselerini 
süpüren, belki de Juttanın yerini 
tutacak olan kadını düşündü. 

Bu son günlerde Pol çok he -
yecan geçirmişti. Elini alnına gö 
türdü. Galiba biraz harareti var· 
dı. Dişlerini biribirine çarpıştıra
rak, ona, bir şeyler mırıldandı • 
ran bir marşı: 

- Hepsi yalan .. Jutta .. İngi • 
lizce dersleri, 18 numarada Mis 
Ketti .. Anais sokağı... Kocamı 
çok severim... Buna aldatmak 
denmez ki... Ceketinizi çıkarınız. 
Hepsi doğru. Jutta.. Hepsi ya -
lan .•. 
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On sene sonra, Afrikanın kay· 

bolmuş bir köşesine, hattı üstü • 
vadan dört günlük yolun ötesin
de bir yere, genç bir şimendifer 

mühendisi, kendi inşa ettiği yol • 
dan geçerek karısı ile beraber 
trenden iniyordu. 

Hakim Potun zenci hizmetçi 
kadını, Lem Lem koşa koşa efen
disinin yanına gitti. Elleri, göz -

leri, ağzı ile itaretler yaparak, 
mühendisin beyaz bir kadınla 
beraber geldiğini anlattı. 

Köşkünün ha •'.: ~:::nde bir kol
tuğa uzanmış olan Pol Pot bir 
roman okuyordu. Lem Lem, be· 
yaz kadının başında büyük bir 
şapka, boynunda mavi bir atkı 

olduğunu, ağzında erkekler gibi 
ateşli ve dumanlı bir şey olduğu
nu ilave etti. 

(Devamı ı·ar) 

Almanyada Radyo 
glttlkt;P. bUyilyor 
Berlin, 31 (A.A.) - 1933 sene

sinde Almanya posta · idaresi Ber
i in ve Hamburgta 60 ila 70 kilo -
vatlık gayet kuvvetli telsiz telefon 

ahizeleri koydurmuştur. Bunların 
önümüzdeki yaz mevsiminde işle -
yecekleri şüphesizdir. 

iki kilovatlık kuvvetinde olan 
Treve ahizesi ki evvelce Leipzig
de bulunmaktaydı. Önümüzdeki 
haftalar zarfında işlemeğe başlı -
yacaktır. 

-Fribourg on Brisgau da bulu -
nan ve kuvveti pek az olan ahize 
nin kuvveti, 5 kilovata çıkarı -
lacaktır. 

Cenubi Almanya telsiz telefon 
şebekesine raptedilmiş olan bu a
hize, bilhassa Bade hükumetinin 
bütün cenup kısmına bağlanmış o
lacaktır. 

Farelerin çıkardığı 
yangın 

Paris, 31 (A.A.) - Bolonyanın 

ortasında bir tütüncü dükkanı, pek 
o kadar alelade olmıyan bir takım 
şeyler yüzünden zuhur eden bir 
yangın neticesinde hemen hemen 
tamamen harap olmuştur. 

Yapılan tahkikat, kundakçıla -
rın fareler olduğunu meydana çı
karmıştır. Filhakika fareler, kibrit 
kutularını kemirmek suretile ma -
ğazayı alete vermişlerdi. 

Alevler, ispirto fıçılarının pat
lamasına sebebiyet vermiıtir. Ha
sarat, mühimdir. 

VAKiT 

1 Yenı Nerri at 1 ---
Matbuat 
Almanağı 

1933 
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(_o_E_v_e_n_m_e_k_i_s.ti•y•e•n ... K•a•d·~ı~n·l~a~r·o~) 
Yazan: Perri pjzani 

Hepsi zevciyet haklarından ~az geç 
tiklerini evetinden haber verıyorlar 

İstanbul Matbuat Cemiyeti Türk 1 Al d ·· ·· ·· k · 
Evlenecek kadını süzüyor- - mız a ~orunuz, ra ıp 

fikir ve irfan alemine yılbaşı hedi- d G .. .. karnına ilişti. Far- lerinizin kıymetlı numaralar ol 
yesi olarak güzel bir almanak he· kum.. 

0

1
zumk k. uknbele etti. duğunu anlarsınız. 

. . . b C . f etmış o aca ı m · ... dıye etmıştır. Mat uat emıye 1 
_ Gebe olu olmadığımı an _ Şöyle bir göz attım .. Eger o-

tarafından Selim Nüzhet Beye ter· lamak istiyorsu~uz değil mi? rada gördüğüm isimleri burad 
tip ettirilip Devlet matbaasında D ... k ... b·ır baba aradı _ saysam öyle bir iskanda} yapat 

1 

ogaca çocuga ' 000 
pek temiz ve nefis bir şekilde bas- ... d" rsunuz? yanlışı • ki... İçlerinde topu topu 50, .. . gımı zanne ıyo · 1 zı tırılmış olan 1933 almanağı dun ın· . . ö yö Benim va- frankla kadını a mıya ra 

nız var azıztm m s ·· ·ıı d biri tişar sahasına konuldu. ziyetim gayet açıktır. Evli bir a- olacak en eski ası er ~n . 
11 Bu yıllığın baş yaprağını Büyük ı"'ım var. Bircok sebepten dola- vardı. Hohenzoll~rn aı.lesınde 

· · • 1 1 • I · ş g • . 1 bir Alman preıuı kaydı hayat Gazımızın e yazı arıy e yazıp ım- yı karısını boşıyarak benım e ev- k~ f .... 
zalayıp İstanbul Matbuat Cemiye· lenemiyor. Zaten sevişen kimse - şartile 6000 fbrankgı .ka. ı goruyd~~k .. 
· · · · . .. du. Bundan aş a ı ı gran u , tıne hedıye etmış oldukları resım- Ierin evlenmesme ne luzum var. b. l .

1
. .. A t rya 

· ·· · ır spanya ası ı, uç vus u lerı su~lıyor. . . . Aşıkımla son ~erece sevışıyo - arşidükü, bir Dalmaçyalı kont, 
Gazı Hazretlerını~ hır nutukla- ruz. Halbuki hır kadın kendini bir İngiliz baronesi, vardı. Bun .. 

rından matbuata daır olan kısım himaye icin bir kocaya muhtaç -
1 

h . "d'l Jene-
• . ... arın epsı ucuzcu ı ı er. alınıp almanağın ikinci yaprağına tır. '! a~ıl~n ter~kkılere ragmen ral oğulları, piskopos yeğenleri, 

konulmuştur. Bundan sonra Cemi· cemıyetımız hala kocasız karıla • b. f t attaşesi bir kabine 
Hakk T k B f •·a evlenmemi"- ihtiyar kızlara kırı se. are h .. d' .. .. ucuz u .. yet reisi ı arı ey tara ın· • :r a emı ma sus mu uru, 

dan yazılmış olan mukaddeme ge- karşı insafsız davranıyor. Şunu cuz satılıktılar. Markinin biri 
liyor. da söyliyeyim ki ailem gayet şunları yazıyordu: 

Almanakta bir senelik takvim, zengindir. Düşünceleri ba.mbaş "Ayda bir müvezziin aldığı 
milli günler, mevsimler, bütçemiz, ka bir devrin düşünceleridir. İz- kadar bir para, 500 frank alır • 
postalar, telgraflar, pul tarifesi, divaç dışanında necat olmadığı sam şerefli ismimi size vermiye 
valilerimizin, meb'uslarımızm, se· kanaatindedir. Evlenirsem ha - hazırım. Ancak birkaç ay daha 
firlerimizin, konsoloslarımızın, bam memnun olacak, bana çok yaşıyacağım. En büyük emeliın 
memleketimizdeki ecnebi sefir ve para verecektir. Şu halde bir ko- hastane döıeğinde ölmemek, ve 

konsolosların isimleri, muhtelif ca satın almak lazım. Düıündüm. hususi bir kahire gömülmektir.,, 
beynelmilel müesseseler, dünya Bari satın aldığım kocanın bir Hepsi evvelden zevciyet hu· 
devletleri ve müstemlekeleri hak· de unvanı olsun dedim. Filhaki- kuklarından vazgeçtiklerini bil· 
kında faydalı malumat vardır. ka asalet unvanının eski itibarı diriyorlardı. 

Bunlardan başka memleketimiz- yoktur. Maamafih buna hala e • _Madam düşündükçe ıizden 
de şimdiye kadar çıkan gazetele- hemmiyet verenler çoktur. Bun- fazla istediğime kanaat getiriyo • 
rin isimlerile, Türkiye haricinde dan başka siyasete atılmak isti • rum. Senede 12000 frank biraz 
çıkan Türkçe gazetelerin isimleri, yorum. Meclisin hu devresinde çok, 7000 franga indirebiliriz. 
latanbul Matbuat Cemiyeti azası - muhakkak intihap etmek, ve e - Kadın, defterinde iımimin 
~isimleri ve resimleri, Matbunt dilmek hakkını alacağız.. Fransa- karııaına rakamı yazarak: 
Cemiyetinin tarihi, geçen bir yıl nın ilk kadın meb'usu olacağım. - İndirelim! dedi. 

içinde kaybettiğimiz meşhurların İtiraz ettim: Sonra ayağa kalktı. Bir haf• 
isim ve resimleri, matbuat kanunu - Demokratlık devrinde a • ta sonra için bir randevu mahal• 
almanağın içindeki yazıları teşkil salet unvanı bir muvaffakıyete li tayin etti, çıkıp gitti. 
ediyor. mani olacak bir keyfiyet değil Acaba bir deliye mi, yoksa 

Geçen bir yılın vak'aları hak · midir? bir dalavereciye mi çatmıştım? 
kında tanınmış, sevilmiş kalemle- - Asla .. En sol cenahtakiler Bunu mutlaka anlamak iıtiyor • 
rin makaleleri bütün karilerin lez- bile memnuniyetle beni karşılı - dum. Gazetecinin elinden ne kur 
zet ve alakayla okuyacakları ya · yacaklardır .. Çünkü asalet taba- tulur? Takibat neticesinde Mon 

kasını bırakarak demokratlığa il h il · · b" t ı·ne zılardır. Parnas ma a esının ır o e ı 
tihak etmiş gibi görüneceğim. Ne 

Maarif Vekili doktor Reşit Ga- vardım. Orada bir Amerikalı mu 
derlerse desinler, halk henüz asa- ? 

lip Beyin bilhassa bu almanak için habirle karşıla"nıyayım mı· 
yazmış olduğu "Gazi ve Türk Ta
rihi,, isimli makale hususi bir e
hemmiyeti haizdir. 

Almanaktaki diğer makaleler 
ıunlardır: 

Şimdiye kadar çıkan salname 
ve nevsaller (Selim Nüzhet), 
1932 senesinde siyasi dünya (Ah-

met Şükrü), gezici köy h~caları 
ve kütüphaneler (Yakup Kadri). 
Ölçüler (Salih Murat), Türk spor 
culuğu (Erzurum ııneb'usu Aziz), 

tiyatro hayatımız (Refik Ahmet), 
Musiki hayatımız (Köse Mihalza
de Mahmut Ragıp), Edebi hayatı-

mız (Sadri Etem), Maarif hayatı
mız (Kazım Nami), Makineden 

fikre kadar Türk gazeteciliği 
(Sadri Etem), İnkılap ve halk 

müzeleri (Selim Nüzhet), (itfaiye 

müzesi ve Türkiyede itfaiye teş -
kilatı (Osman Nuri). 

Matbuat almanağının fiatı yal· 
nız bir liradır. 

Resimli Şark 

25 numaralı yılbaşı nüshası dört 
renkli gayet güzel bir kapak için 
de: 

Türk dilinin yüksekliği, Tarih

te bizim hatalarımız, Mayıs gece 
si, Vaaz eden Mescit, Silindir şap 

ka giyen köylü, Vezirin ölümü, 
kitap meselesi ve saire güzel ya

zılarla intişar etmiıtir. 

Jet unvanına bir mevki veriyor. 
Bu sırada gayri ihtiyari bir 

sual sordum: 

- Çok rakibim var mı? 

- Tam 36 tanedir. Uaruma 
kırk cevap aldım. Fakat dördünü 
beğenmiyerek sildim. Bunlar • 
dan biri Fren hapishanesinde 
mevkuf bir mahkum; diğeri tı -

marhaneye hapatılmış bir adam, 
üçüncüsü papa tarafından kont 
yapıldığı halde çok istiyen biri 
dördüncüsü de bir yahudi baro -
nu olmakla beraber mukaveleye 
riayet etmiyeceğe benziyen bir a 
dam .. 

Dedim ki: 

- Yahudi asiJleri olduğunu 

bilmiyordum. 

- On dokuzuncu asırda onun 
cu Sari Lui Filip ve üçüncü Na
pol;on parasız kaldıkça bir çok 
defalar yahudi bangerlere müra
caat ettiler. Parayı kopartmak i
çin birer unvan verilmekle ikti -
fa edildi. Yahudi baron da bun· 
lardan, bir defa görüştiik, bana 
ihtiraslı nazarlar atıyordu. Zaten 
İptidasında bile karısının üzerin
de bütün zevciyet hukukunu tat
bik etmek istediğini söyledi. Faz
la ısrar etti. Nihayet kendisini 
atlattım. 

Kırmızı maroken cüzdanı aç
tı. İçinden birçok vesikalar çı -
kararak &öaterdi: 

Bu sırada bir büyük Amerika 
gazetesi: "Eski dünyanın asille • 
ri ne oldu?,, diye bir anket neı· 
rediyor. Meğer bu ankete cevap 
verenlerden birisi de benim gibi 
b. " ·ı 1 • ' ır ası .,, mış ..• 

Yarından itibaren: 

Evlenecek 
Erkekler 

Tramvayda ayılmıyan 
bir· sarhoş 

Harbiye - Fatih hattında işli • 
yen bir tramvayda bir sarhoş hadi· 
se çıkarmıştır. 

Sadık isminde birisi fazla sar • 
hoş olduğu halde Tepe başından 
tramvaya binmif, sallana, sallana 
gidip kadınların yerine oturmuş .. 
tur. Sadık tramvay içinde olduğu 
nu unutarak oturduğu iki kitilik 
sırada boylu boyuna uzanmış, ken· 
disini kaldırmak isteyen biletçi .. 
ye: 

- Haydi: itine git.. Rahatını• 
bozma. Ben evime gidiyorum, de· 
miştir .. Kontroller de sarhoıa kalk 
maaını ihtar etmişler, fakat sarhO" 
şu kaldıramamışlardır . Traın~af. 
durmuş, işe polisler müdahale :: 
mit, sarhoş kollanndan tutular alı 
tramvaydan indirilmit, ayıltılın 
üzere merkeze ıötürülmüttür. 



1 Kinanusani 1933 

Hey gidi zaman r 
Takvim de, yıl da, ay da, gün de, 

saat de değişti ... 
Yetmişlik bir ihtiyar. Aclr fla • 

liı Efen8i. Babli:sina Muhlis E-fen· 
Bi Berlermiş. Şunlal'm ikisini bir
le tirip Halis, Muiılis. . . . 81mak 
lt1ına gelmemiş. Ben keBdisini 

81le vaftiz ettim. Gayet fHemRutı 
o1au. Gözleri yaşarfü: - Ah! lıu 
terJCip eUi sene evvel iltltmE: gel
seyai; aeai. Halis Muhlis Bey 
Hiütemadiyen söylüyor. 1Jttiyarlr • 
~hı ilCi alameti va'fBrr: Ya: süs • 
ffiaR, yahut g rgır söyleitinek. ~1-
aı Halis MütiJis Bey: 

- ~izitti, bü Y~ni HeviMe He-
im ter•ıiri Clönüyor. Daha akşidn 

olfu Siı:n, öğleğin, saa 12 ! Dur, 
l;ellle, güneş b~tınca 12 ö1U~; di • 
yorum. - Dede! sen ge~~miş 21l • 
ınarun adamısın! • • . . Biye to • 
runlar benimle e~leniyorlar. 

Mektup yazıyorum: Sene 1345 
derdemez bizimkiler kahakaliaya 
baılıyorlar. Bugün ay başı; 8edi
ğimde: - Yok, ayın 14 ü diyör
lar. 

Yolda yürüyorum: Maşallah 
ıokak saatleri çoğaldı. F~lı:at on
lara bakamıyorum. Mesela karan
lık olmuf. Tembel ıaat

0

1ialii 6 da! 
Dairenin birinden çağırıyorlar. 
Celpnamede, davetiyede hep 0 fi. 
renk icadı saat. Bin yıllık Şirketi 
Hayriye bile tarif el erini ona gö • 
re yapıyor. Hüseyin Haki Efendi 
mezardan kalksa da görıe. Hele 
sene, ay, gün hesabına hiç aklım 
erımedi. On üç, on dört gün evvel 
ay ba§lıyor. Heniiz on dördüncü 
asırdayız. Buna rağmen ı 932 di
,.....tar. A,.ıat ~Hteh geliyor, iki 
hafta erken, Sene ise dizginini 
koparmıı, altı asır ileri gitmi,. 
Ekspresler asrındayız. 

• • .. · • · Bizim Halis Bey bıyık 
altından gülüyor. Söylemiyor am-
ma, fikri !U merkezde: İki hafta 
evvelden ayı batlatmak, seneye 
GOO kadar zammederek 1932 -
1933 demek, güzelim saati hıra • 
kıp günü aüneıin doğmasından 
cleğil de öğlenden İtibar etmek ... 
Bunlar züppelik degil de nedir? 
Bu alafrangalrkların manası ne? 
Halis Muhlis Efendi eski takvi : 
ıne, eski &aate biraz müslümanlık 
~fniıi veriyor. Sanki bunların 

ur'anda yeri varınıt gibi. 
._. Efendinin torunu ise gayet 
l't.'lrr • G 

\d:upaı. eçen 24 Kanunu ev • 
;e e i~i. Noel gecesi. beae ile 

d
oru,n, alabalık bir o~ada ıı:id • 

yenilerini almrf. Rum kilisesi bi· 
le yolts: gelmi~. 

Hilliı Muhlis Bey l<öpüreeek, 
lakin, torunu ona: - Heyet il · 
mitideh anlam~zsın lii ! aeai. o -
nun için pelC iletiye giBemiyor. 
Çünkü sonra cehli s rtttr. 

Tektar eaeyim, o gece Noele 
müsaaifti. Torun bey ö münadi -
betle bir çam ağacı teaariKle ço
cukları aavet etrtıit, bir suare ve
riyordu. 

İhtiyarı v fikirlerini bir tara
fa bıraktık. ~rada ~öyle bir mu
havere geçti. Davetliler ara!ınCla 
ço'k çocuklh muhterem bir Yahu-
8i b.ilesi Be gelmitfi. Biri aedi Ri: 

- Salamon efen8i ! fieçen No
el gecesihi siz8e tes'it ettilC. DU • 
şünüyorum. Burası Bir müslüm'n 
eviBir. Noel hazf~ i lsaBın 8oğ8u
ğu gece Cİemektir. üsltimanlar 
Hazreti lsaya Ba iHanırlar .. Hıris
tiyanlarc A:llah oğlu Allb'.H olan 
hazreti lıa, milslUmanl ra göre 
böyle 8eğilse ae g~n peJ< Hüyük 
bit pcygamHettlif. Öna fuUslil -
manlar {RuliullahJ, (Kelimetul -
lah) 8etler. Babası yoktur. Haz -
reti Meryem onu Celfrtıilin nef
fiettttesile Cloğurmti§htr. Bir milı -
!Uman bunlara inanmaisa "ldifir,, 
olur, müslUmanlıktan Berlial çı -
kar. Onun i~in, azizirlt Sa aiiion 
EfenCfi, mtislümatiların Noel yap -
maları Bine münafi aeğiI<lir. Ya, 
siz? Siz ki Hazreti t5aya gelmemiş 
nazarile bakar ve kıyamet gUnü 
aeleeeli: ilt,.e 8HU ~klt!Hftili. Siz 
ki iOOö yıl evvel Mu nam ile gelen 
aClamı haça akhrmışsınız .... Ni -
çin o zatın CloğClugu geceyi tes'it 
e'1iyorsünu~? 

VAK~IT~~-=-~~~~,-=-~~-=--~~~~~~~-=--~-=----~Ss~~=fa~7~ 

Fransad& Sİ 
' Geçen senenın 

siyasi blançosu 
PARIS, 31 (:A.A.) - Saint 

Brice, Le Journal'de 1932 senesi
nin beynelmilel sahadaki bilanço 
sunu yapmaktadır. 

Mumaileyh yazıyor: 
"Almanyaya bir takım fedakar 

lıklar yapılmı§lır~ M. Brüning'in 
çekilmesi ve M. fon Schleicher'in 
iktidar mevkiine gelmesi, F ransn
daki telifi beyin taraftarlarının 
cesaretini kırmamıştır. Zira Fran 
sızmeb'usan meclisinde bu sene • 
nin en son vakiası, beynelmilel te 
sanüde olan iman ve itimadın iz
harıdır.,, 

Saint Brice, sözüfıe Bevaınla di 
yor ki: 

' Fransanın muvafakat etmiş ol 
duğu bütün fedakarlıkların neti
cesi, Almanyarun yen· den bir ta
kım mutalebat serdetmesi olmuş
!Uf. Bu hal, telifi beyin siyasetin
aen yüz çevirmek Clemektir, çüh • 
kU l>u siyaset, ancak asudeliğe av 
deti ve cihanın ihya ve imarı i~in 
itimat hissi ile teşriki mesai edil
mesini temin için mütekabil feda 
karlıklarda bulunmak esasına is
tinat etmesi şeklinde tasavvur olu 
nabilir.,, 

Le 3ournal, netice olarak aiyor 
ki: 

"F ransn, intizam ve asudeli • 
ğin · ihyası için sarfolunan mesa
iye bu sene beynelmilel tensik pla 
ni ile vasi miİ{yasta iştirak etmiş
tir.,, 

1932 senesinin bu plan için ha 
1 

zırlamakta olauğu akibet, hüsnü 
nlyetitt kat't bir imtihanı olacak • 
tır. 

Kö§e ba§ınC:la, mezarlıkların hiza
sındaki Bolulu Halil ustanın kü
lüstür aş dükkanı neden "asri lo • 
kanta,, olsun? 

Bir diğeri: - Asrt? Ne saçma 
kelime! Bu, guya "modern,, mu • 
kabili olacak. Ziya Gökalp iner -
hum §u asri kelimesini ne sakat 
Cfoğurmu~. 

- "Hnrs0 l: limcsi gibi. 
- Evet, öyle. Uikin "asri,, , 

gitgide "môdetrı., ohıybr; "hars,, 
kelimesi k!e sönüyor, "kültür,, o· 
nun yerine geçti ve hakkile geç· 
ti; resmen geçti. 

- Oıt tarafı da var. 
H . '? - angısı. 

-Mefkure. 
- Ha! Mefkure ne oldu? 
- O da soldan geri. Mefkure • 

Nasıl 
:S Dünya hadiselerine bir nazar -
Geçen bir senenin siyasi hadi - ı yarlar verecek bir halde Cleğilaft. 

se)eri çetin mücadeleler ve iktisa Bundan dolayıdır ld, 1932 ıen~ 
di buhran icinde gitmiştir. A.vru- j sinde aevletler tesfihatin terkı 
panın her ~emleketinde fırkala • için konferans nktettiler. Cenev· 
rın hazan kanlı, hazan çok ağır j rede toplnnan bu konferanslaFBa 
neticeler veren mücadelelerinden birçok münakaşalar olclu, fakat 
yalnız Türkiye uzak ve masun 1 bu münakaşalardan henili hiç Sir 
kalmıftır. Cihanın iktısadi buhra şey çıkmamı~tır. 
nı da 1932 senesi~de Türkiyeyi Çünkü konferansa aavet edi • 
pek az sarsmrnhr. Bütçemiz açık len devletler arasında Almanta 
değildir. • • 1 da vardı. Dört tarnfı Clişlerine fia 

Bu sene Türk iktısadiyatı için dar silfıhlı komşularla kapalı & • 
en mühim hareket kontenjan usu ı lan Almanya büyük harpten ıon· 
lü olmuştur. Bu suretle harici ti - ra yalnız 100 bin kişilik bir orSu 
caretimizin tediye müvnzenesi 1 bulundurabilir. Bunu arttıranır, 
muhafaza olunmuştur. Kontenjan silahlt.n tahdit konteransıtıd~ ;v 
sayesinde ithalatımızla ihracatı • Jetlerin bir türlü silahlannı ın .. 1r 
mız arasında bir müvazene bulun mek niyetinde olmaaıklarını go • 
muş, ithalatın, ihracattan milyon rünce serbest kalmak ve istediii 
larca lira fazla olması zararların gibi silahlanmak istediğini bil • 
dan memleket kurtarılmıştır. dirdi. Buna razı olmadılar ve Al· 

Ankarada, büyük tarih kongre- manya konferansı terketti. Al • 
si toplanmış Türk tarihinin ana manyanın çekilmesi konferattır 
hatları çiziİmeye başlanmıştır. kuruttu, yani artık kimsenin ~ 
Dil kurultayı Türk dilini yabancı konferanstan bir şey be1dedll~ 
unsurlardan forisi ve arnbi tasa) yoktu. Nihayet Almanyaya hukük: 
lutundan k~rtarmaya doğru atıl- müsavatı vadediyorlar. f eıliha • 
mı§ mühim bir adımdır. tın bütün devletlerce talidit e~ile 

H · .. ı ti • ceğini söyliyorlar. Fakat bu ıöz • 
arıcı s yase mız .. . 

ler ne dereceye kadar muesaır o• 
Bu sene Mayısta Başvekilimiz 

İsmet Paşanın Moskova seyynha· 
tile Türk • Sbvyet münasebeti bir 
kat Haha srığlamlaşmış, Rusların 
geniş bir surette mali yardımları 
temin olunmuf, İsmet Pa,anın l -
talya seyyalıati de Yunanistanla 
yaapilan itilafın Akaenb: ıiyaıeli
mizC:le lfüsbütUn tarsini ile neHce
lenmi~tir. 

lranla C:la hudut meseleleri hal 
ledilmit, bir mukaveleye Bağlan-
mıştır. 

Nihayet, son günlerde Fransa 
ile aramıztla senelerden beri sü • 
rüricemede kd an borçlar mesele
si de halldilmiş bulunuyor. Tür -
kiye - Fransa eski Osmanlı im • 
paratorluğuna ait borçları iki ta· 
rafın menfaati:ıe muvafık bir te
kilde halletmiştir. Türkiye 107 
milyonluk borcunu 8 milyona in
dirmiştir. Fransa tahsili mümkün 
bir parayı mukaveleye bağlamış-
hr. 

lacak, malum değil.. 

ingilterede 
Geçen sene lngilterede mühim 

hareketler oldu. İngiltere müıtem 
lekelerile yaşıyan bir devlettir. 
Halbuki bütün müstemlekeler in· 
giltere ile bağlarını çok geytet· 
mişlerdir. Bir çoğu istiklal dava· 
sı peşinde koşan mücahitlerle ha· 
rekete getirildi. Bunu İngiltere 
nazari itibare alarak bütün dö • 
minyonların murahhaslarile bir 
konferans topladı; bundan bir 
ıey çıkmadı, bir ikincisi toplan • 
dı. İngiltere dôminyonların arzu
sunu }•erine getirecek olursa he • 
men hemen müstemlekeİerİe ala
knsı kalmıyacaktı. Londrada bir 
üçüncii konfrnns toplandı ve bu 
konfernnsta Hindistana çok vi.ti 
hnklur verildi. Fakat Hindistan • 
da ahalinin eltıeriyeti bunu da 
kabul etmiyor, daha raı1a halt 
istemekte devam ediyorlar. 

Fransada Dünyanın vaziyeti 
Fransa geren ıene yeni bir inti 1932 senesi cihanın ııkıntı için :r 

hap tecrübesi geçirdi. Ve ekseri• de, parasızlık içinde kıvrandığı 

d yeti sollar kazanc'.lı1ar. Bunun ü • senelerin dördüncüsü ür. ~ . j 
Harbi umumi sonunda başlıyan zerine mevki iktidara radika be et ı ~·· k 1,. ~ 

"a .una ~§aya ba~ladılar. 
. t• Muhlis dede: - Og~lum 

şu muaı" ' 
rman saatini, §U müslü -

~ank~f~ arını bırakıp kafir saati • 
nı a ır ayl 1 ıo , ' .... arını a mak haktan reva mı? 

Toru~ \oat\at edemedi. Dede -
sıne çıkı~ır bir <!ille. 

- ıiüyuk ~ '-' · _ 
J.ıt.:. .. , •• a baoacıgım, ~edi. 
·musıum n ıaati • ~ . 
. R m XB , ezanı ıaat dedı-

l!?. ~,.u "bantın) ıaali~ir. 
musıultian taRt\ritnı b C1 
<ta Ruffi ifôr'todoka) ıur.1~ u~~ 

- Efeh<lim ! Biz o geceyi haz -
reti lsabm Clo~du~u gece C:liye 
tes'it etmiyoruz. 25 Kanunu ev -
vel rıecestnae, l<iitfei arzın her 
tarafında, çocuklara eflentiler ter 
tip e<lilfr. Çoc kla~ pabu~larını 
8cağın içine ltorlRt. Clice boylu, 
boyÜ h uz s Ut 1 tiy r 
p pa Ntfol k:irlatiH, buzlt.hn i~:n
<leh çtJbır, lfacataHlan çötdktafa 
hediyelerini atar. Ebim YahuCli 
çocukları hıristiyan çôctiklannin 
l>u şeta~etini görUp ona İ!tirak 
etmezlerse Cludaklatlnı bükecek -
ler. Önun lçincUr ki Y aliütU lle
ı:ıi de, son zamanlarda hu cüm -
btlşe iftirak e ti. Dirit Si yortu 
\>eynelmHet bir yortu, bir çöc\1k, 
e~lertce, hediye li~yramı olChl. 

Halis Muhlis Efent:li canlanch: 
- Demek ki 1~32 tlazreti !sanın 
nıiladındahberi geçen ıenelerClir. 

- Evet, efenCli hazretleri. 
- Öyle ise ah!ıyoruih. Hazre-

tı !sa da hak peygamBerdir. O -
nun miladından seneleri saymak 
gtlna!i de~ildir. "usüsile ~rabi 
'aylar ...... 

Torun bey: - Ne dein k isH • 
yohk\n, hüyüJı: babi '! 

- Demek 1etiy6rum td A\-ahi 
aylarm ~~i iie kuyuya inilme:ı:. Ya 
ni ahı tan \>a2an tem~ui% aıca
ğina tesaduf ediyor, bazan, bu >se 
nelri ~ibi Kln\lhu ~aniye! YaV'aş 
yAV'a' ,Ye Üik\e.\/e ak~rrn elJİyo'f. 
Teveldteli ef1İ: !ier }ey "Asri,,. 

nin lugat manası gayet kötü. A
ğızla söylenmiyecek derecede l<ö
iU. O kehmede "ideal,, e mün.ka
lip olmakta. lakin ideal <le he 
müptezel oldu! ideal, kitap1arm 
decliklerine göre, hakikatte olmı -
yan, yalnız tasvirde, hayalde o -
landır. Yükıek bir mefhumdur. 
Bununla beraber "ideal ayakkabı 
yamacrnı,, , "ideal boza,, , "iClenl 
paça,, ...... gibi tabelilal' g"orü • 
yorüz. 

~ . d yalistlerle Heryo kabb\esi ~ti. 1>uhran 1929 senesin e azıtmıftı. b 
1932 de son hadde varmıştır. Fakat Franıada Ameri Ya 

Bu suretle işsizlik, sefalet ço - harbi umumiden kalan b6rç1ah • 
ğaldı ve neticede müfrit te - m verip Verırtemek hütUaünda 
mayüUere yol açı!dı. Bir çok mem hltitereddit idi. ıs K. 'evvefc:le ~ 
leketlerne sefnlete ınnhküm ola:ı sit zamanı gelmişti. Milyi~ • 
insanlar kt>münizmden medet rnerikaya gönderecek o1ii ftan • 
\ımdufa't ve neticede hukU • sa çok darda katacnkb. 66'\t!~ • 
ttıetlet-le bunlar iarasında ,~d - mese Atnerlka ~'e aralan ~ • 
detli bir mücadele hat gcb • caldı. Bu uzun bir müzak~ ve 
terdi. Bu mücadele hala de • nıünakaşaya zemin !oldu. i'6. • 
vam ediyol'. Neticenin ne olaca - yet Heriyo kabinesinin Am~· 
ğıcla pek malum değildir. Bir çok ya borcunu vereceli i.nli!~ 
memleketlerde komünistlerin niı- k bineye -ademi liti.ma\ W}'i "terıl 
fuz sahalarını ~eni lettildetini di. Yerine Boncolır kaN~ i"Ç· 
göriiyoruz. Fakat buna mukabil i ti. Bu k bine~~~ karaYI ftewt.i~ te• 
aşın milliyetperverlik te ltomü _ ı beUul' ctmemış'tir. 

~ ~ taKvı.mıaır. 
~! saa e1ı tecl OYııunaa~i aa e'n 
KU la maiıar ı. Ezan\ saal kıh&e 
ıaa ~dil"'. 

'ta vin'ı:e ge ince onu da R hı 
İ:ayserı 2ama\11nda İcat e\nı tu 
~dı a \ıa a ~ulien a'k~, a;!ı::: 
İ.\'eY'et ibi\indei\ ahlanıazsı'n ki • 
.ıin 2ahal ereyim. Bu akvırn 

fln saa ya Tı,\ıd\r. Gl'egotre 11 ~ 
ıninde bir papa bu takvimi onar\

. J\ıi1 d6frlııu o. ''Ru~?,, eni-
e kVWiı k~ ya Tı,, ''e~ıJe)Jı. 
~,, ~eı\We'l\i lji e \t~. ~ 
dünya, bu a.ırda, ~ WM.wn 

sli Wntlura ~ağAz,sr, m lfa~
ka1, asri ~eVbel-, a \i ıin~a. 

"" • 1, 

"aha M°n1'\ii ey §O zemin Ü· 

%eYme lendi lt'e'i\e\he Qlı{~lWa 
~un, ••ı; 'rl',, ha~s'i ü.ze~ne çök 
~er !~eWa\. l\J-: 

-tfil\l ıiAYt 'ir ~I 

..••.. t:Vet, hıefht\mlan ve 
kelimeleri kP.paze etmese ne \>ü -
yük bir meyil var! Daha bunun 
gibi nice ve nice kelimeler rnana
lanndan öteye geçti. Muhit, mm
taka, lüks, scciyye, mesela: Ne -
Yeden g'e!iyoraun? Ayvalık muhi
tilıden. NeC!'en Ayvalıktan değil 

e, mufılt~n'clen? .,.(Sytiyene IO"l'l~
nız size cevabım veremez. Her 
külüstür sene ltiküstür, efendim. 

He.lis Muhlis Efendi, Noel a -
ğacının kar§ıısında bu söderi din
liyordu. 

nizme kaı ft cephe nbnışhr, bil . Bir bu' fü;a ve tahnıti\ 
hassa Almanyada. .... 1932 sencGır.İ bütün dünya 'mit 

Bd hale bir de devletlerin bi • hiş buhranlar, i1:\itadi mü§~~ 
ribirine ltar§ı emniyetsizliği in:Z::- içir.de gP.~:rc!i. Bu iktuıad'i ~ 
marn etmiştir. Avrupadn hiç bir ı l:.t siyasi ım~ı'klı'klar mücat!ele· 
devlet ötekinden emin değil .. Bu, Lr doğurmu~tur. Fa'kat üml\ ede-

sı\~b~arın bud~tsuz ir §e'ı:ilcle 1 ~il~riz ı:i en hnc1 ;e ~araret~ ~v 
şogaltılmasmı ıntac c~iyor. 'Hal - ı-mı gcrıren 'bo mut'ku~ah &unruz 
bu'ki milletlerin bütcesi orduya deki ıene 'biraz da'ha bu&ut ve ra 
~Ya•nm•ya, hava fil~\arına mi\· 'ha\ t.kip edece'klir. 



Sayıfa 8 

Y11~a31 f ııen&esi 
Yahut 

Karagözün 
sarhoş uğu 

- Yeşil Hi!Alcılara -

Hacivat - (semaisini okuyup ra hana eksik verdiniz! 
tekerlemelerini yaptıktan sonra) Oğlu - (Sevinçle) Anne gali-
Haaay hak! ha babama birinci ikramiye çık· 

1 
Karagözün karısı - (pençere· 1 mış ! 

den): Gel de şu bizim herifin ha Kadın - (Hiddetle) Ona asıl 
line bir bak! birinci ikramiye şimdi ayıldıktan 

Karagöz - (Pencereye baka - sonra çıkacak! 
rak) Hayırola hemşire H., ne var Karagöz - Ulan.. Hacivat .. 
yine ne oldu? Nerdesin be!.. Sen de bu gece ... 

Kadın - Ne olacak Hacivat Bizimle beraber olmalı idin be! 
Çelebi! Dün gece gene sabaha Karısı - Kalk hak, Hacivat 
karşı bekçiler, karga tulumba ge- gelmiş, kapıda seni bekliyor ! 
tirdiler eve! Karagöz - (Gözlerini arabya-
. Hacivat - Vah, vah, vah, vah! rak) : Garson, gel bak şu hesa• 

Desenize hu külhaninin bir türlü ha! 
adam olacağı yok! Acaba, dün Karısı - (Karagözün yakasın 
gece nerelerde imiş, kimlerle be· dan silkerek) : Utanmıyorsun de 
rabermiş? ğil mi hu halinden? 

Kadın - Bilirmiyim, Hacivat Karagöz - Bırak ulan yakamı, 
Çelebi, bilirmiyim? Yılbaşı diye yoksa şimdi masaları alt üst ede· 
kim bilir, ne cehennemlere gitti, rim ha! 
ne zıkkımlar içti, ne haltlar etti? Karısı -(Pençereye koşarak) 

Hacivat - Ne diyelim H. kar· Gel Hacivat Çelebi gel, gel de şu 
deşim, Allah ıslah etsin! maskaranın halini bir gör! 

Kadın - Onun ıslah olması Karagöz - (Gözlerini biraz 
geçmiş al·tık Hacivat Çelebi, ma· daha açup yatakta yarı doğrula .. 
li!ma,. kırkından sonra azan tene- rak): Yavaş ulan Hacivat ... me -
şirde uslanır derler. zeleri .. devirirsin! 

Hacivat - Nerde şimdi kendi- Hacivat - (Odadan içeriye 
si yatıyor mu? girerek) Vah Karagözüm vah, 

Kadın - Hem de ne yatış gör bu ne hal ayol, hu ne hal? İnsan 
seniz! Bacağından sUrükleseler hiç bu kadar içer mi? 
duymıyacak hazreti tulum! Karagöz - (Tekrar yatağa dü 

Hacivat - Bari şuna Hacivat şerek): Ben .. içmedim .. içirdiler .. 
celdi, seni çağırıyor diye bir ses· Hacivat - Kimlerle beraber -
lensen iz bakalım, belki uyanır! din dün akşam bakayım? 
Kadın - Hiç zannetmem am- Karagöz - Şey .. dün akşam 

ma, hatırınız için bir sesleneyim! mı?.. Hangi dün akşam be! .. 
(Pencereden çekilir ve biraz son· aaay .. gönlüm bir tuhaf olmaya 
ra Ka .. agöze seslenir) : başladı .. Acaba cüzdan nerede 

' lu! •• Hu!.. Efendi! .. Efendi!.. benim? .. Ay başım! .• Aman ben 
Kör kütük Efendi! .. Hazreti tu • fena oluyorum ... (Gözlerini kapı 
lum Efendi! .. Boyu bosu devrile· yarak): Susturun çalgıyı be! .. 
si efendi! .. Hay efendiler götüre· İşkembe çorbası mı?.~ Siz buy· 
si Efendi!.. Ayol sana söyliyo • run, ben yemem!.. Ah anacığım 
ı:um, rakı fıçısı herif.. Yoksa öl- ölüyorum.. Ah karıcığım nerde • 
dün mü meyhane miçosu?.. Hey sin?.. Ah canını sevdiğimin ..... 
bizim köylü!.. (Hiddetle) Hay · h d "" 

evı... a canına yan ıgımın ..... 
yattığın yerden bir daha kalka • sıcacık yatağı!.. Bırak ulan .. ben 
maz ol emi !. yürürüm .. sen kendine... bak!. ... 

Karagözün oğlu - Anne, ku· Ah eve bir atsak kapağı! .. 
lag"" ına çöp sok kulağına, o vakit A h · man .. aman.. aman .. a mı· 

kalkar! dem!... Ölüyorum! .. Gönlüm bu • 
Karagözün kızı - Geçen sefer 

ki gibi bumuna kırmızı biber püs 
kürelim ki uyansın ! 

Karagöz - (Homurdanarak) 
Oynamayın ulan! 

Kızı - Bak, kırmızı biberi du· 
yunca nasıl uyandı ! 

Karagöz - (Yattığı yerde, 
gözler kapalı ve homurtulu bir 

sesle): 
Kal ... bim ... de ... o.. el... ler .. 

ne derin... yaaaaa... yaaaareler ..• 
aaaçtı! 

Karısı - Açamaz olaydı. Han 
gi ellermiş bakayım o senin kal -
binde yaralar açan pinpon herif? 

Karagöz - Yattığı yerde göz 
ler kapalı. gerinerek) : Ben İç • 
nıem... artık.... ben tamamım ... 
içmem valla! .. 

Karısı - Zehir zıkknn iç, son 
içiş in olsun! 

Karagöz - Kalkalım artık .... 
Geç oldu... Sonra evde karıdan 

mariz var! 
Karısı - Marizi biliyorsun da 

bu hale gelinciye kadar ne diye 
içiyorsun? 

Karagöz - (Gene yattığı yer
de gözler kapalı) : Tam bir mil
yon.. bir milyonun onda biri on 
bin .. Jey .. pardon yüz bin .. yüz bi 
ni be, ki~iye taksim edince.. Ba· 
na eksik verdiniz .. Bin üz li· 

lanıyor.. ölüyorum ... 
Kadın - (Ellerini 

rak) : Yarabbi, nedir 
çilem! 

. 
uğuştura • 

benim bu 

Hacivat - Kollarına girip ba
ri aşağıya götürelim! 

Karagöz - Takse anlamam .. 
ben.. pazarlıkla götürürseniz.. gö 
türün! .. 

Hacivat - Yeşil hilalcilerin 
kulakları çınlasın! 

Karagöz - Ah, ölüyorum .... 

Kadın - (Yumuşayarak Kara 
gözün kulağına eğilir) Yahu, li
mon istermisin, limon getirelim 
mi, sana limonata yapalım içer· 
misin? 

Karagöz - Hatır için .. Bir dub 
le daha... içerim ! Amma meze 
yemem artık! .. 

Kadın - (Tekrar hiddetle) : 
Zehir zenberek iç! 

Karagöz - Bir turşu.. suyu .. 
şey olsa.. bana bir turşu suyu ! ... 
Ah, ah... tıkanıyorum.. gönlüm 
fena bulanıyor ... 

Hacivat - Bu da eğlence ha! 
Bu da yılbaşı saf ası değil mi? 

Karagöz - Aaaah ! Ah! Dok
tor yok mu? Ölüyorum ... Dokto • 
ru çağırın! 

(Tam bu aralık hızlı hızlı kapı 

VAKiT 1 Kiinunusani 1932 

Cenubi Amerıkada .................................................... 

(""'"'''"''"'"'" ..................... 
1 
Hala es"rlik devri, kiralık 

mah uslar var ! 
Kanunusani 1933 f Seı-mavedarlar hapisaneierden aldıkları adtJ.mları istediği 

ff gibi kullanır, ıs erse öldürür ! 
~ Bir Fransız gazetesinde gördüğü- [ hapsedilirler. Arazi sahipleri b&ı 

müze göre cenubi Amerika hük:U- adamların tabi olduğu ceıaY1 

metlerinin ekserisinde zencı ve hükumete tediye ederler; ve on '" 
beyaz mahpuslara yapılan fena ları çiftliklerinde bu parayı sayi 
muameleler hakiki esirlik devir - mukabilinde ödeyinceye kadıLJ' 

;: 

~ Buyük harpte tek başına 
~ ~1 düşman tavvare~i 

- )erini hatırlatıyor. çalıştırırlar. Kaçmıya teşebbiit 

~ dfi~ilrmüş olan meşhur 

) Ri;~k;h;;;;~, 
ın harp haııratı 

Nakleden : fa -f.1°ıııııı111111 11ıııırıııı1111ıııııı1111ıııııu111111ııııııı11111111ııı1111111ııırııııı~ 

Hindi~tanda menfi 
mukavemet 

BOMBA Y, 31 (A.A.) - Eya -

let hükumetleri, icra kuvvetine 

menfi kuvvete karşı mücadele et

mek çarelerini bahşeden bir takım 

kararnameler neşretmişlerdir. 

Bu suretle memlekette sakin bir 

hava vücude getirilebileceği ve hu 

sayede gürültüye meydan verme

den mütasavver yeni ~lahatm ko 

layhkla ithal edileceği ümit olun

maktadır. 

Asir isyanı 
Londra, 31 (A.A.) - Mekke 

hükumeti tarafından neşredilen 

Londraya gelen resmi bir tebli
~-e göre ibnio ~udun askerleri A -
~ rde çıkan isyan harektini tama • 
mile bastırmışbr. 

Bu isyan merkezi Asir eyaleti
nin en mühim şehirleri olan Y ezan 
ve Sabia idi. 

Asiler itaat ve teslimiyet göster
mşlerdir. Asirde şimdi sükun hü
küm sürmektedir. 

Zeplin seyahatte 
Marsilya, 31 (A.A.) - Doktor 

Eckner, Felemenk Hindistanına 

gitmek üzere Felemenk bandıra· 

h Balderan vapuruna binmiştir. 

Doktor Eckner, Felemenk Hin
dsitaniie Friedrishashafen arasın· 

de zeppelin balonları vasıtasile 

muntazam bir servis yapılmasına 

imkan olup olamdığını tetkik. ede
cektir. 

koşar ve bir saniye s~nra telaşla 

gelir) 

Kız - Anne, bir polis gelmiş, 

babamı soruyor. 

Kadın - Ne? Polis mi gelmiş .. 

Dur bakayım, ne istiyor. (Pen

çereye koşarak) : Ne istiyorsunuz 

efendim? 

Polis - Efendi ayıldı mı? 

Kadın - Ne yapacaksınız? 

Polis - İfadesini alacağız da! 

Kadın - Ne ifadesi imiş o öy-
le? 

Polis - Ken.disini bekçiler sırt 

layup buraya gP-tİrmeden evvel 

kendi evime giriyorum zannile 

imam efendinin evine girmiş te .. 

Kadın - (Göğsünü döverek): 

İlahi Hacivat Çelebi, bir şeycik· 
ler demem, vaktile bu herifi be • 

nim başıma sardığı için senin 

kaynanan olacak karı Allahın • 

dan bulsun! 

Hadise Filorit hapisha - edenler hükumet tarafından "e 
nesinde yatmakta olan Artür Moy· ya patronun miisellah adamlar• 
fert isminde beyaz bir delikanlı - tarafından tevkif edilerek tekrar 
nın öldürülmesile meydana çıkmış çalı"'tığı mahalle iade edilirler· 
hr. 

Bu adamı hapishaneden kaçma 
ğa teşebbüs ettiği için tahta bir 
çerçevenin ortasına ayakta olarak 
bağla .. nışlar. Oranın tahammül e
dilmez cehennemi güneşine ma · 
ruz bırakmışlar. Adamcağız bit· 
tabi mütemadiyen güneşin şid • 
detine dayanamadığından öl • 
müştür. Hapishane gardiyanı hu 
tarzdaki hareketile mahkumun 
vefatına sebebiyet verdiğinden 
mahalli hükumet tarafından şüp
hesiz tecziye edilmiştir. 

Fakat hükUınetin bu gibi hadi
seler karşısında gevşek hareketi 
hatta bazı esbaba mebni müsa • 
mahakar vaziyeti bunların teker 
rürünü mucip olmaktır. Mesela 
Tüccarlar ve sanayi adamları ha
pishaneye müracat ederler muay 
yen bedel mukabilinde mahpus
ları kiralarlar ve bu adamları İş· 
lerinde kullanırlar. Bazı müteah
hitler bunlara yol yaptırır, bazı • 
ları pamuk tarlalarında çalıştı • 
rırlar. Ekseriyetle mahkumlar kul 

lanıldıkları müesseselerde pek za 
limane muamele görmektedirler. 
Burada müteahhitlerin çoğu ka • 
ha ve hoyrat adamlardır. Mah • 
k:Umları önüne katar, bir elinde 
kırbaç diğer elinde tabanca. U -
zun bir yolculuğa çıkarırlar. Yü
rümekte aciz gösterenleri yolda 
kırbaçlar daha olmazsa tabanca 
sile tepeler. 

Bu vaziyetten kaçınmıya te • 
şebbüs eden bir mahkumu ölüm 
karşılar. Müteahhit, hastalıktan 

anlamaz. İşinde her ne sebeple o 
lursa olsun tekasül gösteren mah 
pusu öldürünceye kadar döver. 
1863 senesinde, yani zenciler 
hakkındaki esaretin henüz kaldı • 
rılmadığı zaman esirler bu mah· 
pusların gördüğü ağır muame
leye tabi tutulmuyorlardı. 

O zamanlar esirler parayla 
satın alınırdı. Sermayedar esir
leri almak üzere koyduğu ser • 
mayeyi itfa için esirlere iyi mu· 
amele etmek mecburiyetinde ka
lırdı. Bunları lüzumundan fazla 
çalıştırmazdı. Hastalanınamala • 
rına dikkat ederdi. Hastalandık -
ları zaman tedavilerine ehemmi· 
yet gösterirdi. Fakat şimdi mah • 
puslar yalnız kiralandıkları için 
bunları istihdam edenlerin hiçbir 
şeyden korkuları yoktur. Bunun 
için onlara lüzumundan fazla iş 

gördürmek isterler, bu zavallı -
lar bittabi huna tahammül ede -
meyip ölürlerse bunların yerleriM 
ni diğer mahpuslar doldurmak • 
tadır. Sermayedar hükumete kar 
şı bunların ölümünden mes'ul 
değildir. Kiraladığı mahkUmla • 
rın adedi azalınca hapishaneye 
müracaat eder, istediği kadar 
mahkum kiralar. 

Ziraat erbabı, tarla, arazi sa~ 
bipleri işçi bulmak için daha 
başka vasıtalar bulurlar. Bt\zı 
zenciler nakti cezaya mahkum o-

Mahkum tediye edilen cezayı sa· 
yile ödese bile patron onu salvet 
memek için birçok sebepler, be • 
haneler ical ederek daima borçlıı 
vaziyetinde gösterir ve daha faz• 
la bir müddet ıçın çahştırmıya 

icbar eder. 

Hatta bazı azılı patronlar a• 
mele:;iz kaldıkları za-:nan bir ta"' 
kım vesile!erle kabahati olmıyaıı 
zencileri tevkif ettirirler ve bu sıı 
retle bunlardnn i ..... f,, :le yolunu 
düşünürler. H .. F.. et, o zaman 
bunk•a ya ~'.ı y hap'ste yat'" 
m lar nı, yahut mevzuu bahit 
patron!ln tnrfo., n a ayda otuz 
lira m".aşla pumuk ekmelerini 
teHif eder ve bu veçhile araların 
da bir itilaf çaresi bulur. Bu nıu· 
hitte yaşıyan bir adama ayda o• 

tuz lira kat'iyyen kafi gelmez. hı 
sana ancak sefiline bir yaşayış 

temin edeb"lir. 

Nevyork Vorl gazetesinin 
muhbiri mösyö Lipivak tarafın • 
dan zencilerin maruz kaldıkları 
ağır şeraiti bütün tafsilat ve fo • 
toğraflarile gösteren bir kitap 

yazılmıştır. Muhbirin anlattığı .. 
na göre bu adamlar bir grup hı" 
linde çalıştırılmak üzere tekeı·l()k 
1i demirden büyük kafeslere "ah 
şi hayvanlar gibi sokulurlar. 

Hepsi yekdiğerine ağır zin '" 
cirlerle bağlanırmış .. İş başındı\ 
hepsi ayni hareketi yaparak tatıl 
bir ahenk tahtında çcılışınıY~ 

mecbur olurlarmış. içlerinden 
birisi kazaen diğerlerile beraber 
ayni hareketi yapamadığı tak • 
dirde zincirler diğer arkadaşlart" 
nı fena halde yaralarmış. Pe~ 
bayağı ve pis yemeklerle iaşe t' 

dilirlermiş. Bunlara tah~is ediletl 
müessesatı sıhhiye pek iptidai 
bir haldeymiş. 

iklimin fevkalade ı,ıcakhS1 

dolayısile sık sık banyo abnıJı 
sıhhi şeraitin muktezasından ol' 
masına rağmen bunlara banyo i• 
çin müsaade pek seyrek verilr11İt 
ki bu bicareleı·in ömürlerinin bit - ' an evvel yıpranmasına sebep o 
lurmuş. 

Çamaşır değiştirmeleri de pe1' 
uzun bir zamana mütevakkıfnııt· 

Bunlara nezaret eden gardi • 
yenler ekseriyetle beyazdır 11e aı 
çok okuyup yazma bilirler. Neıı· 
retleri altında çalıştırdıkları b~ 
mahpuslardan birisi bir hata Y"ı 
parsa gardiyen tarafından d""rb
yaptığı hata ile kıyas edilentİYe• 
cek bir sekilde ve zalinıane ~ıı
kabele gÖrür. Elinde bulundur ıı• 
g ... u kırbada mahkumu bayıltıııcJ'" 

- r 
ya kadar döğer; sonra elini a'/ 
g ... ını bai!lıyarak güneşin kı:ıl•tl 

=> ce· 
hararetine bırakır. Amerikayı. j 

nubide en ağır ceza k~.ba~atl~ .. 
güneşe maruz bırakıp oldurPl 

tir. .. 
Hulasa bu muhitte mahkU111 J 

.. ··1 • mu"'ıuele•, ra reva goru en esır Ç" ,ıe-

insanlık için bir şin olmakta 
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Kazanan numarala ın a y • 
nı sene Po onya 

500000 lira 

29202 
200000 lira 

37571 
100000 ira 

24339 
50000 lira 

24479 
3(1000 rra 

2556 
20000 ira 

33331 
150 O ı·ra 

20435 

40785 
47876 

4 

115 
667 

1088 

1449 
2193 
2795 
3042 
3308 
3675 
4649 
5203 
5459 
6022 
6755 
7211 
7985 
8177 
8552 
9155 

9734 
10129 
10"" '8 toooo lira kazananlar · ıc. . ) 

791 
3917 

ss15 
72.85 
9726 

11475 
15172 
15872 
16638 

• 18716 
20356 
21688 

24704 

26145 
27596 

29068 
33277 
34157 
35768 
37410 
393('0 
41953 
43683 
45606 

47576 
49728 

1522 
44621 

4391 
14911 

22524 
33673 

841 
4643 
8352 

14406 

16365 

20272 
27782 

IDOll 
31548 
34231 
38186 

2388 

3986 
5876 
8448 

9870 
11962 
15481 

15889 
16785 
18738 
20927 
21760 

2-ı12s 
26955 
27637 

29679 
33371 
34824 
35767 
37417 
40877 
42574 

44888 
45835 

47723 
9355 

2525 
5049 
6279 
8780 

10550 
13133 
15513 
16537 
17987 
18845 
20952 
22398 
25207 
27181 
28432 

30347 
33731 
35346 
36995 
38299 
41005 
43022 
45078 
46219 
48697 

35468 

8000 Jlra 
20118 26424 

5000 lfra 
10558 
20669 

11435 

35348 

3000 llra 
4313 4531 

16250 16361 
254o1 25764 
41479 48317 

20oo lira 
1245 

5176 
12342 
14785 

16914 

21148 
28740 

I0186 

32518 
26221 
38417-

2205 

5628 
12957 

15398 
17054 

24024 
29427 
30275 
33263 
37358 

38513 

3892 11512 
5451 11824 
6855 12054 
9401 13512 

1os10 13738 
14507 13988 
15737 14683 
2488 

18399 
1944-8 

14760 
15149 
15510 

21189 15842 
23282 

26377 

27451 

16973 
17628 
18090 

28 93 18333 
33234 19488 

34177 20200 
35451 ~0402 

37060 20469 

39108 21080 
41570 21597 

43290 22124 
45436 23100 

46256 23225 
49417 23899 

40220 

11823 
35529 

24351 
24808 
25538 
26235 
25971 
27476 

27924 
28953 
29930 

30361 
30750 

10050 31108 
7628 31797 

32250 32421 
33115 
33918 
34412 

2589 34759 
5771 "35639 

13393 36399 

16338 37398 

17354 37986 
26551 38476 
29895 38923 
30729 39350 

33705 39558 
37680 39954 

38677 40116 

40816 41761 
49355 

1000 Ura 
7 

502 
701 

1108 

1905 
2372 
2888 

3098 
3311 
4154 
4680 
5304 
5802 
6067 

6834 

7594 
8010 
8294 
8878 
9256 
9779 

10192 
10356 
10:>39 
11578 
11880 

12221 
13537 
13782 
14065 
14641 
14876 
15262 

15526 
J.588& 
17016 
17902 
18100 
18107 
19707 
20246 

20403 
20702 
21092 
21686 
22350 
23121 
23246 
24198 
24388 
25071 
25583 
26260 
27041 

27549 
28548 
29297 
30079 
30476 
30798 
31146 
31907 
32963 
33385 

34298 
34437 
34218 
35864 
36679 
37424 

38250 

38482 
38974 
39414 
39563 
39983 
40143 

21 
sıı 

760 
1182 

1911 
2467 
2840 
3114 
3316 
4476 
5026 
5420 
5926 
6241 
7011 
7877 
8011 
8453 
8910 
9319 
9804 

10207 
10415 
11039 
11595 
11993 
12704 
13610 
13848 

14181 
14678 
15132 

. 15401 

15762 
169J7 
17191 
17907 

18147 
18682 
19821 
20303 

20434 
20723 
21269 
21329 
22710 
23149 
232$2 
24218 
24571 
25140 

26158 
26508 
27440 
27686 
22579 

28841 
30149 
30488 

80859 
31221 
32297 
33031 

33432 
34305 
34573 
35353 
35975 
37122 
37494 
33341 
38545 
39202 
39450 
39728 
40044 

40173 

44921 40869 
41121 
41557 
42105 

40713 
41123 
41568 
42198 
42869 
43558 
44171 
44456 
45330 
'15596 
46379 
47597 
48148 
48658 
48998 
49419 
49815 

40850 
41271 
41744 
42369 
42975 
43704 
44227 
44549 
45477 
45875 
46657 
47653 
48169 
48735 

40918 
41347 
41996 

42819 

iktısadi buhrana HilkO.metl Almanyayı 
protesto ediyor 

75 42820 

bu sene çok sebatlı 
gayretler lazım! 

43001 
PAR1S, 31 (A.A.) - Lebrun'e 

43740 yılbaşı tebriklerini arz için sefi~ 
44885 ler bu sabah Elysee sarayına git-
44628 mitlerdir. Papa vekili, bu müna-
45487 sebetle meslekta,ları namına bir 
46016 nutuk irat ederek iktrsadi buhranı 
46977 bertaraf etmek için daha uzun ve 

47895 sebatlı gayretler aarfetmek lazım 

Varşova, 31 ( A A. ) - Harİ• 
ciye nezareti, mevcut muabede
lerin tadiJi ve yeniden tetkiki 
hakkında propaganda yapmak 
maksadile geçen çarşamba gü· 
nü akşamı bir müsamere tertip 
etm"s olan Alman radyosunun 

. 
512 43422 

Lehistaa aleyhindeki bu hare· 
kelinden dolayı Alman hariciye 
nezareti nezdirıde protestoda 
bulunmaya Berlindeki Leh orta 

847 43788 
1374 44442 

2003 45088 
2494 45538 
2992 46087 
3305 47038 
3378 48109 
4576 48467 
5098 48865 
5476 49365 
6005 49786 

geleceğini söyledikten sonra bu 
48320 

gayretlerden müspet semereler hu 

elçis ni memur etmiştir. . 
Diğer taraftan Leh radyo şır

keti de mevcut mukavelenin 

49166 
49555 

49942 

48774 sulü, buhranı izale eserine bütün 
49182 devletlerin mutlak bir sükun ve 
49752 emniyet içinde iştirak etmelerine 

bağlı olduğunu ilave eylemiştir. 

ihlalinden dolayı A man telsizi 
nezdinde protestoda bu unmuş· 
tur. Bu mukavele mucibınce Leh 
ve Alman telsiz şirketleri başka 
bır meml~ket aleyhinde her 

6698 
7160 
7886 
8152 
8462 
9133 
9691 
9956 

Yıl bası 
' 

Talilileri 
Dün geceki Tayyare piyango -

sunda ikramiye kazanarak yeni 
yıla zengin olarak giren talililer • 
den biri Aksarayda Muratpaşa ca
mii yanındaki evde oturan eczacı 
yüzbaşılığmdan mütekait İsmail 
Beydir. Bu zatın be§ lira vererek 
aldığı 29202 numaralı bilete yarım 
milyon lira isabet etmiş, İsmail 
Beyin hissesine yirmide bir oldu
ğu için, 25 bin lira düşmüşütr. 

10253 

10910 
1140ô 
11705 

12042 

13186 
13717 
13873 
14507 

14689 
15137 

15409 
15766 
J&US 

17377 
17970 

18325 
19048 
20132 
20359 

20165 
20839 
21314 
22087 
22938 
23211 
23477 
24228 
24698 
25337 
26228 
26828 
27463 
27809 
28767 

İsmail Beyin biletini satm aldığı 
bayi dün gece bir otomobile atlı
yarak doğruca Aksaraya gitmiş, 
taliliye 25 bin lira sahibi olduğunu 
söylemiştir. 

Evinde, ailesi arasında bulunan 
pek te ümit etmediği bu müjde 
karşısında şaşırmıf, bayile beraber 
giderek parasını tamamen alnuı -
b'r. 

Bu biletin onda bir parçasını da 
Üsküdar itfaiye grupu mü§tereken 
almıştır. Bunlar 50 bin lira ala • 
caklardır. Yarım milyon lira ka -
zanan biletin bir parçası da bir 
matmazel dedir. 

Kasımpa§ada yeni çeımede o -
turan Feyzi Efendinin aldığı bile
te 100 bin lira dütmüf, bu zat ta 
10 bin lira almıştır. 

Fakir halli olan bu zat dün gece 
bileti kendisine satan bayiden on 
bin lirayı almıttır. 

Kumkapıda Gedikpafa cadde • 
sinde 128 No.lu evde oturan Emine 
Bedia Hanım 20 bin lira, Gedik -
paşada tiyatro caddesinde oturan 
hesap memuru Remzi Bey de S bin 
lira almışlardır. 

Kazanan blletler 
nerede satıldı ? 

500,000 lira kazanan 29202 nu 
maralı biletin onda birlik ve yir· 
mide birlik parçaları lstanbulda, 
yirmide birlik diğer 2 parçası Di 
yarıbekirde satılmıştır. 

200,000 bin lira kazanan 37571 
numaralı biletin yirmide birlik 2 
parçası lıtanbulda, onda birlik 
bir parçası Niğdede, yirmide bir· 
lik bir parçası Çubukabatta satıl· 
mıştır. 

100,000 lira kazanan 24,339 nu 
maralı biletin yirmide birlik üç 
parçası lstanbulda, onda birlik 
bir parçası Araç'ta satılmıttır .. 

50,000 lira kazanan 24,479 nu· 
maralı biletin iki parçaıı İstanbul 
da, birer parçası İzmir ve Trabzon 
da satılmıştır. 

29929 
30256 

30495 
30910 
31271 

32392 
33100 
33442 

34365 
34645 

35626 
36006 
37380 
37793 
38454 

38719 

39278 
39554 
39848 
40111 
40558 

30,000 lira kazanan 1,556 nu • 
maralı biletin yirmide birlik bir 
parçası lstanbulda, diğer üç par• 
çaaı Ankara, Antalya ve Rafahiye 
de ıatılmıtbr. 

20,000 lira kazanan 33,331 nu• 

M. Lebrun cevabında Papa ve· 
kili ile tama.men bir fikirde oldu
ğunu söyliyerek iktisadi ve mali 
sahalardaki faaliyete müvazi ola 
rak, diğer sahalarda emniyet için 
de sulhu temine matuf hal çarele 
ri aramak iktiza edeceğini, bu ça
reler bulunmadıkça beteriyetin 
büyük harptenberi duymaktan 
bir an hali kalmadığı endişeler .. 
den kurtulmıyacağmı beyan eyle 
miştir. Lebrun, yakında yeni bir 
vaziyetin tahaddüsüne delalet e .. 
den bir takını emareler belirmek
te olduğunu zikrederek taarruzi 
harplerin beşeriyete karşı bir ci· 
nayet olduğu ve milletler arasın -
daki ihtilafları adil ve hakkaniye 
te müsteniden muslihane vasıta· 

lar ile halletmek iktiza ettiği ka
naatinin milletlerin dimağına, git 
gide daha derin kökler saldığını 
ifade eylemiştir. Reisicumhur nut 
kunun sonunda mümessilleri ka .. 
bul resminde hazır bulunan dev
letlerin saadeti için temennilerde 
bulunmuştur. 

Brezi yaya mühim
mat gönderiliyor 

Rouen, 31 (A.A) - Atlas is· 
miodeki Alman remorkörü, Dan
zigten buraya gelerek 36 ton 
sıkletinde top ve mfibimmat çı
karmııtır. 

Bu siliblar, Avusturyanın olup 
bir Kolombiya vapuruna konu· 
larak Brezilyaya gönderilecektir. 

Diğer taraftan batka bir Ko
lombiya vapuru da 88 Avustur· 
ya topunu hamil olduiu halde 
Para 'ya milteveccihen hareket 
etmiıtir. 

Son zamanlarda Brezilyaya 
top ve mühimmat gönderılmıt 

idi. 

Hamburg - Berlln 
yıldırım treni 

Bertin, 31 ( A. A.) - Berlin· 
Hamburg yıldmm treni, bugün 
tecrübe mahiyetindeki son sefe
rini de yapmıı, 286 kilometrelik 
bir mesafeyi iki buçuk saatte 
katetmiştir. 

Yapılan bu son tecrübede 
Alman ve ecnebi matbuatı mii· 
messilleri de haz1r bulunmuş
lardır. 

maralı biletin yirmide birlik üç 
parçası lstanbulda, onda birlik 
bir parçası Zonguldakta satılmıt 
tır. 

1 S,000 lira kazanan 20,435 nu • 
maralı biletin onda birlik ve yİr· 
mide birlik iki parçası lıtanbul • 
da, ·~e yirmide birlik diğer iki per 
çası Adana ve Erzincanda satrl
mıtbr. 

hangi bir harekette bulunmak· 
tan çekin meyi karşılıklı olarak 
teahhüt etmişlerdir. 

Gandhi'nin bir 
beyannamesi 

Puna, 31 (A.A.) - Gandi, el • 
yevm bulunduğu Yaravda hapisa • 
nesinden bir beyanname neşreyle '" 
mi§tİr. Kendisi bu beyannamede 
Dokunulmazların Birehmeni ma • 
bellere girmelerine cevaz gösteri • 
lip gösterilmiyeceği meselesi hak • 
kında efkarı umumiyeye bir hü • 
küm verilmesine imkan hazırlıya • 
cak teşrii tedbirlere dair hiç ol • 
mazsa Hindistan umumi valisi, ka· 
rarını bildirmeyinciye kadar oruç 
tutmak hu usundaki tasavvurunun 
fiile çıkarılmasını tehir niyetinde 
olduğunu teyit eylemektedir. 

Altın istllisallnde 
anlaşma 

Yohannesburg, 31 (A.A' -
Sef ahiyettar bir meobadao bildi· 
rildiğine göre 1 ransval madelerai 
odası ile Cenubi Afrika rezerve 
bankası arasında aftın istihsali 
hakkında memnuniyeti mucıp bir 
anlaşma husule gelmiıtır. 

Almanların yeni harp 
gemileri 

BERL1N, 31 (A.A.) - Havu 
Ajansı muhabirinden: Deutsc• 
land kruvazöründen bqka, Lot• 
hringen'in yerine kaim olmak ü
zere ikinci bir Alman kruvazörü 
daha serviıe çrkardac&ktır. 

Braunschweig'in yerine kaim o 
lacak olan üçüncü bir kruvuir 
daha bir tetrinievvelde tez,aha 
konulmuftu. Dördüncü kruvui • 
rün intasma 1934 ıeneıinde ..... 
lanılacaktır. 

Mali vaziyet dolayısile Almul 
yanın bahri inıaat proğramı iki• 
ye tefrik edilmittir. Birinci Jmmı 
eski kruvazörlerin yerine batb'* 
rının ikamesine ikinci kısmı da 
Veraay muahedenamesince yapıl 
muma müsaade ediJmit olan di
ğer dört zırhlı ile kruvazöriiD in
şasına mütealliktir. 

M. Huvf'r Japonyaya 
gidecek 

Londra, 31 (A.A.) - Deyli H .. 
raldın New-Y ork muhabiri, Japoa
yadaki iktısadi araıtırmalar emti· 
tüsünün M. Huveri riyaset vazifeai 
hitam bulur bulmaz, Japonyanm 
iktısaden yeniden tenıiki için di .. 
rektifler vermek üzere Japonyaya 
davet edecefini istihbaratına atfea 
bildirmektedir. 

Mezkur muhabire göre, M. Hu
verin bu teklifi kabul etmesi muh • 
temeldir. 
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Yen· sene münase:he ile 
Türk· Yun~n dostluğu 

:·········••11•···································1 
; SPOR 
~•.-,Y•"Y.YAYl'.-•--.... --.i 

Mahkemede küçük maznunlar ........................................................................ _.. .. _ 

• <Baı t~r~ı ı_ iTJci 8~!f'~cmıııdaryr) j karı umumiyesiae kartı bu 'husus 
~ff rcn1 pır p1y~ş~tı" ~Us p;1:er~e- 1 ta ü~er~e ~lcI,imı ~~ ~'u
,, olc:JuguJ?~ ve JYJ ltom,şu1uk ve liyeti tamamen müdrik olarak ıe 
V»J•lib~ne teg;;~; roe:sai end.işesile •eHe.."i.mfo ilq kom§u m.emlek~ a
hareket eden bütüıı nıilletlere ta- ra.smda ıbu derece mea'ıUl Wr w • 
kjp edilecek bir misal teşkil etti
iine kani olarak, Şark Akdenizin 
de bjr qizam ve ternkki unsunı o
lan asil Türk miiletinin saadet ve 
refahı için sapıimi temennilerde 
bulunurum. 

K1brısta Türk ve 
yunan pehlivanları 

.D~nkii M:Junızd.a., Kıbrıaa bir 
ka~ TürJs pehlivawıı aiderek ken 
di aralarında ve Yunanlı pebli • 
vantarJa !karıılaıbldannı haber 
•enniıtik. Dün Kıbnstan bü gÜ .. 

r..,ı.re ait tafıilit aldık. Bu peh· 
'jrgları••zhn DiDarlı Mehmet· 
• brdeti Jımail Mahir E:fendi • 
ltı 1'ipr"'a ıitmiıler ve Dinarlı 
M@}nnet Jnır~da Amerikacla pu .. 
Jupan meı~ur Yunanlı Cim Pun· 
Joıun talebesinden bulunan ve 

Çalınmış mallar 
Hırsızlık zannı altında muhakeme 

ediJen çocuklar ve analarile babaları 

Yµnan baıyekilipip 
beyJtaab 

Ankarada f.\ÇılaJl, Atinada te

:JİJ Plnncm vp bü~iia Türk we Yu
ll!~ aiyaısçt al~n=ıirn:e istenil~n mu 
brenct siyaseti, aradan hcnü2 3 
•ene gectiği halde, yalnız millet -

lerimiz tnrcfından değil fa4at J?ii 
tüq dünya efkarı umumiyesi tara
fm~tl1 ~a bihQkkip ~akdir pdi!en 
itiraz kabul etmez semereler ver
miştir. 

.rette t~ia ettikleri samimi müna

sebetleri tarsin ye jnl4ıaf ettirmek 

icin her ıeyj yapac&JfflJ· »11 ;mü -
naseQeU~riH 19=l3 t~ i"EPİdep JR#y 
J(~tlp~Jf i&iıı d!h* "gka ı-mjp 
Jer dahi b4Jacald~rf üııai~jle, Y y

nan cümhuriyetinin kardeıi "~ 

dostu olan Tüal~ cümhuriyeti11e 

yıJbaşı miinıısebetil~ arzettijim 

sa.mimi tiaa~et ye refg.Jı ~~mepniltt 
r;we Türk ıim~mdarl~n Vf! JRille 

li rrnz~ind t~rei.im~n elm~HJ11 ri 
e;ı pdc-jqı. 

J • • 
~ nan 'Lıı:etıne 

iıitap•ar 
, ANKARA, 31 (A.A.) - Ati • 

Filhakika, dünya efkarı umu - A' Ak• 1 t ı bl · 
• • &a J&namın v ı o an a e üae 

mıyesı Türk • Yunaµ dostfof$unu ri ..... T··r1c· R • ·-ıt h G l .._.., u ıye eııı~m uru aı 

Balkanlarda sulhun osa:;lı bir lı!- ._. taf K 1 ıı ti ll B • 1 mus a enıa -.aEre er e ., 
mınatı 0 :ırnk telaltki ~tmektcd.!r. ve!ril ismet P"t• ve Hariciye ve· 
HükGmetin iki millet menfaatle- kili doktör TcvfH: RUtlü Beyefen 
rinin biribirıne .. _ ·o·ı old .. ' 11. h kA • ,ı 

1.4 ugu cmna aı azerahnın mez ur aJ.an.sa ıtlt 

atbıdedir. Müteıanit olan ~il men fettikleri beyanatı aynen iktibaı 
faatlerin muhafaza ve lıimayesi ediyoruz: 

ııkı ve devamlı bir te,ril<i mesai- Re.•lcUmhur G•ll Muılafa 
7İ icap ettirmektedir. Yunan mil· Kemal Hz nln INıiı•••U 
!etinin vatani olduğu gibi inıani 
de olan böyle bir neticeye kendi 
hissesine düttüğü kadar ıamimi • 
yelle yardım etmit olmasından 
ctolayı iftihar duyarak ve Türk 

milletinin de bu sulh ve manevi 

terakki eserine bütün kalbiyle iş· 
tirak etmi! olmasından dolayı 
memnun olarak, yılbatı mUnase

ltetile, kom§u ve dost olan asil ve 

tanlı Türk milletinin ıaadet, re -
fah ve teraklciıi için hararetli te • 
menniyatta bulunduğu gibi yeni 

le9enin Türkiye ile Yunaniita:iiı 

TUrklye ve Yunan ınlaırnaıt \'e 
dostluRu, mllletl!t atllliıttla ~tdtt 
ma beraberliftlnitt Ye yetti ıiyaset 
anlayıtınuı tahakkuk eiıııiı çC>t. 
gi.izel bir nün:nuneıi ve insanlığın 

§arld Akdenize Ye Balkanlarda 
terakki ve tealisinin bit ifacleii • 
dir. Yeni eenenin ieil 4lett Ymmn 

milleti hakkında kutlu elmaedri 
cİiİerim. 

Bıe4v~kll f ıınel l'aıa Hz.1tla 
beyanatı 

birleştiren dottluk bağlarını müm tin efkarı umumiyeıiıae teıdaı 
kün olduğu kadar daha zi1atle sı 
kılqlırmasnn temehni edetim. 
Her iki taraf dkitı ümumitesinin 

• h,&k telkin ve terbiye küv -

ftderinden birini elinde tütan iki 

memleket matbuatının iki hük(ı -
iletse sarlolunan samimi jtilaf 

pWretlerine yardım etmek üzere 

"~• ıamimi ve karşılıklı bir an 

Yılba9ıru benim için daha kıy· 
metf i yapan bir sebep dost mille· 

için bir vesile olmasıdır. G~en az 

senelet, hirincisi Yüilali • 1tirk 
dbstlüğtımin aalhi ve tf~icl oltJn 

yacağt i, ikinCisi, bu dostluğun 
her ih:i rnemfet:cHn menfaafferine 

tama.men uygun :ve onun icabı ol· 
duj.,nu, ü~üncü:ı .. , Türk • Yunıift 

dost münasebetlerinin bejiı'ehrii

let mfh havaıma tid«lerl hizmet 

1-• hnası idıtiiie etme•ini lfe ettifini ~termittir. 
keza temenni eylerim. 

t'anan lıaticiye nazırının 
beyanab 

Memleketlerimiz ırtaımcfa bun 
.,... 3 ftine evvel açllan ve dün o1 
1111« tfttl bôgün Be bütün Yanan 
fftMet ade.mtarını bu hususta 

liıdaLık bulan muka:-er.ctin ehem 

miyet ve şümulünü tamamile tak
-tir etmekte olduğunu temin için 
Maao'fu Aja'n'iının bana ver8iği 
güzel vesileden istifafle ediyo -

nılla. iki komıti mill~l rahünun 

lllttıtf e htltiın otat.ait ve Safkai-i
Wc!a r.i~am, istikrar ve sülhun 

l'frie b!atafc inu~akemeli ve 
llllNii:iir b r tc . rrki mesai şekİi ver 

ere istıkbalc de mü tere -
fnı bakabilecek bir dereceye gel 

mi, olduğunu görmekle bilhtiya • 
r • 
Yakın çark-ta nizam ve sulh en

di.aile mütehassis olan dünya ef . 

Benim kanaatimce, yeni maHa 
sebat devri, İ>ızim için, gerek mil

li v~ ğerek insaM o1aralt frfi'fük 

bir netiteBir. Bii neliCE'je ne mer 

haleletden ıegili~ yetif ilebilctiği-
ni dötünmelr, lmta tqrmtmrtz 
eifta'fteflfi taTİ~e k:-.1'~ a~I1' fiiff/ii
Jiyetiİf fiti cm gEzötncfo~ ı;::ck tct 

r.ııyan bir 8crs lesiri yr.par. 

Biz dost, aıil ve kahraman Yu

nan ırailletinin yılbqı münaıebe
tile, saadetini en kalbl ve ıami • 
mi duygularla dilemekteyiz. 

tlariciye ve1ıil İJejefeıuiFliin 
l:eyanafı 

Türk - Yunan do~IufQ', iki ıriil 
letin menfaatlerini anlamasında

ki ki:iatehn~ ve ayni ttnıiilaa. yan 

yana §a:lif'MeJ( ve hiia'i!W +ıaı . 
sincle\i kaL'ifryefini ğôsteren M 
milletin bulunduğu mıiııakacia 
her ikisi için güzel bir mu!J/aİi 

J\ıbrıstıı maruf bfr Ynnanlının ~ırtır.ı ' t 
ğeflren Dıntırlı . telımeıfe f.:ırde şı f, 

ııatııifH Kıbtı sfa alınan resımlcfr 

henü:ı Amerikadan elörttnüt olan 
Panayoti Vasilyos ile kurrlat • 
mıtUt. 

•inlerae Htireimn irriifıtle ta· 
........ h fililatH ,.,.,.... '*"'lif 
u!ttHle 1~rntm g ve MI d« i 
dar neticesiz olarak devam etm · t 
Ut. 

att aHafa Dinıırlft ıırİriMhe 
"Hılf NelMHi,, f!İetriU'fi oytiftu tal 
bilıf et#iek ifteMif f e eyiift itam' 
tllrili bit fa;ifa iiie'jWiiiijttt. 
Bu hareketi Yunan ~ltfHaiWN Je;. 
hinlle teflltJd eden aeyiiefler4en 
Mi kttRH t!e'tlril tefVik Mieii ~;.. 
kaffliay~ bjff!ht.'tfİa:r, lafcat 'bitıat 
lı halkın bu tef !ffkit!fü seıitıte O• 

yuttdan vaz geçere\: hasmının ü • 

zerine müthi! surette atıfarak al· 
tına aJmıttır. Dinarlı bu vaziyette 
"makas,, eyunümi tatınk edere1t 
rltiefiiermr trii öil iki'Nei dakika 
IHiait ralrih'iii'i yenmit +i f evkaİi 
itft1ttiinıiij'4d. 

Dinarlının hu gafe1letf en s6n'f a 

germ Ctin Lö'ndosim ratel>~1ntf en 

Haritamboı lttelyano• ile kar~ı • 
laım~ı takarrür etmittİT. Hara • 

le.mbcı ço'lc iuvvetli ve çok tek • 
nik oldujdndaft' bu karffla!JJl!İlın 

enellrincleN he:teca11lt oİacatı a'll 
laıılmaktadrr. 

AIHerlltityıi tapur 
vHput attın ttldlt'1r 

LONDRA, 31 (A.A.) - Bri -
tannia vapuru bugün 2.30.J.OOO 
lngiliz liTaıını hamilen New-Y or 
kıı hareket eylemittir. 

yet ve yeni kuvvetli bir ıulh a.~i
lidir. 

Bu doatlvk, ıaifam ve BeYamh 
dır. Çünlcü lrlıvv~tini iki tanf igin 
milli olmasından alır ve o, h~ki· 
ki icaplardan doimuı anlatma ve 
yaklatma:larırı ıözel bir if adeıi 
olmuıtur. Necip' ve vefa'kir doıt 
Y Uiıan inilletil'ie yeni aerien'in ha 
yrrlı ve refahlı olmaaını yürektan 
dilerim. 

.. Eve pentttrevı •~arak gırdilt,evde himat1 J1olıta, #ltedilimt11. 
~evleri ald11i. "Yahudı hefendiklerıni ı•I n •Wı I ,. 

1ıtanbuj ikinci ceaa mahU...
ıinde, on altı yaşında iki pncin 
hıraızlık yapmaktan, on yedi ya· 
§ında bir gencin çalınan matları 
ıaklamak ~e ıatılmaıma deltlet 
etmekten, yirmi flftnda bir r•n 
tin de bu maHarı 'altnmıı .W. -
iunu bileuık satın almaktan ,.... 
hake.m:?lerine başlanmıştır. 

Doğrudan doğrUJa hrrsı%1ı1rtan 
maznun oıanlar, -. ... kuftur.- Bi -
riıi Hamıli Ef. dipri Salahattin 
Ef. Bunlardan Hamdi Efendi, bir 
mektep talebesidir. ~alahattin E
fendi, lstinye dokfıtttnda kazan • 

, et,, Mevlittl t>lmıy•tafl! mumalıt! • 
-. edilewlmden FetM Ef. de,. Mr 
mektep talehıesidir. Çalınan mal
ları evin.ıle Hklamaktan ve satıt .. 
masına delalet etmekten maznu11 
aur. Malfarı ~alınmış olduğunu 
b'if etek safrn ilmakfan maznun 
&tin da, fited !sak ~fendi ... 

f'Mıirgin4a F afifi Hamwiffl, 
la:iliar Betm, BojlNi köyiWI" 
ralli Ef ~111in Meri ıoystwiaf 

Bir tok eff • talınil!Wt. Çalmwlnı 
e§Yaları bir ,ece F 11tıklıkta biY au 
haznesinde uklamıılar. Sonra 
"bir kismıı'it, Fethi Efendinin evine 
~öHiimü§fer, oraya çağırdJİ<İarı' 
ııi-.a ıdLWıiİt istcWWi'f1er. Bi't kıs 
llNIN da, liNM e'VfMtLrııw,. dalM '4 
tasa ana, bnbalarınm evlerine giS
türerek, ıizlemiıler, bruar evde 
yokken, kapıya çajadtlcları aft • 
ma satmak te,ebhüıünde bulun • 
muşlar: Bazı1arını sııtmağa mu • 
vaffak olmu{iar, bazılarını sato.· 
M*Ban, aile1eıi işin la"rkına va't • 
tirif,, evlcriWle yaba'ftei eıya &QSrÜWr 
ee, llt'Oliıe lrah1!ır verwrifler, t«hki
kat yapılmıt, iş, bütiitt açıkhjile 
meydana 9ıkmı§. 
Na•ıl yapttlılarutt anlahyorl 

Davacdu Mnlenitdikten ıonr*, 
maznunlal' sorguya çekildi. Haıw 
di Efendi de, Sa!alıattin Efendi 
ile yaptıkfarmı inkar etmiyorTar· 
di. itte, ftamdi Efendinin terecf
citd•iiz anİattı1darı: 

- Fatma Uar..ııWrN evine, peN 
~erecfen ıiıdik. Pe~eyi, bir de 
mit p'arçasite kaldNmak surefile 
kendimize. yol açtık. Evde kimıe 

yoktu. Sahibi Mla• a ,;tmi,ti. 
Konsol, dolap filan açarak, iste
diğimiz teJf•I alM. Bir gece 
Fıstık ağ~fan akMd.W su haz • 
nesinde ıak!adık. Sonra Fethinin 
evine ,asti.1rtliili. Y~ oraya 
geldi. Beğendiklerini ıatın aldı. 

Mazhar Beyin imden de ayna, 
mangal filan çaldık. Aram Efen· 
dinin e'thıclen ~fnıur IMrşun bo
rularına gelince-, litt lursızlrğın fa 
ili biz değiliz. Bü'r'l'c:hn haberimiz 
yoktur. 

- Y .ıtpftfmız ftttmtrldarı ge • 
ce mi ynptı'llıw, aüWdiiz mü? 

- Gündtiz yaptık. 
- Peki, t~~ırken' am lffıınse gör 

medi mi? 
- Hayı, Ci t#ıitm sokakları 

znten tenhadır. O gün, can bazlar 
f.el'Mit'fr. n.rrew "Wt• • ...._ 
sokaklar büsbütün tenha idi. 

Salahattin Efendi, arkad...-ı 
söyf edilderini aynen kabul ettili 
cevabını verdi. Yalnız Fethi !'(en 
M, İ)u işte işfiraki ofcİ«ğu tİoflu 
&İma'dığnw, ~ntli~· hırsııdııMa 
al&l(ası bU ~.Wıadı'ğmt ileri •iw 
fcwdu. 

}19.k EfeWtltfe ge~•, o, "'-W 
bu malları, cahnmrı olduğu• Di
lerek s3tın almadım. ÇalındtiM• 
ne •irdüm, ne bilirim,, diyor'!~ 

Anne zri, fu6~1an 

Hamdi Efendinin anaeıile lllf ~ 
bası, Sa!ihaüin ve Fethi Efendi• 
ferin babaları mahkemeye gef m'ff 
ferdi. F etili E!endini'ı'ı &abaii, ta· 
fiW 6farak ~niı'len:, hıri'l"l1rfıt 
tl•w l.ir ft'Y hifmetlifnf sö;;W .. 
Siliflattin Efendi*Wr llibası, t#~ 
de kendilernw ait &11Wiyan fft• 
görünce, iti ~lise haltet' veııı.,.... 
ni bilc1irdi. Hamdi Efendini• .. 
baıı cln ayni şekilde hareket etmit 
ii'. 

Maznun gençlerin babaları, bü 
yüt~ bir tecssiirle söz ~öyliyorta't• 
dı. ftamdi lfenditıl'it İJabatY, '91 
söylerken g~ri ya'!'l"arak, 
saya dayanıyordu. 

Muhakeme, maznunİarın dol· 
tltıtfirı tal'ihin usu~ hyıt +~Us 
biti için başka bir critne hıra~ 

. ıımmııııııı~ı~~ııııım ~llllll-1111 

e18nik Bankası 

1 

t~ıs f tttlhl: 1888 
Ser~ayeıi : Tamamen tediye elililltf 

30 000, 000 Frank 
Tflt-kfyelleld Şubeleri: 

Giifttfa • fsfanb'ôl , lımt;. SaHIMin 
rtlerstn • Adana 

\'unanistandakl Şul1f'l~ri; 
8~tAnlk. Atltta • HavHI • Plfe 

Bılümum Banka muamelatı ~redi mekhıp'arı. Her ci11• 
iiakil üzerine hesıp kft,aıfı. Hasusl tanlar fct#f. 

' ~· ''~' 11,1 

YENi T ARiH 
Her sınıf tarih kltabınır. hult.81• 
TailH iflttil nttt.I 9errii~ft ilttftlf~eie l&ıiftl\l a tJ I fMabeiİİI. 

}08 kutA'! fiatJa htftbulcS ~ft ~üpWl#tfJ•d• ..... 



1 inci ay 

Kanunusani 1933 
--

PJzıır 4 }'ı!hop 
2 Paznnc 5 
J ılı 6 firtınıı 
4 ~·ar, anı ha 7 
::ı l'er~cnıbe 8 Adaflo ~r. taj/romı 
(ı C ınıa 9 
7 Cumartc ı !O .\fi!tJdı Jsa (ortoaolı.•) 
fi 'ar.ar il Znnlıtri ırrtması 
9 1aıarte<i 12 

10 alı rn /rıOnrl zofui 
il Ç.ırşamba 14 
12 >crşeııılıe 15 Soilı.ı~ların arlmaır 
13 Cuma 16 
14 C'unıurtcsl J7 Rumi 1349 ımtsı 
15 Pazar 1~ 
16 'nzartcsl 19 
17 'alı 20 
ı s ı;arşamba 21 
ti} Perşembe 22 Haçın ıuyd ah'ma11 
20 C'ııma ~.1 
21 Cumartesi 24 
22 Pazar 25 
23 ı'a7. rıe~ 26 Kad.r ı«uf 
24 alı 'J.7 
25 arşanıba 28 Tayyare lflıff'trı 
2o l'erşeınbc 2<) mtroslm/ 
27 C'uma 30 
28 C'umartes 1 Şt~r bayramı 
~9 l'azar 2 N Voıan:8.31 
30 P urtcsi 3 amaz : Ezmrı: 2.43 

il Salı 4 Erbainln son ıılnıl 

2 inci ay 

.Şubat 1933 
, __ 

·-
1 Çarşamba 5 Hamıin lplldoJ1 
2 Perşembe 6 
3 Cuma i fırlnıo (3 gDn) 
4 Cumartesi 8 
5 J-azar 9 Fozfa ıalu~1ar 
6 Pazartesi 10 
7 "ah it fırlırı11 (3 gılnJ 
8 Çarşamba 12 
9 Perşembe 13 

IO Cuma 14 
ıı Cumartesi 15 
12 Poı.ı::ır 16 
13 Pazartesi 17 
14 alı 18 

1 

Rumi ıubot lpltdafl 
15 (,'arş anıba 19 A~aç ai/ır.me zamanı 
16 Perşembe ıo 
17 Cıınıa 21 
ıs Cumarıe~I ~2 
19 Pazar 23 
20 Pazartesi 24- Bırlncı Ctmtt (lıaı:oyr, 
21 alı ıs 
lt2 Çarşamba 26 Fırıma (2 pıı) 
93 Perşembe 27 

1 2-ı Cum:ı '.!8 
25 Cumartesi 2<ı 
26 Pazar 1 7.11/ır.oie ·t:llt!0 ., 

27 Pazartesi '2 lk.fncı Cunr. (ıuya) 
2 Salı 3

11 
- 1 

3 üncü ay 

Mart 1933 

çarşamba 
ı. perşembe 
3 cama 
4

1 

cuoı.ıı tc5i 
5 pazar 
1

' P 7.artrsı 
7 Salı 
" ç.ırşamba 
1
J perştmbe 

ıo cuma 
11 cumartc:<I 
il ı aı&r 
1 3 paz~rtc< 
14 Salı 
15 çuşa m ba 
lf) perşembe 
17 cuma 
1'! 
19 
2J 
21 
22 
:l.'3 
2~ 
25 
26 
24' 
2'i 
2g 
30 
31 

cumart(<I 
P'!Zar 
pazarıc• 

5alı 
çırşamba 
pcrşemb.ı 
cuına 

cuma nesi 
Paıar 
paz.ırtc~I 

salı 
ç.ırşanıba 
fler~emh" 
C'trı 

4 ~ı mafı mıe h.ıp 
5 (1349) 
6 
7 
h 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

25 
26 
27 

1 fırimo (3 ıan) 

1 

Üçılııcıl nmrt (loprolo 

Berdaf acu.ı lplldaıı 
llowm lırlman 

Rumi mart ıplıdas 

ıllftJf dw et!trlnın I 
lorıhulu 4P<rlr 

( 16 mart 1936 ) 

Bı:rdul'acuzuıı .onu 

28 Posko/Jlo "K ololil;./crın, 
2<J 
30 

1 
2 
3 
4 Mınıar Slnatıırı345 

mr " f .-lil"•lm'I 

4 üncü ay 

Nisan 1933 

r cunı3rtesl 
2 pazar 
3 pazaru~ı 

4 salı 

5 çar~:ımba 
6 ı crşembe Kurfoıı fayıamı 
7 cuma V Ezani 11,42 
8 cumarıes ı ' omar: l'auın 6,43 

9 pazar 13 
ıo pazartesi 14 
11 s:ılı 15 
12 çarşamba 16 
13 perşembe 17 
14- cumn ıs Rumt n61JJ1 ıplıaa .. 

ıs cumnrccsı 19 
16 pazar 20 
17 paı:nrtcsı 21 
ıs salı 2:.? 
lQ çarşamba 23 
20 perşembe 24 
21 cama 25 
22 cumartesi 2b 

2.1 paz3r ':!1 Mılli Ba11rom"MıJ-
24 pazıırtcsi 26 ld m«1islnfıı ili( lop. 
ıs sah 2rı laııırnın ltsiıiı 
2fı çarşamba 1 Mulıarrrm lpJiJ,.n 
27 perşembe 

!j 
(1351) 

2!? cuma 
29 ı cumartesi 
3o Pazar 

5 inci ay 

Mayıs 1933 
-

1 

- ~· 

1 pazartesi 6 Amt 1t Bavranu 
2 salı ., . s çarş:ımba s 
~ perşembe 1) 
5 cum:ı 10 il A1ura fCnıl 
6 cum.lrtesl 

il !""""'"' 
7 paıar 12 s paz:arte~i lJ 
1) s:ılı 14 
ıo çarşamhıı ıs 
11 pcrsembc 1 (> 
12 cuma 17 
13 cumartesi ıs 
14 paı:ır J:Z 

1 

Rom• • .,., •>•M•• 
ı s pazartesi 
16 salı 2ı 
17 çarşamba 22 
l!! perşembe 231 
19 cuma 24 1 Gazfııin Sam•una 
ıo cum:ırtesi 25 1 c•/ılıJı f{Jn 
ıı pazar :?6. 
2..! pazartesi 271 23 5alı 2 Ülger lırlınaıı 
24 çarşamba ~ 
25 pcr~cfııbe ,1() 

Sder tplldau 25 cuma 1 
27 cumartesi 

;ı 23 pazar 
2'1 l'azartesl 
30 ~ah 

31 <;ıırşamba 

6 IDCJ ay 

Haziran 1933 

ı per embe 
'2 cuma 
::ı cumartesi 
4 pazar 
5 pazartesi 
6 salı 
7 çarşan1ba 
8 perşembe 
9 cuma 

ıo cumartesi 
11 pazar 
ı .! p.ıı:ırıeçf 

il salı 
14 çarşamba 
ı s pcrşemhe 
16 cuma 
17 cumartesi 
ıs paıar 
19 pazartesi 
20 s:ılı 
21 çarsamb:ı 
22 p:rşembc 
23 cııma 
24 cumartesi 
ıs pazar 
2fl paza rıcsi 
2i <alı 
2S çarş:ımlıa 
2Q pcr,eml e 
3') Cuma 

7 Baıre •tnt61 ıptit!ıuı 
8 (1933.1934) 
1) ftrlıno iJç gun 

10 
il 
12 
B 
14 Ha•ol zaman 

l!i 1 
l(l 

17 
1 
ili 
20 Rumi ho.:ıron 
21 
'.?2 
'3 
24 
25 
:!f) 
27 
28 
2'l 

1 RcUu tt"t:t[ 

7 inci ay 

Temmuz 1933 
--- . - ·- ·-- -==-

ı ı ı cıınıanesl 8 
2 pauır 9 
.ı pn7.:ırtcs! ıo 
4 sa ı 11 VJddcli ~ygamkr1 
:ı çarşambıı 12 fla~lmfgtlımllfiye 

(j perşembe 13 bayramı 

ı cuma 14 Aıe1 ftCt31 
8 cunıarte•I 

"1 
<) p3zar Hı 
ıo paıartesl 17 
11 sah ıs 
12 ç:ırşamba 19 
13 pcşt bme 20 
14 cuma 2i Rumi I tmfllu.ı: 
15 cumartesi 22 
t6 pazar 23 
17 pazartesi 24 
ıs salı 25 il Sıca~lar 
19 çarşamb.ı 26 
20 pc~cmbc 2:-
21 cuma 'iR 
-ıı cumarıe•i 29 
21 pazar 30 10 7 cmmıu Huı-

2-4 paza tcsl 1 ı rfJlt/ ba11ramı 
25 salı 2 24 Ttmmu;ı Lozan 

26 çarşamba 3 ıuflıanaıı lm.ı:uı re 
i7 perşembe 4 Rehııııolıtr ıptıılıuı 

28 cuma 5 

29 com:ırtCJ 

' 
fı Koro trl/ır. fırlınosı 

30 pazar ' 31 p:ızarıcsi 8 

8 inci ay 

Ağustos 1933 
-

"'1-

ı ı salı 9 Eyyamı bahuı 

:.! çarşamba 10 
3 peışembc 11 
4 cuma 12 
;:) cumartesi 13 
6 pıız:ır 14 
7 pazartesi 15 
8 salı Hı 
9 çar~nmh:ı 17 

JO perşembe 1 
11 cuma 1 J I rlma 

ll cumartc ı 20 
13 paz:ır 21 
14 pazarte ı !.?2 Rumı Atuııoı 

15 salı 23 
16 ç:ırşamb.ı 24 
17 perşembe 25 
ıs cuma 26 
19 cumartc ()~ .. 
20 pazar ~8 frrlıno 2 t{Jn 
21 paz:arte 1 29 
2l sah 1 CtmazıJlt/m>el 
23 ç:ır~amb:ı !t 
24 per,embc 3 
25 eum:ı 

., 
:16 cumartesi 5 
ı7 p:ız:ır 6 
28 pazarıc<i :' 
29 s.ılı 

l 
30 ç:ırş:ını :ı ' Zofer t'C la1111are 
:n perşcml c o tovramı 

1 

9 uncu ay 

Eylül 1933 

1 cuma 
2 cum:ırtc<I 
3 pazar 
4 p:ır.:ırtesi 
s salı 
o 
7 
8 

ç:ırşanıbn 
perşembe 
cumJ 

ıı cum:ırte ı 
ıu pazar 
11 pazarıc-ı 
r2 s:ılı 
IJ ç:ır~:ımhJ 
14 perşembe 
l'i cuma 
16 cumartc 1 
17 
1 
IQ 

pazar 
pJıartc~ 

<alı 
2,1 çaışamha 
..!I pcr cmbc 
..!2 cuma 

cumarıe ı 
p ııar 
pa7.artc•I 
S3h 
ç•r anıb:ı 
pcrşcm c 
cuma 
cumartc~ı 

22 
23 

Bıtdırctn ~·çimi 
fırımasr 

/zmlrlrı ~urtu'uıu 

Burscmrı 

N Rumi f41/ılf 

25 
26 
27 
28 
21) 
:ın 

ı Ccmo:(:ıt1olıır 

2 
3 
4 ~·mır lı CTI St/IC 

~ 1312 
(ı 

7 
8 
Q 

10 

1 

10 uncu ay 

Teşrinievvel 1933 
= 

1 pazar il 
2 pazarte 12 
:J s:ılı 13 
4 çarş:ımlıa 14 
5 persembc ı:: 
b cuma th lı!anhulun ~urlulutu 
7 eumartc i 17 
8 paznr 18 Yaprat J~~ama 
!l pazartesi 19 

10 sah 20 
11 ç:ırş:ımlı:ı 21 
l.o? perşembe 22 
13 cuma 2J 
14 cumartesi 24 Rumi lqrlntcwı 

15 pazar 25 
16 pazarıesl 26 
17 salı 27 
18 çar$amba 2 
19 perşembe 20 Rqop tttnl 

20 cuma 1 Rcctp ıptü!a ı 

21 cumartesi 2 

2.? pazar 3 (VAK/7) eault· 

23 pazartesi 4 dnln lnlqan 1917 

2~ salı 5 ( 17 irıcı 9ıfd6nOma} 

25 çarşamba (> 

26 perşembe ı 
27 .:umn s 
2'1 eumarte<I 9 
29 pazar 10 Cılmlıurly:I Ea9ramı 

30 pımırte<I il 
31 salı 12 

11 inci ay 

Teşrinisani 1933 

1 çar ,amba 
2 perşen be Halı mıgelr mtll y 

3 cum:ı nln ıfdııı 

4 cuın:ııte 

5 p:ız:ır 

o paza•te,ı 

7 sal ı 
s ça11:ımhıı 1'aflmın il/ı ırılnıl 

Q perşembe 21 
10 cuma :i!ı! 

" cumnrtc 2ı 

12 p:ız..ır l4 Anl(oronm lıtı~ılrM 

13 p:ııarte 1 mtr~al olm0S1 

14 sah Rumi ı~1rlnut111I 

ıs çıır,amh:ı oı: /ıfrroç ~ondıtl 

((j pcrşı:mb 
17 cıım:ı 

·~ cumartesi 
19 pazar Şaban lpflda ı 

20 pazıırtc: 1 
21 ~ .ılı ;) 

21 çar amba 4 

IEJ.-· ....... ~ 23 pcr<enıbe $ 
2-\ cuma tı 

25 cumartesi :' 
2ı pazJr 
!."! pazartc• o 
2'1 salı 10 I)~, dooılma ı rlmoS> 

~ çarşamb 1 J 
31) pcr,c'lıbc !.:! 

1'1. inci ay 

Kanunuevvel 1933 

1 Cuma 
2 Cu "lartesl 
3 Pazar 
4 l'aı:ırtcsl 
~ Salt 
tı Çarşanıb:ı 
7 Per(embe 
8 Cuma 
9 Car.ı:ırte•l 
ıo Pazar 
ı r Paznte~r 
12 Salı 
IJ Çarşamh 
14 l'cr,embc 
15 Cuma 
16 C'umartcsf 
17 Par. r 
1 S Pv. ırtc•I 
19 "ah 
20 Çar,aınba 
21 l'cr embc 
22 C'urna 
23 Cun:ı~tc<I 
24 Paur 
25 Paurıc< 
2ti S11ı 
21 Ç:ır :ımb 
2q Pcr5embe 
29 cur.u 
30 cumartesi 
31 pa11r 

13 
14 Buat londtlı 
ıs 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 Koro1-tı/ırtına>1 
~3 7 osorru h?flan 
24 
25 
2ti Rumı A;dııunuen:et 

27 

~) 

1 Rama::atı 

2 
3 
4 
5 
(ı 

7 
8 Noel (\1ı/ddı l•ol 
f) 
ıo Gıln JıJnamtı Fırtı o ı 
il 
12 
13 
14 

VAKrr kaı'ilerlni daima memnun ede n yegane gazetedir. Her gün 12 ve 6 satı·fe ~ııkar~ 
Büt?ıı dünya havadislerini, vukuatını, bi bassa ıadolunıuı pek çok yerlerinde bulunan m 91 

habırlerinin mektuplarını vaktında neşreder. Sık sıli forma halinde romanlar, hatırat hediye 
eder. VAl\.ITın Sinema, Spor, Çocuk Kadın, Eğlencer yazılar sayıfaları başlı başı • l 

m~cmuadır. Dalma V AKll''ı taki ediniz. 
Abone ,eraiti: Bir aylığı 150, 3 aylağı 400, 6 ayhğı 750. seneliği 1400 kuruştur . Telgraf adresi Vakıt - lstanbul Telefon No. idare 24370, Tahrir 24379 



V AKIT Karilerine F aideli Malôma 
( Bunlar gibi bazı küçük ve lüzumlu malumat vardır l~j hiç kimsenin hatırında kalmaz ) 

Milli Günlerimiz 

Cümhuriyetin ılanı 
lstanbuJun lmrtuluş güod 

29 T evvel 1933 

6 T. evvel ,, 

5 Temmuz ,, Hakimiyeti Milliye Bayramı 
Mılli Bayram (B. M. Meclisiu o 

Zafer ve Tayyare Bayramı 
ilk top!amşı) 23 Nısan ,, 

ilanı meşrutiyet (1 O Temmuz idi miUisı) 
Adanın kurtuluş günü 

Hicri Kameri sene iptidası [1352] 
Amele Bayramı 

Ruzı Hızır (Hıdirellez) 

Lozan sulh.ünün imzalanması 

izmirin istirdadı günü 
Bur sanın 

" " 

30 Ağustos ,, 

23 Temmuz " 
5 K. sani 

26 Nisan 

l Mayıs 

6 Mayıs 

2 I'emmuz 
\.; Ey!iı 1 

" 

,, 
,, 
,, 

" 
Hıcri Şemsi sene iptidası f 1312] 

1 ı E;·lul 

24 Ev.ul 

2 T. sani 

8 T. sani 

12 T. sani 

" 
Hakimiyeti Milliyenin ilam ,, 
Ruzı K sım 

" 
Ankaranın Hükumet merkezi olması 

Edırneoin kurtuluş günü 25 T. sani 
" 

" 
Dini Günler 

Mevliit kandili , Rebiülevvelin 12 irci gecesi) 4 T emmaz 1933 
Regaip KandilJ (Recebin ilk cuma gecesı) 19 T. evv€:l 

" 
M raç kandili (Recebin 27 inci gecesi) 19 T. sani 

Berat kandili (Şabamn l 5 ,, ,, } 2 K. evvel 
" 

Ramazan iptidası 18 ,. ,, 
" 

Kadir gecesi (Ramilzanm 27 inci gecesi) 24 K. sani 
" Şeker Bayramı (3 gün) 28 ., 
" 

Kurban " (4 ,. > 6 N sarı 
" 

Kalın harfle yazılı olanlar resmt tatil günleridir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••ııııııııııııaaııaııa••••••• 

Radyonuz varsa 
Bu cetvelle bütiln le lsizleri 

dlnliyebllirsiniz 

Avrupa merke4Lı:uin telsiz 
telefon istasyonlarJ 

Şehirler 

Ankara 

Aljer 

BerJin 

Bagü 

Büdapeşte 

Bürüksel 

Belgrat 

Bükreş 

Barslon 

Bron 

Breslav 

Bratislava 

Eyfel kulesi 

Frankfort 

Floransa 

Gleyviç 

Graç 

Hüizen 

Harkof 

Hamburg 

Helsengfors 

Heylsberg 

Horbi 

lstanbul 

Kovno 

Krakovi 

Koziç 

Kalündborg 

Katoviç 

Latbi 

Tulümevcl Kudreti 

1525 7 
363 16 

1635 75 
1380 10 

550 18 5 
509 7 
431 2.8 
394 12 
348 8 
342 2,5 
325 2,5 
279 14 

1445 15 
390 25 
501 20 

253 5,6 
352 7 

1875 8.5 
426 4 
372 2,5 
368 15 
276 75 
257 10 

1200 5 
1935 7 

313 1 
293 2 

1153 10 
40tS J o 

1796 50 

Londra 

Londra 

Leningrat 

Laybah 

Langeaberg 

Lvov 

Laypzik 

Moskova 

Moskova 

Moskova 
Motala 

Münih 

Madrit , 

1554 35 

355 70 

1000 100 
576 5.3 
472 18.5 
380 23 
259 23 

1481 100 
1304 100 

720 20 
1348 20 

533 17 
424 2.5 

Moravskaostrava 263 11 
Napoli 331 1,5 
Oslu 1083 75 
Paris 1723 72 
Palermo 530 12 
Perağ 489 125 
Poznan 335 1,2 

Postpariziyen 328 60 

Riga 525 12 
Radyo Süis (Alman) 459 70 

Roma 441 75 

Radyo Süis 403 25 

Sto ~< holm 435 72 

Stutgart \Mublaker) 360 75 
Strazburg 345 12 
Tiflis 1060 10 
Tuluz 
Torino 

Varşova 

VıJno 

Viyana 

385 8 
291 75 

141 ı 158 
565 2 
517 20 

stanbul 
t s ·ıatı 

1 - Em nöaü beled ye şube· 
si nahiyeleri: Eminönü merkez, 

Alemdar, Beyazıt, Kumkapr, 

I<üçükpazar. 

2 - Fatih belediye şubesi 

nahiyeleri: Fatih merkez, Fener, 

Şehremini, Samatya, Eyüp1 Ka· 

ragümrük. 

3 - Bakırköy belediye şube· 

sı nahiyeleri: Bakırköy merkez, 

Yeşılköy. 

4 - Beyoğ'u beled•ye şubesi 
nahıyeleri: Beyoğlu merkez, Ga~ 

lata, Taksim, Şişli, Kasımpaşa, 
Has<Öy. 

5 - Beşiktaş belediy~ şubesi 

nahiyeleri: Beşiktaş merkez, 

Arnavutkö~. 

6 - Sarıyer belediye şubesi 

nahiyeleri: SJnyer merkez, Ye· 
n'köy. 

7 - Beykoz belediye şubesi 

nahiyeleri: Beykoz merkez, A· 

nado 1uhisar. 

8 - Usküdar belediye şubesi 

nahiyeleri: Üsküdar merkez, 

l<ısı~<lı, Beylerbeyi. 

9 - Kadıköy belediye şubesi 

nahiyeleri: Kadıköy merkez, Kr· 
zıltoprak, Eren~-<Öy, 

10 - Adalar belediye şubesi 

nahiyeleri: Adalar merkez, Hey· 

beli, Burgaz. 

Nufusumuz 
13,6601275 

\'il.1yetler 
Ad:ın:ı 

Afyon 
Aksar:ır 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 

C3alıkesi r 
Beyazıt 

Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Ouı s:ı 
Ce ıe i·} 
bereı.:eı 

:\Li!us 
227.735 
258.743 
127.2:24 
1ı5,191 

404,581 
206, ~70 

89.630 
211.750 
418,915 
10:2,4-34 
[ 14.043 
217,5 17 

8.l,876 
399,942 
108,091 

Çarı lk:ı.a <.! I 8J,49 [ 
Çankırı ! 56 .. "88 
Çorum 2-1-7,60.! 
Denizli 24.3,812 
Diyarbekir 194 18J 
E.dırm: l 50 88Q 
Elaziz 201,152 
l~r zincan 134,443 

Erzurum 270.9251 
Esdşehir T54,I95 
Gaziantep 2 ! ,J.-1·99 ı 
Giresun 166. l 16 
Gümüş:mc 121.797 
IJ:ıı..ari 25,016 
içe\ (S:lif' P)9l 032 
l:.canuul 800 863 

\'i Ayetler l\ütus 
lzın:r 53 l,579 
Jspnrtı 144,804 
Kars 205 098 
Kastamonu 335.601 
Kayseai 250 490 
Kırklareli l 08,486 
Kırşehir l 27 ,067 
Kocaeli 299,093 
Konya 504.120 
Kücab)'a 303 641 
ı\ ]:ıla tya 305.785 
l\ lan:s.ı 372.558 
Mardin 183,3 l 7 
[\lanı\> 184,958 
l\ lersin 1 ~0.511 
l\Juğla l 74,687 
ı\luş IOJ.751 
Niğde 166,5:'6 
Ordu ~Ol 302 
Rize 171,667 
Saınsun 260,868 
Siirt 92.246 
!"inop 170.624 
Sıvas ~2g,741 

Ş~l:-lnkar.ı- 108 -99 
hı~:ır ;L 

Tek 1 rda~ 132 (~ 
Trabzon 293,055 
Tolm 262 622 
Urfa 207,487 
Yan 83.69 + 
Yozgat 208,628 

Zonguldalı; 261,965 

Vergi nispetleri 
Blnalar vergisi 

!Kanun tarihi: 4 7-931 - No. 1837) 

Bina vergisi her nevi binalar
ca · gerek ikamete, her hangi 
bir suretle istimale tahsis edil
miş olsun • tahrir neticesinde 
bu!unacak irattan binamn itfa 
ve idame masraflara mukabili 
olarak % 20 si tenzil edildikten 
sonra bakiye kalacak safi iradm 
~o 12 sidir. 

Bir binanın iradını tahmin için 
kafi vesait bulunmadığı halde 
hakiki kıymeti takdır edilerek 
bunun % 1 O u safi irat olarak 
kabul edilır. Iradı ınalfırn olan 
bir binanın kıymetinin bilinme· 
s ni icap ettiren sair hususatta 
safi iradm 10 misli (kıymet) 

addolunur. 

Yeni yapılacak binalar, ile· 
malini takip eden mali seneden 
itibaren 3 sene, muhacirin evle
riJe seyyar aşiretlere ait inşaat 

ise müddeti ıarfmda müracaat 
edilme1c şartile beş sene vergi
den muafhr. 

Sahip!erinin ikametine mahsus 
olup senelik ira :h 25 liradan 
aşağı olan binalar vergiden mu· 
af o ' ı 1u gibi 6Q liraya kadar 
o\anlardan da yalmz 25 lırası 
için vergi alınmaz. 

ihtar : 1 Kanunuevvel 1931 
tarihinden itibaren mer'i olan 
buhran verg;si kanununun deva
mı müddeticce sahibinin oturdu
ğu meskenler için mevcut vergi· 
nin altıda biri, sair binalar için 
de üçte biri nisbetinde Buhran 
zammı yapılmıştır. Bu zam 1932 
mali senesinden itibaren tatbik 
olunmaktadır. 

Buhran vergisi 

(kanun tarihi 30 • 11 · 93 l N, l 890ı 

Umumi ve hususi ve mülhak 
bütçeler ile hakiki veya hükmi 
şahıslar nezdinde maaş, tabs sat, 
ücret, yevmiye ve aidat alan· 
!ardan: 

Meşhur 

150 liraya kadar% 1 O 
151 liradan 350 " ,, % 12 
js ı ,, 600 ,, ,, % 16 
601 ,, yu rnrısından % 24 
buhran vergisi kesilir. Tekaüt 
maaşlarile bir ay zarfmda aldık
ları maaş, ücret ve yevmiye 
miktarı otuz !ıradan aşağı olan
lar, ziraatte çalışan işçi ve renç
berlerle serbE:st içk:ler bu ver
giden muaftır. 150 liraya kadar 
istihkaklardan 30 1ira ( Ankara 
için 60 lira ) tenzil o:unduktan 
sonra vergi ahoır, fazlasında bu 
istısna cari değildir. 

Muvazene vergisi 
kanun tarihi 28·5 932 N. 1980 

Umumi, hususi ve mülhak 
bütçelerden verilecek maaş, üc· 
ret, yevmiye ve saire ile hakiki 
veya hüıcmi şabıslarm nezdinde 
veya onlara merbut müesseseler
de çahşanlara - yevmiye suretin· 
de bile olsun - verilecek bilu
mum ücretlerden kazanç ve ik
tisadi buhran vergileri çıkarıl· 

dıktan sonra yüzde 1 O uisbetin· 
de alınır. 

Zirai işlerde çahştırı]an işci 
ve rençber:erle serbest işçiler ve 
bir ay zarfında aldıkları mebaliğ 
yirmi lirayı geçmiyen bilumum 
re:smi ve gayri resmi memur ve 
müstahdemlerle tekaüt maaşı 
alanlar bu vergiden müstesnadır. 

1 Haziran 1932 tarihinden 
itıbaren ahnmağa baş!anan bu 

verginin müddeti )'alnız bir se• 
neye mahsu•tur. 

Maliye şubelerine miira
caat tarıbleri 

Her sene maliye şubelerine 

verilmesi mecburi olan bilanço 
ve beyannameler için şu tarihlea·
de maliye şubelerine müracaat 
edilmek lazımdır. 
Haziranda: Müstahdemin salna· 
mesi. 
Haziranda: Ruhsat ve unvan tez· 
keresi. 
Martta: Kazanç beyannamesi. 
Martta: Bilanço 

tarih~er 
Kağıt icadı: 

Çalar saat icadı: 
Madenkömürü keşfi: 

7021 Demiryolu icadı: 
1082 Tıbbiyenin açdması: 

1217 

1862 
1242 h. 
1864 m. 

Barut kullanılması: 
Gözlük icadı: 
Osmanlı devletinin 

1267 
1308 

kuruluşu: 699 h. 1304 
Top icadı: 1394 
Matbaacılığın icadı: 1452 
lstanbulun fethi: 1453 
Amerikanın keşfi 1492 
Cep saatinin icadı: 1544 
Viyana muhasarası: 1547 
Mikroskop icadı: 1620 
Dürbün icadı: 1639 
İstanbul ile Üsküdar arasın;n 
donması: 1030 h. 1652 
Amerika hükumetinin 
teşekkülü: 

Havagazinin. keşfi: 
Matbaa makinesi icadı: 
Balon icadı: 
Telgraf icadı: 
Kibrit istimali: 
Taş basması icadı: 

Tramvayın keşfi: 

Vapur icadı: 

1789 
1807 
1814 
1821 
1828 
1834 
1837 
1841 
1844 

Türkçe ilk crazetenin 
intişarı: 1831 
Halicin donmaı;ı: 1266 h. 1848m 
Posta pclu ihdası: 1860 
Torpito icadı: 1860 
Süveyş kanalının açılması: 1869 
1stanbulda ilk tramvayın 
işlemesi: 1870 
Fotoğr:ıfın icadı: 1874 
Kağıt fabrikasının açılması 1892 
Haliç tekrar dondu: 1892 
İstanbul hareketiarzı: 1894 
Meşrutiyetin ilam t908 
Meb'usan meclisinin açılıınaıı 908 
Çırçır yangını: 1908 
Çırağan sarayının yanınası: 1910 
Yeni köprünün ikmali: 1912 
Balkan harbi: 1912 
Panama kanalının açılması: 1912 
Edirnenin istirdadı: 1913 
Elektrikli tramvayların 
işlemesi: 

Kapitülasyonların ilgası: 

Umumi harp: 

1913 
1914 
1914 



Vakıf nakil va ıtalacı tarifelerini 
okuyucularına takdiTn eder 
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l\ızılıoprak 7 03 7 36 8 18 8 5J 9 IS 10 33 121613 4314 2815 48 I6 43 17 58 181819 03 19 4820 2821 1822 48 l 33 6 25 6 15 7 IS 7 
fenürvolu 707 740 822 857 9221037 1220134:"1432155216471802 18321907 1952203221222252 I3~ı 7 640 8 74S 
Gözte'Pe 1 12 7 45 8 27 9 02 9 27 lt) 42 12 25 13 52 14 37 15 57 16 5218 07 18 37 19 12 19 57 20 37 21 27 22 57 1 4~1 7 30 7 15 9 8 45 
Erenköy 'l 16 7 49 8 31 9 06 9 31 10 47 I~ 29 13 56 14 42 16 Ol 16 5618 12 18 41 19 16 20 Ol 20 41 21 31 23 Ol I 4~1 7 55 1 45 9 30 9 IS 
Suadiye :' 19 7 52 8 34 9 09 9 3410 50 123213 59144,316 04 16 5918 15 18 44 19 19 20 04 20 44 21 34 23 04 1 4~1 8 ıs 8 5 10 15 JO 
l3osıancı 7 2.-, 7 56 8 38 9 13 9 38 1 O 55 12 36 14 03 ı-.. 50 l 6 08 17 03 18 20 18 4S ı 9 23 20 08 20 4ı;ı 21 88 2J 08 1 53 8 45 8 25 11 1 O l 1 
Küçü.yab - - 916 - 1058 - lı-t.Ofı 1611 1823 - 1926 2051 - - - . 9 15 8 55 11 35 11 20 
Maltepe 7 32 8 47 9 22 9 47 il 05 1'2 45\14 12ı50016 1717 1218 30 18 5719 32 20 -7 21 47 23 li' 2 02 9 50 9 2S 12 5 11 50 
Kanal 7 40 8 55 9 3lı 9 5!' ı ı 14 12 53 ı42015 0!.116 25172018 39 19 05 19 4-0 21 05 ~ı 55 23 25 2 ıq ıo 35 10 12 35 t.! ıs 
Yunus . 7 44 8 59 9 34 9 59ı1 18 12 57114 24 15 IR,16~917 24118 4S 19 0910 44 21 09 21 59 23 29 2 14 ıı ıo 11 13 ıo 13 

ıı.r.e.nd•i-=k-m•üımvaıasa:aı.at:a.._ ... 7;..;4~7~~1.9.;..;0;2ı.;.9~3~7~10 0211 21 ıo 4510 54 13 00 ı4 27 15 ı6 t6 32 17 27 ıs 46118 ıs 19 12 19 47 20 05 21 12122 02 23 32 2 17 11 35 ı ı 20 ı3 40 ıs SO 
ı r 12 5 ı ı 45 14 ıo 14 

DÖNÜŞ 

~-==ls==-t=as=y==o-=n=la=r=='l.=ı_ı~ j ı 3 b;=ka=.'=1=5=i=ı=7=+ ,~=--=9=j ~)~ _!_~ '~==j 25 ! 21 129 \ 31 133 ~Z.~l 35 37 r!o, 39 I_ 41 J 43 \ 
4
1
5 L 4i • 

Pendik Hareket 5 39 6 80 7 25 7 33 8 4i 9 35 10 04 1 O 42 11 42 12 03 14 19 1.5 2: 16 13 17 02 J 6 59 17 42 18 45 19 03 20 30 20 S 1 2! 3CY. 
\'unus .. 542634 7::18 850 JOQ710451J451306142215~J1616 17021745 1906 203320572242 
Kartal .. 5 46 6 39 7 40 8 55 10 11 IU 49 11 49 13 10 14 26 IS 3~ 16 20 17 06 17 49 19 10 20 :l7 21 Ol 22 46 

il Maltepe .. 5 55 6 4!J 7 49 9 0.'3 102010 5811 58132014 35 15 41 16 30 17 1517 58 19 20 20 4621 10

1

22 55j 
1\fiçi.ık}alı ,. - 6 57 7 56 9 T(l - - - 15 27 14 4<;> - - - - - -

1 Bost:ıncı " 6 05 7 Ot 7 59 8 22 9 13 1030ı1 08 12 08 13 80 14 4S 15 51 16 40 17 25 18 08 19 30"20 25 20 59 21 20 23 05 
Su adi re 6 09 7 06 8 03 8 26 9 J 7 J O 34 ı l 12 ı 2 12 r 3 35 ı ... 49 1 S 5; 16 45 17 29 f 8 I 2 19 85 20 29 !.! l 00 21 24 23 09 11 

Erenkih• 6 14 7 12 8 08 8 31 9 22 103911 1712 17 13 4114 5416 O( 16 51 17 3418 17 19 4120 3421 05 121 2923 14 
Göztep~ 6 J 8 7 J 6 8 12 8 35 9 26 1 O 43 J l 21 12 2 ı ı 3 45 14 58 ı (ı ~ ı (ı 55 ı 7 38 18 21 19 45 20 38 21 09 21 33 23 18 

1 

Fenerrnlu l 6 21 7 ı9 8 15 8 38 9 29 10 46 LI 2412 2413 4815 Ol 16 O; 16 58 17 4118 24 19 4820 41 21 1221 3623 21 
Kızılıoprak 62.1 721 8ı7 840 931 1048112612261J51150316~ 1:'01 17~1826 195120431211421382323 

,1 

Haydarpaşa ! Mu\·asalnt 1 6 30 7 28 8 05 8 24 8 47 9 38 10 2;; 10 !'5 l l 3:3 12 33 13 5S ıs 1016 ıc 17 08 17 35175018 33,19 20 19 58 20 501:!1 21 21 45 23 30 
\Har:ıkct l 6 :~5 7 36 8 30 8 30 8 55 945104011031438123814 o.~ ıs 1816 2; 17 13181017 5818 3819 4020 0320 5~ı21 2821 5023 38 

Köpril 6 ;;~ 8 53 8 SO 8 50 9 15 IO 0510 55 11 20 Jl 5512 55 142015 3516 4l 17 30 rS 301815185519 S5 20 2021 l~j2l 4S 2- 1023 55 l ı _____________ .....;.:._...:... __ ..J..;_:.....--!o--...ı..--..:.. 

1 - 45 ve 46 numatalı katarlar 1 hazirandan 31 birinci teşrine kadar işlerler. 2 - 47 numarala katar yalnız Perşembe ve 
Pazar günleri. 48 numaralı katar da Cuma ve Pazartesi günleri işler. :1 - ~~------=--;-.-.dl -

Şark Demfryolları kış tarjfesi - lstaobuldan - Küçük çekmece ve kilometre 24 e 
14 Mayıs 1933 e kadar 

~ --lstanbul 6,30 8 30 
---

ıo. 5,;- -
14~4ç -Hı oÇ 20 3U 21,SO 1,20 7.30 9.40 12, (15 13,30 ı 7, 15 18.00 18.50 19.40 

Kumkapı 6.S8 7,38 8,38 9.48 ıo,ss 12, 13 13 ss 14 .53 16. l!L '17 23 18 08 18.58 19 48 20,38 21,38 ], 28 ~ 
Yenlkapı ~ 6,4I 7 44 ' 8.41 9 • .'H i 1, Ol 1 ... rn IS,41 14 56 16 16 17 26 18 11 19. uı 19 51 20.41 21. 41 ı 31] s ....... ,.. ~ 6,45 7 ,45 8,45 9 55 ı 1.05 12 20 13,45 ıs.oo 16 20 17 so 18 15 19 05 19 55 20,45 21,45 l,35 fi .. 
Yed kule ~ 6,49 7,49 8,49 9,59 tı 09 12 24 13, 49 ıs 04 16,24 17,34 ıs, ı9 19,09 19,59 20,49 21 49 1,39 .. ~ 
Bahkh "' - 7.52 8.52 16,27 

>. .. - - ] 2, 27 - - - - - "' .. 
Zeytinburnu t 6.54 - - - - 1,4-!g~ 7, Jl> 8, 56 10.04 - 12.31 - 15, o) 16 31 17.39 18. 24 - - 20,54 -
Yenimahalle ~ 6,58 8 00 - 12,85 15 14 J6 35 17,43 18 28 19. 16 20,06 20 58 - - u .. - - - -'O 
eakırhöy t.cı 7 Ol 8 03 9,01 10 09 I 1 17 12.38 ı~ 57 - JÔ 88 17.46 18 31 19 19 20,09 21. Ol 21 57 l, 49 i;' ~ 
Ye•llkör aı ' 8 .. e 7,08 8 12 9 08 10 17 ı l, 24 12,46 14,l4 ıs, 22 16,45 17, 53 ı8 39 ı9,26 20 16 21.09 22,04 J,56 .. 
Florva c - -- - - 18 46 - - - - - .. - - - - - - u 
KUçUkçekmece 8, 19 13 55 21.16 

ı:ı.. - - 10,24 - 12,53 - 15 29 - - - - - -
Kilometre 24 - - - - - -- - - - - 18 58 - - - - -

ı-
\'nn' Ynnş \'nrnJ \'nrııt Vanş ''nnıt Varııı Yarııt \'anı: l'anş ' 'an' ''arııı Vanıt Vnnıı \'a"' Vanı 

l Kilometre 24 ve Kiiçülı:çekmeceden - lstanbula 
1 Kilometre 24 ~ - 6 30 - - - - -KUçUkçekmece - 6.40 - - - 8,40 -Fi orya N (i, 4.q 8 43 ., - - - - -Yeşlköy . E (j 51 7 20 7 54 8 2:? 8, 51 10, 01 t 6.20 

Bakarköv ~ 6 29 7.00 7 29 8 OJ 8 31 9.00 10, 10 
Yeni mehalle u 

"' (j 32 7 o.~ 7.32 8,06 8,34 9 03 ıo, JJ 
Zevtinburnu ~ 6.36 7.07 :' .36 8. :36 9,07 - -Sah kit c 7 39 - - - 8.43 - -Yedlkule 

ı:ı 

.,,, 6 41 7.12 7. 4.3 8.13 8,46 rı 12 10,22 
Samrıtyo ~ 

~ 6 44 7, 15 7,46 8.16 8.50 9, JS 10, 25 
yeni kapı u 6 48 7, 19 7,50 8 20 8 53 9, 19 10, 29 
t(umkapı 6 51 7,~2 7 53 8 23 9 00 9,92 10, 3:! 
latanbul 6 58 7 29 8 00 8 30 8 38 9,29 10, ."!() 

,,.__ l'an& Yarı& \'ıın5 \'an, Yur15 Yarış \'arı, 
.1 -- ·- -- - -

1 Teşrinlevveı 1932 den 15 Nisan 1933 tarihine kadar 

-- ADALAR va YALOVA hattı 

Ser er numarası: 1 3 5 7 9 il 13 15 17 19 
Yaıa-. •dan }\. - - - 6 30 - - - 16 4( Pendıı.:tc - -K ıı .. - - 6 55 - - - 14 31 - -artaldaı -
Buyill.:nd:ıdan .. - - 7 ıc - - - 14 4 - - -
Hcybtlhlcn " 

6 il 1 ıo 7 35 s 00 9 301 IO .CO ıs il 16 20 ı7 ıı5 18 05 

Burgazdan .. 6 25 7 25 7 50 - 9 45 IO 55 15 2 16 35 17 50 18 2C 

K nalıdaıı il 6 4; 7 40 8 05 - 10 00 il IO 15 4l 16 50 ıs os -
Modadan n 6 55 7 ~5 8 20 - ıo ıs ll 25 15 ss 17 05 18 20 -
Kaı.1ıköyilndc 0 

. .. - - - - - - - 17 30 - 19 00 

KoprÜ)C .. - - - - - - 16 30 - - -
Varış 7 35 s 3' 9 00 Q ooi ıo S!i 12 or l(j so, 18 00 19 00 19 2: 

- c A B c 
Seter nu mıırasıı 

2 4 6 8 10 1 121 14 1 16 18 YO 
KoprUden K. 7 45 8 2. ti 50 ıo 2< 14 30 16 00 17 25 1 00 ıs ıs 19 ı:. 
Kııdıl;ö ~tinden .. - 8 4: - ıo 4C - - - - - -Mod:ıd:ın .. - - - - - - - - - -
~ınatıdan .. 8 30 - 9 35 il H ıs ıs 16 45 18 10 - t') 00 20 oc 
Borgazdan .. 8 45 - 950113( 15 30 17 00 ıs 2s

1 
- 19 ıs, 20 ı~ 

Heybeliden .. 9 00 - ıo 05, 1 I 4~ 15 45 17 15 18 40 - 19 30 20 31 
Buyukadadan .. g 10 9 40 ıo ıs 12 oo 15 55 17 15 ıs 55 19 50 19 40 .. o 4( - 12 25 

1 
Kımıldan " - - - - 19 401 - - --Pcndlkten " - - 12 35 - - 19 301 - - -

vanş - 10 ss, -YaJ.,vaya - - - - 20 20 - -
B c A c 

A işaretli seferler 14 1:esrlnen·elden itibaren y:ıpılmıyacakıır. 
8 " 1 1 cşrınlsaniden 

·• ı-ı')ı8 ~ ' c ı~aretli 5, / · ... , numaralı seferler ı K4nuneH·clden itib .. rcn cuma 
~nlerl yapılmaz. 

- - - - - ı9.00 -- -
J0,40 - 13 ,14 ~ 15,48 - - 19,42 .. -

19,45 
u - - - - - 't:J -- - u 

10,48 11, sı 13,22 14,~B J.i,SG 17, 21 18, 36 J 9, 5~~ ;. 20.41 
.. 20,5 10, 57 12,00 ıs. 31 14,47 16,05 17,30 18,45 20,0.i? o 
ı: 11, 00 12,30 13,31' ı4,50 - - - - u -

11,04 1~.07 13,JS - rti, 11 17, 36 ıs. sı 20,08 c -;J 

ı 1, 07 12, ıo 14, 57 16, 14 
... -- - - - u 

12. 14 13,41 15.0ı 16 18 17,41 ı 8, 5'5 20, 13 11, IJ 
11, 14 12. J 7 13,45 15, 01- 16,21 
1 I, 18 12, 21 13. 50 15,08 1 (i .23 

17,44 18,5~ 
17,48 19.03 

20, 16 
20,20 

'E 20, 5 
~ 21, o_ 
~ 21, Oli 

9 
9 

11, 21 12,24 13,53 15, 11 16, 28 17, 51 19.05 20,23 21, o 
lJ.28 12 ,.31 14,03 !5, 18 I ti, 35 17,58 19. 13 20,30 21, r 
\'nns \'nrı:; \'ıını: ""'"'' \'ıın' \ 'nn, ,·arış '"nr15 Yıınş 

- - . -~ ----- -- ·~ 
~, 

15 Nisan 933 den itibaren ADALAR ve YALOVA Heth 
ilkbahar tarifesi 

serer num:ırası: 
Ya ondan 
Pendilı:tcn 

Kartaldan 
B y lı:adnc!an 

llfy' diden 
Burgazdan 
Kın:ılıd:ın 

l\t ıdan 

.. 
,, 

il 

r 

3 s 7 

6 55 -
7 ((1 -

9 

14 :ıc 

14 4~ 

il 13 ıs 17 

- 17 45 

- 18 5(' 
- 19 05 

6 oo 7 oo ı 3S 9 001 rn ıo ıs 50 11 -tsj 19 10 19 sol 
6 ıs ı ıs " SL• 9 451 ıs 2:ı t6 os ııı co 19 75 19 4 

1 6 SC 7 50 8 O 10 00 tS 40 16 20 18 15 - 20 00 

Karlık \"Undcn ,. 

6 4ı; 7 45 8 20 ıo ıs ıs :.s 16 35 •ıs ao - .o_ısl 
- - - r - - 18 55 20 o 
- - - - 16 so - - ~o so 

K6prüıe Ya•ış 7 25 8 25 9 00 IO 5S !6 50 17 15 JQ ~O 20 3f 1 10 

Sefer oı mora ı: 

Kopr dc1 
Kndıl.:oy r.dcn 
l\todadnn 
Km ıdın 

1 
Bur nzdn 
ile} bel den 
Bu) ul.ıdndan 
K r !dan 
Pendıktcn 

Y lo\aya 

A 

~ 1~•; :~:~~~w:u:ı~=·~m: 
.. s 3f - ıı ıs H :m 14 ~si ıG 45, 1 l!'i Jll oı; 20 2~ _ 
., s 4! ıı ao ı.ı 4' ıs oo ıı oc ıs sc 1? .< 0 40 _ 
" 9 oc - ı ı 45 ıs oo t5 ıs ı-: ı~ ıs 4f= r9 .. • o ~s 22 ac 
,, Q 10 il 40 12 00 15 I!> 15 2~ I:" 2 1 5.. 19 ı .!I OS 22 C 
,. - - 12 ıı; 15 40 - - - 20 1' - -
,. - - 12 35 ıs so - - - 20 'l! _ -

\arış - 10 ~5 - - - - - - - -

B A A B 
A. işaretli seferler l Mayıstan iıibıuen Cuma gunlerl ) apılmıız. 
B. ., ,, ı .. .. ,,, günleri yapılır. 
na raml::rda ve rcs'Ili tat:I günlerinde de cuma günlerine mahsus seferler 
:ıvnen yapılır. 

) 

9 
6 

·----~-------------------------------·-------------.ı 

12 ~s 12 15 14 sn 14 20 
ıs 10 13 ıs ıs ıs 
13 40 ıs 30 ı 6 15 45 
14 ıo 14 16 30 ı6 ıs 
14 30 14 20 ı6 55 16 45 
14 55 14 45 17 30 17 15 
15 20 15 1 o 18 ı 5 J 1 45 
15 40 15 30 1 18 50 18 so 
16 JO ıs 50 19 10 19 
16 80 l6 20 20 55 20 ıs 
16 50 ıc 40 
1720 ı710 
17 55 17 45 
ıs ıs 18 5 
1 40 18 30 
ıo 18 50 
19 r.o rn 15 
20 lo 50 

Köprü - Haydarpata 
- Kadıköy tarifesi 

1 oox 6 25 
6 30 7 00 
700 740 
;- 30 8 05 
8 10 8 40 
8 40 9 10 
g 10 9 40 
9 35 10 05 

10 00 10 30 
10 30 10 55 
ı 1 00 JI 30 
11 4S 12 so 
12 30 ıs 15 
13 15 13 55 
13 55 ı4 30 
14 35 15 10 
1515 1550 
15 50 ](j 15 
16 ıs ı? 05 
ı7 05 17 50 
17 30 18 10 
18 00 ı8 30 
1830 1910 
18 50 19 o 
19 l 5 19 55 1 

19 55 20 4S 
20 45 21 20 
21 10 21 40 
22 15 1 23 30~ 

I -
6 so 
7 00 
7 45 
8 20 
8 40 
9 10 
9 35 

10 00 
ıı 00 
11 45 
12 30 
13 15 
13 55 
14 35 
l S ı 5 
16 ıs 
17 05 

17 80 1 18 oo 
18 30 
18 50 
19 15 
19 55 
20 4S 
22 15 

6 ss 
7 48 
8 30 
8 f2 
9 48 
ıo 40 
11 03 
il ss 
12 S8 
13 23 
14 03 
14 88 
ıs 18 
ıs~ 
16 23 
17 13 
17 58 
18 ss 
19 20 
19 40 
20 00 
20 53 
21 28 
21 50 
23 40~ 

X işaretli seferler. Cuma, Cumır· 
tcsi, Pııznrtesi günleri yapılır. 

XX işaretli seter er Perşembe, Cu· 
ma, Paznr ~ııleri yapılır. 

Anadolu hattı 
Cumadan maada gUnlerd• 

1 Sefer numarası 
1 leybcliden K. 1 
Bu\fikadadan " 
l\laltepcden ,, 
Bost:ıncıdnn ., 
• uıdİ) eden 
Caddcbosunından ., 
Knl:ımı,tan 

Modadan 
Kopru}e v. 

Sefer numarası 

J:opriidcn 
İ\lodadan 

J{. 

l\al:ımışcıın ,. 
Oıddtbo tanındım ., 
Suodlyedrn 
Bostancıdan 
Malıepedcn 

Bü)ukııdıdıın 

l lc) beli) c 

.. 
" 

., 
\. 

6 45 
7 os 
7 so 
7 40 
1 50 
8 
8 
8 

2 

17 25 
17 50 
18 00 
18 _o 
!8 30 
18 40 
19 05 
19 25 
19 35 

--------------------------



V AKIT Karilerine -F aide i Malômat 
( Bunlar gibi bazı küçük ve lüzumlu malumat vardır ki hiç kimsenin hatırında kalmaz ) 

Ankara - Istanbul 
seferleri 

Haydarpaşa - Ankara hattı Ankara - ffaydarpaıa battı 
~ ~ 10 1 9 

l•ta•ronlar 

llayclarpata • 
Pendik •• 
Tuzla 
Gebze 
DO bkeleal 
Tavpncd 
Dereke •• 

ranmca 
Ttl&lnçlflfk 
Derlncıe 

AJıtft79 •• 
Ooj'aaça7 
Geyve 
AlrhlMr 

llekece 
OmlaııeU 

Vealrlwa 
Blledk • 
Saraköy 
llozöyük 

blhall 
OümbJaar 
.........,r • 
Afapmar 
A.lplkay 
ISeyllkahır 

lanköy 
8Mak 
llloer 
lludaP 
lle;JWdrlpr9 
l'UlaUı • 
Tealdofaa 
llaldr67 
Çalıakô'n 

17 40 
ıs 11 

19 11 

19 43 

20 13 
20 28 

21 14 
21 29 
21 45 
22 2 

22 45 

23 29 
00 5 
00 59 

1 25 

2 15 
2 53 

3 48 
4 17 
5 3 

5 3;) 

7 11 

8 18 

9 10 
9 25 
9 51 

10 

19 25 
20 13 
20 33 
_o 59 
:.n ıs 
21 28 
21 44 
22 1 
22 13 
22 25 
22 51 
23 23 
23 55 
00 19 
00 40 

1 2 
1 24 
1 58 
2 22 
2 5J 
4 5 
5 12 
5 4~ 
6 31 
6 53 
8 5 
8 37 
9 11 

:;' 9 45 
~ 10 3Q 
1 11 2 
~ 11 25 < 11 57 
";; 12 24 
~ 13 15 
:ı. 13 51 a. 14 33 
.. 15 5 a 15 33 
c. 15 50 
• 16 20 
: 16 30 

• htuyoncla lokanta Yal' 

•• htuyonda blh·et var 
••• Jstaeyonda otel var 

l•l••JOnlar 

Ankara • 
Gaı.i 

Etlmesu& 

Sincanköy 
ÇUbukon 
Malıkôy 

Yenldopn 
Pulatlı • 
&-yUkköprü 
Sazılar 

Biçer 
Sazak 
Sanköy 
&-yllkahır 

Alpıköy 

Ağapmar 

Esklşeblr • 
Çukurııı.ar 

lnönU 
Bozö)llk 
Karaköy 
Bilecik • 
Vezlrban 
OlmaneU 
Mekece 
Akhisar 
Geyve 
Doğançay 

Arlftye • • 
Sapanca 
Bll,ytlll De~nt 
lzmlt • 
Derince 
Ttltünrınık 

Yanınca 

Dereke • • 
Tavpnad 
Dil iskelesi 
Gebze 

Pendik • • 
Haydarpqa • 

- 'J,., 
;;- :::J 
... T. .. 
:ıq .. Q. 
c. - o 
:::J .. -

~ c 

ıs 42 
ıs 51 
19 18 
19 33 

20 22 

21 36 

22 51 

23 36 
00 14 
00 46 

1 50 
2 17 

2 55 
3 22 
4 11 

5 20 

5 54 
6 10 
6 27 
6 46 

7 28 
7 41 

8 19 

8 54 

9 53 
10 25 

12 25 
12 36 
13 6 
13 24 

,..., 13 48 
~ 14 27 
.!::! 15 5 
. 15 50 s 16 31 
~ 16 56 
< 17 27 
'-../ 17 52 
.8 18 21 
~ 19 8 
ff 19 49 
c. 20 17 
.: 21 26 a 21 s5 
c. 22 21 
: 22 51 
• 23 20 

00 21 
00 4J 

1 18 
1 48 
2 12 
2 33 
2 54 
3 27 
3 48 
4 12 
4 49 
5 03 
5 13 
5 26 1 

5 51 
6 2 
6 12 
6 43 
7 2 
7 25 
8 5 

1 
_ı 

Pul tarifesi 
Niabl resim: Brnde 2 kuruş&ur. 

Klaurat yUzde elliden aşağı olur
• ayılmaz. Meseli 1499 kuruşa 
kadar 2 Ye 1500 den 2499 ku
rota kadar 4 kuruştur. 100 ku· 
IDfa kadar (100 kuruı dahil) bil· 
amam evrak ve senedat puldan 
muaftır. 

Jt Tasarruf ıenetleri: Havi ol
claju mebliğa göre binde 1 O 
pua. 

• ihale kararları ihale be
deli Ozerinden binde 1 O para. 

Jlo Mukavelenameler: istikraz 
YeJA deyin ikrarını mutazammın 

\.-Olanlar niıbi resme tabidir. Mu
a11en mebliğı havi olmıyanlar 

lira; maeyyen mebliği havi 
aı.r ile ı"parişi kabul mek· 

blplar1, akreditifter binde 1 ku· 

(HilkQmetle efrat arasında ya· 
cak mukavele ve şartnameler 

metçe ihzar ve 20 kuruşa 
n matbu nürnunelere göre 

alır.) 

• icra ve isticar mu,avelenn
leri: Mukavele müddetine g&
biade 1 kuruş. Mukavelenin 
ni halinde resmin dörtte biri 

Mimr. Ancak kira artmışsa teza
eden miktarın resmi tam 

rak hesap edilir. [Matbu kon· 
at e•ralu 20 kuruf kıymetin· 

ltedir. Noterler tasdik masrafa 
olarak cem'an 55 kuruş ve bin· 

yarım niıbetinde de belediye 
;JlllDi" ahrlar.] 

• Kefalet. teminat rehin ıe· 
nedab ve kredi metctupları. 

muhtevi o'duğu me'l!lğın binde 
biri. Muayyen mebllğı mUtezam· 
mın olmazsa 50 kuruı. 

• imtiyaz kararnameleri: Ke
falet akçesi olmayanlardan 50 
lira, olanlardan binde 30 kuruı. 

• imtiyaz mukavelenameleri: 
Her uüıhasından 1 O lira. 

• ihtira beratları: 5 lira. 
• itibarı mali şehadetname· 

leri: 3 lira. 
• Hibe ve vasiyetnameler ile 

ülüme muallak tasarruflar Mu· 
ayyen mebliğı havi olmazsa 2,5 
liradır. O!ursa nisbi resme tabi· 
dir. 

• Tat ocaklara rubaalnamu:, 
alameti fariH ilmOhaberl~ri, un· 
van tezkere ve ruhsatnameleri: 
2 lira. 

_. Muvazaa senetleri, kitap, 
risale, gazete ruhsatnameleri, 
tahkimnam•, sulhname, konkor· 
datolar, bilinçolar, mazbata, 
ilim, kararnameler ve hakem 
kararları, pasaportlar: 1 lira. 

( Muvazaa ıenetlerile, sulhna
me ve konkordatolaran mebliğı 

muayyeni havi olanları n;s~i res
me tabidir. ) 

-4' Mente ve mahreç ıehadet· 
nameleri, muhasebe devir def
terleri, beraeti zimmet mazbata
ları, divanı muhasebat i1Amla11, 
memurin tercilmeihal vıtrakaları 
•e ail&b te&keıeleri: 50 kurut. 

Posta ve Telgraf 
tarifeleri 

- Memleket dehlllnde -
Meklup1ar: Beher 20 gram 

ve kusurundan ıehir içinde 4 , 
haricinde 6 kurut. 

• Kartpoatallar: Şehir içinde 
3, haricinde 4 kuruı. 

• Kartvizitler: ( 5 kelimeye 
kadar) 1 kuruş. 

• Postrestant mürase!it : 
(Mektup ücretinden başka) 6 
lcuruş. 

• Gazele, mecmua ve mektep 
kitapları: Bir nama gönderilecek 
gazetelerle liakal 3 ayda bir çı-
kan her nevi mecmualar ve Ma
arıf vekA~etince mekteplere ka· 
bul olunan kitaplar (Beher 50 
gram ve küsurundan) 10 para 

(:SOr'at katarlarile nakli isteni· 
lirse 2 mis1i ücret vermek Ji 
zamdır.) 

.-. Sair evrakı matbua paket· 
leri: (Beher 50 gram ve kt!su· 
rundan) 1 kuıuş. 

• Mesalibe dair evrak paket
lerile ticari eşya nümunelerı: (Be
her 50 gram ve kllsurundan 2 
kuru1. 

(Evrakı mesalıhle t:cari eşya 
nftmuneleri de 5 kuruştan aıaiı 
olamaz) 

il TaabhiU Ocretleri Ye iade 
ilmübaberleri: 6 kuruı. 

• Posta kutuları : Seneliği 
750, 500 v~ 300 kuruıtur. 

.. Nokaan 6creller: MOraelOn· 
lleyblerden 2 misli •'ınır. * Hüviyet varakaları: Peşinen 
20 kuru,tur. 

Jt Kıymeti mukaddereli mek-
tuplar: Mektup ve taahhüt 6c· 
reUerinden batka 300 kuruşa 
kadar 3 karuı fazlasının her yüz 
kuruş ve kOıurundan 1 kuruş. 
Ziyaı halinde kıymeti mukad· 
dere tazmin edilir. 

ihtar: Dtnr ve milli bayramlarda mek
tupları t, tuhhütlülcre 2.5 telgraflara 5 
kuruşluk flll4liahmcr pulu ~:ıpıştırılması 
ve 20 30 Nisan günlerinde de ço1.uk bay· 
rımı münascbctile kanlara 20 paralık ve 
mektuplara J, taahhütlült-rc 2, tclgrarJara 
3 kuruşluk şefkat pulu ilsakı olbnptaki 
ku·anin lcabatındandır. 

Telgraflar 
Şehir içinde (Aıgari 20 keli

me) kelime batına 30 para. (Şe
hir dııında (Asıari 5 kelime) ke 
lime baıına 2,S kuruş (kod •ısu-
lile yazılan telgrafların Dereli 15 
kuruıtan aıağı olmaz) 

• Yıldmm iıaretli telgraflar· 
dan beher kelime için 12,5 ku-
ruı. 

• Müstacel telgraflar: Asıl· 
larının 3 miıli ve suretlerden 
suret ücretinin 2 misli. 

• Telgrat Cevap ilmühaberleri: 
24 giin için muteberdir. Başkas 
kulla namaz. 

• Mukabeleli telgraflar: Şehir 
içinde 20 kelimede 5 kuruıtur. 
Şehir haricinde telgraf Derelinin 
nısfı alınır. 

• Müteaddit adresli telgraf-
lar: Suret nereli 20 kelimeye 
kadar 1 O kt. fazlasından kelime 
batına 1 O para. 

• Sai ücreti: Telgraf merke-
zinden itibaren saat başına 40 
kuruı. 

• Kısa adres kaydiyesi: Se· 
neliği 8, alta aylağı 4, üç aylağı 
2 lira ve bir aylığı 120 kuruşlur. 

Posta paketleri 
Dahile gCSnderilecek paketler· 

den mahallinin vazıyetıne g6re 
atideki Ocretler alınır: 

A - Bir deni& kıyıaanda Ye· 

ya bir kol demiryolu üzerinde 
bulunan mahallere gönderilecek 
paketler için her üç kilo veya 
kesrinden 20 kuruş. 

B - iki deniz kıyısında veya 
iki kol demiryo!u üzerinde veya· 
but bir deniz kıyısile bir kol 
demıryo'u üzerinde ve keza iki 
den z &nyısile iki kol demiryo!u 
üzerinde bulunan mahallere gön· 
derilecek paketler için 3 kilo 
veya kesrinden 30 kuruş. 

C - Üç kol demiryulu üze· 
rinde bulunan mahallere gönde· 
rilecek paketler için 3 kilo veya 
kesrinden 40 kuruş. 

D - Mahrecile mevridi ara· 
sında demiryo'u ve vapıır bu· 
lunmayıp adi vesa tle nakledile
cek pketlerden mmtakasına gö
re her l<ilo başına 17,5-25-30 
lf.uruş. 

Kıymetli paketlerin beher 1000 
kuruf ve kesrinden 10 lcuruş 
ücreti teminiye alınır. ihbarname 
tebliği tarihinden sonra alınmı

yan paketlerden ardıye ilcreti 
olarak jlünde 3 kurut istenilır. 

Ha vale nameler 
300 kuruşa kadar 3, fazlasın· 

dan her 100 kuruş ve kesri için 
1 kuruş. Telgrat havalelerinden 
( r elıraf Ocrf'tİ MD baık!) 2J)OO 
kuruşa kadar her 100 kuıuş ıçin 

1 b uruı ve fazlasından 60 para 
ahnar. 
- Hariç memleketler için -

Mektuplar 
Posta ittihadına dahil mem

leketler arasan da t 20 grama ka
dar) 12,S ve fazlası için her 20 
gram ve küsurundan 7,5; kart
postallardan 7,5 ve cevaphlarao· 
dan l 5; her nevi matbu evrak 
ve kıymetsız ticari eşya nilmuoe· 
lerinden beher 50 gram için 2,5 
kuruı alınır. Yalnız mesalibe da· 
ir evrak 12,5 ve kıymetsiz nil· 
muneler 5 liuruştan aşağı ola
maz. 

Taahhüt ücreti 16, iade ilmü· 
haberliler 32 kuruştur. 

Poslrestanlardan siyanen 5 ku· 
ruş almır. Taksa 7,5 kuruıtan 
aşağı olmamak üzre noksan üc· 
relin 2 mislidir. 

Telgraflar 
Suriye ve Lübnan ıçin (Türk

çe, Fransızca, Arapça) ve Mer· 
meris tarikile Rodosa kelime ba
şına 9 kuruıtur. Dığeı mahalle· 
re çekilecek telgraflar altın ku 
ruş üzerine olduğundan mukan· 
nen \;cretlere kambiyo farkları 

ilave edilmek icap eylediği gibi 
bu ücretlerde ihtiyar edilecek 
tarika göre değişir. 

Tayyare postaları 
Adi posla ücretlerinden baş· 

ka her 20 gram ve kesrinden 
atide yazıla i!cretler alınır. Ta
ahüt ücreti 32 ve iade ilmüha· 
beri 6S kuruştur. 

Romanya, Bulgaristan, Yugos· 
lavya 7,5 lrnruş, f rans&, Le his· 
tao, A manya, İtalya 20 kuruş. 
Macıristan, Avusturya, Çek oslo· 
vakya, Belçika 12,5 kuruş. lngil
tere, Felemenk, Danimarka, is· 
panya 25 kuruş. 

İstanbul· SeJinik-Brendizi hat-
tında adi posla ikreti dahil 
mektuplardan 60, kartpostallar· 
dan 5G kuruı alınır. 

Eski ve ye
ni seneler 

1 ~lllAdl Rumi MllAdl Rumi ı Arabi 
ene sene sene sene seue 

1839 1255 1255 1887 1303 1304 
840 256 256 888 304 305 
841 257 257 889 305 306 
842 258 2!58 890 306 307 
84.1 259 259 891 307 308 
844 260 260 892 308 309 
845 261 261 893 309 310 
846 262 262 894 310 31 l 
847 263 263 895 311 312 
848 264 264 896 312 313 
84'> 265 265 897 313 314 
850 26tı 266 898 sı4 aı5 
851 267 267 899 315 316 
852 268 268 900 316 317 
853 2ö9 269 901 !H7 318 
854 2-:-0 270 902 318 319 
855 271 271 903 319 320 
856 272 272 904 320 321 
8::\7 2-:-.1 273 905 321 322 
858 27 4 274 906 322 323 
859 275 275 907 323 324 
860 276 276 908 324 325 
86 l 2:'7 277 909 325 326 
862 278 278 910 326 327 
863 279 279 91 I 327 328 
864 280 280 912 328 329 
865 281 281 913 329 330 
866 282 282 914 330 331 
867 283 283 915 331 332 
868 284 284 916 332 333 
869 285 285 ( 17 333 334 
8:'0 286 286 918 334 335 
871 287 287 ( 19 335 336 
872 288 288 920 336 337 
873 289 289 921 ,37 338 
s-4 290 290 922 338 339 
87~ 291 291 923 339 340 
876 292 292 924 340 341 
8:'7 293 293 925 341 342 
878 294 294 926 342 343 
879 295 295 927 343 344 
880 296 296 928 344 345 
881 297 297 929 345 346 
882 298 298 930 346 347 
888 jg9 299 931 347 348 
884 300 800 93 ~ 348 349 
885 :mı ao1 938 849 

1

.., 1 
I 886 130'2 302 l 934 1350 

l~OJ 

Muhtelit ••nel•I• wekdıeerl• 
ne tahvlll usula 

Mi'idi ve rumi tarihler ara•a
da (1316/1900) aenesine kadar 
12 glln ve bu tarihten (1332/1917> 
aenesioe kadar 13 gOn fark var• 
dır. 1332 şubatının 15 inden 
28 ine kadar ise diğer sahifede 
münderiç 8 tubat 932 tarihli ka· 
nun mucibince 13 glln atlanmı9br. 

Her hangi bir Rumi ıenedea 
Milidiyi veya Milidi seneden 
Rumiyi bulmak için 584 adedi 
ilive, yahut tenzil edilmelidir. 
Milidi 1929 senesinden 

Rumi 

Ru~I 

1584 tarho!undukta 

J 345 senesi bulunur. 
1276 senesine 
584 zammolundukta 

Milldi ı86ô ıenesi bulunur. 
Arabi seneden Milldiyi bul· 

mak için de matlup olan Arabi 
seneyi devri ıemsi olan 33 ade
dine taksim ederek haricikısmet 
tenzil ve ıonra 621 adedi illve 
olunur. Meseli: 

1348 1 33 -~8 40 harici lnsmetf 
1348 
1 40 
1308 
621 

senesinden 
tenzil ve 

basıl. tarhına 
adedi ili\te edıldikte 

1929 Milidi lfnesi zuhur eder 
Milidi seneden Arabi •~neyi 

bulmak ıçin ise matlup seneden 
621 adedi çıkarılar ve basılı tarh 
33 adedine taksim olunarak ba· 
rici kısmet de hasıla tarha illve 
olunur. Meseli: 

1900 Mi!idi senesine mUsadif 
Arabi seneyi bulmak için 

1621 adedi tenzile -1'179 ~ 
289 38 
25 

1279 hasıl: tarhına 
38 har·ci kısmeti i ive edildikte 

l 3 l 7 Ara l:>i ıene11 aubur c:der 
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Hikaye 

&1. 

Şü rü, bu kaffıt p re ~ r tit· 
fek eli erile nltp a~fyor. us~a ü• 

feyler yazıL Sir kac I efim; tfo~
ça biliyor ~:rn~a, :>~a.;:ıyı cl:ut.1:5.k 
güç .. • F al:o.t Geven bir ad~m ne
lere kadir değifdir. C;ıf,.u'ft Ftan· 
sızca - Ruscn lug~ti nhnıyo:.-, bir 
hayli uğrr.ştrkinn :sot.rn, c~nsen 
üç kefımeden ı arct çu cü:r.1 ,e sö
külüyor: 

"'ı\faiuı'ıl yeı•de bekliyoı uıi1. 
F tef o~. 

- edor. . . . vtt. Olga onu' Brr 
gun ke-ndisine: 

k Yat:l:ıdnshırnndan birisi 
~? ::.: tanıdığ;.1 fıaU~ afi ra'&m~ 
ıye. ı eceğim biq m kn.do". 
Drye te."" . t s··k · h he m· .. ıan1 r. _u ru, una e· 
; R ıy~t verm~rn'i ffi. Olnn, bir 

9? 1(· uda 
1 
'!a. koı.q:.1yo,•dü. Fedo'i, 

§ımaı aı1a ·,,. " . d"' R ı,,ı atil'lıyor. ' aıc • 
aım,, -

1 
\lt dnn:;iarı ynpıyor. 

Araaıra c a h.ır.\··k ,_ 1 t' . 
t.... r.3 e ~ r ter~ı:ı 

eder uır "' 
Şii ~r, b'n• 

Mu nl k t;i 

nuşacak. 

~apı. Merdivenler. OtoWt(tbil. 
Maksim. 

Son numara g5stcl'i'- ı .. 
•-.ıe t uzere· 

d. V k.it henüz "' ır · a c;;ece :Yarısına 
gelmernişt!r. Her t "ef karaniı1t 
yalnız, nlmeriitf ~.'!erine bir p'i'o: 
je tO'r a eettirifmi~, >:ama :za • 
man ren Ji zi)a. arla seı~·z kadın 
ve bir erkeİclon ibııret olan İ.ür:ül~ 
bi Rus bnlelinin, pnrl~k, ~id~ et
li renkli kostümlerini, kurdelala
Prnı •e e tatların taflarınr ay
dınlatıyo'r. 

Ştifa.u, aatiney~ en yakın liof 

Nakleden. 
fa. 

bir masaya oturunca, balette oy -
nıynn erReği tanıyor,. Bu F edor • 
du ~. O da gaU kendisini tanıdı. 

IICkot1i di tli li lbyor. Hatta, 
l>ir. aralık, ~üzünde mai bir tül 
ınıfünan dansôirlcrden birisine 
soltularak bi • f.eyler ııöylüyor. 

· .••. Bu dnn ô ())]ga .... Evet, 
ta kendhrl. 

Perde kap llnt (i)lga yanma. 
geliyor, caclcc.c: 

- Haydi gidelim! 
Diy r. Şu.tr.ü §a~km şaşkın kal .... 

ktyoı•, v ddnüyor.lar. 

dir: hı.\ i , anlat bakalım. 
Olua ona der.in, boşluklarında 

kayliolunan gözlerle bakıyor ve: 

- Ne anl t :ynn, diyor, anlat· 
m ı ç:OK güc bir. ey bu .... His
aetmel< la2m1 .... 

- Fakat bunu hana borçlusun. 
Bir elbiğin mi va~? Seni seviyo· 
rum. Zenginiz. Şöllı-etimiz de var. 
Salonunda istedi~in kimseyi ka • 
&11 edeliiliyo~sun. Frer sene Avru· 
pada t\ırneye çılr"l)ıo1·um, Bir çok 
şefürleri Beraber geziyo •uz. Bu -

onun• 
la bu hnvay:ıı teneffüs etmek i~in 
d ğil mif 

O ga, Şükrtiye Dir. an 'bakıyor, 
ve bir kahkaha koyve;·dikten son· 
Jfa: 

- Fedor .... Bilhassa Fedor 
m d~dın? 

- Ö'ylc yn. ~ .• Genç \l'e gü%el. 
Olgn, birdenbire su'Suyor: 
- Şu.nü, senden ~imdiye ka -

da'r bit §ey 6ı ~fad eni affet. 
- ? ...... . 

vf).dedersen, 

işli:ence ! 

den, ağzr ile onün '.i'ğzmr kap'atı -
yo't. 

Bir dakil:a ..•. iki <lahika ..• 

VAKiT 

Feyziyey· .. .. 
UJ ıy 

llmlr K{IZttcltırı )nıı~·or. ık. ·ıı:tırmak suretilc sarho ettik • 
1zmir.tie, Küenil Sabanın ı~ı 12 t~n oonra Jak'ın lıulundu~u ve çn· 

yaşında Fethiy,e Hanımuı affoline lr~tığx ticarethaneye götürmüşler· 
tecavüz etmold mnznun Snlamon dir. 
Celardin Ef-endinin oğlu J k ile F' etli iye Hanım, hayatında ilk 
bu iş için kendi ~ne y.ar.tlıındo. bu- defa iç iği içkinin tesirilb bay lmış 
lunan ve kızı i ful eden ça~a Arife ve yanındakiler m:ilieğine buı~ lto• 
Cavide ve Eethiye H. ın v..al\de • yarak kendisini ayıltmışlar ve son· 
si Gülizaı• halHur.ında liirinci itılİn· ra kız; y zıhancdc Jnl 'I yalnm 
tak dairesinde cereyan etmcltte o- kalmış, Jali: taraf mdan iğfal edil
lnn mhkfüa bitmi tiı\ Üçünün de mi tir. Jak o ımadn lcrttınbuldn 
suçu abit olduğundan /.\~n1:eza bulunduğunu iddin etmekte ise de 
mahltcmesinde IUzumu muliake aleyhte bulunun şahitler de va.tdsr. 
melerine ICarar verilmiştir. 

H'ariçten yaptığımız tahkikrı 
gör.a '9 ifa · yle olmu~tUr: 

A.rife Cavide ismindeki umum • 
haneci kadın; henüz pek genç O" 

lan F ethi}le Hanımı kandırmı • 
H~lkapınarda bira fabrikası gazi" 
no und içtiği l>iı·anm ir:ine r.akl 

tu. 
Taşçı Rıza Ef ndi namında hh• 

&an'a""'tk ıı, Jızmir e hdiyeaf m'ü· 

racaat ederek llu heykelin kendi .. 
sine yaptırılmasını teklif etmiştir. 

Beledıye ız Efendiye bir mo 
del yapm 'Smtı l>ildiıımi br. ız 
Efendi modefi hazrrl malda meş· 
guldür. fleylCel mel'mcrden yapr· 
Iaoakt •. 

ımre!le ısinan termo{orun vücu · 
dun ittenilen yerine tatbiki sure • 
tile b:lhas:m romatizm h nğrıl r· 
tJa, soğuk ah~ml klatınd•, sli'ncı • 
farda tetfavi vıuırtası ol rak kulla· 

BunlaY v lc'anın J tarafından 
ve 150 lira muliabilindc yapıidtğıı· 
nı ooylcmclttedirlcr .. 

Kızın nnn~i Güliznr'ın da i ti• 
fade iç.in bu igc muvi>.fakat e · ği 
anlaşılmışhr. 

Her üç ma2nunun da muhake • 
melerine yalanda ağırccza mııh .. 
kemesindc baslanacaktm. 

• 
1 

Bir. sermayedar Yozga~ ilaye .. 
tinde Boğa2hy n belediyeainc mü .. 
racaat:i ederek o civ :r.d bulunnn 
Ca-vi iH\amamı isimli sıcak su gö
lünü i lhtme imfıy zmm endisine 
verllmemn· iı emiştır. Sern1ayedaY, 
bu sıcalt ıu gShinden --cetvel e .. 
ya'p6f'aral~ - civardaki geniş ra· 
ziyi sulamak istediğini söylemi • 
t'ıi'. 

Belediye, müracaatı hükumete 
bilehi'mi~Elr. 

Savıfa 15 

Aydında Karapınar nahiyesine 

bağh Kızılc::ıköyde bir Y r !anına 
vnk'aGJ olmuştur. Kızılcnköylü Rn· 

ııfhı nvni köyden Mahmc Alinin 
nral • bir kndm yüz\,inden gılmıt 
ve 1 avrr e.i:mi 1 • undan mu • 
ber olnn Rauf A~dınaı gelerek bir 

aneynnncde r'1kı içmiş, sonr.a kö .. 
yüne dönerek kör kahvesi önünde 

eH net Aliyi heklcmiye batla .. 

mı hnsmmı' tcsavvurundnn ha· 
beı1 olmıyn.n l\1elimet Ali kahve· 
ye yakla!unca Raufun üzerine tev· 

cih etti tnb&ncnnın soğµk nam· 
hsile km- ılaşmıq, iper uünıya va· 
kit buk.~n~an tc.banca P. tlıınu· 
yo. ba lamıştır. 

R ufan tttğı kuı·fUnhu·dan dör
dü de Mehmet Aliye ra ti~ K 
g ·fi., · ndcn ve muhtelif y rlerin .. 
den y r.alamıştn·. 

\fak7ayı haber lnn nahiye mü• 

dürü Seyfi Bey j ndanma ltara· 
kol lru nndanı Itriye gid relli aaTi· 

hi yakalamı lnr., l' arahyı memle • 
ket' hastalianes:ne naklettirmişler• 

dır . 

at klıl< 
Bursada Soğanlı köyünde Yu • 

auf Be1 çi di i ile sıtma mücadele 
aini ü~ te evvct ç rdığı nal 
nra'Sm'daki J 5 metre tulün de , 8 
metre atz-ındaki Bafaklrk t'amaıni· 
l"' Nih·f d re inden lnun çekil • 
mek Guretilc kurutularak halkın 

rl f; fr eg) bilr.ıeleri te in e-
dilmiştir. Mücadele kanalının üze· 
tindeki ahşap köprü yıl<rlal'aK ye· 
iden kargh ltöprü yaplmlmı ve 

bu i de b"tü Sofanlı erkek nüfu· 

ne ıı A. e yüzün• 
eıı çı can hndi e 

müdürlüğüne teslim etmiştir. 
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Fuat SAÇ Suyu 
Saçların dökülmesini 
getırir ve sıklaştmr. 
edilmiştir. 

durdurur. Kepekleri kaybeder. Dökülen saçların yerine yenisini 
Eczanelerle ecza depolarmda &rayımz. fiatı 100 kuruta tenzil 

( Umumi deposu Şark Merkez ecza depo•u ) 
ve ( Bahçekapu'da ZAMAN Ecza depo•u) 

Teessürle 
ba yı l an l a r a, 

Yürek çarpanhsına, sinir 
nöbetlerine yirmi damlası 
kafidir. 

r Devlet Demiryolla.rı ilanları 
4000 adet meşe traversin kapalı zarfla münakasası il ikinci 

Kanun 933 Cumartesi günü saat 14.30 da Ankara'da idare Mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpaşa ve Mudanya 
veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde yazıhdır. rıoı 6) 

iktisat Vekaletinden : 
Türk mahsulat ve mamulatından 

Hükumetçe takas eşyası meyanına ithal edilen " halı, tiftik, 
ıülyağı, palamut ve hOtisası kereste ve travers 1930 senesi ve 
ya ondan evvelki seneler mahsulatından tütün, kömür müstesna 
olmak üzere madenler, ile incir, fındık, canlı hayvanlar, Afyon 
zeytin, zeytin yağı ve kuş yemile Antep fıstığını Türkiye eşya
sına henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satarak muka
bilinde mezkur memleketlerden muadil kıymette ecnebi eşyası
nın taka1 tarikile ithaline iktisat vekaletince müsaade edileceği 
ve talep olunacak ihracat miktarının iki yüz bin liradan az ol
maması liıımgeleceii evvelce ilin edilmişti. Bu pazarlar için 
tesbit edilen işbu '' 200,000 ,, liranın yalnız " 100,000 ,, liraya 
tenıil edilmit olduğu ilin olunur. "7020,, 

Jstanbul 6 ıncı icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen büfe, 

tresuar, vitrin, masa, halı, dört sandalya, iki koltuk, bir kanape, 
iki koltuk, üç sandalya, bir paravana, bir vitrin kadah ve saire 
S • 1 • 933 tarihinde perşembe günü saat 9 • 10 a kadar Şişlide 
Halaskar Gazi caddesinde Stavropulo aparbmanının 3 No. lı 
dairesinde satılacağı ilin olunur. (70Z2) 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galatı köprlilıaşı 82623 

Şule A, Sirkeci Mühürdar zade Han ~640 

İzmir - P,re - i•kenderiye 
Po•ta•ı 

(EGE) 3 • ikinci kanun 
salı 11 de. 

Trabzon postası 

(Karadeniz) t:!~~ 
çarşamba 18 de Galata rıh-

t~%:::· Zongulda -
ğa Dönüşte Tirebo
luya da uirar. 

İzmir - Mersin Po•tası 

(Konya) 4- ikincika-
nun çarşam 

ba 10 da idare rıhtımından 1 
kalkar. 

Asliye 5 jnci Huku · mah er.ıesin· 
den : Rusumal müdüriyetinin Tekirda· 
ğında 61 fırka 190 alay 3 tabur 3 bö
lük baş çavuşu Tevfik efendi alevbine 
ikame eyledil;i alacak davasından dolayı 
mumaileyh Tevfik efendiye gönderilen 
da}etiye zıhnna mez~ ılr alay kumandanı 
tarafından verilen meşrubatta kendi ar-
zusile terhis edilerek elyevm ikametgA· 
hınında meçhul olduğu bildirilmiş ve 
bermucibi talep ilı\nen tebliğat icrasına 

3UncU Kolordu Satınalma 
Komisyonu lllnları 

' 

Hava ihtiyacı için iki bin met
resi 13 milimetrelik ve iki bin 

metresi 15 milimetrelik ki cem'
an 4,000 metre amortizör lastiği 

pazarlıkla satın alınacaktır. iha
lesi 5-1·933 saat 14 tedir. Ta

liplerin Ankarada Hava Sa. Al. 
Kom. riyasetine müracaatları. 

(1060) (6720) 

• • • 
Oç yüz bin kilo Un kapalı 

zarf usulile münakasaya konul-

muştur. ihalesi 2 kinunusani 933 
pazartesi gfüıü saat on beştedir. 
şartnamesini görmek üzere Fın-

dıklıda satınalma komisyonuna 
müracaatları ve ihale günü vak
tinde teminat ve teklif mektup-

lannı makbuz mukabilinde An
kara Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonu riyasetine ver-

meleri. (1052) (6460) . . ~ 
Münakasa ile satın alınacağı i

lan edilen 500 ton hafif ve 100 a

ğır benzine talip zuhur etmediğin
den pazarlıkla satın alınacaktır • 

ihalesi 7-1-933 cumartesi gü • 

r 
Şükitfe '~ 

Itriyat fabrikasi 

Yeni seneyi muhterem 
mü~terilerine kutlular. 

Doktorlar 
Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstiklA.I caddesi No. 193 

(Opera sineması ka.rşıaı) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

A. Horhorunl 
Beyoğlu mektep sokağındaki muayene· 
hanesini tamamen kapllm§tır. Eminöniln· 
do Valde kıraathanesi yanındaki muıı.· 

yenehaneslnde hastalarım sabahtan ak· 
pma kadar bizzat tedavi eder. Telefon: 

2il3l 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
Sinit mütehaasısı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta. kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıA.11 karıµsmda An· 
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet· 

mlşUr. Telefon muayene: 23469, 
tkametgAh: 60740 

Doktor 

Emin Şllkril 
Dah111 hastalıklar mUtebassıaı 

Iatanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 

&U caddesi, No. ıo. Telefon muayeneha· 
ne: 22622 - Telefon ev: •.312:1 

"Her gUn öğleden sonra saat H-18,, 

Urolol· Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mtıtehasaw 

Muayenehane: Türbe, Mab.ınudlye cad· 
desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Kaplkyan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye cadde

si No. 26 Tel. - 21077 İstanbul 

Operat~r • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları bast.ilıklan mlitchasaısı 

Eminönü (Sabık Karakal!) hanına 

oakletmlşUr. Cumadan maada her gün 
hastalarım kabul ve tedavi eder. karar verilmiş ve emri muhakemenin 

4·2·933 tarihine müsadif Cumartesi ız-ü· 
nü saat 14 de tayin kılınmış olduğun
dan yevm ve vakti mezkOrda mahkeme· 
de hazır bulunması ve yahut tarafından 
musaddak senetle bir vekil göhdennesi 

nü saat 14 te yapılacaktır. Talip- Doktor 

lüzumu beyan ve aksi halde hakkırda 
gıyaben rnua~ele icra olunacağı tebliğ 
makamına lrnım olmak üzere tastir kılı· 

nan daveti~e mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı gibi havadislede ilı\n olu
nur. 

Isranbul üçüncü icra memurluğun
dan : Bir borcun temini için mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer muhtelifül
cins Kundura 5- I · 933 tarihinde saat 
9,:iO dan lO 80 arasında Karakbyde ~s
Jıi Havyar banı ılunda 13 - 13 No : lu 
mağazada hlrinci açık artırma ile satıla· 
caktır Taliplerin mahallinde hazır bulu 
nacak memuruna müracaatları ilAn ota-

lerin tartnamesini görmek üzere Hafız Cemal 
her gün ve münakasaya İ§tirak j. Dahili hastalıklar mütehassısı 

Divanyolu No. 118 Telefon: 222398 
çin o gün ve vaktinden evvel An- ı•--------------11 

Göz hekimi doktor 
karadaki komisyona müracaatla -
rı. 0068>, 6860 Silleyman Şükril 

CUnbOş 

Dünyanın en 
ıüzel ve en 

pratik Türk 
sazıdır. 

FABRiKASI 
htanbul Beya 
:ııt No. 39 • 41 

Birinci smıf mUtehaasıe 
BabıAU (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Zeki Hallt 
Muayenehanesi: Kadıltöy Altıyol ağzı 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edlUr. Her nevi diş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
Üsküdar Alıı:ıba.şı Mektep sokak No. :50 

Tabii limon, portakal ve turunç çiçeklerinden mustnhzer 90 derece bfr lıl· 
rikıu san'attır. lngilterenin Atkinsonu, Francanın hakiki Jnn Marina Farlna'sı AI· 
manya"nın 4711 i ne ise Türkiyenin HASAN KOLANY ASI da o dur. Hastaları 
hayat ve şifa verir. Sinir. nevrasteni, çarpıntı, helecanı kalp, bayğınlı ve büdlo 
al~roı a ·abiye zamanlarında bir hnyat arkııdaşıdır .. Derecesi yüksel\ olması dola
yısil11 masaj için ye~tinedir. Memleketimizin bütün kibar rical ve nlsvanı, büyük 
hanım efendiler HASAN l\OLONY ASL istimal ederler. 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••• 

Ismarlama elbiseler 20 Jiradao 
baılar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 
•••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza mliessesatı ••••• 

iktisat Vekaletinden : 
2054 numaralı kanunun hükumete 

Verdiği salahiyete istinaden ekerin bir elden memlekete it• 
hali ile idaresi hükumetçe kararlaştırılmış ve bu husustaki şerait 
aJikadarlara tafıilen ilan olunmuttu. Bu ilanda zikredildiği veç
hile 1 ürk iye gümrüklerine gelmiı Yeya 15 Birinci kloun tarihin• 
de yolda bulunmuş olan şekerlerden lngiltere menşeli olaolar 
için muadil kıymette hah ve tiftik ve bu'gur menşeli olanlar için 
de muadil kıymette zeytin tanesinin salifüzıikir ılin ıeraiti da-
hilinde kabul edileceği zeylen ilin olunur. (7019) 

1 
ıstanbul Belediyesi ilanları ) 

--·------
lıtanbul Belediyesinden : Belediye zabıtası talimatnamesinin 

201. inci maddesine aşağıdaki fıkranın ilivesine Daimi Fncü• 
mence karar verilmiş olmakla alikadaranın malumu olmak üzere 
ilin olunur. 

Fıkra : Un, Kireç, Alçı, Çimento ve saire gibi toz kaldıran 
mevadı nakleden araba ve kamyonları üstüne kahn bir örtü bu· 
lunacaktır. Nakliyat esnasında bu örtü mahfuz bir surette örtü• 
tecektir. Araba ve kamyonlar boş veya dolu olduğu halde aala 
toz kaldırmayacaktır. Naklolunan mevat sokakları telvis etmiye
cek, araba ve kamyonların sandığından dökülmiyecek bir surette 
araba kamyonlar doldurulmuş olacak, araba ve kamyonların san· 
dıkaıı delik deşik olmayacaktır. (7026) 

İstanbul asliye üçüncü hukuk mahke - 1 lstnnbul 5 inci lcra mcmurlolunclallı 
mesinden: Mahçuz olup satıımnsma karar verilell 

lsrall efendi tarafından Madam Gizel· camlı aynalı büfe ve bir adet tuvalet dU· 
la Atıman aleyhine ikame olunan feshi nl· var aynası, ve bir orta masası, U P~ 
l\llh davası arzuhali alelusul mUddea.aleyha kanape takımı bir aynalı ıa.vabo ve bit 

ya gönderilmişse de mezburenin Uç sene gardrop, ve aynalı portmanto bir aoba ıo 
mukaddem hanesini terketmi§ olduğunu ve ı - 933 tarihine tesadUf eden salı gunO 

tkametgtı.hı meçhul bulunduğu mübaşir tn- saat ı,so da Şişllde Osman beyde halAsktt' 
rafından verilen şerhten anlaşılmış olduğun gazi caddesinde 277 numaralı hane önünd• 

dan mUddeinin vukubulan talebi 0Uzerine da· açık arttırma ile satılacağından taliplerin 
va arzuhall aktin ahkAmı kanuniye! mede- muayyen gUn ve saatte mahallinde hazır 
niye dairesinde icra edilmemiş olduğu ve 
hall firarda bulunduğu meali milnderiç o
lup işbu dava arzuhali olbaptakl kanuna 
tevfikan on gün zarfında cevap vermek ve 

bulunacak memuruna mUracaaUan il&n o • 
lunur. (6059) 

, •••••••••••••••• Beşiktaş ••-111:::::::.u tebligat makamına kaim olmak 1.lzcrc UO.n ................ .... • 

_01_un_ur._<_60_15_> ------ ~~ Dikiş Yurdu 
Bt>yoğlu Tapu l\lemurltığundan: 
Fcriköy kısım 2 katollk gUrcU klllsesi ~~ tahsili en yüksek bıçki mekte· 

caddesinde gUrcU katolik kilisesine ait 26, ~E bidir. BiÇKi, DiKiŞ,. NAKIŞ, 
26 mUkerrer 26 mükerrer ve 28 No: ıu ma· ii şapkacılık ve boya ıle resim 
hallin senetsiz tasrunıfata kıyasen muame ~~ ve tezyinat öğretilir. Gayrimüs· 

:: ıümıer de alınır. Hususi ders lel tesciliyesinln icrası mntlup bulunduğun- •• 
:: de verİı•r. Kayıt açıktır. 

1 dan bu mahalle iddiayı tasarruf edenlerin •• 

1 

on beş gün znrfınd:ı vesaiki tasarruCiyele· ii Beşikta~: Akaretler No. 64 
rlle Sultanahmette dcfterhano binasında :::::::::::::::::::::s:::::::::ıır.:::::::n.._ 

, Beyoğlu tapu ba§memurluğuna 7246 -
! 7248 numara llG mUracaat eylemeleri nan 

VAKIT MATBAASI - ISTANBUL 

SAHlBl : yjbfMET ASDI 
11ur. (6086> •••••••••••••• ., "iııl••••••••••••••llİİI olunur. (6081) Umumt Nqriyat JllldürU: FlKRlrl' ADJI# 


