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l ·ngi ız ve ltalyan başvekilleri (ıstanbula evine döndü 1 
( ' gÖrÜşmelere başladılar . i M. Papas'ın bi: sahtekir olduğu ispat 
~ = 
~ iJAhl ~ edilince kız babasile gelmiş 
'i Fransızlar Makdonladm s a arı s 
} azaltmak yolundaki tekJİfİne ~ Bir ay evel tayya-
~ ~ re ile Atinaya ka · 
\ itiraz ebniye başladılar ~ çan Matmazel Şol' :::::: = kt.. M P ~ * 1\1. l\ J u~olini ~ ve a or . apas 
~ M. :\ faı, Donald • * ~ macerası, genç kızın 
~ ROMA, 18 (A.A.) - M. Mac Donald ile Sör fet verecek, nutuklar söylenecektir. §dün babasile birlikte 
1 John Simonu getiren ve ceneral Balbo tarafından PARIS, 18 (AA.) - Gazetelerin İngiliz pla· ~ aile ocağma dönme
§ idare edilen deniz tayyaresi Cenovadan saat 13,40 nma karşı olan vaziyetleri belli olmıya başlamıştır. ~si üzerine nihayet 
~ da Ostia'ya gelmiş, M. Musolini tarafından kar • Dün ihtiyatli gözüken gazeteler bugün açıkça plan~ bulmuştur. M. Şor _ 
~ şılanmıştır. aleyhinde vaziyet almışlardır. Gazeteler İngiliz~ la Matmazel Şor ve 
~ M. Mac Donald ile Sör John Simon saat 14,25 planının .Fransız emniyetini muhafaza etmek kay· :§ kendilerini almak ü
~ te Romaya gelmişler, İngiltere elçiliğine gimiş • gusunu tamamiyle gözetmediğini ve Fransadan i zere perşembe günü 
~ lerdir. istenilen fedakarlıklarda emniyet ve dolayısile ~ Yunanistana giden 
\ O rada öğle yemeğini yiyeceklerdir. Hemen sulh yolunda tesirli bir hareket görmediklerini j vekilleri avukat Mus 
~biraz sonra görüşmelere başlanılacaktır. yazmaktadırlar. ~ tafa Adil B. dünkü 
~ M. Musolini, Cumartesi akşamı bir ziyafet Journal gazetes~ne göre: İngiltere müstemle- 1 konvansiyonelle bu 
~ verecektir. ke zabıtası bahanesıyle hava bombardımanları f raya gelmişler, fa . 
~ Pazar günü M. Mac Donald, Romayı ziyaret inhisarı gibi bazı imtiyazları kendisine alıkoymak\ kat gazetecilerle kar 
\ edecektir. istemektedir. Journal hu rakkamlarda merke.z A ve~ şılaşmak istemedik . 
~ Öğleden sonra tekrar görüşmelere başlanıla • Şark Avrupasında ~~an.~anın mü~tefiklerini sılah- ~ Ieri için Yeşilköyde 
i caktır. Akşam İngiltere sefarethanesinde bir ziya- sız bırakmak emelını gormektedır. = trenden inmişlerdir. 
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Makdonald'ın YILMI y AN KAD iN :~a=
5

:~:~~:~!:-~: 
seyahati hır muddet kaldık • 

tan sonra otomobil • 

M. Makdonald bir hafta evel Erkeklerin yapabileceği her şeyi kadın- le Pangaltıdaki ev - Matmazel 

on gün Londradan çıktı, Pariae git ) d b•t . . Matmazel Şorla M. Papasın bu-
ti, Fransız ba§vekili ile uzun uzadı arın a yapa l eceğİDI İsbat etti radan, pasaportsuz olarak Yuna· 
Ya görüştü, oradan Cenevreye geç nistana nasıl gidebildikleri, genç 
,ti, silahların azaltılması konferan Paraşütle yere inmede dünya göle düşüp boğulmak tehlikesile kızm orada babasile nasıl barııtı· 
"btnda bulundu, dünkü gazetelerde rekoruna sahip olan Romanyalı karşıla§trktan ve 25 dakika hava· 

ta · M tin I S d ğı, nihayet Matmazel Şorun seya 
tafsilatı çıkan planı verdi, §İmdi yyarecı a aze maran a da kaldıktan sonra yere indim. 
de Romaya geçti. Şimdiye kadar Braesku'nun şehrimize geldiğini Memleketimde üç hafta ka
lngiliz başvekili birçok defa mem yazmıştık. Bugün Romanyaya gi- dar kaldıktan sonra tayyare ile 
leketinden çıkmıştır. Parise ve Ce decek olan tayyareci Matmazel 

kendi.sile görüşen bir muhaniri - ' r-----------ne"reye ve diğer memleketlere git 
mize şunları söylemiştir: 

l'lliştir. Buralarda Arupa işlerine:: 
dair diplomatlarla görüşmüştür. "- 931 de kadınlar arasında 
8 l ·ı l b paraşütle yere inme rekorunu kı:r· eyne mı e ir takım konferans· 

hatine, Yunanistana pasaportsuz 
gittiği için, Yunan hüklimetince 

müsaade edilmediği şeklinde ha • 

herler geldiği halde sonra buna na 
sıl müsaade edildiği hakkında bir 
çok şeyler söylenilmişti. 

Dün M. Şorun vekili Mustafa A· 

Şor ve Pangaltıdakl aparomanlan 
dil Beyle görüştük. Mustafa Adli 
Bey diyor ki: 
"- Matmazel Şor buradan, ga· 

zetenizde de yazıldığı gibi, Matm~ 
zel Smiriyotise ait olan bir pasa • 
portla kaçırılmıştır. M. Papaa Mat 
maze! Smiriyotisin pasaportuna 
Matmazel Şorun karanlıkça bir res 
mini yapıştırmış, bu suretle kon • 
trolaan kurtulabilmiştir. Fakat bü 
tün bunlardan Matmazel Şorun ka 
tiyen haberi olmamıştır. 

(Devamı 2 inci sayıfııda.) 
larda bulunmu~tur. dıktan sonra erkeklere ait olan ............................................................................................ 

Fakat kabul etmek lazımdır ki, rekoru da kazanmak isedim. Bu 
M:. Makdonald Jngiltere hükUıne rekoru Amerikalı tayyareci Do
tinin başına geçtiği gündenheri nald muhafaza ediyordu. Mak
bugünkü kadar ehemmiyetli hiç sadım bir kadının erkeklerin 
bir seyahat yapmamıştır.Onun için yapabileceği her şeyi yapabilece -
ilk defa olarak bir İngiliz baş eki- ğini bütün dünyaya ispat etmekti. 
li sıf atile Roma ya gitmiye ve ltal Fakat Amerikada teşebbüsüm bir 
}'a hükUınet reisi M. Musolini n~ çok alaylara sebep oldu. işin zor -
}'akıntlan konuşmağa lüzum gör . luğunu bilenler benimle alay ede· 
tnüştür. rek "Bu kız paraşütle yere inme· 

nediyor?,, diyorlardı. Nihayet 
Pilot Harri Brossart'm ida
re ettiği bir tayyare ile San F ran-

Mehmet Asım 
(DevamJ 2 inci sayıfada) 
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DlLİMiZ 
Bu kelimeler1n fürkçele· 

rini bulunuz 

-= 8 inci liste= 
ANKAlıA, 18 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyetinden verilmiştir: 
Karfılıkları aranacak Arapça 

~e Farsça kelimelerin 8 numaralı 
listesi şudur: 
l - Haber 7 - Halis 
2 - Hadise 8 - Harika 
3 - Hafıza 9 - Hasılat 
4 - Hakim 'ıo - Hassa 
S - Hakimiyet 11 - Hatır 
6 - ij:al 12 - Hatıra 

liatede çıkan kelimelerden 
tnanaları birden fazla olanların 

her manası için ayrı karşılıklar 
;ıeri sürülebilir. 

[Bulduğumuz kelimeler ve o
ku:vucularnnızm gönderdiği kar • 
§lhkıar beşinci S1.11famızdaır.] 

siskoda uçtum. Altı bin metreye 
yükseldiğimiz zaman hava azal • 
dığı için oksijen teneffüs etmeğe 
başladık. 7400 metrede pilot ha • 
na atlamamı söyledi. Ben daha 
yükselmek istiyordum. Fakat pi -
lot oksijen kalmadığını ileriye sü· 
rerek daha ziyade yükselmediği 

için atlamağa mecbur oldum. Bir 

Matmazel Smaranda ve pilotu 

İstanbul ve Ankaradan başliya -
rak Avrupamn büyük şehirlerini 

dolaşacağım. Bundan başka Av • 

rupadan Amerikaya geçmek isti-

__ ..... 
YENi 

SEL A Mi 

i 

yorum. -
ROMANIMIZ 

i Z Z E T ya21yor : 

SESlZ 
.................. -............... 

- . .., 

uVAKIT,, pek yakında oku~·ucularına Selimi izzet Beyin 
yeni bir romanını takdim edecektir : 

KiMSESiZ 
Saraydan konağa. konaktan aparhmana geçen, nihayet bir 

odada yaşamıya mecbur kalan bir genç kızm macerasıdır. 
KiMSESiZ 

Hayata hazırlanmamış genç kızların başından geçen mace 
ralardır. Aşk, yoksuzluk ve para maceraları. 

SELAMI iZZET 
Bu eserinde, lstanbulda kimsesiz kalan, genç, güzel bir kızın 

.... bıtntdan neler geçebileceğini o pürüısüz, ~üzel kalemiyle anlatıyor. 

Moskovada heyetimiz • sa nayı 
~~~~~~~--~~~~~ 

Mensucat ve sanayi müesseselerini geziyor, tetkik ediyorlar 
MOSKOVA, 18 (A.A.) -

Moskovaya gelen Türk sanayi 
heyeti, ağır sanayi komiserliğinin 
salahiyettar makamlarile birlikte 
Türkiyede kurulması düşünülen 

mensucat fabrikaları ile alakası 
olan bütün meselelerin tetkikine 
başlamıştll'. Komisyon azası dün 
ağır sanayi komiser muavini Ka • 
ganoviç ile uzun uzadıya konuş· 

muşlardır. Türk murahhasları 

Moskavaadki sanayi müessesele - • 
rini gezmek fikrindedirler. Dün, Moskovadaki sanayi heyetim~ [ sağda!.; 
Ankara için sipariş edilen otobüs- heyetin reisi Reşat Bey] 

leri yapmakta olan Stalin otomo· ! bil fabrikasını gezmişlerdir. 
........................................................................................... 

Ankara - Istanbul hava yolunda 

Memur - Hem biletin yok, hem de pa1an yok .. Ankaraya kad• 
bedava mı gideceksin be adam ? HAydi pılını pırbn1 topla, hemen in af&ğı. 



Sayı'Fa: 2 

Makdonald~ın 
seyahati 

(Bqmakaleden devnm) 

İngiliz batvekilinin bu seyahati
ne bu derecede ehemmiyet veren 
§ey nedir? 

VAKiT 

,~SON H 
Kazanç vergisi lciyihası 
C. H. F. grupunda müzakere ve 

bazı tadillerle kabul edildi 
A N K A R A, 18 (Hususi) - §ehirlerde doktor ve avukatlar ka· 

C. H. F. meclis grupu bugün top. zanc vergisi noktasından üç sınıfa 

Ankara da 
Makdonald plani 

müsait tesir 
yapmadı 

ANKARA, 18 (A.A.) -

Matmazel Şor d .. 
evine döndü 

(Bu.' tarafı blrlncl ~1 
Bu vaziyet üzerine biz eveli p.: 

pas hakkında tahkikat yapbrd!~ 
Resmi kayıtlar ve evraktan J'I'! 

Bunu anlamak için uzun boylu 
tetkikler yapmıya hacet yoktur. Av 
rupada ıon bir kaç h~fta içinde o· 
lup biten hadiseleri göz önüne ge · 
tirmek kafidir. Bu hadiselerin en 
mühimi ise Rayiıtag intihabatı ya 
pıldıktan sonra Almanyanın umu· 
mi vaziyetinde vukua gelen deği · 
§ikliklerdir. Nasıl bütün bu deği 
şikliklerin manasını Almanyanın 
her tarafında olduğu gibi evelki 
gün latanbuldaki Alman sefareti
ne ve konaoloshanesine çekilen im 
paratorluk bayrağım hülasa etmek 

lanarak .k~zanç vergisi layihası - ayrıİacaklardır. 
nın telkıkıne devam ve ikmal et -
ti. Bu tetkikler neticesinde layiha 
nın ana hatları üzerinde bazı mü· 
him tadilat yapıldı. Doktor ve avu 
katların ne suretle vergiye tabi tu 
tulacakları etrafında uzun uzadı -
ya görüşüldü. Neticede şu §ekil ka 

Silahları azaltma meselesi hakkın 
A N K A R A, 18 (A.A.) - da Makdonald teklifinin Ankara 

C. H. F · grupu idare heyeti riyase- mahafilindeki intibaı şimdilik şu· 

Papasın sahtekarlıktan mahkUroİ 
yeti ve sabıkası olduğu anlaııld 
Pederi kızına bu vaziyeti anla 
Vt: M. Papasın sabıkasına ait re 
rr.i dosyaları gösterdi. Genç kız al 
d~nmış bulunduğunu anlayınca ~f 
Pa!.,a&tan ayrılmakta bir an bile 
redrlüt etmedi. 

bul edildi: 

tedir. 

tinden: 

C. H. F. grupu bugün öğleden 
sonra Tekirdağ mebusu Cemil Be· 
yin riyasetinde toplandı. Kazanç 
vergisi kanunu layihasının istinat 
ettiği prensipler üzerinde müzake 
reye devam edilerek hükumetin ve 

dur: 
Evvela şimdiye kadar gelen ma

lumattan bugünkü İngiltere başve

kilinin yeni Türkiyeyi nasıl müta · 
lea ettiği anlatılamamıştır. Sonra 

Türkiye için düşündüğü tayyare 
Baıta Bitler olduğu halde Al -

manyanın her tarafında idareyi el
lerine alan f at iıtler Verıay mua • 
hedesile teeaaüs eden sulh niza . 
mını artık geçmit bir mazi telakki 
ediyorlar. Bu tarz telakkilerini a
çıkça ve yüksek sesle ilandan çe-' 
lcinmiyorlar. 1918 seneıinde yere 
Clüten imparatorluk bayrağını kal
Clırarak yeni Almanyanın timsali 
t>larak resmen kabul etmekle umu 
mi harbin her türlü mağlubiyet 
Jartlarını siliyorlar. Nihayet bu 
cümleden olmak üzere silahlan -
makta beraberlik olmadıkça Ce -
nevre konferansının hiç bir kara
rma ittirak edemiyeceklerini söy

Doktor ve avukatlar kazanc -
larını, isterlerse, verecekleri bi;er 
beyanname ile gösterecekler veya 
hükumetin takdirini kabul edecek 
lerdir. Kazancı salahiyet sahibi d3. 
daireler takdir edeceklerdir. An -
kara, lzmir, İstanbul gibi büyük 

muhtelif hatiplerin izahat ve mü - miktarı Türkiyenin Avrupadaki 
taleatı dinlendi. Ve kabul edilen mümasillerine ve vaziyeti mahsu -

M. Papasa, Matmazel Şoru bı 
rnkmı- sı için, M. Şor tarafınd• 
para verildiği veya teklif edildiğ 
doğru değildir. Genç kız kendili 
ğinden Jlilesinin yanına dönmüt 
tür. Fn~<:al ben burada iken Le 
gün bir ~aç defa telefon ediliYo 
ve para ..,erilırse M. Papasın kız! 
terke ha7ıı olduğu bildiriliyordu• 
Matmazel Şo un dahte pasaport!' 
seyahat etliğiom farkında olma41 
ğı ve bu işi M . Papasın tertip ett~ 
ği anlaşıldığ !T.dan Yunan hükuııı~ 
ti genç kız ha •pkında takibat yap' 
m•y& lüzum r.nrmemiştir. YunıJ 
hül<umeti M. Papat hakkında i1'i 
cepheden Karı-.ni takibat yapma~· 
~:ıdır. Tahki~i\· m b;r. cephesi sahte 
r:aıaport mc~eiesi, diğeri yirmi Y'' 
şından ufak hir kızı kandırması .,e 
kaçırmasıdır. 

esaslara göre kanun layihasının in 
tacı kararlaştırılarak müzakereye 
nihayet verildi. 

Rus yada tahrik atçılık yüzünden 
tevkif edilen ingilizler 

Moskovada i.ngiliz sefirinin teşebbüsüne 
Rus hükumetinin verdiği cevap 

lüyorlar. 

Eğer Almanya bu davada yalnız 
olsaydı belki neticesi itibarile o 
kadar mühim sayılmıyabilirdi. 
Halbuki Almanyada Hitlerin hare 
keti halyadaki Mtlsolini hareketin 
Clen baıka bir ıey değildir. Alman 
yada Hitler ile arkadaşlarmın i§ 
batma ge~mesi ve Almanya üzerin 
de kuvvetli bir hakimiyet vücude 
getirmesi fqiıt ltalya ile aralarm
'da Adeta tabii bir ittifak yapmı§ 
tir. Cenevrede ltalya mümessilleri 
ile Almanyanın mümeaailleri ara -
sında adeta müttefik memleketler 

nimma ıöz aöyliyen heyetler ha -
line gelmiıtir. ltalyanm müttefiki 
olan Macaristan da bu tabii ittifak 
çerçevesi içinde görünmektedir. 

LONDRA, 18 (A.A.) - Müs· 
temlekat nazırı M. Swansea şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Yurttaşlarnnızın Sovyet Rus· 
yada tevkif edilmesinden ziyade 
lngiliz e.fkarı umumiyeaini heye -
cana dü~ürebilecek hiç bir hadise 
bilmiyorum.,, . 

Sabah gazeteleri bugün bu me
seleye ehemmiyet veren makale • 
lerle çrkımıştır. 10 müttehemin i
dam cezasına mahkum edilebile -
cekleri söylenmekte ve bu hal İn
giliz efkarı umumiyesindeki heye 
canı arttırmaktadır. 

Bazı gazeteler, Bilhassa Deyli 
Telgraf mukabele bilmisil olmak 
üzere yalnız Nisan ayında müd -
deti biten ticaret muahedenamesi
ne ait müzakeratın değil, ayni za· 
manda lngilterenin Sovyetlerle 
diploması münasebetlerinin de 
kesilmesini istemektedirler. 

MOSKOVA, 18 (A.A.) - Tas 
ajansının bu tebliğinde İngiliz 
yurttaşlarının tevkifi üzerine ln -
giliz sefirinin yaptığı teşebbüsle 
M. Litvinofun buna verdiği cevap 
neşredilmektedir. 

M. Litvinof, "İngiliz iddiaları -
nm hedefi bütün İngiliz tebaasını 
Sovyet mahkemelerinin kaza hak
kı haricinde bırakmak, her tür • 
lü cürum ve cinayetler için muafi
yet temin etmek, lngiliz hükumeti 
m!lznunlarıp mafppıiyeti h&JM<ın -
daki kanaatini söyler söylemez 
her ürlü tahkikata nihayet veril -
mesini elde etmektir.,, şeklinde ce· 
vap vermiştir. 

M. Litvinof, kanunlarına itaat 
edilmesini temin ve buna nezaret 
etmek devletin emniyetini koru • 
mak ve binaenaleyh tevkif edil • 
miş olan eşhasın mücrimiyetini 
veya masumiyetini tahkik etmek, 
meydana çıkarmak hakkı munha
sıran kendisine ait olan müstakil 
bir devlet için bu tekliflerin kabul 
edilebilir şeylerden olmadığını 

söylem ittir. 
Mumaileyh, ecnebilerin tevkif 

edilmekle oldukları her memle -
kette riyaet edilen usulün bu ol -
duğunu ve hu gibi hallerin hiç bir 
zaman beynelmilel münasebetler· 
de karşılıklar çıkarmamakta ·bu
lunacağını hatırlatrnı5tır. 

Böyle bir vaziyet kar§ısında kü 
çille itilaf (Çekoslovakya, Yogus • 
lavya, Romanya) zümresi ile bir 
lik olan Fransa kendisine yeni 
müttefikler aramağa, bu arada el 
albndan Lehistan ile konuımağa 
baılamıtbr. Sonra Almanyanın 
Danzig' e kartı Ukrayna'yı Lehista 
na vaadettiği hakkında çıkan fa .. 
yialarda Rusya ile Almanyanın a• 

raımı bozmak için çalıııldığını 
gösterir. 

OOtün bunlardan sonra Cenev • 
rede silahları azaltmak konferans 
iflas ederse artık Avrupayı yeni 
cihan harbinden kurtarmak nasıl 

Balkan birliği meclisince 
rilen karar 

mümkün olabilir? 

Jıte lngiliz baıvekili M. Makdo-

Balkanlılarca anlaşma ülküsü yo!un .. 
daki gayretlere devama azmedildi 

nald bu tehlikeyi yakından görmüt BÜ KREŞ, 18 (A.A.) _ Bal • 
tür. Laaen büyük iktisadi buhran 

kan birliği meclisi dün Romanya 1ar içinde sarsılmakta olan Avru -
mebusları meclisi reisi M. Pop'un 

pa nizamının yeni bir harp içinde 
reisliği altında toplanmı§hr. Her 

maruz kalabileceği tehlikeleri an • 
memleket murahhasları kendi ra -

lamqbr. Avrupa sulhunu kurtar - porlarını okumu§lardır. Meclis M. 
mak için ıon bir gayret sarfetme- p 

apanastasiu'nın teklifi üzerin~ 
ğe, biribirleri ile çarpı§an siyasi Balkan birliği fikrinin her gün bi-
kuvvetler araımda bir uzlaıma ça· raz daha ilerlediği hakkında milli 
resi aramağa karar vermittir. Pa • grupların müttefik kanaatını bir 
ı·iste bu gayret ile konuımuıtur. Ce kere daha beyan eden bir karar 
nevrede bu gayret ile çalışmıft!l'. ~~~~~--~~~~~-
~imdi Romaya giderken de bu gay recek midir? Yoksa Avrupa dip-: 
..a laamleai ile hareket ettiği tüphe lomatları göre göre insanlan ye . 
alzdlr. niden umumi bir harp uçurumuna 

:Acaba lngiliz baıvekilinin bu sürükliyecelder midir? 
'(aY.fetleri arzu edilen neticeyi ve- Mehmet Asım 

sureti kabul etmiştir. Bu kararda 
deniliyor ki: 

"Balkan milletleıinin selfımeti 
bilhassa Avrupanın bugün geçir -
mekte olduğu vahim hadiseler i . 
çinde, siyaset ve iktisat ye tesa -
nütte bulunduğu kanaatmdan il · 
ham alan Balkan konferansı gıup
ları anlaşma ülküsü yolunda -
ki gayretlere devama azmetmiş -
lerdir. Bu maksadın elde edil • 
mesi için hükUmetlerin, siyaset a -
damlannm, matbua.tın ve münev -
ver bütün vicdanlann yardnnı la -
zımdır. 

Meclis, bu maksatla, Balkan 
konferansı knrarlarmın ve talep -

ıs:ısma ve umumi şeraite nisbctle 

bitaraf vaziyetinin icabından dun 

olması bu noktada müsait bir tesir 
yapmamıştır. 

Bununla beraber burada yeni 
malumat ve taf silala intizar olun • 
maktadır. 

lzmlrde eski bf r 
mHğara bulundu 

1 Z M 1 R, 18 (Hususi) - Defi· 

ne bulunduğu şeklindeki ihbarla1· 

üzerine Kadife kalesinde araştır • 

malara başlanılmıştı. Bu ara,tır • 
malar sırasında kalenin altındrı 

dağ içinde büyük bir mağara bu • 

lundu. Bunun eski bir su mecrası 

olduğu tahmin ediliyor. Majara -
nın içerisine bil' dal in irıJ cek 

tir. 

BUtçe yakında mi\
zakere edilecek 

Matmazel Şorun kaçırılma•1 

c.ürmü lstanbulda başladığı, fak-' 
Atinada tek~mmül ettiği iç.in bil 
noktadan Yunan kanunlarınca t•' 
kibat yapılmaktadır. 

Yunan kaııunlarına göre ise rÜ' 
şüt yaşı yirmidir. Matmazel şot 

henüz yirmi yaşında değildir. 

M. Papasın Atinada büyük blt 
-.u1 §Ohretl van.hı. 1 ı .. w.~ A-.~-~· 
la 1 anbulun bazı muhitinde bil 

·ı adama bu kadar ehemmiyet ver• 
mesine hayret etmektedirler.,, 

Atinalıların bir kıımı Papaı'ın 

aleyhinde bir kısmı leh nd'! 

A N K A R A, 18 (Hususi) - Bu mesele hakkında uzun yaır 
Kazanç kanunu layihası B. M. lar yazan Atina gazetelerinden bit 
Meclisinden çıkınca bütçe kanunu kısmı aktör M. Papasın lehindeı 
nun müzakeresine batlanılacak • diğer bir kısmı ise şiddetle aley • 

hinde bulunmaktadırlar. Bu yaıt' hr. Bütçe encümeni, masraf kısmı 

üzerindeki tetkiklerini bir kaç gü 
lar ve Matmazel Şorun artık yaııf' 
na dönmemesi üzerine M. Papşf 

ne kadar tamamlıyacaktır. Encü • genç kıza bir mektup yollamıttır• 
men masraf fasılları üzerinde he· 

men hiç tndilat yapmamaktadır. 

lfakdonald planİ 
ve Almanytt 

BERLIN, 18 (A.A.) - Makdo

naldın silahları bırakma teklifleri 
Almanyada umumiyet itibarile mü 

sait bir intiba doğurmuıtur. Resmi 

Alman mahafili bu teklifleri terki 

Aktör bu mektubunda, bu hücufl1' 
ların kendisini çok müteessir et ' 
tiğini, bu hücümlerden beklenilcı' 
maksadın kendilerini ayırmak ol• 
duğunu yazmaktadır. M. Pap•• 
bundan sonra kendisi hakkınc:11) 
2'Öylenilenlerin tamamile yalan ol· 
duğunu ilave etmekte ve şöyle d~· 
vam etmektedir: 

"Sevgili Tinam ; 
Seni hnbana gönderen ve gitnıe 

ni istiyen benim bütiin bt1 

teslihat ve hukuki müsavat ted - söylenilenleıin yalan olduğuna i• 
birlerinin tahakkuku için mühim 

bir. teşebbüs olarak telakki etmek 

nanmak istiyorum. Fakat eğerse• 
ni hakikaten ikna edebilirler&? 
seni. izahat vermek için, gönne~ tcdir. ' 

a ııııııııımııınıımıııııınınıma '"Aııı•m'•m•uı•lllllfllllhQ] isterim. Umarım ki, bu mehiubuJll 
lcıinin tatbikini bütün mahafil _ eline geçecektir. Bulunduğun yet" 
den ve bilhassa hükumetlerden den çıkman ve icabında kaçınııı1 

lazım .. 
Baban benden seni ayırmak,,~ 

efkarı uınumiyeye benim bir sah ' 
tekar olduğumu kabul ettirmek iS' 
tiyor. Fakat, )•egfme kabahati se i 

ni sevmek olan bir adama böyle 
bir ceza tertip etmek bir cinayet' 
tir. Müthiş ıztırap çekiyor ve scııl 
sabnsızhkla bekliyorum.,, 

rica eder. Sulhü sağlamlaştırmak 
Ye milletlerimizin birlik çalışma -
sım teşkilatlandırmak için işlere 

lüzum vardır. Sözler, ne kadar 
cesaret verici olursa olsunlar, sul -
hü ve mukadderatla11mn iyileş -
mesi imkanlannı istiyen Balkan 
milletlerinin emellerini ve bugün
kü ihtiyaçlanm yerine getirmiye 
kafi değildir.,, 

Meclis bu kararı kabul ettikten 

M. Papas Atina gazetelerİl'd 
gönderdiği mektuplarda da M. Ş04 
run kendisi hakkındaki hareketi~ 

sonra bir Balkan ticaret odası ku • den müteeaair olduğunu bildir!ll 
rulması için proje yapılması hak · te ve Matmazel Şoru babasının 11 

kmdaki teklifi müzakere etmiş .. nına dönmeğe kendisinin ikna et ~ 
tir. tiiini yazmaktadır. 
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JEHOL 
Vıldyetin Japunlann elıne 
geçmesındeki eheınmiyet Bı·r teftı·ş 

çok biiviiktür 

Uyanan Mançurya Maliye müdürlerin· 
Cengiz Hanı hatırlısracak ve den bazıları Anka-

30-40 milyon Mongolla d Jd•J 
karşılanacağız ra an ge 1 er 

Yehol eyaletinin Japonlar ta
l'lfından İ§gali, bir vilayeti yeni 
hiı- hakimiyet altına almak için bir 
tecavüz olmaktan daha başka bir 
illa.na ifade eder. 

Bugün Japonyamn delaletile 
Uzak Şarktaki hudut statokoıu • 
llun değiımesi yalnız Japonya, 
Çin ve Rusya üzerinde bir tesir 
hpınakla kalmıyacak, er geç, hü
ti.in dünyaya aksedecektir6 Ve bu
riin Manço Kou hükUnıetinin ya
l'atılması ne kadar sahte görünür· 
•e görünsün, bir gün gelecek ki, 
her §eye rağmen, ortaya, yeni bir 
•itaıt ve etnik varlrk çıktığı gö· 
ıillecektir. 

Ve bu varlık bütün kudretini 
töaterecek, hakkını istiyecektir. 

Y eha) eyaleti, A!ıyanm en az 
la.nınmı§ kıt'alarından biridir. Çin 
elinde iken hu eyalet bir nevi 
~uhtariyet şeklinde kalmt§b ve 
0Ylec:e idare ediliyordu. Vilayetin 
büYiiklüğü 150.000 kilometre mu
l'a.bbllldır ve 4 milyon kadar nü -
fuıu vardır. Bu nüfusun büyük ek
•eriyetini yerli Mongollar te!kil 
eder. Bu Mongollar, eski büyük 
Mongolistan hatırasını ve ~erefli 
ltıe.zilerinin hatırasını muhafaza 
etınc'ttedirler .. Dağlık bir araziye 
ıah~p olan Yeholde bir çoık ma -
den ve kömür madenleri vardır. 
Fak~t Y ehol ha•kı ziraatla me~gul 
t)lur, loprak münbittir. Hava iti .. 
bari le kış şiddetli olur. Lakin yaz 
Rayet iyidir ve serindir. 

Y ehol şehri vaktile Çin ve 
Mançu hükümdarları tarafın::lan 
•a.yfiye ittihaz edilmiş olduğun .. 
dan gayet san'atkaranc ve tarihi 
kıYlnetli binalarla süslüdür. 

Çinliler bu eyalete bir çok Çin
li töndererek ora halkını kendi .. 
lerine bağlamak istediler. Fakat 
bu, yerli Mongol halkta sadece bir 
'~illamel yaptı ve milli fikri da
ha. kuvvetlendirdi. Şüphesiz Ja -
S>oniar, Mançu Kouyu avuçlarına 
l)drk zannediyorlar amma, orada 
llYukla.makta olan milli hissin far
kı11da Cleğilerdir. Mançu Kou, bir 
lle'Vi istiklale sahip olunca, Çine 
lbülhak olduğu zamandaki gibi 
*ldece coğrafi bir isim olarak kal
lttiyacak, Japon aleyhtarı tenkit • 
ler, Ru!, Çinli, lngiliz ve Ameri · 
ke. propagandacılarının te$İrlerile 
'-'te.naca.k olan Mnncu Kou sakin
leri yavat yavaf d~irilecekler ve 
hlldmiyeti ellerine almağa çalışa- . 
~klardır. Japonya, burasının ken
diıine sadık bir tebea olarak ka · 
l,ca.ğını zannetmekle yamlıyor. 

Uyanan Mançurya, ~erefli ta • 
~hini hatırlıyacak, Cengiz hanı, 

•tu ham habrlıyacak, v~ birden· 
~ire, otuz, kırk milyon Mongolla 
ltfr ka~ıva kalınacaktır. 

Seyrlsefatn futbol
cuları galip 

~ Seyri.efain takimile Esayan ta
ttıının Taksim stadmda karıda -

tlc~Jarmı evelce yazmı§hk. Bu 
~ Y'apılmıt ve mühim bazı uzuv 
'-llndan mahrum Qlmasma rağ · 
'-'- S.rritefain takımı, karşı ta • 
_.,,111 kuvvetli ekiplerinden bulu • 
~I\ Pakiplerini sıfıra karşı iki sa
)ile yenmiye muvaffak olmu§tur. 

Maliye vekaleti umumi muhase -
be müdürü Faik, varidat müdürü 
Cezmi, hukuk işleri müdürü Sala • 

haddin Beylerden mürekkep bir 
heyet Ankaradan §ebrimize gel • 
mİ§tir. Heyet burada bazı şirket -
)erin umumi toplantılarında bulu
nacak, maliye vekAletine ait bü -
tün İ§leri tetkik ve kontrol edecek 

tir. Bu arada defterdarlık muame • 
latı, vergi tahsilatı ve defterdarlık 
teşkilatında yap1lması tasavvur e· 

dilen tadilat da gözden geçirile · 
cektir. 

Evelce de yazmı§tık: Vilayeti • 
mizin çok geniş hudutları dolayı • 
sile mali itlerin ınalmüdürlükleri 

ve bugünkü tetkilat kadrosu ile 
tam bir surette idaresi mil§kü1 ol~ 
makta, bilhassa murakabe nokta • 
smdan güçlüklere rast gelinmekte
dir. Bu itibarla Defterdar Musta • 
fa Bey son Ankara seyahatinde bu 

eksiklikleri mevzuu bahsetmİ§ ve 
yeni bir tetkilit projesi vermişti. 

Heyet burada edindiği kanaati 
bir raporda toplıyacak ve vek!le· 
le verecektir. Yeni te§kilatm hazi -
randan itibaren tatbik edilmesi 
umulmaktadır. 

Şair Nazım Hikmet 
dün tevkif edildl 
Şair Nazım Hikmet Beyin, ha -

sılan "Gece gelen telgraf,, adlı şi
ir kitabı adliye tarafından ~atıl • 
maktan menettirilerek toplattırıl
mış ve Nazım Hikmet Beyin de ifa 
desine müracaat edilmiştir. 
Duyduğumuza göre Nazım Hik

met Bey dün tevkif edilmiştir. 

Toprak bayramı 
htanbul Ziraat odası dün topla 

narak önümüzdeki Çarıambaya 
rastlıyan toprak bayramı için bir 
talimatname yaparak kazalara 
göndermittir. Oda bütün ziraatci
leı·den topraklarını bayram say; -
lan günde din!endirmelerini ve ta
raf taraf toplanarak bayramı kut· 
lulamalarmı istemektedir. Bu lop. 
lantılarda çay ziyafetleri de veri . 
lecektir. 

Oda, hu masrafı korumak üzere 
kazalara para da yollamışbr. 

Vekilet emrine alınma 

Duyduğumuza göre Be§ikta§ ma 
liye ~ubesi tetkik memuru Şevket 
Bey vekalet emrine alınmıştır. 

Alay köşkünde 
Halkevinirı Alay köşkündeki tez 

yint sanatlar tulbesinde heveskar· 
iare. meccanen pratik fotografçılık 
dersleri verilecektir. Yakında ta • 
lebe kayıt ve kabulüne başlanıla .. 
caktır. 

Temsil ıubesinde kayıtlı talebe· 
ye eskrim, balet ve bedii raks ders 
leri verilmeğe başlanılmışbr. 

Alay kö§lcü binaamda açılmıt o• 
lan gü:?el sanatlar sergisi, nisanın 
on beşine kadar devam edecektir. 
Sergi her gün saat ondan on altı • 
ya kadar sanat meraklıları tarafm 
dan ziraret edilmektedir. 

VAKiT 

Dil "·e tarihimiz için ........................................ -.. 
• 
iki Rus 

ilimi geldi 
. 

" inkılap netıcelerile 
tanış olmak istiyoruz,, 

Otelciler 
Kazanç vergisinde 
beyanname usulünü 

istemektedirler 
Otelciler cemiyeti tarafından 

Ankaraya gönderilen otelci Halit 
ve Şevket Efendiler yarın dönecek 
lerdir. 

Sayıfa: 3 
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a•ıınıııı!ı~ı!~,:,!~ı~ıııııı~:~=.:u~~ruınmıı 
SDogercillk işi 

Balıkçılık mütehassısı M. Sim • 
son evelce verdiği balıkçılık rapo· 
rundan başka yeniden süngerci • 
lik hakkında bir rapor vermiştir, 
yede büyük bir istikbale namzet 
olduğunu ve bu işe para sarfedil • 
diği takdirde büyük kazançlar ge
tireceği bildirilmektedir. Rapor, ik 
tısat vekaletine gönderilmiştir. 

DUoya buğdayı 
ihracat ofisine gelen malumata 

göre, 933 senesindeki dünya huğ -
da.y stoku 643,000 tondur. Buğday 
stok mikdarı hiç bir sene bu kada:
fazla olmamıştır. 

Türk dili tetkik ve Türk t.-ırihi 
tetkik cemiyetleri azalarile birlikte 
bir müddet çalışmak üzere mem
leketimize gelecekleri yazılan Rm:; 
ya :ıkademisi ikinci reisi ve tarih 
akademisi reisi lisaniyat alimi pro 
fesör Marr le akademi azasından 
Türkoloğ profesör Samoiloviç dün 
Çiçerin vapurile şehrimize gelmiş
ler, daıiilfünun ınüderrislerinder. 
bazrlarr, dil ve tarih cemiyetinin 
tsta.nbulda bulunan azaları tara -
fmdan karşrlanmrşlardn·. 

Otelciler, kendilerinden alma • 
cak yeni tekildeki kazanç vergisi· 
ne itiraz etmektedirler. Ankaraya 
giden heyet bu hususta maliye ve· Türk ve Belçika 
kaletile görüıınüştür. malları 

Cemiyet urnumt katibi dün bu Belçikada satacağı Türk eşya.at• 
husu!. ta. demitlir ki: na mukabil Türkiyede de Belçika 

"Yeni kazanç vergisine göre, eşyası satmak üzere Belçikalı biı
tahrir heyetlerince takdir olunan firma iktısat vekaletine müracaal 
bina kıymetinin hasılatı gayri sa· etmiştir. Bu müracaat tetkik edil
fiyesinin yüzde otuzbeşi kazanç mektedir. 
vergisi olarak alınacaktır. Biz bu 

Bu gün Ankaraya gidecek olan 
iki Rus alimi Darülfünun edebi
yat fakültesi reisi Muzaffer Beyle 
birlikte öğleden sonra şehirde do 
!aşmışlar, muallim mektebini ve 
~· Fırkasını ziyaret etmişlerdir. 

şekle haksız ve zararımızı mucip Almanya ve yumurta 
olacak derecede çok buluyoruz ve Almanya hü.kUmeti 16 marttan 
beyanname usulünün ipkasmı isti- itibaren yumurta ithal resmini ken 
yoruz.,, tal başına 30 marktan 70 marka <.:ı 

Dün bir muharririmiz profesör 
Samoiloviç ile Tokatliyan otelinde 
görüşmüştür. Gayet güzel Türkçe 
konuşan Rus alimi muharririmizc 
Türkçe olarak şunları söylemiştir: 

- Türkiyede tarih ve dil saha
sında büyük faaliyet oluyor. Bu ha 
kikaten büyük bir inkılaptır. Bu 
iki mezvu üzerinde meıgul ol
mak üzere geçenlerde toplanan ta
rih ve dil kongrelerinde birçok il -
mi meseleler ilimlerin önüne ko· 
nu1muttUr. Bu meselelere Sovyet 
memleketinin alimleri de büyük 
bir alaka duyuyorlar. Bizim geli· 
§İmizden maluat bu büyük ilim sa 
hasında inkılap neticelerile tanış 
olmak, bunlardan ilim için is
tifade etmek ve dost olan iki mem 
leket alimleri, ilmi müesseseleri a· 
raaında ciddt, ilmt münasebatı 
hağlamakhr. lstanbulda yalnu 
bir kaç saat geçirdik ama gördüğü 
müz mekteplerde muallimler ve 
la!ebelerle, darülfünün profesör • 
lerile, tsanbul valisile tanı, ol. 
duktan sonra bu inkılap İ§lerinde 
büyük bir hararet ve heyecan gör
dük. latanbulda ancak bir kaç sa· 
at bulunmamıza rağmen gece gün 
düz devam eden bu büyük hara • 
ret ve heyecan sayesinde, Türk hü 
kumeti tarafından memleket önü· 
ne konulmuş olan çok mühim il • 
mi meselelerin tam bir muvaff a • 

Bir katllln nokzedllen 
kararı 

Tophanede Şakir isminde bir 
şahsı öldüren İranlı Alinin evelce 
muhakemesi yapılmıt ve kendisi 
dört aene dokuz ay bapise mah 
kUın edilmiştir. 

Bu mahkumiyet temyiz mahke· 
mesi tarafından nakzedildiği için 
dün mahkeme yeniden baılamıı ve 
ölen adamm nişanlısı iJe Alinin a
lakası olduğu ve bu yüzden iki a· 
damın evelce dövüımüş bulunduk 
ları tahakkuk ettiğinden tahkika " 
tm derinleşirilmesine karar veril • 
mi,tir. 

Misli görülmemiş 
bir sis ve kaza 

Dün latanbulu misli görülmemiş 
derecede kesif bir ıis kaplamııtı. 
Ak§ama kadar devam eden bu sis 
yüzünden limanda vapurların i~ • 
lemesi hemen tamamile durmuştu. 
Seyrisef ain adalar ve Kadıköy hat 
tında öğleye kadar ancak iki va • 
pur işliye bilmiştir. 

Sis bilhaua Marmarada çok faz 
la idi. Bu yüzden bir kaza da ol • 
muş, Kırlangıç vapuru saat onda 
Küçük çekmece ile Y etilköy ara • 
sında Koyun dere sahilinde kara • 
ya oturmuıtur. Nüfusça zayiat yok 
tur. 

kıyetle halledileceğinden emin bu Bir tefrika aleybtn-
ıunuyoruz. Yarın akıam Türkiye deki dava 
cümhuriyetinin merkezi olan An • 
karaya gidiyoruz. Orada bir taraf Son Posta gazetesinde neıredi· 

len "Jttihat ve Terakki,, tefrikasın tan tarih ve dil cemiyetlerinin aza 
da ismi geçen damat Mahmut Pa· 

sile, diğer taraftan maarif vekale· 
tinde çalıtan Efendilerle tarih ve şa tarafından, tahkir edildiği iddi 
dil işlerile uğraşmağa başlıyaca • nsile gazete aleyhine dava açılmıı 

tı. Dün bu davaya ikinci ceza mah
ğız. Bu suretle geliıimizin maksa· 

1<emeıinde başlanmıt ve maznun dı, yani iki memleketin alimleri a· 
yerinde bulunan gazetenin netri -

rasmda daimi ilmi münasebat vÜ· 
yat müdürü ile tefrika muharriri 

cude getirilmesi, f Üphe yoktur ki, 
eserin vesaike müalcnit olduğunu temin olunacaktır.,, 
iddia etmi~lerdir. 

Profesör Man· tanınmış bir dil 
ı Bu vesikaların tetkiki için muha aHnıidır. DiJleri, o dilleri konm:ııın 

.....,,... keme batka bir giine bırakılmış .. 
milletlerin tarihlerile eski eserle • 
·ı b hr. 

rı e irlilde tetkik ederek bu sa - 7~~~========= 
hada kırk rene çalr~mr~tır. Bu ca- duğu söylemektedir. 
lrşm:ı 'neticesinde yeni bir nazariye Profesör diyor ki: 
kumıu~tur. Profesör Marr dil sa - - Türkiyede, dil kitaplardan, 
hasında :50n zamanlarda memle - yazılı eserlerden değil doğrudan 
ketimizde haşlryan faaliyeti çok halk içinde tetkik ediliyor. Bu u .. 
ı?avani dikkat bnlmakta ve bu di! sul çok doğru ve rneyva vericidir. 
işlerinde tutulan yolun kendi naz:ı Bu faaliyeti takdire §ayan bulu .. 
riyesine muvafık ve çok doğru ol. ruz. 

karmııtır. Bu kararın verilmesine 
sebep Alman yumurtalarının hür.a 
yesi dü!Üncesidir. 

üzUm ve incir 
Mevsim htından martın ilk h'l.f 

tasına kadar üzüm ihracatımız ( :u 
milyon kilo, incir ihracatı 25 m: l • 
yon kiloyu bulmuştur. lzmirde Ü• 

züm stoku 2 milyon kilodur. lnc!r 
stoku kalmamıtlır. 

Belediye memurla
rına yardım cemiyeti 

Dün ıehir meclisi salonum· a. 
"Belediye memurlarından ölenle • 
rin ailelerine yardım cemiyeti,, L:t 
kongresini yapmıştır. 

Kongre cemiyetinin reisi bele • 
diye reis muavinlerinden Nuri c~ 
yin riyaıeti altında açılmış, idare 
heyetinin faaliyet raporu okunm::ı 
tur. Bu rapora göre, cemiyetin ;-ı .. 
zası 2606 ya baliğ olmu§tur. Az.:.. .. 
lar §imdiye kadar nyda kırk ku • 
rut veriyorlardı. Ve ölüm vukuc .ı 

da ölen memurun ailesine 200 li .. 
ra kadar yardım ediliyordu. 

Dünkü içtimada bu yardım §c ·~ 
linin değ ittirilmesi münakaır.' t 
olmu§, neticede nizamnamenin l \ 
maddesinin tadili muvafık görül ı 
müştür. 

Yeni şekle göre cemiyete aza o·' 
lan her memur aldığı maa§ın H ) 
kuruşta on parasını verecek ve c.· • 
lüm vukuunda vefat edenin 2 m;-.~ 
a§ nispetindeki bir mikdarı ailer: .. 
ne yardrm parası olarak verilece'~ 
lir. 

Bundan batka cemiyet evi ,.'! 
e§yuı yanan, hasta olan memurl ı 
ra da yardım edecektir. Kongre .. 
de son olarak intihap yapdmt§, i' 
dare heyeti reisliğine Nuri, aza .. 
lık.lara mektupçu Haluk Nihat Ye 

memurin müdürü Sami, muhasir:· 
liğe tasarruf mümeyyizi Necat=, 
veznedarlığa Halit Beyler seçil · 
mitlerdir. 

(''''l'"'''ils'lfl'v~İıı···;;:·ı;·;··v·A·K·ii''"'""'" : 
lmıınm11nmııı1uH1nııtoıonıı1 111111ı ııın111111 1111111t11 1 1hlıt11111u1111uıııuıı111•ıunmm, .. 

19 Mart 1918 
- Şehir ve kasabalara getirilecek olan 

sula~ sıbht ve fenn! bir surette isalesi i~in 
sihiye nezaretince bir IA.yihai kanuniye talı, 
%iın olunmuııtur. 

- Maliye neza.rctl mtıha.sebcl umumıyc 

kalemi mümeyyizi Emin Bey Beyrut det -
terd&rlı~& tayin edilrni§tir. 

- Ahiren tanztm olunıuı bir statbUğe 
göre gc\;en sene memleketlmlzde 12,613 
frengill hasta yatakta, •,606 frenRilt hasta 
ayakta todııvi olunmuştur. 
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melerimizin bır Türk, bir de Er • r T A K v 1 M 

••• 
Muharriri : Celil Nuri 

• lktıbas.oıkll. tercüme hatları mahfuzdur • 

Çetrefillerin foyası nasıl 
çıkıyor ·r 

meydana 

1894 de miydi, 1895 de.miydi, 
unuttum, Almanya imparatoru 
ikinci defa lstanbula gelmişti •• 
Ben Galataaaraya devam ediyor· 
dum. Bir uıak geldi, beni aldı . 
Betiktaıta Hekim lsmail Paşa 
merhumun konağına gidiyoruz, o· 
radan alayı ıeyredecetiz.. 

Lakin Tophaneye vardığımız -
da, az bir müddet için, yol ka • 
pandı: Ne ileri, ne geri .• Utak de
diğim kelli felli bir eski ağaydı. 
Bu adamla Tophanenin altındaki 
küçük ve bayağı kahevehaneler • 
den birine airdik •. 

Y annnızdaki köşede yaılı bir 
hoca efendi oturuyor: Etrafın • 
da da çömezleri sıralanmış. Kah· 
vehaneye ince dilde kıraathane 
derler. Bunu içindir ki oralarda 
gazete bulunur. O güne mahaua 
olmak üzere müteveffa (ikdam) 
İmparatorun, imparatoiçenin ve 
Hohenzollern ya.tının resimlerini 
basmıştı. 

Bunun için de belki irade is · 
tihaal edilmişti. Hoca efendi çö • 
mezlerinden birine : 

- Şu (ceride) yi oku, bakalım: 
dedi. Çömez efendi okuyor: 

- imparator Veylün lehüm 
hazretleri ... 

- Olmadı, olmadı, Veylün le· 
hüm değil; yanlış okuyorsun .. 
vezne biç dikkat etmiyorsun, o · 
ğul. (Bina) nı da mı unuttun? ... 
Yavrum.. Sen bapları bilmiyor 
musun?. Müstef'al vezninde Vey· 
leh· lem! 

Çocuktum amma, ülemayı ki 
ramm bu cehaletine kahkahalarla 
güldiın:ı .. Kendimi tutamıyorum . 
Yanımdaki acn: - Yapma, kü 
çük bey! diye işaret ediyorsa da 
susmak mümkün nıü?. Muttasıl 
gülüyorum .•. 

... * * 
O gün, bugün hocaları telaffuz 

larından farl<ederim. Tecvit vech· 
üezcr okurlar. Hatta konuıurlar . 
Artık hocalık kalktı.. Onlar dC\ 
§npka giyiyor ve bıyıklarını tıraş 
ediyorlar .• Bununla beraber bir 
sabık sarıklıyı teliiffuzundan far
ketmek kabildir ve kolaydır. Em
ıile, bina, tecvit akıllarından biı 
türlü çıkamaz . 

Tanıdığınız biri size _ muntı 
ka- derse bilmi§ olunuz ki bir 
sabık askerin karşısındasınız. E
ğer (Mirvaha) vezninde _ mın 
taka- derse, o, sabık Ulemadan . 
dır. 

Şu mün sebctle kısa bir fıkra 
nakledece .. im .. Hukuk mektebin
de, arazi kanundan imtihan olu . 
yorum. Muallim, sonra şeyhülis • 
lam olan HU eyin Hüsnü Efendı 
merhum .. İyi cevaplar verdim. Çı· 
karken hoca beni takdir etti, la
kin: 

- Oğlum, dedi, bir telaffuz 
hatası olmasaydı imtihanınız ger• 
çekten pürüzsüz olacaktı.. Bu • 

nunla beraber sizi tebrik ederim. 

- Hatamı lutfen ihtar buyu • 
rursanız tashih ederim. 

- Söyliyeyim: Bidayeten ve 
istinafen dediniz; o halde kaide· 

1• uyarak Bidayeten veı'tinaf en 
diyecektiniz •• 

Muhterem muallim bundan do· 

layı bana 9 vermiş... Allah rah
met eyliye ... 

~ ~ ~ 

Vaktile, bir mecliste, bir ada • 
mın milliyeti derhal telnfuzzun • 
dan anla§ılırdı. Arapla Arnavut , 
Ermeniyle Rum, Kürtle Boşnak, 
hele hele Yahudi, ve saire, dam 
gahydılar .. Arap her vakit boğa
zından konutur .• Arnnvut çalını • 
lı sölyer. Ermeni sorgu sığalarını 
bilmez .. Rum (§) ile (b) yi telaf
fuz edemez ve saire .. 

- Hala öyle değil nıi? Buyu -
racaksınız .. 

- Pek öyle değil, azizim .• 
"A .. rapça ıstıyen Urbana gitsin; 
"Acemce istiyen lrana gitsin; 
"Frenkler Frengistana gitsin; 
"Ki biz Türküz bize Türki ge· 

rektir_,, 
Merhum Sait Beyin bu dediği 

çrktı. imparatorluk dağıldı ... 
Türkler kendi kendlierine kaldı • 
lar ... 

- Araptan, Arnavuttan, fa • 
lan, burada kalanlar çok değil 
mi? 

- Pek çok .. Fakat bunların ih
tiyarları göçtüler .• Gencleri kay • 
naıtılar .. Çocukları ise Türk doğ
dular .• Onun için nispetle çetrefil 
Türk telaffuzu azaldı. Misal mi 
istiyorsunuz?. Binlerce. Bilmem 
meıhur Tüccar Mehmet ve Ah • 
met Abut Efendileri tanır mıydı· 
nız?. Bu iki muhterem zat halis 
muhlis Araptılar .. Şamdan gel -
mitlerdi.. Çocukları, toronlnrı su 
katılmamış lstanbulludurlar. Mü· 
şir Fuat Paşanın b~bası incir· 
köylü Haıan Paşa yfü.de yüz 
Çerkesti. 

Zürriyeti Emirgan diliyle ko • 
nuşuyorlar. Arnavuttan, Boşnak 
tan misal getirmeğe lüzum gör • 
miyorwn .. Bunların eski vatanları 
ile alakaları kesildi Oralara gi • 
den yok; oralardan gelen yok. O 
nun için memlekette bu telaffuz 

karşıklığı yavaş ynva ortadan 
kalkıyor. 

Fakat, eskiden, T'~rl'"ce yazı • 
da bir katibin, bir muharririn 

hangi kavimden olduğu anla§ıl • 
mazdı. . Layihanın, mektubun, 

makale ve kitabın muharriri Ar • 
navut mudur, Rum mudur?. Hu • 

susi bir itaret yoksa bunun tefri
ki mümkün değildi. Ne dersini.l ! 

Yeni Türk harflerile bir adamın 
hanııi kavme, hangi vilayete 

mensup olduğu kolayca anlaşılı • 

yor .. Hatta ilmi de, cehli de belli 
oluyor. Size bir kaç misal arze • 
deyim: 

Selanikli bir daktiloya bir hay 
1i yazı verdim 

Şöyle - Şüle, Böyle - Büle, 
Söyledim - Süledim, Yoğurt -
Yuurt imlalarında Vardar hava-
11 eıiyor .. 

Beyoğlunda bir dükkan levha
sında -Güzel, Yuzel- imlasına 
rast geldim. Bu mağaza sahibi • 
nin Musevi olduğuna §;iphc eder 
misini? 

Misal zikrine hacet yok.. Er • 
menilerin yeni harfle Türkçeleri 
bir ömürdür. Hiç bir İıtifhMn ıı -

tasına lcıadüf etmezsiniz. Keli • 

meni telaffuzlar vardır ve bariz- Türkçe sözlli • şarkılı 

dir. D ü g~ ü n 
Rum Türkç.~yi. yazınca (ş) nın 

altındaki işar•!ciği unutur, • G E c E s "' 
1 Arabm yeni harflerle Türkçe 

1 

yazması yE>nir yutulur şey değil -

dir. Biz bir hayli Arap kelimesini 
1 aldık.. 1 Üt p\iledık, incelttik. On 

ı lar,.~ ür~!re y~znrken, artık Türk 
tabııvetıne gıren bu kelimeleri 

kalmlaşLP"ıyorlnr, kabalaştırıyor -
lar .• Arapçada noktalı (Ü) yok. 

(O) de yok Daha neler yok! Şu 
ynkmlarda biri Mısırdan, diğeri 
Tunustan iki mektup aldın1. Biri· 
ne göre C.i- lal Bey oluyorum; di · 
ğerinc m:L.amn Jelal Bay .. Ben 
de adım hakkında tereddüde dü§· 
tüm .• 

Gel gelelim cehalet meselesi -
ne: Y ~ni harfler icat olunalı her
kesin cehaleti yazısında gülümse· 
meğe başln<lı.. Meğer çoğumuz 

dilimizi pek kötü biliyor ve yan • 

lı!t telaffuz ediyormuşuz • F uih 
söz söylemeğc ahşanlan çıldırta • 
cak bir hal ! Çok defa yazılar es
ki tekilde yazılıyor .. Sonra mü -

rettip beyler ve daktilo hanımlar 
onları yeni harfe çeviriyorlar. lı
te, o zaman ,fesahate bu kadar i
tina eden bu satırların muharriri 
müre'kkep yalamı! biri oluyor .. 
Geçen gün Adanaya gönderdi' -

ğim bir makalede - Vak'a nü· 
vis- , -Vak'a nevi&-- çrkmaaın 
mı?. 

Bu gazetenin sütunlarında -
idbar -kelimesi - edbar- §ek
Jine girdi.. Bir yazımda, başka 
bir yerde - Kethüda - kelimesi

ni kullanmıştım - Kütehda -
olmaz mı?. lnanolaun, bu hata • 

lar üzerine iki gün somurttum. . . 
Yeni yazı insanın cehlini pek faz-

la &uratına vuruyor. Bazan şa • 
mar gibi geliyor. 

• • • • • . Bir insanın yeni harf • 
lerle yazdığı yazıdan bazı merte· 
be yatı da anlaşılmaktadır. Faz • 
in. acem terkibi yapıyorsa, lüzu -

mundan ziyade Arabi ve Farisi 
kelime kullanıyorsa yaşı elli beş· 

ten ilerdedir. Terkip yapmıyorsn, 
Arapça mükesser cemiler kullan· 

mıyorsa, yeni frenk tabirlerini 
fazla parahyorsa emin olunuz ki 
yazısını okuduğunuz zat Meıru -
tiyetten sonra doğmuştur . 

Fransızca bir atalar sözü var : 
'Kiminle nörüştüğünü söyle ae -

nin kim olduğunu söyliyeyim.,, 
Ben bu darbı meseli bir miktar 
değiştireceğim: "Bir iki satır ya· 
zı yaz, senin nereli olduğunu söy
liyeyim. Alim misin, cahil misin 
keşfedeyim.,, 

- Yeni imla bir aynadır: Ora• 
da milliyet, ili.m, cehil, ayan be 
yan görülür .• 

CeJal Nuri 

irtihal 
T eıalya Yenişehir eşrafından 

ve muhtelit mübadele komisyonu 
Türk heyeti murahhasası memur· 
larından Rasih Beyin pederi ve 
tıp fakültesi katibi umumi muavi· 
ni Mehmet Ali Beyin kayıp pede· 
ri Hasan Rasih Bey bir müddet .
tenberi müptela olduğu hastalık -
tan kurtulamıyarak vefat eyle • 
mi tir. 

Cenazesi bugünkü pazar günü 
Beyoğlunda lstikl&I caddesinde 

GalatMarayda Kurtulu§ apartıma 
nından kaldırılarak öğle namazı 

T e,vikiye camHnde kılındıktan 
sonra Maçka kabristanındaki mak 

berci mahıuauna defnedilecektir. 
Allah garikı rahmet eyliye. 

Taklıtlı ve orta o unlu 
1 omedi filmi 

Mtimess• eri : 

NA Ş i T 
HAZIM 

t-IALiDE 
MUAZZ~Z · ASIM Ef. AL 

HAYRI Beyler 
Önümüzdeki Çarşamba 

E hamra Sinemasında 
\., 

1,ıp talebe c~emiyeti
nln konferansları 

Tıp talebe cemiyetinin bu sene 
tertip ettiği konferans serisinden 
ikincisi 20 Mart 933 pazartesi gü
nü saat on sekizde Halkevinde 
terbiye müderrisi İsmail Hakkı B. 
tarafından verilecektir. Mevzuu 
(Cemiyet ve gençlik) tir. 

HerkM gelebilir. 

:·····-·······················-·· ... ···········: i Yeni Neıriyat i .................................................. 
Galatasaray talebe 
akademisinin neşri

yat faaliyeti 
Galatasaray lisesi talebe akademisl, her 

ay neşretmekt oıaut;'U aylık Galata&ray 1 
mecmuasmdnn ba§ka bir de haftalık "KU • 

çtlk Galatasarayıı,, isimli blr mecmua n~ • 
rctmektedJr. 

Galata.saray U~l talcl.ıe akademll1 son 

zamanlarda ne§riyat faalı,rctini arttmnağa 

karar \'crml.§tır. Kıymetli muharrlr ve edip· 

!erimizin eserleri de akademi nl'§riyaU ara

sında kabul ve n~rolunneaktır. tık olıı.rak 

Şllltfe Nihal Hanımın "Su,. isimli lir mec· 

muuı gU:r;el bir kapak \'Jladll t-1& """ .. 

kilde bastırılıp çıkarılmıştır. 

"Su , • inec, hiııli, heyecanlı §lirlerin bir 

arada toplandığı gUz ı bir ııur mecmuıuııchr . 
Ed1>bi)at karllerine tavsiye ederiz. 

BORSA 
Hiznlnnnda 'ıldı 7. işareti olanlaı üıı:er 

!erinde 18 martta mu:ı.mele olanlardır 

Rakkamlar knpanı, rh atlannı f?O teriı 

.ukut 

K urıış 1 
*21 ı 1 rıın~ı1 170, 
• ı 'tcrlln ı ı * 1 l>olaı oıı 
•20 Llreı 'I , 
•20 r nc•çı J!'i 
• 20 flralını ~.'iO 

* ı l~\IÇ" 20-
* 20 l.cvıı 
• ı Horı 

• ıı "uron 1,;c 

(Satış) 

* ılln A\ 
• Pezeıı 
*• ~J. rı. * ı Zolııı 
•ı Peng 
• ıo r,e, 
• 20 Olnn 

ı çcnon 
* Altıo 
• l\lcclJı) 
• Bıınknoı 

~:ı. 
5 

•37.-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

• Parls 
*1.ondra * ı.~ Yor 
* MilAno 
•Brukse 
tAtln~ 
•Ccnc\ı 
*~oı,11 
• Anıstcrdaıı 

iş Rııntas• 
Anactolıı 
1 c 
Sıı ti \fi t 
1 ra 1\ \ 

1200 
sı 

•14;"(J0 
ı 217S 
13 50 
1 71 
ı540 

lılJ ll45(ı 
1. 176.! 

•Prag:ı 
* \ l}aO 
• l\l:ıd 1 

• Berlin 
• \arşovı 
•Pı:şıc 
• Ukre• 
• llclgr.ı. 
* l\loskov ı 

Esham 

ıı.- rcrto~ 
3:10 Çlmc'ltıı \ı 
4.3~ Ün\' n Oe' 
ıs. nrı. ne 

4,80 Hahu 

ıs 9tı5o 
U~7!i 

60 
l il 50 
ı.2.J
:ı 8 

,<ıtıS-

14'l5 
10 9 50 

311 50 
ıuo 
4-
1.70 

( ı on 4- 'ark m ccuı ) 3~ 
omontı !!.50 rcıeron 13. 

ıstikrazlar Tahviller 

ısı dahili 06,- 1 
* ark ı •) olları 5.15 
• 1) l\1U\ nhhadr SR !'i0 

Guırrüklcı 5 liS 
• avdı mah 4.35 l 
Bnl!dnı ı ı '15 
A~k rlve 

P:lektrik 
lramvn 
Tfineı 
Rıhtım 

•Anadolu ı 
*Anadolu ıı 

*A Mümessil 

~4.51 

4.20 
1 9ı! 
4 •• :-o 
·~.rn 
49.10 

\..~~~~--~----~~~ 
Kadıköy 

Hava Gazı Şiı keti 

Bu Pazarteıi günü saat 15 te 
Kadı ö ,'ünde Süreyya pe a si· 
neması salonunda ver1lecek olan 
ameli yemek •e puta pı,irme 
der•ate biltütt Haaamefeodileri 
davet eder. 

Pazar Pazatteıi 

19 Mart 20 Mart 
22 Zılkade 23 Zilkade 

(:ıın do LCI 6,07 6,0:'" 

c.ıın ıtı~ 1.ıı,19 18.19 

ahah namaz 5 15 5,15 

O le narn:ız. ... 2 ıtttt 
t odı nanııız ı 5.46 15,46 

\1.;, ııı namaz ıs.ır ıs,ro 

'At ı nanıuı 19.49 
im aı. 4.t 
,.,ıı ı:eçe "ünler 79 

kılan 5187 

HA' A - Ye lköy Askeri tM&t mefkr 
zinden ~erılen malumata gure, bugUıl ıaafl 
az bulutlu 'e mütehavvil rü:&gArlı oıacaJC • 
tır. 

Dll:ıkU sıcaklık en Cazla 8, en u 2 d/I' 
rece, bava tazyiki 756 mılimetre idi. 

f
1 

__ R_A_o_v_o_J 
Bugün 

ISTA?\'BOL 

1 den 18,45 f' kadar Saz (Nihal saaıdl1 

- 18,45 ten 20 c kadar Orke3tre - 20 r 
21,30 a kadar Bed&yil rnuslkly heyeti "" 
21,80 dan 22,80 a k dar Gramafcm. ~'JI#' 
ve Borea haberleri, saat ayan. 

A'llı'K:ARA (1553 m.) 

12,SO • 13,SO Ankarapalaıı ork...ıtTeSI _:;. 
1 • 18,.CO Alaturka ııaz - 1 ,40 - lllr#y 
Gramafon 19,10 - 19,40 Alaturka ll&Z "' 
19,40 - 20.10 Gramtıfon - 20,10 AjanJ lı" 
bf'rclri ve hA\ o. raponı. 

\'İl.ANA CG18,l m.ı 

8,40 Konecr - 10,4.0 Musiki - 11~ 
şarkı 12,30 Scnfonil. konur - ıs..,. 
Konser - 17 Mu8lkl 18,25 Oda musl)Cfll 
- 20,35 Senfonik konser - 23,15 Dan• .,c 
operet musikim. 

LEJPZtG (889,6 m.) 

7,15 Jimnaırtik - 7,86 Kunneı· - ,,,tfl 
Org konaeri - 18 Konser - lS .Maııdolill 
konser 28,05 Haber ve Dana muıslki51 • 

ROMA (<l41,ı m.) 

21 Haber 21,45 Operet. 

8UDAPP.:ŞTE (650,6 m.J 

ı~ l'lAk 21 Çigan musikisi - %31' 
Ppcra orkemrcsi. 

10 KOVA (1801 m. ı 

l ,10 Haber - 18,80 Edebıyat - 'si 
tngilfzoe neariyat. 

\'AB50\ A tını m.ı 

13,111 rnarmornl< Kütwea ···-~~ 
ra kons r 17 25 PlAk ll'l,20 Kem~ 
komı r1 19 Musikı 21 Konser %1.1° 
P1y11. go kor..ısert 28,15 Danıs. 

Yarın 
A NKAltA ( 1653 m.) 

18 O AnkarapıılAa Orkestrest ""' 
,40 Muallim Zeki Dc;:y id r sil'' 

iti M. M WeM~n koralı 18 41 
i{onf<'nuııı 1 ,10 • 19,40 Gulttf 

koruıcn Sadr ttin l'k') tarafından) ıtı •~ 
- 20,10 Gramofon 20,10 Ajans haberltft 
'lie ha\ raporu 

VJVANA (51~, I nı.ı 

:ı.2.zo Konser ııuo PIAk 14,ıo Pl_. 
konıı r ı 7,45 Kon r 20 20 Konser """ 
21,45 Musiki 23 Dans. 

LF..11,....61ti csıso.u m.ı 

7,15 Jlmnrı tik T,lfi Konser - lf,1e 
Konser 10.30 Pıyaı:ıo orkjeııtre ı2,10 
Solo 2.f SO l{onser. 

Rt:ıua;~ tıt<Jı.t nı.ı 

18 PlAk 14 PlAk ı Orke.ııtre .,, 
ı 15 Ko r 10,25 Orkcstre 22,05 od' 
mu kisı 22 25 Hafıf mu'Jlki. 

ROl'ılA ( 441.2 m.) 

21 Hab r pllk 23 Konser 23,&5 11•· 
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V;\.RŞOVA (HU n1.) 
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k nıı r1 - 19,20 Hafif tn\Wki 

Uan21. 
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Bu akşam lf..ı 
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8Üy1 ~ ~~ ~ 
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Yartn akşam Ayntn'M K_.. 
oynanacaktır. 



YAKIT'ın Edebi Tefrikası : ~2 24 - - - - ... 

Bir Yastıkta Kocayın •• 
Nazif Bey, gözlerini Bediannı 

gözlerinden ayırmadan konuştu: 

- Perıembe günü ziyaretiniu 
geldim. 

Bedia sordu: 
- Eve geldiniz mi?. 
- Evet, trenden indiğimin er· 

tesi günü geldim, haber vermedi · 
ler mi?. 

- Hayır, söylemediler. 
- Nasıl olur? .. Bir de kart hı· 

rakmııtım. Sizi ne zaman ve nere· 
de görebileceğimi sormuı bir ran· 
devu rica etmiıtim. Almadınız 
mı?. 

- Ha, sahi ... Bakınız ben unut 
muştum bile ... Maamafih kartınız 
masamın üzerinde duruyor, nasıl 
olıa ıize bir cevap yazacaktım. 

Teyzem, Lamia nasıllar?. 
- iyiler .. Siz sergiyi beğendi· 

• "? 
nız mı .• 

- Fena değil. 
Nazif Bey, sözü turadan bura· 

dan açıyordu. Bedianm, kendiıini 
eve kabul etmek istentediğini, da· 
ha doğruıu bunu yapmadan evvel, 
dütünmek istediğini sezmi§ti. Bu· 
nun için, sözünü gene sergiye in • 
tikal ettirdi. 

- Her tarafı gezdiniz mi?. 
- Gezdim ve yalnız gezdiğim 

için de, iıtediğim gibi baktım. is
tediğim gibi dolaıtım. 

- Öyleyıe bana, çrkarken te" 
aadüf ettiğiniz iyi olmuı. 

- Neden?. 
- Eier airerken te..düf et -

&eydim, sizi yalnız bırakmıyacak, 
•ergiyi beraber gezmemizi rica e· 
decektim .. Siz ele, nazik ve kibar 
bir kadın olduğunuz için, beni 
" ti k a atamıyaca ,, tınız. 

Bedia giildü: 
- Bir kere atlatmıyacaktım. 

çünkü Montekarlodan havadiı al· 
mak iıtiyorum. 

- Ben de, uzun zamandır siz~ 
den ayn kaldığım için, ıizinle u· 
zuıı uzun konutmak iıtiyorum .. 
Ama burada konuıamıyacağız. Is 
tetseniz gidip bir yerde oturalım .. 

- Size mani olmıyayım, siz de 
sergiyi geziyordunuz. 

- lısizliktendi. Batka bir gün 
gezerim. Haydi gidelim?. 

- Bir kere dııarı çıkalım, ne· 
reye gideceğimizi düıünürüz. 

Nazif Bey yürürken, Bediayı 
t~peden tırnağına kadar süzdü. Bu 
nefis meyvadan tatmak arzusuyla 
yandı ve birdenbire sordu: 

- Sırf kendi zevkiniz için mi 
bu kadar tık giyindiniz?. 

- Pek mi tıkım?. 
- Hem de çok ııksmız.. Çok 

zarif siniz! 
- Memnun oldum. Demek ki. 

giyinmesini öğrenmiıim. Filvak; 
tı1 gezmek benim için zevk oJ ·:u. 
Ma1; mafih lüzumsuz bir zevk. 

- Hiç değil ... Bir san'at zev • 
kic!'r. 

Tokatliyanın önüne gelmişler • 
di. 

Nazif teklif etti: 
- Girelim mi? .. Birer çay içe • 

riz .•• 
- Girelim. 
- Girdiler. Oturdular. Nazif 

tekrar: 
- Ne kadar zarif olduğunuzu 

taaavvur edemezıiniz, dedi. 
Bedia: 

- Artık bu bahsi bırakalım. 
diye itiraz etti, biraz daha Monte· 
karlodan bahsedelim. Benden son 
ra hep orada kaldınız değil mi?. 

- Hayır. Serseri olduğumu 

Yazan: Mediha MUnir 

unutuyorsunuz ... Almanyaya geç • 
tim. Parise uğradım ve tekrar bu
raya geldim. Bir müddet gene İs· 
tanbulluyum. 

- Ne kadar müddet?. 
Bunu gayri ihtiyari sormuftu. 

Nazif Bey: "Siz ne kadar isterse -
niz, bu sizin elinizde,, demek is 
ter gibi baktı. 

Bedia anlamamazlıktan geldi. 
· Nazif Bey de fazla 11rar etme • 

di. Bedia sordu: 
- Ratidenin mektubu geldiği 

zaman orada mıydınız?. 
- Oradaydım. 

- Teyzem biraz yalıttı mı? 
- Vallahi bilmem. Teyzenizin 

günü gününe, ıaati saatine uymaz. 
Her halde bence Ratide Hanım 
pek iyi yaptı. Evlendi, bu kabahat 
midir? .. Siz onu haklı bulmuyor 
musunuz?. 

- Haklı buluyorum. Ratidtı 
mes'ut olacağını anladı ve mes'ut 
oldu. Saadetten kaçılmaz. 

- Elbette. Herkes, bildiği gi -
bi hayatını tanzim eder. insan 
mes'ut olacağını anladı mıydı, der 
hal saadete doğru yürümelidir. 
Yol değittirmek hata olur.. Ben 
Raıideyi bu yoldan müdafaa et • 
tim. Lamia benden yana çıktı. 
Yalnız küçük çok müteeasir. Yav" 
rucak yuvasız kaldı. Görüyorau • 
nuz ya, aşk ne kadar hodbin! 

-Doğru. 

- Teyzeniz hep ıizi dütünil • 
yor. lıtanbulda yalnız kaldı, sıkı • 
lacak diyor. Kendisine: "Merak 
etmeyiniz, ben gidiyorum, Bedia 
Hanımı gezdiririm.,, declim. 

- Ben zaten ıeziyordum. 
- Ama emin olunuz, ki yalnız 

ıezmek batka, bir arkadaıla do • 
laşmak çok daha batkadır. Her 
halde biz artık iki eıki arkadaşız 
değil mi?. Beraber gezebiliriz. 
Beni arada sırada refakatinize 
kabul edeniniz değil mi?. 

Hafifçe batını salladı. Adeta 
bir rüya görüyor gibiydi.. Birden 
uyandı, silkindi. 

- T eıekkür ederim, dedi, fa • 
kat sizi eğlencelerinizden mah • 
rum etmek istemem .. 

Nazif Bey asabiyetle omuz 
1ıilkti: 

(Devamı var) 

Askerlik 
Fatih a5kerlik şubesinden: 
325, 326 doğumlu yerli ve ya • 

hancı piyade efradiyle 327 do • 
ğumlu jandarma ve muzika efra -
dı kimilen ıevk edileceklerdir. 

326 doğumlu ve bunlarla mua· 
mele gören ve kısa hizmet hakları 
reffedilen piyadeler de sevk edi· 
lecektir. 

Tam veya nısıf bedel vermit 
olanlarla bu def aki celpte bedel 
verecekler kimilen sevkedileceğin 
den 9 Niaan 933 akıamına kadaı 
her gün saat 9 dan 12 ye kadar yev 
mi içtima 12 niaan 933 aabab aa • 
at 9 dadır. Yevmi mezkurdan son· 
ra gelecekler hakkında muamelei 
kanuniye ifa edilecektir. 

Bir ırza tecavUz 
mahkt\mu 

Bir Hanımın ırzına tecavüz et • 
mekle suçlu Oaman oğlu Hüıeyi 
nin ağır cezada muhakemesi bit 
mit ve kendiıi bir ıene hapise mah 
kum edilmittir. Hüseyin 13 yaım· 
dadır. 

VA.KIT !ayıJa: S 
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enı e ımenın h . 
Türkçe karşılığı Müslümanları nasıl ırıs-
ve kullanılışları tiyan ettiler ve ediyorlar? 
On iki kelimenin karıılığı: 
HAFIZA: Saya 
Anadoluda bazı köylerde ağıl 

ve hafıza manasına saya kullam -
lır. 

Kitaptan okuma, sayadan oku. 
HABER: 
HADiSE: 
HAKiM: Hakim (adliye 11tı· 

la:hı) Buyuran 
Türk dünya milletleri arasında 

her zaman buyuran bir millettir. 
HAKiMiYET: Buyrukluk 
Devletimizin batıdan doğuya 

kadar buyrukluğu vardı. 
HAL: Duruı, iyi, kötü 
Bu duruş iyi değil. 
Halim kötü= lyi değilim, yeri

ne göre parasızım, yerine göre 
sihhatim iyi değil manasına gelir. 

HALiS: Öz, temiz, eri 
Bu çocuk benim öz oğlumdur. 

Ne temiz adam. Eri buğday. 
HARiKA: 
HASILAT: Verim 
Bu tarlanın verimi bu kadardır. 

Daha fazla ne istiyorsun? 
HASSA: Yarar. 
Bu adamın yararı şunlardır: 

göreneği yektir, çalışkandır. 
HATIR: Gönül 
Bunu yaparsan gönlüm kırılır. 
HTIRA: Yad 
Beni yadet, unutma. 

Çıkan 7 inci liste-
deki kelimelerin 

karşılığı 
M. Nurettin Beyin bulduğu 

karşılıklar 

Gadir -Yazık (Bu, bir tek 
mana&na karşılıktır. Öteki mana
larına karşılık bulamadım). 

Çocuğa yazık etti • 
Gaflet - Dalgınlıık, botbulun • 

ma 
Yahu, bu ne dalğınlık ! 
Boşbulundum, yanlış davran • 

dım. 

Gaile - Tasa 
Bir yandan geçinme tasasr, bir 

tarafta hastalık, canıma tak etti. 
Galebe - Yenmek 
Nihayet düşmanlan yenmek el

verdi. 
Garaz - Kuğ, (garez) umdu 
Onun zaten bana kuğlu oldu -

ğunu bilirim. 
Bu işte bir umdum, bir bekle

rim yoktur. 
Garip - Tuhaf, öksüz, kimse • 

ıiz, boynubükük, ecitbücüı, yaban 
Ne tuhaf adam. 
Çocuğun o öksüz, boynubükük 

hali bana dokundu. 
Yol, iz bilmemesi yerli olma -

yıp yaban oluşundandır. 
Gavamız - Özler, derinlikler 
Bu işin özlerine, derinliklerine 

varabildiniz mi? 
Gaybubet - Yitiklik 
Adamın birdenbire yitikliği du

yuldu. 
Gaye - Ülkü, erek, varak 
Zavallı, ereğine, varağma ere-

medi. 
Gıda - Yiyecek, beıim 
Yiyeceğini beraber aldr. 
Bu yemekte tat var amma, be-

sim az. 
Gına - Bıkkınlık 

Artık bu işten bıkkınlık geldi. 
Girdap - Öyünne (Eski türk-

çede) düden (Konya ve Niide 
köylerinde) Buskuluç (Ankara ve 

Muhanirleri : Mu ittin Abdurrahman ve Mecdut Salt 

"Tahrandaki misyoner mües • 
seıeıinin terbiye programı her 
yerdekinden daha genittir. tik ıı· 
nıflardan koleje kadar lsa bir kur 
tancı olarak ve hayat kendiıine 

ramolmuı gibi gösterilir. Sabık 
müslümanların tetkil ettiii lranda 
ki kuvvetli kilise senelerce sarf e -
dilmit bir mesainin ıemereıi ol • 
makla beraber her hususta ve bil· 
baasa terbiye hususunda lıayı ba· 
ıa geçirmenin neticesidir.,, 

"Bütün lranda terbiyevi ve sıh
hi mesai erkek ve kadını muhtelif 
mesleklere ıuf rana iıal etmek için 
birleıirler. Mekteplerde müdüı
ve muallimler hastanelerde dok • 
tor ve haıtabakıcılar talebe ve 
hastalara doğru haberi vermek i· 
çin çalıtan papaslardan çok dah.ı 
iyi muvaffak olurlar. Bu sonuncu• 
lann da yardımı ıepkat edebilir. 
Fakat hıriıtiyanlattırmakta tama· 
mile muvaffak olabilmek için an· 
cak müeııesenin doktor veya mu· 
allimi doiru yolu gösterebilir. 

Makale ''Doğrudan doğruya 
hiristiyanlık neşri,, idareli diğer 
bir serlevha ile şöyle devam edi -
yor: 

"Hıriıtiyanhğın neıri için kul • 
landığımız usulleri anlatmam is • 
tenildi. Ben bu hususta her ıey • 
den evvel ateıli bir ruh ve kuv • 
vetli bir imanın lüzumuna kaniim. 
Usuller ikinci derecede kalır. 

Müslüman kalpleri ıüizan, ceha • 
let ve fenalık dailarile çevrilidir. 
Bu dağları yıkmak için kuvvetH 
bir imana ihtiyaç vardır. Ancak 
ondan sonradır ki, aık kalbe doğ • 
ru yolunu bulur ... ,, 

"incilin diğer kitaplarından 

daha genit ve daimi bir surette 
yayılması için çalıııyoruz. Bir kaç 
sene evvel hıriıtiyanlığı kabul et • 
mit elli kadar İranlıya kendilerin~ 
bu dine cezbeden ilk amilin ne ol
duğu sorulmuştur. On dokuzu 
bunun İncil veya ondan alınma 
bazı parçalar olduğunu söylediler. 
Yirmi ikisi de hıristiyan olmaları • 
nı kelamullaha atfediyorlardı. Bi( 
çokları da lranda bir komite ta • 
rafından çok iyi bir surette dağı -
tılan din kitaplarından lsaya i • 
nandıklarını söylediler ..... ,, 

Ayni Mecmuanın 14 üncü sayı

fazla Müslümanın çocukları vaf .. 
tiz edilmif. 1884 te yalnız bir 
Müslüman vaftiz edilmif ve sonra 
1890 a kadar hiç kimse tenassür 
etmediği halde o sene üç kiti laa 
dinini kabul etmif. 1895 te iUC 
Müslüman kadını vaftiz edilmit .. 
Bu hadise ilk vaftiz edilen erkek .. 
ten on sene sonra cereyan etmit ve 
bu müddet zarfında yalnız on bir 
erkek bıristiyan olmut. Bundan 
sonra vaftizler daha ııklatmıt ve 
§İmdiye kadar (3 Teıriniaani 
1929) 156 erkek, 199 kadm ve 
149 çocuk lalam dininden hıriıti • 
yan dinine geçmit bulunuyorlar. 
1884 tenberi de burada 46 Yahu• 
di tanaasür etmif. Bu mutanaa • 
sırlar Archdeacon Garland ve 
Y abareh'in idaresinde çok iyi ça • 
lışıyorlar. Mühim olan diğer bir 
husus ta 914 tenberi Stuart Me • 
morıal College talebe ve mual • 
limlerinden 23 kitinin lsli.miyef 
ve Yahudilikten dönmeleridir. Bu 
mektep muallimlerinin miıyöner • 
lik gayretleri çok ıayanı takdir • 
dir. Pazar günü öğleden sonra 
orada konuıtum. lkiıi Müslüman 
ve biri Yahudi olan son smıf ta • 
lebesinden üç kiti hıristiyanlığı 
teyit ettiler. Ayni sabah lngiliz 
kilisesinde konuşmazdan evvel üç 
Müslüman vaftiz edilmitti. Bu 
mıayoner müesaeıesi üzerinden 
Hakkın daimi lutüf ve inayeti hiç 
eksilmiyor.,, 

"Peakapos Linton aktam ye• 
meğine bir kaç mütenauır davet 
etmitti. Bana maceralarını anlat • 
tılar. Birisi Muhammedin ahfa • 
dından olan bir bat mullinın oi .. 
luymuf. Gene molla olan bir di • 
ğerinin hıriıtiyan olduğu içine 

biraderi tarafından ölüm f etvuı 
imzalanmıt. Ölümden kurtulmutc 
fakat sürgün edilmit. Bir batka • 
ıı laf ahana gelirken her ne paha • 
ıma olursa olsun Müslümanlıi& 

sadık kalacağını ahtettiği için a • 
dmı (lmani) koyınut. Şimdi ha • 
kiki bir hıristiyandır. Ve laanm 
müminidiı. Diğer biri vaftiz e • 
dileceği ıaatte evine hapsedilmit~ 
fakat öğleden ıonra serbest hıra .. 
kıldığı zaman doğruca İngiliz ki • 
lisesine giderek vaftiz edilmiı ... ,, 

(Devamı ftl') 

fasında Robert P. Wilder imza - ==============-=
sile "İran ve Arabistanda altı 
hafta,, başlıklı yazıdan şu parça -
larr naklediyoruz: 

"lsfahanda hıristiyanlığı neş -
re memur olan pe•kopos Y. H. 
Hinton müaafiri idim. Bu te • 
birde kilisede, Kollejde, hastane • 
lerde ve mektepler de olmak üze • 
re cem'an on üç konferans ver • 
dim. Yalnız burada bet yüzden .. _, ........... _, ____ .. ·----·-·----------
Kıl'§ehir köylerinde) 

Denizdeki öyürme kayığr çevir
di. 

Gölün üzerinde düden var. 
Kıyıda buskuluç yaman. 
Gurur - Böbür, övün 
Böbürleniyor, övünü çok. 
Günah - Suç 
Tann suçunu bağrşlasm. 
Düzeltme: 
Dünkü sayıda çıkan sözler ara

sında (Facia) kelimesi için (A· 
cıklı inci) diye garip bir karıılık 
gördiilJ!. Bir yanlıtlık olmuı ola· 
cak. 

lstanbulun yol 
programı 

Vilayetin bet senelik yol prol • 
ramını tetkik edilmek üzere Anka• 
raya götüren vilayet bat mübendi· 
si Cevdet Bey Ankaradan dönmüı 
tür. Öğrendiğimize göre proğr&lll 
nafıa vekaletince tasdik edilmih 
yalnız inıaat sistemlerinde bazı d• 
ğişmeler yapılmıttır. YollU' bun-! 
dan sonra beton, asfalt olarak ya~ 
pılacaktır. Münakaıalar yakında 

ilan edilecektir. 

Bir klhyanın katli ve maz• 
nunlardan b:rinin 

mahkOmiyeti 

Büyük çekmecede Bilal Salihle 
imam Hasan isimlerinde iki ıalua 
Hasan kahya isminde birisini &I • 
dürmekle maznun bulunuyorlardı. 
Dün muhakemeleri bitmit Bilal Sa 
lihin beraetine, imam Hasanm 10 
sene hapiae mahkumiyetine karar 
verilmiıtir. 



Sayıfa: 6 VAKiT 

Adana belediye reisi Turhan 
Cemal beyin Vakıt' e beyanatı 

Gazi parkı, Gazi k6şktl yapılıyor - So meselesi hallediliyor -
Stadyum ve mezbaha - Adanaya seyyah getirmek 

Saidan İbÔaren Adana elektrik fabrikası, Adana ltelediye relli, Adanada iatuyoo caddesinde yeni hlnalu 

\ Avrupa 
burada 

19 Mart 1933 

oyuncakları 
yapılabilir 

-

Aydın San'atlar mektebinde vücuda 
getirilen güzel eserler 

AYDIN, (V AKIT) - Aydının 1 cakların yapılmsı pek çok serma • 
top yatağı denilen tepesine kurul· ye ve emeğe mühtaç değildir. Bun 
muş sanatlar mektebini gezerken ların çoğu ilk bakışta çok maharet 
bir tarafta kırmızı demiri döven le ve emekle yapılmış zannedilir, 
demircinin, beride tahtaları yon • fakat çoğu bir ince tahta parçasile 
tup çatan marangozun, başka bir biraz bcyadan ibarettir, az bir hiııı 
yerde madeni tornadan geçiren metle vücude gelir. 

1 
tesviyecinin faaliyetleri ve yarının 
gürbüz sanatkarlarının tatbik sa -
basındaki mesaisi, seyredenlere 
çok güzel duygular veriyor. Epi 
müddet Almanyada çalışmış olan 
muallim Osman Bey masasının ü
zerinde yığılı resim ve planlar ara 
sında. Almanyadan gelme mecmu
aları göstererek senelerdenberi 
memleketimize ithal edilip bir çok 
paralarımızın Avrupaya gitmesi 
ne sebep olan çocuk oyuncakları 

hakkında maliimatı verdi: 
- Bu çocuk oyuncakları bizim 

kolaylıkla yapabileceğimiz şeyler-

ADANA, (VAKiT) - Bu mek- ' 
tubumda Adanayı yazı ve reıimle · 
karilerimize tanıtmak iıtiyorum. ' 
Adana Türkiyenin nüfusu itibarile 
lstanbul, İzmir, Ankaradan son • 
ra dördüncü gelen bir vilayetidir. 
Çukur ovanın iktııadi ve zirai ha 
yatının mihrak noktasını teşkil e· 
den Adana son yıllar zarfında mo
dem bir Avrupa şehri olmıya baı· 
ladL Yeni caddeler açıldı. Munta· 
zam şöseler yapıldı. Giibik binalar 
)'Ükselmiye, sokaklar, evler elek • 
triklerle tenvir edilmiye, fenni ve 
sihhi müesseseler vücut bulmiya 
başladı. Şehir yarın bir kat daha 
güzelleşecek, kış mevsiminin ra • 
hat geçirilir bir beldesi haline ge • 

i dir. Almanyanın Nürberg ve Thü 
ringen şehirlerile daha sait muh -
telif yerlerde sırf oyuncak sanayii 

Osman Bey, burada yapmıı ol· 
duğu oyuncakları lzmir sergisinde 
teıhir etmiş, madalya almıştır. 

Memleketimizde bu sanatın inki • 
§afı için Ankara, lzmir, İstanbul 
sanat mekteplerine mülhak birer 
§ube, yahutta ayrıca oyuncakçılık 
mektebi tesisinin çok iyi olacağını 
mesela lzınirde tesis edilen sepet· 
çilik mektebinin faydalı olduğunu 
söylüyor. Oyuncakçılık ıubelerin • 
den veya mektebinden çıkacak ta· 
!ebelerin çok sermayeye ihtiyaç ha 
111 olmadan iş görebileceklerini ili 
ve ediyor. 

Aydın sanatlar mektebi talebesi 
Avrupa kataloğlarında görülen bü 
tün oyuncakların planlarını çizebi· 
liyorlar, hatta yeni yeni ilaveler ya 
parak güzel oyuncaklar vücude ge 
tiriyorlar. irfan ve sanat müesse • 
ıelerimizde bu gibi sanatkirlarımı 
zm artmasını candan dileriz. 

lecektir. 

Belediye reisi Turhan Cemal 
Beyle görüşürken müsahabemizin 
mevzuu ş hrin tevessüüne intikal 
etti. Beş altı senedir şiddetli bir 
azim, imansız bir takip ile &.1hde .. 
sine verilen belde işlerini muvaf .. 
fakiyetle başaran Turhan Cemal 
Bey dedi ki: 

Gazi parkı, Gazi kö,kU 

Adana mezbahasıuda kasaplara okuma yazma öğretiliyor 
ramımızın başında gelen itlerden 1 rar etmiye çahıanların cezaları ve 
birisi de budur. Şehir dahilinde rilmektedir. 

çeşmeler yapılacak, evlere de su Adanayı seyyahların uğrak nok 
"·erilecektir. Maamafih belediye • taaı yapmak arzusu uyanmıttır. Fa 
nin tediye kabiliyeti ile mütenasip kat vesait yokluğu hunu ta'hakkuk 
teklifler alındığı takdirde tesisata safhasına intikal ettirmekten me · 
daha evel baılanacaktır. neylemektedir. Toroslara çıkmak, 

Spor ı,ıerl yaz ve kıt sporları ile eğlenceli bir 

Gençliğe çalııma imkanlarını 

hazırlamak, onlara fenni ıeraiti 

haiz müesaeıelerde, sahalarda ka
biliyetlerinin inkitafına yardım 

eylemek vazifemizdir. Şehir stad· 
yomuna "2000,, kiıilik bir tribün 
ilavesi suretile spor meraklılarının 
ihtiyaç ve istirahatlerini temin ey 
lemek istiyoruz. Belediye bütçesin 
den "30,000,, lira yardım edildi. 
Belediye kısmen yer satın aldı, kıs 
men de kendisine ait olan"40,000,, 
liralik arsayı terketti. Stadyom ha 
sılatından on para almadığımız gi 
bi yardımdan da geri durmıyo -

hayat sürmek için yolların intiza • 
ma girmesi, dağ yamaçlarında ve 
tepelerinde hiç olmazsa basit kon
forlu oteller yapılma11 zaruridir. 

Brücek, Kızıl dağ, Namrun ve 
diğer yaylalarda oteller yapıldığı, 
yollar intizama konulduğu takdir
de kıt sporu büyük bir alaka uyan 
dıracaktır. 

Yarınki Adana, seyyahlara göı 
terecek birçok eserlere maliktir. 
Tarihi eserler, jeolojik teşekküller, 
harici tesirlerin yarattığı hadiıeler 
görülmeğe değer •. 

için çalışan fabrikalar umumi pi ya 
sa da çok mevki tutmuşlardır. Yer 
yer yapılan çocuk bahçelerine ve 
ailelere çocukların bedeni ve fikri 
inkişaflarını ölçmeğe, ve eğlence -
lerini tatmin etmeğe yarıyan bu 
oyuncaklan aabyôrl'ü: )ru ;;.y:;;. •: 

• 

Aydın San'atler mektebinde : X lşarctll nt san'ntkAr O man Beydir 

- Şehir yeni istasyon istikame· 
tinde tevessü etmektedir. Asri bir 
şekilde evler o tarafta yapılır. Es
ki tehir ile yeni istasyon arasında 
modern bir şehir doğuyor. Bu in
kişafı nazari dikkate alarak iki 
fehir onaaında "30,000,, metre mu 
rabbaı geniıliğinde bir gazi parkı 
yaptıracağız. Ortasına da aziz in • 
kılipçı Gazinin heykelini rekzede
ceğiz. Belediyenin mesai proğra .. 
mının başında bu vardır. Park ar· 
sasının istimlak muamelesi ikmal 
edilmek üzeredir. Abide ve hey • 
kel için teıkil edilmiş olan komiı· 
yonun hazırladığı proje dahiliye 
vekaletinin tetkikine arzolunmuı· 
bir. 

ruz. 

Çukur ova gençliğinin çalışma
sını,·muvaffak olma11nı istiyoruz. 
Kabiliyet ve istidatlarının inkiıa
fına yardım edecek her hangi va 
srtayı temin eylemekten de çekin
memeği itiyat edinmişizdir. 

Anasının aşıkım öldürme.ğe kalkan bir genç 

Proje vekaletçe tetkik ve takdir 
edildikten sonra sanatkarlar ara .. 
sında bir müsabaka yapılacaktır. 
En müsait şeraitle müsabakayı ka 
zanacak olan heykeltraşa abide • 
Din ihalesi mukarrerdir. Keza bu 
parkın en münasip bir noktasm .. 
tla bir Gazi kötkü inşası da müta· 
savvirdir. Masarifinin nısfını mu -
hasebei hususiye kabul etmiş ve 
bütçesine bu husus için tahsisat 
koymuıtur. 

Belediye meclisinin nisan içtima 
ında bu mesele görüşülecek ve ge · 
lecek sene zarfında modern bir 
köşk yapılacaktır. 

Su itleri 

Şehire tazyikli su vermek ıçın 
Avuıturyalı bir şirket tarafından 
müracaat viki olmuıtur. Proje mu 
cihince 1934 seneıinden itibaren 
tatbikata geçilecektir. Mesai proğ· 

Mezbehe ı,ıeri 

Belediye reisi Turhan Cemal Be 
yin tehire kazandırdığı en güzel 
müeaaeselerden birisi de mezbaha 
dır. Gazi Hz. bu modern müesae · 
seyi gezdikleri zaman pek ziyade 
beğenmiıler, Ankarada bile bunun 
bir eıi bulunmadığını söylemişler 
di. Mezbahada Gazi Hazretleri _ 
nin gözüne bir siyah tahta ilitmiş 
ve bunun orada çalııan ameleye, 
çıraklara yeni harfleri öğretmek 
için konduğu söylendiği zaman 
pek memnun kalmıtlardı. 

Şehirde ternlzllk 

Zabıtai belediye memurları es . 
naf ın ve bakkalların, fırınların sı· 
kı bir surette kontrollarına dikkat 
ve itina göstermektedirler. Hile ve 
fes at karıttırmak sureti le halkı iz-

Kadın kocasının 800 
lZMtR, (VAKiT) - Torbalı -

cia. bir genç, anasının aşıkım taban 
ca ile öldürmÜf, anasını da öldür· 
meğe kalkmış, fakat muvaffak o· 
lamamıştır. Vak'anın sebebi şu • 
dur: Torbalıda altın babası diye 
meşhur olan Kaplan isimli bir ada 
mın Torun sahibi karısı Fatma H., 
üç ay evel Kadir isminde Gelemer 
yeli bir genci seviyor, bu sevgi bir 
müddet devam ediyor, bir kaç gün 
evel de Fatma H. koca.sının 800 li 
rasını alarak sevdiği delikanlı ile 
beraber Torbalıdan kaçıyor. 

Karıaının kaybolduğunu gören 
Kaplan, derhal jandarmaya müra 
caat ediyor ve sevdazedeler taki • 
be başlanıyor. Aradan 2 gün ge -
çiyor, Fatma H., genç sevgilisi ile 
Torbalıya geliyorlar. 

Fatma H.rn altıncı oğlu 23 yat· 
larında lskender, bir gün kahve
de Kadirle karııla§ıyor. Kadir bu 

lirasını alarak sevdiği delikanlı ile kaçıyor! 
aralık kahvehanenin diğer müşte
rilerine karşı: 

- Niçin mi geldik? Kaplanın 
kuzularının da parasını almağa .• 

Diyerek gülmeğe başlıyor, bunu 
müteakip dışarıya çıkıyor. Kanı 

beynine hücum eden lskender, da· 
yanamıyor. istasyon kenarında ta
bancasını çekerek Kadirin üzeri • 
ne üç el ateş ediyor. Kurşunlar,, 
Kadrinin vücudunun muhtelif yer· 
lerine isabet ediyor ve Kadir yere 
yıkılıyor. Dördüncü kurşun, ye -
re yıkılan Kadirin başına isabet 
ediyor, öldürüyor. 

Hırsını bununla da teskin ede 
miken lskender, eve koşuyor, a • 
nasını da öldürmek için tabanca • 
sına davranıyor. Fakat tabanca 
patlamıyor. 

Oğlunun bu halini gören ha 
ba11 Kaplan, eline geçirdiği bir 
bıçakla kar11ının üzerine hücum 

ediyor. Bu sırada kadın feryads 
başlıyor ve Kaplan ile oğlu isken· 
der teşebbüslerinde muvaffak o • 
lamıyarak jandarmalarca yakala .. 
nıyorlar. 

Baba oğul adliyeye teslim edil 
mittir. Tahkikat yapılmaktadır. 

izmirde inşaat 
faaliyeti 

Mart sonunda lzmirde Urladatı 
Karaburun merkezine kadar S2 
kilometrelik bir yol açılacaktır. 

Yolun açılma şenliği gününe, IC• 
raburun merkezindeki ve GülbAh • 
çe, Kösedere, Eğlenhoca mekteP" 
}erinin temel atma merasimleri de 
tesadüf ettirilerek köyde büyiilc 
bir bayram yapılacaktır. 

Bunun için şimdiden hazırlanıl• 
makta, köylüler yolun üç yerinde• 
üç büyük Alakapı hazırlanmakt•• 
Jır. 
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Genç bestekAr Nusret Rıfkı Bey Şark 

melodllerlnln faydasızlığına kaınl 

- Musikiye olan heve.iniz ne 
a.nıan bqladı? 

Nuaret Bey hafif gülümaecli: 
- Fakat efendim, ben meıhur 

l>ir san' atkir değilim ki, musiki 
hevesimin ne zaman bqlacbimı 
IOruyoraunuz? 

Burada Nmret Rıfkı Bey ne • 
taket gösteriyordu. Ben Nusret 
Rıfkı Beyin yeni bestelediği ve 
llefrolunan tangolarını dinlemit 
•e kendisile daha t&JllflDadan nf• 

kadar kuvvetli bir bestekar olchı 

~ ..,.. .... Na.et Rıfkı 8 . 

~nu bükmetmittim. 
- Hayır Nuaret Bey heeteledi· 

iiniz .-erleri dinledim. 
-Aman efendim, izam ediyor

ıuınm. O halde ıöyliyeyim. Musiki 
hevesim çok evelden bqlar. Ea • 

kidenberi mütemadiyen konser -
lere gider ve onlan takip eder • 

diın.. Nihayet iki sene evvel mu· 
•iki hayatına ilk adımımı attım. 

Şimdi tabettirerek piyasaya çı -
lt.rdığım "~enden uzak,, ve "Mi· 

lli mini,, tangolarını bestelemit 
bulunuyorum. 

- Yerli ve ecnebi musikitinu· 
larda• kimleri beğeniyorsunuz? 

- Ecnebi musikiıinaılardan, 
\V.. R. Heyınann, W. Jurmann, 

l>aul Abraham, Jean Lenoir, Vin

tent Scotto yu ..• 
Yerlilerdense Cemal Retit, Ha

'-n Ferit, Muhlis Sabahattin, Ne
cip Celil Beyleri beieniyorum. 

'l alnız Muhlis Sabahattin ve Ne
cip Celil Beyler, besteledikleri a-

lafranga eserlerinde, Şark muıiki
•inin tesiri albnda kaldıklarım 

Pek fazla gösteriyorlar. Bunlara 
lb.isal olarak, Muhlis Sabahattin 

&eyin, "Karım beni aidatına,, o

hretindeki "Kalbimin rüyası,, 

ı.arçasile, Necip Celil Beyin her· 
lce.Çe malum olan "Mazi,, sini 

tösterebilirim. Bu iki tangoda, 
biraz evvel söylediğim ecnebi bes· 

lekarlarının yaptıkları tangolar

dflki garp "Melodie,, sini bula -

~sımz. Madamki tango bugün 

\izim musikimiz değildir. O hal

de, tango besteliyeceğimiz zaman, 

lanaolanmızın "Melodie,, }erinin 

Şark "Melodi ..,,, sine benzememe· 

•İne çalJflDamız lizımdır. 
- Şimdiye kadar ne gibi eser· 

ler hazırladınız? 
- lir tek eeerler hazırladmı. 

Pttatt,u olan yalnız iki tan101D 

~arcl1r. Bunlar da "Senden asek,, 

Ye "Mini mini,, dir. Diğerlerini 
yakın zamanda bastıracağımı zan 
ediyorum. 

- Son senelerde yeni türeyen, 
memleketimizdeki operet salgını 
hakkındaki fikriniz? 

- Bizde operet gelip geçici bir 
grip salgınına benzer. Çünkü es

kiden "Abdülmecit,, zamanında 
İatanbulda operet oynıyan bir sü

rü kumpanya vardı. Bunlar ya • 
nmda (Güllü Asop • Y akup) , 
(Büyük Bitliyan) ve (Fuulaci
yan) kumpanyaları o zamanın en 

iyi operet oynıyan kumpanyalan 
idi. Bu kumpanyalara karıı, latan· 
bul halkının gösterdiği rağbet pek 
uzun sürmedi. Bunlar da birer bi· 

rer sönüp gittiler. Son senelerde 
lstanbul ve Süreyya operet-

leri diye bir kaç operet heyeti ge· 
ne faaliyete geçtiler. Fakat bunlar 

da pek tutunamadılar en nihayet 

ıeçen sene Darülbedayi Yalova 

tül"ldisü ile opereti gene ortaya 

çıkardı. Ve o gündenberi de de· 

vam edip gidiyor.. Fakat bu da 
pek uzun süreceğe benzemiyor. 

-Gayeniz? 
- Hayatnm beste yaparak ka· 

zanmak arzusunda deiilim. Eser· 
lerimin bqkaları tarafından ça-

lındığını gpnn~k ve onları dinle
mek en büyük arzumd\ır. 

T etekJdirler ederek ayrıldım. 
Melih Nazmi 

UUmhurlyet Gençler 
mahfelinde 

Cümhuriyet Gençler mahfeli 
müsamerelerinden on ikinciaini 
bu Cuma günü Beyoğlunclaki bi· 

nasında ve yüksek bir seyirci küt· 
lesi huzurunda verdi. 

Eaeri hazırlıyan Sali.hattin ve 

Baha Hulusi Beylerdir. Eserin a
dı (Bir yara daha) adlı bir facia· 
dır. Eser yazılıtmda olduğu gibi 
temsil itibarile de muvaffaktır. 

Gençler rollerini çok muvaffa • 
kiyetle baıarmıılardır. Umumiyet 

itibarile bir hüküm vermek icap 
edene 3 perde ve 9 tablo olan bu 
piyea, bu senenin kuvvetli eser -
lerinden biridir. Ve bu da diğer • 

leri gibi içtimai bir vak'aya temas 
etmektedir. 

M N. 

Bilmece 
Bu haftaki bilmecemiz tudur: 
Özleri Türkçe olan on ata sözü 

göndereceksiniz. En güzellerini 
seçip gönderene hediye vereceğiz 

ve resimlerile beraber yazılarım 

gazetemize koyacağız. 

MDkAfat kazananlar 
Geçen haftaki bilmecemizi doğ· 

ru olarak halledenlerden, Beyoğ· 
lu dördüncü ilkmektepten Muaz • 

zez, Fatihte Manisalı fınn soka· 

tında Ommügülsüm Hanımlarla, 

Telefon ıirketinde muayene me • 

murlanndan Ali Sükrü Beyler 

mükafat olarak birer kitap ka -

......... ardır. 

VAKiT 
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Gençl~r için açtığımız ~debi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tak, tak .... 
müsabakaya devam ediyoruz. Mü
sabakaya girmek için şart, en u
zun sekiz yüz kelimelik bir hika
ye, yahut en çok 15 mısralık bir 
manzumeyi Vakıt gaz~tesi genç
lik sahifesine göndermektir. 

Kara sevda! 
!çimde baharımı gömerek çlçeckledim. 
Kendim ateşte yandım seni serin bekledim 
Dualarım yerini bulsun diye secdede; 
Başım yere eytll yıllarca em ekledim. 
Gömerek çiçekledim içimde babanını ... 
Her zevki haram saydım urunda her varımı 
RUzgArla ra savurdum" Kapıldım bir vecde de 
Yaramı der in açtım ve çoğalttım ağrımı. 

Sema 

- ? ... ? ... ? .• 
- Küt, küt .... 
ihtiyar adam mırıldandı: 
- Ayıe bu akşam uyuya kal • 

mış. Eyvah, anahtar da almadım. 
Kahvede çok ekindim ["'] ... Bir 
daha vuruş. 

- Güm .•. Güm ..• 
Müsabakaya girenlerin yazıla

rım sıra ile neşrediyoruz. Müsa -
baka bittikten sonra okuyucu -
larımızm reylerini toplıyacağız, en iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Seı yok, ihtiyar adam kö~eyi 
dolandı. Bahçe duvarını §Öyle bir 
heıapladı. çok rey alan hikaye ve manzume 

sahiplerine mükafat verilecektir. 
Bugün müsaabkanın 8 inci hika -
yesile sekizinci manzumesini der
cediyoruz. 

GUlgeler 
- Beni unutmıyacabın değil 

mi Ayıe? 
- Seni unumak mı? Meh

met. • • Sen benimsin .. 
Biri kalın diğeri ince itki dudak 

biribirine uzandı, biri kıllı ve sert 
biri beyaz ve yumuıak iki göğüs 
derin derin nefes aldı. Biri çıplak 
diğeri sarılı iki kol biribirini sar • 
dı. Kalın akasyaların karanlık di
binde iki gölge qkın bütün hara· 
retini ruhlarında hiuede ede ö
püttüler, ay bu manzaradan utan· 
dı. Bir bulutun ardına gizlendi. 

• • • 
Daha ıabab olmamqtı. Günef 

yalçın dağların arkumdan sıy • 
rılmağa çalrtırken değirmenlik 
yolunun üzerinde ellerinde mendil 
büyük bir kafile sırtlarına heybe
lerini vurmuş üç genci selimetle
di. 

- Allah selamet venin.. 
- ihtiyar ağanı unutma •• 
- Ya gazi ol, ya şehit. 
Üç kiti dar yoldan biraz , ıonra 

kayboldular. Şimdi sahrada me
leyen koyunların ıesi çobanların 
gaydası ititiliyordu. 

• • • 
Tayfun ..• Tayfun .•• Gök yij

zünden beli yağıyor, siperlerin i
çinde nasırlı elleri tüfek kabzala
rını ııkan bir ıürü mecnun var ... 
Kimi gürültülü bir kahkaha ata • 
rak topraklara gömülüyor, kimi 
bir bomba darbesile uçan kolunun 
üstüne dütmüf, kafasız vücutlar, 
ölüler arasında, giiya yafıyanlar ... 
Ara sıra doğrulan bir vücudün 
fevkelbeşer bir gayreti, sallanan 
bir el.. • Müthit taraka. • • Uluyan 
bir mitralyöz ... Kesik kesik emir
ler .... Patlıyan mermilerin bir tim· 
tek aydınlığı .... ve gür bir ses: 

- Süngü tak, marı, mart·

Siperden, önümden arta kal • 
mıı bet on fedai dıtarı fırladılar. 
Bu ıon bir hücumdur. lleriki ıiper 
alınmazsa vaziyet kötü, sert adım
lann taıları, topraklan savuran 
gürültüıü, yağmur, ıarapnel gü • 
rültü ..... Devrilen insanlar ... Ölüm 
yağmuru ... . ~ . 

- ismin ne? 
Haıta gözlerini açamıyordu .•• 

Muntazam nefes almakla beraber 
kendine de gelmiı değildi. lhti • 
yar doktor omuzuna dokundu: 

- ismin ne? 
Biraz sonra küçük bir hareket. 

Derin bir nefes ahı~· Sağdan sola 
bir dönme hareketi, gerinti ve bir 
feryat: 
-Ayağım ..• 

Hasta bakıcı battaniyeyi kal • 

1 
dırdı: Kanları gazlı bezin dıprı· 

sına fırlamıı kesik bir bacak gö -
züktü. 
-Ayağım ... 
- lımin ne? 
- Ayağım_. Ayağım ağrıyor. 

- ismin ne? (Bu kalbine tat 
basan ve nihayet bir insan olan 
doktorun bir planıdır.) 

- Ayağım ... Ah ayağım-
- İsmin ne? 
• - Mehmet ..• Ne olacak, ayağım 

nerde? 
• • • 

- Haydi oğul, vatan ıenden 
istifade etti. Şimdi sen de vatan
dan istifade et, git köyünde mea· 
'ut ol, belki bekliyen bir anacığın 
vardır. Gözünde arkanda kalma· 

sın. Oteki Mehmetler senin intika
mını bırakmazlar. Haydi uğurlar 
olıun ... 

• • • 
Bir aslan gibi koıup bacağını 

sürüyerek dönen Mehmedin tür· 
küsü-

S ütüm sana helal olmaz, saldır
mazıan düımana .. -

Bir aeyik ~eviklijile gidip ltir 
ihtiyar halıizliğile dönen Mehmet, 
yollarda kah kağnı gıcırtısı din • 
ledi. kih içinde su yılanlarının 

raksettiği derelerin ıırıltııını ... Fa· 
kat kulağında daha sevimli bir 
seı vardı: 

- Seni unutmak mı Mehmet? 
Sen benimsin •.• 

• • • 
Gece.... T abiatin tasarruf etti

ği gecelerden biri. Gök yüzü kap· 
karanlık ne ay var ne de tek bir 
yıldız .. _ Karşı serviler hqiyetli 
bir çıtırtı ile biribirlerine doğru e· 
ğiliyorlar .... Dipte yeıil bir san • 
dukanın üzerinde yanan fener a· 
rasıra ihtilaçlar geçiriyor. 

Bir oda..... Sedir üstünde hıç • 
kıran bir kadın bqı ... Ona ağlıyan 
bir mum ... Camlara vuran rüzgar 
uğultusu ...• 

Mehmet yırtık caketinin yaka· 
ıını kaldırmıı. Yağmura rağmen 

mütemadiyen yürüyordu. 
Gözünde bir kadın hayali

Kalbinde unutulmıyan bir aık ha· 
tırası değneklerini sürüye ıürüye 
koıuyordu. Kasabada kalmadL 
Geceye, soğuğa, fırtınaya rağmen 
köye bir an evvel gitmek için yo
la çıktı. Habersizleğin gece ka • 
pıyı vuracak... Ayte boynuna ıa
nlacak... Ve nihayet kandan, Ô• 

lümden, fırtınadan çıkan dinç bir 
erkeğin ihtirası... Hayal... hayal .• 

Köye yaklaıtı.. Son ıervilikleri 
geçti •. Yol kıaa olsun diye mezar
lıktan saptı... itte köte dönünce 
nitanlısının evi ... 

O ne ... Gözlerini uyuşturdu. Bir 
gölge bahçe duvarından atlamağa 
uğraşıyordu. Dondu, kaldı. Gözle
ri dışan uğradı. Kalbi bir ıüphe 
mengenesine kıııldı. Ağzından 

bir avuç ardı ııra (Yoksa) lar çrk
b. Gölge duvarı qtı.. Mehmet 
yaklaştı. 

• • • 
- Ayıe kıznn ..• Uyuya kalmıt· 

ıın .•• 
- Birden uyumufum. Naııl gir• 

din, anahtarı almamıısın •• 
ihtiyar baba açık duran pence

reyi gösterdi. - Ne de olsa çök· 
medim diye gülümsedi ... 

Birden duvardan bir kiremit 
düştü. ihtiyar birden dönünce dg. 
var üzerindeki gölge ile karıılq -
b. Hemen duvardan çifteyi kav • 
radı. Kararan gözler... Şüphe
Odadan ve duvardan iki ıil&b 
patladı. 

••• 
Sabahleyin duvar dibinde Meli

medin, evde odada ihtiyar baba -
nın cesedini buldular. Ane daha 
bili baygın yabyordu. 

Nusret Safa 

[•] Ekendim. Burada geç kaldım mana. 
nadır. 

........................................................................................... 
izmlr Ticaret mektebi gftnden gftne 

inkişaf ediyor 

ızmır n caret mektebi mezunlllnn&n bir grup ve mektep mildürti Abdunah B. 

lzmir muhabirimiz yazıyor: Mektepte lisan ve muhasebe 
lzmir ticaret mektebi munta· dersine fazla ehemmiyet verilmek 

zam bir seyir takip ederek çalış - te ve hiç liaan bilmiyen bir talet
maktadır. Mektep, müdürü Aptul- be bir sene zarfında lisan öğrene
lah beyin gayretile günden güne bilmektedir. Mektep dört sene o -

inkitaf etmektedir. (LUtfen ••rlf•r• çevlrlnla) 
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Kadınlara • 
- Evet ... Bu sabah gitti. Saat 

altı da~. Onu da Fatma görmüş . 
Böyle erkenden nereye gittiğini 

sorunca "galiba bir felaket var 
bu evde.. Korkuy um,, demiş 

Sonra aparbmanın anahtarları -
nın kendi odasında olduğunu 

söylemif .. Fatma gelip bana ha -
ber verince "çık bir bak, baka -
lmı sakın anahtarlar orada mı?,, 
lrm sahiden anahtarlar orada 
mı?,, dedim .. Çıktı, baktı. Anah -
tarlar oradaymı§. Hoı Mari bu n
ı alık eşyalarını bir otomobile ko· 
yunca gitmitti bile ... 

> Ferdinin canı arkıldı .. 
- Yazık! Bu kızla görüşmek 

isterdim .. Çünki ... 
Hasan kulak kabarttı.. . Yılı§a -

rak ıordu: 

- Bir ıeyden mi şüphelendi -
- Hayır ..• 

Ferdi, ıert ıert söylemişti •• 
Bir müddet dütündü: 

- Beni, dedi sonra, §U kızın 0 _ 

dasına çıkarınız hir bakayım. 

- Başüıtüne beyim, eğer sa _ 
bah ıabah yedi kat çıkmak sizi 
yormazsa. .. 

Lidia konsolosu, kapıdan gö _ 
ı ünen doktora heyecanla sordu: 

- Nasıl doktor? 

Doktor cevap olarak, eliyle a· 
r"'lık kapıyı gösterdi, ikisi birden 
nyaklannın uçlarına basarak ya .. 
tak odaımdan içeri girdiler. 

"Möıyö de Tonga, kapıyı ka -
pamadan evvel, yatakta uzanmış, 
rengi aapsarı yatan karısına bak
tı. Gözleri kapalı yatıyordu. Adeta 
bir ölü gibiydi. 

Sefir, kapıyı kapatıp yatağa 
} aklatınca kadın gözlerini açtı. 
l 1qını kaldırmak için bir gayret 
f:ırfetti. Muvaffak olamadı. Fa -
:I at, henüz kapıdan içeri girmi§ ve 
<nada ayakta duran kocası ile 
doktoru, karyolanın tahtası gör· 
mesine mani olduğu iç... yalnız 
zannetti. O zaman, gö i yn~lar· 
la doldu, bir hınçkırık arasında, 
meçhule doğru inledi: 

- Sen •.. Sen .... Neraeain sen! 

Nakleden - fa. - w 

mek istediğimiz şeyleri öğrenebi 
liriz. 

- Gece karımın söylediklerini 
bir hezeyan mı zanned iyorsunuz 
• , ? B do.idor.. en, zavallı karımın de-
lird iğine kaniim .. Bilhassa, kalbi· 
nin üzerindeki yara .. Allnhtan o . 
lacal<, bıçak bir kaburga kemiği -
ne gelmiş de kaymış .. Her halde. 
Juanita bir takım hainler tarafın· 
d an i kence edilmiş .. 

- Madem kendine gelir gel • 
mez bu noktayı anlıyacağız her 
halde, ben, dün geceki sözlerini 
oldukça şiddetli bir ilacın doğur -
cluğu hezeyanlara atfediyorrum. 
Muhakkak ki karınızı kaçırmış o· 
lanlar ona bu jlacı , nerelerden 
geçtiğini farkedememesi için ver· 
miş olacaldar. Bu ilaç ne olabilir? 
Emin değilim ama, öyle zannedi · 
yorum ki Asyada kullanılan af " 
yonlu l>ir münevvim olacak. Bu 
ilacı altınlar haynli bir alemde 
dolaşırlnr, ve kendilerine geldik • 
ten sonra dn, bu hayallerle haki • 
kati pek büyül< bir güçlükle seçe· 
1:Hlirler. Bu ilaç, ma~am de Ton· 
ganın hakikati olduğu gibi söyle· 
mesine mani olmak için verilmiş · 
tir. 

- lzahatımza teşekkür ederim 
doktor. Bu sözleriniz polis için 
çok ehemmiyetli olacaktır. Vakıa, 
Eizi sabahın ı>aat dördünden beri 
burada dıkoyuyorum ama, polis 
müdiriyetinden bir memur gelenP. 
kadar beklemenizi rica edeceğim .. 

Emredersiniz efendim. Bende· 
niz zatı alinizin sade doktoru ol • 
makla değil, dostu olmakla da şe· 
refyap olanlardanım. 

Kapıcı, Ferdi ile apartımanın 
en son katına gelmişti: 

- lşte Marinin odası! 
Burası, alelade bir hizmetci o · 

dacıydı. Y almz, Mari, derli t~plu 
bir hizmetçi olacak ki, yatağını 
toplamış, ortalıcı süpürmü§, her 
tarafı muntazam bırakmıştı. 

Ferdi, odanın ortasında öyle · 
ce bir on dakika kadar durdu. 
Sonra, lı::endi kendine: 

- Temiz lnz, 
Diye mırıldandı. Hasan: 
- Evet, dedi, temizliğine te ~ 

mizdi. 
Odanın bir !köşesinde oldukça 

güzt:! bir komodin vardı. Ferdi 
ıröstcrerck sordu: 

VAKiT 

l alyan ordu 
masraflarını 
azaltıyor 

İtalyan meclisine takdim olu • 
nan raporda İtalyan ordusu hak · 
krndn şu sözler &öylenmektedir: 

"İtalya, silflhları bırakma kon -
.foransımnvereceği kararları bekle 
mcden, Duçenin iradesine binaen 
nskcri masraflarını 578000000000 
liret indirmiş yegane millettir.,, 

Ceneral Baiı;torchi taraf ındnn 
hazırlanan rapor, çok büyüktür ve 
birçok mühim askeri meselelerı 

mevzuu bahsetmektedir. 
Bunların biri, askeri hizmet 

müddetidir. Bugünkü kanuna gö • 
re muto.t hizmet müddeti 18 aydır. 
Yalnız bazı sınıflar 12, 6, ve üç ay 
h izmet etmekte idiler. 

Rapor, hizmetin 12 ve G ay ol -
mak üzere iki ~eşide indirilmesini 
istemekte, ve hiç bir kimsenin as • 
keri hizmetten istisna olunmama • 
sını müdafaa etmektedir. 

Raporun ileri sürdüğü ikinci me 
sele askerliğe girmeden evel alıns 
cak askeri terbiyedir. 

Popolo d'ltalia gazetesi bu me· 
seleye uzun bir makale hasrederek 
askerlikten evel verilen askeri ter· 
biyenin ltalyaya bir tali ordu ha -
zırladığına dair söylenen sözlerin 
aslı olmadığım ichata çalışıyor ve 
gençlerin ancak 135 saat askeri ter 
biye gördüklerini, bunun askeri 
bir terbiye olmaktan fazla bedeni 
bit terbiye olduğunu ve gençlere 
teknik mahiyette hiç bir §ey öğret 
mediğini izah ediyor. 

(Taymis) in Roma muhabiri bu 
malumatı +erdikten sonra şu mü · 
lahazayı ilave etmektedir: 

''Popolo d'ltalia muhabirinin de 
diği doğrudur. Fakat şüphe yok 
J:i, bugün askerliğe alınan bir !tal· 
yan genci, eski gençlerden fazl a 
kendini askerliğe hazırlanmış ve 
askerlikten istifade edecek bir ha
le gelmiş buluyor.,, 

Bir yangın maznunu 
Geçen senenin Kfınunuevelind~ 

Pürtela§ Hasan Efendi mahallesin 
de Bodos isminde birisine ait bu • 
lunan bakkaliye dükkanı yanmış 

ve dükkfin 2 bin liraya sigortalı ol 
duğu ve dükkanda gazlanmış tah · 
lalarla dolu bir çuval bulunduğu 

için yangındnn füphe edilmiş, Bo· 
dos tevkif olunarak ağır ceza mah 
kemesine verilmiştir. 

. Sefir bu aözleri duydu mu?. Bi
lınmcz. Bu ıözler esasen o kadar 
hafif ıöylenmitti ki, bir mırıltı, 
de ıefir, aldırmadı, yatağa doğru 
bir inilti de denilebilirdi. Her hal
ilerledi. Juanita de Tonga tekrar 
derin bir uykuya dalmıştı. Dok • 
tor: 

- Efendim, dedi, hastamızın 
büyük bir heyecandan sonrn böy· 
le derin bir uykuya dalmasını ben 
iyi bir alamet tayıyorum. Sinirle
ri yatıtacak, rahat edecektir. Öyle 
zannediyorum ki, kendisine bu 
akıam verilmit olan müsekkin i • 
llç iyi relmiıtir. Ve eminim ki tek
rar uyandığı zaman anlatılmaz 
hezeyanları tamamen bitecektir 

Dün yapılan muhakeme netice -
- Bu nereden geldi? sinde maznunun tahliyesine ve mu 

. - Mnr i Selma Hanımdan ken- hakemesinin gayri mevkuf olarak 
dısinin kullanmadığ1 bu komodini yapıl k ·ı · t" 

masına arar verı mış ır. 
yukarı çıkarmak için müsaade İG· j :---=-=~=~===='.:"':"""'.~~=== 
temişti. Camaşırlarmı burnya yer· ı k .. d rt d b ı d M . - ... ar sı 1m a en çı car ım. a· 
lehlJ rmek İı:;tiyordu. · k l" ~ rı, çe meyle arkadan ge ıyordu 

F errl", komodinin kapağım aç· O 1 ld b k't f 1 - 10. e, u ı ap !layı a arl 

tı. Jçi boştu. Fakat üst çel::meyi İçerde yoktu, her hdde sonradan 
çekerken, Ferdi, hafif bir muka · kon mut olacak. 
vemet hiuetti. Bir §CY çekmeyP- _ Evet. 

, 
ve o zaman kendisinden öğren • 

sıkışmış, açılmasına mani oluyor • 
du. Fakat biraz kuvvetli çekince 

-=========-:-:~===--! açıldı, Ferdi inliyerek baktı. Bu, 
lup tedriıat aktama kadardır. bir kitaptan kopmuş birkaç yap • 
Yalnız son aınıfın staj müddeti raktı. Ferdi, bunun bir roman ol • 
mart İptidasında başladığından duğunu zannederek, burutmuş ve 
tedrisatı öğleye kadar yaparlar ve yırtılmış yaprakları düzeltti, bak • 
öğleden sonra talebe idarenin ten- h ve hayret etti: 
aip etti"i banka ve müesseselerde A H' d .. · d'I ıs - .... ıç e um1t e ı mez. 
çalıfır. Bundan başka mektep ta• Ferdi, Hasana sordu: 
!ebelerini yüksek iktıeat ve ticaret - Bu Komodinin yalnırı: Mnri 
tahıili için hazırlar. Şehrimiz tica- tarafından kullpmldığına emit

1 

ret mektebine devam eden !zmir 
mezunları fazladır. 

R_.,, ..ektebiD mezunların • 
dan bir grupun kıymetli fransızca 
hocalan Vecdi Ali Beyle tayye.re 
b~arının ziyaretinde ahnmııtır. 

• • ? 
mısın .. 

- Eminim. Çünkü Selma Ha · 
mm, bunu zaten sandık odaıı.na, 
kul1anmadığı eşyalarla atmışt.ı. 
Odadan ben çıkardım, temizle . 
dim ve dördüncü kattan buraY.a 

F ercl4

, sayıfoları katl.ıdı, cebi· 
ne koyc!u. Knprcı omm bu hareke· 
t mi görünce mcrnHandı: 

- Bir iz mi buldunu:::. 

- Hayır. 

- Ya ... Neymiş o kitap acaba. 
- Fransızca anlar mısın?. 
- Ne bileyim efendim .. 
- O halde bunun Spinozamn 

bir eseri olducunu &öylersem, se • 
nin için hiçbir mana ifade etmez 
değil mi?. 

H~:.~n. yılı~ ık yılışık F erdiyt: 
bakıyordu. F erdi, içinden "aptal,, 
diyerek indi, Taksimden, Sırasel • 
\ ilerdeki Lidia sefirinin evine 
doğru } ürüdü: 

{Ucvumı \ur) 

-
Mezbahanın kanla- Kadıköye tramva· 

rını satın almak 
istiyenler var 

Büyük bir Alman firması Bele
diyeye müracaat ederek mezbaha· 
daki lmnlnrdnn istifade ıçın on 
beş senelik bir mukavele yapıl • 
mnsmı teklif etmi~tir. 

Almnn firmatıı hanlardan güb 
re yapacağım ve gübrenin Alman 
piyosasında .... hnric piya!ialarda 
satışını do. ü::crh:;} nlncağını bil 
dirmittir. 'fiımamn müdür ve mü· 
tehassısı ınczh:::ıhada tetkikat için 
bir kaç güne kadar şehrimize ee· 
leceklerdir. 

Oayı·i ıııübudil lcı r 
toplaıuşı 

Gayri mübadiller bugün Hnl • 
kevinde bir toplantı yapacnl:lo.r ve 
Ankaradnn dön.en heyetin verece
ği izahatı din\iyeceklerdir. Top -
lanhmn hararetli olacnğı tahmin 
edilmektedir. 

incir lıahvesi 
İncirden kahve yapmak üzere 

açılan fabrika faaliyetini ararr -
mış ve ilk olarak lngiltercye &atış 
yapılmı§hr. Dünyada senede. 30 
milyon kilo incir l;ahvcsi Gatılt!ı · 
ğma göre, yerli incirlcrimizden 
yapılacak kahvenin hariç piyasa -
larda müşteri bulacağı muhakkal: 
addedilmektedir. 

.Ticaret talebesi 
lktısat ve ticaret mektebi tale

besi dün toplanmışlardır. Mekte· 
bin talebeye teallfık eden kitap 
tedrisatı ve hariçte staj görme gi · 
bi meselelerde neler yapılabilece· 
;ini konu ıflu§lar, aralarından bir 

murnhhns :;eçmişler, murnhhasln -
rm vereceği mütaleayı mektep 
müdürlüğüne tevdi etmeh üzere 
dağılmışlardır. 

Karagözün sahtesi 
çıkacakmış 

Suriyede çıkan Arapça Eleyynm 
snzeteı;i, 150 tiklerden Tarık Müm 
tazın orada Karagöz adile haftn • 
lık bir t;:ı.::~tc çıkaracağım yazı · 
yor. 

Varın Ahnan seyyah
ları l!etecek 

Yarın Gcnere.I Fon Ştoyben va 
purile §ehrimize Alman seyyahlan 
celecektir. Bu vapur bir ay sonra 
bir dt-.ha limanımıza gene Alman 
~eyynhı getirecektir. 

Bir hafta sonra da Orford iamiıı 
dP.ki gemi de 550 lngiliz seyyahı 

getirecektir. 

Aı ınanyan 111 ik tisudi 
siyaseti 

BERLtN, 18 (A.A.) - Volf A
jansı bildiriyor: Milliyetperver 
So~ynl' ııt mnhafili Alman Re· ch:;
bank :müdü:!ü~ür:d\; yapılan clc>:.; i
şikl iği iktml\ siya setinin bir değiş 

mt!si olara '< tel5.kld etmektediı. Bu 
siyasetin h~d<'fi işsizlik meselesini 
istiklal dav il~ıı1a ithal etmektedir 
R<!ichsbank müdürlüğüne mi:li cep 
heye mensup birisinin gelmiş olma 
:ı ı Almanynda liberal iktısatçılıcın 
lmldırılması yolunda mühim bir 
adımdır. 

Belediyed~ bir f oplanb 

Vali ve Belediye reisi Muhitti11 
Beyin riyasetinde bugün şehir mec 
lisi aelonunda bir topkıntı yapıla • 
caktır. Bu toplantıda Galatada açı 
lacak olan yurt talim<ltn3.mesi ha 
zırlanacaktır. 

yın uzanması 

Üsküdar tramvaylarının Kadı· 
köyüne kadar uzatılması için hat• 
ların geçeceği yollarda yapılar> 

fenni tetkikat bitmiştir. 
Bu tethiknt neticesinde yollnr· 

da geçi~e me.ni clacal: arızalar 
bulunmadığı nnlnşılmıştır. 

O jğer t raftan nldı!;ımız mn· 
lumata eöre, hattın uzotılması için 
Bc1ediyece ynpılmnsn~~ l:e.rar ve· 
ri lcn istikraz işi, o lnma.·mştır. Bu· 
mınln beraber b ir htikraz ynpıl • 
m~ı i ine ı,ihayet ver:l:.nemi~t ir. 

h tikr z ynr>~l l'lr\r ıiı : ·n t-l~ın 

1'" d 1·öyünc temdidi i: 1 ou ) ~ • ~c· 
ri hnlmı .. t•r 

, . 
asın e un e 

ara~ ır alar 
ATIN. , 18 (A.A.) - Gazete· 

ler, cencrnl Plü:;~mcın iknmctı;fı • 
hında yapılan araştırmalar neti • 
cesinde mumaileyhin Veni~clos 

mahafilile dnimi muhaberede bu· 
lunmaltta oldueunu gösteren bir 
takım veıınikin ele geçirilmiş bu • 
lunduğunu yczmc.ktadırlar. 

Plastrns idareden b ir çok kim· 
selere kazanclı mevkiler ve me • 
rnuriyetler v<ıde•.":le!de idi. 

t tanbul t:ı• ı ı Tknr. t m:ıhl "".l l!l• 
<1ı•n , 

Kaplruı rn tır ı 'k:ıptnnı Yusut ı.ap· 

tan tarafın(l:-.n n .llık('meyc mUrcı-:::ı.:ıt c· 

dtl r l< 21 12 033 tar h n ?I Y'" hoş 1 • 
k lo ind n D:ınc:ı) a (,luerlc n li lt('pt' ı o 

J<::ırtaı araamd Uehn t Knp:.anın ı- r.v• 
ııruıı kn\'nlt v ni"o.matı tx.hriy ıi • 

ayet tmly rck t dblruL.:hkle 'e tıım ) 1 
ile g llp 1.11\ " • 'll • 

si n Uc nd ~:ıttı nı ~o 

motlirUn m:ıl in su hUcu ı 

cttlğlnde:t sUraUc "Yl"C'd p ıuhlle otı.;Z 

metre me .ıt ac . .ırr :ı~ı ·: ı .- ı :ıldO 
mnlclneyl lnaper <' 4 r k ı rrava çılto. • 
blldlklcrinl .,, 

mı k Ulll 

rnahlcemeyc t ,ı.;, ı , .. P n.m nlın· 

ınaaı lr;ln r.ıuı t .,1 ı "n t \" • M r MI 
kanun!.} enin ırns nı tal p yl dl nd rı 

mnbkemC' ı;UnU olar k 3 4 [l:::J p · r • 
le ı ıı:ıt 14 c :ır~ tayın cl~"ltıu ... ı.:r. 

Yc\-ınl mcz'kCırda r por alınırken mo • 
tor v lapur ya ve yilkl ı.uadatı 

zar rlı b ru? n \ .}ahut \Ckl l r. n 
muhakemede h:ı::.rr tulunma' .. rı ıuzumu 

Uc!\ret kanununun JOju nd maddesine 
tc~ tıl nn il n olunur. 

I M ha\I bal ~J 

ı :ndnn ibaret t r baP 
l:ö§k t roltcn n l4s!ıj si lr;ln ıD 4. :0:::3 t • 

rıhlne m1l dif Çar mb:ı gÜnU saat 15 

tc nl'ıl< ruttırm~ il satı•ııc .. ınd:ın ta· 

llp olnnl rırr J. )"Ilı ti muhnmın nC' ı ot n 

3000 Ur; bin ı.rnnın yüzde ~edl buçuk nl • 

P tlnd p y al ç ile ve d:ıh -ı fnz' mn· 

lfıınat almak t~tlyenl rln ta r ih! ilAndall 

ltib:ırcn I"nrtıı l Sulh mahl><'m :ıi:ıc mU • 

rnc"l. t!arı ilin olu:ıJr. 

- ---- ----
l t:ınbııl ild:ıc l ı no ıncmıırhı11 andnnı 

MU!.i.'.ı ı-cm '.! r: i E: ndl.}e oıt ır· 

ltls l 1 d~lrcmız~ t \'dl l.ılınmr~tır Jcrı:ı 

ve lfl ! 1 anun nan murnı ·at 5 tncl m:ıd· 

d<'sl muc:ltın~e t ll.! t ycp dc\'am ('Qllın !< 

ve s:ırctl ta ı!ıye h:ıkltınd:ı hır k2'" 

rnr \ rilır. 'ı { r &it d.:ır al klJ • 

rın :!~ Mart !133 C'ı.;martc 1 gUnU sast 

15 t(' lklnt'l tn~ da ire l!!d h:ızır bU• 

lunmn:ılrı \n olunur. 

7. :\ 1'1 - Galata r,-UmrUğün ntt 12 '2 9S:l 

tar ih \ e 230..~ num:ı lı 1 ı~t bcyannanıc· 

:ıin i kaz:ıcn za:, 1 cltlgtmdcn bul1U1 ları1' 

ndre ılınc g tirm ı rl ' e n ,, ı talt('Jır ,., 

rrUmrUktt' 1reU rı \"Cut 

UçUncU n\lshnsrndrn t:ı..""!Ziml ı n mıı .ı· 

mı nıdln mllracnt <'dl' i U~n c ıu • 

nur. 

O:ıl tıı St'n l'l.} t'r h!ın h . Pa\lldl• 

7.A Yt 11 ın n - r~ mrm:ı m " :ıa 
ttik mUhU: • ı .. :ı) l Ki ) .. 

bir dcynlm :, o~ıtur. Yer.isini ıılaca ll1 • 

d:ı."l eskisinin hUkmU yolttur. 
O lcUdnrdn J>ııtlıı ı.aınc, Hayrettin çıı\"11' 

nolı:ıllc 1 S l N o.da Ali Uıılll 
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19 Mart 1933 VAKiT 

Ankarada karısının iple asıldığını 
görünce deliren kasap Mehmet 

yor: 
- Biz"rn çocuH:ır hasta idi, ka· 

pıyı çaldım çc:ı.ldn:.ı nç~ıram::ıdım. 

Müsaade edin de buradan geçe -
yir.ı diyor. 

Tevfilc Bey, Mchmeclin evine 
geçme~ine milıaade ediyor. Meh· 
met derh~l ayakkabılarım çıkar • 
mağa başlıyor. Tevfik Beyin; "-
Neye o.yakkabılarım çıkarıyor · 
sun?,, ~ualine de: 

- Ağaçtan dıvara geçe!!:ğim, 

onun için çıkarıyorl41ftl, 
Cevabını veriyor ve sofadan hah 

çeye geçiyor ve bahçede ağaca çı· 
karak aradaki çinko örtülü dıvar· 
dan kendi evine atlıyor. Tevfik 
Bey aradan iki üç dakika geçme · 
den Mehmedin döndücünü ve ıo 
fada eğilmiı bir vaziyette ayakka 
bılarını giymekle me§gul olduğu -
nu odadan görüyor. Mehmet bura 
dan ıükiinetle çıkıyor ve kapıyı 
kepıyor. 

Kiracısının evinden çıkan Meh· 
met hemen kartıdaki bakkal O 
mer Lütfi Efendinin dükkanına gi
riyor. Ömer Lutfi Efendi o sırada 
iki müfteri Hanımın istedikleri şey 
leri tartmakla meşgulmuf. Meh -
met sessizce yaklaşıp zavallıyı ar· 
kasından iki üç ye?'inden biçakla 
vuruyor. 

Ve_,4)ndan sonra da o sırada dük 
kanda oturan hapishaneler umum 
ınüdürlüğü memurlarından Hasan 
Bani Beye saldırıp onu da kama 
ile yaralıyor. Bunun üzerine O • 
mer Efendiye Hasan Bani Efendi 
Ve henüz kim oldukları anlatıla -
nııyan iki hanım dıtarı çıkıyorlar. 
Mehmet bu kadınlara biçakla ye • 
tİfemediği için arkalarından iki el 
tabanca atıyor, fakat tutturamı • 
Yor. 

le o ısırada orada bulunan Kiraz 
Hnmma ateı ediyor. Fakat ikisine 
de isabet ettiremiyor. Buradan ge· 
ri dönen Mehmet rast gele kurtuıı 
atmıya baıhyor ve çıkan kurtun · 
?ar Ramiz E::endiyi yanağınd11.n 

Behzat Efendi adında birini de ko 
)undan yaralıyor. 

fendi, Mehmedi tutmağa çalışıyor. 
Azgın deli irfan Efendiyi de bi

ç:ıklıyor. irfan Efendiden sonra 
{;ene Mehmedin kcmşularından 

ve mah~llenin ihtiyarlarından Ya· 
kup ağa: 

.iiye nasihat etmiye başlıyor, 

Mehmet Y akup ağaya da hücum 
eclere!c onu da biçaklıyor. Bu es -
nada ıiliih seslerini itilen polis me 
muru Rahmi ve Tahıin Efendiler 
l<ofuyor, fakat yolda onlara rast -
lıyan sivil komi:::er Osman Bey 
Tahs!n Efendiyi daha polis çağır· 
mak üzere merkeze gönderiyor, 
Rahmi Efendi yalnızca ilerliye -
rck Mehmet ile karşılaşıyor ve o -
na: 

- Silahı at. 
diye bağırıyor, Mehmet te: 
- Al sana silah! 
diye Rahmi Efendiye ateş et -

meğe başlıyor, Rahmi Efendi de 
bu 1-uretle silahını kullanmıya mcc 
bur oluyor. Bu sırada serkomis~r 

Tahsin Bey de yanında üç memur 
olduğu halde vaka yerine geliyor. 
Mehmet bunları görünce aokağm 

kö~ı:sini siper alarak gene ateı et 
meiie devam ediyor. Bunun üze • 
rine Rahmi Efendi öteki sokaktan 
dolaşarak Mehmedin arkasını ke • 

1 
Hiki.ye 

4 

BiRiNCi 

!ayıla: 11 

Y •• k k b• l rolakledell: u se ır an aşma fa. 
' •• , • 4' ,. • • ' 

PERDE dünyaya çoktandır gözüm ilitmiı• 
ti. Kendilerine düıünce ve hare • 
ket hürriyeti vermek gafletindd 
bulunduğum bu adamlar bu hür • 
riyetten istifade ederek o kadat 
çılgınlıklar ynpmı~lardı ki, za • 
man oldu, bu minimini seyyareyİ 
yarattığıma pi~man oldum. Yoksa 
son zamanlnrdo hak yoluna mı 
geldiler?. 

Cebrail - Korkarım ki hepıi 
değil. Fakat, ulu tanrı! Dünya yü· 
zünde bir e.dam peyda oldu. Gün 
geçmiyor l:i yüz binlerce adama 
!'İzden bah::etınesin !.. O kadar ha· 
ı·:ıretle, o h:adar imanla, o kadar 
inanarak ve sizin yardımınızdan 
emin olarak bahsediyor ki, adeta, 
muhterem ve mukaddes ilhamınız· 
la bu sözleri söylüyor zannettim. 

O - Hayır, haberim yok. llli 
defa bunu senden i§itiyorum. Ba 
adam hangi memlekette benden 
bahaed iyor?. 

Cebrail, dünyanın bir tarafın 
parmağilc göstererek dinleyiııi~ 
ve görünüz Rabbim ! lşte, hu 
kaddeı adam gene söze baılad 
Karfısında binlerce adam, hut 
içinde onu dinliyor. 

(Tanrı iğilir, bakar ve dinler 
nzerinde kurşuni bir gömlek o. 
lan, Şarlo bıyıklı bir adam, yum • 
rukları ilerde, hırçın bir sesle şu 
sc~leri söylüyor: "-Allah benim· 
Iedir ! Ulu Tanrı bizimledir !... O 
vatanımızı kurtaracaktır. Allan 
di.ismanlarımızr mahvedecektir ! 

" 
Halikı mutlak bizden gayri na 
varsa hak ile yeksan edecektir! 
Çürümüş olan bu dünya pek ya .. 
kında benim vasıtam ve delfıle .. 
timle ilahi intikam şimşeklcrile 
dolacaktır. Allah bizim büyük va
tandaşnmzdrr !.,, 

O - Fena değil. Hotuma gitti 
bu delikanlı! iyi giyinmiş ve kuv· 
vetli söylüyor. Kendinden ve •. 
Benden çok emin görünüyor! Bel· 
ki fenalığa karşı bayrak açmış ye
ni bir peygamberdir. Her halde 
bana epeyce reklam yapıyor. Bu 
itimatsızlık devrinde, fena bir 
şey değildir. Bir düşüneyim baka· 
yım. Belki kendiıine bir iyilik ya• 
pabilirim. Yalnız sözleri pek müp• 

hem. Vakıa benimle anlaıarak 
dü,manlarını ezeceğini söylüyor 
ama bu düşmanlar kim? Kim ol • 
duklarmı bilmeden onları eze • 
mem ya? .. 

Cebrail - Ulu Tanrı! Mütema• 
diyen yardımınızdan bahseden bu 
adama demek kudretli ve kuvvet• 
li yardımınızı vereceksiniz. 

O - Çoktandır bir mucize fi· 
lan gösterdiğim yok. Madem ki 
böyle bir fırsat var, bu delikanlıya 
yardım edebilirim. Yalnız, tekrar 
ediyorum ne istediğini, düımanla• 
rının l::im olduğunu anlamam ve 

bilmem lazım. Bak, hala söylüyor, 
beni yardımına ç.ağırme.kta devam 
ediyor. Haydi b~kalım, kararımı 

verdim. Gidip kendisine bir ıür • 
priz yapayım. Şu dünyaya bir a • 

yak basayım, ne var ne yok? Şim· 
di eelirim azizim Cebrail. Şimdi. 

(Tanrının söylemesiyle inmesi 
bir olur. 1lahi ve harikulade bü • 
yük ayaklarım, kurşuni gömlekli 

ndamm söz söylediği yere basar, 
ve istcmiycrek mukaddes tabanla· 
le ne var n".l yok tuzla buza ç vi • 
rir. Sade, büyük bir te adüfle, nu
tuk söyliyen delikanlı kurtulur 
Tanrı, bin bir itina ile onu eline 
alır, yüzüne kadar haldrrır ve. 
tatlı bir sesle sorar. 

O - Söyle bakayım yavrum, 
kimi ezdiğimi iıtiyorsun?. 
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-~~ ~~ V TDrklyenln her 
~ -:$"+- tarafında her llsanda 

~ mDnteşlr bittin gaze-
te ve mecmualarda 
neşredilecek llAnlar 
için yegAne merci •••• 

c Dnyanm her f arafıntla intişar adan gazete Ye mecmualar için 
ae ilan kaDu ı 11 har naıi rakıam neşriyatı yap~". 

idare merkezi : Ankara caddeai · Kahnman zade Hanı 
BiRiNCi Ye iKiNCi katlar 

Telefon Numaraları : 2/JOll$-200fH 

Posta kutusu: lstanbul pottabaneai 1r6 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

Makine kazan Ye gilverte tamiri pazarlakla 22/Mart/933 çar
pmba rllnü saat : 14 te. 

Aydın Reiı Mesaha gemisinin makine kazan ve güverte ta· 
mirab ayn ayn pazarlakla münakasaya konalmuttur. 

Şartnamesini garmek istiyenler her glln ve bu tamiratlara 
,apmağa muktedir talip olanlann teminat makbuzlan ile birlikte 
Deniz LeYaum aahnalma komisyonuna mOracaatlan. (1222) 

Harbiye Mektebi Müdürlüğünden : 
Harbiye mektebinden bu seİae zabit vekili çıkacak efendiler 

için 16/3/933 perıembe gilnü saat 15 te kapalı zarf uaulile mG
nakasaya konulması ilin edilen kdıncın g6rillen l&zum üzerine 
kapab zarfla münaka1a11 21/3/933 ıab ,Onll saat 14 de tehir 
edilmiıtir. Taliplerin 153 lira teminat akçeaile komisyona mira· 
caatlarL (1221) 

ı.taalııal bdlld lcıra KemıarlatoJıdıl.D: 
Tamamına 4800 dört tım aekiz yüz 

1lra kıymet takdir edilen Bepktqta 
lluradiye m•h•IJemnde NtlabeUye BOka -

tmda atik 1, 7 cedit 5 numara ile mu

rakkam ve fevkinde natamam ebniyeyi 
U.YI ve tamamen kArgtr bir bap fı -

rmm tamamı icra kılman birinci açık 

&rttırmumda 1000 Ura bedelle talibi 

•ahdee!Dde tae de beden mezkur kıymeti 
mQhemmeneye DU&ran dun olduğundan 

Ddacl &rtırmaaı icra laJmmak üzere blt

tekr&r arttırma,. ~lmı,tlr 8/4/938 

tılrDıine mUaadif Cunıarteat gUntl aat 

M &en ıe ya kadar keza dairede lkin
cl açık arttırmuı 

Arttırmaya l§Ur&k 
icra kıtmacaktır. 

etmek latiyeıılertn 
meslcOr gayri menkuıtın kıymeu mu -

Jıammeııulnln yUzde yedi buçu&ıı Dlabe· 

llDde temln&t akçıeat vermeleri 1Azmı _ 

dlr. Haklan tapu alclllertıe aablt ol • 

IDlyall ipotekli alacakhalrla diler all

kaıd&rldarm bu baklanm ve h118Ualle faiz 

... muarlfe dair olan lddlalannı UA.ıı 

t&rih1nden itibaren 20 gUn arfmda ev
nla mU.bltelerDe birlikte da1re19 bil • 

dlrmelerl lbmıdlr. Aka takdirde bakJa. 
n tapu lllcUlerile aabit obmyanJar atq 

bedeHnın p&yl"f"'amndan hariç k&bıtar. 

lltlter&klm vergi Ue vakıf ie&relll ve 

tamiftye teımrtyeden mtlteveWt rOaum 

~ &ltttr. Daha fazla maltnn&t 

abDü 18tlyenlerbı 15/3/983 tarihlllden 

anca Kolordu Snn•I 
Ko111laronu lllnlan 

M. M. V. Sa. AL Kom. dan; 
Hava ihtiyacı için çelik çabuk 

ve çelik saç pazarbkla ahna· 
caktır. Şartnameyi girmek isti· 
yenlerin her gOn taliplerin temi
natlarile birlikte 25/Mart/933 
cumartesi gOnll aa•t 14 te An· 
karada M. M. V. Sa. Al. Kom. 
nana m8racaatlan. (3037) (1210) 

l!lelild8f lera ~: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup aa

tıımuı kararlqtmıan mo.tamel bir o

da takımı ve bir adet dört ayaklı be

ri Avrupa keçeli maaa ve bir adet 

An çubuklu 2 klflllk karyola aomya

.Ue vıe bir &det aynalı komodin ve bir 

adet ' parça kırmızı keçenln dellallye 

ve ihale pul reatmıert mtl§terli8bıe alt 

olmak Ozere talip olanlarm 28/8/983 

Salı ctınU aaat 18 ten 15 e kadar Ba· 

tatta Hızır ÇaYUf m&ballainde ÇillD&ir 

BOkaAmda 108 numaralı hane &ıOnde 

huır bulunaeak memura mtlrac&atlan . 

Doktorlar 
Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu haatalıklan 

mflteh•••• 
Köprtlbqmda EmlD&ıO BanD'da Ho. 2 

Tc:JQK E 

llRAAT 
BANKA51 

• 

.QAQA 
BiRiKTiOEN 
RA~T--~D~g 

ı.t.alıal .... k ..... ulb'e lldılcl -- ı•·-----------· lmk ...are.andea: 

Dtt tabibi Sami Bey tar&fmdan Enın

JdJJOnde fırm llOkaA'mda baytar tımb&

pblmd&n mtltekalt HO.yln Beyin Ha

SEYRISEF AIN 
Merte&I idaresi Galata töprllıatı 82613 

'ahe A. Sirkeci Mühürdar zade Han tt640 

ııeelnde Merhum Sultan Refadm dördün- ı•-------------11 
ctl zevcelll I>Ufirlp Hamm " akıt izmir • Pire • lakenderlye 
b&Dedan uumc1an Haydarpq&da tbra- Poataaı 
hlm ata mahallealnde Haydarpq& çayı- (Ankara) 21111Mı arde.t ... 
n karpsaıdakl maruf ka,kte llehmet 

Her gQn qleden 90Dra Zly&ettln :a. " aakrt hanedan uumd&n m----·---------·• 
------------tıı Nil&Dtqmda TefvUdye camn arkumda Trabzon Poataaı 

thl&mur c&ddelllDde 25/27 No.lu merhum (Cumhun·yet) 22 Dit Tabibi 

Elle Hayon 
lılefbur Dil t&blbl mtıtevefta Dntd 11&
yon'an ottu dlf tabibi lllLtm HA.YON 

but&l&nm artık Bqlktqta del1l yaJmz 

yeni t&pDdrtı Perapa1u k&rpanda A9o 

m&b Jıledt aokafı No. IS Kamb1 hanı 

8 num&Nd&lri muayenehanesinde kabul 

etmektedir.Telefon: '160S. Adreae dikkat. 

Nblm Pqa Jmnatmd& 0mer Hilmi ıı:t. Mart 
w Nl§&ntqmd& ~ cam11 arka- çarıamba 18 de. Galata nb· 
8IDda tıııAmur caddelllnde •m No.lu hmından. 
merhum N&mm pap kcJaallDda merbuml•---------------------• 
sultan Rqadm lkinci sevce111 lllhrlengtz izmir • Mersin Po•tası 
aleyhlerine ikame edilen a1&cak dava - (Ç kk Je) 22 Mart 
mnd&n dolayı ıııunlard&n Ztyaettin ve ana a çarıam· 
Hllınl Efendilerle MUuiellg1z Hanunm ba 10 da. idare nbbmındaa 
ikametgt.lılarmm memleket haricinde ol- kalkarlar. (1231) 

----~~--------.. ! duklarm& dair verilen ,erb Ozerlne 1'11••-----------Doktor kendllerlne O&nen tebligat icra edlldllf 

Hafız Cemal halde mOddeU kanUDlyeal zartmda da

Daldll "Mtaldrlar mtlteha ı 

Dlvaayolu No. ll8 Telefon: 222811 

Gllz hekl111I doktor 

SOleyman ŞDkrD 
Birinci aut mOtebaMI!! 

BablAll (Ankara C&ddelıl Nwnara 90) 

va anıuballDe k&rfl cevap ita etme -
diklerinden müddei veklliııtn muv&fıkı ka

nun bulunan talebi veçblle kendilerine 

pyap karamım llAnen teblltlne ve yev· 

mi tahkik olarak 29/6/983 Per,embe 

sana saat H de tayin lalllUDlf ve ol

ba.ptaki gıyap kar&rnU havi davetname 

mahkeme dlvanahııealne talik 1nımm11 

ım11111111:==:::::::::::rm:-:=:mım1111mll 
1

sın11Mım 
KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
Tllrk Tayyare Cemiyeti t&rafmd&n 

ltlbann berluımı görebilmesi için dal • Dl• doktoru olduğuDd&n yevmi mezkQr ve aatte 

ıMe açık bulundurulacak olan arttırma T&blmcıe Sıruelvllerde Hilmi Bey apar- Mustafa Zeki tahkikat bA.klmllll huzurunda buır bu· 2oaM.':: Pazartesi 

htaalıal lldMI im. llemarlotunclan: 

tmuuımda 4 No,da Fuat Bey neadlnde 
fU'bıameıdle 932/7'6 NoJu doeyaııma mQ. lUDm&Jan w yahut taraflarmd&D mu -

mukim BWeyman Vebbi Bey zlmmeUDde Muayenehane: Usktldar Atl&matafl No. 03 
nıc&&t1a mukir dollya derununda mev- -------------·•l aaddak bir vekil göndermeleri ve &klll bedeli icardan &1acakJan oabı 224 u-
cut ve mah&lll mezkQrwı evu.f, meaa- oı, doktoru takdirde haklarmd& &"JYaben tahkikata 

ranm taulH baklanda BWeyman Vehbi 
1111. aalreı!IDl havi vuiyet ve takdiri Be Zeki Nuri mObqeret olunacatı malQmlan olmak 

y D&llUD& tutar " inal kılman celp-
--- raporunu görtlp anlıyablJecek - üzere keyfiyet gazete De l1&ıı 

name zaJırma mw:naue,ldn -u meç- Her sOD but& kabul ediUr. Her aHı dit 
... lllD olaar. hule sttUtı m&h&Um tarafmdan veri'ıeD rabatml•l'I ted&YI olunur. lluayenellue: 

mepuhatı mObqir tarafmdan tudlk in· Oüadar Ahc:ıbql Mektep llOkak No. eo 

olunur. 

SA.Ti - Kabmeke w icra muamele- lmmakla m11Jıakemem 19/4/983 tuthlne 

ladDde llmdi:J8 kadar kulanc:IJtmı mUhOr mtladlt Ç&rpmb& sana aat ıe -
... "I' 1 "dc' yaptıracatnnd&n u- çukt& talik kJJmm'I w ynmı ~ 

Koru. hm&D S&racettln Beye alt 

------------•ı Sulno için 800 mnc1al19 90 mua w ao 11 ... ı1c ..... ~. &J'l'ICa bllfe talmm açık arttırma Ue 

28 Kart 988 Salı sanu -.at 11 de Btı-

gilnll aktamı Sirkeci'den bare
ketle(Zonguldak, İnebolu, Aya• 
cık, Sam1111n, Ordu, Gireaaa, 
Trabzon, Sllrmene n Rize)Je 
azimet ve avdet edecektir • 

Fazla tahillt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki aceatalr 
ğma m6racaaL Tel: 21515 

da mahkemeye celmedltl tak.cUr(Se 817a· 
ben muamele ~ .._ tıllıUt 

4i11ııı1ıa .a. a.. N ... IJ ı&wllat Bıaat Orft olur.lr. 

Gnb&m. Jom, Knlpp, nıcı.. Tomplon 

LOadoD markab eü1 aat1erl bulana lla'a

.,.. ft ~ .....,__ '1111911•1• ~ - ..... JfG... 'r. iL ....... ....,,., 

)'Ukderede BOlblll parkı psiDOIUllda •- 11A BlBI: MEHME'I ABDI 
tduütır. ı.u,.nJertn mabaDbade buır Umumi N~ 118dtb1l: l'DmllT AtJI' 
NI *"n .. cıblm& 9.ual' llATB• •• -~ 

-1 ... 


