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Celil Beyin arsasında temel açılırken Milat • 

tan eski z:ımana ait bir mezarda çok kıymet& 

antikalar bulunmuştur. 
ma sayıfalan 

16 ıncı Yıl • Sayı : 5458 

Balkanlann hasta l 
adamı 

. Umumi harpten evel Osmanlı 
llbparatorluğunun Avrupa diplo • 
laıatları arasında hususi bir adı var 
clı: Hasta adam!. Osmanlı impara 
lorluğunun vücudünü kemiren haı 
t&lık mikropları muhtelif dilde, 
ı-.uhtelif arzudaki akalliyet unsur 
larından geliyordu. Türkiyeye düş 
bıan bir takım yabancı devletlerin 
*-hriklerine vasıta olan bu unsur· 
ı-r milli bünyeyi ba,tan a,ağıya 
lcadar sarmış bulunuyordu. Bal · 
lcan muharebesi esnasında ve umu 
bıi harp içinde hastalık en vahim 
tezahüratını gösterdi. Az kaldı, 
h.ıtahk unsurları bizzat Türk mil· 
letinin varlığım bile tehlikeye dü · 
tiirecekti. 

Fakat bir mucize hükmünde o -
ı-n milli muvaffakiyetler sayesin· 
de eski hasta adam içinden yep ye 
ili, dip diri bir Türk milleti, bir Tür 
kiye Cümhuriyeti meydana geldı. 

Binaenaleyh Avrupalıların eski
den tanıdığı (Hasta adam) bugün 
'lrtık tarihe karışmıttır. Fakat an· 
~k beş, on sene kadar diplomatlar 
arasında unutulan (Hasta adam) 
bl:biri gene ortaya çıkmıttır. Bu 
defa bu tabir (Yogoslavya) devle
ti için kullamlmağa başlanmıttır. 
Yugoıla vyanın haıtalığı da ay· 

h ayrı muhtariyetler halinde idare 
olunmak istiyen Hırvat, Sırp ve 
Sloven unsurların K~al Alekaandı
rın diktatörlüğü altında tutulma -
lia ~4lqılmaıından, Sırıliarı lienaı
lerinaen harsça ve medeniyetçe da 
ha yü'ksek olan kütlelere hakim 
Yapmak gayretinden ileri geliyor. 
Um<ımi harpten aonra Yugoalav 

Yada bir mijddet metrutiyet idare
•i tecrübesi yapıldı. Bu tecrübe mu 
•affak olamayınca mecliıler da • 
iıtıldı. Kral diktatörlüğü ilin olun 
du. Fakat bu diktatörlük te ayni 
~ibete uğradı. Bu defa zahiri bir 
lrleşrutiyet ile diktatörlüğü telif et 
bıek çareleri arandı. Kralm evel • 
dn tayin ettiği mebuslardan mü • 
rekk:ep bir meclisi mebusan ve ona 
töre bir ayan tetkil olundu. 

itte timdi hayretle görülüyor ki, 
l'ugoslavyadaki bugünkü idare bu 

Mehmet Asım 
(Devamı 2 inci 1&yıfacla) ..... 
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DİLİMİZ 
Bu kelimelerin Türkçele

rini bulunuz = 9 uncu liste = 
ANKARA, 19 (A.A.) -T. D. 

'l'. Cemiyetin den v ~rilmiştir: 
Kartılıkları aranacaka Arapça 

•e Farsça kelimelerin 9 numaralı 
liatesi fudur: 

l - lbda (Be- 7 - İddia 
daatten) 8 - İdman 

2 
- İbra 9 - İdrak 3 -İcmal 

4 _icra 
S-İçtihat 
6 - ldare 

10 - ihale 

11 - İhdas 

12 - thraz 

Listede çıkan kelimelerden ma· 
ıı.tarı birden fazla olanların her 
........ ı için ayrı kartıhklar ileri 
'irülebilir. 

[Bulduğumuz kelimeler ve o
ltuYllcularmuzın gönderdiği kar
§lhklar beşinci sayıfamızdadır.] 

Tahrir Telefonu: 24379 Pazartesi, 20 M A R T - (S Uncu ay> - 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruı 

1 Kral Y orgi Yuna .. 
ı nistana gelecek .. 

Çaldaris fırkasından bir grup 
ayrıldı. Selanik belediye 
reisini dövmek istediler 

Çaldarir fırkasından ayrılan grupun ba-
Kıral Yorgi şında M. Mavromibalia bulunmaktadır 

LONDRA, 19 (Hususi) - Ge bu habere iki kralın bacanak ol· 
çen Pazar günü İngiltere kralı Bü· malarından büyük bir ehemmiyet 
kingam sarayında sabık Yunan atfedilmektedir. Londra gazetele
kralı Y orgi terefine resmi bir zi· ri müteveffa kral Kostantinin ye
yafet vermiş ve bunda bir çok ri- rine kral Y orginin iadesinin bir 
cali siyasiye davetli olarak hazır hak ve adalet meselesi olduğunu 
bulunmuştur. Mahafili siyasiyede yazmaktadır. 
bu ziyafete büyük bir ehemmiyet 
atfolunmakta ve yakında Floran 
sada Rus kilisesinde medfun bulu
nan müteveffa kral Kostantin ve 
kraliçe Sofi ile validei krali Olga • 
nın cesetlerinin Yunanistana nak -
ledilecekleri bildirilmektedir. Ay
ni mahafilde kral Y orginin ebe • 
veynının Yunanistana nakil ve 
tedfini merasiminde hazır bulun -
mak üzere Yunan hükumetinden 
müsaade İstiyeceği söylenmekte -
dir. 

Belgrattan gelen haberlerde 
Cümhuriyetin Yunanistanda ilga 
olunarak kraliyetin iade edileceği 
bildirilmekte ve Belgrattan gelen 

SELANIK, 19 (Hususi) -
Harpte ölenlerin ruhlarını taziz i· 
çin bugün burada yapılan bir me· 
rasim esnasında Çaldaris taraftar
ları belediye reisi M. Vamvakas'a 
hücum ederek dövmek istemitler· 
dir. Zabıta belediye reisini Çalda
ristlerin elinden zorlukla kurtara· 
bilmiştir. 

ATlNA, 19 (Hususi) -Çalda
ris fırkasına memup meb'uılar· 
dan on kişilik bir grup ayrı bir fır
ka yapmak üzere Çaldaris fırka · 
smdan ayrılmışlardır. Bu grupun 
başında Mavrumihalis bulunmak • 
tadır. 

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

Reykeltraı ihsan 8. talebesi ve dostlan arawında 

Kırk yıllık san' atkir 
Heykeltraş ihsan B. için merasim yapddı 

Güzel sanatlar akademisinin en / tığı mücadelelerden bahıetmif, 
eıki hocalarından heykeltrat lh - müzeler umumi katibi Kemal Bey, 
san Beyin 40 ıncı sanat ve hocalık Ihsan Beyin en büyük ve kıymetli 
hayatını idraki münasebetile dün eserlerinin müzelerde bulunduğu· 
Alay köşüknde bir toplantı yapıl - nu bu eıerlerde Ihsan Beyin büyük 
mıttır. Toplantıda güzel sanatlar sanat kudretinin görüldüğünü IÖy· 
mensuplarından birçokları ve lh · lemiştir. Ihsan Beyin talebeleri ho 
san Beyin yetiştirdiği talebeleri ha calarının elini öpmütler, daha çok 
zır bulunmutlardır. yaşamasını temenni etmişlerdir. 

Heykeltraf Nejat Bey hocanın Merasimden sonra bir çay ziyafeti 
hayatından ve sanat uğurunda yap verilmiştir. 

Gayrimübadillerin 
istedikleri olmadı ! 

Dünkü içtimada Ankaradan dönen 
heyetin raooru okundu 

Dünkü kongrede bulunan Gayrimübadiller 

Gayri mübadiller dün saat üçte ı 2 - lstanbuldaki müzayedelerin 
Halkevinde bir toplantı yapmıtlar durdurulması: Bonolan kıymet• 
dır. Celaeyi cemiyet reisi lamail lendirmiye matuf bu tedbire de • 
Müttak Bey açmıf ve Ankaradan vam olunmak zaruridir. 
dönen heyetin raporunu okumuş · 3 - ikinci defa verilecek bono • 
tur. lardan aonra bakiye kalacak iatib, 

Heyetin raporunda, gayri müba kakın temini: 
dillerin istekleri ile bunlara maliye Yunanlı emvalinden batka etab 
vekaletince verilen cevaplar fÖyle li ve firari mallarından gayri mil • 
hülasa edilmektedir: badillere tahıisi lazım gelenler mu 

"1 - Yeniden bono tevzii: kaveleler ve kanunlarla taayyün et 
Elde henüz imha edilmemi§ iki mi§tir. Bu esastan ayrıhnmıyacak, 

buçuk milyon liralık bono vardır. ve bunlar kimilen gayri mübadil• 
Ye her 7erde ziraat bankalarınca lere tahıiı olunacaktır. 
aabtlara devam olunmaktadır. Bu 4 - Muhtelit mübadele komi .. 
vaziyet kartıımda netice anlaşıhn yonu emrindeki 62500 lngiliz lira 
cıya kadar yeniden bono tevzii ka sının gayri mübadillere dağıtılma
bil değildir. Bunun için de asgari sı: Bu para Yunanlılara yapılan 

dört ay beklemek lazımdır. <Devamı ı 1nc1 •yıfacla> 

··-· .. ·---····-··--···-··-·· ... --·····-·--····--
Yüksek iktısat ve 

ticaret mektebinde 
Müdür, ıslahat programı yapan 

talebe hakkında ne diyor ? 
Dünkü gazetelerde yüksek iktı· I bunu iıtemezük teklinde ve sall • 

sat ve ticaret mektebi talebesinin hiyet ve vazifelerinin haricinde, 
bir toplantısından bahsedilmiş ve yeri olmıyan isteklerde bulunaca • 
bu toplantıda ıbazı derılerin lağvı ğını hiç zannetmem. Nitekim hıla 
bazı profesörlerin hariçteki vazi • sabah birinci ve ikinci devreler t.. 
feleri dolayısile mektepte müder· lebesi ile bu toplantıda reiılik eden • 
risliğin tam manaıile tee11üs ed~- Efendi ve cemiyetin idare heyetia 
mediği gibi bazı bahislerin konu • den iki üç Efendi beni ziyaret et • 
!Ulduğu yazılmıftı. Bu havadisi tiler. Memlekette manevi phıiyet 
mektepten öğrenmek ve itin aıhnı leri çok iyi tanınmıt müdemı, nna 
tahkik etmek istedik. Mektep mü- allim arkadatların bir nevi hakıız 
dürü Hüınü Beyi ziyaret ettik. Bi· tethiri mahiyetinde gazeteye ge • 
ze mütaleasını ve bu hususa dair çen sözlerin çirkin ve yersiz oldu• 
dütüncelerini §U suretle izah etti: ğunu müttefikan ıöylediler. 

"-Telebemizin tunu isterük, Benim fikrime gelince; talebe• 
·~~~:;;;;;::~;;:::~:;:::;;;:~;::~;::;;;;::::;;;;::::;~I======-=======~:======== nin ıılahat raporu hazırlamaıı ne 

YENi 

SELAMi 

ROMANIMIZ 

i Z Z E T ya:r;ıyor : 

KİMSESİZ 
"VAKl1,, pek yakmda okuyucularma 

Selimi izzet Beyin yeni bir romanını takdim 
edecektir: 

Kimsesiz 
Saraydan konağa, konaktan apartımana 

geçen, nihayet bir odada yaşamaya mecbur 
kalan bir genç kızm macerasıdır. 

- Annemde babamın bir tutam saçı vardır. 
- iyi ama baban daha sağ. 
- Eveı ama başı damdazlakm. 

demektir, bunu anlamam. Biz mü• 
e11esenin tekamülü ve umumi men 
f aatinin korunmaıı huauılarmm 

talebe içtimalarında münakqa ve 
müzakeresini asla kabul edemeyiz. 
Çünkü dünyanın hiç bir yerinde ta 
iebenin böyle bir i,te amil olduiu 
görülmemiştir. Talebenin bir feY• 
den şikayete hakki olabilir. Bu da 
derslerinden bihakkin istifade ede
medikleri cihetini tetkiktir. Bunun 
ıslahı için de görütme yeri talebe 
ictimaı değil, mektep idaresidir. 
Mektep idareıi ve müderrisler he-

(Devamı ı lnd -~ 



Sayıla: 2 

Balkanların hasta 
adamı 

VAKiT 

(~ed n devam) 

!ekilde teşkil edilmit meclisi mc· 
lngiliz ve ltalyan başve .. 

busan ve ayanı bile memnun ede - k• ıı • • 
memektedir. Nihayet kral Alek - J erının 

.. .. • 
goruşmesı 

sandrm en ıadık bendeleri arasın· l 
dan ayan meclisine intihap ve ta· l G •• •• • )" f J J 
yi? ~dilmiş olan bir zat (Hırv~tı OfUŞme~JD D?eVZUU ffi~ 1 ~ese ~ er e 
mıl!ı grup me~~uplarınd~~.M. Şu- beyne)mılel iŞier o)dugu SOyfenıyor 
perına) son gunlerde bulun grup 

İngiliz başvekili saat 11 de fa· 
şist inkılabı müzesini ziyaret etmiı 
ve orada fırka !katibi umumiıi M. 
Marinelli tarafından karşılanmıf -
tır. 

Timurtaş 
Beş sene hapse 

mahkum oldu 
TAHRAN, ı9 (A.A.) - Cina -

yet mahkemesi, gizli celsesinde 
yapmıt olduğu müzakerelerden 
sonra eski ıaray nazırı Timur T af 
Hanı 5 sene hapiıe ve 63,000 tö • 
men para cezasına mahk\ım etmiş 
tir. Mahkumiyetinin sebebi, irti • 
kap ve dolandırıcılıktır. 

azalarına imza ettirerek okuduğu 
bir beyanname ile Sırplar, Hırvat· 
lar, Slovenler için ayrı ayrı muhta· 
:riyeti idare istemittir. Bu hadise 
bizzat Yugoslavya diktatörünün 
bile arbk vaziyetten memnun ol -
madığmı gösteren en kuvvetli bir 

ROMA, 19 (A.A.) - Dün ge
ce saat 20 den aonra M. Musolini 
ile İngiliz nazırlan arasında cere· 
yan eden müzakerelere dair hiç 
bir tebliğ neıredilmemittir. Bu 
görüşmelerin mevzuunu mali me· 
selelerle beynelmilel itlere ait nok
tni nazarlar teatisi teşkil etmiş ol
duğu beyan edilmektedir. 

Saat 11 ,45 te nazırlar kral tara· 
f ından hususi surette kabul edil -

Balkan konferansı 
delil sayılabilir [.ıt]. 

Acaba Balkanların bu yeni has· 
ta adamı için nasıl bir akibet hazır 
lanıyor? 

.Araııra Yugoslavyada diktatör 
kr:ıliığın yakm bir zaman sonra 
ıcümhuriyet olacağını söyliyenler 
Yardır. Böyle bir ihtimal hiç yok 
~eğildir. Fakat bu bir ilaç olabilir 

mi? Mesele buradadır. Yalnız mu
hakkak olan cihet şudur ki, Yugos 
lavyada bugünkü idare bu tarzda 
50k zaman devam edemiyecektlr. 

:ve itin en mühim tarafı Yugoslav 
yadaki ilahili hastalığın ihtilat pey 

'Cla ederek harici tehlikeler ile ka· 
rıtması ihtimalidir. Bu ihtimal ise 
bütün Baılkanlann ıulhunu tehli -
keye koyabilir. 

Mehmet Asım 
[•] DJğer bır sayı!anuzda bu bcyannamc

nbı mUhlm parçalan aynen terctlmc edllmlı
Ur. 

---- RlllUI 
ıınuı 

Gayrimübadillerin 
istedikleri olmadı ! 

<Bat tarafı birinci aayıfada) 

mukavelenin tatbiki ile alakadar· 
dır. Bu §artla muhtelit mübadele 
komisyonu emrine verilmiştir. Ha
zine menfaati noktai nazarından 

mukavelenamenin tatbiki d.ikkat 
ve alaka ile takip edilmektedir. 

5 - Müzayedeye çrkacak mal
ların kıymetlerinin tahmininde ira 

'dm o/o ~Onun esası tutuJması: Tah 
min işi ziraat bankaları şubelerin • 

ce ve müteha111s heyetler tarafın • 
dan yapılır. Bunun yerine mutlak 
surette irat esasının kabulü isabet 
li bir tedbir olamaz. 

6 - Gayri mübadillik için yapı· 
lacak müracaatlara artık bir niha
yet verilmesi: 

M. Musolini tarafından Vene-
dik sarayında verilen ziyafet, saat 
21 de baılamııtır. 110 davetli var· 
dır, hazır bulunanlar münhasıran 
İngiliz ve İtalyan devlet adamları 
idi. 

Mis Mac Donald, M. Muıolini· 
nin sağında, Laidy Graham solun· 
da ve M. Mac Donnld karşısında 

idi. 
Yemeğin sonunda M. Muıolini 

ile M. Mac Donald İngiltere ve 1-
talya 9erefine icmiılerdir .. 

Yemekten sonra M. Musolini, 
Sir John Simon ile uzun müddet 
görüşmüştür. 

M. Mac Donald da maliye nazı
rı M. Yung ile mülakatta bulun -
muıtur. 

Bu sabah saat 8,30 da M. Mac 
Donald beraberinde kızı olduğu 
halde Capitole'u ve müteakiben 
Forum'o ge'%mİ§tİr. 

Alman meclisi 
açılıyor 

BERLlN, 19 (A.A.) - Hüku -
met, gazetelerden önümüzdeki Sa-

lı günü açılacak olan Raichstag'n 
müteallik merasim programının 3 
gün sıra ile neşredilmelerini iste -
miştir. 

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi 
günleri radyolar, tamamile resmi 
nümayişlere hasredilecektir. 

BERLIN, 19 (A.A.) -Diyetin 
intihabattan sonra şu suretle te -
şekkül etmiş olduğu reımen bildi
riliyor: 

Naziler 211, demokratlar ve 
sosyal demokratlar 83, komünist -
ler 63, milli blok 43, muhtelif 8. 

Bu mesele birçok vatandaşların 
teıkilatı esasiye kanunu ne emni _ Tllrk mahsulat ve 
yet altına alman mülkiyet hakları mamuU\tı hakkında 
nı alakadar eder. Diğer taraftan ANKARA, 19 (A.A.) _ Türk 
Ankara mukavelenamesi yeni biı 

mahsulat ve mamulatına henüz pa 
sınıf gayri mübadil meydana çı -

zar olmıyan memleketlere takas 
karmıftır. Bunun için bir kanun 

tarikile yapılacak ithalata dair 18 
mahnun olmadıkça bu vaziyet de· 

-12-932 tarihinde gazetelerde neş· 
D-ı"ıtı"r"ılemez. Esasen v-1-iller heye-
• CK redilen ilanın dördüncü maddesin 
tinin 10 Haziran 930 tarihine ka-

de yazılı memleketler arasına Nor dar müracaat etmiı ve edecek o • 

mişlerdir .. 
· Saat 12,30 dan Quirinal sara -
ymda bir ziyafet verilmittir. Kra· 
hn sağında M. Mac Donald ve so· 
lunda M. Musolini bulunuyordu. 

Ziyafette şu zevat hazır bulun· 
muştur: 

Dahiliye müsteşarı M. Rosaoni, 
hariciye müsteşarı M. uvick, hari· 
ciye kalemi mahsus müdürü M. 
Aloisi, İngiliz sefiri, müsteıarı M. 
Murray, İngiliz ataşamiliteri ve 
saray erkanı. 

Makdonald Parlse de 
gidecek 

PAR1S, 19 (A..A.) - Havasa· 
jaıuı muhabirinden: 

Salı günü öğleden aonra Pariıe 
uğrıyacalc olan M. Mac Donald, 
ihtimal M. Daladier ile görüte • 
cektir. İngiliz başvekili Fransız 

başvekiline M. Musolini ile göriit· 
müt olduğu hususlar hakkında ma 
lumat vereceği h'!uhakkaktır. 

Mekkeye demir 
yolu yapılıyor 

KAHiRE, (Hususi) - Elmuaz· 
zam gazetesinin verdiği malumata 
göre Kral lbnissuut hükumeti ile 
Hindistan müılümanlarından mü -
teıekkil bir grupu temsil eden Se -
yit Apdülkadiri Ceyli.ni araıınd:ı 
Mekke ile Cideyi demir yolu hattı 
ile yetiıtirmek için bir mUkavele 
imzalanmııtır. (Cide - Mekke ) 
demir yolu iki senede nihayet bu -
lacak ve önümüzdeki ikinci teşrin 
den itibaren inıant başlıyacaktrr. 

imtiyazı alan grup Kral lbnissu· 
ut hükumetine peşin olarak bir mil 
yon ruple vermektedir. Bu para İ· 
lerde hattın varidatından tahsil o· 
lunacaktır. 

izmirde dolu 
1 Z M l R, 19 (Hususi) 

Burada şiddetli yağmur ve tolu 
yağdı. Arkasından da fırtına çık
tı. Fırtına gaz depoları üzerinde
ki Lamarinaları uçurdu. 

Tevkif edildi 

veç dahi ilave edilmiştir. 
Janların müracaatlarının kabulü ~==----==-=---========-! 

l Z M 1 R, 19 (Huıuıi) 
lskan memurlarından Fevzi Bey 
suiistimal ve tahrif suçundan vi· 
layet idare heyeti kararile tevkif 
edildi. 

hakkındaki kararı da buna müste- duktan sonra, bazı yerlerde söyle • 

nittir. Hilafına hareket etmek hem nildiği gibi heyetin salahiyetini te· 
bu karara hem de te,kilatı esasiye cavüz etmediğini, heyetin kendi -

kanununa mügayir olur. sine verilen vazifeyi tam bir dürüs 

7 - lcar bedellerinden toplan· tü ile takip ettiğini söylemif, gay -

lzmlrde nafta işleri 

Bu sene SeU\nlkte 
toplanacak 

BÜKREŞ. 19 (A.A.) - Balkan 
birliği meclis itlerini bildirerek 

dağılmııtır. Meclis dördüncü Bal
kan konf eranunın birinci teırinde 

Selanikte toplanmaıma karar ver 
mit ve ruznameıini hazırlamıştır. 

Bu ruznamede baıhca evelki kon • 
feranslarda verilen kararların ekal 
liyetlere ait olanlarda dahil olduğu 

halde tatbiki, Balkan iktısat bir · 
lik çalıtması mukavele projeıi ve 
Balkan memleketleri arasında yol 
ve münakalat meseleleri vardır. 

İRAN 
lngtltere ile anlaşıyor 

TAHRAN, 19 (A.A.) -Parla 
mentoıuuı aÇJlm"'ı ~~,rıqe~ 
söylemi§ olduğu bir nutukta §ah, 

Anglo Peraian Oil ile yapılmakta 
olan müzakerelerin pek yakın bir 
zamanda neticeye iktiran edeceği 
ümidini izhar etmiıtir. 

Müıarünileyh, ayni zamanda 
bu uzlaımanın dostane bir tekil -

de olacağı ve lranın hukukunu le· 
min ve muhafaza eyliyeceği ümi • 
dinde bulunmuıtur. 

Yüksek iktısat ve 
ticaret mektebinde 

( Blrlncl 18yıfadan dC\'lUll) 

yeti bu türlü vazife harici hareket 
lere kati yen cevaz vermezler. 

Talebe için bir tek vazife var -
dır: O da müe11esenin mi.nevi tah 
siyetine hürmet ve derslerine ça • 
lıımaktır. Noksanları törmek ve 
imkan dereceıinde tebdil etmek 
mektebin azami inkitafa mazhar 
olması için karar almak hakkı, yu 
karıda da itaret ettiğim gibi, dere
ce derece mesul ve salahiyettar 
makamlara aittir. Binaenaleyh hiç 
2üphe yok ki, evvela bu gibi toplan 
tılarm resmi ve salahiyetli bir mik 
yası yoktur. Bu itibarla esasen e· 
hemmiyetli bir şey telakki etmiyo
rum. Memlekette her it için raat 
CPle, §Öyle böyle, salahiyet harici 
düşüncelere yer verilirse hiç bir 
i~in yürümesine imkan kalm212. 

Ders ihdası, ders li.ivı gibi me· 
seleleri düşünmek vazife ve ıahihi 
yeti nizamnamelerinde tebeyrün 
ettiği surette meıul heyetlere, yük 
!ek makamlara aittir. Yoksa ulu 

15 günlük 
ithalat ve ihra· 

catımız 
Gümruük ve inhisarlar vekile· 

ti statistik ve tetkik müdiriyeti 
mart ayının ilk ıs günlük ithalat 
ve ihracatını toplamııtır. 

Hazırlanan statistik hüluasıot 
göre 15 günde ithalatımızın 2 mil· 
yon 344,317 liralık bir kıymet göt 
temesine kartı ihracatımız bunuJI 
(436,414) lira ekıiğile 1,807,930 
lira olmuştur. 

Bu ıenenin iki ayına ait rak • 
kamlar bu son rakkamlara katıf' 
tırılınca, iki buçuk aylık ithalatıll 
13,286,871 ve ihracatının da ıs 
milyon 744,040 lirn olduğu görü • 
lür ki, bu iki buçuk ayda ihracatı" 
mız ithalattan (2,457,169) lira fal 
la olmuflur. 932 aeneıinin iki bu" 
çuk aylık ithalatı ise (13,331,632) 
ve ihracatı da (21 ,295,083) liraY1 
bulmuştu. 

Martın birinci ıs gününde bar 
lıca ithalat ve ihracatımız aşağıd• 
göıterilmittir. 

İTHALAT 
Eşya cinsi Lira 

Yün ve kıl iplikler 119.068 
Yün mensucat ı07,241 
Şeker 80,898 >t h 
Kahve 80,69' ~ 
Sargılık kağit 37,~ 
Matbaa kağıdı 77,598 
Pamuk iplikleri ı07,7o4 
Yünlü mensucat 374.971 
Her nevi demir 38,581 t 

Galvanizli demir saç levha 39,474 
Değirmen, hamur ve aair 
makine 
P nzin 
Pat rol 
Aiır maden yağları 
Serom ve aıılar 
Sair et ya 1 ,004,884 

tHRAC.AT 
f.tya cinai Lira 

Yumurta ı9,042 
Barsak 35,0sS 
Av derileri 92,533 
Halı 32,36'1 
Arpa 72,816 
Kepek 17,621 
Kuru üzüm 208,9l8 

Kuru incir 32,296 
Fındık 80,830 
Zeytinyağı 20,975 
Tütün 729,486 
Palamut 49,946 
Palamut hülasası 17 .686 
Pamuk 24,870 
Afyon 62,811 
Kereıte 23,002 

Maden kömürü 31,453 
256,168 Sair eşya ., 

amnmett11111911ımt111t11111mllltlll•~--n ....... ıwwwıe 

müesseselerde münhasıran yer al " 
malarını elbette isteriz. Ve büt~ 
mektep mezunları, mensupları b•" 
lirler ki, idare daima bu gaye"/e 

doğru gitmit ve ıahıen buna dait 
. . .. et bütün imkanları temın etmıf v .. 

B .. nı• miye de çalışmıştır. unun ıç.ın . 
hiyet itibarile başka mektepler' 
misal getirmeğe de hacet yoktu1'• 

Gene gazetelerde bir arkadat• ' 
mm dediği gibi talebe mektebe ıııt 
cak okumak için girer. Batka "'". 
zifeleri yoktur. Kimbilir içlerinde" 
b . "k" . k . . b"" 1 mekteP ır ı ısı zev ıçın oy e 
haricinde toplantı yapmak ve "a " 

mış mebaliğin dağıtılması: ri mübadillerin haklarını kaldıra· 
Malların mühim bir kısmı satıl· cak hiç bir hadiseye hükumetin 

cevaz vermiyeceğini, bundan son· 

1 Z M 1 R, 19 (Hususi) -
Vilayet meclisi nafia işleri için Es
naf bankasından 85 bin liralık is· 
tikraz aktine karar verdi. 

dığına göre, icarlar her ay azalı -

yor. Bir taraftan da buna ilan ve 
satış masrafları biniyor. Binaena· 

leyh şimdilik bu yerden de tevziat 

ra yapılacak işin maliye vekaleti - Yunanistanda zel7,ele 
nin kararını beklemekten ibaret 

bulunduğunu bildirmiştir. Heyete 
ATINA, 19 (A.A.) - Halkidik

yada tiddetli bir zelzele duyulmuş 
tur. lerissos ahalisi, dehtete düt -
müştür. Kırlarda oturmaktadırlar. 

orta "Biz bunu isteriz, şunu isteme 
yiz,, gibi rast gele sözler hiç bir 
kıymet ifade etmez. Yukarıda da 
söylediğim gibi bütün talebe bu va 
ziyeti hayretle karşılamış, bana ve 
müderrislerine kartı teessürlerini 

kitlerini böyle geçirmek i~teınit.,: 
lerdir ! Fakat bu, talebemın ull' 
mi hayatını alakadar etmez. 

Biz en ziyade disiplini muhafa : .. 
. l B "aıı zaya memur ınsan arız. en. • bd 

femi ve hocaları da vazifelerııu. , 
noktadan szörmekle mükelleftıf 

yapılmasına imkan yoktur.,, 
lsmail Müştak Bey raporu oku -

teşekkür edildikten sonra 
bitmittir. 

içtimn izhar etmiıtir. 
Mektebimiz mezunlarının me.li ler.,, 



AR ETLER 
'l'Grkiyede şirket 
hatları - babalı 

nakliyecilik 
Tiirkiyede nakliye iılerile uğ • 

XIX asırda Türkten bq • 
_ ... _ imtiyazı haline girdi. De-

la&kliyeciliği olsun, kara nak • 
' ili olsun devletin elinden 
• Yabancı tirketlerin birer ka
Vasıtası haline girdi. Dün • 
bir çok yerlerinde büyük 

iJe itleri devletleıtirilmeğe 
dığı zamanda Türkiyede 

laaıamen aksi oldu. Bunun se· 
' i burada anlatmak istemem, 
İsini yabancı sermayelerin 

~-...·-na terkeden Osmanlı im
rluğu ne bir nakliye siya -

L~ı ~ne de milli iktısat unsurla
~nda bir fikre sahipti. 
8-tka memleketlerde demir -

lllilli iktısadın bir bağı sayı -
D Oımanlı ülkesinde nakli -
ik bir kazanç vasıtası addo -

u. 
Türk kurtuluı hareketinin ik -

cephesinde en keskin, en gö-
1-tan tarafı nakliye itlerinin 
let tarafından halk hesabına 

r edilmesidir. Vakıa bu • 
~ Türkiyede devlet tarafından 

"len hatlar ecnebi sermay.esile 
··ı etmit olan hatlardan da

ıazundur. 1923 denberi Türki· 
hudutlarında her gün, bir kilo

e mesafede kazma iıliyor, ray 
niyor, dingil dönüyor, loko • 
if düdük çalıyor. Her gün bir 

etreden daha fazla demiryo· 
denıiryolculuk itinde Türkiye· 
1eRYeni bir rekor l:uandll' • 

-•n.. Fakat, bütün bunlara mu • 

1ıil Türkiyenin bütün hatları 
vlet eline geçmiş değildir. Os· 

ı i~--..... ıutunun ~erdiii 

'yazlara dayanarak itlemekte· 

t' • • 

l11ıtiyaz1ı tirketin itleme farh, 
t demiryollarmın İ§leme ıart
an tamamen ayrıdır. Şirket 
, bütün dünyada olduğu gi-

Lizde de hi11edarlarmın ser -
te karını temin etmek mecbu • 

ndedir. Halbuki devlet hat· 
, bu iti umumi hizmet olarak 

~rlar. Şirket hatları nakliye i· 
:"'ille devlet demiryollarına naza· 
~!'izde be~ yüz fazla ücret al· 
~dır. 
ı._ "isal olarak Aydm demiryol
~ ele alalım: 
~ ~ hatta tarifeler it e1aaına gö-
4.t ltıırulmut eıaalara dayanmakta· 
... ~ ~eçen seneye nazaran bayat 
~ılıiı yüzde yirmi iki derece· 
~e dütmüttür. Bu, tu demektir, 
'""Mıı aeneye nazaran bu sene eı • 
~ fiatleri biraz daha düımüttür. 
.......... 10 sene evvelki vaziyetle kı
t:!:neniz batka bir netice a · 

J..ıÖdemitten lzmire yumurta nak· 
eıa bir zat tunlan anlatıyor. 

L:ı "- lzmirle Ödemİf arası 120 
~etredir. Nakliye maırafı bin 

tur. 
-.._ s.-ndık ve talat daraıını çıkarı· 

)Qmurta bqına nakliye mu· 
~ JA> para dütüyor. Halbuki İz· 
taı..~e ~murta toptan 30 paraya 
~dır. Demek ki biz yal • 
~emiryolları hesabına çabta • 

~İr batk1Uı anlatıyor: 
- F uulyanın toptan okkaaı 3 

tur. Fakat bunun nakliye 
ı olma bqına 60 para dü • 

r. Bu ne biçim nakliye itidir? . 
hatlarJnm devlet hatlarile 

o1anuyacatını l»iliyoruz. Fa
ba hatlann iıleme mantıinu 

mütküldür. Tarifeleri 

Adliyede ..... _. ............ _ 

Köfteci 
On iki seneye 
mahkum oldu 

Beyojlunda 11Santral., sinema· 
11 yanında Mustafa isminde bi
risıni öldürmekten sulu köfteci 
F aıb, bir müddet evvel lstanbul 
Ajucen ı:nahkemesinde on beş 
ıene ağır hapsa mahkthı olmuı, 
Fazlı, karar bildirilince cezalan· 
dmlmasından muğber o!arak, 
mahkeme heyttine karıı yakışık 
almayacak bir takım şeyler söv· 
lemfşti. Bunun Oıerine hakkında 
derhal zabıt tutulmuş, mahkeme 
heyetini tahkir ettiğinden dola
yı da, lıtanbul ikinci ceza mab· 
kemesince muhakemesi glSrül
müş, altı ay bapsına karar ve· 
rilmişti. 

Fazlının Mustafayı iSldürdOğii 
için on beı sene bapıına dair 
verilen bOkOm, temyiz mabke· 
meıince bozuJmuş, bozmıya U· 

yulmuı, dUn Ağırcezada yeniden 
muhakemesi yapılmııtır. 

Neticede, bu ceza müddeti, 
on bet ıened'f.11, on iki seneye 
indırHmiıtır. MaktOJUn varisleri· 
ne de iki bin lira tazminat ve· 
recektir. 

1·aş mikroplu olduğu 
için 

Geçenlerde, bap'11nede Murat 
isminde bir mabkümun bir ar· 
kadatıle kaYp neticesinde ya· 
rahlndsiın•, birkaç giln sonra 
&ldllfDal yazmıftılr. 

Bir tatla 1aralanan Ye bu ya· 
ralanma teıirile ölen Muradın 
cesedinde yapılan o•opsi, kendi· 
ıinin tetanos bastahğından öl· 
dOğü hakkındaki teıhiaı teyid 
etmif, Tıbbıadff, taıta bulunan 
tetanos mikrobunun aınme se
bep oldutona d•ir rapot ver• 
mi ıtır. 

Murada taşla vuran hakkında 
ölOme sebep olmifc maddesin· 
den tahkikat yapılmaktadır. 

Belediye memurları 
beraet ettiler 

lstaubuJ birinci ceza mahke· 
meıinde, h•z• belediye memur
ları aleybindekl bir dava neti· 
celenmiıtir. 

Dava, kulla11ılmıı sinema bi
letlerinin ikinci defa satalmıı 
olması itini 3rtmek tçln bakika· 
te zıt zabıt varakası hazırlamak 
ve sinemaya biletıiz adam ka· 
bulüne gliz yummak davasıdır. 
Bu suretle "Darnllceze,. nin za
rara uğratıldığı noktasından , 
" DarlilAceze .. mDfctüılerinden 
bazıları aleyhinde takibat yapıl· 
mıft.ır. 

Muhakeme neticesinde, iddia 
ı~bit olmamıı, muhakeme edı· 
ıea lbaaa, Azmt, r,ıuı1il, Hasan, 
haydar, Emin, Ali Emin ve 
Aziz Beyler, beraet etmıılerdir. 

herhanıi bir imtiyazla elinde bu
lunduran bir tirket eıya nakliye • 
ıinde aldriı bu vaziyetle bir defa 
milli iktıaat cihazının yapıcısı ol • 
maktan çıkıyor. Milll iktısat ciha· 
zında bozguncu oluyor. 

ikincisi, bu yüksek tarife va • 
gonlann botuna dinıil qmdır -
masına sebep oluyor. Tabii bunun 
bir neticesi de tirketin umduğu 
karı elde edememesi ile neticele • 
niyor. 

Gümrükte 
Mühim bir kurnazlık 
Parça mı,paçavra mı? 

Jstanbul gümrüğünde son aylar 
içinde çok mühim bir gümrük res 
minden kaçırma iti yapılmaktadır. 

lstanbul gümrüğü muhafaza mü 
dürünün dikkatli kontrolu netice • 
ıinde yekunu milyona yaklatan 
gümrük resminden kaçma iti ni • 
hayet anlatılmıı ve bu itleri yapan 
lar aleyhinde takibat batlamııtır. 

Meıele ıudur: 
latanbulun yüksek sermayeli bir 

firması Avrupa, ve Amerika ile eı 
ki elbise iti yapmaktadır. 

ilk zamanlarda muntazaman eı 
ki elbisenin tabi olduğu gümrük 
resmini vererek memlekete eski el 
bis gtirm bu firma ndenıe son ay • 
larda bir kurnazlık dütünmüttür. 

Bu kümazlığı iyic tatbik edebil • 
mek için Avrupa ve Amerikadaki 
muamele yaptığı firmalara da ha 
ber vermit o tarihten sonra gönde 
rilecek elbiselerin parça parça san 
dıklarda gönderilmesini bildirmiş 
tir. 

Bu emir Hzerine o müesseseler 
de elbiselerin kollarını ayrı bir va· 
purda, pantalonlarını ayn bir za • 
manda, yeleklerini de ayrı bir va· 
kitte göndermiye batlamıtlardır. 

Dikitleri sökük vaziyette bulu 
nan bu elbiseler lstanbuldaki fir • 
ma tarafından eıki paçavra ismi al 
tında gümrükten geçirilmekte ve 
ona göre resi mverilmektedir. Hal 
buki elbisenin aümrük resmi ile pa 
çawanm sümrük reami araımda 
çok büyük fark vardır. 

Nitekim bu firmanın timdiye ka. 
dar yaptığı muamelenin gümrük 
resmi yekunu da bir milyon lira -
ya yaklaşmaktadır. 

Gümrük idaresi bu vaziyetten 
haberdar olunca derhal tahkika • 
ta baılamıt ve firmanın yapbğı 

kurnazlığı it üzerinde tespit ede
rek kanuni takibata giritmiıtir. 
Öğrendiğimize göre diğer bir 

müc11eıe de iki sene evel ayni iti 
yapmıt v o zaman gümrük idaresi 
ile tüccar arasında büyük bir ihti • 
lif çıkmıştır. 

Tüccar furayi devlete müracaat 
ederek bu elbiıelerin parça resmi· 
ne tabi tutulacacı hakkında bir ka
rar almıştır. 

Ondan sonra bir müessese ikin -
ci defa olarak ıurayi devlet kara • 
rmdan iıtif ade etmek için ayni iti 
yapmıt ise de turo.yi devlet ikinci 
kararında; ilk kararın yalnız bir 
defaya mahsuı olduğunu ve ikinci 
muamelenin elbiıe resmine tabi tu 
tulmaıı lazım geleceğini bildirmit 
tir. 

Bunun üzerine gümrük idaresi 
de bu tacirden elbise reımini al • 
mııtır. 

Yeni yakalanan müe11ese ıura· 
yi devletin birinci kararma istinat 
etmek iıtemitse de dinlenilmemit 
ve derhal gümrük resminin veril -
mesi istehmiıtir. Müessese güm · 
rük resmini vermediğinden mah • 
kemeye vrilcektir. 

Şirketlerin kendi klrlan için ı•-..... ---=111111111
"
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dütünecelderi ıeyleri kendilerine Nazım Hlk met Reyin 
bırakalım, fakat millt iktıaat ciha- muhakemesi 
zını düzeltmek yazifeaini üstüne .. Gece gelen telgraf" ısimli 
alan hük6metin tarifeleri baım· kitabandau co ayı Na:nm Hikmet 
dan nihayetine kadar göz geçir • bey aleyhinde açılan dava sebe· 
meai artık bir zaruret haline gir • hile, dün kendisinin tevkif edil· 

diğıni yazmııtık. Muhakemenin 
mittir. ne &aman baılıyacağa henllı 

Sadri Etem belli deiildir. 

Belediyede ...... ·-·-----· 
Ağaçlar 

Rastgele şuraya 
buraya dikilemez 
Hiç bir bilıiye istinat etmedeo 

tehirin muhtelif taraflarında gay· 
r i muntazam ıurette sokaklara ve 
yollara ağaç dikildiği görülmüt • 
tür. Belediye dün ıubelere ıönder 
diği bir emirle, bundan sonra, esas 
itibarile ıehir için faydalı olan a· 
ğaç dikme itine dikkat edilmesini 
ve belediyeden harita ve izahat a· 
lmmadan ağaç dikilmemesini bil • 
dirmiıtir. 

Klmseaizler yurdunun 
nizamname•; 

Galatada açılacak kimsesizler 
yurdunun nizamnamesini hazırla· 
mak üzere dün Vali ve Belediye 
reisi Muhittin Beyin riyaseti albn 
da bir komiıyon tehir meclisi sa• 
!onunda toplanmııtır. 

Toplanmada belediye reisi mu· 
avinlerinden Nuri, iktısat müdürü 
Asım Süreyya, Maarif müfettiıle • 
rinden Hilmi, hapishane müdürü 
lbrahim Zati, sanayi müdürü Re· 
fik, maarif müdürü Haydar, dok· 
tor F ahrettin Kerim, ticaret mek· 
tebi muallimlerinden Se"et, Haki 
miyeti Milliye yatı mektebi müdü 
rü Fehmi, Dumlupmar yab mek • 
tebi müdürü Hüsnü Beyler bulun • 
mutlardır. Toplantıda Hilmi, lb 

rahim Zati Beylerin hazırladıklan 
talimatname projeleri okunmuf, 
VW"dun Taziyeti ve idare tekli haf· 
kmda görütülmüıtür. Yalanda 
ikinci bir toplantı daha yapılacak· 
tır. 

Tıp salnamesi 
Maarif Vekili doktor Reıit Ga • 

lip Bey tıp fakültesi talebe cemi • 
yeti tarafmdan çıkarılacak olan 

tıp salnamesinin fahrt rei•lilini Ü· 

zerine alımı, ve yazı yardrmlann • 
da bulunacaimı vadetmittir. Sal • 
namede fakültenin eıki dijer ho • 
calarmm resim ve bayatJan idi • 
nikler ıeriryat teklmülleri, tıbbiye 
lilerin hüriyet mücadeleleri, cemi· 
yetin tarihçesi ve birçok yazılar bu 
lunacaktır. Salnamenin güzel bir 
surette çıkınası için çalıırlmakta • 
dır. 

Ticaret 

Türkiyenin umumi 
maden vaziyeti 

Ticaret odası Türkiyenin umu • 
mi maden vaziyetini gösteren bir 
kitap hazırlamaktadır. Bu kitapta 
memleketimizde ne kadar maden 
olduğu, hangilerinin i,letildiği gös 
terilecektir. Oda bunun için birçok 
vilayetlerdeki ticaret odalarına 

müracaat ederek maliimat iıtemiı· 
tir. 

Gelen malumat tasnif edilerek 
hazırlanmaktadır. Dün de lzmir 
ticaret odaundan malumat gelmit 
tir. 

Bu malumata göre cenupta, An 
talya ve Mermeriıe kadar olan ha 
valide, timalde Bandırmaya kadar 
olan mıntakada birçok krom ma • 
denleri vardır. i 

Cenuptaki madenler ile Bahke· 
sir - Kütahya yolu üzerindeki ma 
denlerde itlemektedir. İzmir tica. 
ret odaıının verdiği rakkamlara 
göre cihan krom maden iıtihsali· 
tr 250 bin tondur. Bunun mühim 
kısmı da Afrikadan çıkanlmakta· 
dır. 

Memleketimizden 1932 ıeneıin· 
de çıkarılan krom madeni iıe 50 
bin tonu bulmuttur. 

Sanayi erbabının 
nelere ihtiyacı var? 
İstanbul ticaret odası bütün sa· 

nayi erbabının nelere ihtiyacı oldu 
ğunu gösteren bir rapor hazırla • 
maktadır. 

Bu rapora yazılacak malum~! 
için her sanayi erbabmm ayrı ayr 

fikirleri sorulmu§tur. Gelen ceva~ 
1 

lar tasnif edilmektedir. 

Tasnif iti bittikten sonra hazır
lanacak rapor bütün sanayi erbn • 
Dmın dileklerini cöstermek itiba • 
tile çok mühim olacaktır. 

Moskova ihracat 
mUzesl 

Moıkovada ihracat müzesi na • 
mmda bir müze açılmı§tır. Eu mü· 
zede Rus ihracat emtaatı tethir <:· 

dilmektedir. Müze tertip heyeti ta 
rafından İstanbul ticaret odasın:ı 
da Emtaa hakkmda mahin:ıat gös· 
teren broıürler gönderilmittir. 

Tiftik resminden 
şlkAyet ediliyor 

Bazı tacirler İstanbul ticaret o • 
duma müracaat ederek memlek~ 
timizin belli batlı aatma maddele 
rinden olan tiftikten fazla duhuli· 
ye reımi almdığmı, buna mani o
lunmasını istemiılerdir. 

Ağır cezaya verildiler lsveçte tlltUn resmi 
Himmet, lımail, Abdurrahman 

isimlerinde llç lıiıi aleyhindeki 
bir dava, dOn lstanbul birinci 
ceza mahkemesinden atır ceza 
mahkemesine verilm'•tir. 

Dava, çalmak ve esrar taıımık 
davaııdır. Dava, ağır ceza mah· 
kemesinin aalAbiyeb dahilinde 
g6rOldOğOnden, ceza mahkeme· 
sinden oraya g&nderilmiıtir. 

20 Mart 1918 
- Kafku cepheainde &bJren ordumuz ta

ratmdan i8tilıl&a edilen yerlere taytn edilen 
memurlDt mahalllyentıı. Dk kaflleal dan hare· 
ket etmiftlr. 

- Son ylrm1 d6rt aat zartmda htaııbUl 
f9]ır1 ve dvarmda Jekell hllmma muaabı ytr. 
mı. altıdır • 

- Çapada 8&kiD Zehra Haıum blku ço
cuk mlaafirhanemndeıı evlldı manevt olarak 
aldıfı tıç yqalrmda Samiye blntf ömer nam 
çocutu üattlnQ &'frletmemeat ı~ kızgm mqa 
ile bacaklanu n 11lcadbtl ~ lldlr
ma,tUr. 

laveç hükUmeti, gerek lsveç için 
de itlenen gerekse hariçten gelen 
tütünlere yeniden bazı iıim koy• 
mu9tur. Ticaret Odası memleketi • 
mizi alakadar eden bu havadisi 
tacirlere bildirmittir. 

Almanyada yeni 
bir nezaret 

Alman hükiimeti (Milli propa • 
ıanda nezareti) isminde yeni bil' 
vekllet kurmuıtur. Bu v'kiletin 
vazifesinin batmda iktisadi itlerle 
uğratmak vardır. 

Vekaletin hazırladığı ilk propa 
ganda brotürleri lstanbulda alik:ı 
darlara ıelmittir. 

ihracat ofisinde 
ihracat c!iai raportörlüğüne ta 

yin edilen iktıaat vekaleti müıavir 
lerinden Şefik Bey dünden itiba • 
ren yeni yazifeıine bqlamııbr. 



O.IMAllLI DBVLE 
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Muharriri ·Celal Nuri 
lktıba5.n:ııı.tl. terctimc hattan maltfuzdu • 

Mahallebici Beyden, apacıdan 
sporcuya 

. . 
ızcıye, 

çizmek bir cezayı müatelzim değil· 
di. Cimnastik ciddi bir meşguliyet 
sayılmazdı. 

Hacı Asım Efendiyi çok seYe • 
rim. Y a-şı altmışı çok geçmediği 
halde seksenlik görünür. Öksü -
rüklü ve tıkıırıklıdır. Uzun boyu 

"' "' ~ biraz kaviılenmittir. Kulağı az iti 
t . ·· ·· ·· .. s· .1 Fransızca atalardan kalma bir 
ır; gozu az gorur. ıgara, nargı e .. 

' soz var· "F rt T enfiye ve kahve müptelasıdır. Da- "T .. k ·.b. k 0 c1~mm0e un 
1 

urc,, 
ima ütür. Yazın iki y .. nl.. f il 1 ur gı ı uvvet ı,,. ıman ı dev 

u u an e, 1 t' . nl d b d b 
ı~ın yarım düzüne fanile giyer. e ı nın ao arına " oğru .. u ar . ı 

Hırka zıbın pamuklu k .. rk t mesel yalan çıktı. işte numunesı, 
' ' ' u mu a- H A . Ef d' s· · ·ı k 

dıdır. Mütemadiyen tavla Ye iı • a~ı aım en ı. ızım neıı e • 
kambil oynar. (İska.mbil I serıyetle mahallebici beylerden. 

qçı ann • · b l d l" 1 d "b oyunudur.) Hava cere d cıcı e.y er en, apacı ar an ı a . 
yanın an · tt" Ü ·· d'.k L"l ·ı k korkar. Umacıdan kork Bü .. re ı. tur u • a a ı e so ağa çı-

.den, nazardan ürker aÇr. yub kardık. Çok giyinirdik. Fazla nez· 
arıam a 1 l d k. L·· d · d karııının adını du b . e o ur u uzumun an zıya e 

yunca enzı ao· ··k ·· ·· d."k A k ı·~ l · ı· d Jar. o •urur u • s er ıge e verı§ ı e· 
- Hacı Efend· k I ğildik. Yatakta cok örtünürdük. 

ı, ya aş er o say· y·· .. . zd S k 1. . 
-tın..... urumemız a ı. por e ımesı 

Hacı Asım Efendi civar lüks 
köylerden birinde oturur. Yıllar o 
luyor ki köşküne gitmemiıtim. Ce
çen gün hususi bir daveti üzerine 
ziyaret ve ziyafetine gittim. Eski 
ve kocaman btr berhane. Çmnur
lardan geçtik Selamet kapıaına 
vardık. Kö kün etrafındaki otuz 
dönümlük kadar arsa veyahut tar· 
la, efendinindir. Bu tarlada gür· 
büz, uzun boylu, kalın kemikli, kıp 
kırmızı suratlı on kadar çocuk 
ıporu andırır oyunlar oynuyorlar. 

- Merhaba, Hacı Asım Efendi 
amca! 

- Merhaba, azizim. 

leh!temize airmemitti. Spor, bizce 
cambazlıktı. Eıki alaturka ıpoı-lar 
bizim çocukluğumuzda metruk • 
tu. Binici değildik. Bol bol ma · 
hallebi yerdik. Çikulata, çocuklu· 
ğumuzda, kıttı. Şimdiki gibi Ana· 
dolu köyierine kadnr yayılm m 
tı. Çoıumuz bu nesnenin adını bi· 
le bilmezdik. 

Ben erkeklerden bahsediyorum. 
Otmanlı devleti ölütken kı:&lar 

bütün bütün kan zliğürtü idiler. 
Ser me,-.uı. za:•allılar. Bacaklar, 
ekaeriyetle, lstanbulda, ınukavveı
ti. Hanım ablllat 1 Ah, bu zavallı-

- Hacı Efendi, bu mahiul 
bereket kimin? 

lar.... Çok oturUrlardı, çok cısara 
içerlerdi, lüzumundan •İyade abur 

btı cubur yerlerdi, kahve tiryakisi i -
diler, alemden haberleri yoktu, O• 

kumalan azdı; hepei sinirli idiler. 
Türk kadını, o devirde, Türk er · 
keğinden tam 36 kat geri. 

- Şu Cemal, fu Celil, fU Ke • 
mal kızımın cocukları. Şu Hikmet, 
fu Necdet oğlumunkiler. Ötekiler 
de arkada,Ian. Hepsi Ga1ataaa · 
raylı. • "' • 
Hacı Efendi bunları çaiırdı: Oımanlı devleti böyle aürklene 
- Geliniz, bey amcanızın elini gelıin, hayatta ufak bir değiıiklik 

öpünüz. yüz gösterdi. Akaaray beyleri, Şiı-
Divanhanede azametli bir kok li "te Kadık&y hanımlan türedi. 

ıobası yanıyor. Çıplak denecek Hem mantat gibi. 

kiralar ve ince Yatar. Aksaray be 
yi kapatmasından Rumca kelime • 

l 
ler ve halli türküler öğrenir. Ba· 
lozlara gider. Yıl batında Rumla
rın Apokriya cümbütlerini kaçır • 
maz. 

Ah! efendim, nur içinde yatım
lar, Mahmut Sadık ve Ahmet Ra
ıim bunlan ne iyi bilirlerdi; ken • 

dileri bir dereceye kadar onlar • 
dandı; kulakları çmçın çınlaam, 

Hüseyin Rahmi bu beyleri ne ya · 
kından tahlil etmi~ti ! Benim ma· 
himahm eksiktir. 

Fakat Aksaray beyi F ramızca 
bilmez. Bir genç Fransızca öğre • 

nirae bu makuleden çrkar. O, ar• 
tik, Rumdan, Ermeniden metres 

tutmaz. Acı ve tatlı su frenklerile 
görüşür. T empa ve Matin gazete· 
Ierini okur. 

. . . . • Şitli ve Kadıköyün kü
çük hanımları, nisa taifesinin i· 
çinde, Aksaray beylerinin kartı "' 
Irklarıdır. Bunlar diki!Çilerin ve 
modistlerin kıymetli yardnnlarile 
Avrupa medeniyetini kapı aralı • 
ğıntlan, lakin gözlerile görmütler· 

dir. Frenk mürebbiyelerden dera 
alanlarsa bu makuleden hariçtir • 
ler. Oonlar daha yüksektir. Flirt 

yaparlar, hiç bir vakit korteı yap· 
mağa tenezzül etmezler. Fransız 

romanlarının llimesidirler. Pierre 

Loti bunları asli ve kat'a anlama· 
mıftır. Bu Fransız edip ve boyacı· 

ıının piyasaya fırlattığı Desen· 
chantee tipi tepeden tırnaia kadar 

hayalidir. Asıl tip, henüz tasvir e· 
dilmemiıtir ve bu ııidiıle edilemi· 

yecektir de ..... Çünkü o neslin ıö· 
ren gözleri kapanmakta acele edi
yorlar; çabuk ölüyorlar. 

Artık ne Aksaray beyi kaldı, 
ne ŞiıH, Kadık6yü ve Moda ham
mıı Spor ve sinema kabn birer.;. 

lindir gibi bu tabakaların üzerin· 
den geçti. Modernizm aekiz nala 
ilerliyor. An'ane çürüdü, koktu, 
ıUprüntüye atıldı •e hattl unutul• 
du. itikat, iman, hie bü.bütün de• 
ğitti. Yeniliğin hududu ıtirtimnü ;o 

yot. Millet yenilite kanamryorA 
İki tabaka huıl olmuftui': Çar· 

t•fh, tenine kuketli bir M>ut cu· 
bur tahakuı; bugünkü tecedUtle
ri az gören, ekaik tören l;ir taba
ka. 

On, on bet ıene sonra birinci· 
ıinden iz biİe kahnıyacak. 

Fakat o zaman ikinci ta.baka ne 

olacak? Bilmiyormn. 

Celll Nuri 

derecede hafif ve az giyinmit bu Akaatay l;eyİftİli M11tlaki o 
küçük beyler pat, küt, pat küt.... ıe..ntH ohdalı prt delildir. Ak•&· 
bahçede talim yapıyotlar gibi di· ray heyi fHttJttfJ bUm~-. Ukift 
vanhaneye girdiler. Oraaı bir e•ln A Ynlpa ha)'atmı candaa; sönül· 
içi mi, avluau mu? Haberleri yok. deit takdir Ye taklit eder, Potin 
Hepıi büyük, iri. Elimi Öjimediler. giymezı i.karpin kullanır. Ço"' 
Lakin ııktdar. O kadar ldınetli raplan "elvan,, dır; ıu kadar ki 
mahlUklar ki on el darbeıinden bai uaulünü henüz öirenmediiin· 
aonra avc1MD ağrıdı. Setleri IÜl'ı den l.içare çoraplar .lüıer. krava· l:!!:::=i~~ı!==ı==e~~~~:ı=::!~ııe.==-
yükaek; tellil ıibi bain'lyorlu. tı kocamandır ve üzerinde bir çar· TUrk Maadln 
Efendi babanın yeqeg l>.caldan- tı elma11 parlar. Efbiıeı; alalran • Şirketlııden: 
na mukabil bunların bacak, ayak, gadır. Likin provaya dikkat etme- Şirketimizin umumi heyeti Nisanın 
el, parmak ve tırnaklan dümdüz, diiinden yakası pottur. Size ben 22" iaci Cumartesi günü saat I t de Şiı'
uzun, büyük. tfendi babanın iki ttk6ta teletttiatile A.ka&tay beyi- ketin idare merkezi olan Otıita•da Ahm 
parmak kalmlıiında faaile donu ni tarif ve taY•if edecek değilim. ve Müfüh Hannıin 4 ünCU kldndt J tf 

ıarluyor. Bunların iıe dizleri çıp • Oıt tarafını da siz kıyas ediniz. 2 numaıah yazıhanede adi ~urette top· 
k *- _ k f · !anacaktır. VekAle~n veya asaleten en lak ve yaralı. Kadim (Altm ordu) A aaray .eyinin harici ıya etı 

&:6 }ÜZ hisseye sahip olanların hisse s"'° 
neferleri olıa olsa böyle olur. böyle alafranga İse de gömleği, netleıinı içtima ~ününden bir hafta evet 

Küçük, lakin iri beylerle, çok donu eski biçimdir. iç çamatırına şirketin idare merke7.ine teslim ile md· 

değil, bir çeyrek ıaat 90bbet ettik. ehemmiyet vermemittir~ Aksaray kııbltftıde makpuı almalın tita ololtttr. 

dillerini pek anlıyamadnn. Çünkü beyi B~yoğlunda Yani lokantasına Rumamef mhakerat : 
hep spordan bAhsediyorlat. Bir müdavimdir. Garsonların adlarını ı - idaıe mecfü•inin ve Murakıbın 
cami kadar genit diYanlıanenin bir hir hilir: Koço, Niko, Yorgi ve raporlarının okurttrıast, 
kendilerine dar geldiğini anla • ıaire. Beyefendi orada mutlaka 2 - frketln mevcudat defteri He 
dım. Hava, açıklık istiyorlar. Da gTatenli makarna ile hiftek yer ve 1932 seı1e5i bilAnçosunun ve k&r ve Z&-

1 k 1 k L rar hesabının kabulü ve idare meclisinin ra gelemiyorlar. Hem Hacı Aimı 1 1 11 ı Dİra İçer. Jambon yemez. 
J bo h ibrası. , 

Efendiy~, hem torunlarına.: -Ben un D aramdır. ~ _ 1933 sene i için bir Murıkıp 
bu yaşta iken, o zaman Sultaniye HalJ)uld timdi jambon ve her ta~ fnl ile tahsisannın tespiti. 
denilen Galatasarayda, spor keli • ~idinclen hmztt eti taammüm et· 4 - 1933 senesinde idare Mec!Wt 
mesini bilnıezdik. Yalnız haftada mektedtr. Ankarada kaylülerin aıalıınna 'erilecek aldat mtkdarrmn ta· 

iki kere, yarımşar saat, Faik Bey domuzcu dükkanlarına girip: yint. 

b h f 'E 1 5 Şhieer nl1'>ına tfftrn.ığ edilecek isminde bir muallim ize a ı e . - M&yl, 21 kurutlak "cam • mad n ruh atnıımeleıinin imtiyazlarının, 
ayak talimleri yaptmrdı Ye biraz bun,, ver; dediklerini defalarla ıı;u·ri menkol matlannın takrirlerini ka-

da demirde dönerdik. Bu zatın duydum. bııle mezun Meclisi idare a?.asınrn tayini, 
Mösyö Ct;mal iamiııd~ Fransız . . • Aksaray beyi biraz paralı 6 - 1icaret kanonunun 323 ve 

dônın~ f Lir de yamcı vardı. ftte f ise, mutlaka, Tarlabqmda, Buna M4 tindi maddeleri ahkAmfnı tevfikan 
Mtclisf idare azasına mezuni'et ve mü-

o icA.daı. Cimnasta.: dnti.nd.ıı ve eakaimda, Leh .-.imda metres ~•ıde ıtua. • 

Ticaret odası 
kongresi bitti 

lktısat vek41etlne 
gönderilecek rapor 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odası 

senelik kongresinin son toplantısı 
dün odanın büyük salonunda ya 
pılmqtır. 

'TAKViM 
Pazartesı 

20 Mart 
23 Zııkade 

~.19 

!',15 

.4b 
\1;, n nall'a 18.1' 

' t namaz 
im ak ... 8 

Sah 
2J Mart 
24 Zilka 

'ılın cçeı 
kal ar• 

uı cı ,9 
>si 

Dünkü toplantıda sanayi encü 
meninin hazırladığı rapor okuna · \... 
cağı için latanbulda sanayi işi il - -------------
uğratanların hemen hepsi hazıı· 

bulunuyordu. Konuımaya Kazım 
Ziya Beyin reiıliği ile başlandı. 

Eski zabıt okunduktan sonra sa 
nayi encümeninin hazırlamış oldu 
ğu rapor okundu. 

Bu raporu hazırlıyan sanayi en· 
cümeni, aanayiin bütün ıubelerin· 
den aeçilmiş birer murahhastan 
ibaretti. Ayni zamanda memleke· 
tin tanınmıt iktisatçılan da bu en· 
cümende aza bulunuyordu. 

Bu sebepten rapor çok büyük 
bir dikkatle hazırlanmı!tr. Encü • 
men dileklerini 14 madde halinde 
toplamıttı: 

Bunlar da: 

1 - Sanayi inkitafı, esaılarl, 
te9vik istikametleri. 

2 - Himayenin lüzumu ve na -
ııl olmaıı lazım geldiği. 

3 - Himaye tekilleri. 

4 - Teıviki sanayi kanunund3 
tadilat ve muafiyet listeleri. 

S - Sanayi kredi bankası ka 
nunu. 

6 - Gümrük tarifesi kabul mu· 
•akkat sistenıi. 

7 - Muamele verg!~i. 
8 - Fazla i.tihaal. 

9 .-. N_.i)'e tarif el eri kara vu 
liman dahili. 

1 O - Muharrik kuvvetler. 

11 - Sınai tedrisat, tnüteha111a 
amele yet ittirmek. 

12 - Rasyonalizasyon. 

1~ -- Vahdeti merci 

14 .-... Muhtelif dilekler. 

Bu rapor okunduktan ıbftra re • 
lı tarafından itiraz olup olmadığı 
torulmuı hiç kimse eeıini çıkarma· 
ınııtır. 

Bundan ionra retı yE!rii1de otu · 
ran Kazım Ziya Bey kürsüden 
inmİf ve yerini birinci reiı Kara 
Oımaıı zade Suat Beye teritet • 
mittir. 

SUat Bey küt.iye çtkırıca rapô· 
tu reye koymuf ve: 

- Aynen ilHıaat •ekaletine ıön 
dermek üzete>lemennilerid kalnilü 
nü lilifeHlet 6lletitii kaldır•m .. de 
tnittir. 

lütün aza taralından el kaldır· 
tnak ı.aretile rai">t kabul edUmit 
ve iktnat vekaletine ıönderilmelc 
üeH tiUfet cı4üüiın '*bbütlet 
de hulunmaama karar verilmi§tir. 

Suat Bey bundan aonra rüzna -
mede- lıİ§ bir §ey ofmadıjını aöyle 
mit ve: 

- 1933 .enen ticaret ve u.nıt.y• 
odaıı kongreıini kapabyorum .• de 
mittir. 

Bu wrett. toplantıya niba.yet 
verilmittir. 

Karaya oturan vapur 
kurtarıldı 

Y etilköy ıahilincle au yüaünd-. 
karaya oturan Saadet •apuhl dün 
kurtanlmq Ye lhnaaa ıelmiftir. 
dünkü niisbanuzda Kırlangıç vapu 

runun karaya otardutanu ya&ınıt· 
tık, l>unda bir ilim yanlışhtı ol • 
muttur, oturan Saadet vapurudur. 
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Bugün 
llSTANBUL 

VC'dl Rıza 

nımı 

19 SO d.an 20 e lcadar Frıuw derıı <M 
dilere mahsus) 20 den 20,ao a kadar 
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21,(5 Muslltl 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 
Samimi değilsiniz. Hayır, bu ıö2 

leri aamimi Bedia H. söylemiyor. 
Emrettiğiniz zaman, ıizinle istedi 
iiniz yere gitmek, benim için 
"n büyük zevk ve en büyük teref 
olduğunu pekala bilirsiniz .. Meıe· 
la, Y akacığa gitseniz, orada ıizi zi 
Yaret etsem; çünkü sizinle ilk defa 
akacıkta görü§tüm. 

Bedia gülümsedi: 
- Yakacıktan vaz geçiniz. 
- Adaya gidelim. 

- Hayır, orasını da istemiyo -
rum. 

- Peki, nereye 1ıidelim? 
- Boğaza gidelim u 
- Gidelim. 
Nazif için gidilecek yerin ehem· 

miyeti yoktu. Bedia ile beraber gez 
meıi, kadını kendine ısındırması, 
ona yavaı yavaı tesahüp etmesi 
lazımdı. Onun yegane arzuıu buy
du. Buna muvaffak olacaktı. Emin 
di, kendine güveniyordu. 

Birden ıordu: 
- Boğazı ıever misiniz? 
- Çok severim ... 
- Ben de severim. Esaıen ıizin 

sevdiğiniz bir ıeyi benim ıevme · 
meme imkan var mıdır? 

Bunu evelıi lif olsun diye aöy -
ledi. Fakat o anda, Bedia ile 1ıöz 
göze gelince, bu sözüne kendisi de 
inandı. 

Bedia: 
- Artık çıkalım mı? dedi. 
- Nasıl emrederseniz. 
Çıktılar. Sokakta Bedia geni~ 

bir nef eı aldı: 
- 0v1ır •• Hava ne güzel!. 
Hava ıahiden güzeldi. Yaz ge -

liyordu. Bedia Nazife döndü: 
- Hakkmız var, dedi, insan bu 

havalarda lstanbulun içinde gez • 
mekten 11kılryor. Kimbilir, Yaka. 
cık, Adalar, Boğaz ne güzeldir .. 

Sizinle bu yaz gezeriz. 
- llbet gezeriz Hanımefendi, 

gezeceğiz de. 
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0 günden itibaren, Bedia için 

yeni bir hayat ba,ladı. Ömründe 
sürmemit olduğu bir ömrü ıürü -

• yorau. 

Artık her gün Nazifle beraber 
çıkıyorlardı. lstanbulun yedi te -
peıine varıncıya kadar, her tarafı, 
karıt karıt gezdiler. 

Bedia hüriyetinin zevkini tadı • 
yordu. 

Nazif, Bedianın emrine ima de 
bir sözünden çıkmıyor, ne isterae 
onu yapıyor, kadınm emniyetini, 
her feyden evel emniyetini kazan 
maia çahtıyordu. 

Eveli, genç kadına karıı, mad
di bir arzudan baıka bir fey hi11et 
memitti. Fakat yavat yavaf, bu hiı 
lerine, manevi duygular galebe et 
meğe baıladı. Her gün, Bediada, 
yeni bir meziyet ketfediyor, onun 
ruhuna nüfuz ettikçe; ne bulun -
maz bir kadın olduğunu anlıyor ve 
kadmı kendine bağlamak isterken 
lrendiıi Bediaya bağlanıyordu. 

Filviki Nazif ömründe, Bedia 
ıibi bir kadınla ıörütmemit böy
le ahbap olmamıttı. Nazifin tanı • 
dıjı kadınlar, herkeıin kadmı idi. 

Bir ay sonra, Nazif ümitaizlğe 
kapldı. Bütün samimiyet, doıtlu • 
iuna rağmen, henüz Bediayı iyi 
lanıyamamııtı. Genç kadınm ru ~ 
huna nüfuz etmek iıtedikçe, kadı· 
ilin kalbinde, nüfuz edilmez yer • 
ler oldulunu anlıyordu. Bedia, de
l'İQ bir kadındı. Onu anlamıı, o • 

Yazan ı Mediha MUair 
nunla anlaşmak pek k~lay deiildi, 
kolay da olmıyacaktı. 

Maamafih bu hal de Nazif için 
yeni idi ve bu yenlikten zevk alı • 
yordu. 

Bedia ile rabıtaları, hakiki bir 
arkadathk hududunu aımamıftı. 

Onunla, dağlarda, kırlarda gez· 
mek .. 

Evde oturup piyanoıunu dinle • 
mek .. 

Saatlerce bat bata sohbet etmek 
kitap okumak ... 

itte Nazif, bu yaf& kadar tatma 
mıı olduğu bu zevkleri tadıyor ve 
bunca ıenedir, barlarda, gazinolar 
da, bir takım manaıız kadınlarla 
zaman kaybetmit olduiunu düıü • 
nerek, kendi kendine acıyordu. 

Bedia da hayretteydi. 
Etrafında hürmetkirane dönen, 

arkadatlık hudutlarını aımadan, 
aımak iıtemeden görüten, konu · 
ıan, gülen, eğlenip eğlendiren bu 
adama hayrandı. 

Halbuki o Naziften böyle bir ar· 
kadaılık ümit etmemiıti. Şmdi ar· 
tık, Nazifin doıtluğundan ayrı ka· 
lacak olıa, üzülecek, hatta bed • 
baht olacaktı. 

Bugüne kadar kocumdan bat • 
ka bir erkekle bu kadar sıkıfrkı ol· 
mamıf tı. Fakat bu ııkı f ıkılıkta, 
hiç bir çirkinlik görmediği için de, 
bu doıtluiun devam etmeıini iıti • 
yordu. Esasen Ratide ona miıaldi. 
Halbuki o, Raıide gibi de yapmı • 
yordu. Bir erkek arada§ bulmuş, 

~· alnızl llCtan kurtulmuıtu. 
Bir an Umianın, Montetiarloda 

ı;öylediii sözler hatırına geldi. 
Dudak büktü, omuz ıilkti: 
- · Çocuk! dedi. 

O meı'uttu. Tatlı bir rüyada ya
~ryordu Kendini hülyaya lraplır ~ 
mıttı I-iiılerini artık tahlil ~tmek 
iıtemiyordu. 
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0nu rüyasında yalnız bir ki,i 
uyandırıyordu. O da Nevindi. 

Nf"vın, ıık 11k Bediayı ziyarete· 
diyor, onu e.,de b'!l!abildiği aün • 
ler oturuyorclu ve bazen de, bera • 
her sokağa çıkıyorlardı. latanLu • 
!un fokir mııı.hallelerini dola,ıvor -
lar, muaven~te mühtaç olan ftae -
ieri. kimsesız çocukların isim1eri -
ni, a .. ~resleı İl'İ yazıyorlardı. 

Bu gezinti, haftada bir iki defa 
muhakkak yapılıyordu. 

<Devamı var) ..... ,.......... ..................................... .--.... .. _ 
Konya ffalkevlnde 

K ON YA, 19 (A.A.) -
Halkevinin bütün komitelerinde 
faaliyet pek hararetlidir. Temsil 
komitesi yakında büyük bir müıa
mere verecektir. Evin tarihi dil ve 
edebiyat ıubesi anket itlerile ya • 
kından alakadar olmakta v kartı · 
lıkları Babalık gazetesinde neıre • 
dilmektedir. Şimdiye kadar T. D. 
T. Cemiyetine üç bine yakın fif 
gönderilmittir. 

Mur11hbaslarımız da 
bulunduğu kongre 
Marıilya, 19 (A.A.) - Kadın -

)arın hukuki birliğinin feminist 
günleri meraıimine i,tirak etmek 
üzere buraya gelmit olan Fransrı 
murahbaılarile diier milletler mu 
rahhaıları, belediye dairesinde be
lediye reiıi ile belediye meclisi aza 
ıı tarafmdan kabul edilmittir. 

VAKiT 

D 

D I 
~ı•~mı ııınım~1111mooı•ııoonım 
Yeni 12 kelimenin 
TOrkçe karşılığı ve 

kullanılışları 
1 - iBDA: Yaratıt 
Bu güzel eser örneksiz bir yara

tıştır. 

2 - iBRA: Temizlemek, kur· 
tannak 

Parayı v~rdim borçtan temiz -
lendim. 

Parayı verdim, borçtan kurtul
dum. (İbraname yerine temizlen
me kağıdı denilebilir.) 

3 - iCMAL: Kısalbna, kııa 
kesme 
Şu yazılan al da kısalt yahu! 
Sözünü uzatma kısa kes! 
4-ICRA: Yapma 
Nişan aldı, ateş etti, kurşun he

d~fte yapacağım yaptı. 
5 - iÇTiHAT: Görüf, dütünüt 
Benim görüşüme göre, bu işin 

sonu çıkmaz. 
!mamı azamla imam Hanbeli a,. 

rasında düşünüş farkı vardır. 
6- iDARE: İt baıanna, çevir· 

me 
İş, başaranın; kılıç kuşananın -

dır. 

Şu adam işlerini adamakıllı çe
viriyor. 

7 - iDDiA: Direnme 
Hepsi kendisine itiraz ettiler, 

fakat Ahmet direndi durdu. Niha
yet sözünü kabul ettirdi. 

8 - iDMAN: Alıtkanlrk, 1ıüç 
Bu adam içkiye alışıktır. 
Bu adam küçlüdür. Çünkü güç

çüdür. 
9 - İDRAK: Ermek, obnak, 

anlamak, bulmak 
Başaklar haziranda erer. 
llkbaharda kiraz olur. 
Bunları anla ! 
Yirmi yaşmu buluncrya kadar 

neler çektim. 
10- iHALE: Üzerine bırak. 

mak 
Arttırma neticesinde satın alı

nacak malar Ahmet Efendinin ü
zerinde kaldı. 

11 - iHDAS: Uydurma, çıkar
ma 

Ona inanma her giin bir yalan 
uydurur. 

Durup dunırken hiç yoktan bir 
kavga çıkardı. 

12 - iHRAZ: Elde etmek 
Bu adam bu seneki -edebiyat 

müsabakasında birinciliği elde ~t
ti. 

Mehmet Nurettin 
Beyin bulduğu 

karşılıklar 

Haber - Salık, haber 
Kendisine toplandığımız yeri 

salık verdim. 
Ağam senin kızandan ne haber 
Hadise - olarak (arak eklen

tisi Türkçede yalnız hal rabıtası 
yapmaz. Sar'a manasına g~lcn 

"Tutarak,, kelimesinde olduğu gi
bi birden olan bir işi de yapmağa 
yarar. Buna kıyas ederek olarak 
kelimesini hadiseye karşılık koyu
yorum.) 

Hafıza - Anak (Ak eklentisi 
dilimizde vücut kısımlan için isim 
yapmağa yarar: Dudak, yanak, 
damak gibi. Anmak filini yapan 
bir vücut parçası için de bu anak 
kelimesi kullanılabilir.) 

Saya 
Bilmez, okur sayadan 

• Yunus Emre -
Hikim - Kalgay, buyurgan 
Hakim-Bükü 
Bükü bir bilgidir, 

L 
• 
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Evelkl llstelerde çıkan kelimelerin kar
şılıkları - KadıkUy llsesl mualllmlerlnln 

buldukları karşılıklar 

''Dil anketinin başladığı gün- ı 
denberi K. L. işaretile dil cemiye
tinin gönderdiği kelimelere kar -
şılıklar bulan Kadıköy lisesi hoca
ları (6 - 7 - 8) inci listeye de şu 
karşılıkları bulmuşlardır: 

Hayat geçicidir ... 
Fatih - Elalan 
Atila ünlü Türk elalanlanndan-

dır. 

Fazıl - Yüce 
Ali Bey çok yücedir. 
Fazilet- Yücelik Gadir - Kıyım 

Bana kıyım oldu. 
Gaflet - Dalıınlık 
Dalgınlıktan uyan 
Gaile - Üzüntü 
Galebe - Yenme 
Ganimet - Kazanç, kılıçpayı 
Garaz-? 
Garip - Y &hancı 
Gavamız - İçindekiler 
Gaybubet - incelikler 
Gaybubet - ltiklik 
Gaye-Olkü 
Gıda - Bealeç 
Süt çocukların besleçidir. 
Gma - Doyum, uıanç; yırla-

mak 
Girdap - Surak 
Sandal surağa kapıldı. 
Gurur - Burun 
Atta karın 
Yiğitte burun 

'Ata ıözü 
Günah-Suç 
Oleç (ecel) ku~u kanat açtr ba-

şnnda, 
Ulu Tanrı suçlarımı bağı~la. 
F ahit - Aıırı 
Aşın değerle bir halı sattı. 
Fahri - Gönüllü . 
Birliğimizin gönüllü reisi 
Faide - Yarar 
Bu kitap çok yararlrdır. 
Fail-Yapar 
Bu işin yapan Ahmettir. 
Faiz-Artıç 

Parasının artıcı il~ geçiniyor. 
Fani - Geçici 

Yurt sevgisi en bliY.lik yüc~liK • 
tir. 

Feci - Acıklı 
Acıklı bir ölüm 
Fecir-Tan 
Tan yeri ağırdı. 
Feda - Bağıtlama 

Canımı yurda bağışladım. 
Haber - Sallık 

Ahmet Beyi iyi hekimdir diye 
sağlık verdiler. 
Hidiıe - Olak 
Dünkü olağı duydun mu? 
Hafıza - Tutum 
Sağlam tutumlu olanlar öğren• 

diklerini unutmazlar 
Hakim - Oıtünç 
Hakimiyet - OstünlülC 
üstünlük bodunundur ,(mille-

tindir). 
Hal-
Halis - Öz, ıukatılmamıt 
Oz Türkçe konuşalım. Ben su-

katılmamış Türküm. 
Harika - Şqak 
Türk İnönünde şaşaklar yarattı. 
Haaılit - Verim 
Bugünkü verim tutarı 50 lirayı 

geçti. 
Haua-Yarar 
Durmuş ilaçların yaran tüke· 

nir. 
Habr-

Hatıra - Anınç, anali 
Sözlerimiz anmcnnı tazeledi 
Bu armagan sana anak olsun. 
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Matmazel Şor niçin dönmüş? 
Atinadan aldığımız yeni haber· ! bazı ithamlara maruz kaldığı aöy• 

ler Matmazel Şor ile M. Papaıın lenmittir. 
firarı hldiıeıi etrafmda bugüne M. Papasın lstanbulda bulunan 
kadar aöylenen ve yazılan ıeylerin bazı dostları burada kendisi aley• 
doğruluğunda fÜphe edilmesini i· hinde hakaret imiz netriyatta bu• 
cap ettirecek mahiyettedir. lunanlar aleyhine dava açacağmt 

Çok mevsuk bir membadan ve - ıöylemektedirler. 

rilen malGmat, bazı Atina gazete· Matmazel Şor'un bu neıriyata 

lerinin M. Papaı aleyhinde yaptık ne dereceye kadar ehemmiyet ver 
ları neıriyatın ıadece Matmazel diği ve bu neıriyatm kendiıinin 

Şoru kendiıinden ıoğutmağa ma - Atinadan ayrılıp buraya ılmeıin· 
tuf olduğunu ve hakikatle alikaıı de ne dereceye kadar imil olduiu 
uzak olduğunu bildirmektedir. da meçhuldür. Matmazel Şor, hiç 
Atinanın ciddi ve ağır batlı ga· bir kimıe ile bu meıele etrafmda 

zeteleri, bir kaç ıazetenin yaptığı görütmediği gibi görütmek te iı • 
bu netriyatı tekzip etmiılerdir. E- temiyor. 
ıaıen, M. Papaı aleyhinde yapılan Hususi surette aldığımız haber .. 
netriyatta bile, kendiıinin hiç bir lere göre, Matmazel Şorun f stanbu 
suçtan mahkum olmadığı, yalnız la dönütü büsbütün batka ıebep-

============ lere dayanmaktadır. Evelcede bil· 
Hakimiyet - Kalgaylrk, buyur-

ganlık, buyruk 

Hal - Duruı, biçim, timdik 
Halis - Pürüzıüz, öz, duru 
Harika - Şaımaca 

Haaılit - Gelir, verim 
Ha11a - Ayırtı, haıiyet 

dirmit olduğumuz gibi, bu aebep
lerin Matmazel Şorun babaıile ara 
unda mevcut hukuki vaziyetler • 
den mütevellit olması ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Diğer taraftan, Matmazel Şor 

hakkında sahte pasaportla seyahat 
Suyu topraktan ayıran ayırtı ten dolayı kanuni muamele yapı • 

nedir? lacaktır. 

Hasiyetli şerbet satıyorum. 
Hatır - Gönül 
Gönlümü kırdınız. 
Hatıra - Armağan, annn 
Bir amıağan olarak saklayınız. 
Onun ammıru bu yıl da kutlula-

yarak andık. 

Bundan batka, Matmazel Şorun 
Atinaya kaçıtının daha bir çok ye• 
ni neticeler vermesi ihtimali de 
kuvvetlidir. 



== 

Fransada 
AJman filmleri 

Yugoslavyada idare 
değişikliği bekleniyor 

Krallığın en sadık bendeleri bile dikt~ 
törlük idaresine karşı yüz çevirdilerı 

Berlinde " Tahta haçlar ,. 
menedildi - Pariste HiUeri 
göateren havadis gazeteleri 

ıslıkla karşılanıyor 

P.aris, Mart (Bususi Muhabi · 
nıizden~ - "t F. cevap vermi 
bütün muvaffakıyetle Pariste gös.·' 
terilirken Berlincle "Tahta haç...f 
lar,, menedildi. Fransızları asıl si · 
nirlendiren mesele bu filmin ge 

~n EylUlden beri Almanyanın 

• &ıırrpn 1Cız1ar Ticareti ,. fllminden 

Yugo la\) ndn ah,al ginıkçc daha 
ziyade kanşıyor l lır\'atlar. '\ırpl:ır, ~lo· 
venler :ıra ındaki ayıılık me\illerinin 
actm:ı ından ileri gelen hu 'azi\ eti gbs· 
termck için son zam:ınlarda :h nn aza
sından Superinıı carafınd:ın okunnn bir 
be)anname kllfidir. Filhakika bu znun 
mensup olduğu Hın·at l\lilli grupu bu
j?:ünkü krallıjta s:ıdakatile t:ınınmı , ur. 
Fakat bnh ettiğimiz be~annamc ile bu 
grupun da niha) et Hm at. Sırp ve lo
't'Cn unsurlar :ırasında federalizm ela\ a
sım güdenlere kauldıj:tını ispat etmekte· 
dir. Zira ft)ıtn mccli. inde okunmuş olan 
beyanname) i bütün ~rup azaları da im· 
7.a etmiştir. Bu itibarla mühim bir ve
sika mahiyccini almıs olan hu be, anna· 
meyi kısmen tercüme ederek ~şağıya 
derccdiyoruz: 

"Siyasi ahvalin ve hadisatın 
inkişafı, milli menfaatleri koru
mak ve devlet menfaatlerini ko
laylaştırmak niyetile kanunusani 
1929 tarihli beyannamede ifade 
edilen yatıştırıcı, sağlamlaştırıcı, 
ve bazırhyıcı siyasitin kuvved~n 

- fiile getirilmesine gerek bidayet· 

hemen bütün şehirlerinde halkt 
ı:ağbet görerek aylarca beyaz 
deleri tutmuşken birdenbire 2 
Şubatta Baı~il Mösyö "A. Hit 
ler.,, in bir emrile sansür edil1Jle$İ. • 
diı:.. Parisin ince sinema münek 
liderinden biri bu vak'a Ü'7.P1!'Tft.ıl:ı.t 
uzun bir makale yazmış, kısa 
!ÖY diyor: "Berlinde "Tahta baç-
1'ar,, menedildi. Bu suretle Hitlerin 
Almanyası bölün dünyaya sulhçu 
olduğunu İspat etti. Bu mi.nevi 
harp ilanında ilk kur.şuna yiyenin 
bir Fransız filmi olması çok dik
kat verici bir noktadır.Alman film 
lerine kollarımızı açmanın zama • 

m geçmiftir. Onlal' bize ne türlü 
muamele ediyorlarsa bizde onlara 
0 suretle mukabele etmeliyiz._,, 

Sarışın liızlaT ticareti; hayatın t lise haber verilmiş ve pofıs çokta.o ten beri Ye gerek bilahara ge· 
parlak eşkili zahiriyesinin celbet· şüphelendiği Madam Klug aleyhi- çen zaman zarfında birlikte ça· 
tiği güzel, genç saf kızları menfa· ne takibata başlamıştır. Madam lışan biz Hırvatları dahi, bir 
atlerine a1et eden bir takım sergü- Klug bu suretle elde ettiği 8 kızı taraftan siyaai mahiyette beya· 
zeştçi kimselerin hayatta oynadık· takibattan kurtulmak üzere Berlin natta bulunulduğu, lcararlar alın· 
ları meı'um rolü ve bu zavallıları den kaçırarak Saray Bosna tariki dığı ve mektuplar yazıldığı diğer 
tuzaklarına düıürdükten sonra a- ile Dalmaçya sahilinde Ragozaya taraftan da mavakaa mütabakat 
vuçlarmın içinde tutmak için ne götürür. Yolda, kızlardan birine ve dürüst niyetler noksanile si· 
gibi vesaite müracaat ettiklerini aşık olan bir delikanlı onları takip yasi işlere viisüktan mahrum ve 
gösterir çok calibi alaka bir mev- eder. Bu hararetli aşk yüzünden indi bir mana atfedildiği bir 
zudur. Madam Klug isminde bh·i, çalıştıkları Mulen Rujda keşfelo - zamnoda muayyen bir vaziyet 
safiyetlerinden istifade ettiği kız • nan Madam Klug, kızları beraberi- almnğa r.ıecbur etmektedir. 

Jıte ben muharririn bu son cüm 
lesi üstünde durmak istiyorum. E
ğer F ranaızlar Alman filmlerinin 
gôwterilmesini menetmeğe kalkı • 
§acak olurlarsa Alman sinema sa
nayii bundan adam akıllı mütees· 
5ir olacaktır. "Ufa,,nın vaziyetini 
düıünün, bütün filmlerini iki nüs
ha: Fransızça ve Almanca çeviren 
bu mühim kumpanya çahıma sa -
hasını yarıı ettirmek mecburiyetin 
de kalacaktır. Alman filmlerinin 
&ansız piyasasını naırl sardıkla -
Dm anlatmak için kısa bir zaman 
da gösterilen filmlerin adlarını sa 

ları kendine simsarlık eden ahlak- ne alarak sıvıfır. Fakat genç ile po Yugoslav milli vahdet ve te
sıı; Lipkoviçin delaletile elde et • lisin heyecanlı ve şiddetli takibat mamiyeti noktasından eyit ede, 
mektedir. Bu suretle mekteplerin - neticesinde bunları ele geçirecek - riz ki, 
den kaçan iki güzel ve dilber kızı lerdir. Devletimiz muhtelif bir devlet 
da tuzağına düşürmüştür. Kızların Bu film bu Çarşambadan itiba· teşkilah olup müteaddit tarihi· 
mektepten kaçıp kayboldukları po ren Operada gösterilecek. siyasi kıtlevi ferdiyetlerden mü-

• • 
iKi MES'UT KALP 

)!&Yımı Bravn marka otomobiller acen-ı Madamla kocasının gözü önünde 

rekkeptir, ve Yugoslavlık Sırp, 
Hırvat ve Slovenler gibi üç milli 
imilin müşterek telekkisidir iti 
bunlar da ayrı ayrı milli vasıf
lara malik bulunmaktadırlar. 

Mevcudiyet, sağlamlaşmak ve 
tekemmül şeraiti tabiiyesine gere 
birlik prensibinin bizimki gibi 
mürekkep bir camiaya makul 
bir tarzda ve muvaffakiyetle 

1 tatbiki Hırvat, Sırp ve Slovenler 
arasında birinin diğeri üzerill' 
deki tefevvukunu kabul elmeyeo 
tam bir müsavat esasına istinat 
etmekle kabil olur. 

Yugoslavlık kaziyesinde tari
hi inkişaftan neşet eden mubte· 
1it bır esa!la müstenit olan birlik 
prensıbi yeknasak bir devlet 
te~kiliitına yol açamaz ve aÇ" 
mamalıdır. 

Yugoslav siyasi birliği inkişa• 
fının halen vasıl olduğu mertebe 
itibarile merkeziyetçi devlet teş· 
kilatının tamamiyeti siyasiyeye 
uygun bir şekil olmadığı bida• 
yelten beri sarahatle anlaşıldığı 
gibi bu cihet miJletin muhtelif 
kısımlarını gayrı kabili müoaka· 
şa iradesile de müteaddit kert' 
ler sabit olmuştur. Bu vakıalar1ı 
tecrübeleri ve açıkça izhar olu· 
nan niyetleri t.ammamakta israf 
etmek muhakkak bir muvaffa
kiyetsizliğe isal eder ve al<si 
tesirden başka bir netice hasıl 
etmez. Tam vahdet prensibi 
Federasyon ve muhtariyet vasıf
ları ile geniş muhtariyetlerio 
dahilen teşekkülünü kabul eder. 

Yugoslavya Devletinin dahili 
teşki atı eylül teşkıJitı esasi 
sine göre kati bir mahiyeti baiı 
telakki edilemez. 

Belediye ve banovin (vilayet) 
ferin muhtariyeti, içtimalar ve 
siyasi tesekküller, serbestii mat· 
buat ve usulü intihap gibi ::r.ilt-

redilen veya ruznameye konulan 
meselelerdeki noktai nazar1mıı, 
müsavat ve hakkaniyeti zamio 
olacak ve federatif bir teşekkül 
kaziyesinde ol~cağı veçhile siyasi 
imtiyazları ve iktisadi istismarı 

bertaraf edecek salahiyetlerle 
siyasi • tarihi kitlei ferdiyeleri 
hesaba katarak hemşehrilik ka· 
nununun demokratik prensiple· 
rinin ve siyasi hüriyetlerin tama· 
men tatmini ve dahili te~kilit 
sisteminin en geniş bir mubta· 
riyete istinat ettirilmesidir." 

Oniformaiı genç kızlar. Emil ve taaı olan Bauman, acentayı tefti~e kur etmeğe baılar, hatta pek latif 
Polis hafiyesi, ismini ka;beden a· gelen mal sahibini evine davet e • bulduğu katibeyi Amerikaya gö -
dam! Ham:barg geceleri, kayıktaki der. M. Bravn gelmeden evel, E- türmeğe bile kalkar .. Bir köpek yü 
8 kız, cani, bayıltıcı zehirler, ma- fendi ile Hanım arasında köpeğin zünden içine düştükleri bu müşkUl 
ııi ıtık, güzel Mavi Tuna gizli va· sofrada oturup oturmaması yüzün vaziyetten kurtulmak için Efendi 
zife, Ren nehrinin öte 

1

tarafında den kavga çıkar ve Madam kızıp ile Hanım epey ter dökerler. Niha 
g'Üne§e doğru, kübik palyaço ev· annesine gider. Efendi mal sahibi- yet, iş anlaşılır ve M. Bravn, mem 
~~~eyahati, bir gece :şarkı~ı, pa ne karşı müşkül bir vaziyette ka • nun katibeyi alarak Amerikaya gi 

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

nya luzmn yok ve saire_ hr, ve karısile darğınhlığını anlat- der ... 
F-ransadan Alman hududuna gi- mamak için eve gelmiş olan kati - Bu film perşembe akşamından 

Dokuma fabrikası 1 Konyada iki banka 
KA YSERl, 19 (A.A.) - Doku- K O N Y A, 19 (A.A.) -

ma fabrikasının Kayseride yapıla· lktısat ve Ahali bankaları heyeti 
cağı hakkındaki haber, Kayserili· 

c.en Fransız filmlerinin adedine ge besini karısı diye takdim eder. O itibaren Artistik'te gösterilecek · Jince her h ide leri çok sevindirmiştir. 
a bir senede onu gc- esnada yaptığına nadim olan ka· tir. Ticaret odasında yapılan toplan 

llmumiyeleri mebus Kazım Hüsnü 

Beyin reisliği altında sen~lik top " 

lnntılarını yapmışlardır. mez. Pariste seyircilerin ''Ufa,,nı~ rısı da eve do··ner. Kocası bu sefer l k lı<la, bir şükran armeganı o ma · 
:fi1mleriui halis Fransız filmi imi11. karı•mı kitibe"ı· diye takdime mcc K 1 SA HABERLER I k · ·b· lk lad kl :ı " " üzere fabrika yapı aca yerın pa • Banka muamelelerinin iyi ve 
gı ı a q ı arını gördüm. Si • bur olur. Patron ka-tı.be zannettı·g·ı· """'""'-""ııı'"'""•"•'m•ııımııııı """"""'" "''"'"111""""""""" rasız olarak verilmesi kararlaı:.tırıl ·· .. · · ~ · l lk nemayı~en.Fransız dostlarımın~!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~ § "Serenade de Toselli,, nin :ı duzgun gıttıgı görü müştür. tı • 
- Biz galiba hiç bir zaman sine • fransızca ve almanca iki nüsha o- mııtır. sat bankası yüzde beş temettü da· 
ma tekniğinde Alman ve Amerika ve hatta.... larak filmi yapılacaktır. "'""'"""'""1111'"'""'111•'"mnnmmmıın 11 1111111

"""' 
1111111111111 

""'"' """"' ğıtmaktadır. Ayni banka spor klüp 
ı.;,a_ Yazımı bitirmeden son günler - d · ? M h kk k l d 
.-ra yetitemiyeceğiz- diye keder § Hindenburgun hayatına ait enın · · u a a atın ır. lerine, milli kütüphaneye, Halke" 
lendl.kt-ı·ne !lAILı"t oldum. de hemen bütün sinema salonların Al 1 " J tt M D ld L 

-..a ~" manlar bir film çeviriyor ar. S eanne e ac ona on • vı·ne nakı·t da tahit olduğum bazı nümayişle- yardımlarda bulun • 
Müzik cihetinden, fotoğraf ve . §Gene Almanlar, Versay mua. drada "Kraliçe,, isimli bir film çe-

....L ih et h ı_ rı anlatayım: Havadis gazeteleri vı'recek. muştur. 
~~ n ay sa neye ~onuş ve ses ·· hedesi, dünya harbi, Alman ihti -

f.mda gosteren sinemalarda son Alman 
lara n Alman filmleri Fransız ı·ı· R ' · l" Al mebus seçmeleri, Hitler alayları • a ı, ur un ışga ı ve manyanın 
:filmlen1e mükayese edilemiyecek d l · · ·· t b" nın resmi geçitleri ıslıkla karşıla _ uyanışı evre erını gos eren ır 
mükemmelliktedir. itiraf edeyim H milli film yapıyorlar. 

nıyor. atti. Reisicümhur Hinden 
ki, bu fark ben lstanbulda iken gö b , · . § Polonyada yapılan bı·r mu"'sa • urg un reyını vermek için seçme 
züme tiddetle çarpmıyordu. Zira l b k d 932 · · l sa onuna geldiğini gösteren sahne a a a, 1 senesımn en güze 
bizde gösterilen Fransız filmleri y h f l de seyircilerden birinin yüksek eseri olan " aşasın ürriyet,, i · 
en iyileridir. Fakat Pariste sinema 1 sese: - Buna mutlak voronof a· mi seçilmiıtir. 
salonlarının beyaz perdelerini ay - şısı yapmışlar! dediğini iıittim. § Polonyada yarısı Polonya yarı 
chnlatmaktan ziyade karartan, her Bütün salon halkı bu fikre kah- aı Çek lisanı konuşan sözlü ve 
cihetten bozuk, bir sürü manasız kahalar1a iştirak etti. müşterek bir film yapılacaktır. 
film .g<Wdu1cten sonra fikrimi de - Fena bir tali neticesi "Tahta § Jean Richepin'in "Ökse,, isim 
';;;;dmnnı. 
6 '"'r haçlar,, Amerikada Fransa borcu- li eseri filme alınıyor. 

Ren nehrinin öte tarafından ge- nu vermediği için, Macaristanda § Kış sporlarına ait lsviçrede 
len eserler her defasında bir yeni- da fazla sulhçu olduğu için mene- bir film çevrilmi§. 
rık getirirken, Pariste yapılanlar dilmiıtir. § "Madenin Sesi,, 
~ yederinde sayıyorlar A. Fuat film çevriliyor. Acaba 

isimli bir 
hanıi ma-

§ "Paraya lüzum yok,, diye bi" 
film yapılıyor. Fakat bu film mu
hakkak gene para verilerek sey · 
redilecek olduktan sonra .. 

§ "Vakitsiz baba,, filminde 
Fernand Gravey iki rol oynuyor. 
Bunlar hem baba, hem de oğul 
rolleridir. 

"Richard Arlen,, "Doktor Mo
reau'nun adası,, fiminin başartis
tidir .. Bu artist, "Meşru cinayet,, 
isimli bir film daha yapacaktır. 

1f. Clarck Gablc artist olmadan 
evel bir çok i~ler yapmı§tı. Kendi
sinin bir fabrikada bekçifik yap • 
tığını da öğrendik. 

Tömbeki ekimi 
KONYA, 19 (A.A.) -

Vilayetimizin bazı mıntakaların " 

da verilen müsaade üzerine tönı• 

beki ekilmiştir. Yapılan denemelet 

Aladağ ve Hadım topraklarınd• 

temiz ve nefis tömbeki yetişebile • 

ceğini ortaya koymuştur. Tömbc· 

ki istihsalatı vilayete her sene toP" 

lu bir para getirecektir. 

Ilgın ve Akşehir mıntakalarınd• 
pancar ekimi 'bu sene daha genit 

mikyasta yapılmaktadır. 

•çı 

••••• 
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~20 Mart 1933 

Hanım - Gazete1erde okumadın mı? Fransız nıaliye nazırının 12 milyon 
llçığı vaı mı~. Sen o ıı damcağızı düşün de halınc şükret .• 

E;i~·d;~·Fi'k.;iy~·;;kt;p 
• .... Sana şimdi Erenköyün • 1 kazaya uğrıyan kısmım hava ve 

deki köşkünde sevgili dayımın güneşe maruz bırakmakla ikifaya 
Yanın\la neden her zamanki gibi mecbur idim. 
nıea'ut olamadığımı anlatayım : Erenköyünde t renden indiğim 

zaman başıma gelen kazayı unut
muştum bile... Sevgili Nerminin 
güler yüzü gözümde tütüyordu. 

Akşam yemeği pek tatlı geç.ti .. 
Dayımın anlattığı harp hikaye • 
!erini dinlerken gözüm vaatlC\rla 
dolu olan Nerminin gözündeydi •• 
Dilim dayımla, gözler im onunla 
konuşuyordu: 

VAKiT 

J Sarhoşun abonesi r 
Sokak ortasında yıkıla kakıla 

giderken bir matmazele çarpa • 

rak elindeki çantayı kıran bir sar

hoşu mahkemeye vermişlerdi. Ha

kim onu görünce tanıdı: 

- Gene mi sen geldin?. Geçen 

sefer sarhoşluktan dolayı sana 5 

lira ceza vermiştik.. Bu sefer 10 

lira cezaya çarpılacaksın .. Bir da· 

ha gelirsen cezan 25 lira olacak .. 

Sarhoş bir iki dakika düşün • 
dükten sonra: 

- Reis Bey, dedi, abone olsam 

bana biraz ikram etmez misiniz?. 

ispi.ı-toJu ilaç 
Nadir Efendi fena halde hasta

lanmıştı.. Hararet derecesi 41 e 

kadar çıktığı için ikide bir sayık -
lıyor: 

- Lambo, bir kadeh daha ge -
tir!.. 

Diye haykırıyordu. Kanu niha· 

yet bir doktor getirmeğe mecbur 

oldu.. Doktor Nadir Efendiye iki 

ilac verdi... Birisinin müshil oldu

ğunu diğerinin her gün birer kah· 

ve kaşığı alınacağını içinde az 

miktar ispirto bulunduğunu söy -
ledi ..• 

Nadir Efendi ertesi günü ken -

dinden geçmiş bir halde yatıyor • 

du .. Karısı hemen doktora koştu • 

Kocasının halini anlattı. Doktoı· 

hayretle: 

- Peki müshili alınca biraza· 

çılciı da sonra neden fenalaştı ?. 
Her gün sabahları bir kahve kaşı, 

ğı içilecek ilaçtan hiç almadı mı? 

Karısı: 

- Alamz olur mu doktor bey! 

Dedi .. Hatta içinde ispirto oldu • 

I 

- Senin haline hiç akhm ermedi. Bugün pııraeız ne alınabilir ayol ?. 
- Borç h 

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

Tayyarelerin tehlikesi 
İzzet Efendi gazete okurken 

karısı kahve getirdi .. İzzet Efendi 
şapırdata şapırdata kahvesini içi~ 
yordu. Hanım sordu: 

- Efendi, gazetelerde 
ne yok! .• 

ne var 

İzzet Efendi, tam tatlı hir bahsi 
okurken sorulan bu suale cevap 
vermedi .. Fakat kadın daha yük -
sek sesle: 

yok mu? Biraz da bana anlatsan 
günaha mı girersin?. Kırk ytldır 

sana şunu öğretemedim gitti. Kar
şında eşek başı yok, biraz da beni 
düşn .... 

1zzet Efendi gazeteyi bırakb: 

- Tayyareler de gittikçe tehli· 
keli olmıya başlamış .•• 

Dedi. Karısı sordu: 

- Neden?. 
- Ayol, sade kendin okur, - Tayyarelerde de evlenenler 

kendin dinlersin.. Burada adam çoğalıyor da ondan .. 

Ayda bir, iki ayda bir ancak 
tekrar edebildiğimi bu ziyaretler -
den sonuncusunu yapmak üzere 
ı-ıaydarpaşada vagona kuruldu ·· 
iuın zaman önce herkes yattıktan 
"le dayımla uyku getirecek bahi:s-
1eri kestikten sonra ve onun da o
dasına çekildiğini gördükten son· 
ra sevimli dayızadem Nerminle 
a'.eçireceğimiz tatlı saatleri düşü -
lli.iyordum. 

Birdenbire vagona iriyarı, çar 
§aflı amma peçesiz bir kadm gir -
di. Bir elinde içinde naneden so -
tana kadar her şey bulunan bir 
•epet, diğerinde altı yedi aylık bir 
Çocuk ..•• 

- Seni çapkın, bir aydanberi 
neredeydin?. ğunu öğrenince bütün şişeyi bir • 

den dikti_ 

Tartı farkı 
Karı koca şişmanlıktan pek 

bıkmışlardı.. Ne yapıp yaparak 
zayıflamıya karar verdikleri halde 
kadın tedbirlerini daima yarıda 

bırakıyor .. Onun için gün geçtik· 
çe şişmanhyordu. Kocası: 

iki göz 
Küçük Fevzi ile Nerime haşha

şa vermişler, biribirlerinin öğren • 

diği hadiseleri anlatıyorlardı. 

Fevzi geçen gün annesinin pır lan• 

ta yüzüğünü nasıl kaybettiğini 

bütün tafsilatı ile hikaye ettikten Kendisini vagona dar atmıştı. . 
l' ten kalktı. Kadın bir köşeye yer· 
leşnıeden evvel kendini toplamak 
ii~ere kolundaki çocuğu bana u 
~attı .. Veledi dizimde bir müddet 
ltttmıya mecbur oldum .. Zırlamak 
\i~ereydi. Bir iki hoplattım, fakat 
~en misin hoplatan .• 

Diz1mden bir sıcak su geçti. 
Y eledin sesi de kesildi .. Hemen a
lla.sına iade ettim, fena bir koku 
h.ymıya başlıyan pardesümün 
'ıım:111m111u111ıııın111nı11ttı ııwıııuııuı ıııuıııuııınıımıımıııııı111 11111111wıua111•11n 

- Ben bu kadar yalancı bir 
'clatıılA nasıl anlatırım .. Dütün : Dün 
On-. bir "1an tö;rledim, inanll' gibi 

---~ 

Diyordu ..• 

Yemekten sonra bir saat ya sü
ren ya sürmiyen meclis hana silah1 

ları bırakma konferansından da ~ 

ha uzun sürmüş, daha abes gö . 
rünmüştü .• 

Anası, babası, dadısı çekildik .. 
ten sonra Nerminle ayrılıyormuş 

gibi yaptık ve onun odasında bu -
luştuk .. 

Nerminin aç gözlülüğünü bilir -
sin. Çikolataya bayılır.. Ben de 

her gittikçe bir kutu çikolata götü
rürdüm ona ... 

Hemen kutuyu açtım, iri bir 
parçayı ağzına attı. Fakat atmasi
le: 

- Hayvan! .• 

Diye ağzından çıkarması bir ol· 
du. Şaka ediyor, sandım .. Hayır .. 

Şaka etmiyordu .. Gözlerinden 
ateş püskürüyor. Hiddet ve nef -
retle bakıyordu .. 

lsakın kısmeti 
Davit ve Abraham Şişhane ka· 

rakolu önünde biribirlerine ra;t 

geldiler .. Ellerini sıktılar ve bera

berce yürümiye başladılar. Davit 

şundan bundan bahsederken &1ra 

amcazadeleri lsaka geldi : 

- Davit bizim lsakı yördun 

mu? Ne kısmetli olan kerata ... 

- Neden anladin Abraham? 

- Nasin anlamam. lsak her va-

kit kumar oynar. Amma bir tefa 

bile hile yaptığını kimse yören ol

mamış ..• 

Maznunun mazereti 

- Hanım, gene pilavı ben yok
ken atıştırıyorsun galiba .... 

Dedikçe o reddediyordu .. 

Bir gün kolkola girmelerine im
kan olmadığı için yan yana so • 
kağa çıktılar .. Bir eczahaneden 
geçerlerken tartılmıya karar ver· 
diler.. Kocası üç ay içinde dört 
kilo eksilmekten memnun karısı -
nın tartısını merak ediyordu .. 

Hanım tartıya çıkmca adam . 
cağıza baygınlık gelecekti. Hanım 
üç ay içinde 12 kilo daha artmış 
115 kiloya çıkmıştı .. Yolda kema· 
li kat'iyyetle kocasını temin etti: 

Uzun Atıfı ailesine silah çek - - Bu on iki fark, nezleyim de 
mekten, anasına dayak atmaktan ondandır .... 

ve eziyet etmekten maznun olarak 8 • J 
hakimin huzuruna çıkarmışlardı. ır okanta garsonu 
Uzun Atıfın yaptıkları birer birer Hüseyin Bey yeni açılan bir lo-
anlatılınca hakim sordu: kan taya girip bir masada yerleş -

Henüz elimde olan çikolata ku
tusuna göz attım.. Sap sarı, her -

bat bir renk almıştı.. Keskin bir - Sende hiç kalp ve vicdan 
amonyak kokusu yayıyordu. Va - yok mu?. Bunları yaparken vic -

ti .. Yiyeceği yemekleri ısmarlar -
ken garsonu tamdı: 

- Vay, öteki lokantadan çık 
tın mı?. gonda dizime aldığım veledin if~ 

razatını bir sünger gibi pardesü · 

mün cebindeki bu paketçik em -
mişti ..• 

işte dayımın köşkünden ertesi 
sabah palaspandıras savuşmamm 
sebebi..-

danının sesini duymadın mı?. 

Atıf boynunu bükerek 

kalktı: 

ayağa 

- Hakim bey, vallahi kulağım 

biraz ağır işitir de hiç bir §eY. duy

madım doğrusu-

Garson cevap verdi : 
- Evet efendim, bu lokantanın 

bir iyiliği var.. Öğle ve akşam ye
meklerini de burada yemeğe mec
bur olmıyorum.. Başka bir yerde 
Y,eyip geliyorum . .,. 

sonra: 

- Bilsen Nerime, dedi •. Anne• 

min okadar canı sıkldı ki gözle -

rinden üç damla yaş aktı •• 

Nerime itiraz elti: 

- Üç damla olur mu hiç?. Ma· 

dem ki iki gözü var •. lki damla o

lacak ..• 

llllRıtııııtıınııl'lllllUllftlUUtlllllllllUIJlllldlllllUllblllHlıtUIKIHAIUlflllmll"ıtlflllMlllftwtll 

- Siz se•li sinemayı mı, sessizi mi 

seversiniz ? 

-Karanlık olıwı da hangisi olun• 
olsun. 



VAKiT 

N.8 HARiKULADE AŞK ve MACERA RO lllANI a 
K 1 
Doktor, Ferdiye, Madam Juani· 

ta de Tongaya verilmiş olan uyuş· 
turucu ilaç hakkında, sefire söy -
iediklerini tekrar etti. Ferdi, hun· 
ları defterine kaydettikten sonra: 

- Madamla, dedi, görüşebilir 
miyim?. 

Doktor: 
- Hayır, dedi, tabii şekilde u· 

yanmadan evvel, görüşmeniz doğ· 
ru olmaz .. Zira, asabi bir darbe, 
kendisi için fena tesirler ynpahi • 
lir. 

- Uyanması çok sürer mi zan· 
nediyoraunuz?. 

- Ben kendi hesnbıma ne ka • 
dar uzun oürerse o kadar iyi ola • 
cağını bildiğim için, uzamasını te
menni ediyorum .. 

Ferdi ka§larını çattı: 
- Hiç olmazsa uyurken şöyle 

bir görebilir miyim?. 

Sefir, doktora baktr. Dokto, 
kabul etti: 

- Şu şartla ki, gürültü edip u · 
yandırmamağa dikkat etrneniz iV.· 
zım .. 

- Müsterih olunuz .• 
Mösyö de Tonga, bin bir ihti • 

marnla karısının yatak odasının 
.lapısını açtı.. Üçü birden ayak -
!arının uçlarına basarak içeriye 

irdiler .. Bu tedbire ihtiyaç yok -
LU, zira, yerlerde kalın halılar, yü· 
rürken ses çıkmasına mani oluyor· 
lardt,. 

Güzel kadın cl'an uyuyordu .. 
Ferdi yatağa yaklaştı, bu güzel, 
fakat mustarip çehreyi lieyretti ... 
Rengi solmuş oian bu yüzde, 
mermer bir br.şm eıır.leti vardı. A
ğız mükemmeldi. .Burun nsil bir 
bur:undu .. Kirpikler o lcadar uzun· 
du ki, yatagınm ba') ucunda yn 
nan küçük bir lambanın ziyası ile, 
uözlerinin ~ltınc!a gölaeler yapı • 
yordu .. 

F erdı, kadının alnınıı uzun u · 

zun baktı .. Bu alnın içinde ne es · 
rar vardı?. Zira, muhakkak ki bu 
işin içinde büyül~ sırlar vardı ve 
bu l<adın, onlnra vakıf olmuştu .. 
Juanita, her h ide, Pcrepalastaki 
balodan, bir uşk macerası pef in • 
de giderek kaybolmamıştı .. Yara· 
dılışı "e milliyeti itibarile haris 
olmaldn beraber, Juanitanın a_şı -
kı olarak hiç kimse yoktu, iyi bi: 
zevceydi. Selma Hanım için de 
ileri ı;ürülen ani bir hafıza gaybu· 
beti ihtimali de olamazdı. Bina 
enaleyh .• 

Doktor, sefire iğilmiş, kulağı .. 
na f ısıldıyarak tembih ediyordu: 

- Perdeleri, uyanana kadar, 
hatta uyandıktan sonra da açma · 
tnnlar •• 

Ferdi, bu fısıltılarla :;ilkindi .. 
Yavaşça yanlarımı sokularak rnr 
du: 

- Bu sabah gazetelerini oku
dunuz mu?. 

- Hayır! .• 

- O halde haber vereyim .. 
Tam karınızı size kaçırıldığı gibi 
esrarengiz bir surette iacle ettik -
leri dakikada .. Fakat daha iyisi a· 
lınız da okuyunuz ... 

' Sefirle doktor, şaşkın şa§kın 

bakıyorlardı .. Ferdi devam etti: 
- ••••• dakikada, Darülbe · 

dayiden Selma Hanım ortadan 
kayboluyordu. 

O aralık, Juanita'nın yatağın

Cla titredeği ve sanki, haylura · 
cakmış gibi ağzının açıldığı, fa • 
kat hemen kapandığı görüldü. 
Fakat uyumakta devam ediyordu. 
Doktor: 

-
Nakleden - fa. 

s 
l'.leşhur casus yeni 
mac~ralar peş nde ! 

- Görüyor musunuz, diye fı • İngilterenin meşhur casusu mi • 
sıldo.dı, uyurken bile rahatsız olu· rnlay Lavrens senelrdenberi 
yor... "Shaw,, namı altında lngiltert: 

- Juanita'nm yaptığı bir ha - tayyare kuvvetlerinde nefer ola • 
reketle, yorganın bir kısmı açıl . rak çalışıyordu. Bir kaç sene evel 
mış, genç kadının göğsü meydana onun (Hindistan • Efganistan) sı
çıkmıştı.. mrı üzerinde bulunduğu ve orad~. 

Doktor, onun soyularak yatağa bir takım fırıldaklar çevirdiği anl!! 
yatırılmasını istemişti .. Bunun i • .ılmış, oradan İngiltcreye alınmış 
çin genç kadın çıplaktı.. h. Lavrens, son günlerde tayyare-

Sefir ~ ıösyö de Tonga, bir elin· cilik hizmetinden çekilmek istedi· 
de Ferdiden aldığı gazetede, karı· ğini bildirmiş ve istifn~ını vermiş
sının üstünü örtmek için ilerledi, lir. Tayyare nezareti onun isti· 
yorgam örtmek üzere gazeteyi ya- fasını tetkik etmektedir. Göze çar 
tağın ha~ ucundaki masaya koy • pan mühim bir nokta Lavrensin is 
du ve usulca yorganı çekerek ört- istifasına sebep göstermemesidir. 
tü. Sonra, doktorla Ferdiyi alarak Londranın Deyliekspres muhar· 
dışarı çıktı .. Ancak, gazeteyi içe· rirlerinden biri Lavrensi nörerek 
ride unuttuğunu 0 znmc.n f arket • itti fası hakkında malumat iste -

ti ... 
- Neyse, dedi, tekrar içeri gi 

rip onu rahatsız etmektense, bir 
tane daha aldırırız .. Fakat siz bi-
ze nnlatamaz mısınız?. 

Ferdi cevap verdi: 
-Verebilirim ammn, şimdi ga

zetede bütün tafsilat ile okursu • 
nuz, benim vaktim yok.. Derhal 
müdüriyete dönmem lazım. Yal -
nız gitmeden evvel, sizden, ma
dam de Tonganın kaçırılışı hak ~ 
kında biraz malumat almak ister • 
dim. 

Doktor sordu: 
- Siz Madam de T onga'nın ka 

çırıldığını mı zannediyorsunuz ? . 
- Hayır, bir şey zannetmiyo • 

rum. Y almz, hakikati öğrenene 
kadar.. Ve bu kayboluşa başka 
bir mana veremediBim için, öyle 
f.Ö~emiş bulundum .• 

F crdı, cebinden bir not defteri 
çıkararak: 

- Şimdi, dedi, o zamanlar si
zin şoförünüz olan, Süleymanm 
ifadesini hülıica edeceğim. O za • 
man not etmiçtim.. ilakınız, bir 
eksik yeri falan varsa tamarnlıya· 
hm •.• 

Sefir, Ferdi ye yer göstererek: 

- Hay, hay, dedi, sizi dinliyo· 
rum ... 

- Evvelii şu noktayı tavzih e -
delim. Madam de Tonga harciye 
vekilinin verdiği bnlo batlarken 
rahattıızlığından bahsederek eve 
dönmek istedi, decil mi?. 

- Evet .... 

- Siz de, ziyafette mernsim iti· 
barile en başta bulunmak ve ve 
Mile konuşmak mecburiyetinde 
de olduğunuz için, kendisinin yal
nız dönmesini söylediniz değil 

" ? mı .. 

- Evet.. 

- Madam de Tonga, başkati -
binizlc hapıya kadar gitti, otomo · 
bile bindi değil mi?. 

- Evet ... 

- İtle hadise burada ba§lıyor. 
Şoförünüze nazaran, otomobil 
Perapalastan ayrıldı, T epebaşın · 
dan, Galatnsarnya çıktı, Taksim!' 
~elirken, büyük Kabristan sokağı 
başında, madam şoföre durmasını 
bu sokaktan, Sıraselvilere yürüye· 
rek gideceğini, ba,ı ağırdığı için 
hava almak istediğini söyledi. O 
zam:ı, şoför, hu sokağın karanlık 

ve tenha oluşundan bahaederel<, 
bu arzunun pek yerinde olmadığı· 
nı söyledi.. Madam kabul etti ve 
böylece, otomobille evin kapısına 
kadar geldi .. Orada, madam indi, 
evin kapısını, çantasından çık~r -
dığı anahtarla açtı ve içeri girdi . 
O akşam, geç. geleceğiniz için, 
hizmetçilere sizi beklemeleri için 

miş, Lavrens istifasını gizli tut · 
mak istiyerek böyle bir feyden 
haberi olmadığını, kendisinin he· 
nüz vazifesine devam ettiğini, va· 
~ifeyi terkettikten sonrn serbc::st 
serbest konuşabileceğini, henüz 
ilerisi hakkında bir karar vermedi
ğini, bir şey söyliyemiyeceğini an • 
latmıştır. 

Miralay Lavrens 1927 senesinde 
adını değiştirmi§ ve Shaw adını 
takmıştı. Kendiı;i halihazırda kırk 

be~ yaşındadır. 

Lavrensin umumi harp günle· 
ı·indeki sergüzeştlerini herkes bi
lir. Lavrens o zaman Arapları ba· 
şma toplıyarak onları Osmanlı dev 
Jeti aleyhinde harekete geçirmiş, 

onların batındn Şama girmişti. 
Umumi harpten sonra Lavrens, 

Roı:ıs namı e.ltmda ayyare kuvvet 
)erine iltihak etmiş . .Fakat hüviye 
ti kolaylıkla ke~folunduğu için bu 
adını da değiştirmiş ve Shaw iımi 
ni ıeçmişti. , 

Lavrens tayyare kolunda tam 
yedi senedenberi hizmet etmekte 
ve nefer olarak kalmayı tercih et
mekte idi. Rütbesini terfi için vu· 
ku bulan teklifleri reddetmiştir. 

Lavrensin hizmet müddeti önü -
müzdeki yaz mevsiminde nihaye~ 
bulmaktadır. Kendisinin tayyare· 
cilikten çıkarak yeni maceralar pc 

şinde ko~mlt-51 be!deniyor. 

1 III li nferans 
Kadınlar birli~ince tertip edilen 

konf eramılardan be§ İncisi hukuk 
fakültesi müderri lerinden Ahmet 
Retit Bey tarafından dün Halkc -
vinde verilmi9tir. 

Ahmet Retit Bey, milletler ce · 
miyetinin insanı yollarda ve bilh~fl 
sa lcadın ve çocukların himayesi 
yolundaki çalışmasından bahset -
miştir. Konferanchın sonra İrfan 
Hanım ile Şekip Memduh ve Ad -
nan Hilmi Beyler taraf mdan gü • 
zel bir alaturlrn kontcr verilmiş -
tir. Dün Halkevinin konferans sa· 
lonu tamamen hanımlarla dolmu!: 
tu. 

Halkevinde bugün ı;aat altıda 
darülfünün müderrislerinden lsma 
il Hakkı Bey tarafından eençlik ve 
cemiyet mevzulu bir konferans ve 
ı·ilccektir. I"'onfernns tıp talebe cc 
miyeti tertip etmiştir. Herkes;n 
~erbestçe girebileceği bu honf\! -
rans nliıkalı olacaktır. 

tembih etmiştiniz değil mi?. 

- Evet .... 
- Sonm, şoför, işi bittiği için, 

tekrar PerapalA sa dönmüştü. 
- Evet.. Karımın gidişinden 

on beş dakika sonra, ~oför dön -
düğünü bana haber verdirmişti. 

(l>euımı \Dr) 
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üs ümanları sıl ,, 

iyan ett · er ve ediyor ? 
o 

Muharrirleri : Mu ittin Abdurrahman ve ft1ecdu• Sait 

Peskapos Linton beni müslü - lerdir. Bu kabil bir çok müşahc • ııı· 
mandan dönme bir anne ve bir deleri olan bir zatın delillerindcJl du 
kıza takdim etti. Bunların ikisini 
de hıriotiyan oldukları ic;in koca -
ları boşamış. Küçüğün ltoca::n altı 
ya!ındaki kızını almış. Ona müs
lüman dunları okutuyormuş. Fa • 
kııt çocuk hala hıristiyan olduğu • 
O'.J ;ddia ediyormuş.,, 

Bütün bunları olrnchıktan son -
ra şöyle bir dü')üncenin hatıra 

uelmesi pek muhtemeldir: Bu n -

damlnrda lmmşu memleketlerde • 
ki faaliyet ve bu muvaffakiyetleri 
kendi raporlarile sabit fakat Tür -
kiyeye gelince burada hic:: ~üphe -
siz bu kadar aleni ve ki.lntahç.a ça -
lışamazlaı-. Zira memlehetimizde 
dini tedrisat kat'iyyen memnu ol • 
cluğu gibi bu gibi müesseselerde 
hükumetimiz tarafından gayet sı -
ikı kontrol ve takyitlere tabidirler. 
Hatta bu takyit çenberinin sene -
ler geçtikçe darlattığı da iddia o -
lunabilir. llk nazcrda gayet ma · 
kul gibi görünen bu mütalealar ne 
yazıktır ki, hakikate hiç te uygun 
değildir. 

(Missionary Herald) namile 
ne,redilen aylık bir misyöner mec· 
muasmm lslam dünyasına hasret • 
tiği bir sayısının mukaddemesin -
de aynen tunlar yazılıdır: (Kanu
nusani 1926 Sayıfa 329) 

"Bu sayımız umumiyetle müs -
lüman ölkelerine yapılan liıris i • 
yanlık propağandasına ait maka • 
leler, mektuplar, resimler ve na • 
killere tahsis edilmittir. Önümüz -
.deki son habar lalam alemi ve hı -
ristiyanhk dünyasının o:ıo. karşı 
vazifeleri kursuna devam edecek 
okuyucularımız için istifadeli ol
masını temenni ettiğimiz muhte -
viyatının mühim bir kısım itiha • 
rile Türkiye hakkında olması se -
bepsiz değildir. Bu diyarda hu -
ausi fırsatlarla karşıla,tığımız gi -
bi mektep ve içtimai hizmetleri -
miz de ancak burilda takdire maz
har olmaktadır. 

"Türkiyede miıyönerlerin hu • 
susi fırsatlarla karşılaştığını,, kay • 
deden bu ibareden ıonra ay • 

ni &ayının 353 üncü sayıf asında 
"Başka bir §ey okumazsam:: dahi 
bunu okuyunuz,, başlığı altında 
"ihtilal icinde İslam iıle::ni,, isim • 
1i Wilso; Ce.sh'ın ~u ye.zıları var • 

dır: 

"Türkiycye gelince o da yeni • 
sini inşa maksadilc kendi evini 
kendi yıkmaktadır. Her hangi bir 
e::nebi müdahalesine karşı çok 
hassas ohm bu memleket hıristi • 
yan misyönerliğinden ,üphelen -
mektetlir. Maamaf ih bugünkü 
Türk münevverleri mazidel<i mis -
yöner tahıil ve terbiyesine pek çok 
borçludurlar. Bugün mevcudiye -
tini gördüğümüz lrnrşılığm er 
geç yatışacağı, daha geniş bir hür· 
riyet mefhumu altmda tahsilin ar· 

tacacı uc terakki arzusile hıristi · 
yan misyönerlerinin bugün karşı • 
laştıldarı manilerin zail olacağı 

muhakkaktır. Bu suretle naırlar · 
ca hıristiyan imanına karşı konu -
lan ve muakip!eri katledilen bu 
ülkede yeni bit· cün doğacaktır. 

"Bugün telmizlerimizin mik -
tarının gittikçe arttığı görülmekte
dir. Bu adamlar hayatta İsa va • 
sıtasilc yeni ümit bulmuş kimse -

birisini nakledelim.,, b 
Bu bsımd:ı Or:-nnnlı hükume ' 

ti p~~alarmdan birilc eörüşen b't ~d' 
misyöner o zatın incile B!İnn ol ' 
du:unu öğ'rcniyor. Kitabı mukad • b 
de:; hakkında mübahasade bulu' 1 

nu;•,.rl.:ıı-. Pr.şa kendisi gibi clah:ı !ı:ıe 
bir cok kim~elerin İncil ile ülfet' kQ 
leri -olduğunu tiöylüyor. Bir l;nÇ bir 
aün nonra bir c;c:, müslüman ka · 

1 

dın!arı ela İncili okuduklarını ,•e 'Fi 
ona iman ettiklerini gelip il·rar e • )o 
diyorlar. C\ 

Muharrir söziine devamla §tl lıı 
mütaleaları ilave ediyor: ~~ 

"Cümhuriyet henüz pek ge:rı1 hılı 
olduğu için istikbali hakkında bir der 

·· 1 "1 f · ı b · • lr §ey soy enemez. n aama ı 1 u ıs ltr 
tikbal ne oiursa olsun şu son se • ltı 
nelerin tahsil ve terbiyesinin kay· de 
bolmaaı imkanı;ızdır. Millet daho ş? 
geniş bir hürriyete yürümek mec· t'l 

b · · d d. B h l . T'' ı· tr urıyetır:. e ır. u a ıse ur • ~ 
tebaasını kendilerine din intiha • ltı 
hında, yani istedikleri takdirde ~ u 
Hiristiyan olmakta serbest hıra • ~: 
kacaktır.,, a. 

Bundan başlta gene Missionari ltı a 
Hernld'm 1926 Şubat cayısının 45 )eo 
inci sayfasında lstanbulda bir kaÇ 11~1!. 
gün kalan Bislıop Rennie Macin • lin 
neı isimli Kudüs misyonerlerindeO 
birisinin Türkiyede cereyan ederı al 
sen c et;i P !i e clen fcvl iade ~la 
hayran olclueu yazılıdır. Ona göre ~Ilı 
Türkiye bir intikal clevı-esindedir· lıaa. 

Bu halin misyonerler için büyii1' \rt 
• 1 

bir fırsat olduğunu söyliyen bu ll' ınu 

dam Amerikan misyonerinin bıı· de 
gün her zamandan daha kolaylık Ve, 
la Türkün kalbine nüfuz edebile • itti 
ceğini ilave ediyor. Ayni mecmu· ~! 
anın Kanunusani 1926 sayısınıJ1 l~tı 

On altıncı sayfasında (Niçin Tür· U 
kiyede kalıyoruz) serlevhalı Lor' he,Ca 
rin A. Shephard'in uzun bir maka' 
lesinden de şu cümleleri iktibnf 
etmeden geçemiyeceğiz: 

"Bir çok misyonerler başka sn• 
halarda cazibeli vazifeler bulduk• 
lari halele hepsi Türkiyede kalma' 
ğa knt'iyyen karar vermişlerdir· 

Bugünkü vaziyetin hepimizin hır 
rada kalarak bu memleket ahali • 
sine hizmet etmemizi icap ettirdi· 
ğine kaniiz. Bu kanaatimiz ıathi 
bir nikbinlik veya kaybedilmit bit 
davaya körü körüne hasrı nefsiı1 
neticesi değildir. Şahsi menfaşt 
telıiklcileri ile de hiç alakası yok· 
tur. Bu kanaat bugünkü vaziyeti-' 
ari.: amik tetkikine ve Türkiyede 
senelerce yaşr.mış bir çok kimsele' 
rin. olgun muhakemelerine istinat 

etmektedir.,, 
"Türkiycdeki mi&yonerler hat • 

kın kendilerine karşı gösterdiği ıe· 
veccüh ve yapmağa calıştıkları iş' 
lerden dolayı ümitvardırlar.,, 

"Son iki sene zarfında Türk hil" 
kumetinin balı l itikatları ve ta as· 
subu yıkma aiyaııetini müşahecfe 
etmekle ümitvc:.rız.,. 

"Mahreklerim · zin temb oldıı ' 
ğunu bildiğimizden dolayı, iô'i 
kiyede misyonerlerin müstakbe 
mesailerinden ümitvanz.,, 

"Biz orada İsayı öyle bir tarı· 
da temsil ve ta!ivir icin bulunuY~; 
ı uz ki Türkiye nhf.\lisi r.kilane bt 

a• 
muhakeme ile onu kabul veY1' 
demi kabulde muhtar ola~ktır·,; 

( Uc\'anıı ,-nr 



erbest lrlandanın yeıii 
hükômeti ve fırkalar 

s-

r? 
lrlanda ile imparatorluk ve cenubi 

irfanda münasebetleri 
Sa it 

.. Jurnal dö Jenevde gördüğü-
ahc • 'Uı §U makaleyi ehemmiyetli bul

l!fuınuzdan alıyonız: 
24 Kanunusani umumi intiha

~:~it a ıeçilen ve 8 Subatta <lavct 
ilen Dail meclisi idareyi M. de 

t ol• ll era'ya vermittir. 
J<ad • 1) e Valera 1932 §ub~t intiha· 

danberi ba§vekil olmasına rağ
taı bu sefer serbest f rlanda hü -
. etinin idaresini ele alan yeni 
l' hükUmettir. 

ka • .,~ilhakika bugüne gelene kadar 
111 > ıanna Fail,, yani kader §anpi · 

r e • 0llları 153 kişilik bir medis e an
~ 72 kişi idiler ve M. de Valera 

a t11 ~k küçük İ§Çİ grupunun vere -
~~i reylerle eksel'iyet temin ede 

e~v ~rdi. Bu grupun da l:cndisine 
bıt "-.. ~aman rey vereceği pek o ke
is' emin değildi. Halbuki de Va-
se: ~ a.iy.asi gayelerini temin edebil· 
aY ~ k ıçın, memleketi doğrudan 

ah• Ş~ruya temsil etmek İ5tiyordu. 
ee· ti,.'-di kat'i ekseriyeti elde ctmiç

ür" l'e İ!çilerin sekiz reyini de ka
ha· 'ı§br. Halbulı:i Coegra.ve'ın 
irde 11halefet parti~inin yalnız 48 

h'uıu vardır ve müstakillcrden 
~ d~kuz rey almaktadırlar. Zi • 

afi atçıler yerine Frar..k Mac Der
ot tarafından tesis edilmif olan 

ka' >tni merkez fırka11 ise kendi ba -
""- b" • k" ...]_ • in - . ır ııyaıet ta ıp elme"A nıye· 

dell ilde olduğunu gösteriyor. 
İrlr..ndada, siya!ii ayrılrldar, fır· 

alana 1921 de İngiltere yapılmıt 
•n muahedeye kartı aldrkları 
•ıiyetle tebellür eder. Fakat ik-

ülı adt ıebeplerin tesiri de gittikçe 
'rtıyor. Siyasi noktai nazardan 
~ll!ıa)efet partisi ıadece "muahe· 
V,e Partisi,, değildir. Bu grupa, 
. ~inister milliyetperverliği ve 
lttıhatçılığı fırkasından geri kal
~ elanlar da ilf hak et.miıtir, ve 
. laa.di noktai nazardan, büyük 
~et ve mali i~ler, lngiltereye 

tvanat ihrac:ıt edenler bu gru
~ istinat ediyorlar. Bu fırkanın 
~urları bütün dünya memleket· 
~de hükOmct siyaseti noktai 
~Fından muhaf az:ıkar olanlar

il te§el,kül etmi§tİr. 
Finna Fail fırkasına Cümhuri · 

>et fırkası denilmektedir. Yalnız 
~11 nazarı dikkate almak lAzım· 
'"«t' ki Cümhuriyetçi demek lrlan· 
~a, hükumet şeklinin cümhuri
~ olması demekten daha ziyade, 
d' ~ kendi hükumet tarzını, ken 
~ı tayin etmesi demektir. Bu fır
d )'~ maddi menf antlerden ziya
~ •ıyasi birer gaye güden kimse
~ dahildir. Fakat bu fırkada ya· 

e' ~'t. Yavaf, Cosgrave'ın fırka.ııı gİ· 
al " •lrtısadi tesirler altında kaldı 

~ llluhalefetten daha fazla olarak 
• ~~-llıilll iktısatçılık tesis etti. Cu · 
,~an Gaedheal lrlandanın re· 
~n İngiltere ile iyi münase
"'- e bulunmasına bağlı olduğu • 
n törüyor. Halbuki cümhuriyet· 

, ~et, lngiltere ile münasebata e· 

1 ı_.. "'11ıiyet vermekle beraber, lr-
\• danın esas olarak kendisine 

• ~it bir iktısat yaratmasını isti • 
~ar. Bu fırkada evveli, ziraat· 
~ Y~. Bunların istikbali hay -
' t ıhracatındadır. Scnra bir 
\i 1111 sanayiciler ve tüccarlar var 

, li' lrlandanın iktııaden kendi ih
t ~lannı tatmin edeceği fikrini 
• ~111 etmtı1erdir. ~onra milli ik -

....._"•irim ve devletçiliğin bütün 
~lelıet çocuklarına it tedarik 

edebileceğine inanan ameleler var. 
Nihayet, vaziyet tamamen ay

dınlandığı takdirde kendilerine 
bir hattı hareket tayin edecek 
genç politikacılar etrafına toplan
mıt bazı müstahsiller de gruplar 
tetkil ediyorlar. 

lrlandada bir çok memleketler
de olduğu gibi siyasi milis kıtaa
tı var. Riak Republican Army 
cümhuriyetin kuvvetini teıkil edi· 
yor. Bu kuvvet genç partizanların 
etraf;:nda gruplar haline gelmiştir. 
Bu gençler askeri terbiyelerine 
rağmen ağabeylerinin yaptıkları 
harpleri yeniden yafatmak iste
miyorlar. Bu kuvvete karşı muha
lefet tarafından teşkil edil mit olan 
Anny Camarades'ler cümhuriyet· 
~iter kadar iyi teıekül etmi,e ben
zemiyorlar, onlar kadar kuvvetli 
değiller. Bununla beraber, iki 
kuvvet arasında mücadele ihtima· 
li her zaman vardır. Fakat son in
tihabatta Jandarma kuvvetlerinin 
sükunu muhafazaya muktedir ol • 
duğunu görmekle memleket em -
niyet içindedir. 

De Valera kabinesinin istinat 
edebileceği ve kartııında bulaca -
ğı unsurlar bunlardır .. Günün me· 
melelerinden en mühimmi ise kra
la sadakat yeminidir. Toplanır top 
lanmaz yeni meclis bu meclisi 49 
reye kartı 75 reyle kaldınnıttır. 

yemini ayan meclisi vaktile ka
bul etmitti amma bu meclisin hük
mü timdi kalmamııtır. 

Şimdi parlamento ıenelik te • 
diyat meselelerile uiraıacak. Bu 
meıele §udur. 1902 senesinde in • 
gittere çifçilere, arazilerini satın 

alabilmek için istikrazda bulun·
muftu ve her sene 4 milyon İngi
liz lirası taksite bağlamıttı. Bun -
dan batka İrlanda senede bir mil
yon kadar tamirat, tekaüdiye gibi 
para verir. lrlandahların hazan 
"Harp borçlan,, dedikleri bu borç 
lar muahedede yoktur amma, mec. 
lis tarafından tasdik edilmemiı 
ve 1926 dn yapılmıt bir anlasma 
neticesinde mevcuttur. lrla~da 
hükumeti bu anla§mayı tanımıyor 
ve taksitlerin tediyesini tehir edi
yor. İngiltere, bu taksit bitene ka
dar alınmak üzere lrlanda emtea
sı üzerine bir vergi koydu. Buna 1 
mukabil İrlanda da lngiliz malla
rını gümrüğe tabi tuttu. Bu tarife 
mi.icadelesi fena bir şekil alıyor. 
Fakat bu fenalık sadece hayvanat 
ihracatçıları içindir. Buna muka
bil, tarifelerin memlekette yeni 
sanayiin doğmasına yardım ede· 
ceğine inananlar var. 

Geriye, lrlanda ile imparator -
luk ve serbe$l hükUmetle cenubi 
lrlanda münasebetleri meselesi 
kalıyor. Bunlar gayet mühim me
selelerdir. Yalnız ehemmiyetleri, 
bu meıselelerin de Valerıı kabine:ıi 
tarafından olsun, muhaliflerin ka
binesi olsun, lcal'i ve ani surette 
hallini tehir ettirecek mahiyette -
dir. Diğer taraftan, tariht sebep· 
lerden dolayı, İrlanda, İngiltere 
imparatorluğu haricinde Yll§amak 
istiyorsa, kendi tcpraklarırun hür
riyet ve vahdetini de temin etmek 
istiyor, ve bu meselelerden birisi
nin halli, ötekinin de hatline se
bep olabileceğini tahmin etmek 
hiç te sa~a olmaz. 

Y.M.GOLBET 
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Kayserinin canlanması Aydında 
için ne yapmak lizım? 
iktısat vekiline verilen raporda 

neler isteniliyor ? 
Kayseri, (VAKiT) - lkhsat l 

vekili Celal Beyin buraya gelip 
gidişi memleketin sanayi ve ti
caret hayatında yeni bir hare· 
ket ve uyamkl ğa sebep oldu. 

Celal B., burada iken Kayse
rinin ileride büyük ve mamur 
bir sanayi şehri olacağını ümit 
ettiğini söylemişti. Celal B. bu
rada iken muhtelif tetkikleri 
arasında yeni açılacak mensucat 
fabrikasının yerini, tayyare fab
ri~asmı, iş bankasını, müzeyi, 
iplik fabrikasını, şelaleleri, elek
trik fabrikasını gezmiş, toprağın 
pancar yetiştirmedeki kabiliye
tinden bahsederek bir şeker 
fabrikası a çılruasına istiyenlere 
bu temenniyi nazarı itibara ala· 
cağını söylemiş, dibağlarm yap· 
takları güzel deri nümunelerini 
beğenmişti. Celal B. , eJektrık . 
fabrikasına ziyareti sırasında da 
henüz mali vaziydini düzelteme· 
miş olan bu şirketin hisse se
netlerinin dörtte üçünün ikhıat 
vekaletine sahlmasını, bunun 
müzakeresi için de Ankaraya bir 
heyet gönderilmesini ıöylemiıtir. 

Kayseri ticaret odası, mem· 
leketin ıktısadi vaziyetinden bah
seden, eski zamanla yeniyi n.u
kayese eden, dilekleri bildiren 
uzun bir raporu i4lbaat vekiline 
takdim etmiıtir. 

Raporda, Türkiyede münha
sıran Develi kazamızda yetişen 
ve senede yarım milyon lira ge
tiren ''Kitre,, ile - bugün müs· 
tahsilin elinde üç mi yon lirahk 
kitre bu'uuuyor - satışı çok dü
şen kilimlerin tak~sa tabi tu· 
lulması rica edilmiştir. 

KaJ serinin dilekleri Vilayet 
idari hududunun iktisadi hududa 
f eşmilini temin ederek Ürküp, 
Avanos, Eoğulıyan ve Şarkışla 
kazalarrnm hiç olmazsa "Geme
rek., nahiyesinin ticari ve ikti· 
sadi muamelat itibarile Kayse· 
riye raptı elzem olc:uğu; açılma
sı kararlaştırılan pamuklu men· 
sucat fabrikası için biran evel 
faaliyete geçilmcs·; pancar istih
saline elverişli olan bu mıntakada 
bir şeker fabrikası açılması gibi 
üç mühim noktada toplanabilir. 

Hı:kikaten Ka~seri fabrika'ar 

Bahailik 

memleketi olmadık~a, istikbali 
meçhul ve karanlıktır. B6yük 
sanayi kurulursa borası mftkem· 
mel inkişafa namutlir. Vaktile 
dokuz on villyetin i•'ek bir 
pararı olan K11vı!ri merkezinde 
mesut ve müreffeh 75 bin vatan· 
daş yaşarken bugün nüfusu 40 
bine düşmllştür. Umumi harp ve 
buhran bir çok sanatları s6n· 
dürmüştür. Harpten evelki 30 
bine yaklaşan halı tezglbı adedi 
2500 e kadar düşmüşken halı
ların talcasa tAbi tutulmasiİe bu 
mıktar ıimdilik dört bine çık· 
mıştır. Genç kııluın ve dabo 
ziyade dul kadınların çalıthldırı 
halıcılık onbin kişinin geçim 
vasıtasıdır. 

Kayserinin kesesine para ge· 
tiren ihracattan biri olan pastır
macıhk da yarıya di!şmüttOr. 
Evvelce 25 bin inek kesilirken 
bu mıktar yedi bine kadar inmit 
ise de iki ıenedir tekrar 13 bini 
bulmakfadır. 

Merkez ve mülbalcatta iptidai 
vesaitle pamuklu mensucat ya
pan binden fazla el teıgabı 
vardır. Bunlarda iki bin kişi 
çalışmal<tadır. Dokunan beyaz 
bezler, kadın ve yatak çarşaflara 
so!ra talumları klmileo viliyet 
dabaJiade aarfolmaktadır. Evelce 
mahvolan bu aan'at glmrOk 
tahditleri sayesinde bir iki sene
ne tekrar canlanmıştır. 

Toros silsilesinin Kayseri • 
Adana hududunu teşkil eden 
lnsımlardaki uKaraşı,, demir 
madeni ile buna on kilometre 
mesafedeki kömür • ve kurıun 
havzaları i'letilirae burada iş 
hayatı batlar; aksi takdirde üç 
ıimendifer battı ile Akdenize •e 
Karadenize bağlanmıı olmasına 
rağm~n orta Anadolunun bu 
mühim merkeıi dağılmak tebli· 
kesi g6slerir ve bet oa bin 
nüfuslu bir şehir haline gelme· 
sinden l<orlrn'ur. 

Hu'iıa: Çiftçiliği karnını bile 
doyurn;ayan Kayserinin inkiıafı 
ancak büyUk sanayi ve fabrika· 
lar merkezi olmasına bağlıdır. 
bunun İçin de aranılan her t0rl6 
şerait mevcuttur. 

F. D. 

Akhisarda 

Halkevinde verilen 
konferanslar 

AYDIN, (V AKIT) - Aydın 

Halkevinde hakim Ziya Bey de .. 
mokrasi hakkında bir konferans 
vermiş ve dinleyiciler pek alakn • 
dnr olmu§lardı. Bakteriyoloğ Şem
si Bey de bu hafta "Firengi hasta
lığı ve içtimai tc::irleri,, hakkında 
bir knnferans verdi, çok kalabalık 
bir halk kitlesi taraf mdan dinlenil 
di. doktor hastalığın tarihini, muh 
telif devrelerini, bilhassa içtimai 
tesirlerini çok canlı bit surette an· 
lattı, hastalığın önüne geçmenin 
bir aile yuvası kurmak suretile ka
bil oldu~c.rnda karar k;luak sıhhi 
müzenin son zamanlarda getirtmit 
olduğu mücessem ve canlı tablo 
lar üzerinde her devreyi ve her 
noktayı çok güzel bi.- sua·elte izah 
etti. 

Tarih ve dil §ubeıi reisi Hulusi 
Bey ''Türk bilgileri ve Türk şarkı· 
Jarı,, mevzuu üzerinde bir konf e .. 
rans verdi. Bu da pek güzeldi. Sıli 
biye vekaletince tertip ve tanzim 
olunan mikropları ve muhtelif haa 
talıkları gösterir sıhhi filmi er sıh· 
hi müze ve sergiler komitesi ta
rafından yakında getirtilerek hal
ka gösterilecektir. 

Aydında satış birliği 
yapıhyor 

AYDIN, (V AKIT) - Aydın 

200 No.lı zirai kooperatifi, seneJik 
kongresini yaptı. İçtimada çiftçi • 
ler için pek faydalı işler konu,ul
du. Bir ıatış birliği karulmaıı itti· 
fakla kabul edildi. 

ıoı yıllık kaçak 
AYDIN, (V AKIT) - Yüz bir 

seneye mahkUm olup Kayserili 
Mehmet Çavuf namı müstaarile 

sekiz yıldanberi lzmirde ve Aydın 
da gizlenmekte olan beş katil f aiti 
Nusret burada yakalanmııtı. Nus• 
ret, Niğdeye gönderilmiştir. 

o.s. 

Salihlide Hımayeıetfal 
SALiHLi, (VAKiT) - Salihli 

Himayei Etfal Cemiyeti yaptır -
makta olduğu binaya harcamak 
üzere kazadan on dört kİ§iye var• 
mıı ve bu on dört kişiden yardım 
olarak (54) lira (50) kuru§ topla
mıttır. ~ 

Türkiye çocukları koruma cemi• 
yeti Salihli ıubesi bu büyük yar • 
dımlarından dolayı koruyucuları 
na tefekkür etmektedir. 

Kf\tahyada 

M hk k•t J Q t kf •b KÜTAHYA, 19 (A.A.) -Ye. a e.nıe ... ap arı I' a me ep nı B• ni seçilen C. H. Fırka11 vilayet ida 

tetkık ettırıyor yet açılıyor re heyeti ilk toplantısını yaptı. lda 
Adanada bazı bahailerde bu· AKHiSAR, (VAKiT) _ Akhi- re heyeti riyasetine sabık H. Fırka 

lunan ve mahkemeye verı'len ı l 1 d b sı reı"sı· Etem B · t' ~ar ı ar ıene er enberi ir orta eyı seç ı. 
eahailiğe a't Aıapça ve Ac~m-
ce kitap'arm tet'<iki için aı dan mektep isterler, ıehrimiz halkının -- --
Emin Ferdi Bey;n re:s ği altın· bu clileğini zaman zaman VAKiT reiıimiz Cemal Beyin reisliği al .. 
da müfti HüsnU, Sulh ha\{imi siitunlarmdn da bildirmittim. Ak- tında bir komisyon toplanmıttır. 
f ,.vzi ve avır:'rnt Necati Bey ve }ıisarhlar yeni maarif vekilimiz Re Maarif vekaletine muvafakat ce • 

·Efendiler eh.i vu~ uf tayin edıl· !İl Galip Beyin himmetile nihayet vahı verilmit, ıehrin mutena bir ye 
miş . Ehli vukuf AS!ııceza mah- b · ki • k ~ u ıste erıne avutmaktadırlar. rinde bir orta rr.ektep binası yapıl• 
kemesi sa onunda fop!anarak M "f kAI d kitapları gözdea geçirmiye baş· aarı ve etin en vilayet vasi • mak üzere Halk Fırkası teıkilitı, 
Jamışlardır tasile belediyeye yapılan bir teb • belediye azaları ve memleketin di· 

Konyada havalar 
KONYA, 19 (A.A.) -

Havalar yağı§h gitmektedir. eki.o 
İ§leri iyidir. Tohumluk buğday ve 
grpa cctirilm::b~ devam ediliyor. 

liğde Akhisarlılar bu sene mektep 
binasını temin ettikleri takdirde 

vekalet bütçe:ıine müdür, muallim 
ve diğer masraflar tahsisatının ko 
nulacaiı bildirilmiıtir. 

Bunun Uzerin9 derhal belediye 

cer hamiyet ve servet sahipleri fa· 
aliyete geçmİ§lerdir. 

Memlek=-tin bu büyük ihtiyacı, 
bu :ıuretle yerine getirilmit olacak 
tır. Akhiısarlılar aevinmektedirler. 

Asım 



Den· altından Av 
ı Afri a 
acak 

Londradan cenubi Afrikaya ada 
trenle gitmek imkan arı 

Cebelitarık tüneli, deniz altın -
dan Avrupayı Afrikaya bağlıya 
cak olan tünel... Yakında belki 
tatbik edilecek olan büyük fen 
hülyası İşte budur .. 

Bugün, işsizlerine iş bulmak ;. 
çin çalışan gnec İspanyol cümhu

riyeti, bu büyük fikri benimse • 
mek istiyor .• Geçenlerde ondaj 
lar yapıldı, böyle bir tünel kaz • 

mak ihtimalinin mevcut olduğu 
tespit edildi. T eknit plan Paris 

ilim ak demisine 1927 senesinde 
verilmiş olan meşhur teknik plan 

kabul edildi. Şimdi mühendislet· 
hazırd!r. Yalnız hükumetin ve ..• 

maliyecilerm kararları bekleni -
yor ... 

r1k1 Herkül taraf ınd n açılmıştı .. 
Bu fila8al her halde bazı yerlerin· 
de 1000 mette detinliğittde olan 
bu boğazın büyük ve şiddetli biı 
zelzele neticesinde açıldığından 
kinaye olsa gerektir. 

Yeni yapılan plana göre, tüne: 
lipanya tarafında Vakres koyu 
ile, Tanca rasında kazılacaktıt •. 
Burada deniz 396 metre derinli · 
ğindedir ki hu, kazılacak tUnclir: 
vasati 440 metre ol cağı demek 
tir. 

Uzunluğu 32 kilometresi deniz 
altında olmak üzere, 48 kilometre 
olacaktır. Fakat ihtilaflara mey • 
da nvermehlek için, ve Tanca 
beynelmilel bir şehir olduğu için. 
tünelin Afrika tarafındaki ağzı -

Bir spanyol stan- 1 nın lap~n_~o-~l~ra ait Fasla yapıl " 
b I "/ 

1 
maıu duşunuluyor. 

U U mu Bu, 48 kilometrelik tüneli, Sen· 
l~tıaadi ~e siyaıi neticeleri iti- ı plon tarafından 20 kilometre ile 

barıle Cebelıtarık tüneli, İopanyol tutulan rekoru kıracaktır. 
iktısadiyatı çerçevesini aıac~k. Tüneli kazmak için sarfedile • 
ve biiyük dünya transit yolları Ü· cek para 700 milyon frank kadar 
zerine tesir yapacaktır. P nama tahmin ediliyor. Bu para düşünü ~ 
ve Süveyş kanalı ile, Senplon ve lecek olursa o kadar mühim de M 

Sengotar tünelleri için de böyle ğildir. Geçenlerde Fransada deni· 
olmu.tu fllt evvela, bir milletin ze indirilen büyük (Normandie) 

eseri gibi görünen bu yolların, 
şimdi dünyanın beynelmilel iktı 
sadi hayatı için elzem olduğu gö· 
rüldü ... 

F ransn için, bu yeni kara yolu, 
Avrupayı, Afrikadaki müstemle 

kelerine bağlamak itibarile şaya
nı dikkattir. Her şeyden evvel, bu 

yol tam bir emniyet arzetmekte 

dir. Denize ve masraflı nakliyat<! 
tabi değildir. 

Asri şeraitte, ağır ve seri elek 
trikli trenlerle işletilen bu hat, 
çok büyük miktarda nakliyatı, 
mühim bir iktısatla temin edecek· 
ti.r.. Cezair ve Fasın yemiş, et 
gıb~ çabuk çürüyen maddeleri, hu
susı vagonlarla nakledilecek v~ 
kendilerine geniş bir piyaaa temin 
edebilecektir. 

Askeri noktadan da Cebelita • 
rık tüneli çok ehemmiyetlidir. lı
panyayla, Fransanın arasında 
kuvvetli dostluk bağlan olmasına 
rağmen, tünelin yegane sahiplerı 
sıfatile, Fransaya asker ve eıleha 
nakline müsaade edecekleri !ÜP 
helidir. Fakat, Fransanın bu yol • 
dan istifadesi, kendisi için çok 
mühimdir .• Bu suretle denizden 
bir muhasaradan kurtulmuş olur. 

Bundan on beş sene kadar ev • 
vel, ilim ve fen akademisinde M. 
Ch. Lallemand şu beyanatta bu • 
lunmuştu: 

gemisi için, bu paradan üçte bir; 
nispetinde daha fnzla para sarfe· 
dilmişti. 

1.,ondradon Kap'a 
trenle 

Bu tünelde iş!iyecek elektrik{ 
trenin cereyanı, Vadiyülkebir hav-

zaeı tarafından temin edilecektir. 

Bu arazideki sulardan 20000~ 
beygiı· kuvvetinde elektrik cere

yanı İstihsali kabildir. Mühim bir 
nokta da ıudur: İtipanyol şiınen • 

diferleıile Avrupa §İmendiferle 
rinin biribirine uym!yan tarafları 

hatların ispanyada geniş olmasın· 
dandır. 

Fakat lspanyollar buna da çare 

bulmuşlar, yeniden aldıkları tren 
lerle ve eski trenlere koydukları 

bir takım tertibatla işi halletmiş · 
lerdir. 

Bu suretle, hat, Paristen Da • 
kar'a kadar uzayınca, Avrupadan 
Rio de Janeiro'ya seyahat, Atlas 
denizini tayyareyle geçmek şar 

tile, altı güne inecektir. 

Diğer taraf tan, Sahrayı Kebir • 
den geçecek bir hat, Cap trenle -

rile birle§ecek, ve o zaman lngil · 
tere, Manş tünelini kazmak vazi 

yetinde kalacaktır ki, bu Londra
yı, Cap müstemlekesine bir de 

miryolu ile bağlamak demektir. 

İşte Cebelitarık tünelinin orta 
ya çıkardığı meseleler .. 

"- Coğrafi vaziyeti itibarile, 
ispanya, istikbalde mühim bil' 
rol oynamağa namzettir. Afrika 
kafi miktarda zenginleşip, işle • 
meğe ba,ladığı zaman, ispanya. lmamlaı·ın lata&arı 
Avrupa ile Asya arasında bir ne -
vi köprü olan lstanbulun zengin -
ı . .b. b. 1 kt eşmesı gı ı ır ro oynıyaca ır · ri lalaları bundan sonra yeniden 

işte mühendisler, bugün bu fik· t d ki 

imam, hatip v müezzinlerin di
ni vazifelerini yaparken giyecekle 

. . yap ır ı arı takdirde tercihan 
rı tabıke çalışmağa hazırlanmak- .

11
.. d 

t d 1 • mı ı mensucatımız an Türlciye a ır ar. · 
tiftik cemiyeti mamulatı olan An • 

Büyük bir tünel 
nasıl açıhr ? mu evkaf umum müdürlüğünden 

kara &ofundan yaptırmaları lüzu 

Hurafelere nazaran Cebelita .. tavsiye ve tebliğ edilmi~tir. 

VAKiT 

Alman yanın yene buy
~ k H'r n n Fransızhl ra 

verditi"fi ~ndişeler 

ah re k ve Fran
n matemi 

F ransanın meşhur gazetelerin· 
den '•Le Journal,1 şunları yazıyor: 

Hiltler: 
- Mazi artık kattiyyen ölmüş

tür. Ondan hiç bir şey kalmıya · 
caktır. 

Diyor ve eski İmparatorluk bay· 
rağını tekrar ihya ediyor. Anltı.!ıl· 
mamazlıkla kimseyi itham etmi • 
yelim. Mesele "mazi,, kelimesinin 
manası üzerinde mutabık kalmak
tadır. Üçüncü ''Reich'in,, müsse • 
sine nazaran bu 1111azi, 1918 senesi 
felaketile Almanyanın 1933 sene· 
sinin yeniden dirilmesi arasında 

geçen zamandır. 
Hitler büyük Almanya banisi 

Hohenzollern hanedanının methi· 
yesini kaç defa yapmı~tır. Rayİf· 
tağ, Postdamdaki büyük Frederi· 
kin mezarı önünde toplanılmağa 

davet edilmedi mi? 
Bu hanedanın tekrar iktidara 

getirilmesi ihtimali ortadan kal· 
dırılmıt değildir. Hitler, yann ne 
yapacağını, muhakkak ki bugün 
bilmiyor. Fakat bayraktan başla · 
nrrsa, alt tarafına yol açılmış olur. 

Bayrak, bir rejimin timsalidir. 
Fransada da böyle bir bayrak me· 
selesi oldu. Ve bu, sadece Fransa· 
yı l·urmuş olan hanedarun beyaz 
bayrağile, demokrasiyi bütün dün 
ya devletleri arasına yaymış olan 
üç renkli bayrak arasında bir mü· 
cadele olmadı. Ve bir gün geldi ki 
kırmızı bayrağın yolunu kesmek 
içni, Lamartin üç renkli bayrağın 
Avrupayi devrettiğini hatırlatmak 
mecburiyetinde kaldı. 
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Yeni stadını asri eştir nek içjn büyü 
b·r p:yango r i edtyor 

Milli takım için yedı oyuncusu çağı•ılan Fenerbahçe birinci takımı 

Memleketimizin en ileri spor 1 beynelmilel ve lstanbul • So 
varlıklarından birisi olan "Fener· temsili maçları icin hazırlana' 
bahçe,, klübü önümüzdeki Kurban kadroyu seçmiş ve çalışma şekil 
bayramında kuruluşunun yirmi rine dair bazı esaslar tespit ~ 
beıinci senesini idrak edecektir. miştir. Federasyon reisi Ha 
Klühün kıymetli rükünleri bu çey· Emin Bey bu kararlar hakkın 
rek asırlık varlığı kutlulamak için j Anadolu ajansına şu beyan3 
geni~ ve güzel bir program hazır - bun.muştur. 

lamaktadırlar. Bütün klüplerin İş· ı "- Yaklaşan beynelmilel nı 
tirak edeceği atletizm müsabaka- doJayısile dün toplandrk ve IJ1İ 
ları, Macaristandan getirtilmesi kadroya girecek namzetlerle ~ 
kararlaştırılan kuvvetli bir takım· hşma şekillerine ait bazı es~sl 
la futbol maçları bu programın kararlastırdık. Seçtiğimiz namı 
esaslı hatlarını çiziyor. ler 26 kişiden ibarettir, bunlar 

Fenerbahçe ldübü, bütün İstan nerbahçeden Hüsamettin, Yaşl 
bul için hakiki bir spor bayramı Cevat, Fikret, Zeki, Muzaffer, 
teşkil edecek bu müsabakalardan yazi. Beşiktaştan Sadri HüsJ 
başka yeni stadların son ihtiyaç • F '. E f H kk Ş f. Ga1 eyz1, şre , a ı, ere , 
larmı da bitirmek ve stada' zama· tasaraydan Avni Nihat; lstanl1 
na uygun bir şekil vermek için bü- spordan Samih, Aziz, Reşat, saf 
yük bir ~ya piyangosu da hazır · h tt• V f d S"I M~ a ın; e a an, u eyman, 
lamı§lardır. teşem; Süleymaniyeden Büle 

Bu piyankodan elde Prlilecek Beykozdan Ridvan. Ankarad 
menfaatle stadyom tribünleri 20 . İ . ' . L"" 
b . k. . l b·ı k b' h l ti. • Vasfı; zmırden Nazmı ve u 1 m l§I a a ı ece ır a ege rı • B l d' B 26 l 
lecektir. Bu tribünler yapıldıktan ey er ır. u oyuncu ayın J 

Alman vatanperverlerinin mil· inci Çarşamba günü yapacağflfl 
li vahdetlerini temin eden hayra- sonra F enerb hce stadı Paristeki ~ 

içtimada bulunacaklar ve tayin 
g~a sadakatlerini anlamak kabildir. Kolomp stadının küçük bir eşi o· d h 

dilecek üç idman niiniın e arı 
Fakat bu bayrağın 1871 de yapıl • lacaktır. Memlekete yeni ve asri sinde bulunabileceklerini bize 
dlgvını da hatırlamak kabildir. Bu bir &tat kazandırmak için bu işe 1 l 

direcelrlerdir. A acağımız mn 
b k V d d v haşlıyan Fenerliler, her şeyden zi· ~ 

ayra , ersay sarayın a og. yade halkın bu'"yu'"k sevais1'ne da • mata göre bir ferdi cahşma ~l 
muştu ve siyah renk, F ransanm • l 

ak d l B t Lb" .. ramı hazır ıyacağız. Bu progra matemine delalet ediyordu. Yeni yanm ta rr ar. u eşeu usun . 
d h 1,. k d h. h le tatbıkatını federasyonumuzd Alman rejiminin bu bayrağı, yeni a a a a a uyan ırıcı ır a 

bir emperiyalizm ve hegemonya gelmesi için piyangoya çok değer· Sait Salahattin Bey müraka:be 
hamlesi istediği 7aman ihya edil • li efyalar da konmuştur. Bunların 

1 

decek idmanlara da Fenerbl'thç 
diğini unutmamak icap eder. Bu içinde dünyanın beklemekte oldu· nin antrenörü Her Şevenk taraf 
rejim unutulacak kadar eski de • ğu Avusturya· İngiltere maçı için dan nezaret olunacaktır. Sofya 
ğildir ve şimdiden, bir çoklarının bütün teferrüatile bir Viyana se· oyunanacak beynelmilel maç 
zannettiğinden daha kuvvetli ol- yahati, Afrika olempiyatları için zirr. için ehemmiyetli bir temas 
duğunu gösteriyor. Bir el çabuk - hazırlanan l&kenderiye Mermer duğu ciheti~' idmanların ciddi~ 
luğile, cenubi Almanyarun husu&i· stadının yıldönümü meraaiminde muntazam yapılması icap etml" 
yellerini ortadan kaldırmıştır. Na- hazır bulunmak üzere bir Mısır se· tediı-. Federasyon bu hususta J 
hiye intihapları buna delalet edi- yahati, bu sene Atinada yapılacak samahasız davranacak idman)& 
yor.. Komünistlerle sosyalistler Balkan olempiyadı İçin bir Atina gelmiyen sporcuları milli kadro 
mümessillerinden yüzde yirmi ve seyahati, Varna plajlarında bir sokmıyacaktır. Vaziyetleri itib~ 
yüzde otuzunu kaybediyorlar. Ay· hafta kalmak üzere iki kifilik bir riie idmanlara gelmekte mü kil 
ni zamanda imparatorluk meclisi seyahat, şehrimizin büyük sayfiye çeken futbolcülarin izin ve bul 
ile Prusya hükumeti meclisi yeni otellerinden herhangi birinde iki· mümasıl güçlüklerini hal için J 
hükfunet fırkalarına karşı tabak • ~er kişilik bir haftalık istirahat ra acağmuz tabiidir. 
kümlerini gösteriyorlar. Bu suret - (bu istirahat mükafatını ayrı ayrı Ferdi idmanların ikınalind 
le kaybolan az ömürlü Alman beş çift kazanacaktır), bir spor o· sonra elimizdeki oyuncuları ~ 
cümhuriyetinin renkleri değildir, tomobili, bir motosiklet, muhtelif ayrı takım halinde karşılaştırad 
Ayni zamanda Weimar m~ruti • oda takımları. mücevherat, bislk ğız. Toplu idmanlar icin bayraJ 
yeti defnediliyor. j ~etler, gram.~fo~Ju radyolar, foto· da burada buluhması mukarrerj 

Üçüncü Reich, birincisine ga • grnflar, ve uç bınden fazla kıy· lan Macar profesyonel Bos-koy 
rip bir surette ben.ziyor. metil hediyeler mevcuttur. kipinden de istifade etmek isti) 

Sofyada maç ya cak ruz Bu maksadı temin icin lstı' 
lstanbul fl,inci icra '.\1cmurlu~uııdan · milli takım ovl!ncu•arı seç.idi bul mıiitakasının tavassutunu J 

Bır borçtan dolavı mahcuz ve cı para,·a ı İST A BUL, 19 (A.A.) _ Fut· teyecefioiz. Eğer bunu yapar I 
Çe\ rılmr i mu ·arrer e\ cŞ)ac:ı '2 ... -~ .9~~ milli takım oyuncularımızın ciJ.ı 
Çar~ mba guniı s:ıat 16 dan itibaren hol federasyonu, İstanbul mıntıı bir tecrübeden geçmeleri iml<I! 
S· lide Gazi cnddc~inde buhran ap:ır kası futbol heyeti reisinin de işti· dahiline girecektir. 
tımanırda 10 ~o-lu dairesinde ı;on açık rakile toplantnı~tır. Bu içtimada • 

7 Asıl milli takı:.tn kadrosu ve ı arttırma ... urı·tile t"ııtılacaj:tınd:m mahallin· ~ 
de hnw hulunacuı. memuruna müıııcaat 6 ve 9 mnyıs tarihlerinde Sofyada !.ivatlar son ekzersizden sonra 
l:ı.n ılAn olunur. yapılacak Türkiye • Bulgaristan 1 çilecektir. t 



VAKiT 

Gözümün nuru NakledeJt: 
fa. ı~D-o-k-to_r_la-r .... 

Gk .....,. henam Mit •• 
lditeli IUl'atma ı.akarak IOnlaı 

- Sis Wr •llUnls 7. 
-Ent. .. 
Dakor IUltu. Elektrik llmbuı· 

nın a7.tmbimı arlıbrarak bolr.a • 
riia aldae bir clalaa haktı. Her 
hel ... 117(-U iltellili teJi, pek 
te W.J'C& .CSylemek iatemlyorcha .. 
saı• eordu: 

- sa,ı ... m. tloktor he7, aisi 
beldiyonm.. 

- Size, •l ıi•üniizün maala • 
aef artık ,aremiyecetini liylemek 
mecburiyetind.,tm •• 

-Ya?. 

Doktor lmaca 
-Olmaz! 
Dedi •• İl&•• elli: 

çeneeine, ,uaGae, yumrukların 

Yaidırmala batlautb. 
ilk yumrukta Salih, aendelemit

ti. Sonra, artık mütemadiyen da
yak yemete hatlam11tı •• Şimdi iee 
karü köriiQe, nereye hücum etti -
iini bilmeden ilerliyor, elueriya , 
ha..,.ı kaJIP Mle etlirordu. Ni • 
ba7et, bir yumrukla yuYarlandı 
nakan oldu. 

* * * 

Dr. Mehm~t All 
idrar 1olu haatalıklan 

matebau•ı 
Köprtıbqmda EmlD&ntı Hanmda No. 2 

Her sUn Gl'leden HDra 

oı, Tabibi 

Elle Hayon 
lılefbW' Dit tabibi mlltevetta Davtd Ha· 

J'OD'UD ottu dit tabibi ELllC HA YON 

baatalarmı artık Beflktaft& delil ya1ms 

yeni laflndltı Perapalaa k&rfl8JDda Aa

mali llueit aou,ı No. 63 Kamb1 bani 

1 DWD&radald DlU&JeUb&nMIDde kabul 

etmektedir.Telefon: '1603. Adreae dikkat. 

G8z hekimi delllor 
SOleyman Dlırll 

Bll'lncl amıı mo ... ım 

BabllU(ADJcara Caddlll ··---

EYRISEFAI 
l(ll'IDlll ldlral G.S. t6prllhaşı ._ 

a e A. Slrtect Mlblrdar &ide Han ı-. 

lsmlr - Pire • .... rl~ ...... 
(Ankara) ?11r~!. ··-

y 
çarıamba 18 de. Galata 
tamından. 

bağlı ı•---..----------
sözünü ta. lzmfı • •r•I• Poatuı 

(Çanakkale)~~,::~ 
ba 1 O da. idare ra'.abmıa•n 
• ..rar. (a23U 

- Kör olma9s ietlJoraama, .. • ı-ll!e!il--=---.-m-===e=-
beetnn. 
Bir dakllca -.ıı• 
d..-a ettiı 

- Dltünün lllr kere ,...._ •• 
Keo•lile AC111117onan.. .An-1. 
.,. ..... cliifiıa. 

- limet• J.k doktor, ne a • ................... 
...._ ICana da JOk mu?. 
Salila, J871Hll ... Yiizilacle bir 

)alda. tadı bir la8sla peyda ol • 
la: 

... -, h•kkm• .. Kendi • 
,.ı hapcaamm hoeabma fMa et • 
..... laaldam .,.,. •• Hem • l.ili .. 
flıa. Çok iyi kalpli, çok fetlakir • 
dır •• Eter llaflllla b&yle bir fell • ...... .._.,.kadara .... 

...... ,. ON• 
nu-. Hayatım zelairlsim •• 

• • 

Fe Lisesi 
•-11lar1 0.• 'etinden ı 
Melıt .ıa me"8elaranın Mar-

tın '3 llacl Pe mbe ıuau u 
at )5 ele 'ama ıa• 
l•ada ••'• o'aaar. "Bll-r ., 
Gebıe Aıkerbk eaiaclen 

almıı ol ... m teıblı teaereml 
u1i ettim. Y ınfafni alaeajımdan 
eıklıinln b"•I Jo!clar. 

Gebıeain Ayclanh Jıarvetlnden 307 
'"91lfldU Ali Oflu Mabmet Halis 

BARTll - ıgEBOLU -llJSTA~I 

Clll 2ô':'!t ._ 
aaat 18 de Slrlreei nhhl!İhllclaa 
hareketle Eretli, Zonpldalr, Bar
tm, Amaara, Cide, aebohı Ye 

illfe iakeleleriae ulmet •• a.det 
edecektir. 

Tafaillt için Sirkeci Paket 
poatabaneıi karıı11nda N zam 
otlu Han Ho. 2 Tel. 22967 

Devlet Demlryolları 116nlan 1 
~~~-----~--------lı m ak • Çıalura laat&ı GıeriMe km. 61,85 dekı taı ocaj1a-
dan çalraralacak 4000 m3 bal ıa 'kapalı ıarf a mDaakaaası 
IO/Ntaa•l9SS _,.aartell 1eat 15 te AaLarada lclare bina· 
8lllda ,.,. acakllr. •• talatllt ar• •• Ka,ıerl Yemeaiaclı 
beter liraya Ahlan tartaamelerde ••altdır. (1239) 

At,oe depo1UDa ı-9ec,k k6m0 talallil •• talall1e lti•in 
kapah ••rfla mOnakHuı l/Niıın/9SS cumarteti ,W 1aat 14,30 
ela Aals.,ada idare bin111nda rapalaclkm. 

atla tafaillt Aalıar• ve Lkitebir veuelerlDCle 50 fer -.u 
ıup 1aı•a prı .. ..a.rcle yaıılaclar. UO'nt 

HaJdarpııa • Ankırı battı Dıerlade Km. ~79,200 deki 
Eeylikl&8prl ocat•dan çrkanlacak 15,GOo ,,.a balaatıa kapela arf· 
la mOnakauu 1 Ni .. at 933 Camarteıt ıuaı ••t 15 te Ankara'· 
da ldere biaıaında yıpılacakhr. 

Faıla tafıiJlt Ankara ve Eakiteblr Yeueleriade beter tir•J• 
uhlaa .. , ........ ra.Ww. f 1078 

Deniz Lev zım atınalma 
Ko rı i yonun dan: 

G61ç0k Elektrik Fabrake11nda aıaenl 350 kuruı yovm re de 
iıtibdam rdU.ek esere metebauıı bir Bobmc ye ıbtip~ vardar 
Elektrik Fabrilraeı memuru tarar..• ttlaw JCra edilecek, 
mat'ap ffrılrıtı ti•~ laala p .-........ T~ olka"lm• 
~k~ ... ~~~--:ıucı-~n.. 

ı laylıı ter tırıfıllt'a lrft1ır IHı ıız•t• ta mecm8* ICll 
" üil kı11' " • •• rndı ••l'IYllı Jll• 

W.• merkezi : Ankara •cWe.l • KWa ... ucle lfatİt 
BiRiNCi •• IKiNCi katlar 

T.ı.foa Numaraları : 200ll$-20 
POlta kutum: latanbul pottabaneai ı~ 

rülfünun Mübayaat 
Komisyon ndan : 

TaHp ıq ... etmeclijilldell ufi pazarlıkla ibalclne lrarar 
r1a,. Tıp Faflirılteaillin Yaf .. bıe lldtyacab J933 at-nesi malire 

eoa- kad1r pazarbk •m:etlle llaale eddeceiinden talip o 
larea teklif •eldaplarile birlikte temiaat akpleriai bamilea M 
tan 22 inci çarıamba gUaO ıavali aaat 2 de mDlga barbİJ• ne 
reti bi•a11ada mliteıekkil DarDlfOnun MObıyaat Kom'svooe r 

........... n. 
dan. TemllDI bla jla Ura lıt mcd mu· 
hammenelf Unbpamnda r I\ uz inan 
mahallesinin A~azma sokağında eski 737 

yeni 739 numaralı bit bap hanf'nin el· 
yevm ~ekdiğcrine ç.kılıp bir bap dtili
Unın gedllıttn aı l btn tçlıl \lzlvet 'tdl 

y~ ocuz yedi awnara ı mahallin on 1e

hlm itibari) le ala echml tı ru bin cdt 
yüz yirmi Hklz Rhlm tertıhiyle alu yüz 

Jurk sekiz 'e udim blla ban 'edi ~üz 
719 DUJP&I ah mahallinde miiftt'i berveç· 
hl keyfl1et bit adet dükkln Jedltfndm 
·k~ ınahıftln nıuf hl....ınin otu 
iki sehim itibaıivle alu shmi tekrar alu 
blq dokuz \ÜZ on iki khim tertibiyle 
bin o; llz dokaan doku ve \it flnm Uçta 
bir hlssei asliyesi açık adma ı ı.on-
mut olup flltnltlletlnln 9'4-._ tlfthfn· 
den idbartn dallemizde betbs wıftn
dan güı ülebilccetf gibi 20-4-933 tarihine 
ıaflsldif pel'fembe ııOnU ... t oa dömen 
on altı,a kadir dairemizde açık 11ttırma 
ile .. blacal ttt. Artnrma bedeli muhım-

•ln kırmftln Uzde Tetmlf beşini but
madlll ta dltde rl IOl1 ınurınm tuh
laüdü blki lıahnk Uzere S-5-033 wihi
ne müsadıf perttmbe günü r'ne •11t çm 
dörtten on ılttn •adar daf~mhıde ) ı· 
pılaeak olan arttırmasında gavrl menhl 
en çok arttıran• ıhale edilecelinden ta· 
UpWin muhammin l.ıYmeda yUzde yedi 
buçu«U nispetinde pey akçamı ver• 
milli bir bakanın temlnlt .. tabunu 
umll bulunml!aıı tAaımd.r. MDteral.lm 
Yergiler ile nl.ıf icaresl ,._. beltdlyeye 
alt tenvirat .., c ıauifıt riilu1aları mfilCe
rlye alt w iOCM numarah icra ve lı1a 
kanununun c 1261 ına m-Sd nln d r 
düncü fıkrasını tt~ll an bu pvıl men
kul üzerinde ipotekli alacaııldıt '1e diğer 
altkad1 ımn \e iıt fa hakkı şahlplerlnın 
bu haklım11 ve husut1lt filı ve •asa 
rlfe dair o an lddlalannı ıa., t1rihiaden 
fdbaıen ~ °'irml 
müsplrelenylc bikli•·rawllitf"'. 
hakla•ı ıapu lidllerf 1 
•s bedeliııln paylaş 
J&ca 1111 clbede ali 
cllan meza.ar 
-.ı ve 

1 8l 

Donanm11 piyan 
unda kazananı 

15 Mart 193j tar1bınde 
nanma Cemiyeti tahv il ınta 
ra edden 51 aci ketideauui 
ramiye ve amorti ınbet 
tat.va Aha tertıp •• 
ralartnı f6tlerir cetve r 

Tabv At fert p 

1146, 5469, 9222, 1347 
117 ı, 51~4. 2453, 569 l, 
S708, 2773. 

ikramiye iubet edea numa 

lluamiye Tertip 

1200 ım 
300 8837 
100 5692 
10 1146 
ıo 325f 
10 4676 
10 9l22 
10 2453 
s 92~2 

5 3254 
5 3l54 
5 1146 
5 1146 
' 2459 
5 2773 
5 l 146 
5 24)3 
5 J37l 

Ba lt!a'rl tert p'erfn h ıa 
ela ıı erilen ı ra aum ua 
daa •lit•bald, .,.. ter 

diter •• ıu...,ataıma ve 
tSl7, 3469 Oç terhbe lıl 
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1111 Şeker Fabrikaları l~I 
:::: !!!! 

i===i·=~~==.~=~=.:.===1=.· Türk An o nim Şirk etinden : f11._;,::_I===.~= Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatle • 

•.•• her isteyefte bin kilodan eksik olmamak Uzere satrhr. • ••• 
:::: =· .. 
m~ Kristal . toz, kilosu 36, kuruş 30 para li~I 
:::: T d b Hi. 
~m aşra an vuku ulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde sm 
sm ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müt· :::ı 
ı=i: t . Ei: :h: erıye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. ~H 

&.. _ ~:r.::~:.:~~~~-~ahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi : ,,:::: 
·----:-:-::=:--==:=:=:::::::::: lstanbul Şeker - Telefon 24470 - 79 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . -··· ::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Sel inik 
ıı~ ııııınııınııııı ~ı ıııııııııııııııımıııımııııımıııt~[~: 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

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

Türklyedeki Şubeleri : 
Istlinbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 

Samsun . Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

~lanik. Kavala • Atina. Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupla11. Cari hesap· 

ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı . 

' 1 ~ 11 ı ' l ~ il 1
1 ' l 'lli ı '[1

1

: ~ 11~1 ı ııı~ 

SAHlBI : MEHME'J ASIM 

Umum Ne rlyat i\lüdürti: ICEl<'JK .umm·r 
V AKIT lılATBAASl - IS'l'ANBUL 

20 Mart 1933 

Ta~ıması daha kolay 

ve temizdir. 
i htiyaç halinde yeni paketlerden 

·20 ve 2 tabıetıik c1moaıaııar içinde 
her yercıe bulunur. 

' • • 'ı...: .,. • ; • - ~. 

.. 

Ziraat Bankası 
Adana Mensucat Fabrikası 
Sağlam ,., Güzel • Ucuz 

!!!! 
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90 santim genişlığioe kadar 
ince, kaim, renkli, beyaz. 
Çifçi marka KAPUT 
Dimi, örtülük 
Yazlık elbi elik 
Tentelik, Perdelik 

Evler - Hastaneler - Mekteplere her yere elverişli : 
. .. ümnnelcri görmek ve fiatları anlamak için Ziraat Bankalarına veya doğrv

dan doğruya fabrikaya müracaat edilir. 

Adres: Adana P. K. No 67 ~m Telgraf adresi : Adana : Batik 1 

Şarabı ve Likörleri 

Harbiye Mektebi 
Müdürlüaünden : 

Harbiye Mektebinden bu sene zabit vekili çıkacak efendilere 
satın alınacak aşağıda cinsleri yazılı tecbizatm evsaf ve şartna
meleri Harbiye mektebinde teşekkül eden lrnm isyondadır. Talip· 
ler görebilirler. (1121) 
Cinsi Muvakkat temi- Sureti ihale ihle günü 

nat akçesi ve saati 
Ura Kr. 

Resmi üniforma için ı 
sırma, kemer, kıhnç ~44 BO 
püskülü, apulet ve J 

teferruata 
Kılınç 153 00 

Kaşık, Çatal, Bıçak 52 
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Kapalı zarf 16·3·933 Perşem
be saat: 14 te 
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16-3-933 Perşem
be saat : 15 te 

16-3-933 Perşem
be saat: 1 :,,30 da 

16-3-933 Perşem
be saat: 16 da 


