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Darülfünunda Anadolu Ajansı ..................... ·-············· 

İki hidise 
Muhterem okuyuculara (Ana -

dolu Ajansı) nı tanrtmağa hacet 
Yoktur. Çünkü herkes bu milli 
tııüessesenin (A.A.) işaretli ha -
herlel'ini her gün sabah ve akşaıın 1 • Hukuk fakültesi reisi ile 

muavinleri arasında •• 
iazetelerinde görmektedir .. Bu ha· 2 • Edebiyat Fakültesi reisi 
herler eski ve yeni dünyada olup ile bir asistan a•auııda •• 
biten şeyleri günü gününe, hatta ' --------------ı 
saati saatine kendilerine bildir • 
lllektedir. İşte dün lstanbuldaki 
Yerli ve ecnebi gazeteciler Anado
lu Ajansının Ankara caddesindeki 
idarehanesine davetli idiler. Bu 
münasebetle umum müdür Mu -
\laf fak Beyle ıneslek ihtiyaçları et
rafında görüşmek, ayni zamanda 
ajansın son zamanlarda Ankara 
lnerkezile İstanbul şubesine kur • 
duğu T ekers makinelerini işler bir 
'9'aziyette görmek fırsatını buldu • 
lar. 

İki sene evvel Anadolu ajansı 
ıiinde en cok bin iki yüz kelime -
lik telgraf ~alıp verebiliyordu.Bu İ· 
ae bil'. gazete üzerinde üç. beş sütun 
luk yazı demekti. Halbuki şimdi 
ajaqsın haber alıp vermek kabili -
Yeti evvelki haline kıyas edilemi -
Yecek kadar artmıştır. Bu kabili
Yet yent esısatile 1c~..... · ""' • -
tanbul arasında günde yirmi beş, 
otuz bin kelime teati edecek dere· 
Çeyi bulmuştur. 

fo akat gazetecilik noktasından 
asıl mühim olan cihet ajansın çok 
tniktarda haber vermek kabiliye -
tindeki yükseliş değildir. Bu yeni 
tesisat ve yeni sistem gerek telsiz 
telgrafla, gerek diğer vasıtalarla 

.c\llkarada alınan haberlerin saati 
•aatine lstanbula, yahut İstanbul 
da alınan malumatın Ankaraya 
Yeti§tirilmesini temin etmesinde • 
dir. 

Filhakika §İmdiye kadar ajans 
aldığı haberleri mesela Ankara • 
dan lstanbula telgrafhane vasıta -
aile gönderirdi. Bu telgraflar ajan
lnl İstanbul şubesine gelince o
l'ada hususi tertibatla teksir edilir
di. Ondan sonra abonelerine, ga -
2ete idarehanelerine gönderilir • 
di. Fakat pek iyi tahmin edilebi • 
lir ki haberlerin bu şekilde alınıp 
abonelere ve gazete idarehanele -
tine dağıtılması bir zaman nıese • 
lesi idi. Normal vakitlerde aıağı 
'Yukarı üç, dört saat geçerdi. Ba -
~an Büyük Millet Meclisinde oku· 
ban uzun bir nutkun zabıtlarından 
alımp telgrafhaneye, oradan İs • 
tanbula yetiştirilmesi için de bü • 
liin bir gece çalışmak ve beklemek 
lazım gelirdi. Bu yüzden bilhassa 

Mehmet Asım 
{Deva.mı 2 Jnel sayıfada.) 

· Hukuk fa kültesi reisi Tahir B. 

Dün öğrendi-
ğimize göre Da

. ·~~~~~...JLrtilfünunda son 

hafta içinde iki 
hadise olmuştur. 
Birinciı;i Hukuk 
fakültesin
dedir. Bu fakül
tede iki müder -
ris muavini var
dır. Birisinin is· 
mi Kemal d_iğe -

Edebiyat fakültesi, rinin ismi Muh· 
reisi .\1uzaffer Be\· lis Etem Beyler

(Devnmı 9 uııcu salıiııda) 
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DİLİMİZ 
= 10 uncn liste= 

ANKARA, 20 (A.A.) - T .D. T. Cemi· 
yetinden varilmiştlr: 

Karııılık1arı urımacah .\raı><:a , -"' Farıs~a. 
kelimelerin 10 mımaralı listesi 11udur: 

1 - Kaöahat 8 - Kafile 
2 - Kabiliyet 
3- Kabul 
4 - Kabir (Kabr) 
5-Kader 
6 - Kadrr (Kadr) 
7-Kadit 

9-Kafiyc 
10 - Kaide 
11- Kainat 
12-Kamus 
13- Kanun 

Listelerde çdwn kclimelf'rcleıı manaları 

birden fazla olanların her manası i~;lıı ayrı 

ayrı karşılıklar ileri sürülebilir. 
Kar<>ılık gönder(ln zatların gönderd.ilderi 

lmr!jıJılilitrdan ötedenberi işitilmiş olmıyanl:ı
nnı hangi taraIJardan bulduldaruu da bildlr
mf'lerı rica olunur. 

[Bulduğumuz kelimeler ve okuyucula· 
rnmzm gönderdiği kar§Ilıklar be§inci sa.yıfa
mızdadır.] 

A. AJan11ndaki makineler diin ziyantçilere gösterildi 

Romadaki müJakatta neye karar verildi 
tıı••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••U•••••••••••••••••••••••••a.a•a• .. aaaaa•••-•••••••••••aa•••••••••••••••••._• 

Rusya · .. Fransa mı, lngiliz, Fransız, 
Almanya, Italya itilifı mı ? 

Fransa, Rusya ile askeri itilafı tekzip ediyor. Fakat Roma 
müzakeresinden sonra dört devlet uyuşabilecek mi? 

PARIS, 20 (A.A.) - Ba§veka· 
let dairesi, Fransa ile Sovyet Rus· 
ya arasında askeri bir ittifak akde 
dilmiş ve F ransanm Rusya ya ask~ 
ri bir heyet göndermiş olduğuna da 
ir olan şayiaları tekzip etmekte • 
dir. 

Ademi tecavüz misaki akdedil 
diği ve ataşenıiliterler tayin olun
duğu zamandanberi iki memleket 
arasında hiç bir müzakere yapıl • 
mamış olduğu beyan olunmakta -
dır. 

Silahları bırakma işi 

PARIS, 20 (A.A.) -Temps ga 

zetesinin Roına muhabiri, lngiliz· 
lerle ltalyanlar arasındaki müka· 
leme ve müzakerelerden bahsede· iki ayrı itilaf ihtimallerinden hangisi tahakkuk edecek ? 

rek M. Musolini ile M. Makdo - f Musolininin Berlinin haberi ol - Macaristanı a~akadar eden mese • 
naldın Avrupaya dört büyük mille maksızm Fransa ile bir mukarenet leler hakkında M. Makdonald ile 
tin idaresi altında bir istikamet ver başlangıcında bulunmasından görüşeceği ihsas edilmektedir. 
mek ve bunun için şimdiye kadar korkmaktadır. Bu sebepten dola- Bazı kimselere göre, M. Makdo· 
Fransız siyasetine müzaharet et - yı Hitlerin bu ay nihayetinde veya nald, Fransa hükumetinin silahla· 
miş olan bütü" devletleri bir ke • nisan başınd:ı. Romayı ziyaret et- rı bırakma sahasında ciddi tedbil'· 
nara bırakmak hususunda muta - mesinden bahsedilmektedir. ler almasını temin maksadile Lo-
bık kalmış olduklarını yazmak • Bundan başka, Macar hariciye camo misakını tarsin etmek tek .. 
tadır. nazrrı M. de Kanyanın tamam.en lifinde bulun::nuştur. 

Romada daha geniş bir mikyas 
ta kabul edilen diğer bir faraziye 
de M. Makdonaldın M. Musolini -
nin Alman başvekili M. Hitleri 
daha ziyade sulhcuyane ve mutedi 
iane bir yol a~evketmek için nüfu
sunu istimal etmesi için Duçe nez

dinde teşebbüste bulunacağıdır. 
Romadaki Alman mahafili, M. 
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Gazi Hazretleri 
ANKARA, 20 (Hususi) - Rei · 

sicümhur Hz. bugün Büyük Millet 
Meclisini teşrif ettiler. 

Selimi İzzet YA Z 1 Y O R 
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Selami İzzet YAZIYOR 

... ..-::::- -~~ ..... 

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

Mahmut Esat 8. Müşerrefi 
idamdan kurtardı! 

"-Müşerref H. elini kana bulamak iste
seydi llyası değil oğlunu öldürürdü!" 

lZMIR, 20 (Hususi) - İzmir 
ağırceza mahkemesi aylardanberi 
alaka ve merakla takip edilen bir 
dava hakkındaki kararını bugün 
bildirdi. Verilen karar katilden 
suçlu olarak muhakeme edilen 
KuJadah 18 yaşında Müşerref Ha 
mmın hakkındadır. Muhakemeye 
mevzu olan hadise şudur: 

929 senesinde Kuşadası - Söke 

yolunda bir cinayet olmuş, Kuşa .. 
dasmın Hacı Feyzullah mahalle• 
sinden bağcı Hüseyin oğlu Rıza is· 
minde birisi öldürülmüştü. 

Bu cinayetten suçlu olarak 'ta 

Müşerref Hanrm mahkemeye ve -
rilmiştir. iddiaya nazaran Müşer • 
ref Hanım, maktulün oğlu llyas 
Ef. ile sevişiyormuş. Fakat Rıza 

(LUtfen sayıfayı çevirinid 
................................................................................................. 

42 Sene 
Yangın kulesinde yerle gök 
······-···--··-·._ .... -·-·· .. ···········-··· .. ·· 
arasında yatJyan adam 
·······································-··.._.. .... -
Şükrü Efendi 42 senedenberi Be 

yazıt kulesinde yaşıyor, orada ya• 

tıp kalkıyor. Büyük zelzelede ku· 

lenin· içinde idi.' Kulenin sağa so• 

la 'devrilip kalkmasını görmüştür. 

Bir gün de sepetleri asarken kule• 

nin penceresinden aşağıya düşmüş 

bereket şeref eye takılıp kalmış • 
tır. 

Bu şaşılacak- adamın anlattıkla· 

rmı 7 inci sayıf amızda okuyacak -
l 

sınız. 

'f an~n kulesinin 42 senelik bekçisi 

Mehmet Şükrü Efendi 



·=== Sayıla: 2 21 Mart1tm 

Anadolu Ajansı Gazi Hz. 
( .......... eclea deftm) 

Rbalı gazeteleri büyük zorluklar 
çekerdi.Halbukibuaünbuzorluk- V A K 1 T' m Hmusi Telgraflan 
lar kökünden kaltcmıt gibidir. Bu- .. - - - - - - - -

Tebrik ve teessiit 

: .. -:::.:~~-:!::·~:~:; Nüfusa kaydedilmiyen Öelıiiryollar 
!:::n~::: ::.-::;.:~~=:~.·~ çocukların vaziyeti 

telgraf lan 
gönderdiler 

dır. Çünkü T ekers makineleri a -
janaın Ankara merkezile latanbul- o· A 

daki tubesi arasında telaraf •Va• ını nikahla evlenenlerin nüfusa yaz• 

Nakliye tarifeleri 
indiriliyor 

ııtaunı ortadan kaldırmakta, alı • d J • • 
nan haberlerin doirudan doiruya ın mı yan çocukları ıçın ne yapılacak? 

A N K A R A, 20 (Husül) -
Devlet Demiryollan idaresi bir ni· 
sandan itibaren Samsundan dahil
de harhanıi bir iıtaayona seYko -
lunacak portakal, limon, mandali· 
na, turu~ ve aiaç kavunu nakli -
yeaini 3,75 kuruta indirmittir. Bu 
para sevkolunan malın en az bet 
yüz kilo olması ve ton bqma 15 
liradan qağı düpnemeai tartile 
ton Ye kilometre batında alma -
calctır. 

merfcez ve ıubeler arasında teati -
sine imkan vermektedir. O kadar 
ki Ankaradan Jstanbala gelen bir 
ha.her İzmir, Adana, Trabzon gibi 
muhtelif vilayetlere de ayni saat -
te yetittirilebilecektir. 

. Bütün bu sözlerin hilliaaaı ıu 
demektir: Günün herhangi bir 18• 

atinde meseli Berlinde olan bir 
•adile ayni zamanda telaiz vasıta
•ile Ankaradan alınabilir, yarım 
nat aonra lstanbula verilebilir i· 
cabmda bir saat aonra da gaz:te· 
ye buıl~ efkirı umumiyeye ar
:BOlunabılır ... Bu netice Anadolu a
[ianaı hesabına memnuniyet ve tak
.. irle kartılanacak bir muvaffaki -
~ettir. Ve bu muvaffalciyette mil
li müessesemizin bqında bulunan 
muhterem arkadqnnız Muvaffak 
Beyin büyük ıbir gayret hiaaesi bu· 
landaianu kaydetmek bir vazife
Clir. 

Mehmet Aamı 

oilmnm Miiferref Hanımla e.len· 
mesine razı olın•mıf, bunun üzeri
ne ıenç kız erkek elbiaesi giyerek 
yol üzerindeki değirmen civarm • 

Cla PllSU kurmuı ve Rızayı taban -
euile öl"-Pijı. 

' ilk muhakemede mahkeme kı -
zm beraetine eJueriyetle karar 

A N K A R A, 20 (Hususi) -
Kanunu medeni mer'iyete ıirme• 
den evel aktolunan nikahlara müa 
tenit evlenmelerden doğan ve kü
tüie kaydedilmiyen çocukların Y& 

ziyetleri hakkındaki kanun mecli
se gelmiıtir. Bu vaziyette olan ve 
kütüie kaydedilmiyen çocukların 
tesçili için kaymakamlara ve YaliM 
lere müracaa~ edilecektir. Kanu -
ı\un meriyeti zamanına kadar ev -
lenme memurunun huzurunda ol -
mıyarak dini nikahla evlenenenle 
rin çocukları da ayni muameleyi 
görecektir. 

Y ahım erkeğin batka karısı var 
sa nikahın tesçili tarihinden itiba
ren üç ay içinde kadm mahkemede 
nikabın feshini ist:iyebilecektir. 
Muhakeme kanunu medeninin ay-

rılık ve boıanmıya dair olan kayıt 
larma bakmadan nikahın feahi ka 
rarını verebilecektir. Şayet kadın 
hakkını kullanmuaa bu bal er -
keğin evelki kansı için bir boıan -
ma eebebi olur. Bu vaziyette bulu
nan karı kocadan çocukların tesçi 
lini yaptıracak kimse yoksa bu it 
muhtarlara kalmaktadır. Kanamı 
medeninin mecliste kabulile mer'i· 
yete konulmasına kadar karı koca 
halinde Yllf&Ylt Ye birlepnelerden 
doian çocuklar habl evlenme hü
kümlerine tabidir. Bu gibi evliler 
yeni kanunun netri tarihinden iti· 
haren altı ay içinde müracaat ede 
ceklerdir. Müracaat etmiyenler ce 
za kanununura 237 inci maddesi · 
nin dördüncü frkraaına göre ceza 
landırılacaklardır. 

A N K A R A, 20 (Huausi) -
Devlet Demil'Jollan idaresi hlli 
600 kilometreden fazla mesafeler
de tatbik ettiii yüade elli tenzilat· 
b tarifelerinin daha u mesafeler
de de tatbik eclilmeti menau üze· 
rinde tetJriJderde bulunmaktadır. 

Toprak bayramı 
A N K A R A, 20 (Hususi) -

Toprak bayramı bu alqam halke
vinde yapılan meraaimle kutlalan-

yatına tercüman oluyorum.,, 

lr11n ••hın• 98nderllen 
telgraf ve cev•lt• 

Denİz mektepleri Münakasa kanunu d•_· ----
Seyrisefain idaresi 

Slwll mualllmlerln bar•• Yewl llrlhada teminat paralan 

ANKARA, 2 O(A.A.) - Rei.a
cümhur Hazretlerile lran tahı a• 
raamda tu telgraflar teati edilmif" 
tir: 
~tl HUID&JllD IŞeldllfah Pelllnl 

-r... 
derecelerl lndlrlllror •••ltılıyor 

A N K A R A, 20 (Hususi) - A N K A R A, 20 (Huıust) -

Yeni münakasa kanunu layihası 

yalanda Büyük Millet Mecliainclen 
çıkaceldv. 

Deniz Harp mektebi ve lisesinde 
bulunan sivil muallimlerin harem 
deııeeeleriain azaltılaauı .Te tle. • 
niz kadroıunda tadil&t yapılma11 
için B.M. Meclisine teklifte bulu - Bu layihada muvakkat teminat 
nulmuıtur. Kadroda; yedinci dere parası yüzde 15 olarak kabul edil· 
ceden 2, sekizinci dereceden 1, do 
kuzuncu dereceden 4, onuncu de • 
receden 5, on birinci dereceClen 
4 muallim vardtt. 

miftir. Bu para bin liraya kadar 
yüzde 15, bin liradan elli bin li · 
raya kadar yüzde 10, daha fazlası 

fzmfrle Antalp •r•aınd• "Zab Şehillfalailerioin dol'mal 
va1M1r ••l•teeek rıımr..,...W&aüm•münuebetile 

'A N K A. R ::A, (Hususi) - lulam~n ~IC u duymakta 
Seyrisefain id&re1i lmıir • Antalya Bu Yetile ile tahaı aaadetl • 
&rMmda llllftada 1*' ftpUiı'~~ kardq İran milletinin ....ıet ye 
me kararan Wmilftlr. 11a 'hatla. tefatn hilldrftftta yur~"tlı 
latanbul - lakenderiye battı ıibi Uni tiiaV ~ylerim.,, 

ık i . d "d .JG ,__ Gaal il. ~ 
aç verece m en ı aııe aç-.ı --

..___,_ • • 2093 ----'- L ftrldJ9 Belel4ılmlruu OUl )L ;K-a 1111, 
p&UIUIA ıçın numanuı .. mm- Anbra 

la verilen iatikra:sdan açıim kapa- "Dolum günüm münaametil• 
blmuı için Meclieten miiaade ia· zatı de.Jetleri tarafmdan aeleıt 
temektedir. nndlal>het dolu tehrikit ve mai -

, nrlllİf, fakat iddia makamı bu ka
rara itiraz etmiı, Müterref Hanı
mın idama mahkOmiyetini istiye -
rek temyize bq vwmuıtu. Temyiz 
mahkemesi de i>eraet karannı boz- Aydın umu mi mec-

için yüzde S olacaktır. Bu auretle 
yük.ek sermayeye ihtiyaç gösteren -devlet teahhütlerine herke.in itti-

yattan dolayı müteb.bilen azbll 
Yuaanlatanla Bulgarlatan teıekkürlerimi izah eylerim.,, 
··----il 1 ····--·--· ..... --

muttu. Müterref Hanımın babuı, llsl seçlldl Makedonya kongresi 
kızı daha muhakeme ediliıken öl- AYDIN, 20 (Husuıt) - Aydın 
müı, mali kudreti bir vekil tutma. vilayeti umumi meclia intihabatı Rusyadakl sanayi ve Yunan sefirinin 

... ~ 
rak etmeai temin olunmaktadır. 

ileriye baklf 
i• kafi ıelmiyen ıenç maznunun bitti. Azalıklara, c. H. F. Aydm i- 1 Sofyada teşebbus" u" 
vaziteti helDferilik ve insani_ dare heyeti reiei Etem Kadri, Oa- heyetim Z Amerika Rel•lcilmhuraa-
yet noktumdan .U,rk Adliye ve - man,Gennenciknahiyesifırkare- MOSKOVA, 20 (A.A.) - Re- ATINA, 20 (A.A.) -Yunania- dUnya haline dair kitabı 
lo1i lzmir meh'usu Mahmut Eut iıi Muzaffer, tüccardan ömer Bey !•t Şevket Turıut ve Kamil ibra- tanın Sofya sefiri, Gorna Djouma· NEV·YORK, 20 (A.A.) - M· 
B.i mGdafaa vekili olarak bulunma ler, Nazilliden fabrikatör Ömer him Beylerden mürekkep Türk ıa ya Makedonyalılar konıresi müna Runelt "ileriye balut,, adlı bir ki-

tap nqretmiftir. MÜfal'Üllileyh, ja HYketmipi. Mahmut Eaat B.ı·n lutfü, avukat Sami, Tevf:L İsmail nayi heyeti So.,et Rusya ticaret o ıebetile Bulıar bükOmeti nezdin -
-, bu kitabında bilhaua milletler er 

l>arodabyıtlıbulanmadıiıno':..a.-. H-'-1-, Çın" eden Ahmet F.mı"n, Dr. daımı ziyaret etmittir. Kabulde, de bir te,ebbüste bulunmuttur· Bu 
illa &IUU miyetinin Ye Amerikanm malt ir 

lmda ankatlık yapıp yapamrya • Nafiz, Sökeden lıa Ruhi, Klzım Türk ıef areti erkinı ile hariciye, konıreye mülki, askeri ye ruhani lerine dair olan siyul Ye iktuadl 
~ da aynca uzan münabtalan zade Nuri, Bozdoğandan belediye ticaret ve :ıiır sanayi komiteleri makamlar mümeuilı.ri ittirak et- mütalealannı iah ve tetrih etmelc 
mucip olmuftu. reiai Ahmet Vefa, fabrikatör· Ali erkinı hazır bulunmutlardır. mitlerdir. tedir. 

Mahmut Eaat Bey müdafaaam- Nihat, Karacaaudan fırka kaza re- Ticaret odası divanı azasından Dahiliye nazın M. Girgilof' bir Bu kitapta ezcümle tunlar okull 
C:la hiillaaten jayle diyordu: iai Ali Rıza Beyler aeçildiler. içti- takım memurlann bu konırede ha __ ,_.._dır: 

M. Lenguiel miafirlere "Hot gel· 111aaw. 
''Cürmü haber veren maktulün maa 20 Martta hqlamlacaktır · zır bulunmalannı haklı göstermiye "lktısadi vazivetimizi islah et • 

diniz,, dedikten aonra Sovyet ti • " 
oflu llyutır. Vak'adan bir gün S l All J 1 çalıtmıt ve bu memurlarm hiç te mek için ne yaparsak yapalım, mil 
enel de Miiferref Hammm aileti· ovye m er caret ve sa~aJi tetekkül~er~nin beldenmedikleri halde Makedon • li varidatı daha insaflı bir surette 
le aralannda kızı zorla daia ka- Aokarada So'YJet sanay.n tarafından ıktısap ya ihtilll teıkilitmm be nah kar tevzi etmedikçe devamlı bir salah 

A N K A R A, 20 (Hususi) - edilen tecrübeyi Türkiyeye ıönder tıamda kalmıt oldukta:: eövle - temin etmemize imkin yoktur.,, 
prmak Ye ırza tecavüz etmek da- Sovyet alimlerinden M. Samoilo - mele müsaraat ettiklerini söyle - mittir. 1 Cihandaki iktnadi buhrandAll 
TUi cereyaD ebniftir. ŞaJ&DI dik- 0 M. Marr -L--d -L-

YIÇ ve busün geldiler. Is- mittir. Koıııre, bu beyanatı nazari iti• b...- en Amerika reisi CÜDllluı-v• 
kattir ki llyaa mahkeme huzurun· tuyonda maan"f -e' .... letı" erka"'nı ··e • t k kt 1 ili ti .... ..: .. 

.... 1U1 " Reıat Bey, komisyonun gördüiü hare almanut yalnız Makedonya• ız ırap çe me e 0 an m e V!...., u bahuile Miiferref Hanım ara - Türk dili tetkik cemiyeti azaları bir takım ümitler beelemekte ol • 
emcla hiç bir husumet olmadıimı tarafmdan kartılandılar. Saat 14 hüsnü kabulden dolayı teıekkür et yı müıtakil ıörmek temenniıini iz- duldanm beyan etmektedir. 
i17lüyor. istintakta ise babumm te maarif vekili Reıit Galip Beyi mittir. Türk miafirler yeni açılan bar etmiı, müaelWı 'bir mücadele· Amerika, bu milletlere brfl 
Mlfel'Nfle e.lenmesine razı olma- ziyaret ettilft. 14 baçulcta T. D. merkez müzesini gezmitlerdir. den bahsetmemiftir. bir takım fedakirlddarda 'bulmaa 
dıiı için öldürüldüiü ıiphetini i _ T. cemiyeti merkezinde SoYyet a· Bulıar dahiliye nazm, bu kon. cak ve hali huırcla ticareti f.ııı;. 
leri,. eürmiittil. Ani la,met Yeri- timleri ıerefine bir çay ziyafeti ve Amerika RelslcDmhu· ar-enin ehemmiyeti izamedilmiı ol utratan ç1kma•clan kendiliJderia• 
'~'ecek -- --LL-- L.. ___ • rildi. M. SamoiloYiç Ruayada tari rooa Suikast yapan dulunu '37lemit ve Bulıarietlıam elen pkabilmeleri içiD ~ 
awuu Mn; 111a1UU11111C mgunm hi tetkikler mevzuu üzerinde baJ. d 
Uld .adclür. Miifenef Hammm kevinde bir hubihal yapacaktır. idam edildi mezkar ibtilllcileri kolDfQ hlke. ırA.ena reiaidimhuna. .azW 
rddal Rızaya ne h1J1U1Deti oJa1ri • ====~======= RAlFORD, 20 (A.A.) _ Zan • metlerle Ye h;Jlıaua Yun•nima ile dnamla clemiftir ki: 
lr? Eter Mütenef Hamm kindar sinde 1al0n fmalide blababktı. ıara saat bet on bette (mahalli sa· mevcut olan doatane miinatebet • "lktısadl dügüncelerde tam W 
98 iatiıkamcı olaa1dı, eYleneceii- Müıerref Hanımın vekili Mahmut at) elektrik cereyanı ile öldürül • leri iblll etmeleriae mlni olabil• • inlalip ~ımun..nfeainde ~ 
Jli ~liıerek kendisini zorla daja üat Bey de hazır bulunuyordu. cek mevki Ye kunette ,ıduiu t,.k· makta olduiumuza ve istikbaldl 
bca'IP ba bale aetiren llyuı öl - Mahkeme h97eti maznunun berae· müftür. kmcla temimıt venait Ye mualllk müstahsili daha az ve müstehtnd 
Cllamaai lbma ıelircli.,, tine karar Yerildiliai 'bildirdi.. Ka· 'Zanıaranın c:esedLıfn asılmuı meMleleria 71ikmcla hal .edUehlJe. daha ziyade dUfClneceğimlze kl9' 

lltıf .--.min hasünkü celee. rar tiddetle alkqlandu Pı emir verilmiftir. celi ~id~ ız~ etmiJ.te.. iz.,, 

•• -.. -



21 Mart 1933 

~ARETLER 
1'aarruzun 9 uncu .... 

.. gunu 
üt ~~harbinin resmi tebliiini her 

ı....:.~ Anadolu ajansı, Anadolu 
~in rennt tebliiini ıetirdiii 
~erin koku.ile, heyecanile ıeti· 
..__ • 12 kelimelik listeyi ayni 
... 11\1 ile kartıbyoruz.. 
O zaman: 

irJr .. _ Nereye girdik, nereye ka· 
e· · ~ilerledik diyorduk, timdi, kül· 
r ' haı'binde A kaleıi zaptollun • 

.__ B aiperlerinden qtık, 1 mey· 
laubini kazandık, diyoruz. 

J.r , Dokuz günde 100 den çok ıipe· 
. . ti ~lt6r öncüleri elde ettiler. 

• • • 
~ r Bir çoklarımız sanıyorduk ki, 

(~eden (gadri) ve ıadirleri, 
.t!k-yı) ve harikaları atarsak 
L... lllıız yavanlaıacak, damğımız 
...,_ycak, konutamıyacaiız. Dili
~İn içine tepdili kiyafetle ıir· 

• ~ oturmuı olan bu yabancıların 
Çokları fU dokuz günlük tara· 

~an sonra anlqılıyor ki, dili • 
'izin içinde manasızdır. O kadar 
~sız ki, hiç bir zaman onu yer· 
..Jerinde bile kullanmıya imkln 
• &ınryorımuıuz. Hayret etmeyi • 

"iı, çünkü bir dil demek sade lat kitapları demek değildir. Dil 
ek bir milletin mantılı de • 

~ektir. Dünyayı, hayatı görüt de· 
'-ektir. 

it lıeı Şu dokuz günlük araıtmnada 
İren hakikatler nice hakikatler 

~· Anlqılryor ki, Türk dili Sami 
.qıer aibi (mücerret) llflara yer 
::-iyor. O, (realin) Ye tah~t hir 
.~İr. Realist bir mantık sahibi• 

. Mucerret laflar bile Türkçenin 
,.: . girinte mücerretliğini kay • 
~· ıı, hazı kelimeler hiç mi, hiç 

ıın malımız olmamıt ! Mesel! 
~~ akıam gelen listede bir ke· 
'lllle •ardı: Harika! 

l>üıündüm, tatındım, yirmi, o· 
~ ldıiye ıordum, bana hariknyı 
ı:~e bir kelime ile anln.tamadı· 
L._ • Matbaanın çayc111na, hamal· 
~a harikayı hatırlatan miaaller 
l&y)edim. 

.a_:- Gece yrııı birdenbire aiineı 
,,a bunu nuıl arJabraınız. 
AlaıPn cevaplar tunlar oldu: 
c,_ Parmak ısırtan. 
cc AJl-L- • • - 1&111n lfl. 

••- Gece yansı ıün doğdu. 
~~nci bir ıual sordum. Dedim 

cc_ Bir adam yirmi metre yük· 
~n düpe fakat yere indiji za· -.il bir yerine bir teY olmasa bu· 
"-' },qkaıına anlatırken ne deni· 
'it? 

hamallardan aldıiım cevaplar 
'-ılardır: 

••- Allah ıaklamıt ! 
•• K . . ' - aza geçınnıt. 
"- Satılacak ıey ! 
kalıveci ıunu söyledi: 
''-Yere atla.di ! 
Bötün hayatı realist bir görütle 
~it millette Araplann anla • 
lı manada bir (Harika) mefhu· 

J::.1ok ! Onun için harika addedi· 
a k bir ıey mevcut değil! 
.Gtnn hayah tecrübe ile geçen bir 

:dlet İçin harikaya yer verme
'rft -'c Lir eksiklik delil, bir kazanç· 
'i • Zaten bugün harika kelimesi -
ta...... lcwlananlara dikkat ediniz ya 
ı:--en Sami milletlerin manbk· 
~ ayınuf olanlardır yahut ta 
~ ~edi iti yapan ~İT ulan 
'~ip 7erlerde kullanılmakta-

Dol.uz ıGn bize bunlan öWretti. 
Sadri Etem 

Sıtkı Bey 
Fizik aliminin 
büyük keşfi ! 

VAKiT 

Mahkemede •.................. -... 

Bir tevkif 
Bir Hintli 

imam Londradan 
şehrimize geldi Kurşunla öldürme

ğe davranmaktan 
"Sıtkı Beyin aözlerinde Londrada 300 Milılllman 

bir aarahat yoktur. suçlu olmuı lngiliz var 
Bundan bir müddet evel, Bur • Tophanede Kafesli Harman ao· Londradaki camiin imamı mer· 

sada oturan Sıtkı Bey isminde bir kağında oturan Hasan oğlu Şükrü kezi Pençapta bulunan İslamlığı 
zatın fizik 1.lemini tiddetle alaka M Efendiyi kurtunla öldürmeğe dav• propaganda teıkilatı menaupların· 
dar edecek mahiyette bazı keıif • ranmaktan auçlu kömür ameleıin· dan F erzend Ali Han Sahip Münıi 
lerde bulunduiunu iddia ettiği ve den Salih Şakir Efendinin muha • memleketine dönmek üzere Lon • 
kendisinin Dolmabahçede topla. keme5ine dün İstanbul ağır cezıı. dradan tehrimize gelmittir. 
nan ilmi bir heyet huzurunda din • mahkemesinde baılanmıttır. F erzend Ali Han gazetecilere 
lenildiği malumdur. iki gün devam Salih Efendi, kendisinin Şükrü §Unları ıöylemiıtir: 
eden bu toplanmadan ıonra Sıtkı Efendiyi hiç tanımadığını, araların "- Beı aene kaldığım Londra • 
Bey Bursaya dönmüttü. Bu içtim:\ d3 herhangi bir vazgeçti bulunma da vazifem nihayet bulduğu için 
dan sonra kendilerini gördüğü • dığını iddia etmit, "asıl 0 bana hü memleketime dönüyorum. Bu fır • 
müz ilmi heyet azası da Sıtkı Be· cum etti. Biçak çekti. yanında bir sat tan istifade ederek Türkiyedeıı 
yin ne demek istediğini Ye ne ke!• de arkadatı vardı. Ben, kendimi geçmek istedim. 
fettiğini anlıyamadıklannı ve bit· müdafaa mecburiyetinde kal • Londrada lngiltere hüldimetin • 
tabi bu toplanmalardan da müs· dım. Onu öldürmek değil, korkut den dindaılanmın menfaatlerini 
pet bir netice almamadığını söy • mak iıtedim. Silah patlayınca, ar· alakadar eden meselede daima mü 
lemiılerdi. Sıtkı Beyden nazariye· zaharet gördüm. Bu sayede Lon -

kadaşı kaçtı. O da yaralanmıf,, de ıini izah eden uzun bir mektup drada mevcut yegane camii yaptı· 
mittir. aldık. Bu mektuptan iıtifade ede· rabildim. Londrada binden fazla 

rek dün mütaleaları alınan ve bu Müddeiumumi Ahmet Muhlis B. müslüman bulunuyor. Bunlar yal· 
zatı dinliyen heyet azasından ba· hadisenin mahkemeye öldürmeğc nız Hintli değil, her müslümaıı 
zılarile ıörüıtük. tam davranış olarak gönderildiği- memleket ahalisindendir ve ekse· 

MUderrl•ler ne diyor? ni, suçlunun bir kaç el kurşun sık risi darülfünun talebeıidir. Bir kıs 

S l h M 
tığını, ıuçun ağır cezayı icap etti· mı da Londrada reımi veya huıuı"ı 

a i urat Beyin, mühendis 
mekte'binin bu fizik bocaımm ka· ren ve as:ıyişc dokunan bir ıuç ma vazifelerdedir. lılamiyeti kabul e-
naati de, diier arkadaılan gibi bu hiyetinde olduğunu ileri sürerek, den lngilizler de yardır. Bunların 
iddiaların müspet olmadığı ve o. Salih Efendinin derhal tevkifini sayısı benim Londrada bulundu • 
lamıyacalı teklinde idi. Bu itibar· istemittir. ğum bet ıene zarfmda üç yüzü bul 
la artık söylenecek bir ,eyi olma· Reis Aziz, aza Nuaret ve Tahir muıtur. 
dıiına iıarel ederek söylemek ia· Beyler, sözler birlikte olarak Sa· -----------

l'h Ef d. · 1 Bir ltalyan gazeteci 
temiyordu. Nihayet, ıon defa ol· 1 en ının a ıkonulmaıma ka· t I 
mak Üzere fU cümlelerle iktifa et. rar vermitler, tahitlerin çağırıJma ayyaresf 1 e şehri• 
ti. aı için, muhakeme dört Hazirana mlze geldi 
"- Sıtla Beyin müspet bir iddi bırakılmıtbr. ltalyan sazetecilerinden M. Be· 

aaı yoktur. Sözlerinde sarahat te Salih Efendi, jandarma muhafa oni Brocchieri kendi kullandıiı 
yoktur. Evvell yaptığı tasnif ta • zasında tevkifhaneye gönderilmi§· küçük spor tayyaresile · ıehrimize 
mam delildir. Böyle iki kağıdın tir. gelmiıtir. Da.ha evel Amerikada 
üzerinde bugünkü malumatı ver.e ve Avrupada tayyare ile mütead • 
bilecek bir tasnif yapmak mümkü~ Otomobil bir kadına dit seyahatler yaparak intibaları· 
değildir. Mesell idrogenin tayf çarptı nı Corriere della Sera ıazeteıinde 
hatları namütenahidir. Bu namüte 2779 numaralı otomobili idare yazan M. Brocchieri bu seferde, 
nahi hatta mütenazir renk veya dal eden !Of ör Ali köprü üstünden g~· 85 beygirlik bir motörle mücehhez 
ra uzunluklannı bir tabaka kağıt çerken, Vefada bozacı dükkanının iki kit ilik ufak bir tayyare ile Mi· 
üzerinde nasıl koyarsınız? Evet, yanındaki evde oturan Fatma Ha· landan Baidada gitmektedir. 
birçok ilmt batalanndan sarfına • nıma çarpmı§ kadını, batından, ltalyan ıazeteci dün sabah tay· 
zar Sıtkı Beyin ne ketfettiği ne kolundan yaralamııtır. yaresile Bağdada hareket etmit. 
yapmak iıtediii belli değildir. Şoför Ali yakalanmııtır. tir. 
Maksat atomu parçalamakta bu • 
nun için evvell büyük li.boratuva.. Bir dlllgerln iddiası 
ra ihtiyaç var. Yeni bir atom na. Vali konağı caddesinde M. Fran 
zariyesi yapmak iıe yüksek riyazi konun yapısında çahıan dülıer 
tahlillerle örülmüı bir nazariye Mustafa, amele çavu9u Hüseyin i· 
kurmak llzımdır. Tasnif ise bu ka le dört arkadatı tarafından dövül 
dar tilmullü tasnif olamaz.,, düğünü iddia etmittir. iı& 
Diğer bir müderris te: Tahkikat yapılmaktadır. 'V 
- Sıtkı Beyin biraz daha çalıı· ..ııı,...-•••••••••••..._"""'1111 

maımı sonra mekteplerde hocalık 
etmesini temenni ederim. Böyle y:ı 
parsa memlekete daha müfit olur,, 
demiıtir. 

Altın da yapacak 1 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
ıöre evelce yapılan toplantıda Sıt· 
kı Bey keıifleri sayeıinde Altın ya 
pabileceğini de iddia etmittir. 

Amerika bOyi\k elçisi 
Amerika büyük elçisi Mr. Sher· 

ril dün sabahki trenle Ankaradan 
relmiıtir. 

Amerikanın aabık bir elçiai 
cehrimlze geliyor 

Amerikanm eıki Paris elçiıi Mr. 
Edı bu sabah tehrimize gelecektir. 
ZeYcesi Ye hususi kitibile birlikte 
eeyahat etmekte olan Mr. Edg bu 
rada bir kaç tün kalacaktır. An • 
karaya ıitmui ele muhtemelair. 

VAK 1 T 
GUııdellk, Slyut Gazete 

Iırtaııbul Ankara Qıddesf, VAKiT yurdu 

Telefon Numaralare 
Yazı Jıleri telefonu: 243i9 
idare telefonu : 24370 

felgrat adresi: lstanbul - VAKiT 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri : 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
l~O • 

illn Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
HM • 
800 • 
800 • 

Resmi UA.nlarm blr satın ıo Kunıt 

ncar1 llG.nların bir eatm 12,5 Kuruı 
Ticar1 UA.nlarm bir aanumt 25 Kunıı 

KUçUk lllnlar : 
Btr defası 30 iki defası ~ Uç detuı && 

dört detuı 75 ve on defuı 100 kul'U§tur. 
Uç aylık uım verenlerin bir defuı mecca
neııdlr. Dört satın geçen llA.nlarm tuıa 

aatırlan bet kuruttu beAp edfllr. 

~ 

Komünistliğe teş· 
vik edici neşriyat 
Nazım Hikmet Beyin "Gece ge· 

len telgraf,,isimli kitabmdan do • 
layı açılan komüniıtliğe teıvik e· 
dici netriyat dava11na ait tahkika· 
ta devam olunmaktadır. 

Dün, kitabı neıir ve tevzi eden 
kütüphanenin ıabibi Muallim Ah· 
met Halit Beyle basan matbaanm 
sahibi Ali Bey ve satan bazı kitap 
çdarın ifadeleri alınmı§br. 

Tahkikatın önümüzdeki hafta 
içinde bitmesi muhtemeldir. 

Gene ayni auçtan maznun ola· 
rak "Bir yıldız ate~i,, tairi de dün 
ısticvap edilmiıtir. Bu kitabı ba • 
san matbaacı ve ıatan kitapçının 
ifadesi abnmıftır. 

l:pm"'is-Y.'i"'";;;(kİnınvAKİ
1

T1mm~] 
-ıcwı;AWMIMi""" ............... 111...,.N ..................... 

21 Mart 1918 
- Piyuada dlln gene durgunluk başla -

ml§tır. HarareUI hiç bir I§ olmamr3tır. Fiat· 
larda da tevakkuf vardır. 

- Ruayadakl Osmanlı eairlerf.ndeıı 248 
neferlik bir kafile daha dün Sirkeci istuyo • 
nuna muva.sal4t etmi§tlr. Bunlarm arasında 
•:S lranı 8 de SemerkanUr mWtecl vardır. 

- H Mart 3M tarihli kanun mucibince 
Fırat ve Dicle nehirleri arasında Elcezlrenln 
kısmı fimalı.tnde (Cizre) (Habur) ve (Sin· 
GR) naınlarile Da mo.takll uva tqkll oluna· 
caktlr. 

Sayıfa: 3 
t 1 

80HBErrLER 

Behzadın jübilesi 
Belediye reiaimiz, bin bir dertli 

itleri, kayguları araaında, ölmek· 
ten kurtardığı ve ,.eniden kurduğu 
sanat yuvamızı yan çizmiyor. Şe • 
hir tiyatrosu ile, şehir opereti ile, 
tiyatro mektebi ile de uğra,mak • 
tan geri durmıyor. Sanatın kıyme
tini bilen insanlar kıymetli insan • 
fardır. Muhittin Bey, muhakkak 
ki hem ıanati takdir ediyor, hem 
de sanatkar değeri biliyor. 

31 martta, ~ehir tiyatrosunda, 
Behzat Haki gecesi için yapılaca'· 
hazırlıkların ba§mda bulunmaı·, 

yirmi bet senedir, sahnemize hiz • 
met, hem de yararlı hizmet eden 
Behzat Haki ile yakından alaka -
dar olması, yalnız tehir tiyatrosu 
sanatkarlarını değil, bütün sanatı 
sevenleri ıevindirecek bir hituftur. 
Vali ve belediye reiıimizin bu aln 
kasını, aanatkarlarımız)A beraber, 
biz de tebcil ederiz. 

lıittiğimize göre, 31 Mart per : 
§en be geceıi, tehir tiyatrosundi', 
Cemal Retit Bey konser verecek, 
Behzat Haki "Meraki,,yi oyniya • 
cakmıf. "Meraki,, herkesin bildin 
gibi, Ahmet Vefik Patanın, Mol • 
yerden naklettiği bir komedidi··. 
Bunun böyle olduğunu belki he ·• 
keı bilir. Fakat herkesin, bu "M -
raki,,rolünde, Behzat Hakiyi se:· • 
retmİ! olduğunu zannetmiyorur • 

Yirmi bet senedir, hayatını ar · • 
nemize, ıahne sanatnmza bağ' • 
mı§ olan Behzl\t Haki, tiyatro a' • 
mimizde birçok tipler ya§atmı§ 
yük bir sanatkardır. Fakat "Me: • 
ki,, Türk tiyatrosunun ıaheser l t 

ibdaıdır ve bu §ahe:seri yarat 1 

yegane sanatkar. mübaligMız · ") 
methiyesiz söylüyoruz • yegt. J 

a:ınatkir Behzat Hakidir. 

Behzada aorarsanız: "Yirmi l ' 
senelik ısahne hayntınızda, en ç 't 

sevdiğiniz rol hangisidir?,, 5: ~ 
dü9ünmeden cevap verecektir: 

- Meraki!.. 

Ahmet Vefik Pa,anın, eski üs • 
luplu tercümesini, okumağa doy • 
mıyan kimıeler vardır. Behzat H · ... 
ki, "Mernki,, yi sahnede teyriı 1 

doyulmaz bir tip olarak canland.r 
mıttır. 

Franıada "Meraki,, nin nalı- ı 
oyniyan sanatkarların isimleri t'. 

' 
yatro tarihlerine altın harflerle y :• 
zılmıthr. 

Franaaya ecnebi olan garp me·, 
leketlerinde, Molyerin kahrama :• 
larını hakkıyle canlımdıran ıe .. 
natkirlar parmakla gösterilir. O.:· 
ların da isimleri, nesilden neıile : 1 

likal etmittir. Adetleri sayılıdır. 
lıte Behzat Haki, parmakla gl l 

terilecek, sayılı sanatkarlardan ı.,:. 
ridir. 

31 Mart gecesi, ıehir tiyatrosur· 
da verilecek jübile, ıadece, Behzr. 
da kartı bir kadirıinaslık eseri o' -
makla kalmıyacaktır. Darülbed:-. 
yie, operetten sonra gelmiye ba~·ı 
yanlara da, sanatkarlarımızın, dr. 
ha neler yaratmağa kadir oldukk.. 
rını bir kere daha gösterecektir, 

Yukarıda Cemal Reşit Beyin 
konser vereceğini yazmı§hk. Bu j- · 
bile, bu genç ve çok kıymettar be:; 
tekirımızı, lıtanbul halkına ta. 
nıtacaktır. Avrupanın tanıyıp al .. 
kııladığı bir Türk bestekirmı bi • 
zim bilmememiz hayli garipti. Ce
mal Retidi "Üç saat,, operetinde. 
alkıılama?: kafi değildi. Bu ıana.t 
kir "Üç sn.at,, ten çok daha kı7 • 
metlidir. . · 

U) 

Selami izzet 



MahınTiri €eliU Nari 
• lkt1bas.na1'11 tercüme hakları mahfuzdur 

Ka ybettiğiM Tii k el eri 

Mafmadl Şer 
Saht'e pasaportla s;ttiğiacfen 

po iste buırfin dinlüeeak 
Yunanlı aktör M. Papaa tarafın 

dan tayyare ile ve sahte pasaport· 
la Atinaya kaçınldığı iddia. edilen 
Matmazel Şorun t'ekrar t\tanbula 
dönmesi üzerine HalHhnda kanuni 

BORSA 
(flizatlmnda- yddız işareti olanlar üzer 
terinde 20 martttı muınne* olanlardır 

Rakkamlar' k81Janış fiyatlarını gosterir 

Kurus 
l •ı ı;;Jlh Av 

um~ 

*20 r. Fransı7. 110. 't<ı,-

• ı Sterlin ~ •ı Pezeta 17,-

Sah 
21 Maıt 

24 Zilkade 

Çarşam61 
22 Mart 
25 Zilk 

Osmanlı İmparatorluğunda A 1 lim. Yani demek istiy,orum ki, vak muamele yapılma91na: karar veril· 
raplarl• karıfffi(! Tür.dere, Rum - tile, Osmanlı devletinin adalara mittir. 
~. =.a karışmış 1 i.U";.:lcrF tlulgarları sahip olmaaı hakaız değildi. Matmazel Şor- sahte pasapm:l'la 

*I Oolaı 211-
•20 Liret 218.-
•20 ı. Beı,ır .. ı ı&.-
•20 Drahmi 2:i.50 

•ı l\lark 'iO-
•ı Zolııtı 24-
•ı peUJii 30-

, *'20 Ley 
•2'ı Dinaı 

23,-

,,eva Arna nı. nrlcı karıtmış Tuı·k Adalar şu kısımları ilitiva e -
~e"e tesadüf edilirdi.Bunlara, mı• der: 1) - Anadoluya yakın olan
aaadenizle, (ekalliyet Türkleri) lar (Sabık Cezayir Bahri Sefit vi
cliyeceğim. Bu tip artık lialmı - liyeti); 2) - Yuriani&tana yakın 
yöl'. Kaybettiğimiz yerlerden bu · olanlar; 3) - Girit; 4) - Kıb 
raya gelen muha-cirlerin ise git gi- ns; 5) - Yedi adalar. 
efe hususiyetleri zayi oluyor. 2) numaralılar Y\ınan istiklali· 

hudut harici çıkmakla maznun • 
dur. Zabıta tarafından yapılan 

tahlHkat- evraltı lhrıırlanmqttt. 

Bugün Matma-zel Şor isticTap e· 

dHecektir. 
Ohlar ~tmazel Şorun sahte pa 

saportla gıtiğinin farkında olma • 
dığını, M. Papasın bu pasaportu 
kendisinden gizlediğini söylüyor · 
lar. Bu JaJurdtyı Aıdliyenin dinle • 
yip dinlemiyeceğini ileride anlıya· 
cağm. 

•20 lwiçre ~20- 1 çervone 
•20 Leı-a 6 •ı Albn 
t 1 Floriı ~•. • ı l\lecldiyt 
•!o Kuron c,;et 120.- .. , RtmWnor 

Çeli fiat1arı (itap. sa. 

•Parts 12.0J *-Prafa 
•Londra 28~1 :ııı \7iyaıı 

•Nev·Yor il 4757.50 *N adrr 
•:\1illno .1925 •Berlin 
•Rrtlksel 3'3850 ıfıi'\ arşowı 
•Atlna 'H 4825 •Peşıe 
•Cenevı '· •43l'50 •flükre• 
'll'Sofya tı6.72 •Belgra1 
•Amsterdaıı 1.17~(1 *l\foskova 

E&bam 

Jş Rankas• 1 J. 
i3 flO 

:;5 -

935,-
33,-
28 

1'6) 

39 59 
11 :20 

H!ıV.A - Y:eşllköy A'ıskeıi rast 
zinden verilen malllmata göre, bugtlD 
açık ve s:ıkm olac8ktır. 

Dlinkü mcaklık en fazla 18, en u 
rece, hıwa tazyıkı 760 milimetre idi, 

RA&VO 

Bugün 
lS'l'A.NBUL 
18 den 18 45 c kadar Saz !Makbule 

nnn) 18,45 ten 19,30 a kadar Ork 

Şu cümlelerimi Biraz karanlık, le elimizden çılib. f-siDrlerini Hile 
yahut kapalı buldunuz. Fikrimi unuttui. Bunlardan &azılannın 
izah edeyim Te misaller getire - adaları ya Türl<çe idi, yalhıt Türl<· 
yim. Halep, henı Türk, hem Arap çelepttişti. Bu isimleri coğrafya 
fm vilayetti. Girit, adalar hem kitaplarmdir bile, eyvali ! muliafa
T"urk, hem Ram. Pizren, Debre, za edemedi)(. Meweli fatendil 
hem Türk, hem Arnavut. Ad~tler (Rumcası Tino .. ); Nalqe (Nak ~ iskAo sul is:tımaJindeB 
karıtmıt, diller birbirinden mü - ıoı) Çuha adası (:Cerigo); Eğri - mevkuf kiım~ 

•Anadolu 
He)I 
Slt. Ha)rh~ 
f'ramvın 

4,.J .ı 

15. 
4,30 

24.-

T-e~ 
Çlmımt • '• 
l nvon Oe\ 
Sark De~ 
Bal~·a 

'4.-
1,i:O 
2-

35 
13.-

ılf 30 dan 20 e kadar Fl'8118Uk:8 deN ( 
mlş olanlafa) 20 den 20,45 e kadar 
(Hikmet Rıza Hanım) - 20,45 ten 21, 
kalıit Ha.At. Alım t Bey - 21.30 du 
kadar Nimet. Vahit. Hanım tarafından 

teeaair olmuş, aile münaeetietleri bor (Hafkida). BUnla... taril\te kalmadı 
çoğalmış. Bunun için Rumelili ve lbaTdı. ŞU tarihi Tiirli isimler.ine 
Actab, Konyalı ile Ankaralıya, hrtr nankörim. Garip ch,jil mi? 
Antakyab, Kaatamonulu ite Tra - Sa6ıl Cenyir Baliri Sefit vilaye· 
bzonhıya büsbütün benzemem. tinin, düne ka<lar bize ait ve kıs -
Rumlarla k:arıtmıt Türkler hail - men Tüiıklerle meakOn bu adala 
kında malUınatım fazla olclutün - mı 1'ürli9e- i.iml•rini lile unutu -
dan fU yazıda iira'z onlardan bah yorüli. Repimbıin bildiği, tanıdığı 
aecleceğim. bu Cennet gibi &didarın, ha.zan, 

O. ~lgort 
omontl t~SO 

Şark m Ce?. 

f.elefon ni 22 den 22,30 a kadar Gramofon, 
ve Borsa haberi, Saat ay&rı. 

İeltin Ri 1st1maU itincfen dolayı ıstiUrazUu 'l'ahviller 
devlet fUrasınca muhakemelerine ,__ıs-rı_d_ah_i_li __ 

96
_. _ __...___Ji_lek-t-n-k---~ı 

karar verilen yirmi kitiderı altısı • , ark il.yolları 5,05 i~~,VS" .;4,s ı 
mevkuftu. Bunlar da serbest btr&" ıe. n.N1\ıvııtıhad~ 59.::ıo •Rıhtım ,:;~ 

Giımrükler 5 55 ıerAlıadofu +s,50 
kılmıflardll'. Saydı matrf 4·35 •Anadolu 11 43,50 

Bıldar il 75 
Hepsinin muhakemeleri; kendi- Asktrlve •A. !\nimes il so,20 

leri, mevkuf ohnıyarak yapdtacak~ \.. ___________ _) 

MiKU..t (l653 mo) 

12,30 . 18,30 Ankarapalas orkeatresl 
18 • 18, O Ork tr O verture Le Callft 
Bagdat, P'antaı e Manon, Fantahıl~ 
d'amour 18,40 • 910 Gramafon 
- 19,40 Vıyol ne lle kon erl (Edip B. ta 
dan) - 19;40 - 20,10 Gramafon - 20,l! 
Jan11 ha~rleri ve hava raporu 

HYANA (618,l m.) 

Reneaans demDde Aftdeniire l'ürk ıuetelerinde isimleri Rum- br. Hukuk talebeahlin çıcyı 

Hukuk Talebesi Cemiyetinden: 

12,30 Konser - 13,40 Plll.k 
- 16 20 Şarkı - 18 Kon r 
- 21,15 Komedi - 22,80 .Miatenget r 

hakim iki İta:lyan €ümhuriyeti Ve ea-ohınık geçiyor. Meeelaı Dahili· ============= 
d rasında bir sıra dağlar bulunuyor. FlulC:uk talebesi cenıiyefi, 23 

Mart 933 P'erf«Ji1Se güttü saat T8 
da M'akiim salonlarında 931 - 93'Z 
mezunları ıerefi~ ftit çay vel'e · 
celrtir. 

ne ik ile Cenova adalarıb aultlim ye V-ekili Şüirü Kaya B. in mem-
idiler. Akdeniz<le bu iki devletten lekeli iatanliöy'e ~Kot) demek Daimi bir küre§ •. 

:f. :f. • ruha atı elnuyaıı gemi, sefer ede- haitran reva' llQ r 
mezdi.F akat Türklel' taıdı bir- do· Bu adalar ("ye; Girit), gerçekten 
nanıma yarattılar. Venedijin met.. güzel, zengin, mühim noktalud~ 
bur Amirali Andrea Doria'yr yere R1iıii atnmlf • WiÜ" ltomlndan 
serdiler. Hakimlik İtalyan €üm • b'e1kP tiit&iclm GilitH, IWldttİili, 
huriyetlerinden Türklere geçti. RettMt., Salaıllr, I~ l:.iıb 
Barbaroı Hayrettinin §U münae • nili Türlder de, herbeltle, liayat 
betle iımini tebcil edelim. mübarezeainde kavrulmu§, mu • 

Bütün adalar bizim oldu. Bun zaıfer olmut kimıelerdi. 
ları alıncıya kadar dedelerimiz R:oma, Latin idetTeri gere1' 
pek çok ıavqtıfar. Mesela Kandi- Türk, aerek Hiriıtfyan adalara 
ye muhasarası tam 25 aene ıürdü. ço1' nüfuz et'illi§tir. Meceli: OYa1 

Orafara yerleten Tür1'ler kamifen Tbtltfen denizcidir. Zeytin ya -
muhariptirler. Fetihten aotı'ra da, fı\'Kfd, 'ba.J'ılun.çok lio,famr. 
daim' l\ayat müharezesinde n- BGn,tmn iter yet'iltd'e ad•kla
vatmak mecburiyetlııde Wdtlar. nn l:endtf-erine ~ı bir takım 
Eğeıo o Türkler pek mahir, mü - meai:,etlmt olilr .. Nl'lekim lngilz • 
debbir, mukf~ir., keakin kimeelctıı 1et; J11pUDlar lhrmezi$etlel'i liei~ -
olnaaaalardı Rum eftseriyetleri- a. - dir. Biİrilb Giritliler ft adklılu da 
rasında dayanamazlardı. Er.id't!r ~le --• 
di. Asırtardaa. beri harp Teyaliut Girit ..-~ vctiile, ada-
iktisaden ~1• .. adele halinde b61ıar ahalisinin üçte birini tetkil edeTcli. 
nan Türltler!... Lakin emlilmr~Hrisi kendileri· 

Rum dıyip te geçmeyin.is.~ ne aittiı. Dilleri 'iürllçe olmıyan bu 
son. der.ece mHkteait. ve. tilki buy • Tiirltlerin drini ıel5:!N!!teri, mitti 
lu tüccardır .. Yahudideu beter tiic· ~ ilericle1~iı.. Rum· 
cardır. Zamana çok u.ymupm. Şu lerlarLr daimi mücadele halinde 
dakikada, dünyanın. Iı. köşesin. - yqadılar. lıliç kay:aaıamaciılar. . 
de, Amerilada. ve Hindiıtanda Ka,.bedilen dile mukaıl>il hamiyet
Cenubt Afrikacla ve Avrupa.da" tea fft kazanaları bir. garibedir. 
Yemende ve A.iıode, Habeşiıu.n • Rodoslumlar, Midillililer, fstan 
v ve Romaayada, Tatavlada ~ köylüler Türkçe konuşuyor, lakin 
d'üğünüz bakal Vuil'e, Galatada Rumcayı da. buırler .. lsfanbul Er
Bahçekapıııntla kentlisinden el'a· meniterinin if<i dilli ofmafarı ka • 
man dediğiniz haram yeyict Pan· bilind'en, miBiyet, din, sel'i.bet, 
delikiye rastgelirainia. itte, bir hammiyet no1'tatarı müıfeına ol • 
Tü•k cemaatinin onların uaaın. • mak üzere maddi bbitiyefleri ve 
da yaştyabilmeai canhhğına deli.- bazı adeti~ Timde- Rum ara -
let eder. Bu Türk kolonileri ada. sında cok vafnttfTk !!ÖriirtH-dü Dili 
larda yalnız hükUmet kuYYetile ltamca olan Tiirlt: GiTitli müslü· 
dayanmıyordu. Aklına ve ltolunm mam.. ... 
da istinat etmekteydi. DiliTiirkçe-ofan RUin: Kıntıeli -

Adalara yazık olda. Görüt nok· tfe. pp.,.dMfa lmietf;an rant- • 
tamı size anlatayım:. ımanhlar .. Ne tuhaf mMl•ata: Bir 

Bir yerin hangi devlete ait ol· tarilite,. N'ew Tor~ta, ufak bir va 
doğunu tayin için bir.inci yol ta· .....- hUlunu.yordum •• Kar,... i
dur: Ora ahalisi hangi millette.a - kt ltaraıaiımlr Rum geçti .. Öz dili
dir? Tiırk ise o mahal Tünriyenin mizfe Türkleri öyle bir zemettiler 
olmalıdw; Rum ise Y uoanistaıun. ki ıormaymız~ .T.iirldi zemetmeğe 
Lakin bu terazi kafi değilidi•. Bir Tür~ &tet ediyOI'•. 
de mülki tamamiyet var. Adalar Ciritmer ele Löyle.. Kal~ his, 
Anadolunun birer parçasıdır. Bu merbat~et itibarile bir Gifitli 
itibar ile o yerlerin sahile merbut müihilban., hir Giriili lil'l'i9tiyanın 
ohnaıı tabii idi. Fakat olan oldu. pell: razla mulialif"ıdir. Birtıftte ya· 
Muahedeleri tenkit edecek deli • .,_ ha ilri cw•wdbl 1adplai 

kdaları bildiğlın için fu ıabrta· 
rı yazdIID. 

Diğer mıntakalardan ayni la • 

lalliyetle baliwedemi,.eceğinr için 
l&Zü kl9a kesi~. Fakat meee
le fıalilUe )&yıldır. c ..... ,.._..,. 
httla Türklük, Kôsova ve Manastır 
vilayetlerinde Türklükle Amai'ittC
luk çok girift oluyor. 

Dildtat et'İniz- mi? Rumeliniır 

bazı yerlerinde BulgaT, Yunmı, 

Anıavat ~ ?ih'tlÇemhr mdrvi
ne Mi., etmiştiıı. 

- Yoktur ki. ae yapaymı. 
- Söyledim ona .. Dedi bana. •.. 

.Ağı-ıyor İ>qı.m, onardı ıaati.. Yi -
di yoğurlu ... 

Şu tertip Türk nafıvine uygun 
d'el'ğifclir. ltunun gil>i ltumeliniır 
sair unıurluı da Türfderden bin • 
lerce kelime ve bir kaç naFıiv bi -

M'ezun arbdaşlar davetıyeleri
ıri hılöltede cemiyet itmıci reisi 
Hilmi kif Beyd"1t ıdmalan rica 

llalkevr konfnanalan 

ı~taııbul :flalkevi Rehmğiırdan: 
23 Mlıwt P~emie günü saat 

(11) ete Reu ... l'lazmi Z"ı,.a ltq 
lllnıfıliJllll (ı:lte=nim lmıea JEli lbw 
u Bey.) ltaklenda bir lqmferan• 
verileeektir. Herka aetebllir. 

Ba miiaase1.tle Halkevinin alt 
kattaki aaleaund& bir seııvi tertip 
edilmif ve üıataduı. yÜ2 elliye ya
lan eseri tefhir edilmiştir. Sergi 
8 Ni-ana bida.ı: be11 giin. ziyaret 
edilebilir. Duhuliye yoktUJ1. 

deıi alnnşmcfn-. Deri ve barsak 
Debreli Turkfe tali.enderunlu Tayyare Cemiyeti lstanbul şu -

1rıirl;.r B&i Anaqcfaı çalıyor; ö · besind'en: 
teki Jiaraba .. Bin. arada uracla: K111'&an 1'e.ynamıncltr tetfri1M1" -
Po more diyor; ötelriı; La. m,..,. ~ llllZ taıtafınftn topl'ene:ııeak tıeri ve 

• • • .. • · Fakat, lıllc.ar ~~ hanaılifar pe.zaftlılk aUl'etife ayrı 
Oemaalı imparatorlujUı tarihe iD - qm aıiia4edeJe il •4tur:. Mar.-
tikal ettikten sonra al'll~ 1- fak- " tın "26.,, paau .-U. saat. t&,, da 
lar çok süı:emiyecekt.ir .. ~ Nitelrim ~.ı.:~ ... _ .... fiat haddi lilyilE p;.~ ... ~ii wm.dir 
93 harbinden ıonra. Tuna. vi.li..ye - de ilaalni 1apdacakur. Taliplerin 
tinden Anadolunun göbeğine hic - ~J;i. ıönnek üzse Cai.J,. 
ret edenlerin lehçeleri, •ugü~ ojluncllıki tubemiae mül'aCa&llazı 
büsbütün zail ofmuftur~ ilin olunu. 

R.wnelinin Anadolu.ya tesiri olu ... -------------
yor .. Azadaa zamaa seçmekle be· 
l'aber gene 111uhacirlerİ1t bazı a -
detleri, l:>azı hususiyetleri eaki A • 
nadolu halkında tıebarüE etmekte· 
dir. 

Bu hal umumidir: Avutaey,a
Macaristan impai'dorluğu da par· 
çalanft Salt-.t mevcutken Vi ., 
yana telirinin Almanlığı !»aiti ol
makla lteraber onun biraz da 
Slavbğı inkar edih!mezdi. Fakat 
Slavlar ayrıldılar. Kuit midir ki 
bir müddet aonra Viyan.ada Slav 
kolanu •eya hoyaaı tutUnabitıin 1' 

Bir aralık Tunanistanda, Ro • 
manyada, yakmlaı da 8oma -
H.enekte Türkün ıöl«eeine her 
~ bucakttr l'elfHlı&f edilirdi. 
Ş'Undi öyfe mi?' . 

Celil Nuri 

DOZCt' Asliye 

kuk IJlail'Nlhdl!ll: 

Mahkemesi BU· 

Dilzcade avukat Hüııeyln Kt\zım Bey 

ile DUzcenin <;arkez aynalı karyesinden 

Aptullah ogtu .Khmet :ııevcıesl 3aflye ha

nım vekin Ktmnn Bey " Dt~emn 

Burhaniye maballeiıüıden m11teveff!& tıaıız 

İsmatt J!lflendi V&1198el\Mıi ~ lıılüsli • 

mat w kıdwı. Sadişoe ve HUmiJ'lr' H& 

nımlarla otlu Aptuuellm Efendi meya

nererüide mutelte"'vih ııııalel ıuyu dava • 

lllftdtm dolayı ilCaW!tgAı\tannm meçl1ul 

bulunduğu anlaşılıp ılA.nen tebupt iftl 

ama rağ'lllen ge~ mtlddeaaleyhelr • 

dan Sömaiye ve Sadiye Jılaamılsr bak • 

Jarmda gqap k&ruı it.tlha.z edilmiş ve 

muhakeme 15/Nısan 983 tarihinE' müsa • 

dlf dımıırteııı gtlhtı saat ~ şe taUıt e· 
dllıtıtş. oltıU#undarr tartbl Ii'Andan itİIJIİl -

l'8D ... .. wutnlclaı l.Ut'• etlftedlk1e_• 

l!f. taadltde- dnılıe'ımem~ Jwıbul edilml~ 

ceklerl l'JN&P karan makamma llalm oı- [ 
mak tır.ere ilin ohmw:. 

- 23,45 Konser. 
1;~tPZ10 (389,6 m.) 

21 Kouer 22 Haber 23,15 H&be 

musiki. 
BUKKEŞ (S!J.l,2 m.) 

ıs PJlk - 14 PllR - 18 Koruıet' 
gilli<ı - 21,20 Senfon k konser - 22.1.5 
fonik konser. 

tt8MA (441:,! m.) 

21 Haber 21,415 Konser - 23 K 
23,!55 Haber. 
8'1DM"2ŞTIJ (550,& m.) 

----~......,.. , ıa,AA 'laaee--
Balet musikisi - 20 30 Çigan orkestresi 
21,30 Plflk 23,20 Haöer ve Piyano. 

MOSKOVA (llM m.) 
1& 10 Haber 22 Fransızca 22 5ö 

zrl meydan 23,05 Haber 

VARŞOVA (1412 m.) 
20 30 lWusM - 20 4 Hkvadla 21 

Halk konseri 28,1 Dana. 

Yann 
ANKARA l 1568 m. > 
12,30 13,30 Ank rapallls Orkeatrest 

18 - 18,40 Orkestre: Ouverture La p 
jaun, Fantal.aie Samsoun t Pahla, Rom 
Sana paroles - 18,40 • 19,10 Gramofon 
19,10 - 19 4-0 Dans m k - 19 40 • 
Gramofon - Ajan hab r eri v 11 va 
poru. 

ViYANA (318.l nı 1 

12.30 Konser - 14 10 PlAk - ıe 20 Ş9 
- 18 konser 22,55 Kon r. 

LEH"m'G 1389;6 m. ı 
7,1 Jımnıuıtik 7,85 Konser - 13 K 

eı 14 15 Musıkl 20.15 Musıki - 1 
Musiki 23,05 Haber - 23,30 Senf 
konser. 

BtniKE.., (894,2 uı.) 

13 Pl k - 14 PlAk. - 18 Orkaatre 
19,25 Ork tr 21,20 Piyano - 22,<m 
man konseri 22 3 Dans. 

ROl\IA (441,2 m.) 

21 Haber, Pl&.k 21,45 tiyatro ve 
IMTDı\PE~TE (330,5 m.) 

10,15 Orkestre - ıs Jazbant -
PlA.k konser 20,30 Opora. 

MO!öıKOVA ( 1304 m.) 

18,10 Haber - 18 30 Opera - 11J,30 

fonik konser - 22 İngilizce neırlyat - 2' 
Kızıl meydan - 28,05 Hllber. 

VABŞOVA (HU m.) 

16,10 Plltk - 11 PJAk 

Hafif musiki 

23,30 Dans 

21 Konser - 22125 Konser 

24 Dans 

fst11nbut Beleclly 
OarUlbeda~t Şehir ,,,..._.. 

'tent9Aren 
... k ...... 

aaat 2.1,30 ... 

ı• 
IBBIS 
'\ azan '.':lu::ıahıp 
zade < IU Jk, 
6 pcrd tarihi 

komedı 

Muallim ve Talebe geceli 



21 Mutttm VAKiT Sa fa: S 

VAKIT'aa Edebi Tefrik .. ı N~ 26 - - - - --
Bir Yastıkta Kocayın •• 
Bir haziran ıünü. Bedia yalnız 

çıkmııtı. Çinıenelerin oturduklan 
Elmadatma kadar indi. Hiçbir 
fey diifünmüyor, yürüyordu .• 

Birdenbire, kulaklarına sert 
aealer ıeldi. İki çiqene kavıa e · 
di70rlardı. Biri iriyan, karayaiız, 
mbandut ıibi bir adamdı, öteki, 
eamer, ufaktefek, kmrcık aaçlıy· 
dı. 

Biri, dedi ki: 
- Onun, GUlbaharla dütüP 

kalktıimı heıfrea biliyor. Artık E· 
tem ne yaparaa bottur· 

Genç adam bir küfür daha aa· 
vurdu. 

Bunun ü•erine ızbandut kama
aını çekti. Genç acı acı haykırarak 
ıeri çekildi. 

Bunun ÜHrine, bir kadm ken· 
dini araya attı ve ha,kırdı: 

- Kendine ıel be! .• Eier ona 
clolamunan aeni ıebertirim. Be • 
nim erkeiim o artık •• Onu HYİyo· 
rum, onda ıinlüm var anl11or mu· 
aun?. Seni de sözlerim prmek iı
temiyor, aeni ıörünce, domuz gör· 
miite dönüyorum. 

Herif, kadını omuzundan itti. 
Gencin berine aaldırdı. 

O anda bir tabanca patladı. 
Adam baiırdı: 
- Yandım, karı beni yaktı! 
Koca 'riicut, kanlar içinde yere 

~arlandı. 

Kadm elinden tabancunı at • 
llllf, renç adamın boynuna aanl· 
mıftı. Gözlerini kan bürümüttü. 

Mütemadi ven ••kr"" od;yn•d" ı 

- Seni seviyorum, ıende ıön· 
lüm var .• Allah onun bellımı ver· 
•in!. 

H• taraftan kotutuyorlardı. 
Slllh seıinl duyan kulübeıinden 
fnlamıttı. Yaralıyı kaldırdılar, 
bir araba arıyorlardı. 

Bedia olduiu yerde, mıhlanıp 
kalmıtb. Bir yere sidemiyordu. 
Biri kulafına fısıldadı: 

- Hanım burada ne duruyor
sun? .• Haydi yoluna ait, bunlar 
MDİn itin deiil f 

Bu ihtiyar, kır aaçlı bir çinıe -
neydi. 

Bedia seri döndü. Bu aralık 
ha,.kmtmalra oldu: 

- Polialer ıeliyor !. 
Bedia, ihtiyara aordu: 
- Vurulan kimdir?. 
- Geberdi galiba •. iyi bir çin· 

...,-eli. Aslan gibiydi •• Ama ni· 
elenin, GUlbahann ıönlü &tekin • 
de.. 

- Vurdulu kocaıı mı I 
- Evet. 
- Çocukları Tar mı?. 
- Dört tane •.• 
Bedia bunun üzerine uzaklqb. 

Artık buradan kaçmak istiyordu. 
Polisler kadmı tutmutlardı. Her· 
kea yüzüne tükürüyor, baimyor, 
haykırıyordu. 

Bedia, büyük yola kendini 
dar attı. Bir otomobil çajırdı, bin· 

Yuaa ı Mediha Mllnir Yeni 18 kellmenln 
tidenin ıözünde ıörmüttü. Atkm 
karı111nda, zenıinle fakirin, oku. TOrk~e karşılığı ve 
muıla okumamıım hiçbir farkı kullanıhşları 
yoktu. Atk, herkesi pençeıine ya· ı _ KABAHAT: Suç 
kaladı mı, a111i ıeviyeye indiriyor· Oğlum gene çocuklarla kavga 
du. etmişsin bu suçunu babana söyli • 

"Atk!,, ' yeceğım. 

Bedia, bir iki kere, bu kelime· 2 - KABiLiYET: Bqarabil • 
yi dudaklannın araımda mml· mek 
dandı. İnsan ba§aranuyacağı işe girme?· 

Onun da senelerdenberi bekle· melidir. 
diği bu değil miydi?. Bunu bekli· 3 - KABUL: Alınak 
yor, bunu arıyordu. Bulamadıi1 Bu işi durmadan al vakit geçer-
için de muazzep oluyordu. se pişman olursun. 

Otomobil dW'du. 4 - KABiR: Kurıan 
EYine ıelmitti. Odaıına ıirin· Eski türkler mezarlarına kurgan 

ce biraz daha sakinle,eceiini ümit derlerdi. 
5 - KADER: Olacak ediyordu. 
Olacakla öleceğin önüne geçi -

Ka11111na hizmetçiıi çıkb: lemez. 
- Nerede kaldınız, aedi. Ya • 6 _ KADiR: Deier 

nm saattir Nazif Bey ıizi bekliyor. Değerini öldükten sonra anla -
Birden hatırladı. Busün Nazif smlar. 

Bey, bir balo bileti ıetirecekti. 7 - KAiDE: Türe 
Nasıl olmuıtu da unulmUftu, Na• Bu işi n~l yapayım türesi ne-
zif Beyi bekletmiıti? .. Geldiiine dir anlat? 
sevindi ve f&pkaıını çıkarmadan 8 - KAFiLE: Sürü 
aalona ıirdi. Süıii sürü adamlar geldiler, git-

Nazif ayaktaydı: tiler. 
- Nihayet ıelebildiniz, dedi, 9 - KADiT: lıkelet 

hizmetçiniz merak etmiye batla · Zavallı öyle zayıflamış, çökmüş 
mıftı. Onun merakı beni de aardı. ki, iskelet halini almış. 
Eler kendini beiendirmeie çalı· 10 - KAFiYE: Uyıu 
tan bir kadm olıaydına, beni üz· Bu manzumenin uyguları denk 
mek için seç kaldmm, derdim d~ğildir. 

Bwau öyle manidar aöylemiıti, 11 - KAiNAT: Varlıklar 
ki Bedia ürperdi. Ellerinin, Nazl· Dünya varlıklar içinde bir yıl-
fin avuçları içinde olduğunu gör dızdır. 
dü. Çekmeğe cesaret edemedi. 12-KAMUS: Sözlük, ıöz kla· 
Na.zif '1P. b"- elleri 'laırallumyor, ..,._-.,_ ktltljü 

9uncu listenin karşılıkla 
Mehmet NureddlnBerln bulduıu ı İbra - Kurtaıma, temize 

kor .. lıklAr ma 
İbda-Yaratmak, varetmek, İcmal-Toplama 
Yeni bir tansık (şahe~r) yarat- icra - Yürütme 

tı. Buynıltunuzu yürüttuw. 
Bu bilgiyi sanki o yaratmış gibi. içtihat - Ayn dütüntif 
ibra - Sıyırmak idare - · Dandürme, ~e 
Onu bütün borçlarmdan sıyır - Mehmet Bey bu işi iyi dii1ilürür: 

dun. iddia - İleri ıürme 
icmal - Derlemek, toparlamak Şu düşüncehri ileri sürdü. 
Bu hafta olup biten şayleri der- ldman - idman, alışma 

leyip toparlıyarak bir yazı yazaca- idrak - Anlarıı 
ğnn. Bu i~i yapabilm~k 

lcra - Yapmak, yerine ptir· anlayıcı ister. 
mek lhale-

D~diğiniz gibi yaptım. ibdaı - Çıkarma 
içtihat - Ozıebili9, özıebulut Ba.,ıma gürültü patırtı 
Ozgebiliş ıssı (sahibi) bir erdir. ihraz - Kazamna 
idare - ÇeYirme, bqarma Türk son savaştan sonra üstün .. 
Koskoca kapıyı (daireyi) tek lüğünii kazandı. 

başına o çevirir. ş.ır Hallt Fahri Berin 
Bu işi başarmak o kadar kolay buldulu kar9ıhldar 

değil. ibda - Y aradıt, varedit 
iddia - ileri ıürme, ayak dire· ibra _ Borççıkanna, borçaus 

me çıkma 
Bunu ileri süren oonim canım icmal- Kııak (kısa kelimesin· 

boş şeyler üzerinde ayak direme! den. Meıell: Şu raporun bana kı· 
idman - Alqma, alııbrma sağım çıkanr mısınız?) 
Açlığa abpıştır. icra_ Yapma, yapıt ltBirimi. 
Gövdesini güle~ alıştınyor. tcra kanunu yerine: "1sgirimı 
İdr• - KaTr&Jlf, anlama 
Bu noktayı kavradın mı? 
ihale - Oetebıralmıa 
Bu satış onun üstüne bırakıl~. 
ihdas - Çıkarma 
Yeni bir tasa çıkardı. 
ihraz - Elde etme, kazanma 
Birinciliği elde etti. 
Ba öfdftlii kazandı. 

yasam,, 
içtihat - Öueziı, özdütünce 
idare - Çevrim 
iddia - Dinelme 
idman - Güçalma 
idrak - Kavrama 
(Ne demek istediğini iyi ka 

dım) gibi 
sanki kadmı kendine Çikmek, Kelimeleri, eözliikte ara asli söz 
bainna baıtırmak iıtiyormuı ıi • kütüğünde böyledir. Kedık8w Hoeel hocalar1nın 
bi duruyordu. 13 _KANUN: Yua bulduklert k•r,ıhkler 

ihale - Oıtüne bırakma, üatl 
me, yükleme 

Misal: Bu işi filan kimseye üst
leyip, yahut yükleyin veya bıra"-ııAm• .. 1511 

ibdaı - Çıkarma 
ihraz - Elde edit, elde etme 

Bir an, uzun bir an, böyle, biri· Türkiye Cümhuriyetinin esas ibda - Yaratma 
birlerine yakın, ıanki biribirlerine yaaa.sına teşkilatı esasiye kanunu Onun yaratma varlığı çok bü-
daha fazla sokulmak iıtiyorlarmıt denir. yüktür. 
1 ibi dW'dular ... Bedia, seç kaldı ~~1!!!!1!!!!!!!!1!!!!!"11!9!!!'!!!!!!!!!!9!!mm!!!!!!!!!!9!!!B!!~~l!!!!!!!!B!-l!!!B-!!l!!!l!!!!!!~-=-!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!J!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!e!~7!!!1m~~ 

uiye kendini merak eden bu ada- Türkiye ve Bir fincan kahve yüzünden ve yirmi 
mm boynuna ıanlmak, bqmı o , 
muzuna dayamak arzuıunu besli· ecnebiler yerinden vurularak öldürülen adam 
yordu .. Sevilen bir kadın, korun • Londrada çrkap "Neor Eut = 
mak iıtiyen bir çocuk ıibi, kendi· 

Yakm Şark,, ıazeteıi latanbul mu ni Nazifin kollarına atmak iıtiyo~ 
d ha birinin '"Türkiye ve ecnebiler,, u. 

Fakat, bu geçici bir his oldu". aerlevhuı altında yazdıiı bir ma• 
Çekildi, f&pkaımı çıkarıp kanape· kaleyi neıretmektedir. 
nin üıtüne attı. Saçlarını parmak· Neor Eut muhabiri diyor ki: 
larile düzeltti, hizmetçiıini çaiır· "Selami izzet Bey (V AKIT) te 

dı. çıkan bir yazısında Türkleri tam • 
Nazife ıordu: yan ecnebilerin, tanımıyanlarn, 
- Çay mı içersiniz, porto mu? Türklerin ecnebi düşmanı olmadtk 
Nazif bu ıuale cevap vermedi. lanm bildirmelerini ummakta ol -

Dikkatle Bedianın yüzüne bakb duğunu anlatmaktadır. Türkiyenin 
Te sordu: 

- Ne oldunuz Bedia Hanım? •. 
Neniz Tar?. 

Onu kanapeye oturttu ve kartı· 
11nda ayakta durdu. Hali dikkat· 
le bakarak, anlamak iıtiyordu. 

Bedia mınldandı: 
- Bana bir tey olmadı •.• Ama 

korkunç bir teY ıördüm de .. 
- Ne g8rdünüz?. 
Heyecanla anlattı: 

(Denim ftl') 

her hakiki muhibbi bu daveti ica

betle karşılar.,, • 
Muhabir daha ıonra Türkiyede 

ecnebi dilfmanlığı h&aainin .... iti 
barile hakiki ızbrapların, acı sün· 
lerin tabii bir eseri olduğunu mu • 
fasaal bir ıurette anlatmaktadır. 

Uldflrm~kten suçlu 

Bit müddet evel Fatihte Çartam 
bada, Pazar yerinde kahveci çıra· 
fı Hayri Efendiyi yirmi yerinden 
biçakbyarak öldürmekten ıuçlu 
Hamdinin ve cinayetle neticelenen 
kaTıayı tiddetlendirmekten ıuçlu 
kardeti Hilminin muhakemeleri • 
ne, dün latanbul alır ceza mahke
meıinde deTam olunmuttur. 

Müddeiumumi Ahmet Muhliı 
Bey, mütaleumı bildirmif, töyle: 
demiftir: 

- V aka, bir kahve fincanı ıibi 
basit bir m...Ieden çıkmıtbr. Ham 
di, lbrahim Efendinin kahvehane 
ıinde bir kahve ıımarlallllf, biraz 
tonra kahveci, takımda bir fincan 
eksik çıkbiı için çıralı Hayri E· 
fendiyi azarlamq. Çırak, fincanı 
arattırmıf, ıuçlu Hamdi, buna kız 
mıttır. Kahvecinin yanma ıiderck 
çırak haklnndabazı sözler söyle • 
mit, Hayri ile aralarında aiız kav 
ga11 olmuı ve Hamdi, biçaimı çe• 

ye ıöre cezalandırrlmaımı, kar 
deıi Hilminin de kavıayı tiddetlea 
dirmekten beraetini isterim. 

Hayri Efendinin anaıı, "Ben bi 
keı kaldım. Yokıulum. Cesa 
batka tazminat ta iaterim,, dem· 
muhakeme, müdafaa için on aite 
nisana bırakılmııtır. 

Noksan ekmekl 
Bazı fırınların noksan ve nu11111 

ekmek çıkardıkları ıörülm ... 
Bu sibi fırınlar evelki ıün llilımll'1r>ll 
bire teftit edilmit, nokaan ve hM: 
mur ekmekler müsadere olun 
tur. 

Bundan baıka biri Fatihte, dl 
teri Kaıımpatada iki fınnm ım 
lice asker taJJDı çıkartarak 
dıkları anlqdmıt, bunlarda diJr 
mü methut halinde yakalanmlf 
dır. Cürmü methut esnasında 
okka ekmek müaadere edilmitt 
F ırmlardan biri ka.patılll"ıttır. 

di. Korkulu bir rüyadan uyanmıı -------------
Jilriydi. lrtlhall m8esstf 

Geçen sene martmuı dokuzuncu 
gecesi Fatihte Necmettin iıminde 

birisini öldürmekten ıuçlu Arifin 
muhakemeıine dün lıtanbul ağır 

ceza mahkemesinde devam olun • 
muıtur. 

kerek bu ıenci kovalamıtbr. Ço • 
cuk, kaçmıf, civardaki Ha.anın Hl lell lllAstan 

muhakeme Otomobil hızlandıkça, ıinirleri 
beraber PbflJOrdu. F abt, kadı· 
nm Jiidnü artık unutmuma im 
kin olmadıimı anlıyordu •• Doıtu 
ile kocasmm aruma abldıiı za • 
man, nuıl bir kahraman hali ta· 
kmmııtı!.. 

Hatıraamcla batka bir teY ha • 
,.O.dl. Çinıene kadmm ıözün • 
de .ardülü alni, bir lcere de Ra· 

Kıdemayı matbuattan Basiret 
ıazeteai ıabibi imtiyazı Basiretçi 
Ali Bey kerimesi ve Liman tirke• 
ti memW'lanndan Edip Bey vali· 
desi Salihatı niavandan Samiha 
H. eceli mev'udile evelki sece İr• 
tibali dartbeka eylemittir. Cenaze 
ıi evelki ıün Karacaalmıet'teki a· 
ile kabriıtanma defnedilmittir. 
Mevll rahmet eyliye. 

Müddeiumumi tehevvüren öl • 
dürmekten ceza iıtemittir. 

Necmettin, kendiainin müdafaa 
vaziyetinde kaldıimdan, ne yap • 
tıiını bilemed!iinden bahsetmit, 
muhakeme müdafaa için dört 
mana blmıtbr. 

kahveıine ııiınmıı, fakat Hamdi 
Petini bırakmamqtır. 

Orada da barmamryan Hayri, 
tekrar dıtanya fırlamıı, Hamdi, ~ı 
ralı yüz elli adım ateye kadar ko· 
Yaladıktan sonra yakalamıı, vah· 
ti bir hisle tam yirmi defa biçak • 
lıyarak kanlar içinde Jere aermit, 
öldürmiiftür. 
H~dinin tebenürle kucll ola 

rak öld~ 448 inci madde-

Tüccardan Bodoaaki ve Ni 
ki Efendilerin hileli iflbtan 
hakemelerine, dün lıtanbul 
ceza mahkemeainde devam olaa 
mut, Bodoaaki Efendi uzunca 
müddet tedaviye mühtaç bir ha 
bulunduiuna dair rapor pati 
iinclen, muhakeme, on dokuz ha 
Zil'all& bıralnl ........ 
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~~g_~erleri o~ 
Kağnı görmiyen yerler 
otomobile kavuşuyor· 1 

lzmfr-- ICaral>araa Jolanda lr'faal r..Jt,.d 

tzMJR, (V AKIT), - Vilayette haftaya kadar yol inıaatı bitecek 
büyük bir yol lıı!a edilmektedir. tm. 
Aydın havzasını bir yolla lzmit-e Tamamen dag1ardan ibaret o • 
bağhyacak olan bu yolun ehemmi- lan bu sahada yafıyan köylüler 
yeti pek büyüktür. Büyük Mendreı §İmdiye kadar kağnı arabaar bile 
v.e Küçük Mendres ovalarından ge- gÖJ'memi,lerdi. Şimdi birdenbire 
çerek Torbalı - Tire üstünden iz medeniyetin en mühim vasıtaların 
mir - Aydın arasında müvuala- dan birine, otomobile kavufuyor • 
lJI temin edecektir.. 

•• 
Uç kişi 

Peynir yerken 
zehirlendiler 

lzmirde bir aile yedikleri peynir 
den zehirlenmi,ler ve Memleket 
hastahanesinde tedavi altına alraı
mqlardır. 

İngiliz konsoloshanesi arkasın· 
ela bir barakada oturan Erzincanlı 
Mehmet oğlu Bilal Efendi, komfu 
su Mehmet Efendinin verdiği bir 
parça teneke peynirini karısı F at· 
;na H., oğlu Ali Efendi ile hep be
raber yemişlerdir. 

Biraz sonra üç kişi de zehirlen -
me alametleri görülmeğe başlamış 
tır. Komtular tarafından zabıtayı 
haber verilmesi üzerine her üçü de 
memleket hastahanesine kaldırıl • 
mıf ve hayatları kurtarılmıştır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

1ar. Karaburun halkı; lzmirdeki 
Şimdiye kadar Kara burun ha - dm 

mühim i!leri için haftada bir d~fa Ay da bı·r defı·ne 
valisine yol yaptırılmamıftı. Bura· 
Jarda oturan köylü kadınlar yol ne iskeleye uğrıyan körfez idaresinin 

dir bilmiyorlardı. Urla ile Karabu , vapurlarını beklemek mecburiye • 
run arasında İnşaatı bitmek üzere tinde idiler. Bu yol sayesinde 1,ı~

AYDIN, (V AKIT) - Evelce me 
zarlık iken belediye tarafından te· 
mizlettirilerek arsa halinde halka 

olan büyük ve 57 :kilometrelik yol 
yakında merasimle açılacaktır. Bir 

rini zamanında ve kola~a görmek satılan Hisar mahallesinde bir evin 
imkanını elde etmitlerdir. temeli atılırken mermer bir kapak 

Aydında İzmir de 
incir ve zeytin mah- Kadllekalenlnaltında 

sulti ve pazarlar mecra bulundu 

bulunmuştur. Kapak açılınca için· 
de altın yüzük ve küpe, toprak hey 
keller bulunan bir mezar meydan&. 
çıkmıttır. Vilayet bulunan asarı 
itikayı mu haf aza altına almış ve 
alakadar makarnalı haberdar et -

.AYDIN, (V AKIT) - Fiatlarm 
a olmasına rağmen incir satı!' iyi 

gitmiıtir. Bu sene zeytin mah5olü 

~ktur. Aydın ve civarındaki zey

tin yağı fabrikaları geceli güu~üz 

fü işlemekte "f'e zeytin tanesi ile 
pirene külliyetli mikdarda Ku, a· 

Clasındaki fabrikaya gönderilmek 
tedir.. 

Haftanın hemen her gününde 
bir kaza ve nahiye merkezleainde 

kurulan pazarlar çOk kalabalık ol· 

maktadır. Sade yağı (100) kurut 

yumurtanın (24) ii yİnni kut·tq seb 
ze ise çok ucuzdur. 

lzmirde Kadtfekalenin bulundu 
ğu dağın içinde ~)erce metre u· 
zanan büyük bir su mecrası bulun· 
muştur. Bu ketif hakkında aıağı · 
daki malumat verilmektedir: 

miftir . 

Babasım zehirledi 
Çorumlu Abidin isminde bir 

genç babası semerci Liitfiyi dük • 
kanına götürdüğü yemeğe zehir 
katmak suretile öldürmüştür. 

Bu yemekten semerci Liitfi Efen 
dinin dükkan komşusu da yemiş, 
o da zehirlenmif, fakat kurtarıl · 

mıftır. Abidin tevkif olunmuş, cür 
münü itiraf etmittir. 

Sineklide Abbasağa tarlası üı • 
tünde Kadife dağının tark eteğin· 
de 60 santimetre geniıliğinde bir 

delik bulunmuı ve bu deliğin içine 
İzmir müze müdürü Salihattin Be 
yin nezaretinde Ballı kuyu mahal· 

- - Cinayete sebep, Lutfinin oğluna 
lesi muhtarı lamail Efendi -Dal • 

para vermemesidir. 
gıç elbisesi giyerek - büyük bir ce 
saret göıtermi! ve girmittir. Eski lzmlrl meydana 

çıkarmak için 

21 Mart 1933 

Romanya kralının 
sevgilisine suikast 
Madam 
talebe 

Lupesko'yu Romanyalı bir 
kurşunla yaralamış, mesele 

örtbas edilmiştir 
Romanya kralı Karolun Lupes· l telgraflarla sızmıt bulunuyor. 

ko isminde bir kadınla yaşadığı Bu sene içinde Madam Lupes • 
ve bundan dolayı krallığından bile koya iki defa tecavüz edilmiıtir. 
bir müddet mahrum kaldığı ma - İki ay evel de Madam Lupesko 
lumdur · Karol asıl karısını bırak • Romanyada kral ile birlikte askeri 
mıt bu kadınla yaşamakta iken ge 
çenlerde Lupesko Romanyadan Pa 
riıe gitmiştir. 

Pariste Romanya talebesinden 
müteıekkil yahudi dütmanı cemi -
yel azasından biri, Kral Karolun 
yahudi gözdesi Madam Lupesko • 
ya iki el silah atmıştır. Madam, 
berberine gitmek üzere iken genç 
talebe rövelverini çekmiş, silahı 

atmıştır. 

Kur§unların biri Madama isabet 
etmiş ve sağ omuzunu yaralamış· 
tır. ikinci kurşun Madamın evi -
nin dıvarına saplanmıttır. 

Madam Lupeskonun ıoförü ile 
hizmetçisi mütecavize hücum ede
rek yakalamışlar, polis çağırmış -
larsa da hadisenin sızmaması için 
herşey yapılmıştır. 

Hadise güpe gündüz olduğu hal 
de matbuatın hadiseden bahsetme 
mesi tenbih edilmit olduğu içindir 
ve buna dair bir tek kelime yazıl-
mamı,tır. 

Madam lapesko 

bir resmi geç.idi seyrediyordu. 
Genç bir mülazım, Madama bir el 
silah çekmiş, fakat kurtunu isabet 
ettirememişti. 

O sefer de hadise ört bas edil .. 
Hadise harice ancak şifre ile mişti. 

Yunanistanın her tarafında hala kaçak 
diktatör Plastrası arıyorlar 

ATINA, 20 (Hususi) -Dikta
tör ceneral Plastrasın aranması 

devam ediyor. Korent metropoli • 
tinin evinde yapılan faydasız a· 
ranmalardan sonra M. Venizelo
sun büyük oğlu Kiryakosun evin· 
de de taharriyat yapılmışıtr. Evin 
kapıları acılmadığı cihetle zabıta 
kapıları kırarak içeri girmiştir. 

Sabık başvekalet muavini, Doksi-

yadisin evinde yapılan araştırma -
lardan da bir netice çıkmamıştır. 

Atina civarındaki köylerde yapı • 
!an araştırmalar henüz bir semere 
vermemiştir. 

ATINA, 20 (Hususi) - Ekse
riyeti Venizelist olan ayan mec· 
lisinde münhal yerleri doldurmak 
için yakında yapılacak olan inti· 
habat hazırlıkları devcpndadır. 
Venizelistler, son darbei hü'kiime
te iştirak edenlere affı umumi 
bahşedildiği takdirde hükumet 
taraftarı Ahali fırkasının göstere· 
ceği ayan namzetlerine rey vere • 
cektir. 

iı:nhisarJar müdür muavinle· 
rinden A&1m Beyin iahfası 

Aydında sicil ve 
kadastro işleri 

Etrafı harçsız taşlarla yapılm1! 
olan bu deliğin derinliği 28 metre
Ötr. içinde bir buçuk metreye ya -
km MI bulunmuıtur. İsmail Efen · 

di; suyun dibinde karpit lambasi
le dolatmıftır. Bu mecra doğru -
dan doğruya Kadife kalesinin içi-

Ceneral Plastrasm zabıtaca 
man arkeoloğlarından mürekkep müsadere edilen vasikalarmın hü· 
iki heyetin geleceğini ve haf riya ta 

Eski lzmir hafriyatı için önümüz 
deki Nisanda Avusturya ve Al • 

inhisarlar umumi müdürü mu • 
avinlerinden ve müskirat inhisarı 

sabık umumi müdürü Asım Bey e· 
velki gün vazifesinden istifa etmiı 
tir. Bu istifaya umumi müdür Hüs 
nü Beyle Asım Bey arasında çıkan 

AYDIN, (V AKIT) - Şehrimiz 

de çalıtmakta olan kadastro heyet 

leri (3200) den fazla gayrimenku

lün muamelesini yapmı! ve biT ma 

'hallenin senet ve çaplarını tevzie 
ba!lamııtır .. 

Yakında diğer bir mahallenin 

senet ve çap tevziine baılanacağı 

memnuniyetle haber alınmıştır. 

Halkın mülküne tasarruf hakları

nı zarara uğratan meseleler hallo 

Jummıttur., halk çok teshilat gör

aüğiinden memnundur. 

Son teıkilatla sicil mıntakasına 

giren Aydın sicil idaresince takdi· 

ri muamelatı çok basit bir ıekle if 

rağ ec:lilmiı olup yarım saatte tak· 

lir.ini veren it sahipleri ayni zaman 

ne girmektedir. Yol dönemeçli bir 
§ekildedir. İsmail Efendi dağın i· 

çinde 200 metre kadar yürümü, -
tür. Bu yol kemerlidir, dıvarların 

bir kısmı kayada oyulmu,, bir kıs 
nn da yontma tatlarla yapılmıt • 
lır. 

Yalnız üst kısmındaki kemerin
de harç vardır. Bu yolun aksi cih~ 
tinde 30 metre ileride bir toprak 

çöküntüsü olduğundan daha ileri 
geçilememittir. 

Bunun ne olduğu !İmdiden kat'i 

surette tespit edilememi,tir. ileri· 

de planları yapılarak tetkik olu -

nacak ve ne olduğu anlatılacakttr. 
Kuyu ağzı muvakkaten kapattırd-
mııtır. 

da senetlerini almaktadırlar. Bun ----- ------
"811 memnun olan halk ve alaka -

"8rlar Aydının çok mamur Söke 

kazasında da tatbik ve kadastro 

)'&Pılmasını fırka kongresinde di • 

lıekleri yanında istemişlerdi. Ayrı· 

ca da alakadar makama müracaat 

dbniılerdlw. 
o. s. 

Bir Leh Mare .. ham 
iaim yortusu 

Dünkü gün marqal Josef Pil • 
sudakinin iıim yortusu münasebe-

tile Polonyalılar "Leh ocağında,, 

toplanarak Polonya jeneral kon· 

solosu M. R. V egneroviçin hima • 

yesinde tenlikler yapmıtlarcbr. 

esaslı surette girişileceğini yazmış 
tık. Şimdiye kadar yalnız bir me-

zarlıkta hafriyat yapılmıştır. Bun · 
dan sonra Alay Bey ve diğer me· 

zarlıklarda hafriyat yapılacaktır. 

Eıki lzmire ait bulunan yeraltı yol 

larından nerelere kadar gidilebile
ceği lzmir müzesi müdürü Salahat 
tin Bey tarafından tecrübe edile · 
cektir. Bunun için ciheti askeriye· 

den telefon ve sair malzeme veril
mittir. 

Bayramdan evel 
lpeklş Hanımlarımızı 
heyecana mı dUşU

recek? 
Her gün biraz daha yaklaıan 

Bayram, her yerde olduğu gibi 
İpekit mağazalarında da faaliyeti 
bir kat daha arthnnıttır. Kuvvet · 
le teyit edilen bir şayiaya göre 
İpeki, mağazalarında Hanımları 
fevkalade alakadar edecek bir 
sürpriz için hazırlıklar yapılmak -
ta, fakat bu ıürpirizin mahiyeti 
hakkında hiç bir haber aızmamak · 
tada'. 

kumet taraftarı gazetelerde neşri
ne devam edilmektedir. Bu vesi · 
kalar arasında M. Venizelosun 
intihabatın ikinci gününde cene • 
ral Plastrasa göndermiş olduğu 
bir kart dö vizt te ıvardır. 

Hükumet taraftarı gazeteler bu 
kart vizitin yazılarım değiştirerek 
M. Venizelosu son darbei hülru -
mette methaldar olmak töhmetile 
lekelemeğe kalkışıyorlar. 

Karışıklık ve fırka 
dedikoduları 

ATİNA, 20 (Hususi) - Dün 
Atinada ve Selanikte Ortodoksluk 
yortuları münasebetile yapılan a· 
yinler esnasında, iki şehrin bele • 
diye reisleri aleyhinde gayet şid -
detli nümayişler yapılmı§lır. Aha· 
li fırkası taraftarları, adet veçhile 
ayine gelen Atina Belediye reisi 
Spiros Merküris aleyhinde çok 
tiddetli ve gürültülü nümayişler 

yapmışlardır. 

Selanik kilisesinde. ahali fırka
sı traftarları belediye reisi Yam -
vakası dövmeğe kalkışmışlardır. 

Zal>ıtanın vaktinde müdahalesi, 

çok ~irkin hadiselerin önüne geç· 
mi!tir. 

bir ihtila.f ın sebep olduğu söylenil 
mektedir. Asım Bey dün kendiıile 

görüten bir muharririmize iıtifa&ı 

nın tamamile sıhhi sebeplerden i· 

leri geldiğini söylemit ve demiştir 
ki: 

"- Boğazımdan ve burnumdan 

ameliyat olacağım ve bundan son 

ra avukatlık yapacağım.,, 

Diğer taraftan inhisarlar umu • 

mi müdürü Hüsnü Bey kendisile 

Asım Bey arasında bir ihtilafı" 

mevzuubahis olamıyacağını söyle· 
miştir. 

Müskirat inhisarı müdürü ol • 

duğu sıralarda idareye mühim hiz 

metlerde bulunmuş olan Asım Be· 

yin istifası teessürle karşılanmıf -

tır. İstifanın kabul edilmiyeceği 

de söylenilmektedir. 

370 seyyah geldi 
Dün Alman bandıralı Ceneral 

Fon Ştoyben vapurile ıehrimi.d 

370 seyyah gelmittir. 
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Madrjt aefirimiz ----·--------
Şevki bey 
Yarın yeni vazife

sine gidiyor 
Madrit 6efirliğimize tayin edil • 

DÜt olan muhtelit mübadele komi~ 
Yotıu Tü.·~ murahhaılar heyeti rei· 
Iİ Şevki B. yarın yeni memuriye· 
tine gitmek üzere tehrimizden ay. 
rılacaktır. Şevki Bey ekıpreıle Pa 
l'İIE. oradan gene trenle Madrite gi 
decektir. 
Şevki Bey, muhtelit mübadele 

komisyonu Türk murahhaslar he • 
)eti reisliği vazifeaini de muhafa • 
'- edecektir. Şevki Beyin Madrit 
le bulunduğu •ırada burada ko • 
11ıiıyondaki Türk murahhaslar he
)etj reis vekilliğini murahhasları • 
lllızdan Esat Bey yapacaktır. 
Şevki Bey ispanya Cümhur rei· 

•iae itimatnamesini verdikten son 
l'a. orada bir müddet yeni vazife • 
•ile metgul olacak, bu arada lspan 
h. ile aramızdaki bazı ticari mese 
İelere ait vaziyetler hakkında Is • 
huya hükumetile müzakerede bu· 
ltuıacaktır. Bu itlerin hallinden 
IOnra Şevki Bey, bir zaman için 
lbemleketimize dönecek ve bura • 
da muhtelit mübadele komisyonu· 
lıe. ait son itlerle metgul olacak • 
br. 

Askerlik 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
1 - 933 Nisan celbinde ıevke 

tlıbi olan efrat qağıda göateril· 
lbittir: 

A - 316 : 326 (dahil) dolum· 
lu piyadelerden Mkerliiini yap· 
Jlıamq olanler, 

B - Evvelce kısa hizmetli olup 
l972 No.lu kanunla haldan refe· 
"ilen ve bir ibuçuk senelik ıınıfa 
-yrılmıf olanlar, 
C- 316: 327 (dahil) doğum· 

l.a jandarma ve muzika •ınıfına 
llle11911p olup fimdiye kader ıev· 

lr.ctilmiyenler, 
D - Bedeli nakti vermiş ve bu 

Gelpte hizmetine mukaıbil bedeli 
~i vereceikler, 

H - 316: 324 (dahil) doğum· 
lu gayri iılim aakerlik etmemiıler 
CLunlar yeni adreslerini bir haha 
tarfında ıubeye bildireceklerdir.) 

2 - Bedel verecekler 11 Ni.an 
933 aktamma kadar ıubeye mü -
~ etmelidirler. 

3 - 316 ...-326 (dahil) ehliyet. 
~esiz kısa hizmetli olup timdi· 
)e kadar her ne suretle oluna ol· 
'ıın sevkedilmemitle!ı bu celbe ti-
1,j olduklarından bir hafta zarfın
da. tubeye müracaatla adreslerini 
._pit ettireceklerdir. 

4 -fiu sevke tabi olup mazere
ti bnuniye.i olmaksızın tubeye 
"1iiracaat etmiyenler hakkında 
lbiikellefiyeti askeriye kanununun 
.._ ila111Undaki maddei mahsusa· 
•ı tatbik edilecektir. 

S - ilk yoklamaları yapılmak· 
~ olan 329 doğumlu efradın da 
~günden itibaren yoklamalarına 
"1lıayet verilmittir. 

Bu yoklamalara Mayıs 933 te 
~ batlanacaktır. 

Galatada açılacak 
yort 

Cıalatada açılacak yurt için e· 
~·i gün yapılan içtimada hapisw 
~ müdürü Zati Beyin raporu o· 
~, ve yurt talimatnamesi
lliaı hazırlıklarına batlanmıttır. 
teıecek pazara tekrar bir toplan· 
'- Japılacak ve maarif umumi mü 
'-ttitlerinden Hilmi Beyin raporu 
a..iİzakere edilecektir. Yurdun ma 

~kadar ~·~iı ümit olunmak 

VAUf 

Yerle g6k arasında neler dinlenir ? 
............ ·--····-··------· -·· ----· 

Hazreti lsa'nın kahve ocağında 
ihtiyar bekçiden işittiklerimiz 

Büyük zelzelede kule çabr çabr yarılıyor, yerlere 
kapanacak gibi sağa sola eğiliyordu 1 

- Buyurun, sefa geldiniz. 
Nefes nefese cevap verebil· 

dim: 
- Eyvallah., 
Kolay değil, hayatımda hiç 

yapmadığım bir iti yapmış ve tam 
yüz yetmiş sekiz basamak birden 
tırmanmıştım.. Buna rağmen ancak 
Beyazıt kulesinin nöbet mahallin· 
deydim. Kulenin en kıdemli me • 
muruyla konuşmıya gelmiştim. 

Fakat itiraf ederim ki, evveli Is • 
lanbulu seyretmeyi tercih ettim. 
Nöbet mahalli deyip geçmeyiniz. 
Burası kulenin hariçten en geniş 
görünen yeridir ve adeta her ta • 
rafa penceresi olan acaip ve yu • 

varlak bir salondur. Ortasında 

memurların yatak oda11 makamı • 
na kaim olan camlı bölmeleri var. 
Bir taraf mda zengin bir kahve 
büfesi kurulu. 

Bütün pencereler önünde ayrı 
ayrı durduktan sonra bana sefa 
geldin diyen biri ihtiyarca diğeri 
biraz daha genç ve ikisi güler yüz· 
lü iki memurun kartısında otur· 
dum ve sordum: 

- En kıdemli memur siz mi • 
• • ? 

ıınız .• 
- Evet beyim, benim. Seksen 

bet tevellütlüyüm. ve 308 denberi 
kulede memurum. 

Yerle 9ök arasında 

Tam kırk iki sene yerle gök a· 
ra11nda vazife gören en kıdemli 

kule memurunun ismi Mehmet 
Şükrü Efendidir. Anlattığına gö • 
re bu ite hevesle batlamış, tüysüz 
girmiı, tüylenmiş ve gene tüysüz 
bir hale girmiye başlamıştır! ESki· 
den, yani yangın haberlerini kule 

memurlarının her tarafa kotar ak 
bizzat götürdükleri devirde kule • 

de çalıtanların sayısı otuz bet ka· 
dar varmıı. Kule o vakit zaptiye 
nezareti idareıindeymiş. Kule 
memurları o civarda, Bekirağa 

bölüğündeki koğuılarında ikamet 
ederlenniı. Sonra tensikat yapıl • 
mıt ve memurların sayısı dörde 
indirilmiş: Onbaşı, çavuş, ağa, 

baımemur. Birinciden itibaren j .. 

simleri de ıöyle: Mehmet Lutfi, 
Mehmet Ahmet, Mustafa Sadi ve 
Mehmet Şükrü. 

Hazreti lsanın kahve ocaıı 

Konuturken başmemur dördün 
cüye seslendi: 

- Beye bir kahve yap, yorgun· 
luğunu alsın. Burası Hazreti lıa • 
nm kahve ocağıdır, her vakit bu 
yükseklikte kahve içilemez! 

- işinizden memnun musu • 
nuz? 

- Yirmi dört ıaat çalıtır, yir· 
mi dört saat tatil ederiz. itimden 
tabii memnunum. 

Allaha çok şükür geçinip gidi· 
yoruz. Aile besledik, ev bark sahi· 
bi olduk, ahbap peyda ettik. Yok
ıa yer gök arasında kalır mıydık? 

- Fakat alıııncıya kadar hay· 
li zorluk çekmişsinizdir?. 

- Ona fÜphe mi var. Fırtınalı 
havalarda o kadar çok gürültü o· 
lur ki.. Bazan kule bile ıallanır. 

Bardaktaki sular dökülür! 
- Geceleri nasıl vakit geçirir • 

siniz?. 

- Her gün iki kiti burada ka· 

lırız. Birimiz gece uyur birimiz 
gündüz uyur. Uyumıyan boyuna 
dolatır, yangın ve duman kollar. 
Bazan uyku tutmaz, konuşuruz. 

- Demek hali konutacak şey 
bulursunuz?. 

- Eh .. T amamile bitirmedik. 
Konutacak şeyler hali buluruz. 
Evveli hikayeler anlatırız. Sonra 
malihulyalar kurarız, arada sıra· 
da da tayyare piyangosu bileti bi· 
ze de vurursa .. falan diye konutu· 
ruz. Fakat nerede o talih! 

- Yangın dumanını naııl ayı· 
rırsınız?. 

- Az emek mi verdik, az göz 
nuru mu döktük beyim. ihtisası • 
mız bu. 

- Yangın itaretlerini naııl ve· 
rirsiniz?. 

- Telefonla itfaiyeye bildiri • 
riz, gece ise kulede renkli lamba· 
lar yakarız, gündüz de ikinci kat
ta sepetler asarız. Y angm yerine 
göre tabii. 

Kuleden dD,en iki adem 

- Batınızdan geçen heyecanlı 
hadiselerden bahseder misiniz?. 

- Çok. Meseli kuleden düt • 
memiz en baıta gelir. 

- Kuleden dütmeniz mi?. 

- Evet .• Ama bereket versin 
yukardan şu gördüğünüz parmak· 
lığın içine düttük. Büabütün •ta· 
ğıya düıseydik timdi aizinle konut 
manın imkanı mı olurdu?!. 

Bu vak'a senelerce evvel oldu. 
O vakit gençtim. Dehtetli fırtına 
vardı. Sepetleri çekmek için bir 
arkadaıla beraber yukarıya çıktık. 
Pencereleri açtık ve sepetleri ha· 

)atlarla direğin ucuna sürmiye ça· 
httık. Fakat nasıl oldu bilmem 
rüzgar ve halat bizi pencereden 
dıtarıya çekti. iki arkadat botluk· 
ta aallanmıya başladık. Fakat ben 
derhal aklımı batıma topladım ve 
arkadaşa halatı bırak diye bağır 
dım. Halatları bıraktık ve dört 
metre atağıdaki terefenin içine 
paldır küldür düttük. Ben o vakit 

pehlivan yapılıydım. Kuvvetliy· 
dim, arkadatım altımda kalmııtı, 
bir hayli zarar gördü. Fakat eğer 
halatları bir an bırakmamıt ol· 
saydık terefenin hududunu geçe
cek ve bu ıefer yetmit metreden 
yere düıerek yamya111 olacaktık. 

- Müthiş teY• 

- Evet. Verilmit sadakamız 
varmıt. Sonra 310 da büyük hare 
ketiarz oldu. O vakit de kulede 
idim. 

Korkmak da llf mı ? 

- Korktunuz mu?. 

- Korkmak lif mı beyim. Ku· 
le çatır çatır çatlıyor, yere kapana• 
cak gibi iğilip kalkıyordu. Ne 
yaptığımızı iyi bilmiyorum, bir a· 
rahk kendimizi atağıda bulduk. 
Sonra titriye titriye tekrar yukarı 
çıktık. 

Gene bir gün, bundan yirmi 
beş ıene evvel Metriı çiftliğinde 
bir yangın olmuttu. Muavinim bu 
nu gördü ve ilin ettik. Sultan Ha • 
midin yangın memurları gidip a
ramıılar, bulamamıtlar. Biz onla· 
ra (karakut) derdik. Bunun üze .. 
rine bunu kule memurları uydur· 
du diye bauılar ve batmemur 

yangını bulsun bakalım nerdey
mit·· diye emir çıkarmıtlar. Ben 
bir arkadat alıp çiftliğe gittim ve 
bir çocuk tarafından öğrendim ki 
yangın doğrudur ve çiftliğe ait bir 
kotra yanmıttı. Bunu öğrenip tes· 
bit edince doğru Eyüpaultana git· 
tim ve mabeyne telgraf çektim. 

Hamit; yangının doğru olduğunu 
öğrenince kızarak zaptiye nazırı 

Şefik Patayı hatlamıı. Pata beni 
çağırdı: 

- Sen ne diye mabeyne tel· 
graf çektin, bu ne demek? Evvela 

çekip gelip bana haber vermek 
yok muydu. Şimdi Mehmet pehli· 

vanla (kendi ağasıydı) gene gide· 
ceksin. Yangın olduğunu ona da 

ispat edecekıin, eğer yangın yok· 
sa seni sürdüreceğim! dedi. 

Gene gittik. Bu sefer ağa da gÖ· 
züyle gördü. Patanın huzuruna 
tekrar çıktık. Tabii bir ıey yapa
madı ve: 

- Haydi git •• Diye beni buzu • 
ru ililerinden sepetledi! 

Gece ,.,... zaptlrede 

Gene bir gün, bir gece yarısı 
kapıma polisler dayandılar, ıeni 

zaptiye nazırı istiyor diye telit ve 
korku içinde zaptiyeye götürdüler. 
Kar yağıyor, her taraf buz içinde. 
Tiril tiril titriyordum. Saatlerce 
yol yiiriidükten sonra zaptiye na
zırının odaaına girdim, ne dese be
ğenirsiniz: 

- Yarın F enerbahçede lüzum· 
ıuz evrak yakacağız. Yangın zan· 
netmeyiniz ! demez mi?. 

hte beyim, buna benzer çok çi· 
leler çektik. 

- Eski, yeni yangınlar hakkın· 
da ne dütünüyoraunuz?. 

- Eskisi kadar yangın oluyor· 
sa da timdi itfaiyemiz mükemmel. 
lhıan Bey her yere süratle yetiti • 
yor ve yangın çabucak söndürülü· 
yor. 

• • • 
Bundan ıonra dördiincü me· 

murla yukarıya çıktık. Yirmi otuz 
basamak sonra sepetlerin asıldığı 
bölmeye geldik. Memur ıepetle • 
rin nasıl asıldığı hakkında izahat 

verdi. Sepetler halatlarla dıtarıya 
çıkarılıyordu. Çok zor ve iptidai 

bir tekil. Kulede elektrik tertibatı 
olduğuna göre bu itin kolaylıkla 

ve otomatik tekilde yaptırılması 
az bir tahsisatla pek ali kabil ola· 
bilecek. 

Memur dedi ki: 

- Sepet aımak.. Evet biraz 
zorca.. Eıkiden bu iti mehterha· 
neden getirilen 15 senelik mah· 
kUmlara yaptırırlarmıt. Şimdi biz 
yapıyoruz. 

250 basamak sonra 

Tekrar yukarıya çıkmıya bat • 
ladık ve nihayet gemi merdiveni· 
ne benziyen ıon bet on demir 
basamak bizi tavan arasına yani 
kulenin en tepesine çıkarmış oldu. 
Şiddetli bir rüzgar vardı ve burası 
insana uçuyor gibi bir his veriyor· 
du. Batım döner gibi oldu ve beş 
dakikadan fazla duramadım. Bu· 
rada ancak insanm yarı beline ka· 
dar gelen bir parmaklık ve orta · 
ela da din bet metrelik bir kaim 

Sayrfa: 7 
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Almanyada Bol,eviklilr ................................................ 

Değ_işiyor! 
Ma~ks'ın heykeli Bismarka 

çevrilecekmiı 1 

Bir değiıiklik 
Almanyada Kari Markıın öl\i. 

münün ellinci yıldönümü münue
betile gazetelerde yazılara teaa • 
düf etmek imkansızdır. Sa.yal 
demokratların babası hakkında, 
bu aralık yazı yazılmasına, Al • 
manyada esen Rüzgarlar mani ol
maktadır. "Marksisnn , aleyhine 
mücadele tiddetlenmiştir ve Hit • 
ler bu cereyanı ortadan yok ede .. 
ceğine kat'iyyetle ıöz vermiıtir •. 

Fakat Berlinde "Kladdera ... 
datıch,, isimli haftalık gazete 
"Sermaye,, müellifinin ölümünün 
ellinci yıldönümünü, kendisinden 
bahsetmeden geçirmek istememiı· 
tir. 

Bundan bir kaç ıene evvel 
Berlin civarında, Kari Marks'e it
haf edilmit aoayaliıt bir mektep 
açılmıştı. Kapısının üzerinde bir 
de heykeli dikihuiıti. Hitler ik • 

tidar mevkiine geçtiğinin ertesi 
günü "Kızıl Yeba,, dediği bu mek• 
tehi kapattırdı. Haftalık mecmua, 
bu münueebtle mektebin cephe .. 

ıinde bir yeniletme ameliyeıi ya• 
pılması taraftarıdır. Neırettiğimiz 

bu dört reıim yapılma11 teklif e • 
dilen yeniliğin ne olduğunu göa .. 

termektedir. Kari Marka sadece 
Birsmark oluyor ve bu dört reaim 

bütün bir siyaset rejimini göste • 
riyor. 

Istanbul polislerinin 
nakil 

İstanbul vilayeti poliılerinden 
24 polis memuru ile 3 komiser dün 
nakil ıuretile Anadolunun muhte • 
lif vilayetlerine gönderilmittir. 

nııımııııaıuıaımnııııımınu ____ _ 

direk var. Bu direğe cuma günle• 
ri bayrak çekiliyor. ip hazan ak • 
silik ederse memurlar bir ip mer
divenle tepeye kadar da çıkarlar• 
mıı! 

Memurlara kazançlarını da sol" 
muştum. Miktarım söylemitler ve 
kısaca: 

- Geçiniyoruz, allaha tükür •• 
diye cevap vermitlerdi. Batmemu

run ancak kırk beş lira maqı var
dı. Dördüncü memur ki (12 sene-

lik memurmuş) yirmi bet lira alı• 
yordu. Merdivenlerden inerken 

mütemadiyen bunu düşünüyor, in .. 
"anı birçok defalar ölümle karşı • 

lattıran bu zor işin mukabili niçin 
bu kadar az .. Bu ücretleri biraz 

daha arttırmak acaba mümkün o

lamaz ve bu dört memur biraz da• 

ha sevin dirilemez mi?. Diyor
dum. 

Şunu da ilave edeyim: Beyazıt 
kulesi sadece yangın kulesi deiil, 
bir imza sergisidir de .. Duvarları 
mısralardan ve kargacık burgacı• 
imzalardan srecilmiyor. r 

A. Sam 
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- Şoförünüzün sözleri hakika· 
te uygundu. Bunu, sonradan, ma· 
damın oda hizmetçisi de teyit et
mitti ... ikinci katta bir odada ya -
tan bu kadın evin önünde bir oto· 
mobilin durduğunu, biraz sonra 
.kapının açılıp tekrar kapandığını 
duymuıtu. Hizmetçi, henüz yat .. 
madığı için "madem ki hanımla e· 
fendi geldiler, bir gidip bakayım,, 
diyerek aıağı inmiıti.. Halbuki 
evde kimseyi bulamayınca şaşır • 
mııtı .. Adeta, kendisinin yanlış i
ıittiğine hükmediyordu.. Fnkat 
koridorda, Madam de T onga.'nın 
bir iskarpinini bulunca meııele an. 
laıılmıttı.. itte bütün malumat 
bundan ibaret değil mi?. 

- Evet ... 

Ferdr, baıını önüne eğmiş dü~ü
nüyordu .. Bir arnlık sordu: 

- Eğer yanılmıyorsam, karınız 
kaybolduğu zaman verdiğiniz ifa· 
dede, bu ıoförün uzun zamandır 
yanınızda olmadığını töylemitti -. ., 
nız .. 

- Evet.. Ancak on beş gündür 
yanımdaydı .• 

- Kendisi Bulgar tebaasından 
dı değil mi? • 

- Evet ... 

- Hizmetinizden ne 
çıktı?. 

zaman 

- Hadiseden on beş gün sonra. 
Yani hizmetime girdiğinden lam 
bir ay sonra ..• 

- Kendiıinin tembel, iistelik 
tedbirıiz olduğunu ileri sürerek 

ouu çıkarnıııtınız değil mi?. O za
man, polise haber vermeden bu iti 

yaptığınıza pek müteessir olmu§· 
tuk .. Zira, bu adamı tal~ip eder, 
belki bir ip ucu elde edebilir • 

dik.. Çünkü, yaptığımız bütiin e. • 

raıtır.malara rnğmen, bu ndamın 
ne olduğunu bir türlü öğreneme·. 

dik ... Doğrusu bu hareketle yanlı~ 
bir iş yapmu~ oldunuz .. 

Sefir itiraz elti: 

- Ne çıkar efendim .. Mo.:lem 
ki karım geldi, artık bu knbaha · 
tin .... 

- Fakat bir batkasının kaybol 
duğunu unutuyorsunuz .. 

Sustular. Sonra Ferdi birden -
bire sordu: 

-Şoförünüz neler o!rnrdu, ha
tırlıyor musunuz?. 

- Ne bileyim ben?. 

- Yani.. Gazele, kitap falan o· 
kurken hiç görmediniz mi?. 

- Benimkileri okurdu. Hatti , 
benim cıgaralarımı iccrdi. Hoş 
bütün hizmetçilerim de onun aibi 
yapıyorlar ya ... 

Gülümsediler .. 

sünün altında, henüz kapanma -
mıt olan yaranın yanından bir İn· 
ce ve siyah kan sızıyordu. Revol· 
ver yanı baJmdaydı .. 

Juanita bir eliyle, kocasının de
min odada unuttuğu gazeteyi tu • 
tuyordu .. 

Doktorun gözleri deh§etle açıl • 
mı§tı .. Mırıldandı: 

· - Öldürmütler ! 
F erai, odada kimse olmadığını, 

bütün pencerelerin kapalı olduğu
nu gördü .. 

- Hayır, dedi, kendi kendini 
öldürdü .. 

* 
Neredeyim ? 

Geceleyin, Selmn, batı kazan • 
lnr gibi, hulaklarmda bir oğultu 
biraz kendine gelir gelmez hatıra· 
sını tamamen toplıyamamıfh. 

Gözlerinin önünde bir bulut var • 
mış gibiydi .. Hayal meyal, bir ka· 
dının bir otomobil kapısı açtığım 

bir §Oförün sırtını, Taksim mey • 
danını görür gibi oluyor .. 

Şimdi, kendisinin arka üıtü.., yat 
tığını hissediyor. Kalkmak istiyor, 
kalkamıyor, nefesi tıkanıyor. Göğ· 

sü sıkı~ır gibi oluy-0r .. Sanki üze • 
rinde on bin kiloluk bir laf var ... 

Bu hi,, onu korkutacağına sevin • 
diriyor .. Zira, şüphesiz ki evinde· 

dir, yatağında yatıyor, ve eıkiden 
mektepten kalma bir adetle, yo_r • 

ganını altına ıokup yat.-nak adc -
tidir ve o, bir ç.ok geceler, kor-

icülu rüyalar görüp te birdenl:>ire 
uyandığı Zt\4-nnn da bu hiui duy • 
muştur. Hatta, öyle 2amanlarda, 

yatağı ıal!anıyor gibi olurdu. 

Fakat hakikaten bu dakikada 
yatt'.fı aallamyor. Sanki vapurda 
ve dalcah bir denizaeymiş gibi .. 
Y alnı.:, n"' vapurun gürültüıünü, 

ne de denizin seiini duymıyor. Et· 
ı-afmd:l. lam bir sükUt var.. Bir -
denbire, yükse!den düşer gibi clu· 

yor, aman ne tuhaf his .. işte bitti, 
sükut durdu .. Evet, rüya görüyor .. 
Karışık bir rüya ve yatağın kena· 

rmn gelin:e ucuruma düşüyor -
ml!i aibi duyulan §ey bu .• 

Selmn, kolunu cıkarıp baş u • 

cundaki gece lambasını yakmak 
istiyor .. Fakcıt kabil değil.. Kolla· 

rı ba3hdır.. A .... Dernek evinde 
değ11 . işte o zaman korkuyor, ve 

dudaklnrmclan boğuk bir ~es r.ıkı • 
yor: 

- Ramiz!.. Rr.miz !.. 
Tam bu esnada, birdenbire ha

rekete geçen bir motörün p.ıtır • 
dılarına benzer sesler duyuluyor .. 

Bu ::esler, zaten kızm berbat olan 
başında mütliiş akisler uyandırı -
yor, o kadar ki, tekrar kendini 
knyebed iyor. 

(Devamı \'arı 

VAKiT 21 Mart 1933 

Bir plan 1 MİSYONERLER 

Şehrin imarı için 
ne yapmalı? 

Vivann yüks~k iktısat mekte
bind~n m~zun ve Avrupanm bir
cok sehirleriııi gezmiş bir zat bele 
diye;c uzun bir rapor vermiş, Is • 
lanbulun imarı tezyini için bir çok 

Müslümanları nasıl hıris 
tiyan ettiler ve ediyorlar. 

Muharrirleri : Mu ittin Abdurrahman ''c rt1ecdut Sıll 

Aynı sayının 25 inci ıayıf asın • limlamak gerçi benim için huı 

ınütalcalar yi.iriitmüştür. 

Avrupa şehirlerindeki tctkikatı
na güvenerek böyle bir rapor ha -
zırladığım bildiren bu zat demiştir 

da MiG Edith Sanderaon Buna ko- ve ıahsi bir meseledir. Fakat 
leji hakkında "Mektep 0 kadar men hatırlıyorum ki sizi davet 
dolu ki mütaleahanede bir tek den aaıl ben değilim. Ben bu ak 

ki: 
"Belediyenin yapacağı ilk i§ la

tanbulun planını tanzim ettirmek· 
tir. Plansız bit ,ehirde tiyatro vP. 

konservatuvar binası, hal, köpr~ 

yapmak, geniş caddeler açmak hiç 
te doiru değildir. Sonra sefertası 
§eklindeki apartıman in§aatma da 
arlık bir nihayet vermek zamanı 

gelmitlir. Bu scfcrtasları bütün 
dünyaca töhrcti olan güzel lstan· 

bo§ yerimiz ve yatakhanede bir 
tek bot yatağımız yoktur. Türk 

kızlarile c!olu bir mektebe malik 
olmağı dütününüz. Seleflerimiz 

böyle bir gün gelebileceğini rüya
larında bile görmemi,lerdi. Hele 

kadro dolduğu için Türk kızları• 

nm çevrileceği onlarca bir farzı 

muhaldi. Eli,mizdeki fırsatı dü!Ü • 

nünüz .. , diyor. 

bulun manzai·a.sını pek fena hh· tığımız tercüme!eri tarih ve sayı· 
tekilde bozmaktadır. Caddelere ı fa numarasını ::ikretlerek nakle -
uygun olacak şekilde bina intaşı i-

delim: çin ebniye kanunu hemen meclis· 

Ayrıca Missionary Herald mec· 
muasının muhtelif yerlerinde yap· 

ten çıkarılıp tatbik edilmelidir. Şubat 1925 sayıfa 104 
Galata kulesine aıansör koy · "Uludağdan kiliıelere kapanan 

malt, latanbulun bütün etrafını Ç!' ve hıristiyanları ıürülen Türkiye 
virecek eeniş bir cadde açılmalı, üzerine parlıyacak büyük kar ıa • 
bunun kenarı ağaçlarla süslenme· libini gördüğünü ıöyledi. Sağlam 

lidir. kapanını§ kapının dıtında bekli • 
Benim bildiğim bir efsaneye gö- yen kuvveti temıil ediyor ,gibiydi. 

re, ıeytan H;ızreti Ademi Üsküd~r O eski ilahide yeni bir mani ıez • 
da Çamlıca tepeıinde kandırmış • dim. Hepimiz içtimadan kenCliİni· 
lır. Gözü bağiı Çamlıca tepesine zi daha kuvvetli ve hakiki fırsat· 
eelen Hazreti Ademin gözünii Şey lar diyarında bulunduğumuzdan 
tan burada açmıt ve Hazreti Adem dolayı dcıha ne!'eli hisaederek çık
gördüiü manzaranın letafeti kar· 
f ısında memnu .meyvayı burada yt:ı 
mi~tir. Bu güzel tepe ve civarın!l 
tramvay çıkartmalı, güzel kö.tk ve 
oteller yapml'hdır. Altın yaldızll\ 

yazılmıt çe~me ve tarihi asar. kj. 
tabeleri bakımsızlıktan kurtarılma 
lı, geceleri İ:>u ldtabcler elektrik 
ziyasile tenvir edilmelidir. Sokak 
lar acıtmalı, tarihi aı;arcı bakılma· 
lı, GUlhane pr.rkınm Alay kötkü 
cihetindeki kapı ve surlar yıkılmıı 
lı, halk p:ırkı gelip geçerken iyice: 
görmelidir. 

Bütün bu İ!leri yapmanın varida 
ta bağlı olduğunu bilirim. Bunu te 
min için ıunu teklif ediyorum: 

"lmar vergiııi,, isimli bir vergi 
ihdas etmeli ve bu vergi müskirat· 
tan, lokantakırdan ve kadınların 

süs eşyasındl\n alınmalıdır. Bun • 
dan başka nakil vasıtalarından a
lınmakta olan gazi köprüsü vergi· 
si kaldırılm!lmalı, köprü bedeli Ö· 

dendikten ı:onra alınmıya devt".m 
edilerek imar işine sarf edilmeli · 
dir. Varidat fazla olursa birer mik 
dar para da Ankara, lzmir, Sam
sun sibi büyük şehirlerimizin ima
rına sarfcdilmelidir. 

hk ,, . r ı ' ı . !l f 

Mi~:s !-:usi!~ J: .... Dax ~"afı,n~:"~ 
T eırini evvel 1925 aayıfa 469. 

Şarktaki terbiye programımıı 

bu karıtık vaziyette dahi mağfire· 
le vesile olmuttur. 

Bugünkü bütün memnuiyetlere 
rağmen ıiz misyonerler hıriıtiyan-

lık meyvaları vermemesine imkan 
olmıyan hizmetlerde bulunuyor -

aunuz. Muhtelif menbalardan bir 
çok deliller gösteriyor ki onların 

hayatları ve istenilmiyen hi7met -
leri b~1 günkü vaziyet üzerine de -

rin tesirler icra etmektedir. Doi -
rudan doğruya hıristiyanlık pro -

pagandasi yapmaktan mcnedil • 
dikleri halde, ha)·atlarını haıret -

tikleri gayeyi ba~arınaktan hiç bir 
suretle geri kalmıyorlar. 

Sarktcıki vaziyetten Amerikan 
mİ:i;oner cemiyetinin nevmit ol • 
marna.ıını ve buradaki işi için koy-

duğu tah~ir;ıtı fosmamasmı te -
menni etmf'.-ne müsaade ediniz. 

3u günkü vaziyet bir intikal dev· 
residiı'. Daha büyük ve yeni bir 

fırsat doğmaktadır. Sipere çekil
mek değil, il~rlemek zamanıdır. 

Tıp talebe <~•~nılyetl "Amer:kan misyoner cemiyeti 

konferansla\f I bütün din alemi ir.in bu zorlu sn· 

fam kendim isin söylemiyor 
Türk kızları namına ıöylüyo 
Mahrumiyet içinde arzu ve e 
)erine ıet çekiJmit çocuklar n 
na, hotnulıuzlar, hayallerindeıı 

zaklattırı)mıılar, fatırmıtlar, 11 

yuyanlar, cahiller, ümitsizler n• 
mına söylüyorum. Senin bura 
ge1menle kendileri i~in fırsat 

pıları as:ı1anlar namına söylüyO 
rum. 

"Bir grup daha var ki ıizi 011 

lar namına da sali.mlıyorum. 

da Türkiyedeki Amerikan miıyo 
nerleridir. Misyonerliğin bir i 
hı da muhakkak yabancı diyarl 
ra gitmektir. Bu hatmi bir mec 

riycttir. Biz knt'iyctle ve bi);ıen. 
ıe büyük davayl\ im~n etmiş:zdı 

ki hıristiyanlıiın batkalan tar• 
f ından hakikat olarak benims 

meıi mümkündür. Bunun i~ia fır 
aat vermeliıiniz. Bu bütün inaa• 

lar için doğrudur. Eğer daimi 
rak ana 

0

vata.nda kalacak olur 

bu hakikatı görememek mümk' 
dür. Bir misyoner buna asla t• 

hammül edemez. Pek iyi biliria, 
aeyaht\tiuıizele ya bir :.R9n a~ 
zerinae alemi lihutun bir lima 
m inta edeceğiz, yahut gece 

karanlığı içinde külliyen yuvar 
nacajız.. Sizi bUyük ıer:ıüzetlia 

ra.5ma büyük hürmetlerle davet 
diyorum. 

Tiirkiyeye büyük deiiıikli 
ve müphcmiyetler devrinde gi 

yoraunuz. Size hatırlataynn 

dünyada iki teY hiç bir zaman 
iitmez: lnıan ruhu ve Allah. Yt 
pabileceğiniz öğrenebileceğiniz 

beraberinize alacağınız her 
fayclalı olaca!dır. Yalnız insan 

huylc Allahı bilmekledir ki İ 
bir m,iıyoner olac.aksmız.,, 

..Bunlardan bagka aynı mecmu' 
nın Şubat 1926 ıayııının 76 
aayıfaıında William Jour 
Rapp tarafından ( Oıman Pat' 

i~imli bir piyeıten bahıediliy 

Mevzuu tudur: 

Muzaffer Türk kuvvetleri 1cd 
mandanı Osman Pata Türkiy 
bulunan bir yetimhanede Yun 

mülaz:"lli i;niforması altındaki 
Ermeniyi derhal katl ile bir A 
riknn misıoncrinin kızını esir e 
yor. Bii.lluwe hıristiyan olan 

etrafmdnki!ere hıristiyan olmal• 
rını telkin eden bu pafa medeni1' 

İ!te bu dakikada feci hadise 
birdenbire oluverdi.. lçeriki oda
dan kuru, bir tek tabanca sesi du · 
yuldu .. Sefir, büyük bir endişey • 
le: 

-Yarabbi!.. 

Tıp talebe cc:niyeti tarafındnn hada hıri:;tiyanlık vazifesine de • 
hazırlanl'\n konferanslardan üçün • vam etmekle sndalcat timtıali ol • 
cüsü dün ıaat altıda h:ılke\•i salo • maktadır.,, 

,~~=="""=.-:==-~~=-======I nunda terbi}t: müderrisi İsmai! Bu yazıyı kaleme alan F. W. 

Hakkı Bey tarafından verilmi~ • Buı·nham'ın .müttehit hıristiyan l•rm ,lııd ıı: 

ıcrek Amerikan kızıyla evleni!~ 
· Facia Müılümanlarla ekalhr 

nüfuıu arıı.sır..:laki düımanhiı ~ 
iyi gösteriyormuı. lnsanı cok a 

Diye haykırdı ve üçü birden gü
zel Juanita'nın yatak odasına a -
trldılar .. 

Sefir, odaya ilk olarak 
girmitti. Daha kapıdan rniithiş 
bir sesle haykırmış, bir yerlere tu· 
tunmak istemiş, fakat muvaffak 
olamıyarak, baygın bir halde yere 
yuvarlanmıftı. 

Juanita, çırılçıplak, tarihi bir 
heykel gibi, elleri göğsünde, oda-

!'an nıtıda nııtbktır Gazı Caddesinde tir. Darülfunur. ve yüksek mektep misyoner cemiyetinin reisi oldu • 
ıs No.d:ı Ecz."lyı tıbbiye ucnreuıc işli· ler müderrisi ve hocalarile bütün ğu, ve son zamanlarda Yunaniı • 

nıa. tıp talebesinin hazır bulunduğl! tan, Filistin, Suriye ve Anadohıda 
bu bu konferans altıda ba§lamı~. ye • bir seyahat icr.ı ettiği makalenin 

gal C"dcn J\:lrkor Hacıyl\n Efendi 

cakhlıırlle konkordato yapmış ve 

yoldn J.comlscr tarafından tanzim olunnn 

mUtrucanamc \•o lıUtl\n evrak tetkik c· 

dilmek Uzcre mahkememize vertlmlştlr. 

Bu l!!C bir ltarar \"erflmek için 29 M:ırt 

033 tarihine rasUıyan Çarşamba {:'tinli 

sant ıs.so da bir celse yapılacak ve ı. 

tırazı olanlar haklatuu mQdafaa ~n 

di buçukta bitmi~tir. başında musarrahhr. 
lımail Hakkı Bey gençliğin cc· H • 

Teırinisani 1923 Mi!sionary e· miyetle olan alaka ve münasebcti-
rald: 

ni anlr.tmıJ, yaratıcı bir kuvvet o· Christian State::man unvanıyla 
lan gençliğia bugünkü cemiyetle • 

anılan •imdiki İzmir Amerikan rinden istifade §ekil ve yollarm1 T 

im koleji müdürü 
0

Miaa E. P~ıon 
11111 ortumda yatıyordu. Bir vazo, bu 

izah etmittir. . . A • •• 

Tıp talebe cemiyeti gençliğin is- yenı hır hevesk~a hıtaben §U aoz .. bulunabilecektırdlr. 

bat ucuna devrilmiş, içindeki Çİ '" Keyfiyet icra ve fnAll kanununun 

" · ııe ilm" · Sol · 
tifadeıini mucip olacak ~ekild~ J ler~1ıöylüyort . . . 
konferanılar temin edecektır. \ Bu ıece ıızı bu meclııte ae • 

.,.. .. k" d,,, kadar ediyo~u§ ve ·~~ 1!8 1~ ahvalin t~m bır makeıı ımıf. ~ 

yüzünde hı~ist\~anhk1t~n ~a.~ri ~ dini medenıyelm tenı-.-nulu ~ 
engel f arzeden misyonerler. ulll~ 
miyetle Türkler hakkında ııte 

nevi kanaatler beslerler. Bunl.1' 

ba9ka hi~ bir zararları olmat• ~ 
le yeli§tirdikleri Türk ç~atl..ı.4 
na ne gibi fikirler telkin ed_... 
leri kolavca tahmin edilebilir· 

,_.,._..tflı 
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Roma görüşmeleri hakkında ı4esmi 
Dünyaya sulh tebliğ : 
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Maksat Avrupaya ve bütün dünyaya sulhu temin 
etmekmiş .. Fakat nasıl? Bu belli değil .. 

Almanlar telaşları yüzünden bir gali-
biyet kaçırdılar, fakat berabere kaldılar 

. ROMA, 20 (A.A.) - Stefani a-ı müracaat edilmemesini ve A"·ru • 
J&naı fu tebliğde bulunmuttur: pa için uzun bir sulh devresi te • 

Hükilmet reisi, dün Venedik ıa· min eylemek nnıksadiJc tej{riki me 
~ı~da saat 1~. den 19 a .kadar ve ı s~idc b~l~nmalarına dair bir iti • 
J ıun de lngılız :;efaretınde saat laf proJesı h~:::rlnmı7 olduğu be . 
4,30 dan 16 ya. kadar M. Malcdo· yan edilmektedir. 

llald ve Sir Joh s· ·1 ·· u t · · -... n ımon ı e gor !• ngıltz nnzırları Lcndraya döne 
u~tür. Bu konu,mafo.rda umumt cekler ve Pari:ıe u~rıyo.rak orada. 

._zıyet hakkında geni"' ve tan1 bir F . fjJc
1
• t t• . d 'it I h.. r:ın~ız nazırları ılc görüşecekler 
r ea ısın en sonra ta yan u- d · 

La. • ır. 
""Qllıet reısi larafındnn Avrup:\dn 
~e bütün dünyada uzun bir sulh 
denesi temin etmek üzere 3 garp 
de?)eti arasmda bir tc§ril:i mesai 
lrurınak için en mühim siya3İ rne· 
ieleler hakkında ho.zırlannn itilaf 
Projeai tetkik olunmuttur. 

lngiliz nazırları, yarın :ıc.bah 
londraya. hareket edeceklerdir. 
lngiliz nazırları Pariate duracak • 
lar ve Francız hükumeti erkAnı ile 
hulutacaklardır. 

ROMA, 20 (A.A.) - Harici}'e 
~areti tarafından ne"rolunan b•r 
tel>Jiide Duçe ile lnciİiz nazırlnn 
lrasında yapılan noktai na:t:ır te· 
•tilerinden sonra İtalya hükumeti 
ilin dört büyıik devlet'n Kelloğ mi 
'-ki zihniyeti clnire&indc kuvcle 

rriakdonald'ın beyanata 

ROMA, 20 (A .. ) - M. Mnkdt.>· 
nald ga.:::etecilcre ynptıaı beyanat • 
ta Rorna.daki konu~malarda husu
!l anlaımala~ ve ittifaklar vücucle. 
gclirilmesi rr.aksadınm asla göze· 
tilmediğini, ba görüşrnclerde umu 
mi fi!<irler tealisi \'e bu düşüncele 
r:n biribirine n~ dereceye kadnr uy 
ean olduğunun tetkiki gayeleı·inin 
takip edildiğini 5Öylemiştr. 

M. M akdonald, ıözüne ~öyle de 
vam ehr.~tir: 

"Bütün dünyanın itimada, ıril -
lı'tler arasrndn çok geniş bir ('nıek 
birliğine ihtiyaç duydu&ru hrnmsun
na l\i. :Musolini ile bir fikirde bu -
!ül'ıduğumuz!t anladım. 

---~-

Darülfünunda iki hadis;-
d' <Blrlnd ~yıtadaıt ch-\•ıımı f ıutile hadise bu safhada kalmıştır. 
ır. Kemal ve Muhlıs Etem Beyler Had= · hak'k'" h' • · · fa1_..

1 
. . 

1 
. d h .senın ı ı ma ıyetım 

''"' teye aıt ıs en a a yakından - v k ·· d.. M ff 
IÖna.ıek ve öğr~nmek i--:in kendile- oN. ~~enml Be uzere un uza. er .ve 
rin

1
• ... d "'d ·ı · 

1
. . k 1ı1a eylerle konuımak ıstedık. 

u e mu crrıı er mec ısıne ·a· M ff B . . . bu) e 1·1 I . . . uza er ey ıehrımıze yena ge • 
• ı me erını ıstemi,.lcrdir. E- l 'k' R p f .. .. ·· A ka deh· · en ı ı us ro eaorunu n raya 

ıyat fakültesinde de müderris ··~·· d'· .... · · k d' · · b ı lb • go"ur ugu ıcın en ısını u ama· 
uavınleri nıüderrisler meclisine dık. Nihal Beyle konuştuk. Bu iti-

k.bul edilmekle, reyleri alınma · bari t .. h •k"kat b' t .__._ . . . . . . . a ..... ı mıızın ır zarure 
-...: t:ırtıle, kendılerıne fıkırlerını ı· · d b' t fi 1 k IÖ • • ne ıce!lı sa ece ır ara ı o ara 

ylemek hakkı verılmektedır. l ld ... 1 · d · · liukuk .. _, . 1 . 
1
. . 'k' <a ıgını evve emır e ııaret et . 

muaerrıı erı mec ısı ı ı k · t' 
bı . • l b' . dd . me ıs ıyoruz. 
uavının ta e ını re e•tni~hr. N'h ı B · h"' d' ı -•-ı c! 8· . .. . . - ı a eyın a ısc :ıa.w.un a 
ır r{vayeta gore, muavmlerın ya- .. l d'kl . l d 

2f ·ı ı 1 · aoy e ı erı ıun ar ır: 
ı e ta ep ennde kullandıkları Ji. Ef d' b h~d· k"d' 

••-- v b l d ... - en ım, u a ıae va ı ır 
~n agır u un ugu noktasın • F 1 · " 
d·- h lruk '"d · 1 . k a cat evvelıyatı vardır. Adsız 
~· u mu errıs erı ret ara· .. 

- "tt'f ki d"l 1 · d . mecmua,, nm geçen Agustoıta cı-. •Qı ı ı a a ver ı t erı e ısaret k . . -
td'Jm• t' G . . 'ğ' . - .. an son ıayııında hır tctkık yaz -

ı ıt ır. ene ı§ıttı ımıze core d B d D "lf·· ·· L . .. • . nn. u yazı a aru unun mu • 
vu karar uzerne mua.vınlerden hı· de · ı · · ·1 t h'· · tl · :1 ti ~ f . rrıı erının ı m uvıye erın en 
•ı akülte rcısi Tahir Beye husu· b h tm' f M ff B · · at 1-!Jd b' k a se •t ım. uza er ey ıcm 
f&aı e ır me tup göndermiş ve ı d' l"k .. d · - ı '"- < c, on ye ı sene ı mu errıs o • 

UQ mektuple verilen karan Türk masınn rağmen h:ç bir eseri olma-
tençliğine bir ihanet olarak telAk-k· clığmı işaret etmittirn. Bu yazıdan 
ı ettiğini bildirmit ve nyni mu:ı • d · sonra ken isilc yüz yüze bakamnz 

•iııle Tahir Bey arasında tiddetli 
~r ağız münak~faaı dn olmuıtur. olduk. 

Şimdi gelelim hadiseye .... Ben, 
Dün tıı.hkik için gittiğimiz hu • 

L. zevcem ve bir arkada~ımb bera • 
ıııqfJ( fakültesinde Tahir Beyle, iımi 
~eçen muavinleri göremediğimiz 

her bir masada oturuyordum. Ya· 
nımızde.ki masada da müderris 
Macit Beyle bir kac talebe oturu · 
yorlardr. Bir aralık Muzaffer Bey 
Macit Beyin masaıınn geldi, etra
fındakileri selamladı. Bundan 

'Sin maalesef hidi!enin mahiyeti 
"-ıdmıda kat'I bir kanaat edinmi • 
)e muvalfak ol:un~dık. So.dece 
laayle ve yahut buna benzer bir 
lıtdiıe olduğunu öğrendik. Bu iti t.. ıonra bana da selam verdi. Ben 

rla bugün sadece duydug""umuz t b"" l" , d • a ıı ıe amını aimn J.'11 • 
livayetlcri kaydetmekle iktifa edi-
)oruz. 

İkinci h!disc edebiyat fakültesi 
~le besi cemiyeti tarafından bir 
lç gün evvel T okatliyan salonla • 

tında verilen danslı ~.aydn olmut -
tı&r. Salonda bulunan edebiyat 
~reıi asistanlarından Nihal Bey 
-ıtülte reisi Muzaffer Beyin ıela

'-ana mukabele etmemiş, iki zat 
'-londan çıkarak kapı önünde kar 
tala,nuılar ve bu kartılatma esna
~da Nihal Bey Muzaffer Beye 
h >ıımruk YUrmUflur. Bu yumru· 

a teeirile Muzaffer Bey yere yu
'-'lanmıı, bir müddet kalkama • 
'-t.i faakt araya girenlerin tava~-

- Selamımı nic;in almıyorsun? 
diye sordu. Söyliyeceğin bir ~ey 
varsa dışarda konutalım, dedi. 

- Peki, diyerek salondan çık • 

bm. Vestiyer önünde bekledim, 
geldi: 

- Ne demek istiyorsun? dedi. 
Cevap verdim, mukabele etti. Ben 
de yumruğumu kaldırarak yüzüne 
indirdim. Yere yuvarlandı, kalka· 
madı, kaldırdılar. Dudağı kana· 
mıfb. Küfrediyordu. Üzeri.me yü • 
rümek istedi. Tuttular. Çay devam 
ettiği icin gitmek istemedim. Salo
na dandüm. Biraz sonrıt kendisi 
de geldi ve bu sefer uz:o.k bir maaıı 

Almanyaya her şey eksiksiz bil
dirilip anlatıl::!caktır. Biz Avrupa -
lıca ve katolikçc umumi ve şamil 
bir tarzda davrandık. Çünkü Amc 
rika hiikumeti dünya sulhunun kök 
leşmesinde bir rol oynamak kud -
ret Ye imkamııa maliktir. Biz bün 
dan eminiz. 

Yalnız başına sürekli bir sulh 
programı Yi.icıidc getirmiye hiç bir 
millet muktedir olamaz.,, 

M. Mac Do"ald dCSnU~or 

ROMA, 20 < A.A.) - M. Makdo 
nald saat 12:15 te Londraya hare 
ket etmiş ve istasyonda M. Musoli 
ni ile hükumet erkanı taraf mdan 
selamlnnmı~tı~·. 

PARlS, 20 (A.A.) - M. Mak -
donald ile Si.· John Simon yarın 
saat 9,50 de Parise geleceklerdir. 

lngillz ·Rus mUzakereleri durdu 

LONDRA, 20 (A.A.) - Harici 
ye müsteşarı M. Eden İngiliz -
Rus ticaret müzakerelerinin dur • 
durulduğunu avnm kamarasın~a 

bildirmjş ve demiştir ki: "Şimdi!<~ 
~erait içinde bu müzakereler fay · 
dalı hiç bir !}eye yaramaz.,, 

Hıtlere bir suikast 
hazırJanmış 

BERLlN, 20 (A.A.) - Münih -
ten bildirildiğine göre mezkur şe· 
hir polis müdürü Hitlere karşı ve 
yeni rejim :=imamdarlarma kartı 
komünistler tarafından bir ıui kast 
hazırlanmıt o!duğunu beyan et • 
miştir. 

Bu sabah Vağnei· heykelinin di 
binde üç komünist tarafından kon 
muş üç bombz. bulunmuş olduğu 
söylenmektedir. Bu üç komünist • 
ten ikisinin Rus oldueu ve kaçını· 
ya muvnffak oldukları söyleniyor. 
Bu ıahısların bu bombaları Hitleri 
tayyare meydanına götüren oto • 
mobile atmak niyetinde bulunduk 
ları söylenmektedir. 

da oturdu. 
- Hadise bir asabiyet anında 

olmuı olabilir, şimdi ne dü!ünü • 
yorsunuz? 

- Hiç. Bir insanın gizliden 
gizliye aleyhinde çalıştiğı bir in -
sana yüz yüze gelince ona selam 
vermesini terefaizlik telakki edi • 
yorum. Kendisi de hadiseden ıon 
rn polise müracaat olunması yo • 
lunda yapılan teldifi reddetmekle 
ve meselenin kapandığını söyle • 
mekle iktifa etmiştir. 

- Malatya O'"la mektebine 
Türkçe hocası tayin edilmiş oldu
ğunuzu söylüyorlar? 

- Evet, tayin edildim. Edebi · 
yat fakültesinden ve yükse~ mu
allim mektebinden mazunum. Or

Bir haftadanberi Avrupa sporcu (!;ni bildiren düdüğünü çaldığı Ztl• 

ları Alman - Fransız milli ma· man Almc.nlar, 2 Fro.nsızlar 1 idi. 
çını çıldırasıva bir merak ve ha- !kinci haftayiınin yirmi beşinci 
raretle bekliyorlardı. Bir sene e • dakikasında. Almanlar üçüncü bir 
vel Pnriste yapılan maçta Alman· gol claho. attılr..r. Almanlar takımı 
lar, kendi kalelerine bizzat yap • bu dakikado. maçı kazanacakların 
tıkları bir sayı neticesinde mağ · dan katiyen emin görünüyorlrdı. 
lup olmu~lardll'. Fııkat intikamına 1 Fakat kırkıncı dakikada Fransız .. 
çı bu sefer Berlinde yapılacağı için 

1 l::ı.r topu hatiımlarının ~ğlarma tak 
birçok spor münel<kitleri galibi • tıhır. Ve iki dakika sonra süratli 
yeti Almanların lehinde görüyor - bir inişle bir gol dahn yapP .. =lk 
lardı. Dün gelen haberlere göre 5\> beraberliği temin ettiler. 
bine yakın biı.- halk kitlesi önünde 
yapılan bu maç iki tarafa da ga • 

libiyet imkam vermemi§ üç üçe ve 
beraberlikle ııeticelenmittir. Bu • 
nunla beraber Almanlar çok iyi oy 
namıılar fakat pek yakınla§tıklar! 
ve maç sonuna kadar ellerinde tut 
tukları galibiyeti gene son dalcil:a 
larc!aki tela§lı ve hatalı oyunları 
yüzünden kaybetmişlerdir. 

Bu neticeyi Fransızların d.ı. Al
manların da kendi lehlerinde saya 
cakları tabiidiı. 

Vaziyet, şu idi: Almanlar 3 
Fransızlar 3. 

lkinci haf ~ayimda Almnnlar, 
Fransızlara bilhassa çeviklikte \'C 

pas vermekte Fransızlardan üs .. 
tün olduklarını ispat ettiler. Yal • 
nız son dakikalarda Fran:nzlal', 
mütemadiyen ~iman kalesini sı • 

kııtırdılar. 

Milli takım oyuncula
rını davet 

Maç tafsilatı ıudur~ Türkiye futbol federasyonuıı ... · 
BERLIN, 20 (A.A.) - Fransız dan: 

- Alman futbol maçı için bilhas • 
sa hazırlanmı~ olan locada Prusya 
Maarif komiseri M. Ru!ôt, Orudya 
hükumeti mümessili M. Ponce! 
ve sefaret erkanı bulunuyordu. 

Hazır bulunanların hepsi ayak· 
ta oldukları halde Marseyezi din· 
!edikten sonra, "Almanya her ~e
yin üstünde,, r.ıarşmı terennüm c~
mitlerdir. 

Birinci haf tayımın batlangıcın • 
da her iki tarof &İnirli bir oyun oy 
niyor ve Almanların tereddüt için 
de oldulcları görülüyordu. Fakat 
biraz sonra ik: takım da oynadık -
ları oyunda müoavt.t hasıl oldu. 

1-6 ve 8 mayıs 1933 tarihlerinde 
Sofyada yapılması takarrür eden 
Türkiye - Bulgaristan milli ve İs· 
to.:-ıbul - Sof ya temsili macların -
da yer nl~cak fotbolculo.rımızdan 
ilk :;cçilenlerm idmleri şunlardır: 

Avni, Kad:-i, Hü:::ımcttin ve Vas 
fi (An!mro.) 

Lf!tfi (İzmir), Hü:.:-ıü, Sülc:r -
man, Y ~~ar ve Seır.ih; 

Nih:ı.t, Cevat, Fikret, Feyzi, A 
ziz, Biilent ~e Nazmi (bmir); 

Zeki, E~ref, Hakkı, Muzaffer, 
Niyazi, Rıdvan, Rc:at, (lstanbul) 
Muhteşem, Salahattin ve Seref B. 
lcr. 

Yalnız Almnaların oyunu teknik i- 2 - Cemi v~ ferdi çalı;ı:ıo. proğ 
tibarile Fransızlarınkindc~1 yüksek rm~mı:ı tanzimi ve futbolcuların 
ti. Fransızların ilk oyunu Nikolas, 
Almanların Hk golünü de Limde
ner yaptılar. Almanların ikinci eo 
lünü Rohr kaydetti. 

Hakem, birinci ha.ftayimin bitti· 

husu!i vaziyetlerinin te:;pili için 22 
mart Çar!,lamba günü saat 17,5 ta 
fedcrnsyon merkezinde toplamla .. 
cağından isim~cı-i yazılı futbolcula 
rm gelmeleri rica olunur . 

V A K 1 T nesrlyatı 

Fevkalade heyecanlı oir roman 

Suana'lı nıünkir 
Asrımızın en meşhur edip!crinden Gerhart Hauptmann'ın 

uetidir. Bir papnın fevkalade heyecanlı, meraklı, co~kun 

aşkını, san'atkfirane bir şekilde anla.tır. 

Tevzi Y e.ri: Ankara Caddcs:nde ln!nlap [(ülü9hanesi 

Flatı 25 kuruş. 
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tn mektebe tayin edildim. Esasen 
yukarıda da söylediğim gibi altı 

aydanberi tayin edilmemi beldi · -
yordum. 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare nıerkez1 : lS'l AN BVJJ 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Oolala \1e Istanbul ) lzmir 

l~te Nihal Beyin söyledikleri 
bunlardır. Muzaffer Beyle konu "°" 

şNnadığımıza cok müteessiriz. Bu
nunla beraber bizim d~ hii.discnin 
sebepleri hakkında duyduğumuz 
bazı rivayetler de vardır. Bunl:ua 
nazaran Nih.:l.y Beyin başka bir v:ı
zifeyc tayin edilmesinde amil oln- -
Muzafer Bey değildir- Hadise d~
ha eski ve daha batka mnhiyette 
bir hadise ile alakaclnr bulunmak 
tadır. 

Samsun. Mersin • Adana 
Vunanlstandaki Şubeleri : 

Selônlk. Kavula. Atinn. Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap

lan küşadt. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 



Sayıfa: 10 

Avukat Rami Bey ve 
Karagözün mezarı 

Ram Beye ültimatom verildi: Karag3zün 
yaşadığını ispat edemezse ••• 

Belediyenin avukatı, Karagöz 1 Sonra Hacıyvatın mezarı • 
muhibbi avukatı Rami B-yin Ka- nı nasıl bulduğunu anlattı: 
ı:agöz için mezar yap~ •• mak iste - Bursaya gibniş. Aramış, 
diğinden çok bahsetmiştik. taramıf, mezarı bulmuş. Bu me -

Aylardanberi Rami Beyin ehem zarda belediyenin karşısında bir 
miyetle ugraştığı hatta davalarm.. evin altında imiş ve elan duruyor· 
dan bile daha fazla dikkat sarfet- muı. Hatta bundan on sene kadar 
tiği bu m sele henüz bitmemiştir. eve) ev sahipleri bu mezarı kaldır 

Rami Bey butün gayretile bu - mak istemişler. Fakat evkafın avu 
nun için çalışı or. Bu iş için son katı buna mani olmuş ... 
günlerde belki on beş defa Bursa- Rami Bey bunu da ispat 
ya gitti geldi. Mezar için hazırla· için o zaman Bursa Evkaf 
dığ taşları bile Bursaya götürdü. vekili olan avukat Hilmi' Rı
F akat bir türlü yerine koymıya ce· za Beyi koridorda yakaladı: 
saret edemiyor. Çünkü Buraada - Kuzum Hilnıi Riza Bey, de -
bir kaç kişi toplanmış: di, sen de söyle de bir de senin ağ-

- Karagöz yaşamamıştır ki me
zar yapıyorsun, di e Ra-mi Beye 
hücum ediyo lar. Hatta bir dok • 
tor: 

- S n mezarı yaptırdığın gü • 
nün ertesi ben onu yıkarım! de -
mış. 

zmclan ititsin. 

Rihni Rıza Bey de §Unları söy· 
ledi: 

- Karagözün mezarı okluğu gi 

bi Hacivadın da me:ıur 81.ıraada • 

dır. Ve l>u iki adam hayali değil-

Bu telldit Rami Beyi epey dütün dirler. Y apmııtırlar. Hacivadın 
dürmüş. Fakat hatladığı işten vaz 

geçmiyor. iki üç gün evel tekrar 

Bursaya gitmiş ve kimseye haber 

vermeden ertesi gün fstanfüıta gel 

mif. Bu gizli seyahatten maksadı 
ba:ı:ı tar"hi tetkikat icrası imiş. 

Evelki gün Rami Beye Adliye 
koridorlarında rast geJJim, Kara· 
gözün biricik doltu cüppesini giy· 
mit dalgın dalgın geziniyordu. 
Mübaşir sesi çıktığı kadar: 

- Rami Bey, Rami Bey, Rami 
Beeeeeeyyy ...• 

mezarının yıktırılmaıına ben ma· 

ni olmuttum. Hatti mezarın biraz 

ilerisinde "Şeyh Kütteri,, iaıninde 

bir cami vardır. ltu isimdeki zatın 

da Karagözle Hacivadm hocası 

olduğu tespit edifmittir. Binaena· 

leyli Rami Bey iddiasında doğru 

ve haklıdır.,, 

Bu tezkiye karııımda Rami Bey 
sevincinde1a yerinde dwamryordu. 
Beni de henüz öirenemedijim ma
hut ütlimatom sabrraızlandmyor • 
du. Rami Beye dedim ki: 

diye bağırıyor fakat bir türlü - Üstat, itittiğime göre size bir 
ifittiremiyordu. Avukatlardan bi • ültimatom verilmiı .. Bu ayın yir -
ri müba\İre! 

- Beyhude bağırma iıittiremez 
ıin dedi, nah şuracıkta, git kulağı
na söyle, gelsin. 

S1>nra yanındaki arkadaıına dö 
nerek dedi ki: 

mi betine kadar mühleti varmı§.,, 

Rami Beyin çehresi derhal de • 
ğiıti. Neıesi kaçtı .. Sonra: 

- Evet, dedi. Verdiler. Fakat 
ben de mukabil notayı hazırladım. 

-Nedir? 
- Hacivadın mezarı. Anlattım 

VAKiT 

Çocuklar 
için dört yerde 
daha bahçeler 

yapılacak 
Belediye şehrin dört yerinde ye· 

niden çocuk bahçesi yapacaktır. 

Bu bahçelerin Fatih, Befiktaı, Ku· 
chköy, Ni1anla§mda yapılmaları 

ihtimali lruvvetlidir. Bu semtlerde 
münasip yerler aranmaktadır. 

Berlin ve Viyanadan çocuk balı· 
çeleri resim ve talimatnameleri ge· 
tirtilmiştir. Bunlar tercüme edil -
mekt~dir. Çocuk bahçeleri için bir 
talimatname yapılacak ve bu bah
çelerin Ç" buk bozulmamalarma 
c;ok dikkat edilecektir. Belediye bu 
bahçeleri yapmakla mekteplileri 
ve küçük çocukları sokaklarda pis
lik ve ca:murlar içinde oynamak· 
tan kurtaracaktır Gülhane parkın
taki çocuk bahçesi de yeni baıtan 
tanzim edilecektir. 

lstanbul maliye 
teşkilatını tetkik 
Tetkikat için şehrimize geldik • 

lerini haber verdiğimiz maliye ve 
I·iJeti erkanıntfan Faik, Cezmi vo 
Salihattin Beyler dün defterdar 
Mustafa Bey'n İ§tirakile bir top -
lanma yaparak İstanbul maliye 
teşkilatını tetkil< etmiılerdir. 

Cezmi Bey varidat kısmına ta· 
alluk eden bütün malumatı alarak 
dün ak§amki trenle Ankaraya dön 
müştür. 

Toplantıdan sonra Faik Bey bit 
muh;ırririmize §unları söyleıhi§tİı·: 

"- İstanbul defterdarlrğında 

muamelatın V€ tahsilatın daha nıü 
kemnıel surette yapılması için yeni 
teşkilfıt kurmak mevzuu bahistir. 
Bu fuşkilatm şimdiki kaza teşkila
tının lağvını intaç edeceğini zan -
netmiyorum. Ancak bazı tadilat ve 
ıslahat yapılabilir. Bugüne kadar 
defterdarlığın varidat kısmım göı 
dük ve bitirdik. Yarın da masraf 
kısmını bitirip hakiki vaziyeti tes

- Rami Bey bugünlerde hiç bir 

fey ifitmiyor, Karagözle batı bela 

da. Geceleri uykuıuna giriyormut: 

''1Ua mezarımı yaptır da yaptır,, 
diynmut. Halbuki Bursada bir 

doktor !Ilani oluyormuf. Hatti bir. 

kaç kiti bir ültimatom vermişler. 

ya bunu bulmakla meseleyi ispa~ 
ediyorum. pit ettikten sonra Ankaraya döne-

- lepat edemezeeniz ne olacak. ceğiz.,, 

Martın yirmi betine kaadr mühl~ 
var .. O güne kadar ya bu aevda • 
dan vazgeçecek yahut .... 

- Ayın yirmi betine kadar Ka- Bizim husuıt ıurette duydap -
ragözün yaıadıtını ispat edemez - muza göre lata.nbulda ıenit sala -
sem onun yaıamadığmı iddia eden hiyeti haiz ve defterdarAiın fey -
lere iltihak eaeceğim. kinde bir m:ıliye mÜmeHiUİjİ ih· 

- Niçin? duı dütünülmektedir. Bazı mal 
- Aldığım ültimatomda böyle müdürlüklerinin de kaldınlacajı 

emrediliyor! &Öylenmektedir. 
-Htihak etmezseniz ne olacak? __ ..,. __ 
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lktısadi Haberler 

Tütün ihtaca rmız evelM 
senekinden fazla dır 

ihracat ofisi 1931 ve 1932 sene 
lerindeki ticari vaziyeti ve ihraç 
maddelerimizin ne mikdar satıldı 
ğını gösteren bir iıtatiıtik hazır -
lamıttır. 

Buna göre 1931 senesindeki tü· 
tün ihracatımız 26,939,906 lira kıy 
metindedir. 1932 se~indeki ih · 
racat ise 28,752,186 liraya çıkmı~ 
lır. Bu suretle ihracatın yüzde 22 
sini tütün kazanmıştır. Üzüm 931 
senesinde on buçuk miloyn lira 
kıymetindedir. 932 senesinde İsl~ 
on bir milyona yaklatmıştır. ihra
catımızın yüzde sekizini üzüm teş 
kil etmektedir. 

Yumurta ihracatı 931 de 8 mil
yon ve 1932 de ise 10 milyon lira 
olmuft\Jr. ihracatın yüzde sekizi 
de yumurtadır. 

lstanl)uI tüccarının 
Macaristana daveti 

Macaristanda (Baros Sahur) 

namında bir cemiyet İstanbul tica

ret odasına müracaat ederek Tür

kiyenin tanınmıf tacirlerini ve sa· 

nayi erbabını Macaristana davt:t 

etme)( iatee!iğini bunun için yar • 

dım edilmesini istemiştir. 

Ögrencfiğimize göre bu cemiyet 
azaları Macaristanm en yüksek sev 

mayedarlarından mürekkeptir. Bir 

çok f ahYikalarınıahipleri olan bu 

zevat Türkiyenm tanmmıf tacirlt!• 

ri ve sanayi erbabını davet ederek 

onlara fabrikalarını gösterecekler 

ve kendileri ile tanıtmak imkanını 

bulacaklardır. 

"ricar4!t odası tetkikat ve istihba

rat şub4!si müdürü Hakkı Nezihi 

Bey bu cemiyete yapılacak yardım 

hakkında hazırlığa baılamııtır. 

Almanya ve zirai 
lstlhsalAt 

Almanya hükumeti Almanyada 

ki zirai iatihsalitı arttırmak i~in 

hariçten gelen zirai maddelere faz 

la gümrük reımi koymiya karar 

venni§tir.Bu maddeler içinde mem 

le.lfetimizden satılan !birçok maddt 

ler de vardır. 
Ticaret odası hu maddeler.i tes -

-
1 

köı 

ihracatın yüzde 6 sını kazan~ 
fındık iıe 931 de 6 buçuk mil1' 
ve 932 de 8 milyon olınuştur. 

ıun 

Diğer maddeler içinde ha~ nıu 
ihracatı, ihracatın yüzde 6 yı, J du. 

den kömürü yüzde ücü, inçir ,J l 

' 

de de ücü, arpa yüzde iki buçulia, 'k 
~ J ı . 

muk yüzde ikiyi, keresle yüzdd1 . 1 

aıt 
yi, tiftik yüzde bir buçugu, af'4 be 

yüzde bir buçuğu Palamut yüJ ler 

bir buçuğu, yün yüzde biri, h bin 

yüzde biri, zeytin yağı yüzde b. 

ve diğer maddeler de yüzd~ 1 
te§kil etmektedir. dö 

. _. da 
Bu hesaba göre 1931 sen smo d 

ı. 

ki bütün ihracat 127,274,807 ~ rin 

ve 1932 senesinde ise 1 oı ,301,~ 
firadır. lca 

Altın istihsalatı 
gene ytikseldi! bir 

Tutulan istatistiklere göre aJd old 
iıtihsalatı son senelerde gene yü 
selmiştir. 

932 altın istihsalitı umumi ha 
ten evelki senelere nazaran yiJ 
de beş nispetinde çoğalmıştır. 

933 te de altın istihsaline faz 
ehemmiyet verilmektedir. 

Madenler hakkındı 
rapor 

Ticaret odası Türkiyede iıliyl 
ve işlemiyen madenler hakkın 

höyük bir rapor hazırlamakl~ 
dır. 

Bu raporun hakiki takkam!at 

üat 

mı 
dan kuvvet alabilmesi i~irl büt l 
ticaret odalarına bir tezkere ya zı 
zdarak mıntakaları dahilind8' Poh 

rı 
madenler hakkında malumat vel ka 
nıesi bildirilmi§tİr. 

Dün Kara ticaret otlasından g4 
len malumatla Kars ve cİTarmd 
fazla miktarda Amyant arse~ 
krom madenleri bulunduğı.r fa-1 de 
itlemediği bildirilıhi§tİr. kö 

Benzin ve petrol or 

flatlerl 
Köstenceden gelen liaberle 

re göre benzin ve peb'o1 fiatl 
rı son günlerde bil-az dtitmi'f 
tür. 

Bunun sebebi havaların müsa tir 
adesizliğinden deniz yolu ile faz Arkasını ititmeme çatlak ve yır 

tıcı bir mübaıir sesi mini oldu. 

Rami Beye verilen ültimatomu 

çok merak etmiştim. Birçok cüp -

pelilerin içinde kendisini ararken 

- Daha fena, Çocuklar ve sinema- pit etmektedir. 

- Yani? Jarf a tiyatrolar 
la ihracat yapılamamaın:hr. ti . 

o beni görmüştü. 

- Ha, dedi gel, gel, ve kolum -
dan tutarak bir kenara çekti. Son 
ra baıkalarının itilmesinden çe

0 

• 

kinen bir tavırla yavaıça: 
- Bulaum, dedi. 
- Neyi buldun üıtadnn, dedim. 
Rami Bey sevincini saklayamı • 

yarak: 

- Hacivadın mezarını. dedi, Ha 
civadın mezarını . 

Fakat bu son sözleri söylerken 
oldukça bağırmıştı. Yanımızda bu 
lunan üç avukat işitmit olacaklar 
ki, kahkahayı bastılar: 

- Şimdi de Hacivada mı mezar 
yaptıracaksın üstat? dediler. 

- Hayır birader, hayır, Kata • 
tözün mezarım yaptırabileceğim. 
Çünkü Hacivadın mezan meydma 
çıkınca Karagözün de yaıadıgı 
meydana çıktı demektir.,, 

Rami Beyin kederi artmıftı. (Ya 

ni) nin cevabını vermek istemiyor

du ama derdini de içinde saklaya 

machir için bir azim gösterdi: 

- Yani, dedi, doktor Oımar. 
ŞeYki Bey batta olmak üzere bir 
kaç muanz Karagözün ıimdiki me 
zarmm bulunduju yerde bir abide 
yapacaldarmıt üzerine de: "Kara 
göz namında bir adam katiyen ya 
şamamıthr, herkesin malumu ol • 
sun!,, diye yazacaklarmı§ ! 

- Olur mu dersiniz? 
- Hiç olur mu azizim, ben bu· 

na meydan verir miyim? İşimi gü
cümü hır.aktım da bu işle bu kadar 
uğraıtım. Şimdi, vaz geçer n:iyim 
föç? 

- Peki ne yapacaksınız? 
- Ne mi yapacağım, habeı leri 

olmadan mezarı kayadan bir dağ 
gibi yaptrracağım sonra cesaretle
ri vana dokunsular da göreyim.,, 

A. SEREF 

Belediye müfettiıleri taraf mdan 
yapılan tef tiılerde ainema ve tiyat 
rolarda sıhhi kaidelere tamamen 
riayet edilmediği gibi altı yaım -
dan küçük çocukların da ıinema -
lara alındığı anlaşılmııtır. 

Bugün toprak 
bayramıdır 

....................................................... ..1 iı 

Şimendifer gJşeJerirl 
deki ibtllAs maz-

Bugün toprak bayramıdır. Top
rak sahipleri kazaların muhteHf 
yerlerinde toplanarak bayramı kut 
luhyacaklar ve topraklarım bir 
gün dinlenmiye bırakacakla.-dıt. 
Muhtelif yerler:de çay ziyafetleı j 

nunları 

Şark Şimendiferleri idaresin 

birinci ve ikinci mevki bilet kif' 

]erinde on sekız bin liralık bir iJ 
tilas yaptıkları iddiasile i,ten J 

ol 

Gene bu tefti!ler emaSinda, kü
çük çocuklarla sinemaya gelen 
müşteriler ve sinema memur ve 
müstahdemleri arasında çocukla -

Çektiı ilen iki memur hakkın~ r verilecektir.. 
Bakırköy kazası, bayramı Hal _ idare, müttekı sıfatile adliye~ • 

rın içeriye alınıp alınmaması etra· kah Zir.aat mektebinde kutluhya· müracaat etm;ştir. Hadise etraf 
fında münakasalar ve hoş görülmi caktır. daki tahkikat, derinleştirilecekti 
~nhuh&iliulu~~~~rül·~-------------------------~ 
müttür. Belediye bundu aonrP. 
münakaıalarm önüne geçmek iç.in 
sinema kapılarına memnuiyeti bil
diren levhalar aaılmaamı ıube mit· 
dürlerine liildirmiştir. Bu levhalar 
da büyük yazı ile şunlar ya:ıılaca1c 
tır: 

"6 Y aırndan qağı ya!ta olatı 
küçük çocuklar lta1;ul e~lilmez. Sa 
at yirmiden sonra müaamerelerc 
6-}2 yaıınd:ı çocuklar alı~, 

kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında kl
ral•k odalar vardır. Talip 
ofantar VAKiT idaresine 

edebiltrler 

rı 

o 
y 

y 
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IHlk&ye.l ....... ~ ... e.t•İ•c•e ....... ı.N.ak•~•":•.e•n:~I TürkiyeCümhuriyet Merkez Bankası 
- Canım, artık yarın akıam bu 

vakrt boğazlardan geçiyoruz de -
nıektir. Bilsen bunu düşündükçe 
ne seviniyorum. 

- Yarabbi! Yarabbi! .. lnanamı 
yacağım! 

16/ Mart/1933 vaziyeti 
.AKTiF =ı PASiF 

Kasa: Lira Diye söylendiğini, sonra hüngür 
hüngür ağladığım düşünüyordu. Altın: :;art kilogrJm ı ı. s:.N-0~0 r .. lö.639.792 .91 Sermaye . . . . . ...... . . .. 

Ltra 

15.000.000.-

- Ben de! Nihayet sabah oldu. Lütfi gitti. l3ankn0t • . ,. 14.93 1.575. -

Tenha bir lokantada, tenha bir 
köıeye çekilmişlerdi. LUtfi, maıa -
nın altından Semihanın elini tut 
lllUf büyük bir muhabbetle sıkıyor 
du. 

Saat ona doğru evden çıktı. Çıkar 
ken kapıda, karısını kucaklamıştı. 

Fahire, çoktandır unuttuğu bu ha
rekete faşırmı,tı .. 

Ufaklık ., 62 1.0.+9 .28 32. 102.4 17.Jl TedavUldeki Banknotlar: 
Dahildeki Muhabirler: 

.\lem· Safi l\g . 1.788-024 1 .. 2.515.003 .70 
Deruhte edilen cua t.:ı nal.thc r •. 158.748.563.
J\:rnunun Ci 'c 8 inci mJ<ldc· 

Türk liı a:;ı .. 5 79.fıOD .b 1 3.0).:l.61 ll.31 delerine te\"fikan \"aki ıcıli)at ı• 4.1QS.~6ı. 
Hariçteki Muhabirler : 

iki senedir sevişiyorlardı. ikisi 
de evli idiler. Haftada bir, nihayet 
iki ıün buluşabiliyorlar, istikbale 
ait planlar yapıyorlardı. Nihayet 
beraberce kaçmıya karar vermiş -
lerdi. Böyle gizli gizli, saklanarak 
bin bir helecan içinde buluımak -
tan bıkmışlardı. İki senedenberi 
ancak, kelimenin tam manasifo 
dört defa buluıabilmişlerdi. Onlaı 
da da biribirlerine doyamamışlar
dı. Hem artık, tamamen biribirle 
rinin olmak istiyorlardı. 

- Belki öğle yemeğine geliri!'!•· 

Fahirenin hayreti gittikçe artı -
yordu. 

Altın Safi kilogram l.5 tl -O-ı.t il 2. 167.606.94 
.\!tına tah\-ili kabil Scıbc:,.t dd,iz.leı 1.0tö.905.5.:J 3. l S-t 51 3 48 

Deruhte edilen evrakı nakıiyc 
bakıye:-i . . . • . . . .. 

l\ a rşı lığı tamamen altın olarak 
tedavüle vncdilen . • • . . [ •. 

l 54.350.000. -

Hazine Tahvilleri: ~.688.000. - 163.038.000. -

Saat 12 olmuştu. Lütfi Kadıköy 
iskelesinde dolaşıyordu. Daha Se
miha ('elmemitti. Yarım oldu. Ki~' 
se yok. Bir oldu. Semiha gelmiyoı·
du. 

Deruhte edilen C\Takı nak t İ\'C n 
karşı lığı • ı f.. 1 58.748.563.-

Mevduat: 
T ürk lir:ı'ı 

Dih·iz 
~ 13.844 820. 35 

Kanunun O 'e S inci mad-
del erine Cc\'fik:ın ':ıki rcdi\·;tt .1 •• 4 398.563.- L54.350 000 -

CUzdan: Muhtelif . • 

. jj 4.86R780 Q4 18.713.601.29 

37.451.032.IC 
Sened:ır . 

1 L. 3.288.630 .48 
Esham ,.c '\ Deruhte edilen C\' r:tkı 

tah,·ilar J n :ıktiye h:ır~ı lı~ı (iti-
Zaten Liitfi, Semiha gelse, ona. 

vaz geçeceğini söyliyecekti. F a.k,.t 
şimdi g; imeyince, kızıyordu. Ni -
hayet, dııyanamadı ve bütün ~f"d -
birleri unutarak Semihanın ev ne 

bari ı"~ metle) .• 27.125.825 .-
Esham ve TabYilıit .. 1.028.296 .94 31.4-!2.752. -12 

Altın ve döviz üzerine avans . 10.666.96 
Hişsedarlar . . • • • . . 4.s00.000.-ı 
Muhtelif 5.427.673.03 

Lütfünün kar111 hiç te fena bir 
kadın değildi. Kocasının bir dedi 
ğini iki yapmazdı. Ondan hiç bfr 
şikayeti yoktu. 

gitti. Bereket versin. kocası 
yoktu ve: 

evde 
YekOn 234.202.633.3~1 

Yek On 134.'202.ô33.39 

Semihanın da kocau gayet iyi 
bir adamcağızdı. Evleneli üç sene 
olduğu halde, kar11ma gözünün 
üstünde kntın var dememitti. 

Bununla beraber .. Sevda denilen 
!CY mantık dinler mi? işte, biribir 

· lerini görmütler, delicesine ıevmiş 
lerdi ve yukarıda da dediğimiz gi
bi ertesi gün kaçmıya karar ver -
nıitlerdi. 

Lutfi: 
- Canım, diyordu, sabahleyin 

bankaya uğradım. Şimdi cüzdanı -
ının içinde ... 

- Rica ederim bu meseleleri bı
rak .. 

- Hayır öylesi değil, cüzdanı -
mın içinde, F ahireye hitaben ya -
zılmış bir mektup var. Y arm sabah 
postaya atacağım. Seninle 12 de 
rıhtımda buluşuruz. Vapur birde 
kalkıyor. Mektup, ancak ona ak · 
~am üstü varır. Sen kocana mek -
lup yazdın mı? 

- Evet yazdım. 
- O halde timdi evlerimize g1 

delim. Yarın seni tam 12 de, Kadı
köy vapuru iskelesinde beklerim 
oradan ... 

- Niçin gelmedin? 

- ValJahi Lütfi, cesaret edeme 
dim. Ne istersen söyle. 

- Ya .. Hoş gelse idin ben de ~; :,ı 

na bu işten vaz geçelim diyecek -
tim. 

- Ne? Vay, demek beni sevm•· 
yoısun? 

Lütfi onu beyhude yere ikn:ıa ç :.ı 

lıttı. Fakat bu kabil olmadı. Nih::ı 
yet .. lkisi-:ie bu neticeden menınun, 

ayrı!dılc.\r. 
lll1tımıtUlllflUl"'lllllllhlllllllll&UllOIHllU1.UlllllUJlllJlllW41UllllUlllalJJHIRUlttlUUnıu11 

latanbul ikinci Hukuk dnlre11lnde11: 

Dairei zevc1yett e bulunduğu btr sıra-

da aile ocağını terkle bir semti meç· 

hule firar ederek eşyayı zatlyesinl de 

alıp götürmUş olduğundan bahisle bede

li olan 360 liranın tahslll taleblle mUd

dei !sma!I Efendi tarafından Küçüle Pa

zarda Jıoca Gıyasetten maahllesinde ta -

,, ~ 

Doktorlar 
Or. Mehmet Ali 
idrar yolu hastalıkları 

mütehassıaı 
Köprübaşmda Em1nönü 

Her gUn öğleden sonra 

Hanında No. 2 

Diş Tabibi 

Elle Hayon 
Meşhur Diş tabibl mUteve!!a Davld Ha

yon'un oğlu diş tabibi ELİE HA YON 

butalarmı artık Beıılktaşta değil yalnız 

yeni taşmdığı Perapalruı kar~ısmda As

malı Mescit sokağı; No. 63 Kamhl hanı 

3 numaradaki muayenehanesinde kabul 

etmektedir .Telefon: 4.1603. Adrese dikkat. 

vanlı çeşme sokağında 21 No.lu hanede m--------------.. ı 
m ukim NigA.r H. aleyhine ikame • olu -

nan davadan dolayı mUddealeyhin lka -

metgAht m eçhul olduğundan ol baptaki 

da.va arzuhali ve usulen tebligat icrası-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahli! hastalıklar mUtebllS.9ıaı 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

na rağmen mUddetı kanunlyesl zartmaa. l•---G-ö_z_h_e_k_lm_l_d_o_k_t_o_r ___ _ 

cevap ita etmcdJğindcn müddeinin talebi S 
veçhile yevmı tahklltat olarak J.3/ 4/ 933 Uleym an Şllkrü 
saat 13,30 tayin kılınmı§ olduğundan Birinci smıt mütehassıs 

yevmi mezkOr ve saatte tahkikat 
Babıa.ıı (Ankara Caddesi Numara 60) 

~-------------------· -Olur. 
ktmllğt huzurunda hazır bulunmanız ak

si takdirde hakkınızda muamelel kanu -

Lütfi evine dönünce yemeğini niyenin icra kılınacağı; malOmunuz olmak 

hazır buldu. Fahire onu her zaman 

Dl• doktoru 

Mustafa Zeki 
.Muayenehane: UskUdar Atlamatqı No. 53 üzere keyfiyet gazete ile ilA.n olunur. 

ki gibi karşıladı. Yemeğini yedik • !•••••••••••••• 
ten sonra gazetelerini önüne ge - Diş doktoru 

tirdi. SEYRISEF AJN 
Merkezi idaresi Galata köprühası B2623 

$u lıe A, Sirkeci l\lülıürdar zade ifan 22640 

Zeki Nuri 
- Bu akşam annem telefon et

ti. Yarın için bizi öğle yemeğine ça 

Her gU.O ha.ata kabul edlllr. He r neVl d.lş 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

üskUdar Al:ıc;ıbaşı Mektep sokak No. llO ğırdı. 11-1-.z-m-ir---P-ir-e---i-sk_e_n_d_e_r_i_y_e-• 

-Ya?.. Postası illl••••••-------
- Ama ben ıenin ıerbest olup (A k ) 21 Mart sa- 13UncU tc:olordu Sattnalmal 

olmadığını bilmediğim için kat'ı Il ara h 11 de. Komisyonu iUinlart 

cevap vermek istemedim. Yarın s;,_ Trabzon Postası 
bah telefo d ~· 22 M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 

- Ya ! .. n e ecegım. (Cu mhurı· yet) Mart Hava ihtiyacı için çelik çubuk 

Lutfinin boğazına bir yumruk tı çarşamba 18 de. Galata rıh- ve çelik saç pazarlıkla alına· 
kanmışh sanki. Ne oluyordu? Ka - hmından. caktır. Şartnameyi görmek isti-

ı•-~~~--~-~-~~~~~-• 

rarı kat'i değil miydi? Boğuk bir izmil" • Mersin Postası yenlerin her gün taliplerin temi-

sesle: (Çanakkale) 'l.2 Marı natlarile birlikte 25/Mart/933 
- Yarın, dedi, meşgulüm. Gide çarşam· cumartesi günü sa1t 14 te An· 

mem. istersen sen git. ba 10 da. idare rı'ıtımından k d M M V S Al K 
kalkar lar. ( ı 231} ara a · · · a. · om. 

- Peki. nuna müracaatları. (3037) (1210} 
Yarabbi, ne iyi kadındı bu ka -

nu. Lütfi, biraz daha odada kalsa, 
ona acıyacağını düşündü, kalkh, 
yatmıya gitti. 

Biraz ıonra, karısı da 
yatmıttı. 

gelmi~, 

Lutfi uyuyor gibi yapıyordu. F ..ı 
kat bir türlü gözüne uyku girmi -
,_, ~ rftyalar görüyordu 
Kar111nın, ertesi gün, mektubu tl· 

lır almazı 

Deniz Levazım Satına~ma 
Komisyonundan : 

Makine kazan ve güverte tamiri pazarlıkla 22/Mart/933 çar· 
şamba günü saat : 14 lf:. 

Aydın Reis Mesaha gemisinin ma~dne kazan ve güverte ta
m·ratı ayu ayrı pazarlıkla mUna\<asaya konulmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve bu 
yapmağa muktedir talip olanlarm teminat makbuıları 
Deniz Levazım satınalma komısyonuna mUracaatlan. 

tamiratları 

ile birlıkte 
(12l2 

~ 
Iskonto haddi % 5 112 - Altın üzerine avans % 4 1/2 

Maliye Vekaletinden: 
14-12- 932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasıh FeY· 

zipaıa-Diyarıbekir demir yolunun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan kısmınm inşasına tahsis edilmek üzere yapılacak 12.000.000 
liralık istikrazın "A" tertibini teşkil eden 4.000.000 liralık kısmının 
kayıt muamelesine 1-Nisan-933 de başlanacak ve bu müddet bir 
ay devam ederek 30-Nisan-933 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer liralık 
itibari kıymette hamiline muharrer tabviUerJe yapılacaktır. 

2- Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıyacaktır. 

3- Bu itibarla tam tahvil altmış Hra itibari kıymetinde o'.up bu· 
nun için her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte birini 
temsil eder ve ikramiyelere de o niıbette iştirak hakkını verir. 

4- Bu defa kayıt muamelesine başlanan "A" tertibine ait tah· 
villerin ihraç fiah yüzde doksan beş olarak tesbit edilmiştir. Yani 
yirmi liralık bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz liraya satıla· 
cakhr. · 

5- Istikrazın faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir Jira kıy
metinde yirmi lrnponu taşıyacaktır. 

6- Faizden başka senede iki dafa ] 6 Nisan ve 16-Teşriniev
vel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numaralara aşağı
da yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk liras1 beherioe Yekun Türk lirası 

1 30 000 30 000 
1 15 000 15 000 
3 3 000 9 000 
6 909 5 454 

289 120 34 680 
300 94 134 

Yukarda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve tesbit 
edilmiş olup numaresına ikramiye isabet edecek tertiplerden her 
birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak keşide~er net' cesi tevzi edilecek işbu 
ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tespit edilmiş olduğu 
ayrıca broşür hatinde yapılan neşriyatla izah edilmiştir. Bu bro
şürlerin kayıt muame!es ini yapan bankalardan talep edilmesi.,, 

7- Faiz ve iltramiyeler bu ist krazın tamamen itfasına kadar 
l::er türlü resim ve vergilerden muaftır. 

8- Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseselerce husu
si idare ve belediyelerce yapılacak mOzayede. münaL:asa ve mu
lrnvelelerde teminat olarak itibari loymetleri \:zerinden başa başka
bul edilir. Eundan başka hazinece satı'mış ve satılacak olan milli 
emlak bedellerinin ödenmes:nde de başa baş alınır. 

Kayıt muamelatı : 

9- Kayıt muamelesi Türkiye CumburiyeH Merkez Bankası ile 
Ziraat iş ve Emlak Banka'arının merkez ve şubeleri tarafından ber 
tarafta icra edi:ecektir. Bu bankalardan baş <a lstanbulda Osman
lı, Amerikan lkisprcs, Doyçe l?ank, Doyç ~ Oryant Bank, Banko 
di Roma, Fe~emenk Bahri !Seftt Banlrnlari!e ayrıca ilan edilecek 
dijer ban'.al~r tarafından da icra edilecektir. 

iO - Hu defa yapılacak "A" lo ~ ib i ne ait kayıt muamelesi için 
oo dokuz l ı ranın peşinen tediyesi mu'.<abilinde yul<arda ye- zılı ban
kalar tarafından tahv:llerin asılları yerine geçmek üzere yine ha
miline muhatrer yirmi lirahk muvakkat makbuz verilecektir. 

11- Muval<lcat makbn:ı!arm asıllarile ne zaman değiştirileceii 
ayrıca ilan edilecektir. {1~58) 



Sayıfa: 12 

1 liralık sergi 
Sergimizden alacağımı her hangi mal l liradır. 

Fiatlarımızdan bir kaç nllmune 

3 ,, kaşkorse 1 ,, 
7 

f . 
1 adet yün fanili l Lira 115 adet mendil 1 Lir:-

Ala merserize ipek " antezı erkek mendili 1 " 
dante!oih kaşkorse 1 ,, 10 " Erkek mendili 1 ,, 
3 çift Anupa muslin zenne çorabı 1 Lira 
3 ,, Merserize fantazi erkek çorabı ı 

tt 

1 ,, Hanımlara halis ipek Avrupa çorabı 1 
4 adet Merserize peçete ı 

2 çift halis Viktorya renkli fildekos erkek çorabı 1 
2 çift fantezi keten erkek çorabı ı 

" 
ti 

" 
" 2 adet fildekos erkek fanilisı ı ,, 

BALCJLR.R 
Sultanhamam , 

·········· Mı.IJ"ı :::::::!!! 
::::···95 .... .... .... .... :::: 
:::: .... 
:::: -· 
1·;5 
!:ı .... 

:::: .... 
illi ŞiKAGO Sergisine .... 
ifü tertip ettiği seyahate iıtirak ediniz. 

~~~ 10 Temmuz 20 Ağustos 1933 .... :t:::::::::::=::::::=::=: ........ ·-··-· ...... ·-·...-...: 

r Istanbul Evkaf Mildürlüiü il.inları 1 
1 - Çemberlitatta Eskialipaşa camisi avlusunda 23 No. Oda. 
2 - Çakmakçılarda büyük yeni ban alt katında 5 No. oda. 
3 - Hatapkapısmda Uukapanı caddesinde me}'Ta hali karıı-

sında Hacı Salih ağa cami mahalli. 
934 Mayıs nihayetine kadar yukarda mahaner emllk 19 Mart 

933 tarihinden 18 Nisan 933 akşamına kadar pazarbkla kiraya 
verileceğinden talipler Evkaf müdiriyetinde akarlar kalemine 
müracaatları. (1252) 
Şebrı 
Lira 
25 Galatada Mebmetali pa9a hanı dahilinde 21 No. dükkin 
8 Bahçekapıda dördüncü vakıf banın ikinci kabnda 8-1 No. 

o a. 

YuKarda yazılı emlak 934 senesi Mayıs nihayetine kadar kira
lık olup hizalarında gösterilen bedellerle talipleri uhtelerindedir. 
Bir hafta müddetle t~ mdit edild ığinden fazlasile talip olanlar 
Martın yirmi beşinc i cumartesi günü saat on beşe kadar e•kaf 
müdiriyetinde akarlar kalemine müracaatları. ( 1251) 

Ankara: Emmyet işleri 
Umum Müdürlüğünden: 
l - Zabıta memurları için yaptırılacak asgari 1000 azami 

16.37 kat elbise ''pantalon caket,. 20 gün müddetle ve kapah 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

'2 - ihale :.!6 Mart 933 pazar günü saat on dörtte Emniyet 
itleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartlarını Ankara'da Emniyet itleri Umum 
Müdürlüğünden ve lstanbul'da Emniyet MüdOrlüğünden ist~kliler 
her gün öğrenebilirler. 

4 - isteklilerin 1596 lira 8 kuruştan ibaret muvakkat te
minat akçesi veya bu miktarda banka mektubu ile Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğüne müracaatları. (992) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
Sat\lık fırın ve ev muhtacı tamirdir. 
16, 16/l No. h yeni sokak cami mahallesi Büyükada zemin kat 

bir miktar taşlık. Birinci kal bir hamurluk üç oda ve ufak sofa. 
Tahmin edilen kıymet 1000 lira olup ıhale bedeli defaten ve pe· 
şinen alınacaktır. Sataş muamelesi 26·3·933 pazar günü saat 14 
te Adalar Malmüdürlüğünde aleni müzayede ile yapdacakhr. 

120:.t) 

Harbiye Mektebi Müdürlüğünden : 
Harbiye mektebinden bu sene zabit •ekili çıkacak efendiler 

için 16/ 3/933 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile mU
aakasaya konulması ilin edilen kıhncm görülen lüzum üzerine 
kapalı zarfla mOnakasası 21/3/933 sah günü saat 14 de tehir 
edilmiıtir. Taliplerin 153 lira teminat akçeaile komisyona müra· 
acatlan. (1221) 

VAKiT 21 Mart 1933 

TENVIRATINIZJ 
UCUZLATMAK 
ancak muayyen bir sarfiyata 
m ukabi 1 azami ziya veren lam balarla 
mümkündür, "ucuz" diye satdan 
lambalar" hakikatta size daha 
pahalıya mal olmaktadır. Çünkü 
bunlar'\ aynı elektrik sarfiyyatında 
daha az ışık verirler. Bu itibarla 
bir lamba mübayaasını arzu edenlerin 
mutlaka senelerden beri tanınm ış 
bir markayı tercih etmeleri lazımdu~ . ____.......__ 
Osram lambaları,en tecrübedide !:, 

mutahassisların daimi nezareti 
'--~...----'A. 

altmda,Osram tarafından yapılmış 
ve en asri tekamülatla mücehhez 
makinelerle imal edilmektedir.Siz 
demHyonlarca müstehlik gibiyalmz 
Osram lambalarını satın alı nız.-v .:...;;......:....L...-=.. _ __:.;:__.= 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T --l;Oi;R 

... -- Dr. Ihsan Sami --- ZA l'İ MtlH ÜR - Namıma mah:ıus 

tatbık mUhUrUmU zayi ettim. Kimseye 

bir deynlm yoktur. Yenisini alacağım -

dan eskisinin hükmü yoktur. 

Hksllrllk şurubu 
Oksun.ik ve nefes darl ı ğı boğmaca 
ve kı Y.amık öksünikleri için pek te 
5İrl i ilAçur. Her eczaned e ve ecza 

depolannda bulunur. 

Oıtködurdıı Dutlu knh1ıe , H a;) !'rttln c;-avu, 

mahallesi Si N o.da A H Halil 

SAHİBİ· .MEHMET ASIK 

Umumi NC§rlyat MUdUrU. FİKRET ADIL 

VAKiT .MATBAASI - lSTANBUL 


