
Ragiştag dün Berlinde 
Bitlerin hükumeti altın
da parlak merasimle 
açıldı. 

Almanyada 5000 komü
nist mevkuf u barındır
mak için büyük bir kamp 
yapılıyor. 

16 ıncı Yll • Sayı: 5460 Tahrir Tel~fonu: 24379 Çarşamba, 22 MART· ts Uncu ayı • 1933 idare Telefonu: u:no Sayısı 5 Kuruş 

•• 
Oz Türkçe davası 

Birinci makı>l:mizde, Öz Türk- Pariste Çiftçi ve Köylünün 
İngiliz Başvekili ...................................... Dün Toprak Bayramı idi . .............................................................................. . 

Soğuk kanlılık 

Bir katil 
Çe davasının, en geniş manasile 

bir kültür hareketi olduğunu söy- Fransız ricali ile de Bayramı kutlulaması Elektrikle nasıl 
lemiştik. Uydurma bir zümre dili gÖrÜşecek idam edildi ? 
olan Osmanlıca, bu hareket neti-
cesinde kafalardan silinece~ir. • 1 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

. Nasıl ki yeni alfabemiz eski yazı- Fransa lngiliz planını de- 'Katil elektrikli iskemlede 
nın bir "transeription,, u değilse rince tetkik etmek istiyor! de kendini kaybetmedi 
gaye ittihaz ettiğimiz halis Türkçe PARIS, 21 (A.A.) - M. Dala· RAlFORD, 21 (A.A.) - Amc-
de bugünkü yazı dilinin bir terce- dier ile M. Paul Boncour, bugün rika reisicümhurunu öldürecek İ· 
ınesi olmayacaktır. Zira, bizce, M. Makdonald ve Sir John Simon ken Şikago Belediye reisi M. Cer· 
Osmanlıca'dan kurtulmak her şey· ile görüşeceklerdir. Havas ajansı- makı öldürmüş olan Zangara, ölü-
den önce Osmanlıca düşünmekten mn diplomasi muhabiri bu görüş- müne kadar soğuk kanlılığını ve 
kurtulmak demektir. Yoksa, gene ıne!n .~ e Dalad1er ile Paul Boııcour meydan okur vaziyetini muhafaza 
hundan önceki makalemizde mi • un Avrupalı milletler arasındaki etmiştir. idam salonuna girdiği za-
salJerle izaha çalıştığımız gibi dil münasebetlerin tekamülü üzerin - man şöyle haykırmıştır: 

• i~inde bir inkılap yapmış olmaya· de mühim akisler yapacak, diplo - - Beni tutmayınız, benim elt!k 
cağız; Tanzimat devrindenberi masi bir tezahür addettikleri Ro - trik sandalyesinden korkum yok -
tutulan yolda, küçük ve aksak a- ma teşebüsünü dostane bir surette '!J!!!!!!!! 
dımlarla yürümekte devam edece· gayeyi takip etmektedir. Kuvvete 
ğiz. Bu yolun en büyük tehlikele· kabul ve tasvip edeceklerini bildir 

1 tur. 
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:Bakırköyde kGyUinG..n dilnkü eğlencesi 
Katil, bundan sonra hapishane 

tinden biri ve belki başlıcası bir mektedir. Dün toprak bayramı idi. Bu mü J fer Bey bir nutuk söylemiş, toprak 
nasebetle bütün kazalarda mera - bayramının gaye ve hedefini an · 
sim yapılmıştır. Bakırköy kazasın latmış, ikinci yıl dönümünü idrak 
daki merasim Halkalı Ziraat mek- eden toprak bayramının bundan 
lehinde olmuştur. sonra her sene testit edileceğini 

müdürüne dönerek eline bir avuç 
el yazıları sıkıştırmış ve şunu söy· 
!emiştir: Yapmacıktan çıkıp öbür yapmacı- Fransız siyaseti ötedenberi ayni 

ğa düşmektir. Onun için, Öne~ müracaat edilmesi keyfiyetinin ye-
tnefhumları, sonra kelimeleri 

- işte yazdığım kitap ... 

tiirkçeleştirmeğe başlamalıdır • ı 
(Hiç şüphesiz ıstılahları bu bahsi11 
dışında tutuyoruz.) Eğer he; 1.:ıa.D
g~ bir mefhum in.~An_da t izim ken
di kafamızın mahsulü değilse bu· 
na ne kadar türkçe mukabil bul· 
•ak gene yaşamaz. 

İstanbul Ziraat müdürü Tahsin söylemiştir. Muzaffer Beyden son 
Bey ile ziraat odası azaları ve bazı ra mektep muallimlerinden Necati 
çifçiler otobüslerle Bakırköye git· Bey ve çiflik sahiplerinden Asım 
mişler ve buradan heyete Bakır • Bey de birer nutuk söylemişler, 
köy kaymakamı ile nahiye müdür toprağın faidesinden ve istifade 
leri iltihak etmişlerdir. Çifçi ve şekilelrinden uzun uzadıya bahset 
köylüler de davul ve zurnalarla mişlerdir. Nutuklardan sonra mek 
Halkalı mektebine gitmişlerdir. lehin bahçesi fidanlıkları gezilmiş 

Mektebin müdür vekili Muzaf- tir . . 
........................................................................................... 

Bundan evel, Dil Encümenin· 
deki çalıtmamızın sarpa sarması· 
nın en büyük sebebi, Türkçeden 
lUrkçeye bir lugat yapmağa uğra· 
!acağımız yerde Fransızca' dan 
'f ürkçe bir tercüme kıunus ya~ -
--

1
• :~"-----=· nlnıuıtur. Gerçi 

~u çalııma tarzını tutu~umuzdaki 
Iddiamız büyüktü. Dütünüyorduk 
ki, medeni bir Garp dilindeki bü· 
tUn mefhumları türkçeCle ifad~ 

lngllizllarlclye nAPn lngillz Bqveklll San' atklir Behzat DİLİMİZ 

edebi) elim. 
ilim utdahları ve eşya, alet i~ 

•inıleri üstünde yürüdüğümüz za
btan bu çetin iti kolaylıkla başara
biliyorduk. Fakat, (abstrait =: 

ltıücerret) manalı kelimelere ras
ge)dik mi mesele çatallafıyordu. 
Daha doğrusu i§in içinden bir tür
lü çıkamıyorduk. 

Bu hal Türkçemiz aleyhine 
kaydedilecek bir kusur bir aciz 
lik midir? Hayır, Türkc~de de Öy·· 
ı • 
e mefhumlar vardır ki, bunları 

YAKUP KADRi 
(Devamı 2 inci sayıfada) 

=--= 
Selimi izzet YAZIYOR 
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Sellıni hzet YAZIYOR 

.... eo. Slllıton •• llakdonald 

niden teyidi hali hazırda pek me
sut bir pisikolojik tesir hasıl ede
cek ve bunun neticesi olarak dün -

yada yeniden itimat meydan.a ge· 
lece~ir. Bunun için Fransız na • 

:ıırları İngiliz nazırlarının Roma -
daki teşel>liüslerine hakim olan 

sulh arzu ve azmini daha ziyade 
memnuniyetle takdir edeceklerdir. 

Şu halde Fransa, mütasavver 
muahedenamenin meydana gelme
si için diğer devletlerle birlikte ça
lışmağa hazır bulunuyor demek · 
lir. 

Yalnız Fransız mümessilleri İngi

liz planının ilk bakışta ciddi tadil 

leı·e mühtaç imiş gibi görünen bir 
takım usullerini müsait bir vakitte 

tetkik etmeği istiyeceklerdir. 

Fransa, hükUmetinin akisleri 
pek derin olacak olan bir diploma
si aktine, bu aklin esasına iyice va 
kıf olaraktan iştirak etmek isteme 
si kolaylıkla anlaşılabilir bir keyfi 

yettir. Zira bu akitte muahedele -
rin yenii;-:m tetkiki derpiş edilmek-

te ve Almanyanın teslihat sahasın 
daki hukuk müsavatı kabul olun -
maktadır. 

Bu sebepten dolayı Fransa hüku 

Saıı'atkAr BehzattıSaatçl,, operetinde 

Önümüzdeki hafta içinde sanat
kar Behzadm jübilesi tes'it oluna· 

caktır. Bu münasebetle Behzadm 

hayatına ait aon derece dikkate şa 
yan notları ve hatıraları 6 mcı sa

yıfamızda okuyacaksınız. 

Ankara halkına 
Gazi'mizin beyanab bir 
kitabede tesbit edilecek 

A N K A R A, 21 (Hususi) -
metinin, meseleyi bilerekten teah· Ankara Belediye meclisi, Gazi gü

hüde girişebilmek için derin bir su nünde yapılan şenliklerde büyük 

~ette tetkikler yapması icap eder. Reisin Ankara halkına beyanatım 

İzmir Belediye reisi 
Ankaraya gitti 

bir kitabe halinde tespit etmeğe 

karar vermiş, Vali Nevzat Bey, hu 

işi İsmet Pa~a enstitüsü müdürü 

Münir Hayri Beye havale etmiştir. 
1 Z Mı R , 21 (Hususi) Münir Hayri Bey hu iş için Altın, 

Belediye reisimiz Behçet Kemnl demir ve tunçtan bir (trofe) yap -

Bey bügün Ankaraya gitti. Şehri - mıştır. Eti sitilinde olan bu sütun 
mizin bazı mühim ihtiyaçlarının 1 Nisanda belediye meclisi salo -

temini için teıebbüalerde buluna • nuna konacaktır. Sütun çok güzel 
c:aktır. ve aan'atkaranedir. 

= 11 inci liste = 
ANKARA, 21 (A.:ı\,) - T. D. T. Cemi

yetinden verilmiştir: 
Kal"l}ılıklan aranacak ArapQa ve Far~a 

kellmclerln 11 numaralı listesi 511dur: 

1 - Lakap 8 - Leh ( aley-
2 - Lakin hin zıddı) 
3 - Lamise 9 - Lehçe 

4 _Lanet 10 - Letafet 
11 - Levha 

5 - Lafzi 12 - Leyli 
6 - Laubali 13 - Liyakat 
7- Lazım 14-Lügat 

Listelerde çıkan kelim<'lerdcn manaları 
birden fazla olanların her manası Jçi.b ayrı 
ayrı karijıhklar ileri sltrillPbUir. 

Knrı:ııJık gönderen zatJarrn gönderdllderl 
kar,ıhklardan ötedenberl i1ltilmlş olmıyanla
rrnı hangi tarafiardan bulduklarını da blldJr
meJerl rica olunur. 

[Bulduğumuz kelimeler ve okuyucula
rımızın gönderdiği karşılıklar beşinci sayıfa

mrzdadır. J 

Hatıralar ve vesikalar 
f armasının 25 incisini 

karilerimize takdim 
ediyoruz. 

Zangara hapisanede iken 

Bundan sonra hemen elini kolu
nu bağlamışlar ve elektrik sandal 
yesine oturtmuşlardır. 

Elektrik cereyanı bağlanırken 

katil, müstehziyane bir eda ile şöy 
le diyordu: 

- O ne? Fotoğraf muhabiri yol< 
mu, resmimi alacak · kimse yok 
mu? 

Katil bir kaç saniye sonra can 
vermiş ölmüştü. 

Katilin kafası 

MIAMI, 21 (A.A.) - Zangara· 
nın dnnağmı tetkik eden doktor

'ar, onu tamam ile normal bulmuş 
lar ve kısa bir muayeneden sonra 
katilin tamamen salim fikirle hare 
ket etmiş olduğu kanaatine eri! -
mişlerdir. 

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

YAS ............ 

Ne yapımın ~ınıdu, ciJnya bu .•. F8kat !enin atlamanla rahmetli 
karın dirilir mi sanki ! .. 

- Dirilecek olaa ağlarmıyım yahu ı .. 



Sayıfa: 2 

Öz Türkçe davası 
(Bıısmaknl dM dc~wn) 

fransızcada muayyen bir mukabil 
kelimeyle ifade etmek mümküıı 
değildir. Onun içindir ki, hatb 
ayni kökten olan bazı Garp dille
ri arasındaki lfıgat kitaplarında 
hile bu neviden mefhumların ya 
bir yarım cümle veya bir dizi c. 
kelimelerle izah edilmek istenildi
ğini görürsünüz. Nerde kaldı ki 

' aralarında hiç bir kardeşlik olma-
yan arap ve acem sözlerine türk~ 
çede tam bir mukabil bulabile
lim. 

Dil tasfiyesinde kullandığımız 
metotlara dair yaptığım bu müla
hazaları, son dil anketine teşmil 
etmemelidir. Çünkü, bu ankette 
osmanhca lugatin esas olarak tu
tulması ondan türkçcye bir "tran
seription,, yapacağımıza delalet 
etmez. Bu anket neticesinde vücu
da gelecek (Kılavuz) bize d"" . ' , uzme 
dılle ana dil arasında bir a 
k .. .. 'f . sma 

opru vazı esı görecektir. 
Bu köprüden gecince o""b·· . ur ya~ 

ka~a 
1
ne bulacağız; nereye ulaşa· 

cagız. Orada Osmanlılıkla .. • 
k

. . n once 
ı metınler, yedi yüz yıld b 

b •• b k . an erı 
ızı e. lıyo~. o.rada yedi yüz yıl -

danberı safıyetıni kayb t . . e memıt 
hır halk edebiyatına, ve kitab~ 
geçmediği için bekareti masun 
kalmıı bir halk lc:onuıma diline u· 
laıacağız. İtle, bizce, türk dilini 
tedvin edecek olan "Büyük Türk
çe Kamuı,, hu kaynaklardan vü • 
cuda gelecektir. . 

Dil inkıli'bı bu eıaılı safhasına 
girdiği vakit türkçenin milkiyet 
sahaıı İster istemez, Anadolu ve 
Rumeli hudutlarını a§acaktır. Zi • 
ra, engin bir ırk dili olan Türk· 

' "rt b' çe nı ~ adı yalnız tarihi değil 
coğrafi dir. · 

Cöriilüyor ki, Dil inkılabı, ha· 
zılarrn z:ınnetiği gibi o kadar ko· 
lay bir İf olmıyacaktır ve bu iste 
( erudition = derin ve ~sa~lı bil~i) 
denilen haılete, teıkilit kuvvetiy • 
le, zamanı yutturacak hızı ve ham• 
leyi vermek lazım gelecektir. 

YAKUP Kadri 

Bir casus 
50 lira mukabilinde 
memleketini satan 

bir lngiliz zabiti 

RLER İngiltere - RusY.a ............................................ 

Moskovada 
Tevkif edilen lngi
lizler yüzünden .. 

VAK I T' zn Hususi Telgrafları - -• ında a 
Ba 
ma 

rka grupu içti
~ asların izah etti 

LONDRA, 21 (A.A.) - lngihz 
tebaasının Moskovada tevkif edil· 
meleri yüzünden hasıl olan heye • 
can devnm etmektedir. Dün Avanı 
knmnraınnda bu mesele hakkında 
bir çok sualler sorulmuştur. 

lstiznhlara cevap veren harici " 
ve müsteşarı, Moıkovadaki lngi • 
liz sefirinin Sovyet hükumeti nez· 
dindeki §İddetli ve kat'i te§ebbüı • 
lerim izah etmiştir. 

A N K A R A, 21 (Hususi) -
C. H. F. Meclis grupu bugün top· 
lanarak 933 bütçesinin esasları ü • 
zerinde müzakerelerde bulunmu§· 
tur. 

Ba§vekil ismet Paşn Hazretleri 
yeni bütçenin esaslan ve mali vn· 
ziyet hakkında izahat vermiş, ge· 
çen sene bütçesindeki varidat tah· 
minlerinin tahakkuk etmiş bulun
duğunu, geçen bir sene zarfındn 

memleketimizde mali intiznmın 

muhnf za edilmiş olmasından do· 
lnyı memnun olmnl· lfizımgeldiği· 
ni söylemiştir. 

ANKARA, 21 (A.A.) - C. H. 
F. grupu bugiin öğleden sonra Af · 
yon meb'usu Ali Beyin riyasetinde 
toplandı. 

1 - Meclise hükumet tarafın· 
dan verilen 1933 bütçe kanunu la· 

yihasırun esasları hakkında Baş• 

vekil ismet Paşanın izahatı din • 
lendi. 

2 - Hususi idarelerin müteva· 
zin bütce yapabilmeleri imkanının 

ve mali vaz:yetJerinin murakabesi 
esaslarını tetkik etmek üzere Fır • 

ka grupu idare heyetince bir mali· 

ye encümeni te~kili karnrlaştırıl

dı. 

İngiliz sefiri, İngili ... tebaasının 
mevhufiyetleri uzayıp gittiği tak· 
dirclt: lngiliz - Sovyet münaaeba· 
tının bundan son derece müteessir 
olacl\ğım beyan etmiş ve Sovyet 
h" ':umetine bir ticaret muahedesi 
ak• · için yapılmakta olan müzake· 
rclc:-jn tatil edilmit olduğunu bil· 
dirmistir. 

• •• 
ihtiyat zabiti meıriıur ar 1 Odemiş'te 
Zabit vekili oluncıya kadar maaş

larının üçte birini alacaklar 
ANKARA, 21 (Hususi) - ı rütbesine terfileri icin bir talim 

İhtiyat zabit vekili olarak kıt'a • devresi mahiyet1nrledir. 
da geçen son altı aylık müddet Maliye vckiilctinin hazırladığı 
zarfında ihtiyat zabit vekillerin • tamime öre kısn hizmete tabi o· 
den memur olanlara \'erilecek ma· )arak silah altına alman ve ihti • 
aş hakkında Maliye vekaletince yat zabiti olmak üzere ayrılan 

hiT tamim hazırlanmıftır. memurlara zabit vekilliği ve aske· 
Askerlik mükellefiyeti, kanu- ri memurluk tevcihine kadar fili 

nun 34 üncü maddesinin (A) f ık- hizmetlerini ifa ettikleri mUddetçe 
rasında taarih edildiği şekilde ihti- üçte bir nupetinde maat verile .. 
yat zabitliği~e ayrılanların ihtiyat cc;ktir. lhtiyut z&bit :vekili olarak 
zabit mektebinden cıkıp zabit ve· kıt'ada geçirdjkleri sonaltı ~y zar• 
~ilf o1duıtları tarihe 'adar devam fında maaı kanununun 24 üncü 
cbnclrtedir. Bunların zabit vekilli· maddesine istinaden rütbelerinin 
ğİne nasbedilmelerinden sonra 
yaptıkları hizmet&e fili hizmet ha· 
riciniıe olduğundan 1076 numaralı 
kanunun ücüncü maddesinin ye • 
dinci fıkrası mucibince mülazim 

Maliye teşkilatı 

muhasseaab yekunile miilki vazi • 
f elerinin muhassesah yekUnu ara • 
aındaki farkın mensup oldukları 

daire bütçesinden verilmesi İcap 
etmektedir. 

lzmirliler 

l 

Hükumet doktoru 
ağır yaralandı 
1 Z M 1 R , 21 (Hususi) 

Bugün Ödemiıte cok feci bir cina
yet oldu. Bir muallim bir doktoru 
ağırca ynraladı. İkinci bir kurşun .. 
la da kendisi öldü. 

Rayiştag 
Yeniden parlak 
merasimle açıldı 
POTSDAM, 21 (A.A.) - Saat 

onda resmt zevat, kalabalık bit 
lıalde gelmişlerdir. Bu arada bil " 
hassa ıabık veliaht prens Atyelfre 
derik dikkati celbediyordu. 

Hadise ıudur: Muallim Elaziz • Saat onu yirmi be!le ceneral ü· 
1i Fuat Bey, birdenbire aaabt bir niforması giymiş olan reisicümhut 
buhran geçirmi§ ve konuıurken Hindenburg önünde bir polis muf 
tabancaıını cekcrek hükfimet dok- rezesi olduğu ve §iddetli alkıtlar a• 
toru Rıza Beye alet etmittir. Çı • rasında oülu ile beraber otomobile 
kan kur§un Rıza Beyi boğazından 'hinmi,t ir. 
ağır surette yaralantı'Ştır. Rıza Bey ' tolik nazırlarla niebualal' rr .. 
kanlar içinde yere yuvarlaninca tolik 'kili sine eirmitler, Hinden· 
muallim, derhal kaçmağa başla - burg ile Hitler proteatan nazırl:ıt 
mıştır. Fakat kaçarken ayağı kay· protestan kilisesine girmiılerdir· 
mıt ve yere yuvarlamnıttır. Bu su Bu kilisenin ayinleri etraftaki yol· 
kut neticesin elinde n n - lara onulmuş olan oparlörler va
baıaca ateı almı e iğer_1iır kur - utasile neıredilmittit. 
§un dn muallim Fuat Beyin kalbi- Ayinden sonra Hindenburfı 
ne saplanmıştır. Fuat Bey derhal polatramı otomobille geçerek "Ta
ölmüttür. Zabıta derhal tahkikata saaız değirmen.,in önünden dolat• 
başlamı§, ağır yaralı Rıza Bey has- mı§ ve sonra Garnizon kilisesine 

Bu husustaki layiha İş kanununun bir an evel tahaneyc lmldmlmı"tır. girmittir. 

yakınP.a hazırlanacak çıkmasını istiyorlar Hindenburg, nazırlarla berabet 
ANKARA, 21 (Hususi) - 1 z M ı R, 21 (Hususi) - Memleketlerimiz merasim bölüğüne polis müfreze -

Bi; knç gün evvel lstanbula gitmiş Şehrimizde 18 muhtelif Esnaf ce· ferine vatanperverler cemiyetleri 
olan varidat umum müdürü, mu • miyetinin idare heyeti azaları, fır· Kuraklıktan sonra nefes kıtalarma ltilisenin önünde bir ge-
haıcbe umum mildürü ve maliye ka idare. heyeti reisi Hacim Beyin aldılar çit resmi yaptırdıktan sonra 1870 
hukuk müşaviri Beyler bugün bu- riyasetinde bir içtima yaptılar. harbinden kalmıs eski askerleri •e 

LONDRA, 21 (A.A.) - Memle raya döndüler. lstanbulda defter· Müzakere neticesinde, i~ kanu· MU~LA, 21 (A.A.) - Bu~aya 1 lamlamışhr. ~ 
ketini SO lira mukabilinde •atnuş darlık te~kilatınrn genişletilmesi nunun müzakere ve kabulü için bereketli ve çok yağmurlar yagmış • , 
olmakla jtham edilen ve "'

1
• ""Y· • d ...ı d tır. Yüksek dag~lara Yılmalı dağ- Hıtler in nutku 

ık ~ ve diğer mevzular üzerın e yap • Millet Meclisi nezdin~e rica abu-
danberi sıkı bir tarassut a1tmda tıkları tetkiklerinin neticelerini 1unmağa karar verilmiştir. Fırka !arına ~okça kar dütınüştür. Fak"'t Mü§arünileyh bundan aonra ı•• 
Londra kalesinde mahpus bulunan vekalete bildirdiler. Maliye teşki· reisi Hacim Bey İzmir esnafının hava bir bahar havasıdır. ğında Hitler ve solunda Goerinf 
mülazım Ba.illie Stevart, d4~ diva- latma ait layihanın yakında hazır- bu arzusunu telgrafla fırka mer - ADANA, 21 (A.A.) - Uzun za olduğu halde kilise mihrabının ~ 
nı harbe çıkını§tır. lanmasına başlanılacaktır. kezine bildiı·ecektir. mandan beri süren kuraklık yüzün nünde yer almııtır. Yalnız ayınla• 

Dünkü muhakemede ancak bu den ekinler büyük bir tehlike ile ra iştirak etmekten imtina etmif 

olan sosyalistler bulunmıyord&J• meselenin unsurları neden ibaret Al d K •• • tl•k karşı karşıya bulunmakta idi. 
olduğu anlaşılmıştır: manya a omunıs ) "Bu vaziyet karşısında Adana çif 
Mülazım, Berlinde oturmakta o çisi endişe içinde bulunuyordu. U- Konfederasyona dahil devletle' 

la~ bir ecneb~ aj~nına lngilterenin ko·· ku·· nden yıkılıyor ' 7Un bir İntizardan sonra nihayet başvekilleri ile imparatorluk mec' 
mudafaa vazıyetınde hatp levazı· • dün saat dörtte başlıyan yağmur lisi azası ve sefirler göze çarpıyot' 
mı tankları ve hücum arabaları bütün gece devam etmiş ve Adaıaa du. 
hakkında malumat vermittir. 5000 komünist mevkufu barındıracak kamp yapılıyor, ovalarının her tarafına bol bol yağ Sabık veliaht, eıki imparatoriç1 

. . Rusya ile Almanya münasebah ne olacak ? mıştır. locasında yer almıştı. 
Hıtlere suıkast yapanJarın BERLIN, 12 (A.A.) - Zan al. "Almanyada komünistliğin orta Mersin ovasına 60 Yoregir o • Müteakiben Hitler dik ve par -

vay haline tına ahnmı§ olan komünist memur dan kaldırılması yok edilmesi yo • vasına 40 diğer taraflara 30 mili • lak bir sesle Alman milletinin it" 
BERLIN, 21 (A.A.) - Volf a· lara Alman milletine zararlı olan lundaki mücadele Rus - Alman metreden aşağı olmamak üzere lihatsızlığın neticesi olan ııkrnt•" 

jansmdan: München polis müdü • diğer eşhasın hapsedilecekleri münasebetleri üzerinde zararlı bir yağmur dü§müştür. Bu yağmur - nı ehemmiyetle kaydetmiı 1871 •1 

rü neırettiği bir tebliğde, başvekil ilk kamp, yarın Bavyerada Dachnu tesir yapmaz mı?,, dan sonra ekinler lamamile teh • nesindenberi Almanyanın ıulhu 'f' 
M. Hitlere kartı teıebbüs oluna • civarında açılacaktır. Bu kamp, M. Goer.ing, bu sorguya şu ce • likeyi atlatmıştır. Ekilen pamuk to medeniyeti inkitafa mazhar et• 
cak her hangi bir ıui kaıtin nizam 5000 kitiyi barındırabilecektir. vahı vermiştir: ı humlnrınrn bitmesi için çok faicia ınek hususunda pek çok hizmeti ,6 
ve asayiı için çok vhhim tehlikeler AMSTERDAM, 21 (A.A.) - · ııBu mücadelenin Alman - Rus lı olmuştur. Bütün memleket bü • rülmüt olduğunu IÖylemiı ve 1911 
t )"t ed i' · ) k 'lk 1~ T 1 d yük bir sevinç içindedir. Hava bu· ,. ev ı ece ını ve atı aca ı aur• e egraff gazetesi Amster am :nünasebetlerile hiç bir ilişiği ola - senesi Kinunue•elinin Alman Jlll' 

-tunun bnııklrfdar ihdu edeceii· muhabirinin Alman nazırlarından maz. Bu münasebetlerin geçen se· blutklul ve kkapt adl~dır. Sür~kli yağmur Jetinin hürriyetini yqamak hakla' 
ni ve bu karı§ıklıklann önüne geç- M. Goerin ile yaptıgvı bir görüoııme· 1 · · d ld .. 'b· e enme e ır. ~ ~ ne er ıçın e O ugu gı ı gene dost aaı1111nnmı111111111••ımnımmım111ımo1111111ıın111111UD111DR1111 ... _ 111 .. 0,. nı müdafaa etmek kanaatile içİP9' 
mek için bütün devlet kuvvetleri· yi sütunlarına geçirmittir. ça mahiyetlerini kaybetmiyecekte· lakadar etmediği gibi Almanyatln girmit olduğu büyük bir cidalİI 
nin kullanılmasma zaruret haırl Muhabir, M. Goeringe §U suali rine kuvvetle inanıyorum. Rusya~ olup biten itlerde Rusyaya taall~ nihayet buldufuna ıahlt olnıut 1IW 
olacatmı l>iJdirmektedir. ıonnuıtur. da olup biten §eyler Almanyayı a- etmez.,, lunduiunu beyan etmiıtir. 
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iŞARETLER 

Liigatler bizi 
aldatmasın 

Dil anketi onuncu ıününde. TALEBE 
Bllgiin on günlük yoldan ıonra i· 
lerliyen kolların görünüıünden T •• k d•J• • • 
'babıetmek iıtiyoruım. ur ı ı ı çın yann 
~~ iıinde neler yapıyoruz? bir içti. ma yapıyor 

lier gun gazetelerde okuyoruz. 
tıkan li~telerin karııltklan buİu • Türk dilinin geniıletilmeai için 
llııyor. Bu bulut tarzının bizi al • ?olıtan Türk dili tetkik cemiyetine 
clatması ihtimali olan bir küçük hizmet etmek istiyen darülfünun 
lloktuına zihnim takıldı kaldı. ve yüksek mektepler ile liıe tale • 

Bulunan karıılrklar arasında heleri yarm saat 14 te darülfünun 
'-zdarma rutgeliyoruz ki bulu • konferans salonunda büyük bir top 
ilan kelimeler eski lugat kitapla • Jantı yapacaklardır. 
l'lbdan devıirme suretile ortaya a· Toplantıyı tertip eden Milli 
blıyor. Türk dilinin güzelleımesi ve ge -

Ben doğrusu bundan çok kor • nitlemeıi için çalııan arkadaıla -
lc.ı1orum, çünkü lugattan çıkarma rın el birliği ile çalıtmaıi için ya -
tazler bizi bir gün ölü sözlerle ya· rınki toplantıda bir proğram hazır 
ttnn düıünceleri anlatmağa mec- lıyacaktır. Bu proğramm nasıl ol • 
'-r edecek diye.... ması lizım geldiii yarm konuıula 

LQgatlerden aradığımız keli • caktır. 
llaeler Arap ve Acem kelimelerinin Verilen habere göre toplantıda 
lrarıılığı olan sözlerdir. ~vvell milli Türk talebe birliği na· 

Bu sözler, Lugat kitaplarının mma bir zat Türk dili için bir söz 
hzıldığı zamandanberi ayni ma· söyliyecektir. Bundan sonra muh· 
aı.:rı, ayni fikri ifade etmekte de- telif hatipler Türk dili çalııması 
"lıln ebniıler midir. hakkındaki fikirlerini anlatacaklar 

Bu cins kelimelerin çofu asır • dır. 

Kaçakcılık 
Bir baba ile Üç 
oğlu mahkemede 

BARODA 
inzibat meclisi 

dün toplandı 
Adliyedeki dokuzuncu lhtiıaı htanbul b.aroau inzibat mecliıi 

mahkemesinde dün bir baba ile dün öileden sonra toplanmıttır. 
üç oğlunun, kopye kağıdı ve tütün Her salı günü, meclisin toplan -
kaçakçılığından muhakemelerine ma günüdür. Bu itibarla bunun fev 
batlanmıtbr. kallde bir mahiyeti yoktur. Ancak 

toplantıda IOll iıtifalar ve umumt 
Kendileri botnaktır: Süleyman... toplantı mevzulan etrafmda da ko 

Ağa, altmıt altı yaıında, sekiz to· nuıulduiu tahmin olunmaktadır. 
cuk babası. Oğullarından Hüseyin, 
Otuz Beki. · . ed" ö . Allkadarlar, bu huaum ketum , r yırmı y ı, m~r yır • . . . 
mi iki yatlarında. Hüseyinin clört da~anıt vazıyetlerını muhafaza 
rocug"u varmı B ı · b k.. O • cdıyorlar. Evelce de yazıldığı üze-
3" f· e tır, e car, b" • • ik" . . I I b" .. mer de evli a k D" • re, ırmcı ve ıncı reıs er e utün 

mma çocu suz. or . "b 1. • b b"rd 
dü de Kara M·· ı· A ' ·ö· ınzı at mec ısı azasının ep ı en urae m yazma A • "f 1 d l .1 . d . . 
yünden, dördü de rençber... lııstı a an ako ayısı e yenı en .ıntı • 

ap yapm ve ruznamedekı bat· 
Hep beraber oturdukları ev a - ka itleri görüımek üzere, avukat· 

ranmıı, 10,050 yaprak kopye ki· lar, bu ayın otmuncu aiin.G öile. 
ğıdı, bir kilo da havanla kıyılmıt den sonra umumi toplantılannı ya 
tütün ele geçmiı. pacaklardır. 

Türkçe bilmediğini aöyliyen Sü· 
leyman ağa, mahkeme mübqiri 
Şefik Efendinin tercümanlığile 
Boınakça ifade verdi. Şöyle dedi: 

itfaiye niutehaMıalar1 

ı... İçinde deği,e, deiite lôgat ki • Nihayet el birliii ile yapılacak 
~larmın dıtında manalar almıt· çalııma usulleri hazırlanacak ve 
llrdır .. Bu kitaplar ya eski devir • bu vazife. ile uğratmıya Milli Türk 
1-cle yaııyan muharrirlere aittir. talebe birliği memur edilecektir. 

: ~ -1ıut ta yqadıkları zaman Arap Birçok hatipler bilha11a akalli • 
'te Acem kültürünün tesiri altın • yetlere nasıl türkçe öğretilmesi 
da kalmı§ olan o methur ümmet lazım geldiiini aöyliyecek ve bazı 
deT?inin münevverleridir. .aençler de muhtelif dillerde yazı· 

- Kopye kiğıtlan denilen kl • 
ğıtlar, on aenedenberi odamdaki 
sandıkta duruyordu. Ben, evelce 
bunlara peynir, kiraz filln, öte be· 
ri sarardım. Tütüne gelince, bun· 
dan haberim yok. Evde değil, ke· 
çilerin yattığı yerde bulunmuı ! 

ltf aiye müteha111slıiı için bele· 
diyeye bet kadar müteba1111 mü • 
racaat etmiıti. Belediye bunlardan 
birini aeçmiıtir. Bu mütehauıı ko 
lonya itfaiye müdür muavinidir. 
Belediye itfaiye tefkilltçılıtile it· 
tibar etmiı olan bu mütehuıısı da 
vet etmittir. 

iki tekilde de yqıyan kelime· lan levhalar hakkmda fikirlerini 
L • anlatacaklardır. ..,. aeçerken çok dikkatli olmak 
lla.ndır. Mesell, Kanuni zama. Toplantmın çok kalabalık ve 
~ münevırerlerin dilinde en • çok heyecanlı olacağı anla§ılmak • 
elite kelimesi bugün anladığımız tadır• 
elan ba ka manalar aDl.br. 

Endişe o zamana göre ( düıün• 
Ce) demektir. Bu devirde YAflY&n 
'-Unevverlerden biri tarafmdan 
~rlanan lugat kitabında endiıe· 
lliıa karıılığıru ararsak ve bu keli • 
'-'ellin o zamanki Türkçedeki kar· 
~imı kullanırsak biz endite ke· 
-.ıeaine cevap vermiı olmayız. 

Millt Türk Talebe Birlitinden: 
Önümüzdeki 23 Mart Per,embe 

aUnO saat 14 te Darülfünun konfe· 
ranı salonunda Birliğin dil toplan 
tru J'&pı.lacaimdan )'ÜkH)c tahail 
ve lise ikinci devre talebelerinin 
gelmeleri rica olunur. 

Hüseyin, Bekir Te Ömer, kopye 
kağıdı denilen kliıtlarm kendi o· 
dalarında bulunmadığmı, tütün • 
den de hiç haberleri olmadıimı 
s8ylecliler. Hakim Refik Bey, tnGd 
deiumumi Muzaffer Beyin iıteği • 
ne uygun olarak, phitlerin Kara 
Mürsel mahl:emeıinde istinabe yo 
muhakemeyi on bir nisana bıraktı. 
Dava edilenler, o gün gelmek üze
re, serbest bırakıldılar. 

Belediye kar91aındakl araada 
bir bahçe yapllacak B••t•• k.. .. .. 

Çünkü bugün (endiıe) sazünü u un omurun 
'-nntü karıılığı olarak alıyoruz. Js b Jd • • Belediyenin karınındaki ealri 
~~ batka misal, (teıhir) ıözünün tan U an temını Türk -Alman dostluk ana•ı bü-
...,.ılıiını mutlaka cetlerimiz na • kumetçe Emllk Bankaaına dene • 
~ ~llanıyormut diye arar ve tef· Bunun için bir mU•••e dilmittir. 
"'ll'İn ka11ılığını o zamanki Türk • mUracaat etti Dün bankanm mühendis ve me· 
ı. ile anlatmak istersek gene al • lıtanbulda kömür iti yapan mü· murları arsada ellerindeki harita· 
~z. Çünkü o kitaplarda tef • him bir müessese Ticaret Odaıına ya göre tetkikat yapmıtlar ve ar· 
"il', tef'il babından diye göeterilir müracaat ederek lstanbul limanı ıada Belediye, Evkaf ve tahıslarm 
~, inanası bir feyi töhretlendir- na gelen bütün ıemilerin kömür ih hisselerini yeniden tespit etmitler
'-'eic demektir. Halbuki biz tefhiri tiyacını lstanbulda temin etmek dir. Banka arsada kendi hissesine 
~Jmak, açmak, göstermek kartı• istediiini bildirmiıtir. diifen kısmı satacaktır. Bu yerleri 
lı olarak kullanıyoruz. Müeıseae bu arzusunu gösteı·en Belediye almak taaavurundadıt. 
(Teıhiri silah) etti. M.ı.Iarım tezkereye ıunlan ilave etmiıtır: Ve burada bir bahçe yapılacaktır. 

~lıir etti, onlarm mahiyetlerini "Yaptığnn tahkikatta lstanbu1a .~----------
~ir etti dediğimiz zaman teril nğnyan bütün gemiler kömürlerini 
"'bı filln manasız kalır. Pire limanından temin etmektedir 
lu misaller çoğaltılabilir. ler. Bunun sebebi İstanbul Ilınan ir. 
\r qıyan dille yqıyan mefhum- hisan tarif esinin yiibek olmatııı do 

~anlatacağız. On günlük misal· laymile hiç bir geminin bu kad!lr 
~ ıastedi ki kullanılan kelimele· yüksek tarifeyi ödiyememesidir. 
l1at .._ Ik nc1 k lıld Halbuki Pire limanı tarifeei ıs -...._ na arası a artı arı var· 
~:Ben korkuyorum ki ICiıatten tanbul limanına göre yüzde elli 
~e toplarken bulduğumuz kar nispetinde ucuzdur. 
~arla biz halka deiil (Mahmu· Gayet tabi! olarak gemiler Ati-
~ kq

0 

gari) ye mektup yazmıt o- nayi tercih etmektesJirler.,, 
~ Müessese liman inhisan tarife • 

si indirildiii takdirde bütün gemi • 
lerin lstanbulda kömür tedarik e· 
decelderini 'bu IUl'etle lıtanhul li· 

thaaa Oıkümüz yqıyan halka doiru 
ektir. 

'7 manma olduksa mühim varidat ıe 
:-'t1111111:ıı===~======~~1 ıecefinı bildirmiılerdir. Ticaret O 
-.tlaı nokaan ekmekler duı trlkikatma baflamıttır. 

~arın teftiıinde müsadere 
L.~ tarbıı noksan ekmeklerin Ticaret odaaı toplantıaı 
~ eoara Darülicaeye ıönde Buıün Ticaret Oduı umumi mec 
~e karar verilmittir. Bu ek- liıi bir toplantı yapacaktır. 
~ Darüllcuedeki fakirlere Bu toplantıda 932 MDetİ billn· 
. ~. ÇOIU tetkik edilecektir. 

Sadri Etem 

VAK 1 T 
Qtbldellk, Slyaat o.-. 

htanbuJ Ankara Caddesi, V AKIT )'Urdu 

Telefon Numaralar1 
Tur lflerl telefonu: U3Tİ 
idare telefonu : 2'8TG 

Telgraf adresi~ tatanbul - VAKJT 
Poata kutun No. '8 

Abone bedellerl 1 

TDrldye 

Seneli!: 
8 aytı'Jr 

a aylık 
ı aylık 

HOO ICr, 

TDO • 
tOO • 
ıso • 

llln Ucretlerl ı 

_..,... ... , 
2100 Kr. 

uil'o • 
800 • 
IGO • 

Rumi flblarm bir aatın 10 Kllr'Uf 
ncart DA.nlann blr aatırı 12,S Kurut 
ncart Ulnl&rm blJ' aııtlmf ıs KVnıf 

Kaçak lllnlar ı 
Btr defam ıo lld def .. SO lfo def .. u 

dört defMI TS ve on defuı 100 lıuruftQY'. 
Oı; aybJc Ub •ereDlerla bir def .. mecca· 
11e11dlr. D6rt abn peea DIDlana tuııa 

atırtan 1ı1f lnmJftu '-P dJlr. 

Keyfiyet dahiliye veklletine de 
yazılarak müsaade iıtenmittir. 

Defterdarhktakl lsllhat 
Defterdarlıkta yapılacak ıalahat 

için tetfdbtta &atanan maliye n
klleti umumi muhasebe müdürü 
Faik Bey tetkikatını bitirmiı ve 
dun akşam Ankaraya gitmittir. Fa 
ik Beyin vereeeii rapor üzerine la 
tanbul defterdarlıimda yapılacak 
teıkillt ve ıslahat hakkında bir ka 
rar verilecektir. 

Gece bir kahveye 
hırsız girdi ! 

Çekmecedeki 90 llra ve 
ipekti kuma9lar yok olclu 
Evelki gece Beyollunda latiklll 

caddesindeki bir kahvehaneye hır 
sız ıirmiftir. 

Bu kahvehane, "Santral,, ismia 
dedir. Garsonlardan ı .. 1ı, ıece üç 
buçukta kah"f'ehaııeyi kapamıf, e· 
vine ıitmiı, abah .at albda ke • 
penk yarıya kadar a~ık ve kilidin 
takıldıiı zittcir kmlmıt ~arak ıö 
rülmüttür. Bu n.siyeti ilk ıelea 
garsonlardan Osman rörmüf, &ek 
çiye haber vermiı, içeri ıirilmi!, 
yerde ikiye balünmüı bir mata bu 
lunmUf, bir çekmece içindeki em 
linnm çalmdığı anlaıılmıttır. 

Kahvehanenin arka kıammdaki 
odada bulunan ipekli kumaılar da 
çalınmııtır. Poliı tahkikata baıla· 
mııtır. 

Beynelmllel Huku• idare 
enatltU.U izahlı 

Darülfünun H•k müderriale· 
rinden Muslihittin Adil Bey Briik· 
sel Beynelmilel Hukuk idare Em· 
titüıü daimi a.zalıima iatibap e • 
dilmittir. 

'SatıJa: 3 

Darülfünun 
Fakülte reisi ile 

yardımcı müderris 
arasındaki hadise 

Darülfünun hukuk fakültesinde 
fakülte reisi Tahir Bey ile fakülte 
yardımcı müderrislerinden Muhlis 
Ethem Bey arasında şiddetli bir 
münakaşa olduğunu dün yazmış
tık. Bu mesele hakkında Muhlis 
Ethem Bey ve hukuk doktoru ve 
yardımcı müderris Kemalettin B. 
ler §U izahatı veriyorlar: 

"Biz yardımcı müderrialer, diler 
müderris mealektatlarımız gibi fa· 
kilhenin tedris heyetine dahil ol • 
duğumuz cihetle, müeueaemizi a· 
il.kadar eden meseleler ile daha 
yakmdan meısul olmak ıayeaile 

müderrisler meclisine girmeli iste· 
mit ve bunun için de meclise bir 
takrir vermittik. 

Darülfünunun 1924 tarihli tali~ 
' matnamesinde yardımcı müderris· 

lerin meclise ittiralderinden bala .. 
aetmediii cihetle ve edebiyat fa -
külteaindeki yardımcı miiderria ar .. 
kadaılanmızm kendi meclwerille 
sirmelerindeki teamülün hukuk fa 
kUlteıini bailamıyacaiı mütaleaai 
le talebimiz terviç edilmedi. Mete• 
le bundan ibarettir •. 

Fakülte reiıi Tahir Beye aynca 
bir mektup yazıldıiı ve bu ,;iz • 
elen gazetenin kaydettiği tanda 
bir münakata cereyan ettiii doiru 
delildir. 

Esuen bir ilim müeıaewinde 
bayle bir vaziyetin tehaddüaünii u 
la caiz göremeyiz. 

Mahiyetini yukarıda yazdıfıma 
ve tamamen dahilt bir prQ.tİR me 
aeleai olan bu itin edebiyat fakül • 
teaine taall4k eden çirkin bir hldi 
ae ile birlikte yazılmumdan dola 
yı pek çok mütee11iriz. 

Biz yardımcı müderrislerin de • 
rin harmet beılediiimiz tedria he
yetine kartı lahkiramiz bir liaan 
kullanmamız biç bir vakit hatırı • 
mısdan bile geçmez.,, 

Beleclt,e koop•atlflnl1t 
latlkru tefebbUaU 

Belediye memurlan kooperatifi 
l»elediyenin kefaleti altında (20) 
bin lira illikraz yapmıya karar •er 
mit w hu hususta tehir mecliıin • 
den karar .alınmıttı. ' 

Keyfiyet Dahiliye Veklletine ya 
sılmıt ve müsaade istenmittir. Mü 
1&&de verilince (20) hin lira istik 
raz edilecek, ilk olarak belediye 
memurları için ucuz pda verecell 
&ir te~ merkezi açılacaktır. 

Kopya kl§ıtlarm 
lstanbuldan Geyveye kopya kl· 

iıdı götürürken, Geyve iıtuyonun 
da yakalanan Huriye Hanımla Ah 
met Efendinin muhakemeleri, dün 
adliyedeki dokuzuncu lbtiau mah 
kemesinde görülmüttür. 

Bunların, cigara klğıdı yapmı· 
ya elveriıli kopye klğıdı kaçırdık 
ları neticesine vanlmıt, Huriye H. 
alh, Ahmet Efendi - yaıından do 
layı -.bet ay hapiae mahkam ol· 
muılar ve tevkif edilmtılerdir. 

Bundan baıka, 4,050 lira para 
cezası almacaktır. 

1 1S Yll ~~el1kl VAKIT::J 
22 Mart 1918 

- Haber aldıtumz& cÖN bugUn Jie10t 
ıu De ı..taabul arumaa dolnıaan dolru1a 
tramvay lflemete "baflı1aeaktır. 

- Halep vll&yetl ve mOlhak&tıma lrU 
bat ve tefldl&tı hakkmd&ki lwlua Karttan 
itibaren tatbik edllmete bqJımacaktır, 

- A.Dkarada ab1Nn 10000 Ura ......,. 
U bir t&wkcuJU]r &llaDlm flrkeU tefldl obıı:· 
... ft ldllaJUta ...., ............ 
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Şehrimizde Yunan artistleri ~---llİlllİlli 
Bi.i ak ah1 MELEK ında ---~ 

" JkUbas, nnkll, tercfime hnkla.n mahfuzdur " 

İnsan şeklinde çak llar 
Kendisini sevdiğim bir zat, bit 

asker mütekaidi, bir baloda, bir 
iki yüz kitinin huzurunda, bildi · 
ğim bir adama mükemmel soyun -
dan bir dayak atmış .. Modern bir 
meydan dayağı! .. lskandal ehem
miyetliydi.. (bir cebir muadelesi 
yapar gibi darıp ile madruba bi
rer isim takıyorum .. Döven Cingiz 
Bey, da~ülen El Memun .Bey. Asıl 
isimleri hence rnahi'uzdur). Nitan
taşından .Kadrköye kadar bu me
seleden aylarca bahsedildi. Her -
kes Cingiz Beye hak veriyordu ... 
Zahirde de öyle .. Bir müsamere -
de koca bir adama nasıl dayak a 
ttlrr?. 

Beyoğlu, Şiş li , Kadıköy cemiyet · 
lerincle bu mücimı unutkanlığı 
gördüğümden köpürdüm. Bir ah • 
laki cUrüın İ§liyen, artık, bulundu
ğu cemiyetin içinde kalamaz.. Le -
keliler leke~izlerin araısına karı§ır
aa o lek~9i kabul ettnif olurlar. 
Lakin, zevtinyağı lekesi .. 

Evet! Bilirim, düelô denilen a
detin tutar yeri yoktur. fakat ben, 
müsaadenle, düelô lehinde hafif
letici sebepler arayıp bulacağım .. 
Eier ırzı, nemueu müdafaasız gö
rürsek ya ölmeli, ya öldürmeliyiz. 
O dereceıine gidemedim.. Balo -
dan İstifade ettim.. Herifi yere 
serdim. Baabm tokab, bastım to
katı .. Pestilini cıkardım .. 

Y - b" '' t' apbgım ır gest" ır .... 
Göstermek istedim kir 

Sonra Cingiz Bey, bana El Me
mun Beyin hik" yesini anlattı .. 

Fransız tiyatrosunda bir aydan· 
beri oynıyan Samatci operet trupu 

Pazar gecesi ''Çardaş Fürstin,, ile 
son temsilini vermiştir. Bu heyet 
dün Eğe vapurile Yunaııistana ha· 
reket etmiştir. Yolda lzmire uğrı -
yacak ve orada da beş temsil vere 
cektir. Arti&tlerden yalnız heyetin 
Primadonnası Matmazel Zozo Dal 
mas, ipek film stüdyolarında çev-
rilecek bir filmde rolü olduğu için, 
bir ay kadar daha lstanbulda kala 
caktır. 

F rnnsız tiyatrosunda bu akşam· 
dan itibaren yeni bir Yunan heyeti 
oynamıya başlıyacaktır. Bir kome• 
di ve dr m kumpanyası olan bu he 
yeti teşkil eden artistlerin ekıeriıi 
şehrimiz için yabancı simalar de .. 
ğildir. Baş kadın artist Madam Ali 

El Memun bir paşazadedir. Av
rupayı bilir.. Salon adamıdır .. 
Zengindir. Milstiftir .. Evine ec -
nebileri çok davet eder .. Sefaret -
ha.neler, !itketler aleminde mak • 
buldür, malumdur. Kırmızı yüzlü, 
bıyık112, şişmanca, kısa boyludur. 
iyi çay V'e viski içmesini bilir. Hoş 
konuşur .. Dalaveraaı yolundadır .. 

kidir. iki ıene evel buraya gelerek 
Ekler tiyatrosunda oynıyan Ma -
dam Ali ki geçenlerde Fransız ti -
yatroıunda oynamış olan ve Rum
ca "Fena yol,, filminde de rolü bu 
lunan Madam Kivelli'nin kızıdır. 
Diğer artistlerin başlıcaları M. Ne
zer ile M. Musiris'tir. Heyet bu sa
bah §ehrimize gelecektir. Artistler 
den M. Nezer daha evel gelmiıtir. 
Bu aktamki ilk temıil "T opaze,, 
müellifi Marcel Pagnol'un "Mari· 

- Paşazade ... Kişizade ... Ana - us,, piyesidir. 
dan, babadan görmüı, geçirmiş .. ı=============== 
Devletin, milletin elmıeğiyle büyü- Lauıanne muahedesi mucibince 

Mukaddesatı yoktur •. 
Cingiz Beye gelince, o, alaf -

rangalıkta si El Memun Bey -
den geri sayılamaz .• Seli.bet aahi -
bidir .. Fikir sahibidir... Her i te 
rey sahibidir .. Değerli bir aıkcr 
dir. Gayet namuslu ve 3inirlidir. 
Huyıuz değildir. Terbiyelidir. 
Tefl'ifattan anlaı-. Güzel söz ıöy • 
ler. Kadınlarla ol n muamelesi 
pek nazikanedir. 
Şu tafsilab vermekten maksa • 

dım darıpla madrubun ~yle böy · 
le adamlar -0lm drklarını .size i · 

mü§ .. (Bulunduğu işleri saydı Mü- devlet umumi afiv ilanına "mec • 
aaadc ediniz de bunlardan bahset· bur,, oldu. Onun içindir ki böyle 
miyeyim .. Zavallı millet kendisi • kapkara ahnlılar gene, fare gibi, 
ne neler ve neler temin etmiş.) O- cemiyetimizin arasına sokuldu. 
kumuş, yazmı§u Bir de Mütareke - Hatta itibar buldu. Para kazandı. 
de bu betbahtı görüyoruz. El Me · Mazi unutuldu. O gibilere el ve • 
mun Bey lngilizlerin en pis U§ağı- riliyor. insan ve vatandat muame· 
nın u§ağı.. (Bir takım vesikalar lesi yapılıyor. Dayanamazdım. 
gösterdi.) Günün birinde İstanbul Herife öyle silleler a_fkettim ki! 
meb7 uau Numan Efendiyi tevkif i- •••· Lakin efaua ! Bu iıkandalin 
çin emir verirler.. Bunun üzerine tadı kimsenin habnnda uzun müd 
lngili% polisleri tam 17 Numan E - det kaJmadı. 
fendi tevkif ederler. Bunları bir Çokları, biliyorum, Elmemun 

zahetmek içindir. 
Bir gün Cingiz Beye gittim ve o• 

na açıkça dedim kh 

yük vapurunun ambarına tıkarlar. 
Muhtelif Numan Efendiler ağlaıı· 
yorlar.... fakat asıl Numan usta 
henüz tutulmamı§. ... 

lngiliz poiiıi soruyor.: 
-Adın ne?. 
- Numan u&ta •• 

-- Azizim, ura,)'a bir maka.at • 
la geliyorum .. Dedikodu ayyuka 
çrkb .. El Memun Beye -öyle bir 

k - Sen kim in?. d ya trnıtaın ki tadı, suvareye 
gelen herkeain damağırKla kal • --. Ke!vacıyım .. 
mrş •• Sana ne? Diyeceksin .. Evet, Akibe\ Eavallı meb'wı Numan 
öyfo, lakin bu hadise, tabir caiz .. usta da yakalahır ve Maltaya sü .. 

, orta malı oldu... B~, on türlü rülür.. Diğer Numan Efendilet 
rivayet 'Cereyan ediyor. ~zizim, alayı ise salıverilir.. Şu kadar ki 

h k Jnailiz1cr bundan böyle 'itahısları ma zur yo &a... ., y 

Cingiz Beyin gözteti parladı.. tethls · ih ir dam ararlar, Bu a· 
Her vakitten daha ~unis .. o ta . ~ıım ki1n ola.bilir: El Memun Bey .. 
ıman sıgara içerdim.. Önüme bir El Memun Bey İngilizlerin böy· 
gümü sığara kutusu koyau.. le göziine iyiden iyiye girdikten 

--Dur! Dedi .. Gitti, ve bir iki aonra bittabi zengin olmayı kurar. 
dakika sonta bir işede vermut Bunun -içih de iki l~te yapını§~ Ev 
getirdi ve gayet beliğ bir dille fu · eahipletinin cetveli; paralılal'ın 
rada bilmecburiye kı alttığım a~- "Cetveli... Bir usul ve ıttırat altında, 
ğıdaki nutku söyledi: El Meınun Bey, Türkten ev sahip· 

- Bizim en büyük kabahatimiz lerile .para &ahiplerini haraca ke • 
hana isidir; bilr misin? ser .. Zengine söylüyor: 

Düşüniiyordum. Böyle imtiha - - Ya 500 lire. verirsin~ yahut 
na çekilir gibi kendimden sual so· een de Enneni katilisin. Anahtar 
rulmnsmı istemem .. Fakat Cingiz ahibine anlatıyor: 
Bey sualinde ısrar etmedi. Söylü • - Ya 250 Ura; tahut evine ln-
yor: gilizler girecek.. Tanıdıkları da 

- Afiv ! Afiv !.. Hem vatana, az değiL El Memun Bey mahalle
millete, ammeye, amuma kartı o· leri haraca kesmiş .. 
lan cinayetleri, günahları affet · El Memun Beyin bu işleri vesi · 
mek,. Şahsıma kaTfı olanları kale kayla, §ahitle, tevatürle sabittir .. 
almnğa bile tenezül etmem Herif Kendi de ink · r edemez.A O dere 
'benim bir kaç l iramı dolandır • cede ki El Memun Bey, §anlı mil
mış, yahut beni aldatmış, atlatmı§. letimizin zafer günü padisah Va · 
Böyle bir Rtt. •-şten dolayı kir. nidt!tti'ıile biriikte solueu ~~engis 
tutmak benim icin kücükıüktiir. . 'tanda a'mıştı.. So'J\rA hfivlercle11 
L~kin şuna çok kızıyorum: Vata- i t"ff' e ~tti: ihanet ~t\ıği \"atarurt~ 
ni, milli -seksen cm }'eti işledikten geltl" ... 
sonra bir mücl'imin ce iyet al"i\ " QülU tarife ne ti ~ ? 
smda hala yer bulması! 'O adam, rt ~I 111 
gene e kiei gibi, evlere kfıb,ıl 1'1 - 1 ••• l ıte, m rtm, hu El 

Beye hak verdiler. Bu İ§te müte · 
caviz, barbar, ben oldum. Hıyane
t i affediyoruz. Af kabiliyetimiz 
fazlaca. Ah! düelô yuak olma.sa. 
Aleni, umumi bir "provocation,, 
da bulunurdum. Dil ile, yazı ile, 
gazeteyle, risaleyle: 

- Ey vatan haini, ey millet 
haini, ey alçak! der ve kendisini 
t>'ava davet ederdim. Belki ölür· 
düm. Belki de öldürürdüm. Lakin 
her halde hareketimin fay dası fU 
olurdu: Bir daha, ikinci bir Etme 
mun Bey, ben de inaanıın, vatan • 
da,ım diye ortaya çıkamazdı. 

Şunu da söyliyeyim ki bu edep· 
sizle hiçbir geçmişim ve hatta mu• 
arefem yoktur. 

Süphanallah ! İşgal sıralarında 
Türkleri ezmiye memur olan ln -
gilizlerden halis lngilizler ve on ı. 
lara köpeklik eden topraktqlar -
dan Türk olmıyanlar bir daha hu~ 
raya gelemiyorlar da cürümleri 
onlaı·dan pek gır otan Türkler a· 
ramızda ya§amak cüretini haiz o
luyorlar?. 

İngiliz cemiyetine aza olanları 
ayırmak ve damgalamak için Atıf 
Beyin reisliği albndıı bir komisyon 
toplanmıştı. Bu heyet bir takımla· 
rmı ıakarta fetti. Falı:at - dikkat 
buyurunuz, ne unutkan ve afivka·· 
adaml rız ! - Bir komisyon daha 
t~ıekkül etti ve eskisinin gördüğ ; 
işleri bozdu. Kurtlar, çalcallal' llop· 
lanm}~ bir ine bap edilmi~ti. O 
kurtlar, o çakaU r ene saldırıldı 
Aramı:z:a karııtt. Hem nasıl? İn 
""n eklinde. 

Fak t Jml hntin buyc;;·, cem1 

e timizde ! Cemiyet bunlrıra se 
lam veriyor ilti fat eCliyör rasın 

h ·01·. p ra kazandırıyor. 

YILDIZLARI EN 
B iGIT E: 

Fransızca sözlü • Şarkıh harıkulQda ilminde 

ALBER,- PK E AN 
ile eraber yap ığı en güzel eserinde 

San'at deha ının f ev dne çıkmıştır. 
Bıtctlcrınizin e\ elden temını tıc. olunuı 1 eh.: ın -J.081h3 

691-- Bu akşam OPERA sinemasında ;--.-ı 
rtefis bir m iki ile güzel arlul rile lüks bir 
~erçeve d hilinde geCien orijinal, mUe sir, hissi 

v harikulade macera arı dolu 

SARIŞ N 
TiC 

LAR 
RE Ti 

(İzlerini bırakmadan gaip olan kızlar ) 
Almanca sözlü ve şarkdı film başhyor. 

Burhaniye'de güzel bir 
teşekkül 

BURHANİYE, (V AKIT) - Bu 
ra memurları aralarında daha sa
mimi bir hayat geçirmek ve yekdi
ğerlerile daha iyi tanışmak mak • 
sadını temin için bir mahfel açmış 

lardrr. Kaymakam Eınin Bey b u 
te§ekkülü himaye etmektedir. 

J, __ R_A_D_Y_o __ ı 

Bugün 
ISTANBUL 
18 - 18,415 Saz (Muzaffer Be)') - 18,45 -

zo Orkutre - 20 - 20,45 Hami~-et Hanım 
( Saz) - %0,45 - 21,SO Mahmure Hıuıun (saz) 
- 21,SO - 22,30 Orkestre, Ajanş, Borsa ha • 
berlerl ve saat ayarı. 

ANKABA (16li3 m.) 

L2,BO - 13.30 Allkarap:ıtla Orkestrc.ı -
18 - 18,,0 Orkoıılrc: Ouverture La prcnscıııse 

;jaun, Fantaısie Samsoun et Do.lila, Romanco 
Sans paroles - 18,40 ~ 19,10 Gramofon -
19,10 - 19,40 Da.na musikisi - 19,40 - 20,10 
Gramofon - Ajana haberim ve ht\va. ra
poru. 

ViYANA (618,J m.) 

12;30 Konser - 14.10 'PlAk - 16,20 {iarkı 
- 18 konser - 22,55 Konser. 

LElPZIO UR!9,6 m .) 

'1,1.5 J'lmncstı.k - r.ns Konser - -ıs Kmı

r - ı•.n Munkl - '20,Ui .Musiki - 2ı.ıs 
MusikJ - 23,M Haber - 23,80 Senfonik 
konser. 

rrnımEŞ (89U m.) 

lv PlAk - H Pllk - l8 Orkeııt.re -
lD.:.11 Orkestr - !?l.20 Piyano - 2%,05 Ko
man konseri - 22,ati Dans. 

RO lA (441~ m.) 

21 Haber, PIA.k - 21,45 tiyatro ve haber. 
BUDAPEŞTE (l550,G m .) 

:ıO,lfi Orkelitrc - l 1azbant - 19,2& 
Pltk kon.ser - 20,ao qpcra. 

IUOSKOVA (180t m.) 

ı ,10 iHaber - '.lS,30 Opera - i.9ı30 Sen• 
..fonlk konııar - 22 !ııgilluıe tıe§riyat - !2,r;s 
Kwl meydan - 23,05 Haber. 

VAltŞOl1A (1412 ın.) 
18,!lO Pi k - 17 Pllk - 11.S PJMc - lD,20 

Hafif musiki - 21 Kobset - l23,2li Konser 
23,80 Dans - 2f Daruı. 

Yarın 
ANKARA (115Ml m.) 

12,30 • ıs.ıo Ablı:ArapaJıuı orkestresı -
18 • 18,40 .Ala.furka sa:: - 16,40 • Ifl,~O Gra· 
rnofon - ıo,ıo - 10,40 Altı.turka saz - l 0,'40 
- 20,10 Gramofon - 20,10 Ajans haberleri 
'v(l !Ha va ra portı. 

\1YANA (518,l ıiı.) 

12,30 Koruıer - 1iMO PlAk ...... 14,10 Pl!k 
- 16,20 Piyano 16,45 Şarkı ıs Pll'k 
21 ,2!5 'Orke tre konsen 23 Bar mustk ™ 

1.Jı:lı'ZIG ( ,U tn. > 

7,tıs Sımnıuıttk 7,35 Kon er - ıv sen-
fonik Konser - 21 Orkestre - 23,05 Musl.
kl. 

RtlUUl3 Ull'l4,2 \n.) 

13 P lt\li H !P1Ak - Musıkı ı!l,25 
Konıı r 20.40 Opera. 

ltOMA (Hl,% m.) 

21 • .t5 Scnfonık kon 

10., !{on 

Kı ı 

23,05 Ha!ıcr. 

r 
TAKViM 

Çarşamba Perşembe 
22 Mart 23 Mart 
25 Zilkade 26 Zilkade 

Gıın do u 6,0.J 6,00 
Gtın 1 atıs 1 .'21 1 23 
Sabah nam:ız '5,1/i 5,11 
(\;ııe nıım37.ı ,2<ı 12,2 1 
l klndı nama IS.4:' 16,<I 
Ak" ıı•maı . ~.21 18.~3 
Yatsı namıızı 11),Ş I 19.54 
imsak 4,24 ·UO 
\ ıhn gcçco gtınlerı 1 1 

lı::alan .. 28S .ıu 

zinden verilen malQmata g öre, bug\l.n hf 

az bulutlu v mütehavvil rllzg&.rlı oıacaJ 
D UnkU sıcaklık en fazla. u , cıı " 6 

rece, lıa\'8 tazytld 759 milimetre idi. 

BORSA 
[Hiulanndv. yıldız .işareti planlar .;__ 
lrrinde 21 m:ırtta muamele ol~ 

R m' r ap:ınıs fi::> ad:mnı göste~ 

___ 1 ukut Satış) ~ 

"' *20 ~ Fr:ın İi ı. o. 
• t ı..ı r JO 
•ı Dola• 12.-
• 20 Liret 2ıs.-
• 20 f. Belçika ı 15.-
• 20 Drahmi 25,50 
• 20 JS\•lçre 20.-
•20 l.c\•a 26.-
• ı Florin 84,-
*S!O Kuron Çek 120,-

Çek fiatları 

~ 
• ı ~ıııo Av ~ 
*1 teıeta tf· *• Mark ~o * 1 Zolrıt 21 
•ı Peoı:ı'J stı 
*20 Ley !~ 
•20 Dlaaı 65 

ı çcrvooe~ 
• ı .Altın {135 * ı l\1 ecldlye ı~ 
• ı Banknot 11ı1. 

(kap. sa. 16) 

•Paris 
•Londra 
• c\·Yoı\ 
•ı\111Ano 
+Brlik~e 
•Aılna 
• Cene\I 
• Sofva 
• Am ı 

12.0J •Pra. 
123 ·- ı *Viyan 

04'475 '*· b dri 
.1 • Berli 

1 Cj 

sır 'rl\1: 
·rrıımv .. ~ 
U..t•pvu 

.a 675 • \7ar~rı 
sı ı"ıs •Pcw 

' ı4S * Rülı:ıc 
7055 • Belgr 

1 23 *~' 

ıE~hao 

T erkn 
5 ÇJhıc r ı ,, Ünyon l>c\ 

•. ati Sark Ve 
BaJra 

~.- sın nı c:c~ 
Bomoı.ıtr reıeroo 1Ş, 

istikraıla TahYiller 

lst. dnhm 96, ektrlk ~ 

* Şark ı .yollm 4.1)() ı ramvay '54o: 
* O Mu~·ahhade 59 75 Tun el 

Rıhtım Gumruı er 55 
• Anadolu ı Sa\dt ah 4,3.5 

13a dııı il 75 •Anadolu il 
A rhe * A. Mume«fl 

lstanbul Heledlyew 
Oarülbedarl Şehir 'ti,.atro-' 

Temsilleri: 
Bu akçam 
e , 2•,30 a ISTAHBDI. BftfJI 

l ~~#.t~ ~~ 
\ 1 • 

r:1l {; ( 

nuyor .. Namuslularla kaı-r~ıyo . Ka- 1~ lo 
baha\ kimde?. Cemlyette. l~te, f ki inzanMıl 

- J, te i~ ;Mai he, et;mizin bu 
k bit sakethği. 

Ce~:ll Nuri 

VAUŞO\' 1141% ln. ı 

1 
lf.,10 Pi k - 3 , Filan n llk ko _, 

16,t~ t•lU.k '-- 111,-~ MU!lld - 23,30 Daıilı. 

h peni ı ıh ı 
oır <.:l1 

Zat>\tan 

1 ıın l 
.HIUH1 

g-eceıı 

' c 

c 

a 

d 



22 Mart 1933 VAKiT 

VAKIT'ı11 Edebi Tefrlkaeı : no. ~ 
il e 

D lI L ır Bir Y ashkta Kocayın •. 
Yazan: Mediha MUnir 

~ llllDll llllfülllillllllllliWillill ılllllllll-ıımmıııı~· ııııııı~~••ı-w mıımı ı 

Hayretle dinliyordu: 
- Oralarda ne itiniz vardı?. 

Neden ıittiniz?. Aklım, havaalam 
almıyor! Fazla mütece11iı olmıya 
bqladmız. 

Bedia hafifçe gülümsedi: 
- Hakıız yere darılmayın, o • 

ralara tece11üı için gitmiyorum. 
- Ama timdi ıitmiyorsunuz. 
- ilk zamanlar, oralarda fa · 

kir fıkara oturduğunu aöylemit -
lerdi. Gittim, fakirlerini tanıdım. 

- Artık ıitmeyiniz, 
- Gittiğim zaman, sözlerimin 

önünde bir adam öldürüleceğini 

düıünmemiıtim. 

Titredi. Nazif, mütfik bir hid -
detle ona bakıyor, titriyen ellerini 
öpüyordu. 

- Artık gitmezıiniz deg" il mi? 

-9-
0 günün acısını, baloda çıkar

dılar. 

Nazif, Bediayı almıya geldiği 

zaman, ona hayran hayran baktı. 

Bedia, her erkeğin, iftihar ederek 
yanında gezdireceii bir kadındı. 

Bedia, Nazifin bu fikrini ıöz· 
lerinden okudu ve yanakları ae 
vinçten kızardı, gözlerinin bebek
leri güldü. 

Kendini, meıhur Nazif Beye, o 
kimseleri beğendirmiyen Nazif 
Beye beğendirmi§ti. 

Nazif, genç kadının elini öper· 
ken: 

- Her gün biraz daha tıklat•· 
yor, güzelleşiyor, zarifle!İyorau -
nuz ! dedi. Sizinle iftihar ediyo 
rum. 

Yeni on dört kelimenin 
karşılığı ve kullanışları 

1 - LAKAP: San 
Adını Ahmet sanını kulaksız oğ

lu. 
2 - LAKIN: Yalnız, ise de, an· 

cak 
Bu iş böyledir yalnız dikkat et

mek gerek. Çünkü hütün kazanç -
Jar eld~n gider. 

Sen bana danldmsa da ben sa
na danlmadım. 
Dedidiğin olur ancak istediğimi 

vermek şartilc ! 
3 - LAMiSE: Dokuntu duygu· 

su 
lnsanda beş duygu vardır: Gör

ma duygusu, tatma duygusu, kok
lama duygusu, duyma duygusu, 
dokunma duygusu. 

Bu ıize ders olsun. Madem ki ıize - Yani talebenizle iftihar e • 
4 - LANET: İlenme 
(Armenakta köylüler arasında 

kullanılır) . 
mini olacak kimseniz yok, müıa 
ade ediniz de buna ben mini ola· 
yım. Para verecek fakir arıyorıa
nız, oralara kadar ıitmiye lüzum 
yok, ben ıize istediğiniz kadar 
fıkara bulurum. Bana vadediniz 
aözüntizde duracağııuza eminim. 

Bedia batını sallıyarak gülüm 
aedi. içinde, Nazifin sösterdiii a · 
likayı gördükçe bir sevinç dalga 
!anıyordu. 

- Maalesef ıize söz veremiye· 
ceğim. 

- Neden?. 

- Çünkü bu ite bir kere ıiriı 
tim, yapacağıma ıöz verdim, gerı 
dönemem. 

- Siz bu işe ne zaman başla· 
dınız? Çok oldu mu?. 

Elleri, ıene Nuifin ellen için 
-1 ••• ..:ı: ,.__._ ...... 

- Montekarlodan geldikten 
&onra .. yer yüzünde yalnız kendi 
~Tkim, kendi keyfiaa için yafa -
ınak iatemedim.. Tetvik ele etti -
ler .. 

Nazif itiraz etti: 

- Bu sevdadan vazgeçin Be • 
dia. lstanbulda bu İ§lerle mefgui 
olacak, kıyıda kötede kalmış pek 
Çok ihtiyar, çirkin kızlar vardır. 
Siz yardım etmek iıtiyorsanız, 
baıb türlü yardım ediniz. Balo -
larda vazife alınız.. F ıkara men· 
faatine müaamereler tertip edi · 
iliz •• Esasen böyle ferdi yardım 
hiçbir İje yaramaz. Size de zevk 
temin etmez. 

- Ben zevki dütünmüyorum. 
- Faydanız dokunmuyor. 
- Karınca, kararınca demiş . 

ler .. Keyfimi kaçırmayınız. 
- Peki, sustum. 
Cat göze geldiler. 

- Bedia, dedi, ıen ilahi bir ka· 
dınam !.. Senden qk iıtiyorum, 
lenin nıhuna tabip olmak iıtiyo · 
t'Qm. Yanındayken, kendimi cen · 
llette aanıyorum. 

Bedia, çekilmek istedi. 
Nazif omuzlarından tuttu ve 

dudaklannı Bedianın saçlarına 
tletdirdi. 

- Kaçma Bedia .. Bir an, ben 
den kaçmadığmı duyayım •. 

Bu ıözü dinledi, kaçmadı, çe -
ltiı ti" ille ı ... 

Tam bu eınada kapı açıldı .. 
Hametçi çay getiriyordu. 
Nazif fena halde kızdı .. Bedia 

ltUUnıaedi. 
~ kız, tepıiyi maaanın üzerine 
ll'akırken, Nazif: 

...; ~uyunınu~, dedi, hali bilet -.... , 
d ~ ~nün zevki kaçmıfh. lkiıi 

e inkıean hayale uğramıtlardı. 

diyorsunuz. 
-Neden?. Arkasından ilendiın. 
- Çünkü ben giyim hususun- 5- LAFZI: Sözde 

da ıizin talebenizim. Bu adamlar sözde erkek! 
- Anlamadım. 6 - LAOBALI: Yılı9ık, aenli 
- Öyle ya, bana giyinmek benli olmak. 

zevkini ıiz verdiniz ve giyinmeyi 1 Bu adam amma yılı~ık şeydir 
siz ağrettiniz. Derıinizden iıtifa · ' ha! .. 
de etmesini bildim. Ne mutlu ha- Kendisile senli benli konuşu -
na. Gidiyor muyuz?. ruz. 

- Gidiyoruz. 7- LAZIM: Gerek 
Gidiyorlardı. Nazif de, bir an Bu akşam eve öteberi almak ge-

enel baloya gidip Bediayla dan · rek. 
ıetmek için can atıyordu. Onu 8 _ LEH: lyiliiinde ondan ya-
kollarınm araıında sıkacağını dü • ııa ' 

tündükçe çıldırıyordu. Bir saat boyuna ondan yana 
• • • 

Baloya girdikleri zaman on biri 
geçmişti. 

Bir iki tur danaettilcr. 
Bir müzik f aıılaıı esnaamda, 

Nazif sordu: 
- Şimdi bir yemek yiyece~b 

delil :mi? .• Supe etmemiz lazım. 
Bedia, Nazife tath tatlı baktı: 
- I:aiım, dedi. 
- Haydi oturalım. · 
- Hayır, oturmıyalım. 
- Ya ne yapalım. 
- Beni başka bir yere götürü-

nüz, burası çok kalabalık. 
- Nereye gidelim?. 
- Ne bileyim, mesela barlar -

dan birine gidelim. Orada yemek 
yiyelim .. Çünkü bir daha bara sit
memize imkan yok. 

- Neden olmasın, istediğiniz 
bir gece gideriz. 

- Hayır, gidemem .. Bu gece, 
yalnız bu gecelik. Biraz yaramaz
lık etmek içimden geliyor .. Yalnız 
bu gecelik ... 

Nazif güldü: 
- Bu gecelik demeyin.. Sizin 

her gece ve her zaman eğlenmek 
hakkınız ... 

Mırıldandı: 
- Böyle kötü naıihatler ver -

meyiniz .• Hem haydi çabuk gide • 
cekıek gidelim, yokıa cayarım, e· 
ve giderim. 

- Sakın ha! .. Haydi çıkalım. 
( Devamı var) 

.........-............. mıın..__._,.....,. ____ ,._ır•-•ı u-ı.ı 

lnhisarlardaki Amerlk•h 
mUtehasaıslar 

inhisarlar idarelerinin ıslahı iş • 
lerile uğra,maları için çalırılan 

Amerikalr mütehasaıılar tetkikle· 
rine devam etmektedirler. Müte -
haıııılar on gilne kadar buradaki 
itlerini bitirecekler ve Samıuna 

giderek oradaki tütün f abrikasmı 
göreceklerdir. Heyet oradan An • 
karaya gidecek, o civardaki kaya 
tuzu madenini Kezecek, ıonra iz -
mire ıeçecektir. Mütehaaııılar İz· 
mirde de tütün fabrikuını ve Çam 
altı mahallesini gezeceklerdir. 

söyladim amma rey alamadı. 
Onun için sordular ben de kötü

liıijünden değil, iyiliğiade söyle.,. 
aim. 

9- LEHÇE: Ağız 
Şer~f Bey çıtak ağzilc çok güzel 

konuşur. 

10- LETAFET: Güzellik, se • 
vimlilik, cana yakmlık, tatlı. 

Güzel bir manzara, sevimli bir 
adam. 
Şu kızın gözleri ne kadar cana 

yakın. 

Sen ne kadar tatlı konuşuyor -
sun? 

11 - LEVHA: Tablo 
Bu tablolar çok güzel ~cylerdir. 
12-LEYLI: Yatı 
Oğlumu bu sene yat ımektebin~ 

vereceğim. 

13 - LIY AKA T: Değerlilik 
İmtihanda dağeri olan geçer. 
14- LÜGAT: Söz 
Bu on dört sözün karşılığını siz 

de bulunuz. 
,.. .. 11111 1 - ,.. ..... , ... 11•11111••--

lstanbUI Ticaret mıntakası 
kongresi 

latanbul Ticaret mıntakaıı kon· 
gresi nisanın ilk haftasında lstan
bulda toplanacaktır. 

Kongreye 1.tanbul Ticaret 
mrntakasına dahil olan bütün tica 
ret odalarının murahhasları ittirak 
edecektir. 

Kongrede ıörütülecek meıelc • 
ler teıpit edilmit ye muhtelif ra • 
porlarda hazırlanmıttır. Raporlar 
geçen ıeneki konırede Yerilen bir 
karar üzerine konıreden evel mu • 
rahhaslara daiılmak için tabed~l
meie bqlanmıttır. 

ilk rapor Hakkı Nezihi Beyin o· 
lup tabı bitmittir. Ve dün Ticatt>l 
Odaları murahhaslarına gönderil • 
mittir. 

Vlllyet maiyet memurlu§u 

lıtanbul vilayet maiyet memur· 
luğuna hukuk fakültesi mezunla • 
rında Sadettin Kamil Be7 tayin e
dilmittir. 

Onuncu listenin karşılıkları 
Mehmet rturettln Beyin 1 lstikHU lisesinden (Mü· Ze-

bulduju kartıhklar Mu· nl) Beylerin buldukları 
Kabahat - Suç karşıhklar 

Kabiliyet - yatıklrk, yatkınlık 

Kabul - Alma, benimseyişt be-
ğenme 

Kabir - Gor, mezar, çukur 
Bir ayağı çukurda 
Kader - Alın yazısı 

Kadir - Değer 

Kadit - Kuru, arık, kuq~az 
K·. cile - Bölük, dizi, kalaba, 

Kervan 
Kafiye - Ayak 
Kaide - Kural, temel 
Ki.inat - Acun (ajun) 
Kamuı - Söz bitiği 
Kanun-Yaıa 

Kadıköy lisesi hocalar1 nın 
bulduklar1 k•rtıhklar 

Kabahat - Suç 
Suçlu cezasını bulur. 
Kabiliyet - Yatgmlık 
Bu işte doğrusu çok yatgınlık 

gösterdi. 
Kabul - Benimseme, alma 
Verdiğiniz işi benimsedim. 
Kabir - Gör, ıln (Cenup vila -

yetlerinde kulJanılır.) 
Kader-Yazı 
Ne yapalım, yazına küs! 
Kadır - Değer 

Gördüğün iyiliğin değerini bil 
Kadit - Kemik, sümük (cenup 

türkçe::ıi) 
Zavallı adam kemik kesilmiş. 
Kafile - Sürü 
Sürüye ben de katıldım. 
Kafiye - Ayak 
Bu maninin ayaklan o kadar 

uygun düşmemiş. 
Kaide - Kural (Divanı IUga

tüttürkten) oturak, yol 
Kainat - Varlık 
Ey varlığı var eden ulu Tanrım 

bu gece, 
Işıkların yanmıyor, gök yüzün -

da keyfimce ..• 
Kamus - Sözbilik 

Bu kelimenin karşılığım sözbilik -
te bulamadım. 

Kanun - Yasa, tüzük 
(Timurun tüzükler adlı kitabı) 

Jhda - Yaratmak, varetmek 
(San'atta yaratış aranır) 

lem al - K11altma, ufaltma, kı-
Sl!f 

( ilu yasa kısaltılmı~ıtr) 
icra-Yapı~ 
Buyn1k doğuya yakın yapıldL 

İçtihat - Düt ün üş 
Mahmut Gazncvi dinde düsünü-

~u yasak etmiştir. 
idare - Çevirme, döndürme 

Bunu yalnız o döndürebilir 
lddia - Direıune 

AH sözünde direndi. 

İdman - Alı,ma 

idrak - Ermek 
Senin buna aklın ermez 

ihale - Üzerine bırakma 
lhdaı - Ortaya koyma 
ihraz-Alma 
Kabahat - Suç 
Bunda benim suçum ne'! 
Kabiliyet - Bqarma gücil 
Bu zorluğu onun başarma gü • 

elinden umarım. 
Kabul - Almak 
Kabir - Kurgan 

Çalap kurgan sıkıntısı göstenne-
sin 

Kader - Alın yazısı 
Bu benim alnımın yazı ·ıynuş 
Kadit - Kemik 

Kafile - Sürü 
Haçlılar sürü sürü .n.ııauomuau 

geçmişlerdi. 

Kafiye - Uyuk 
Bu uyuklar tam değil 

Kaide-Türe 

Ki.inat - Varlıklar 

Kamus - Laflık, Söz derleği 

Aç ta, (söz derleğine) laflığa 

bak! 
Kanun-Yasa 
Yasa böyle buyurur. 

Kibua - Fena, aıkmtılı düt 
Gece sıkıntılı bir düş gördüm 

........................................................................................... 
DUyunu umumiye binasında 

bir Kollej yapllacak 

Düyunu umumiye binasının Ma
arife devri hakkınd.ıci vekiller he
yeti kararı dün vilayete teblii edil 
mittir. 

Vilayet bu kararı yakında infaz 
edecek ve halen defterdarlık em -
rinde bulunan bina maarif idare
ı.ine teslim edilecektir. Binada e· 
velce yazdıiımız gibi bir kollej tc
tis olunacaktır . 

Onlar yapıyor, biz haz.r· 
hkla metıulUz! 

Bulgar hükumeti Varnanın Ka· 
radenizde en güzel bir eilence ma 
hali olmaıını ve Varnaya ıeyyah
ların celbini temin için her se:ıe 

Varnada bir ıerai açmıya karar 
vermiıtir. ilk sergi bu sene zirai 
maddelere dair olacaktır. Bu ıer· 

Hudut h•rlclndekl Yunan 
tebaasına dair 

Yunan hükumeti hudut haricin· 
de bulunan Yunan tabeasi hakkın 
da bir istatistik ne§retmİ§tir. Bu ıa 
tatistiğe göre muhtelif memleket· 
lerde yarım milyona yakm Yunan 
tabeaıı vardır. 

Bunlar içinde 213 bin Rusyada 
ve 166 bin Türkiyede ve 37 bin de 
Fransada yaıamaktadırlar. 

Kaymakamlar ve varidat 

Bütün kaymakamların, bir ay 
zarfındaki varidata ait müfredat 
cetvellerini müteakip ayın aonuna 
kadar göndermeleri mecburi oldu 
ğu halde bazı kaymakamların mu 
ayyen vakitler geçtiği halde hala 
göndermedikleri anlatılmış ve da· 
biliye vekaletinden dün vilayet ve 
belediyeye bir tamim gelmiıtir. 
Bu tamimde varidat müfredat Cet gide Bulıariıtanın bütün zirai 

maddeleri teıhir edilecek ve aey • vellerinin silratle ıönderilmeıi ve 
yahlara da kolaylık göılerilecek - buna dikkat etmiyenlerin cezalan· 
t . dırılacakları bildirilmittir. ır. 

lıtanbul Ticaret Odaıı seyyahla 
rın lıtanbula daha f azl.a gelınesi 
için ne yapmak lazım geldiği hak
kında tetkikata batlamıftır. T et -
kikat ikmal edildikten sonra Tu -
rina ~lüp ile aöriifüleçek ve tatbi -
kata ilece • 

Rıhtım hissedarları 

Rıhtım ıirketi hiıaedarlar umu
mi heyeti yakında toplanacaktır. 
Bu toplanmada tirketin murahlıu 
iLZaaı M. Vivier dün ıehrimize ıel· 
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Sahnemizde Yirmi beş Yıl 
San'atkir Behzad'ın Hayatı 

Biri Ahmet Mitat Efendiye, ötekisi Apturrahman 
Şeref Beye ait iki hikaye 

- 31 Mart akşamı yapılacak olan jübilesi münasebetile -
Darillbı?(la.} i s::ı ıı'atkarlıırıııdan Beh:1.at 

Ur~ in !l<ıhıtr.} t• inil abıııın ~ lrml be~lncl ~ ıt

düniımn ml1ıtn!l('bdlle SJ Mart nk~anıı Tt·pe

ba51 ti.' utru unda bir jılbllc \"l'rile<>l'ğini ;\az-

lardı ... Nazır da onları kemali sü • 

lu1netle dinlemiş, nihayet ayağ:?. 

kalkmış, hademesine seslenerek 
mıııtık. D:ırülbeılıni m ecmua"• o gün lntl5ar kaloıı.larını t ' t · t ' 

• :r ge ır mış ı, genç res -
edece!. olan kırkıııt•ı ısa~ ısnıı Behzat J\(>yin 

kahı isimli eserdeki ivaz ağa rolün 
den imtihan verip muvaffak ola • 
rak girdi. Fakat umumi harp ilan 
edildiği için askere alındı, Çanak
kaleye gitti, flamacılık yaparken 
kolundan yaralandı. Döndü, gel • 
di. İyiletince Darülbedayie devam 
etmiye batladı. Evelec Halit Ziya 
Beyin "Füruzan,, isimli piyesinde, 
sonra Hüseyin Suat ve Münir Ni • 
gar Beylerin "Kayseri gülleri,, i
simli eserlerinde rol aldL "Kayse
ri gülleri,, ndeki Bodos ağa rolü 
Bchzadın şöhret bulmasına sebep 
oldu. 

ııamma tuh;ol~ e tml:ttir. Bu !!.a)·ıda ~ı. Kı•mal t:amlar nazırın bu halini görünce 
Be~ ıiı "Bı·h:t.aı·ın ha)·atı., ıııımıı bir ınakale!>i ı fevkalade memnuniyet izhar etmiş 
\ardır. A,:ığıdııkl !4atırları bu maknlı•df'n lcr .. k ' A d h Ş f B , çun ı p urra man ere !!· 
ıılı~ orıl7.: ı 

Mehmet Behzat 1891 yılında i 
Bursada doğdu. Babası eski gazete 
cılt.-rden Halil Haki Beydir. lstan·· 
buıda Mercan idadisinde, sonra 
güzel sanatlar mektebinde okudu. 
Mc~rutiyetin ilanından bir gün e
ve! ( 1908) Yakacıkta ressam Mu
azzc z Beyin oğlunun sünnet dü -
gününde ressam Muazzez, tbnirr~ 
fik Ahmet Nuri, Rıza Tevfik, Baha 
ve IleylerbeyJi Fuat Beylerin ifti · 
rak ettikleri orta oyununda kavuk 

1 lu arkasında fener tafıyan figüran 
rolile sahne hayatına girdi. Meş · 
rutiyetin ilanından sonra tefek • 
kül eden "Sahnei heves isimli ti-,, 
yatro heyetinde oynadı. 

Bu amatörlerden mürekkep he
yet, Şehzade başında şimdiki Mil
li gİncmanın olduğu yerde işe baş · 
lamıştı. Değerli Türk gençlerinden 
müte~ckkil bu heveskar heyetin i· 
çinC:c komik Naşit Bey de bulunu
yordu. lık temsil ettikleri eser. 
"Beyimin tiyatroya merakı,, adlı 
bir komedidir. Fakat "Sahnei he
ves,. trupu henüz faaliyete hatlar· 
ken tiyatro binasının tamiri elzem 
görüldü. Bur.un üzerine bir müd · 
det için yersiz yurtsuz kalan he -
yet Beykozda muharrir Ahmet Mi:. 
hat Efendinin himayesinde "Bey -
koz ittihat ve teavün Cemiyeti 

" namına "Beyimin tiyatroya mera-

Behzat Azarya plyealnde 

yin cezri hareket edeceği zannına 

dü9mütlerdi ... Halbaki nazır kaloş 
)arını giydi oda kapısından çıkar· 
ken "Hamdi Bey nasıl İsterse, öy
le yapar!,, demit ve gitmitti .. 

•• J(. 

Behzat, o zamandanberi on do • 

kuz senedir aradaki bazı fasılalar 

müstesna, Darülbedayidedir. Da • 

rülbedayiden ayrıldığı sıralarda 

zaman zaman"Yeni sahne,, "Türk 

tiyatrosu,, , "Milli sahne,, isimli t~ 

şekküllerde çalışmıtlır. 

' Behzat, Molyerden dilimize çev 
rilmiş olan komedilerin temsilinde 
büyük rollerde bilhassa büyük mu 
vaff akıyet kazanmıştır. Bunlardan 
ba~ka Ştrindberg'in eserinden Er· 
tuğrul Muhsin Beyin dilimize nak· 
Jeti iği "Cehennem,, piyesindeki 
''lmam,, rolünü ibda etmiftir. Beh 
zadın bunlardan başka !Öhret ve 
muvaff akıyetini temin eden birçok 
mühim rolleri vardır. Bilhassa kom 

Bu küçük hadise iki meslek gü • pozisyon rollerinde muvaffakıy~ • 
den Behzada; taassup ve dar zihni ı: büyüktür. 
yetin bizde kadını uzun müddet 

için sanayii nefiseden uzak yaşa -

tac~ }ını bir daha öğretmi~ti. 

Behzat, sanayii nefise mektebi

ne devam ediyordu. Nihayet bir 

k~~ haveskar arkada,ile "Sanayii 

nefise tiyatro heyeti,, ni teşkil et· 

ti. Şehzade ba,ında Letafet apar-

tımanı karşısındaki "Osman ağa,, 

tiyatrosunda "Ancelo Mari Piyer,, 

isimli terceme bir piyes oynadılar. 

Sıhhl konf<ranslar 

Beyoğlu Metrutiyet Caddesi, 42 
YMCA salonunda Sihhat Hafta11 
münasebetile beş mühim konfe • 
rans verilecektir. Konferanslar sa· 
at 19 da başlıyacaktır. 

Mart 23, Perşembe - Dı:-. She-
pard tarafından "Maneviyatın 

sihhat üzerine tesiri,,. 

Mart 25, Cı:.marte!i - Mr. Kri· 
der tarafından filmle "Hazım ci · 

22 Mart 1933 

Dün ilkbaharın ilk 
Nevruzdu •• •• gunu, • 

yanı 

Dtla IJ'aa aefaretlndekl m•r-lmdea bir ..ı.ae 

Dün ilkbaharın ilk günü, yanı Merasimde İran milli marşı ile 
Nevruzdu. Bu münasebetle şehri- istiklal marşı çalınmış, müteaki .. 
mizdeki Acemler dükkanlarını ka ben lran ceneral konsolosu Es'a • 
panuılardır. 

lran sefaretinde ayrıca merasim 

yapılmıt ve bu merasimde birçok 

lraniler hazır bulunmutlardır. 

dullah Han Behnam bir nutuk söy 
lemif, İran ve Türk dostluğundan 
bahsetmittir. Merasim hazır bulu· 
nanlara Nevruziye ikramile niha • 
Yet bulmuf tur. 

Güzel Rum kızı 
Parasına 

Aleksandra tama ederek 
Nusret Beyin kokainden 1 

ölmesine sebep mi olmuş? 

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

Ankara ağır ceza mahkemesin • 

de Avunduk zadelerden Nusret 

Jki gözü kör karısını 
nehire atmış 

Ceyhanda Canbak mahallesindo 
Beye kokain çektirerek ölümüne Arap Ali namında biri, parasına 
sebebiyet vermekten maznun Alek tamaan evlendiği ihtiyar ve iki g :; 

sandra adındaki kızın muhakeme· zü görmez karısını parası olmadığı 
•İne bakılmıttır. nı anlayınca götürüp Ceyhan neb • 

Aleksandra yirmi yirmi l:jeş yaş rinc Glm., .... Ali kaçmıflır, aran • 
larında oldukça güzel bir Runı kı· maktadır. ltr 
zıdır. Aleksandra Merkez Barında 1 
konsomasyoncu olarak çalışırmış. Bir köy muhtarı öldürüldü e 

Bir gece Nusret Beyle tanıımış. Tavşanlıda Kör ağaç köyü muh 

Nusret Beyin hoıuna 2itm.iıı ve bir tarı Hacı Hüsam köy odasından e· 

gün de Öksüzçe mahallesinC:le bir vine giderken mavzer kurşunile öl .. 

evde bulunmutlar eğlenmitler. dürülmüştür. 

Bundan bir kaç gün sonra da bar· Adli tahkikat neticesinde vak'a-
da bu it olmu!. 

Alekaandra diyor ki: 
nın failleri yakalanmıftır. Cinaye 

tin para teklifi auretile bir teşvik 

eseri olduğu anlatılmaktadır. 

tı 

kı , , komedisini oynadı. Lakin gari 
bi şu ki; komedinin mevzuunu teş 
kil eden eser provası, aktörlerin 
şaşırması ve saire gibi tiyatronun 
iç yüzünü karikatürize eden sah
neler, seyirciler üzerinde aksi b:r 
tesir bırakmıf, perde kapanır ka • 
panmaz Ahmet Mithat Efendi mer 
hu.m, sahneye koşarak reaaam Mu. 
azzez Beye sakalı titriyerek hid • 
detli hiddetli: 

Hasılat yapamadılar, sahneyi tef • 

riş için Behzadın evden getirmiş 

olduğu halılar ve sair eşya tiyatro

da rehin kaldı. Heyet te dağıldı. 

- Ben ona kokain vermedim za

ten onunla muaref~m bu kadar ile

r~ değildi. Arkada§ı Bektll! Efendi Bor hususi muhasebe 
memurluğu hazı, sineklerden korunma, Edi • ona kokain vermif o da bana kok· 

son'un hayatı.,, lıyalım çok zevkli oluyor diye ıs
Mart 27, Pazartesi - Dr. Ha· rar etli ben olmaz diyince iki de müfetişi Hacı Hüsnü Bey tarafın· 

BOR (V AKIT) - Mülkiye ba! 

(- A oğlum, beni rezil ettiniz! 
insaf yok mu sizde!! Oyunu pro· 
va etmec.len, ezberlemeden hiç. 
halk önüne çıkılır mı? .. Beni mah 
vettiniz ! !..) demiş vaziyeti ve ko
medinin anlaşılamadığını kavrıyan 
geııçler, Mithat Efendiye izahat 
vermişler, ikna etmişler. Mithnl 
Efendi de perde önüne çıkarak bu 
yolda halka bir konferans vermiş, 

1şin iç yüzünü anlatmıf. Halk ta bu 
izahattan 5onra komediye gülmü~ .. 

"Sahnei haves,, , "31,, mart ha· 
disesi üzerine faaliyetine nihaye! 

l~te: bu ara hariciye nezaretinin de

laletile Behzadın da bulunduğu 

dört kişilik bir talebe grupu, ltal· 

yaya elektrik mühendisliği tahsil 

için gönderildi. Roma sefiri Hak

kı Paşa vaııtasile "T oskana,, elek· 

trik fabrikalarına yerleştirilecek • 
lerdi. 

F ak~t ~talyada amelenin yaptığ ı J 

umumı hır grev hasebile buna im 

kim haııl olamadı. Behzat, iki ay 

kadar Romada ve Napolide tiyat • 

roları gezdi, nihayet lstanbula döı1 
du. 

vermiştir. Behzat sanayii nefisey~ Burada hef sene zaman zaman 
devam ediyordu. Bir gün, hep er- teşekkül edip kısa bir müd
kek modeli kartısında çalışmak • det içinde batan, dağılan muhtelif 
tan bıkan talebeler, müdürü Ham· tiyatro heyetlerine girdi, bu heyet 
di Beyden kadın model istemişler lerJe Anadolu turnesine çıktı, 1912 
mumaileyh te menfi cevap vermiş de gönüllü asker olarak Balkan 1 

ti. Bunun üzerine ressam Ruhi mer muharebesine iştirak etti. Nihayet 
hum, Çallı lbrahim, Hikmet Bey · 1914 te lstanbulda Darülbedayi le 

lerle Behzattan teşekkül eden bir şekkül etti. Buraya talebe olarak 
muraLbı laeyeti maarif nazırı Ap müracaat eden 165 genç arasında. 
,.,_ban 'ereF Bey merhumun Behzat Bey de vardı. Behzat bura· 
J-,uzuruna çıkmıftı. Uzun uzadıya ya Molyerden Ahmet Vefik Paşa
dert yanmışlar, !İkiyette bulunmuş 1 nın adapete etmit olduğu Zor Ni-

san Kenan Bey tarafından "Ma • d hk k ~'rt 
tokat vurdu. Sonra çektik kokaini. an yapılan teftiş ve ta i at ne· saj ve ziya ile tedavi,,. ~an 
Fakat o çok fena olmuştu. Ben Bek ticesinde kazamız muhasebei hu· 

Mart 28, Salı - Prof. Dr. Ke • İttıı 
taşa bunu doktora götürelim de • ıuıiye memuru Rasim ve tahıildaı· t· mal Cenap Bey tarafından "Natu· ı 

ı dim. Dı•arı çıktık bir otomobile ları Hamdi, Eşref Efendilerin 1771 ' ra'nın savaşları ve zafer vasıtn a- "S' )~ 
rı. 11 

Mart 29, Çarşamba - :Jr. Ce
vat Zekai Bey tarafından "Fikir 
yorgunluğu ve koruma çareleri,,. 

MODA 

Gözleri örtmek için kullanılan 
ince tüllere son günlerde yeni bir 
şekil veribni9tir~ Resimde görül • 
düğü gibi bat lığın her tarafından 
sarkan, ve gözlerin üstüne düşen, 
etrafa yayılan bu tüller, zarif bir 
süs te te9kil etmektedir. 

bindik Bektaf bizi kendi evine gö- numaralı kanun mucibince vazife- d" 
türdü, Nusret kendini bilmiyordu. terine nihayet verilmiştir. Muhase- ijl 

'lir Onu yatağa yatırdı beni başka o· bei huıuıiye memurluğuna memle- d' 
daya götürdü ben bağırdım. Tek· ketimizin münevver gençlerindeıı 1

' 

rnr bizi otomobile bindirdi Saba • Belediye katibi Abdullah Naci BeY 

ha kadar kırlarda gezdirdi. Ben tayin edilmiştir. Abdullah Beye ye 

Nusret çok fena oluyor bir dokto· ni vazifelerinde muvaffakiyetlct 

ra götürelim dedikçe o: "- Sen temenni ederiz. 

bilmezsin o benim arkadaşımdır, .. - - ·----··-·- - ••••• ilfl 

her zaman böyle olur.,, diye bir çok zevkli oluyor dediğini söyledi· 

türlü bizi bırakmadı. Aleksandra şahitlerin yalan söyle• 

Sonra sabaha brtı onun da ak· oiklerini söyledi ve bunlardan bit 

lı batına geldi bir doktora gittik tanesini de yirmi lirasını çalmak• 

· doktor bizi hastahaneye götürdü la itham etti ve lstanbuldan ken· 

ama İf i9ten geçmişti.,, disini çok para kazanacaksın diyf 

Beklaf Efendi de bunun aksini 1 getirdikleri halde burada hiç ka' 

iddia et~ektedi~. Dinlenen 9ahit · ., bahati olmıyan bir felakete uğra : ı,ll 
lerden hır tanesı Alekaandranın Is dığını yana yakıla anlatmağa ç• )'l)ı 
tanbuldan geldiği zaman kendi e • ı lHtı. b\aJ .. 

. d d w "H 'l .. vın e otur ugunu ve onu ero • . .. . ..a Sİlı 1 
· k il k .. d " w .. .. d' w Muhakeme yemden gosterılen r 1 ın,, u anır en gor ugunu, ıger . . . . . . . _,. lt'l'c 
bir tahit te merhum Nuıretin bir hıtlerı dınlemek ıçın ayın yumı r 
gün kendisine kokain kullanmak disine kaldı. 
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İki Mektuba Cevap 
··----· .. ·············································· 

Güreşmiye hazırım! 
Dinarlı Melımet pelılivan cevap veriyor 
Eskişehirde, merhum Kızılcık

lı Mahmut pehlivanın ailesi men
faatine tertip edilen güreşlere, Di 
narlı Melimet pehlivanın iştirak 
etmediğine dair Eskişehirden ga
zetemize gönderilen mektupla -
ı·ı evvelce neşretmiştik. Dinarlı 
Mehmet pehlivandan dün şu ce -
Vahı aldık, memnuniyetle derce -
diyoruz: 

"8 mart 933 tarih ve 5446 sa • 
Ydı ve 11 mart 933 tarihli muhte • 
teın Yakıt gazeteıinin spor sütun

~Mrd• XuıJcıklı •alamut lçha 
t..tip eclllea stb'etlerde [ l·Slııema 
-.ıan.ı v• stlret m6te9ebbbl iamall 
~ 2 • bak•m eeıaı. s. ha 

BGleymaa · Beyler ) 

ltrmda C. H. ve M. Ş. imzalari • 

rım. Pehlivanlık kaçmakla ve en· 

trika ile değil güreşmekle elde e· 

dilir. Sporculuğun tam şuurile 

her zaman hareket etmiş bir peh· 

livamm. Sporculuk mefhumu ile 

kabili telif olmıyan bu gibi ma -

nasız hareketlere şimdiye kadar 

hiçbir vesileyle tevessül etmedim. 

Merhum Mahmut Yusuf hakkın -

daki ne§riyata gelince: Senelerce 

Türkün kudret ve kuvvetini şerefi· 

le cihana tanıtmış olan aziz ö-

lüyü her zaman takdir ve hürmet

le yadederim. Merhumun aile ve 

yavruları şerefine her yerde ve 

her şahısla yapılacak (Serbest) 

güretlere hazır olduğumu muhte

rem gazetenizin ayni sütununda 

ilanını rica eder ve bilvesile ulu 

saygılarımı sunarım efendim. 

Karacabeydeı Dinarlı 
Mehmet pehllvaa 

Tayyarecilik 
İngilterede Darülfünun 
talebesi nasıl yetişiyor ? 

lngilizlerin bilhassa Kemnriç 
v~' Ob'f olif " lfarülfüVlunfarıifda 

VAKiT 

Kış sporları etrafında 
Atletizm antrenörile bir mülikat 
Kış sporları faaliyeti dolayısile 

Uludağa yapılan bir kaç seyahat 
hakkında bir çok yazılar yazıldı, 
bir çok .dedikodular yapıldı. Bir 

1 
çok tehlıkelerden bahsedildi. Bun
ların henüz doğma devresinde bu· 
lunan kış sporları fikrini sarsma • 
sından korkulabilirdi. Seyahate 
iştirak edenlerin ancak tecrübe -
sizlik neticesi bazı güçlüklere ras
geldikleri anlaşılıyordu. Bu seya -
hat ve neticeleri hakkında alaka -
darları tenvir edecek yegane aa • 
lahiyet ve tecrübe sahibi zat ise 
atletizm antrenörü Her Abraham 
idi. Bu itibarla Bursadan sonra 
Ankara ya giden Abraham Efen· 
dinin dönmesini bekliyordum. Gel 
di, ben de derhal fırsattan istifa· 
de ederek kendisile etraflı surette 
konuttum. 

Her Abraham şimdi hükiimete 
verilmek üzere bir rapor hazırla
makla meşgul olduğunu bunu biti· 
rince Uludağı bütün teferrüatile 
"VAKiT,, e anlatacağını vadet· 
tikten sonra umumi olarak bazı 
şeyler söyledi. Seyahat umumiyet 
itibarile iyi olmut, Bursa belediye 
reisile Halkevi bir çok yardımlar 
yapmışlardır. Bursada Halkevinin 
himayesinde bir ski klübü kurul • 
maktadU. Bü klüf)e &ütün Buna 
memat".fan-v~rençfıeH'Ya2:ılmakta· 
dırlar. 

' . 
Son aeyahatta Uludat'da ~ekUen realmler [ Yakanda antreadr 
2500 metrede.:; Altta .. tda Galataaaraylı Bekir ve Şefik Beyler] 

olduğunu, esasen kışın en tiddetli \ rah3m bu seyahatte bilhassa Ga • 
zamanında eğlenceden ziyade tet · 
kik için seyahate çıkan bir heyet 
içinde ya§lı kimseler de bulundu· 
ğu takdirde hareketlerin biraz 
gev,ek olmasının tabii olacağı • 
nı, her ıeyin tedbirsizlikten ileri 
geleceğini, Uludağda kı, sporu 
yapılmaması, sahaların, yolların 

i,aretlenmemi' olması dolayısile 
uf ak tef ek ~iklikle:l"in ve hadi -
seferin tiki.yete haklı bir nebep 
teşkil edemiyeceğini söyledi. 

latasaraylı Bekir ve Şefik Beyle -
rin gösterdiği cesareti büyük bir 
takdirle kartılamaktadır. 

•• 1 
e Eıkitehirden yazılan mektupla-

ıporun nasıl dev adrmlarila yürü_

düğünü hepimiz biliriz. Bu darül -

fünunlarda §imdi diğer sporlar gi · 

bi tayyareciliğe de fevkalide e-

Her Abrahama bu seyahatte 
bahsedilen tehlikeler dair fikrini 
de sordum: 

Heyet bu son seyahatinde ha -
vaların tipili oLmasından ve he -
yet azasının müptedi bulunmasın· 
dan dolayı ancak (2500) metre 
yüksekliğe çıkabilmiştir. Her Ah-

Abraham Efendinin temin et
mek istediği şeylerden birisi de 
bayramlarda, tatillerde İstanbul • 
dan ve diğer vilflyetlerden sporcu 
kafilelerinin Uludağa seyahatler 
tertip etmesidir. Kendisi atletleri 
yazın yaza mahıus müıabakalar 
kışın da kış aporlarile çalıştırma • 
nın büyük faydalar temin edeceği
ni ve bu suretle hareket ettikleri 
için Finlandiya atletlerinin clün • 
yanın en mukavim atletleri haline 
geldiklerini işaret etmektedir. 

l'J okudum. Kısa bir seyahatten 

'OJlta Eıkiıehire gelmittim. Park 

•iııemasında bir kaç akJam güreş
tikten sonra bir gecelik hasılatı -

ltıı.zı merhum Kızılcıklı Mahmut 

~hlivarun aile ve yavrularına te

herrü ederek mesleğimizin bu Ulu 

hemmiyet verilmektedir. Havacı· 

lık faaliyeti bilhassa Kembriç da· 
rülfünununda fevkalade dikkatle 

kartılanacak vaziyettedir. Yirmi 
be~er talebeden mürekkep mille -

0Iüıünün ruhunu taziz etmeği dü· addit filolar ve takımlar vardır. 
tiinmüttüm. Arzumun husulü için 

~l"aa komiseri Faruk Şükrü Be • 

>'iaı tııvassutlarını rica ettim. Bir 
~~" t' 'd l .. .. k IA 

9 J e ı ı arey e corutme azım -

.. hldiğini söyledi, ve kanaatine na 

.. ~'1-an bu gibi tahıi menfaatlerin 

~lalini k}üp nizamnameıine uy • 

r ~ olmıyacağını da ili.ve etmit· 
\i s k b b . . b" · onra ur an ayramı ıçın u· 

>'\ile bir güret tertibi hakkındaki 
d\iıüncelerini etraflıca anlattı. Bu 

"-tetle mülakatımız neticelen • 

di, Bu an için gürei yapılamıyaca· 
•ıııı anlıyarak m~mleketim olan 

~l"acabeye geldim, ve elyevm Ka 

"\\tacabeyde bulunuyorum. 

"-. ~ıkitehirde yapılacak güretler 
'"ltkında bana hiçbir suretle da • 
~~ti mutazammın telgraf ve 
~.~ktup gelmemittir. Bu husuıta • 

Bu sene ordugah talimlerine yüz
den fazla talebe ittirak etmit ve 
her talebe vasati on saat uçmuf · 
tur. Bu filolar, talebeden mükem-

1 lletriyat tamamile hakikatten 

ll~ır. Bu ciheti her hususta is • 

~ta muktedirim. Ben Eskitehir • 
~il kaçmadım ve kaçmak da ' 

~hlivanlığın tiarından değildir. 
l Eaa.aen bu hisle mütehaııiı o • 

' 11 bir pehlivan orada bir güret i 
t'l)dmuı hakkında tetebbüsatta 
~~lıaıımaz. Benimle güreımek i • 
~ her kim davet edilmitse bili 

~cliitart (Serbeıt) güreşe hazıw 

mel yetittirilmit olmak fartile se • 
nede {50) pilot yetittirmektedir. 
Bunların bir kısmının kendilerine 
mahsus tayyareleri vardır. 

Talebenin nazari ve ameli ça -
lııması eınasında alınını§ iki fo • 
toırafını takdim ediyoruz. 

Bahsedilen tehlikelerin yanlış 
akisler bırakmasından müteessir 

Kara gümrük 

Vaziyeti. yeniden 
kuvvetlendiriyor 

Geçenlerde ittifaka bağlı olmı • 
yan klüplerjn en ileri gelenlerin • 
den Karagümrük İdman yurdu • 
nun kısa bir tatilden sonra tekrar 
çalışmıya ve çalıştırılmıya başlan
dığını yazmıttık. 

Öğrendiğimize göre bu sene 
Karagümrüklüler hatrı sayılır bir 
buhran geçirmişlerdir. Bunun se -
bebi çok basittir: Bu klübün ileri 
oyuncularından bazıları nedense 
klüplarinden çıkarak başka takım
lara iltihak etmişlerdi. Bilhassa 
Karagümrüğü son parlak vaziye -
tine çıkaran Lütfü, Mahmut Ali, 
Cemal, Tevfik, lbrahim, Rıza ve 
Seyfi Beylerin klüpten kat'i ıu· 

rette cekildikleri söyleniyordu. 
Bu haberin doğru olduğu da şam
piyon takımın geç.en cUıma yaptığı 
maçta meydana çıkar gibi oldu. 
Eski şampiyonun bu maçı bire 
kartı 5 sayı gibi mühim ve inanıl • 
maz bir mağlubiyetle neticelen • 
mişti. 

Bir zamanlar Fener bahçeye be 
rabere kalacak derecede yüksel • 
miş olan takımlarının bu hali bü • 
tün Karagümrüklüleri haklı su • 
rette müteessir ediyordu. Şimdi 
memnuniyetle öğreniyoruz ki klüp 
lerinden ayrılan oyuncular tekrar 
yerlerine dönmeğe başlamı~lardir. 
Diğer taraftan umumi kaplanlıia 

Denizlide 
Senelik spor kongresi 

yapıldı 

DENiZLi - Yeni kurulmuf ol
masına rağmen gerek Denizli ve 
gerekse Milas ve sair klüplerle 
yaptığı maçlarda muvaffak olan 
Aydın spor klübü bu sene f eder as· 
yona dahil olmu,tur. Yaptığı se • 
nelik kongresi vali Beyin riyase -
tinde açıldı ve yapılan itlerle bir 
senelik rapor müttefikan kabul e· 
dilerek yeni heyet seçildi. Saha 
kısmının eksik cihetlerinin bitiril

mesi kararlaştırıldı. Gençliğin be
deni ve fikri inkişafına hizmet e -
den, bu yurda maddi ve manevi 

müzaharette bulunan fırka idare 
heyetine Halkevine teşekkür edil· 
di ve Yüce Gazimize, muhterem 

Başvekilimize ve Meclis reisi ile 
fırka umumi k5.tipliğir.e ve idman 
riyasetir..e tazim telgrafları çekil
mesi alkışlarla kabul edildi. 

getirilen Hüsnü Bey de mevcut 
oyuncuları yeti§tirmck için geceli 
gündüzlü çalı~maktadır. 

Karagümrük1ülerin t ekrar bir
leşmelerini ve geçen seneki za -
ferlerini tekrar ede::ek bir vaziye
t gelmelerini İt'tiyor ve bekliyoruz. 
Klüplerinden ehemmiyebiz se -
beplerle ayr1hm sporcuları. spor 
efkarı umumiyesi hiç bir zamar. 
alkışlamaz. 

z. 

R esmini gördliğiinilz bir lnglllz kızıdır. 
~mi Georglıı Ha~ caıll r. Bu kız altı ~a~ına l<a· 
d.ır Adl'ttı kötlirüm gibi biç yürllmU~ordu. 
Falmt spor " e_ bt•df'nl hareketler onun blrkao 
sene içinde bu kotllrUmlüğfınU taıwımcn gl
dermlı ve keıııllslnl bir :tamplyon olM'ak blr 
h:ıle gctlrıni::;tlr. 

Bu hafta yapılacak 
futobl maçları 

Bu cı-r-~ lig maclarında sıra 

Beykozla Beşikta,, Kasımpa,a ile 

(Lütfen sayıfayı ~evirlnlz) 



HarikuUide Aşk ve Macera Romanı 

Ka 
Uyandığı zaman Selma, ken · 

disini bir yatakta buldu. - Bu 
yatak kendi yatağı değildi - O · 
dada bol bir ışık vardı - Bu oda 
da kendi odası değildi - Parmak
lıklı olmakla beraber ç-eniş bir 
pencereden, mavi bir gök görü • 
nüyordu. 

Selma dirseğine dayanarak 
doğruldu. Bol güneş, mavi gök, o· 
danın güler yüzü genç kızın kalbi
nin sıkışmasına mani olamıyordu. 
Selma kalkmak istiyor, fakat a • 
ynkları henüz onu taşıyacak ıka -
dar kuvvetli değil. Yatağın kena
rına oturuyor, etrafına bakınıyor. 
Bu oda onun eski bir evde oldu 
ğunu gösteriyor. T vanlarda kaim 
ve eski kalaslar var. 

Geniş ve eski tahtadan yapıl _ 
mış olan eski zeminde kıy~etli 
halılar serili. Eşya, eski ü lupta 
f aknt çok kıymetli ve ağır. Oda -
mn için kamilen güllerle dolu ol· 
masa, heyeti umumiye biraz hü . 
zün verici olacak. Bu güllerin 
he~i de !kızıl. Tuhaf şey! Selma· 
nın en sevdiği çiçek kızıl güller· 
dir. Ve bu güller, henüz zayıf o· 
lan Selmaya harikulade ve bayıl
tıcı bir tesir yapıyor. 

Selma, kalkıyor, mütereddit a· 
dımlarla pencereye ilerliyor ve 
bakıyor. Karşısında sonsuz, laci -
vert ve şakin bir deniz var. Her 
tarafta derin bir sessizlik. 

Selma, demir parmakhklara 
tutunarak öylece bir müddet kalı
yor. Denizin temiz havası şimdi 
ona biraz huvvet vermiştir, dirj· 
liyor. Bulunduğu yer, bina, deniz· 
den çok yüksek bir kayalık üze -
rindedir. Bu kayalar, doğrudan 
doğruya denize dalıyor. Ve Selma, 
mahpus olduğunu anlıyor. Gözle 
rile aranıyor, hiçbir şey yok. Ne 
kayalıklar arasında bir adam, ne 
ufukta bir yelken. 

Bu aralık, Selma arkapnda bir 
kıpırdama duyuyor ve şi , etle ge
ri dönüyor. Kimse yok. Bununla 
berı:ıber, hafif bir duman, odanın 
ortasında bir genç kızın uzun sa
çı gibi salınıyor, sonra kaybolu _ 
yor. 

Selma ilerliyor. Hayret! Ken _ 
diıi pencereden bakarken, cara -
rengiz bir el masanın üzerine gü
müş bir çay takımı ıretirmif, hı -
rakmı9tır, sonra, kapıdan ~ıkar . 
ken cereyan olduğu için, tüten ça· 
ym dumanı odaya yayılmı§hr. 
Selma, bu kapıyı arıyor. Kabaran 

tf akleden .. fa • ... .... ~--sa:;._ 
yerleri henüz tamamile eski hali· 
ne gelmemiş olan bir perde gözü· 
ne çarpıyor. 

Çayın kolrnıu Selmanın iştiha· 
sını açıyor. Nefis bir çay takımı 

doğrusu. Elini uzabyDr, fakat tam 
çayı alacağı ırada çekiyor. Bu 
çayı buraya kim getirdi? Hangi 
esrarengiz el? Ya çayın içinde ze
hir varsa?. Düşmanları itim? Ne 
diye onu kaçırdılar ve ne diye hap 
sediyorfor?. 

Zavallr kız kollarını uzatarak 
haykırıyor: 

R . ' R . ' , - amız ... amız ... 

Ve insiyaki bir hareketle kapı
nın saldı olduğu perdeye doğru dö 
nüyor, ve ilerliyor. Her hnlde ka~ 
pıyı açacak, nerede olduğunu, 

kimlerin elinde olduğunu öğrene · 
cek. Lakin kapının ne tokmağı 

var, ne de anahtar deliği. İşte o 
zaman Selma !kendini kaybediyor 
ve kapıyı yumruklamıya başlıyor. 

Tam bu aralık, kapının altın· 
dan içeriye bir zarf uzatılıyor. 
Selma, iğilip zarfı alıyor. Üzerin
de kendi ismi vardır. Hırçın, çıp 

şu satırları okuyor: 

"Selma Hanım, 

"Haj ranlarmrzdan en snmimi
siyim. Hoş geldiniz d~ınekliğime 
müsaade etmenizi rica ederim.Sizi 
misafirim olnuya mecbur etmek i
çin l."ullandığım vasıtalardan do .. 
layı beni affetmenizi rica ederim. 
Bununla beraber, burada ikameti
niz esnasında duyacağınız ınem -
nuniyetie çektiğiniz zahmetleri u
nutacağmızr ümit ederim. Bilhas
sa benden çekinmemenizi rica e
derim, zira, size karşı olan hürmet 
ve hayranlığım sonsuzdur, ve, 
"Zincirli kadın,, m üçüncü perde -
sinde, kalbinizden kopup gelen 
sözleri, sizi donmuş bir surette Ye 
büyük biı· huşu içind~ dinliyen 
halka söyleyişinizi hiçbir vakit u
nutamıyacağım, ve san'at deham
zrn emsalsiz olduğuna inanıyo -
rum. Bu kadar hüyük bir artistin, 
aşk huzurunda emı:;alsiz bir ihti -
ras gösterccQğini zannediyorum. 
Bunun için sizin, asırlardanberi 
kadınların rüyalarında görüp ta -
hayyül ettikleri ve asırlardanberi 
tam ve mükemmel asık olarak ta
nrnmış ohmla karf)ılasmamz lU -
zımdı ... 

"D. J,, 

Haşiye - Kızıl gülleı e karşı o
lan muhabbetinizi bildiğimden en 
güzellerini seçmek için bütün bir 

~--:--:-=~-.----,-..~--=---1 vilayetin oahçelerini talan ettim. 
Altınordu, Süleymaniye ile Gala -
tasaray, Eyiple Hilal tah:ımların _ Selma bu mektubu okuyunccı 
dadır. ilk iki müsabaka Tal:sim _ donup knhyor. Kendine gelebil · 
de, diğerleri Kadıköy stadında mek için uzun bir müddet laz•m· 
yapılacaktır. Bunlardan bilhausa dır. Bu garip mektup ne?. 'endi· 
Süleymaniye - Galatasaray karşı_ sini tam aşık, asırlardanberi ka • 
laşmasınm bir hayli enteresan 0 - dın1arrn rüyalarını işgal eden a • 
lacağı şüphesizdir. Malum olduğu dam olarak göşteren bu ac1nm 
üzere ilk maçta Galatasaray bire kim. Şüphesiz bir deli. Bereket 
kar§ı iki sayı ile Süleymaniyeye versin kendisini kabul edişi, na · 
de mağlup olmuştu. zarı dikkate alınırsa, hüsnü tabi · 

Atletizm 
Önümüzdeki Cuma mevsımm 

son kotusu yapılacaktır. Koşu 

10,30 da başlıyacak, Beşikta§la 
balmumcu çiftliği arasında yapı • 
lacaktır. Mesafesi 7500 metı-eelir. 

Bahar mevsimi geldiğ\•için es
ili pmpiyonlar •e rekordmenler
den bir kısmı, yeni atlerler de be· 
raber Fenerbahçe sahasında mun
tazam idmanlara başlamışlardır. 

nt sahibi bir deli. 

(Dıwumı \nr) 

NUS 1 nurt t11nmt mn l J!ıJ1P 

AmeriC<anın es!d bir el~isi 

Amerikanın son zamanlarda de 
ği~tirilen eski Paris elçisi Mr. Edg 
dün sabah ltalyn vapurile şehrimi· 
ze gelmiş, Amerika elçisi Mr. Shcr 
ril ile Amerika elçiliği erkanı ta -
rafından karşılanmıştır. Zevce!i 
ve hususi katibile birlikte seyahat 
etmekte olan Mr. Edg şehrimizde 
h:r hafta kadar kalacaktır. 

VAKiT 

T .. rk ·ıe unan 
aras da takas 
m ·· zakere eri 

Yunan gazetelerinin verdiği ha· 
berlere göre Türk ve Yunan hükü 
metleri arasında Atinada yapılan 
takas müzakeresine tekrar devam 
edilecektir. Bu müzakereler bazı 
meselelerden dolayı kesilmiş ve A
tinada bulunan Türk murahhasla~ 
rı; ofis müdürü Cemal Bey ile Ti
caret Odası umumi katibi Vehbi 
Bey şehrimize avdet etmişlerdi. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş· 
tü Bey Avrupa seyahatinden dö • 
11erken Atinaya uğradığı zaman 
Yunan hariciye vekili ile bu mese 
leyi görüşmüş ve müzakerenin ke· 
silmesine sebep olan mesele üzerin 
de tekrar görüşme için bir zemin 
11azırlamıştır. Ancak yeni görüşme 
ler iki memleketin iktısat vekilleri 
arasında olacaktır. Gene Yunan 
gazetecilerinin verdiiji haberlere 
göre iki memleketin iktısat vekil -
leri nisanın ilk hafta&mda Atinada 
buluşarak görüşeceklerdir. 

Tütün konferansı 

Gelen haberlere göre tütün kon· 
feransı 31 martta Cenevrede top
lanacaktır. 

Konferansa iştirak edecek mem 
leketlerin muralıhasları Cenevre • 
yfl varmışlardır. 

lstanbu a gelen benzin 
ve petrol 

Şubat ayı içinde lstanbula 561 
ton benzin ve 1592 ton petrol gel· 
miştir. 

lhrac; iskelclerf nde temiz· 
leme mal~i esi 

Jstanbul Tic ret ve zahire borsa 
tı ile İstanbul Ticaret Odası ve A
nadolunun muhtelif taraflarında 
hububat ihrac eden mıntaktılarda· 
ki Ticaret Odaları iktısat vckafoli 
ne müracaat ederek muhtelif ihraç 
iskelelerinde birer temizleme maki 
nesi bulunmasını İGtemişlerdi. Uun 
sat ve zira t vek"'letleri ticaret oda 
larrnın ve köylünün arzusun muva 
fık bulmuş ve ilk tedbir olmak Ü· 

zere Haydprpaşadaki A ve B silo· 
larına birer temizleme makinesi 
almıştır. 

Bu temizleme mnltineleri ile Qim 
dilik arpalar temizlenmektedir. 

Makineler ar lıırın eamanlı:u-ı
nr ve tanelerini ayırdıldan amma 
büyük ve küçük olmnk üzere ik1-
~e bölmektedir. 
Öğrendiuimize göre zirnnt vekn 

Jeti muhtelif ihraç iskelelerinde ve 
1stnsyoıılo.rmda dıı silolnr yaptır • 
makta bu ııilolarn makinelerde koy 
maktadır. 

Madrit l~amiz 
Madrit elçiliğimize tayin edil • 

miş olan muhtelit mübndele l·omis 
yonu Türk murahhl'. ı heyeti reiıi 
Şevki Bey bugün Mndritc harehet 
edecektir. 

Irak hükumeti istifa etti 
LONDRA, 21 (A.A.) - Bağ · 

dallan Roytere bildiriliyor: 
Irak hükumeti, istifa etmiştir. 

Yeni kabine R<lşit Ali Beyin reisli 
ginde teşekkül etmiştir. Eski na -
zırlardan bir çoğu yeni kabinede 
mevkilerini muhafaza etmektedir. 
Ra it Ali Bey, başvekaletten başka 
cvelce uhtesinde bulunan nezareti 
de nıuhafaza etmektedir. Başlıca 
i~ arkadaşları §unlardır: 

Hariciye nazırı Nuri Sait Paşa. 
Maliye nazırı Yasın Paşa. Yasın 
Paşa, eski muhalefet fırkası reisi· 
dir. 

22 Mart 1933 

MİSYONERLER 
5 

u ümanları nasıl hris-
0 yan etti er ve ediyorlar 1 

Muharrirleri ı MuhittJn Abdurrııhmnn ~e Mecdut Salt 

Türkiye hakkında miıyonerle- 1 edeceği gibi diğer mekteplerin ~· 
rin bu kabil umumi mütalea 1 şullerinden bu zatın istifade edıP 
ve kanaatlerini gördükten sonra edemiyeceğini bulmıya çalı§acak' 
rapor mahiyetindeki yazılarına tır. , 
geçelim. Bülten namını verdikleri 1929 baharında yakın şarkı ıı' 
bir misyoner mecmuaaının elimi • ya.ret edenler meyanında BostoO 
ze geçen rapraklar,ında Türkiye • Dini T Jim ve Terbiye Mektebi J 1' 

deki misyoner faaliyetleri hakkın· bık ikinci müdürü Dr. Valter 5. 
da bir çok dikkate değer yazılar Athearn vardı. Kendisi yakın §ar 
vardır. Bu yapraklarda tarih v.s., lun dini ve dünyevi meseleleriyle 
yoktur. Fakat içinde geçen tarih- fevkalade alakadardır. Bu zıt 
ler 1930 a kadar çıkmaktadır. Bil· Türkiyede bulunduğu esnada haf 
vesile aöyliyelim ki bu bülten bile lıca. Türk mıı.arifçileriyle temaı el' 
İzmir koleji muallimlerinin cÜ!.n- mek fırsatını bulmujtur. Bir ağu•' 
huriyet idareıinden sonra miıyo • tosta toplanan cihan federaıyo ' 
nerlik propagandaşı yapmadıkla- nunda programın ahl'"ki ve dirt1 

rı hakkındaki iddialarının yalan Kısmını deruhte eden Dr. Athearı1 
olduğunu sarahaten göstermekte - (Yakın !tı.rkın hani ve ah1&1ı1 

dir. "Talim ve terbiye meclisi,, ser terbiyesi) üzerinde konuşmaları i• 
levhası altında aynen tercüme ile çin Kahire Darülfünununda J)r.ı 
naktettiği.miz şu yazı ile tevali e· Vataon)a İzmir Enternasyonal kol' 
decek yl\zılar misyonerlerin mil· lejinde müdür Dr. Cass Artbof 
hiyetini daha iyi anlatacaktır: Reed'i davet etmiıti. Davetlileri1' 

"TaHm ve terbiye encümeni her iltitıi de konferansa iıtirak e~e 
=reişi peakopos .na.ibi veya ıpüdür mcmekle beraber Dr. Reed tara' 
muavini Lee Wrooman yaıı - fmdan bir rapor gönderilmit ~e 
yor [1] · enternasyonal kollej muallimlerirt' 

Lincoln School ve New-York den Dr. Mustafa Rahmi B., (Tilr' 
koleji profesörlerinden doktor kiye hükumetinin talim ve terbiye 
Otis Caldwell Kahire Amerikan programında ahlf.ı.ki terbiye) ho.1'' 
Darülfünunu himmetiyle orada 

kında bir konferans vermittir• 
yeni terbiye usulü hakkında bir 
seri konferans verecektir. Nevyork ve Kolombiya darülfii' 

nunlarında tahsilini ikmalden sol1' 
"Muallim Kolleji muallimlerin- A 

ra Enternasyonal koleje dönen r' 
den Dr. Paul Monroe de önümüz- li Kemal B., Türkiyenin bir ço~ 
deki kı§ arka gelerek Berut, Ha -
lep, Bağdat ve T ahrani ziyaret e · 
decektir. Kendisi bu şehirlerin 
hepsinde terbiye hakkında konuş
malı: emelindedir. 

"Önü.muzdeki sene bu havaliyi 
ziyaret edecek diğer meşhur bir 
terbiyeciden encümenimiz haber • 
dar edilirse çok memnun olacak -
tır. lhtimal bazılarımız meşhQr 
terbiyecilcrle temas eder ve tecrü · 
belerinden bizleri istifade ettir -
mek maksadiyle buraya. getirme
ğe muvafak olurlar. Bu işte dahil 
çabuk ve daha ucuz olduğund"n 
Avrupalı terbiyecilerle dıı.ha ko -
lay muvaffak olunabilir. Talim ve 
terbiye encümeni böyle bir zatı ge 
tirmckte yardımı göriilcc•'k bir 
şahısla memnuniyetle tcşriM me· 
sai eder. 

"Yakın ıark Hıriıtiyan meclisi 
talim ve terbiye encümeni reisi 
Türltiyenin lzmir ~ehri Enternaa -
yonal kolejinde Lee Wrooman her 
hangi bir ıehir veya mıntalmde te
şekkül ctmi talim ve terbiye mü· 
esa.cueleriylc münn&cbettc bulun -
mağa hahişgerdir. 

Mmtalmmızın bir çok yerlerin· 
de orijinl\l bir surette çalıtiıhyor. 
Bu çalışma neticelerinin hulaıaı;ı 

bi~tün mektepleri ar kadar ede -
c~k mahiyettedir. Ayni zamanda 
muhtelif mahallerdeki mektepler 
muhitlerinin müıküllerile ucı aş -
mak maksadile rijinal bir tarzda 
çalı91yorlar. 

Tnlim ve terbiye encümeni reİ· 
si hcrhanci bir mektep veya mek · 
tepler tarafından hazırlanan me • 
sai hulasalarım yakın §arkta ta • 
lim ve terbiye ile i~tigal eden di · 
ğer kimselere 8öndermek maltsa· 
dıyla memnuniyetle kabul eder. 
ihtimal bazılarımızın hususi müş~ 

ktillerfaniz' vardır, ve diğerlerinin 
tecrübelerinden istifade etmek is
teriz. Bu gibi meselelere dair su· 
alleri de reis memnuniyetle kabul 

resmi müeaseseleri de konferon ' 
sa iştirak etmişlerdir. 

"Terbiye ile iştigal eden bütÜ~ 
arkadaşlarımızın memnuniyetit11 

mucip olacak bir şey tcb,ir edect' 
ğiz: Beynelmilel ehemmiyeti ha ' 
iz terbiyeciler yakın şarktaki ıııe' 
Eaimizle pek çok alakadar oluyor 
lar. Diğer terbiyecilerden maad• 

Dr. Athearn de daha uzun bit 
seyahat maksadıyla gelecek hah•' 
bizi ziyaret edecektir. Bu ~at di ~ 
yor ki: "Yakın şıırkm terbiff 
programını idare eden aiı;ler dUJ\' 

yamızı alakadar eden terbiye ıııç 
selelerinin en mühim noktasın~' 
çnlışıyor:;unuz . ., 

I 

' . ~ (De\'apu vntl 

[lJ lngılizce (~ nn) kcllmeal Rcdhouse'ıf 
luı;atjndc her.ı pesl<opoıı nıı,lbl hem de mUd 
muavini olarak izah ohınm!Jşlur. 

nıumn 11 ı :11r.ı11nmruat mı:nınııı 

ir qlir ldtabı muharrlrlnil'I 
al yhine takibat 

"Bir yıldız aktı,, isimli bir §İİ 
kitabından dolayı ismet Hlisnü ı;. 
aleyhine açılan komilnistliğe te~ 
vik edici neşriyat davasının tab 
kikah devam etmektedir. 1ııtı' 
Hüı;nü Bey dUn adliyeye s.ağırıl 
mıı, ifv.de:;i nlmmıştır. 
~~~~--~~~~_,....,.~--_./ 

t&t:ınbui iı,ınd Tit'nret l\t~hl•eme lıt~ 

' Harbiye mektebi mUdlrlyctl vekili~ 

vultat Elllkyrnan Tcvtlk D. taratın ıs 

Sirkecide KllqUlt lsmaitpaıııı. hanmclıı ~!: 
t' No da mukim iken meıkQr ttcarctllııJl l'-

terkcdcn mOt,.ahhit .Mustata Eşrc! "j 
aloyhiııo ikame Qlt.ınan !arkı !!yat 

1
, 

vıı.sm<tan dolayı nancn t.E:blt;nt ıcra tl' 
dilmcsınc rağmen 13/ 3/033 tarihine Jl1 , 

,,,.ıı 
sadlt P zartesl gUnU mumaileyh f 

kemeye gclmc!lll§ ve il:ılr v kil do glW / 
dermcmlt1 olduğundıı.n ıpyıı.ben mı.ı?ı&l'c cJ 
meye devam cdilnıl~ ve usuliln •Ol ~ 
maddesi rnuclbtncc ltUhaz oıunıın ~ P' 

tııll 
kararının bir ay müddetle ilMCil 'it-' 

ğlne karar verilerek yevmi rnubauıı tll' 
29/ 4/ 933 Cumartesi gUnU saat l4 dtııı • 
l!l• ltılınmış olduğu ıll'men tebliğ 0 

nur. 
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22 Mert19D 

Jlnkara Nafıa 
Başmühendislitlinden: 

Kapalı zarf usulile ihale edileceği evvelce illn olunan Anka· 
ra'da Emaiyet Abidesinin Taı blok ve relief inşaatına talip çık· 
madıfından 16 - 3 • 933 taribiadeD itibart>n bir ay içinde her Pa
zarteıi ve perıembe gUnlcri intaç edilebilmek üz~rc pazarlık su
retile llaale edilecektir. 

Talip olanlann ilin tarihini takip eden her Pazartesi ve Per· 
ıemlte tlalui Encllmeni Villyete mliracaatları ve ıeraiti anlamak 
içia prtD••• ve projelerini (10) lira mukabilinde her srGn An· 
kara lqmDlaeadisliğindea alabilecekleri illa olunur. (1247) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

Miktarı: Milimetresi : N ,. ev ı: 
500 Metre 25 m/m Yassı kayıı 

500 " 30 
" " " ~ " 40 
" " " 500 " 50 
" " " 

YekOn ıooo 

Taliplerin nllmune ve şartnameyi gardlikten sonra pazarlığa 
iıtirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 29 • ::S • 933 çar· 
pmba g&nli ıaat 14 te Galatada Alım •ahm komiıyonuna mü· 
racaatları. "T" (1159) 

Darülfünun Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden : 

T•lip ıubur etıııedijınden naıi pazarlıkla ihalesine lşar•r ve· 
rile11 Tıp F akOltesinin Y•t sebze ihtiyaca ta ( 1933) •en esi Ma)'IS 
gayeıine yani (1932) seneyi maliyeti nihayetine kadar pazarlık 
ıuretile ihale edileceğinden talip olanların teklif mektuplarile 
birlikte teminat akçelerini hamilen Martın 22 inci Çarşamba rll· 
Dil zeYali saat ikide mOlga harbiye nezareti binasında mlıteıek· 

kil DartHfGnun Satınalma Komiıyona RJya1etlne mDracaatlan ilin 
oluQur. (1275) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştebabetinden: 

Sanatoryom için Yerilecek nilmuneye göre 60 takım rop dl· 
şamber paz•rhkla imal ettirilecektir. Taliplefi• n&muneleri ıör· 

mek Ozere her ,Un Galatada K.ra Muıt,fapaıa ıokajında Jştan· 
bol Limaıaı Sahil Sıbbiye Merkezi Levazım Memurluğuna pazar· 
lık için dahi 29 Mart-933 Çar9amba gftnU saat 14 de mezkur 
merkezde mftteşekkil MObayaa komisyonuna müracaatları. (1281) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 _______ _. 

Veeaiti Gakliye resminden olııa borcundan dolayı baciz altına 
alan•a Muharrem efendiye ait 2544 rıumaraı. otomobil 26-3-933 
Pazart~ıı gllnll saat 11 de Kadıköyünde Rıhtım caddesinde Mı· 
sakı Mılli ıokağmda Latif efendi garajında bilmOzayede satıla· 
cait illa olan ur. 

* ,,. 
Ve•lti nakliye reımiaden olan l:torcandan dola11 haciz ilbna 

abna11 2084 numarala otomobil, 25· 3, 933 Pazar gnnll Hat J l de 
Takıimde Merkez Garaj1Dda bilmlluyede ıahlacağı ilAn olunur. 

(1290) 

Fıtib B.Jeclire Şube1i Miidiriyetiaden : Şehremini S1ray ••Y
dıuıllcla 3 nu•arab bılodlro ll)"li tarik f•zl11a icara vıriJeceğln
dea talip olanların 10 4.933 tarihin' mUaadif p11zıarteıi giioü sa· 
at 14 te daire eocUmenino aaOraçaıtlara ilin olunur. ( 1288 ) 

VAKiT 

Karbaa Bayramında çolak 
ve çocatama sevllldlrme. 

ala yolaaa baldam ı 

~ 
,. I 
( -

Bu Yolu Size De Söyliyebilirim : 

Bir fırsat bulup MAHMUTP AŞA yokuşundan 
ge,lniz, yukar1ya kadar çıkmıya lQzum yok : 
Yoku9un ba9langıcında aol kolda ltlr 

levha göreceksiniz c 

Buraya giriniz, mağaıanın ismi 

"Ucuz Mallar Pazan,, 
dır amma bu isim yanlııbr 1 

Burada bir metro bile ucuz 
mal bulunmaz, Bilikis ı 

" Dünyanın En Palıalı 
Mallarının En Ucuz 

Satıldığı Yer Burasıdır,, 

lstanbul J$etlnel le"' Me~utwıdan: l•·-----------... 1 .. ••---------· 
Kahcuz olup paraya çevrUmeaı mu. SEYRISEF AIN Sadıkzade Biraderler 

karrer hane e§yaaı 27/3/933 Tarih pa· V APURLARJ 
zarteat gllnU aat (H) ten IUb&ren 

sandal bedcstanmda ııatıla.catı Uln olu • 

nur. 

Mer~eıl 14aresl Galaıı 1'öprübı~ı B26ı3 
"ulıe A. Sirkeci Mllhllrdar ıade Han 22640 

Trabsoa Po•t••• 

(Cumhuriyet) M~~t 
lataabul Dörclüactl len -...Utan· 

danr ~rta111ba 18 de. Galata rıb· 

Tamamı üç bin bet yUz ura kıymet llıı•h•m•ı•n•d•a•n•k•a•l•k•a•r"••(•1•2•34•)••i 
takdir edilen lleyoflu Kamer Hatun 

Mahallesinin Kallyoncu Kulluğu soka -

lmü. eMl 129 )'99i 136 Dwurah ha· 

ne -cık Nttııml)'a konulmUftm'. Şartna 

lstanbul tl'çllncü İcra Dalreslndt>n: 

Xu.Wa Sel&ml Beye: latanbul Yeni· 
cami caddpf .. /18 DllJPl'&Cia Tail X.• 

meııt 215/ll/1913 tarUtinde herk" tarafm- te•llPdtL Dl Nort BrlU, Rublıer Koııı. 

den görillecefl 261•/933 tarihine mUsa- Llmttet Olrketlıle laafeten vektıl avqbt 

dit Ç&rpıpb& gUnU saat on ye(ttye ka

dar :latubul DördllncU icra dairelinde 

açık arttırın& Ue aatrla.caktrr. Arttırma -

ya i§tlrak için yUJıde yedi teminat alı· 

Duı, Beyin çekler pollca ı.·e emre m1.1· 

harnr HneUer yoluyla vaki takip tal_. 

bl Ulerllıo sekla kıta emre muh&rNI' •· 

net mucibince 1459 lira 53 kuruıun 

vadeleri hululU tarihinden itibaren faiz 

KARADENiZ POSTALARI 

Dumlupına 
·.r;~u 23 Perşembe 
saat 16 da Sirkeci nhtımmdan.: 
hareketle ( Zonpltlalr, 
bolu, Samsun, Ordu, Girelllllj 
Trabzon, Snrmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

SAKARYA vapur 

27 mart pazartesi gOnOadea 
itib,rea muntazam seferle-: 
riqe başlayacaktır. 

Fala tafsilat için Sirk 
nır. Müterakim verstıer ile beraber Be· 

ledlye resimleri vakıf icareleri mutteriye 

aittir. İcra \•e ınu K. ı el madde -

ue tevtikaıı hakları tapu '1ctlleril• 8&• 

ve masarif ve 200 ura avukatlık uc- Meymenet hanı altında ac 
retue birlikte tediyesini natrk tarafmıza tılalaaa 1DÜracaat. Tel. 221 

ödeme emri JÖlldertlml§ 1ae de elyevm l••ııiı••·------
mesldU' DIPalde olmadığınız ve elyevm 

bit olmryan ipotekli alacaklılarla diğer ikamet.gAhmrzm meçhul kabnıumıa btna· 

alAkadaranm ve irtlfak hakkı Balıgtleri· en ne.nen tebligat ituırıa karar veril

ıı.ln bu baldarmı ve Jı\.ISUSUe faiz ve ın!ftlr. Tarihi ilAndan itibaren bir ay 

maaarife dair olan iddialarını illn ta -

rfhinden ttlbaren yirmi glln fçlade ev

rakı mGablteıertle blrdirmelerl llımndır. 

A"'1 halbtde haklan tapu slclllertıe A· 

blt olrıuyaalar utl§ bedelinin payl&§m&• 

ııIJUlan Nrlo kalırlar. 

AJAJwSt,rlarm l§bU ın.cidel kqwı(ye 

ahkAmma tevttkan hu'Oket etmeleri ve 

~ fula malümat almak Lsteıımek 

932n77 dosya numaraaUe memurtyetlmlze 

rnnra.caatıan illa olunur • 

zartmda borcu maaratıaıile birlikte ede-

meniz ve blr itirazıaız vana yine bir 

ay zarfmda iıtlda ile tcra dairesine 

blJdirraeııts JAlımdır. Borcu ödemez veya 

müddeti •rtmda itiraz etmez Jaeııiz •· 
lacaklı t&ratmdaıı icra ve tflb kanunu-

ııuıı 171 1nel maddellfııe tevfikan ttca· 

ret mahkeme.ıııden in&lmJ&a karar ve-

ödeme rilmeııl talep fdlleotıtnl mezkQr 

emrinin teb1Jti mak&mma kaim olmak 

üzere ilin olunur. 

.l'atlll qııneı llUlb hukuk 
atndell: 
• Dıratman TercUınan Yunua 
muhtar İbf§ yeni ismile Belıteklr 

vet 80kağı 8 No.ıu alt katta Ud 
bir muUak bir kuyu zem1nl toprak 
sofa bir helA. üst katta bir llOfa 
rinde üç oda bir belA ve kuyulu 
ıı.hçe ve bir de bodrumdan lba'eC 
pp eaki bir hane izale! fUyu lOla 
tııac.ı<tır. Tahkim olunan krymet1 
llradıl"; birinci arttırması 25 Niaul 
Salı gUnü saat 12 den 16 ya k&dU' 
ra olunacak ve kıymeti muha:mmlDlll 
nin yüzde yetmiş be§inl tecavtıs 

takdirde ııatılacaktır. Bu miktan 
maaııa son arttıranm taahhüdü ~ 
rnak §&J'tlle ikinci arttırması on 
el güne teııadut eden 10 ll&Jl9 

Istanbul Ziraat Bankasından 
Perwembe gUnü ayni saatte icra 
cak ve en çok arttıranm üstUnde 
kdacaktrr. İkinci arttırma lçlrı 

J1&n edilmlyecekUr. 2 - Şartname 

• .ın söreblleceği bir yere aaılınıtbr. 
la tatııilt için dosyumı herkea 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cipsi Hiueai Em ilk 

• lir; 3 - Tarihi ihaleye kadar wrgl 
tcve ve tekAUtt saire hi8aed&rlara 
Ur. YU&de iki buçuk delllllye 'V9 

sayede pulunu mUfteri verecektir. 

No. No. muhammen kıyG1eti 

226 Kacltk67 Raaim pıtıa Oton Ef. Ahşap hane Tamamı 71 2000 T. L. 
227 ,, 

" 
Hayri B. ,, 

" 
18 1000 ,, 

" 
228 " " 

Kahve Kiğir hane 
" 

22 4000 
" " 'J.7 1200 

Ol 600 
Şeajelh•mamı yokuıu ,, bakkal dOkkAnı 
San Y aqko ,, hane, 

229 lıt. Şojukçeı•• 
230 Ediraekepı 

Lile Hayrettin 
KariyciAlikalipafa " " " 

" " " 
231 

" " 
Aya Y orıiKilisesi ,, ,, ,, 19 1200 " " 232 

" 
Hact Muhiddin Şeyh EvQp NimKigir dok. UstO oda 

" Ol 1200 
" " 

2~3 " 
KariyeAtikalipaıa Sultanbamam Ahıap hane 

" 
O? 50J 

" " 234 •• " 
Bostan Arsa ziraı i4/8 ., 1@ 100 

" " 235 .. .. Çak11•ğa yoku9a Ahııp hane " 15 1500 
" 

,. 
23'6 .. " " " 

17 1500 
" " 237 

" " " " " 
19 1500 

" " 238 " " " " " 21 600 .. •• 
Pey akıelerl ve ihale bedelleri nakden veya gayrimftbadil bonoıile adenmek Qzerf! yukarıda evsafı yazıla gayrı menkuller açık 

utbrmaya çıkarılmlfbr. lbalei katiyeleri 23/3/933 perşembe gOnll •••t OD beıtedir. Arıu edealerla JIYmi meı'dlrdo ~ 7,5 pey akçe· 
lerUe mOracataları.Şartname bankamız kapısına asdmııhr. Senei hallye verıiaile belediye rilsuma mOıteriye aittır. (1021) 

ma bedeli peılrıen tediye 
Akıl takdirde farkı fiyat ve 
atre bfllhUkUm kendisinden alm 
4 KezkQr gayri menkul üzerinde 
tek sahibi alacaklılarla herhangl bir 
iddia edenler 20 gün zartmda 
caat etmelidirler. Akııl taltdirde 
dili e sal>lt olmadıkça bed li 
mumdan hariç tutulacaktır. li -
maya iştirak edecekler kıymeti m 
minenin yüzde yedi buçuk 
teminat ak~ depo etmeleri v 
U bir bankallm teminat mektu 
tlrmeleri prttır, geraitl mezkQre 
ilinde müracaat etmeleri llA.n ol 

1'tilncU lan Memu~ı 
Mahe:ız ve fUruhtu mukarrer 

cat maklnalan 23 3 933 tarihine 
dit Per§embe gUnU saat 9 • 10 
dıköyünd Rıhtım caddesinde N 
de birinci açık arttırma aureWe 
catmd&D taııplerbl ,.... 
na te mahalHnde bulunacak 
müracaatları Ulıı olunur. 
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Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu hastalıkları 

KöprUba.şm::~::u
85

~::mda No. 2 !_:_:._-_·~=~_; 
Her gtin öğleden sonra 

Diş Tabibi 

Elie Hayon 
Meşhur Diş tablhl mütcvetln Dn\·lc:ı Ha· 

yon'un oğlu dlş tabibi ELIE HA YO~ 

hastalarını aruk Ueşlktaştıı değil :,·ııınız 

yeni taşındığı Perapaıas ımr~ısında As-

malı Mescit sokağı No. 63 Knmhı hanı 

3 numnrndnkl muayenehanesinde kabul 

ctmektcdtr.Ttılefon: U603 Adrese dikkat. f '§ 

Doktor 

Hafız Ceınaı 
üahlll tıaatalıklur mUletıaıısıSı 

Dlvanyoıu No. 111'1 Telefon. ı:.ııs:ıı. 

-----------------------Göz hekimi doktor 
Süleyman Şükrü 

Birinci smı! m:ıtehıısııı~ 

Babıtıll <Ankara <"11ıJdeıo ~· 11 - .. mı.':fi ı'I01 

Diş doktoru 

Mustafa ZPki 
Muayenehııne: Usküdar Atıanıataşı No. ~a 

Oiş doktoru 

Zeki Nuri 
Her 1'Ull basta kabul edıllr Her nevı aı~ 

rıuıatsı:: ıııı-ı letJa,·ı olunur. Muayenehane: 
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Bütün Hanımlarımızı memnun edJ~ek İl 
büyük bir sürpl-iz hazırlıyor ll 
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Maliye Vekaletinden: 
Enstitüsü l\1üdürlüğünden: 

UskUıJar Ahc:ıtıaşı Mektep ııokak No :';O 

l st:ınbul i kiııd lfllııı l\Iı•mutlu~ıııı d.ııı : 

Mtınıs Pnnayot l<nzalcya ve Ccrail Kn • 

zalcya mahdumları şirketine nit ve Marpuç

çularda yanan 5!? 1'o.ıu mağazada mevcut 

\ c enkaz altında zuhur eden hrrdııvııt cşyll!lr· 
nın açık arttırma suretııc 23/ 3 !l33 Pcrşem
b<' ı;ünU saat ıo da h·' 

Mektebim·z iç in ~Oi) t o .ı ko '' kömüri le 10,00) k Ho gürgen 
odunu kapa!ı zarf usulile ihale edi lmek üzere yirmi gün müd· 
det le müna~asaya konulmuştur. 

14 · 12 · 93l tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı Fev· 
z i paşa· Diyarıbekir demir yo!unun Şefkatli istasyonundan sonra 
o!an kısmının inşasına tahsis edilmek üzere yapılacak 12.000.000 
l i ra ' ı'< istikraıın "A" tertibini teşkil eden 4.000.000 liralık kısmının 
kayıt muamelesine l-Nısan-933 de başlanacak ve bu müddet l>ir 
ay devam edere'< 30-N s :m ·933 akşamı bitecektir. 

l.lıı olunur. 
ma '"imde satılacağı J. 1 

1 

• 

Tal ip olanlar şartnameyı görmek tzere öğleden sonra her 
gi'n mch tep rr. uhasebesine müracaat edebilirler. 

Talipler ihale günü olan 28 Mart 933 Salı günü saat 15 de 
0o ·ı,5 tem'nat akçelerile ve yahut mutebe-r bir bank" mektu· 
bi' e bir: ı l. te Ankara'da Mektepler Muhase b eci liğinde müteşekkıl 
Miiba ~·aat Komis yonuna müracaatla rı . (1090) 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankarada İŞ BArtKASI merkezinde 
noter huzurunda Cjekilecektir: 

Birinci mükifat 750 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100 erden) 1000 ,, 
10 kişiye ( 50 şerden) 500 !ı 

VERiLECEKTiR. 

İŞ BANKASI nın bütün şu
belerindeki kumbara sahip
lerinin isim ve numaraları 
Ankaraya gönderilmiştir. 
~ 

ı. " • • trı.,ıt .. " .... 

1 - Fu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer lirahk 
itibari ~ıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

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

3- Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde o'up bu
nun için her tertibe ait yirmi liralık tahvil lam tahvilin üçte birini 
tems 1 eder ve ikramiyelf're de o nisbette iştirak hakkım verir. 

4- Bu defa kayıt muamelesine başlanan "A" tertibine ait tah
villerin ihraç fiall yüzde doksan beş olarak tesbit edilmiştir. Yani 
yirmi liralık,.. biı:., Labvi,l bu milddet zarfında on dokuz liraya sahla
caktır. 

5 - lstikrazın faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira kıy
metinde yirmi kuponu tıışıyacakbr. 

6- Faizden başka ıenede iki dafa 16 Niaan ve 16· Teşriniev
vel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numaralara aşağı
da yazıla ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası beherine Yekun Türk lirası 

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

289 120 34 680 
300 94 134 

Yukarda yazıla miktarlar tam tahvil üıerioden hesap ve tesbit 
edilm iş olup numarasına ikramiye isabet edecek terfplerden her 
birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak keşideler net=cesi tevzi edilecek işbu 
ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tespit edilmiş olduğu 
aynca broşür batinde yapılan neşriyatla izah edilmiştir. Bu bro· 
şürlerin kayıt muame!es"ni yapan bankalardan talep edilmesi.,, 

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

8- Eu istikraz tahvilleri resmi devair ve milesseselerce husu
si idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve mu
kavelelerde teminat olarak itibari luymetleri üzerinden başa başka
bul · edilir. Bundan başka hazinece sah'mış ve satılacak olan milJi 
emlak bedellerinin ödenmes'ode de başa baş alınır. 

Kayıt muamehltı: 

9- Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banlıası ile 
Z·raat lş ve Emlak Bankalarının merkez ve şubeleri tarafından her 
tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baş <a lstaubulda Osman
lı, Amerikan lkispres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant Bank, Banko 
di Roma, Felemenk Bahri :Sefıt Baokalarile ayraca ilin edilecek 
diğer ban~<alu tarafından da icra edilecektir. 

l O - Eu defa yapılacak "A" tertibine ait kayıt muamelesi için 
on do\rnz l iranın peşinen tediyesi mukabilinde yukarda y~ zıh ban· 
kalar tarafından tahvıllerin asılları yerine geçmek üzere yine ha
miline muharrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. 

11- Muvakkat makbuzların asıllari le ne zaman değiştirilecett 
aynca ilin edilecektir. (1253) 

SAHİBi: lfEHM E'.l' A SIM 
Unıunıl Ne§rlyat MUdUrü : FlKRF;T A.Dtı. 

YA KIT MATBAASI - lSTANDUJ. 


