
Hitler, ne milletin ne . 
Kayserin harpten mes'ul 

olmadığını söylüyor 
' 

Tokatlıyandaki tokat lıiidi

sesi hakkında Meclise 
takrir · verildi 
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Avrupa bu dört devletin hilkmü ve yumruğu albna mı girecek? 

CENEVRE, 22 (Hususi) - Si
lahları bırakma konferansı dağıl
mak üzeredir. Yarın kararın veril 
tnesi bekleniyor. 

lngiliz Başvekilinin Roma ve 
Paris seyahatinden sonra dört bü· 
yük devletin bir misak aktetmesi 

(De,·ıı.mı 10 uncu saydada) 

= 12 inci liste = 
ANKARA, 22 (A. A.) - T. D. T. Cemi

yetinden: 

Karştlıklan aranacak arapça ve farsça. 
kelimelerin 12 nwnarab listesi şudur: 

1- Macera 
2- Mademki 
3 -Madde 
4-Maddi 
5 - Mahiyet 
6-Mani 

7-Mania 
8-Mehaz 
9-Memur 
1 O - Memuriyet 
11 - Mübalağa 
12 - Mübarek. 

Listelerde Çlkan kelimelerden manalan 

birden fazla olanların beor ınanaal lçln ayrı 

ayn karşılıklar Ueri IJÜrlileblllr. 

ICarşıhk gönderen zatların gönderdikleri 

ı.:ar~ılıklardan ötedenberi ı,ıtumııı olmıyanla

rmı hangi taraflardan bulduklarını da bildir

meleri rlca olunnr. 

(Bulduğumuz kelimeler ve okuyucula

rımızın gönderdiği kar§ıltklar beşincl sayda

mızdadrr.J 

Profesör Malş 
···································· 

Darülfünun 
Islahatı için ne 

yapacak? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yerinde hatırlab
lan bir misal 

Davut paşada .................................. 
Hü1:<mi şahsiyet bir zaman 

için kaldırılacak .. 

Atinada çıkan Meseager d'A
tliitıes 8 etesi son günlerde lngi· 
liz Başvekili Makdonald tarafın· 
dan silahları hll"akma IConf eransı
na verilen plandan bahsettiği sıra
da Türk - Yunan münasebatına te· 
mas eden bir makale yazmıştır. Ve 
bll makalede §Öyle demi§tir: 

- Türkiye ile Yunanistan deniz 
İtilafnamesi kat'i bir mahiyeti ha
izdir. Diğer memleketlere cebirle 
kabul ettirilen şeyi Yunanistan 
kendiliğinden yapmıştır. Yunan 
Hükumeti tıpkı Türk Hükumeti 
gibi her ne olursa olsun bitaraflığı 
ı11uhafazaya azmetmiş olduk1arrn. 
Cenevrede söylemiştir. Bu suretle 
Yirmi milyon insan yeni bir müca
deleye sürüklenmemeğe kat'iyyen 
azmetmi~ oluyorlar." 

Hakikaten Mes:mger d' Athenea 
'türk - Yunan itilafını tam zama· 
klında hatırlatmıştır. Çünkü bu iti
laf şulhu muhafaza etmek istiyen 
bütün milletlere gösterilecek pek 
Canlı bir misaldir. 

Türk - Yunan itilafının birinci 
fard, vasfı her hangi bir tehdit ve
}'a mecburiyet altında değil, her 

Mehmet Asım 
( Devamı 2 inci saydada) 

Arnavutlar 
Düğünündeki cina
y~tin suçlusu kim ? 

Rıfat'ın kardeşini öldür
düğü iddiası . 

Geçenlerde, Davutpaşa civarın· 

da bir bahçede yapılan Arnavut diı 

ğününde cinayet olmuş, Arnavut 
Ramazan kurşunla vurulmuştu. Bu 

cinayetin nuçlusu olarak, Arnavut 
Hüdai ve öldürmeğe teşvikten Ar 

navut Karanfil, bildiklerini sakla· 
maktan bir çok düğün davetlisi, 
İstanbul ağırceza mahkemesinde 
muhakeme edilmektedirler. 

Bu on dört maznunlu davanın 

dünkü muhakemesi, çok hararetli 

olmuş, müddeiumumi ile suçlu ve

kili arasında şiddetli bir münaka

§a geçmiştir. Suçlu vekili, cinayeti 

işliyenin Ramazanın kardeşi Rifat 

olduğu iddiasındadır. 

Bir çok kişinin alaka ile takip et· 
tiği muhakemenin tafsilatı 8 in
e: sayıfadadır. 

Prolesör Mal,, 

Bir seneden be -
rl mevzuu bahse -
dilen DarUlfünun ıs 
lahatı pek yakm -
da tatbik sa.hası -
na girmı, ~una -
caktır. Memleke -
timizc davet edile
rek DarWfünunun 
vaziyeti hakkında 

fikri alman profe· 
sör Malş ile, rapo
runda Ueriye sür -
düğü tavsiyelerin 
tarafından tatbi -
ki üzerinde bir se
nelik bir mukave
le yapılmış ve im
zalanmıştır. Muka
velenin bir sureti 

darülfilnuna tebliğ edilmiştir. Buna göre pro 
fesör, Maarif VekA.letinln direktifi dairesinde 
bir sene müddetle darülfünunun ıslahına ça
lişacak ve ayda iki bin Türk lirasına yakın 

bir ücret alacaktır. Mukavele 1 nisan 933 ten 
31 mart 93'1 tarihine kadardır. Darülfünun 
tarafından profesöre yol parasx olarak ( 1500) 
lira İsviçre scfaretırnlz yolile gönderilmiştir. 

Profesörün bir halta sonra şehrimize gele· 
rek bir nisanda işe başlayacağı muhakkak tc 
lakkl ediliyor. Yalmz cezrt ıslahat ve tadilA. -
tın, derslere halel gelmemesi için ı teşrini sa 
niden itibaren tatbiki zarurt sayxlmaktadır. 

Yapxlan tahminlere göre evvela. darillfünu
nun hükmi şahsiyeti muvakkat bir zaman i

çin kaldırılarak DarUliUnun Maarlt VekA.leti 
ne bağlanacak ve 1 teşrinlsaniden itibaren ku 
rulacak Türk üniversitesine hllkm,1 şahsiyeti 
iade edilecelttir . 

Bütün Darülfünun müderrisleri ara.ıımda 

şimdiden büyük bir merak ve alAka başlamış 

tır. 

r--1

-------------------, Yeni Madrit sefirimiz 
VAKIT'ın Yeni Tefrikası Şevki Bey dün gitti 

• z m 
Selami İzzet Beyin gazetemiz 

için hazırlamakta olduğu bu bü
yük romanı yakında neşre başlı. 
Yacağız. 

KİMSESİZ 
Bugünün eseri, bugünün ma • 

cerası, bugünli:ü genç kızın sa • 
adetleri ve felaketleridir. 

KİMSESİZ 
Eski konak kızının, yeni ha • 

hta atılıtıdır. Bir genç Jazın, 

• 

hayatla, parasızlıkla ve erkek -
lerle mücadelesidir. 

Selami izzet 
"Kimsesiz,, de bir genç kız 

ruhunu vakalarla canlandırmış, 
hazin bir aş.k macerasını, bin bir 
safhadan geçirerek, o herkesçe 
sevilen, beğenilen uslubu ile, 
canlandırmıştır. 

KİMSESİZ 
Bu senenin en güzel eseri ola-

caktır. 

Madrit elçili -
1 ğimize tayin ·~ -
dilmiş olan muh 
telit mübadele 
komisyonu Türk 
baş murahhası 
Şevki B. dün ak
şamki ekspresle 

( 

~ Ispanyaya hare . 
ket etmiş, istas -

.._ ____ ... yonda komisyon 

Şevki s. <laki murah~,!lS -
lar ve dostları tarafından uğurlan
mıştır. Şevki Beyin muhtelit mü -
badele mesaisine dair beyanatı iç 
sayifamızdadrr. 

Kayser, Almanlar 
Rayiştag açılırken 

neler orta ya çıktı ? 
~ 

. 
Almanyada Yahudiler aleyhbıe açilan mücadelede alq veriş edUmemesl lçln 

Yahudi dükklnlannın üstüne kireçle uy ahudJ u diye yazılıyor 

Evelki gün Reichstag açıldı. Bu 
açılma son derece mühim tezahür· 

lere ve Alman 
milletinin yeni 

temayüllerinin 
ızharına sebep 

olmuştur. Bu me 
yanda sabık ve

liaht Reichstag' -
da kraliçenin lo 

casmda oturmuş 

Hindenburg Ö· 
Alman milletlnJn 
muvaffakıyetine len kralların me 

tJmsal sayılan reisi- l l nk 
cümbur liladenburg zar arına çe e 
ler koymuştur. 

Hitler, aşağıda okunacak nut· 
kundan da anlaşılacağı veçhile, 
Alman Başvekili sabık Kayserin 
dünya harbinden mesul olmadığı· 
nı da söylemiştir. Bu hadiseler ve Rayl9tag açılırken hazır btilunan 

(Devamı 10 uncu sayrlada) sabık Veliahbn yeni bir resmi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni teşekkül edecek 
Vilayetlere dair kanun 

Meclise verilen kanun rayihası kabul edillnce yeni teşekkül edecek viUlyetler 

Geçenlerde Gazi Hazretlerinin j rin hep birden değil, tedrici suret· 
refakatlerinde lktısat Vekili CelU.l te bir kaç sene içinde mi yapılması 
Bey olduğu halde Anadoluda bir daha muvafık olduğ•.ına karar ve· 
tetkik seyahati yaptıkları malum-_ .-ilmişti. Büyük Millet Me~lisine 
dur .. Bu seyahat esnasında bugün-
~ü vilayetleı: t~şkilıitının iktıt\adi 
mıntakalara göre değiştirilmesi. 

ayni mıntakada olan küçük vila · 
yetlerin birleştirilmesi lüzumu an· 
la§ılmıştı. Y almz bu değişiklikle-

lıükfimetten verilen bir kanun la
yihası. ile b\1 kar~r!!l bu sene için 
kısmen tatbikine geçilmiştir. , 

Bu hususa dair olan kanun layi

hasının tafsilatı iç sayıfamızdadır. 



Sayda: 2 

Siyasi icmal 

Almanya impara
torluğa dônüyor 
Almanyadan gelen yeni haber

ıerler umumi harpten sonra cüm
huriyet olan bu memleketin biraz 
daha krallığa ve imparatorluğa 

döndüğünü göıteriyor. Nitekim e
velki gün toplanan Reichstag Mec
lisinin ilk gününd-e zabitler impa
ratorluk ordusunun üniformasını 
giymişlerdir.Merasimde veliaht ta 
bulunmuştur. Reichstag'ın açılma

sı münasebetile evelce isimleri de
ğiştirilmiş olan meydan ve mahal
lelere gene eski isimleri verilmeğe 
ba,lanmıştır. Bu arada (Cümhu
riyet Meydanı) na, (Krallık Mey
danı) ismi verilmiştir. Gene ihti
lalden sonra kaldırılmıf olan Prus
ya Krallarının resimleri belediye 
dairelerine tekrar asılmıştır. 

Reichstag Meclisinin toplandığt 
binanın Potsdamdaki (San Susi) 
sarayı olması da hu noktadan şa· 
yani dikkattir. 

Malumdur ki hu saray meıhur 
:Alman fpmaratoru Büyük Frede
rich tarafından yaptırılmıştır. Ve 
sarayın inşau hakkında şöyle bir 
fıkra vardır: Büyük Frederich bu 
sarayı yaparken yanında eski 
bir değirmen varmış. Değir
meni istimlak etmek istemiş. Fakat 
.değirmenci buna razı olmıyarak 
hakime gidip dava açmış. Alman 
hi.kimi davayı görmüş ve değir· 
menciyi haklı çıkarmııtır. 

Bu fıkra ile Almanyada Büyük 
Frederich zamanındaki adaletin 
Üerecesi ifade edilmittir. (San Su
si) sarayının böyle bir fıkra ile ka
'l'lfan tarihi nazarı dikkate alınırsa 
Reichıtag'ın bu sarayda toplanma
sında ıiyasi bir mana bulunduğuna 
hükmolunmak lazımdır. Bu vazi
yete göre yakın bir .zamanda Kay
serin Berline birden bire gelmiş ol~ 
C:luğu duyulursa kimse hayret et
miyecektir. 

TUrk • ltalyan dostlu~u 
Türkiye ile İtalya arasındaki 

müJıasebatın iyi yolda olmadığına 
Clair zaman zaman tiyialar çıktığı 
malumdur. Bu ıayialarm eıasaız· 
lıjrnı bir kaç defa. uzun makaleler 
ile izah etmiştik. Son alınan ha
berlere eöre Türk_ ltalyan müna
ıebatr bozulmak şöyle dursun 
hilikiı hak;ki dostluk çerçevesi i. 
çinde daha ziyade iyileımektedir. 
Filhakika Baıvekil ismet Paş'll 
Hazretlerinin Roma seyahati esna 

ıında esası kararlatmıı olduğu 
halde feknik sebeplerden dolayı 
mü~eresi uzamış olan istikraz i
!İ d~ artık bitmiı gibidir. Çünkü ı. 
talya Hükumeti istikrazm şartla· 
l'mde da teıhilat göstermiştir. Bi
naenaleyh pek yakın bir zamanda 
bu istikraz meselesi de artık kat'i 
surette halledilmiş olacaktır. 

Plan plan üstüne 

Silahların azaltılması, yahut bı
rakılması işi Cenevredeki konfe
ransıfı elinden çıktı. Şimdi İngiliz, 
Fraı\ıız, ltalyan, Alman Başvekil
leri arasında diplomasi konuşma-

ların mevzuudur. iptida bir Fran· 
ıız plim vardı. Bundan sonra ln
giliz.Maıvekili Mac Donald ortaya 
yeni bir plan attı. Sonra Romayn 
giderek Mussolini'yi kandırmak is· 
tedi. Fakat orada Mussolini'nin e· 
linde batka bir plan bulunduğunu 
gördü. 

Mu11olini'nin planı Fransanın 
..,.kezi Avrupadaki siyasi ve as
... ittifaklarına karşı müşkülata 
maraz olan ltalyanın vaziyetini 

VAKiT 

-~ON;HA~ERLERlii!i 
VA KIT' ın Hususi Telgrafları 
.. ~~,_, ,_,~,_., ~-~ ~~~,_, .-. ,_ ~ ,,.....,, --

aarifte Türkiye- Yunan Bir meb'us 
Islahat tetkikah 
devam 

................................................ 
İktısat vekilimiz Tokat hadisesini 

Mecliste soruyor ediyor 
A N K A R A, 22 (Hususi) -

Maarif V ckiiletinde yapılacak ıs
lahat etrafındaki tetkiklere devam 
edilmektedir. 

İkhsadi meseleleri mü .. 
zakere için Atinaya 

gidecek 

ANKARA, 22 (A.A.) -Tokat· 
lıyanda verilen bir çay ziyafeti 

1 eınasmda Darülfünun Edebiyat 
ı F akülteıi Reisi Muzaffer Beyle a · 

ATINA, 22 (Hususi) - Tür- sistanlardan Nihal Bey arasında 
Vekalet Orta tedrisatın ıalahı 

mevzuu üzerinde lise müdürleri a
rasında bir anket yapmış, gelen 
cevaplar ıslahat komisyonuna ve· 
rilmiştir. 

~İJ;j,:;!1~j: i::~ı~is~~ı:~1l:y~ çıkan hadise burada çok fena bir 
dar eden iktısadi ve ticari me - tesir uyandırmıştır· 
seleleri müzakere için paskalya Maniıa meb'usu Refik Şevket 

Mektep kitapları llyihası 

yortularmdan sonra buraya gel Bey bu hususta Maarif Vekilinin 
diği zaman Yun an hükumetinin şif ahi izahatta bulunması talebile 
misafiri olacaktır. Yunan ikt11at B. M. Meclisine bir takrir vermiş· 
nezaretinde, müzakere edilecek 

A N K A R A, 22 (Hususi) - muhtelif mesele mevzularının tir. 
Maarif Vekaleti mektep kitapları ihzarına batlanmııtır: Refik Şevket Bey ayni zamanda 

hakkında bir kanun layihası ha- •-------·-----,... muallimleri hakkında karo.r ver· 
zırlamıştır. Ayrıca yapılan bir taH- • mek üzere kongre toplıyan talebe-
matnamede değişecek mektep ki- Valıler ve kaymakamlar nin dilekleri hakkında ne dü§ü 
taplarının isimleri kat'iyyetle tes- arasında değişiklikler nüldüğünü sormaktadır. 
pit edilmittir. 

Bağlar için kükürt 
1 Z M 1 R, 22 (Hususi) - Bağ

lardaki hastalıklarda kullanılmak 
üzere ihtiyaç görülen 20 bin çuval 
kükürtün kontenjan harici olarak 
lzmire çıkarılmasına müsaade edil 
miştir. 

Yeni dahiliye müsteşarı 
ANKARA, 22 (Hususi) -

Birinci Umumi Müfettişliğe tayin 
edilen Hilmi Beyden münhal ka
lan Dahiliye Müıtetarhğına Kon
ya Valisi Vehbi Beyin tayini ha· 
berleri tahakkuk etmiıtir. 

ANKARA, 22 (Husuıi) -

İstanbul, Beyoğlu Kaymakamı Se

dat Aziz Beyin Dahiliye Vekaleti 

Vilayetler idaresi Birinci Şube Mü 

dürlüğüne tayini mevzuubahis ol
maktadır. 

Kaymakam ve valiler arasında 
bazı değişiklikler yapılacağı söy

lenilmektedir. 

At koşulan 
l Z M t R, 22 (Hususi) - llk· 

bahar at koşuları için burada ha
zırlıklara baılanılmıthr. Koşular 
beı hafta sürecektir. 

6 Viliyetin kaldırılması 
hakkında liyiha 

İçeli, Artvin, Aksaray, Hakiri,Cebeli
bereket, Şarkikarahisar vilayetleri 

kaza olarak vilayetlere raptedilecek 
A N K A R A, 22 (Hususi) - ı üzere Çoruh namile bir vilayet teı 

Yeni mülki teşkilat 18.yihaıı mec· kil edilmittir. Artvin vilayetine ta-
li.se verilmittir. bi Yusufeli kazası buaünkü tef -

Layihanın esasları şunlardır: kiltile Erzuruma raptolunmu9tur . 
1 - lçel ve Mersin vilayetleri 3 _ Aksaray vilayeti lağvoluna 

birleı~irilerek me~~~ezi ~enin. ol • rak kaza haline ifrağ edil.mit, A • 
mak uzere İçel vı ayetı teıkıl e- rapsun kazaaile birlikte Niğdeye 
diln:1iştir. lç~l. vilayetinin e~ki mer· bağlanmıttır. 
kezı olan Sılıfke kaza halıne kal· 4 N' v d ~ b' O ·· k - ıg eye ta ı raup aza-
bolunmuştur. b .. k" k'l~t'I K · 

2 A 
· R" ·ı~ 

1 
. ıı ugun u tet ı a ı e ayserıye 

- rtvın ve ıze vı ayet erı b wı tı 
b. 1 . ·ı k k . R. im k ng anmı§ r. 
ır ettırı ere mer ezı ıze o a 

5 - Hakiri vilayeti lağvoluna· 
rak kaza haline konulmuş, Gevar 
kazasite birlikte Van villyetine 
hağlanmı§hr • 

C. H. Fırkası 
Umumi idare heyeti topla· 
narak Fırka intlhabatlnı 

tetkik etti 
ANKA~A, 22 (A. A.) - C. H. 

F. Umumi idare Heyeti bugün 
toplandı. Sivas, Eski§ehir, Cebeli· 
bereket, Giresun, Balıkeıir Vila
yet Jdare Heyetlerile kaza heyet
leri reislerinin yeni seçilmelerini 
tetkik ve lastik etti. Burdur Vila
yeti Kaza Reisinin de yeni intiha
bı taıtik edildi. Aksaray Vilayeti 
Kongresinin vazifesini tamamla
masına, Kastamonunun Abana na 
hiyesinin kongresinin de yeniden 
yapılma11na karar verildi. Kırka
ğaç vaziyeti etraflıca görütüldü. 

Ali Rana Bey 
GUmrUk ve inhisar mUte
hasaıalar1nın ~ah9malar1 
hakkında izahat veriyor 

A N KARA, 22 (A. A.) -
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Bey ajansmııza şu beyanat
ta bulunmuştur: 

lnhisarlarda tetkikat yapmak
ta olan heyet Mayıs nihayetinde 
raporunu verecektir. Şimdilik İs· 
tanbulda tetkiklerine devam edi
yor. Bir müddet sonra Samsun
da, Adana' da, lzmir' de tetkikatta 
bulunacaktır. 

Gümrük mü,aviri de güımrük 
işlerinin her kısmında esaslı tel· 
kikat yapmaktadır. Şimdi lstan· 
buldadır. Yakında lzmire gide
cek ve .onra da Ankarada mer
kez de çahf&Caktır. Tetkikatın iki 
ay daha süreceğini tahmin ede
rim. Mütavir tetkil<atmı tamam
ladıktan sonra muhtelif mevzular 
üzerinde vekalete tekliflerini bil
dirmiye başlıyacaktır. 

Yerinde hahrlab-' 
lan bir misal 

(Ba~makaleden devaJll) , 
iki memleketin tam bir gönül rıza' 
sı ile hazırlanmıt ve imza edilıııİf lbı 
olmasındadır. itilafın en bü .. 
kuvveti de buradadır. 

Esasen Lozan muahedeıi Tnrkİ' 
ye ile Yunanistan arasında bü~ 
bir hüsnüniyet ile aktedilmi9, 111• 

ziye ait her türlü ihtilaf ıebepleri• 
ni kaldırmak maksadile vücud• 
gelmi§ bir sulh misakı idi. BunuO' 
la beraber muahede tatbikat ,.. 
haıına geçtikten sonra anlaşıldı 
ki maziyi tamamen tasfiye mak"'' 
dile kabul edilmit olan mübadel• 
muknveleıi iki memleket arasıll" 
da uzun zaman devam edecek bit 
takım yeni ihtilaf tohumlarını ilr . 
tiva etmekte idi. Bunu Türk fi 
Yunan HükUmetleri kadar iki 
memleketin efkarı umumiyesi d• 
az bir zaman içinde anlamııtır. 

Bunun üzerine hem Türkiyeı 

hem Yunanistan aralarındaki ıul' 
hu ve dostluğu kuvvetlendirnıelc Y 
İç.İn yeni bir hamle daha yapm~ ldı 
azmini ve cesaretini göstennittit• >or 
Her iki memleket kartılıklı fedl' 
knrlıklar göstermiştir. Ancak b' "•• 
sayede son Türk - Yunan doıt11' "bi 
misakı ve deniz itilafı yapılabil L A 
miştir. Y akm Şarkta bir daha Y ~ 
ni bir mücadeleye sürüklenmem ~ 
için azmederek elele vermit yi ~. 
milyonluk büyük bir milletler kii 
lesi te§ekl.ül etmiıtu'". 

Demek istiyoruz ki milletler b! k 
rasmda hakiki ıulhtın tee11üı ~ 
meıi için ilk planda gelen bir ı.ı' ~ 
~ardır. Bu da ihtilaf vaziyetindl ~· 
olan memleketlerin ve milletleri- ı; 
hiç bir tehdit ve tazyj mn a Ol:' !ar 
maksmn biribirleri ile iyi ıet/ old 

0
, 

mcğe, ve bu maksatla maziyi ul l~ u 
·d~ ~a fiye etmeğe karar vermelerı ~d 

Bu karar verilmedikçe ve bu k~ '-'ete 
rı kat'i olarak tatbik etmek iç ti old 

icapf eddekn k
1 
akr§ılıklı ~1zimd, "kceaa . ' 

ve e a ar ı göıterı me ı çe •ıı, 

yapılsa beyhudedir. ~ 

Acaba Cenevrede silahları ... da 
raknıa konferansı etrafında top ~ 
nan diğer büyük ve küçük devi L~llu 
ler o kararı verebilecekler midit ~ 

Sonra kararlarını tatbik i,in i ~•ee 
eden azim, cesaret ve f edakirlıf "'la 

aöıterebilecekler midir? hte ci ~d 
ıulbwuin ve silahları bırakma ~d· 
ammıuının düğüm noktası bur 

dır. Şimdilik bu yolda kun 
bir ümit yoktur. BilakiA me.ell 
giltere, Fransa, ltaly~ Alm 
gibi büyük devletlerin bil'Je 
arale.rmda verecekleri ı. ararl 

'e ~a, 
Ati 

~r~ 
'•\ ıce 

diğer memleketlere cebrerı ka ~ik 
ettirmek istediklerinden bahsed' 'i i 
mektedir. Halbuki Veraay ve llu 
re gibi Lozandan baıka blan 
tün ıulh muahedeleri esasen üçl 
dörtler, yahut beşler şeklind 
siyasi diktatörlüklerin eıeri 

"• h 

~~ 

\urtarmaktır. Bir de İtalya Ba!
vekili Avrupada Fransız hegemon· 
yasına mani olmak için lngiltere, 
Fransa, İtalya ve Almanya Devlet
lerinin Akvam Cemiyeti haricinde 
bir siyasi kuvvet olarak anlaıma· 
~mı teklif etmiştir. Çünkü İtalya 
Fransanm Akvam Cemiyetindeki 
nüfuzundan korkuyor. Büyük Av· 
1·upa itleri bu dört devlet l\rasınd~ 
görütülürae daha kolay anlaıılabi· 
]eceğini zannediyor. Halbuki Mua
rolini'nin bu teklifi Fransanın iti· 
ne gelmedikten başka Cenevrede
ki Akvam Cemiyetine dahil küsük 
devletleri de telii~a ve heyecana 
dütürmüştür. 

6 - Cebelibereket vilayeti lağ
volunarak kaza haline konulmuı, 
Bahçe, Dörtvol, Ceyhan kazalarile 
birlikte Adanaya, lalahiye kazası 

da Gazi Antebe baalanmııtır. Mer 
kezi Adana olmak üzere teıekkiil 
edecek vilayetin ismin~ Seyhan 
vilayeti demnittir . 

Manisa bUbjesl ve bir teftiş 
Bundan dolayıdır ki, umumi h 
bitmi§ olmasına rağmen hiç 
memlekette sulhun teessüs e 
ıörülemedi. Seneden seneye İ 
yeni bir harbe doğru ıürükl 
gitti. Nihayet bütün Avrupa 
bir uçurum önüne geldi. 

Çünkü ltalyanm düşündüğü 

tarzda bir (Dörtler Meclisi) Avru· 
pa üzerinde bir nevi siyasi dikta· 
törlük kurmak te§ebbüsü şeklinde 
görülınüttür. 

•4• 

7 - Şarki Karahiaar vilayeti 
lağvolunarak merkezi kaza haline 
kalbedilmiş, bu kaza ile diğer ka· 
zalar Giresun vilayetine, diler ba 
zıları Sıvas vilayetine bağlanmıt .. 
tır. 

Mes'udiye kazası da Ordu vi .. 
layetine raptedilmiştir. 

8 - Ilga edilecek vilayetler me 
murları hakkında memurin kanu .. 
nunun 85 inci maddeıi hükmü tat 
bik olunacaktır. 

MANiSA, 22 (Hususi) - Mec· 
lis işini bitirdi. 933 bütçesi 825552 
lira olarak kabul olundu. Muhase 
bei hususiye müfetti!i Nedim Naz 
mi Bey teftiş etti. :Muammer 

imparatorluk 9ato•u 
önUnde 

BERLIN, 22 (A. A. ) - Berlin
de şehir gazinosunun bir çok bö
lükleri, eski lmperatorluk ıatosu 
önünde geçit resmi yapmıılardır. 
Zabıta kuvvetleri de arkaların· 

da muavin Nazi ajanlan ve Çelik 
miğferliler olduğu halde ayni §a· 

tonun 8nUnden geçmişlerdir. 

Şimdi umumi harbin bır 

diktatörlük ıulhu yerine ınill ·-~ 
gönülden biribirlerine Yllklattl'i 
cak bir sulh lazımdır. lngiliz 
vekili Makdonald Cenevrey r;1 

derken bu lüzumu anlamıt gib~~ 
Ne kadar yaıık ki, aradan ~f 
üç beş gii~ geçmeden bu -~ 
midin de ıiSnmele baılacbV 
hayretle görüyoruz. 

Mehmet A••"' 
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iŞARETLER 

Ankarada bir 
mektep 

.Ankara yalnız topraktan f ı§kır
lbıı yepyeni bir şehir değildir. Ye· 
ili fikirlerin de kaynaştığı bir dil· 
tibıce yuvasıdır. Bir ülkü mecmu
lsı baıtan sonuna kadar size yeni 
leyler söyler. Bir kitap yazanlar 
lc0operatifi vardır. Her basışta ye· 
~i, orijinal bir eseri ortaya atar. 
•tanbul kitapçılarının henüz mız

uır ~ı ilmühalden daha değerli bir 
şı• •tap olmadığına dair yarı okur 

1tdı >'-:tar akıl hocasından fetva alma· 
s•' 'tl:ıa. imkan olmıyan kitaplar böyle 
ele ~ Türk okuyucularının önüne sü-

tü] .. 

Telefonda 
Yüzde 10 indiril
mesi şirketi sıkh 

Hükumetten zararın taz
minini istiyecekmiş 

T elfon ücretlerinin yüzde on İn
dirilmesi meselesi Maliye Vekale
ti ile Baıvekalet arasında görüşül 
mektedir. 

ın· ur. 
bit Son posta ile gelen Hakimiyeti Şirket, ücretler indirildiği tak-

Ptf·ıı dirde çok zarara uğrıyacağını ve ilr . 1 İye bana, Ankaranm yeni şeh-
ti d mukavelesinde münderiç bulundu 

I.~~ ~il e açılan bir mektebe dair bir ğu veçhile zararı hükumetin ka-
"" b~· satırlık bavadisile bu inammı patması lazımgeleceğ. ini bir ra
de ır kat daha kuvvetlendirdi. Ben .\nk raporla Ankaraya bildirmiştir. Ya 

arada Maarif Cemiyetinin aç-
tı" kında kafi karar verilmiş ve §İr· 
eı ana mektebi hakkındaki ha-be l kete tebliğ edilmi! bulunacaktır. 
l' eri burada tekrar etmiyeceğim. 

..,. ..,. :.:. ŞlrJ.<et müdürü gidiyor 
'fılba;;ında Ankara.da idim. Her Telefon Sirketi Müdürü M. Vat-

~dtlllda bi:a eski dostla karşılatı sonun İstifnsı ,irketin umumi mer
>'Otdum. Nafi Atuf ile karşılaş· kezince kabul edilmi§tir. M. Vat
tıı~ da bu şekilde oldu. Onunla, son nisanın 18 inde memleketimiz 

&el ~aarif Cemiyetinin açtığı a namek ! den ayrılacaktır. Yerine Müdür 
ıJ ~bine kadar gittik. ' muavini M. Anderson tayin edil-

il• l Anamektebini, ne yazık ki, iş· miştir. 
yt ~ .. bir halde göremedim. Çünkü Haber aldığımıza göre, Telefon 
e~ ~uklar yılbaşı t tili yapıyorlar· Şirketi memurları M. Vatsonun §-'· 

rtJ t, Fakat onların sınıflarını do refine 2 nisan günü Maksimde bir 
iit' ~ı:m., sınıflarında "ıralarını, yap . çay ziyafeti vereceklerdir. Bundan 

·~la.rı işleri gördüm. Ne güzel çiz· başka memurlar aralarında bir li~· 
ı• tıler, ne itinalı boyalar. Vakıa te yapmışlar ve para topla:cıağa 

et' ~ktepte fevkaladelik yok. Fakat başlamışlardır. M. Vatson·a hediye 
ati J>ıdan adım attınız mı bir vereceklermiş .. 
de llıeJctep, bir nizam, bir disiplin ve ------------
jll ~idik havası etrafınızı sarıyor. Dilsizler cemiyeti 
0~ ! lı :terleri görürsünüz ki çalışan· 
,-, 

4

1
r Ora.dan çekildilel' mi, oranın ne 

0 du~ J ~'Unu ne için kullanıldlğım an· 
i1 ~ak müşkiil olur. Hatta hazan 

0~da eserler bile olsa siz oranın 
i' ~etel& bir mektep, yahut bir işye· 

ti ()lcluğuna hükmedemezsiniz. 
. Su Y enişehirdeki anamektebi 

112~ hunun zıddına teııir yapıyor. 
ı; ~mektebinin çizdiği çizgiler o 

dar kuvvetli ki onu görmemek 
11 ~lt güç. 

1 ~ 8urada bu :Jilinmez tegiri anlatır 
~ Maarif Cemiyetinin çok isa· 
~ le elde ettiği Mis Parker' den de 
lısetmek isterim. Şehrin bir u 

~da, tatil gününde, a.ldı ha§m<la 
1 "eııdini terbiye i~lerine vermiş bu 

h~eriknlı kadın, mektebin işlerile 
,._.a,ıyor. 

1 M l\1is Parker, terbiye tetkiklerile 
~ hret kazanmış bir kadındır. Bu 
t._.dında derme çatma bir ihtısas 
\ lağı değil, sahici ilmin, ihbsasın 
~endisi var. Birnz konuşunca, 
~ •ki ilmin ve ihtısasm bir nümu· 

•i ile karşılaşıyorsunuz. 
• Su güzel yuvanın çocuk anaları 
'ı) habalarilc bir konuşma vesile· 
L e hu gezintinin intibalarım da 
"'tırlathm. 

"'- Sadri Etem 
~~~===~~==== 
llır kavga ve baş yarma 

4.J.Y ~fada oturan Siirtli Aziz ile 
'-

1 ıanıinde birisi arasında dün 
~"'ıa. çıkını,, Ali yerden aldığı 
' la.tla Azizin ba§tnı yardığm· 

!l Yakalanmıştır. 

Yurtdaş 1 
Kurban bayramı için 

alacağın mallar hep 
terli olmalı. 

llMU lkbaat ,.. Taa.llttllf 
Cemiyeti 

Bütün dilsizler, fakir ve 
küçükler okutulacak 
Dilsizler Cemiyeti, senelerden

beri uğraştığı Dilsizler mektebini 
açmı§ttt. Mektep Saraçhaneba~m· 
da eski Hayriye lisesi binasmdaw 
dır. Mektebe Anac!oludan sekiz 
talebe gelmiştir. Şimdiye kadar 
kaydedilen talebenin miktarı 40 
tır. Bir kısım dilsizler mali vazi
yetleri müsait olmadığı için mek. 
tehe devam edememektedirler. 

Tahsil müddeti sekiz sene olan 
mektebin ilk ve orta kısımları var 
dır. 

Dün Dilsizler Cemiyeti idare 
Heyeti Reisile azaları vilayete mü
racaat ederek yeni açılan ~ektebe 
vilayetin ynrdım etmesini rica et· 
mişlerdir. Vilayetten yapılacak 
yardım ile mektebin muallim kad
rosu geni§letilecek ve bir ~ok dil
siz fakirler ve bilhassa küçük yaş· 
ta olan clilsizlcr okutturulacaktır. 

Bir tütUn taciri ve vekili 
Evelki gün limanımıza gelen 

General von Stuben namındaki 
tıeyyah vapuru ile Hamburg'un ta 
nrnmıı tütün tacirlerinden ve Re· 
semtann fabrikası sahiplerinden 
Herr Hermann ile ıark vekili Herr 
Zellrmayer de §ehrimize gelmi~ 
ve ayni vapurla dün akşam Suri· 
yeye gitmişlerdir. 

Belediye tasarruf cemi
yetine yardımı 

Belediye, ilk defa olarak, bu se· 
ne Milli lktısat ve Tasarruf Cemi· 
yetine yardım edecektir. Bu yar· 
dım miktarı bütçe vaziyetine göre 
250 liradır. Cemiyet bu para ile 
yerli mallar ve milli tasan·uf ve 
iktrsat haftasının daha mükemmel 
~ımumı temin edecektir. 

VAKiT 

lstanbul Maliyesinde . . .............................................. . Temizlik 

Sayıfa: 3 

1 SOHBETL~R 

Fransa ile lngiltere 
evleniyor mu ? 

Islah - tadil 
Belediyenin vere

Maliye heyeti tet- · bileceği para .• 

Cenevredeki silahları bırakma 

konferansı, son nefesini vermeğe 
hazırlanıyormuş gibi, solumağa 

başlamıştı. Kon.fcransın nabzını 

tutanlar ümidi kestiler. Derken 
meydana hazik bir doktor atıldı. 

Mister Makdonald, hu c:\n çekişen 
hastaya, 96 tane yaldızlı hap yut -
turmak i: ·. Konferansın gözü 
açılır gibi oldu. 

kikJerinden ne çıktı Gelecek sene bu işi bele
t diye müteahhitten alacak 
l 

Defterdar Mustara & 

Tetkikat için şehrimize gelmi~ 
olan maliye heyetinin işini bitire

rek Ankaraya döndüğünü yazmış 
tık. Heyet tetkik ettiği fasıllara 

ait beraberinde bir çok evrak gö
türmüştür. Duyduğumuza göre İs-

tanbul maliye teşkilatında yapıla

cak ıslahat ve tadilat çok geniş o

ı~cnktır . lstanbul m ali işlerinin 
bugünkü şekil ve kuruluş altında 

iyi işlemediği tnhaklmk etmiştir. 
En büyiık müşl ülat kon trol yü · 

z ünden çıkmaktadır. Bu itibarla 
evela kontrola a it teşkilat l:uvvet· 

lendirilecek tir. Bundnn sonra u· 
mumi tc§kilatın anahatlarındn ek-

sik görülen c ihetler tamamlana· 
caktrr. Bazı mah:1üdürlül::1erinirı 

ilgan, geniş salahiyetleri haiz bir 
maliye m ümcssilliüi ihtası tasav~ 
vurları b u aradadır. 

Mali idareniı1 lüzumu kadar İş· 
liyememesi l'!ebepleri arasında mt-

mur maaşları meselesi Ü:?erinde de 
ehemmiyetle durulmaktadır. ileri 

ye sürülen bir no)dai nazar, bir 
çok muliye memurlarının, işlerin· 

deki yoruculuk ve inceliğe miıka· 
bil az ücr~t aldıkları cihetidir. Ba· 

zı suiistimallerin sebebi de buna 
atfolunmaktadır. Nihayet bina 

meselesi de tetkik edilen mevzu· 
lar arasında bulunmaktadır. 

Defterdar Mustafa Beyin mali
ye bütçesinin müzakeresi esnasın· 
da hazır bulunmak üzere Ankara· 
ya gitmesi muhtemel görülmekte
dir. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara Cadde~!. Y AKn yurdu 

Telefon Numaralarr 
Yazı işleri t elefonu ; 24371> 
tdare telefonu : 24::1711 

l'elgrat adresi : !s tanbul - VAKiı 

Posta kutusu No 4A 

Abone bedelleri · 
Türkiye Ecnebi 

Seneli' ~ 

6 aylık 

3 aylık 
ı aylık 

1400 Kr. 
7~0 ~ 

400 ~ 

150 

ilAn ücretleri : 

2700 Kr. 
H50 ., 
800 
300 • 

Resmi llllnlann bir satın 10 Kuruş 

rtcarl 1 1 !\nların bir satın 12,:5 Kuruş 
rı carl il~nların bir santim! 2!5 Kuruş 

l(Uçük il5nlar . 

Bir defası 30 llti defası 50 Uç defası 1)5 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık llı\n verenlerin bir defam meeea
ı:ıendir. Dört satırı geçen 11:\nları.n fazla 
sAttrları ~etı kıırııştnn heıınrı ecltılt 

i
l Belediye temizlik itlerine bu se 
ne 549.540 lira sarfedecektir. Bu 

J miktar geçen seneye nazaran faz· 
ladır. Bundan baıka Ahırkapı ci· 
hetlerinde büyük bir çöp iskelesi 
yapılacaktır. Bunun için de 5.000 
lira konmuştur. 

Eski iskelelerin bir kısmı da ta
mir edilecektir. 549.540 liranın 

370.000 lirası sokaklarm temizlet· 
tirilmesi ve çöplerin toplanması i· 

1 • 1 .. t'd' :ın ame e ucre ı ır . 

Diğer taraftan aldığlmız mahi
mata göre, bir kaç senedcnberi h
tanbulun temizlik İ§lerini üzerine 
almış olna müteahhit geçen senek! 
tahsisatla lstanbulun sokaklarını 

temizliyemiyeceğini bildimıi§, iha 
le bedelinin arttırılmasını istemiş 
tir. Müteahhit, bun da sebep ola
rak, çöpler arasından çıkan paçav· 
ralarm artık para etmemesini gös· 
termekted İr. 

Belediye Daimi Encümeni müte 
nhhidin bu isteğini tetkik etmek
tedir. Belediye bu sene de temiz
Jik işlerini bir müteahhide verecek 
ve gelecek seneden itibaren temiz 
lik işleri belediye tarafından ya· 
pılacaktır. 

Şark demlryollarındakl 
ihtilas tahkikat. 

Şark Demiryolları kumpanyası
nın Sirkeci gişesinde olan ihtilaş 
tahkikatı adliyeye intikal etmiştir. 

Maamafih evelce ihtilas jşinde 
al5.kadar oldukfo.rmdan dolayı iş
ten el çektirilenlerden bir zat tek
rar vazifeye almmıştrr. 

!şten elçektirilenlerden Suat B. 
kumpanya aleyhinde dava ikame 
edeceğini söylemektedir. 

İhtilas meselesi üzerine Şirket 
Komiseri Nuri Bey de tahkikata 
başlarnıştrr. 

Kontenjan koyan memle
ketler hakkında tetkikat 
lstanbul Ticaret Odası konten· 

jan koyan memleketlerin listeleri 
üzerinde tetkikat yapmağa haşla· 
mı!hr. Tetkikat yapılırken konten 
jan listelerinde memleketimizi a
lakadar eden maddeler tespit edi
lecektir. Şimdiye kadar kontenjan 
lfoteleri tetkik edilen memleketler 
şunlardır: 

Brezilya, Danimarka, İspanya, 
Bulgaristaı1, Çekoslovakya, Yuna· 
nistan, Estonya, Macaristan, Fran 
sa, Belçika, A \1lsturya, Holanda 
ve Romanyadır. 
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23 Mart 1918 

Mister Maltdonaldın 96 madde
lik silahları bırakma projesinin 9 
kelime ile hülasau şudur: "lngilte 
renin silahlarına el sürülmiyecek, 
bütün Avrupa devletleri silahları· 
nı azaltacak,, 

Biz bu projeye şaşmadık. Dün -
ya dünya olalı, böyle laf edenler 
çok bulunmuştur; o kadar çok bu· 
lunınuştur ki, halk buna güzel bir 
de mesel uydurmuştur. 

Gazetelerde, Mister Makdo • 
naldın 96 yaldızlı hapının ne oldu 
ğunu okuyup anlayınca, hatırımı • 
za bu mesel geldi: "Halka verir 
talkım, kendi yutar salkımı!,, 

lngiltere, bu si1ahan bırakma 

işinde, !alkımı değil, hatta kütüğü 
de değil, biitün bağı yutmak isti • 
yor. 

Fak at bu işin, bir tuhaf tarafı 

daha var. Düne kadar, buna ben· 
zer tekliflere ateş püskürenler, me 
sela Fransa, Mister Makdonaldın 
haplarını derde yegane deva bu
luyor. Bu işe taraftar • 

Hatırımıza, Nasrettin hocanın 

talkını geldi. 
Hoca, kadınlara nasihat ediyor· 

muş: 

- Sakın ha, kaşınıza rastık, yii 
zünü:ze düzgün sürıneyiniz .. Göğ • 
sünüz bağrınız açık erkeldere gö· 
rünmeyiniz ... 

Halbuki hocanın karısı, rastıklı 
kaşlı, yüzü dü~günlü, erke!dere gö 
ğü-s bağır gösteren fingirdek bir 
kadınmış. Bunu bilenlerden biri: 

- iyi amma hoca efendi, ya si
zin hatuna ne diyelim! demiş. 

Hoca gülmü~: 
- Ona bir şey demeyiniz de • 

miş, haspaya yakışır. 
Fransa da, f ngiltereye silahı yn

kıştırıyor. İngiltere ile Fransa ev
leniyorlar mı dersiniz? 

Sel3mi İzzet 
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Şehir Meclisi 
Şehir Meclisi bir nisanda tekrar 

açılacaktır. 931 senesi kat'i hesap 
raporlarının meclisin nisan devre· 
sinde müzakere edilebilmesi için 
hesap encümeni dünden itibaren 
toplantılarına haşlamıştır. 

Meclisin nisan devresinde, !eh· 
l'İn plan işi, Gazi köprüsü gibi ha· 
zı meseleler de görüşülecektir. 

Tıp Fakültesi umurr.I 
k3tibinin istifası 

Verilen malumata göre, Tıp Fa
kültesi Umumi Katibi Dr. Behçet 
Sabit Bey, bu vazifesinden istifa 
etmiştir. 

istif anın, Fakülte Meclisi top· 
lantısmda Reis Recep Beyle arala
rında çıkan bir münakaşa dolay.f· 
sile olduğu söylenmektedir. 

- HAsılo.tı Osmanlı ve Macar eytamı ıı:ıen 

tu.tiııe ve Peııtede in~ edilecek GW baba ea 

mi §eriflne terkedilmek üzere konserler ver- y urtdaş ! 
mek için Macar bonovda aııkeri orkestra he- Kurban bayramında 
yeti dUn ~ehrimize gelmi~tir. 

- Şehrimizde lekeli hOnlma vukuatı dtln misafirlerine yerli kuru 
32 dlr. 

- Müddeiumumilerin muhakimi hukukiye Ve yaş yemişlerimizden 

bus Hııral!mbldi Efendi taratmda:ıı Yerilen Malt lkhaat ve Taaarnrf 
ve tüecarlyedeki vezaitJniıı refl ha.kkmda me- ikram et. ..,1 
IA.yihai kanuniye bugUn mecll.ısi mebuunda ı Cemlyetl 

~--••mmmiıllill••••tl' l mllzakero edilecekUr. •--------·----• 



Sayıfa: 4 

Yo parası 1 Yeni ter 
Bir hama ın istedi- Eski terkosun memurlara 
.., . .k .. .. d yaptığı zamlar ve içtima 
gı vesı a yuzun en 

A • Tesfoat ve şebekesi belediyeye 
Çikan had Se devredilen eski T erkos Şırketi his 

VAKiT 

Türkiye-ispanya 

eni Madrit sef ·ri
mizin b ı analı 

Sarayburnu antrepoları gümrük 
hamallarından Yusuf oğlu Salihin 

&edarlnr umumi heyeti dün fevka· 
lüde olarak tople.nmı" icf !l"" , n Ma ut ~e ırı ~e\ ... i Rey harek{: 
PariGten gelen murab~nslaı 'n ha· t nden evvel bir nmharrirımize "ı 

FOX 

ARTiST 
Bu akşam 

~ c;,o \1adam ' 1 

Geo g 

\ n ını - Ru yanı 
kar~ı 

yolparası vesikası istemesi yüzün• 
den çok garip bir mesele ortaya 
çıkmıştır. 

zır bulunmu§1ardır. ı beranatta bulunmuştur: 
Ruznamede bulunan me .. eleler. "- Elçilık vuzifesini deruhte 

ekseriyet temin edilemediui içii" etme le beraber Muhtelit Müba
görüqülememiş, ba.ka bir defa to ele Ko:nisyonundaki vaz1femi~ 
landma•ına Jcarar verilmittir. ş·r d~ üzerımde kalmasını~ tıe?ebı. 
ket hiasedarlarınm &enelik içlimaJ bıtmek uzere olan komısyon ışle-

ELHAMRA Sinemasında 
Yusuf oğlu Salih Sarayburnu 

antrepolarında hamallık etmekte· 
dir. Köyüne gitmek için bir kaç 

para biriktirmiş ve nihayet alaca
ğını almış vapura binmeğe hazır· 
lnnmıştrr. 

Turkçc -..ozlu 

29 rinin ~üruncemede kalmamasım 
martta yapılacnktır. Oynıyanlar : N A Ş i 

D .... f · d" beledı"ye temin etmek arzusudur. Dediğim ıger tara tan 'ım ı ı P F: K ı· ı L 
hizmetinde ~alışan ~irketin eski gibi, komisyon işleri bitmeğe doğ Filme il ve : 

u\ k hal komedic:i 

• H Z CM .. L i 
J ~tud\oo:unda \ apı\mı~t P. 

ARTiST KArtl 

lır 

Fakat köyünde fazla kalacağı 

için §İmdiye kadar ödemiş olduğu 
yol paralarının makbuzlarını da 
yanma almak istemiş ve kolbatın:
müracaat etmiştir. 

memurları ara~ında bir ikramiye ru gidiyol'. Prensiplere taalluk e· Franl'lır.ça sm:lü. ~füme 
den meselelere dair bitaraf murah . m~~e~nd~d~~~hl ~~~ ~--~==~-~=~~~=~~~~~-~~~=~~--~ıyır1 

.\l L G L F M O 1 E R 

haslann verdikleri kararlar bun- 11 
kar§ı bir iiibirar hasd olmuftur. dan sonra gene bitaraflar marifeti- r Ü o R s A r T A K v M 

Mesele eudur; o 
Terkos Şirketi tesisatını beledi- le hnlledilmesi lazımgelen münfe· 

Kolbaşı vesikaların belediye mu 
hasebesinde kaldığını söyleyin"~ 
Yusuf oğlu Salih belediyeye git· 
miştir. 

rit hadi&elcrin kısa zamanlarda inyeye devretti~i ve memleketimiz· 
tacına hizmet edecektir. Şimdiki 

Belediyede defterler ara tırıl· 
mıt fakat Salibin iami bulunama· 
,mıştır. 

Bunun üzerine mesele belediye 
muhasebesine oradan da Eminönü 
Malmüdürlüğüne intikal etmi§ ve 
Belediye Mtifetti9i de meseleyi tet 
kike başlamıştır. 

Dün bu İ§ üzerinde alakadarlar· 
dan malumat alm k için müracaat 
ettik. 

Öğrendiklerimiz §unlardır: 
Sa.rayburnu deposunda 70 ha· 

mal çalışmaktadır. Bu hamalların 
929 senesi yolparası taksiti olarak 

yalnız 30 ki inin borcu verilmittir. 
930 senesinde ise birinci taksitte 

20 ve ikinci taksitte 25 kiti borcu· 
nu ödemiştir. 

931 ve 932 seneleri taksitleri İ· 
çin hamallar aleyhinde kanuni ta 

kibata haşlanrnrstır. Hamallar 1se 
bütün kazanç ve. yolparal rını ver 
diklerin' iddia etmekteilirler. 

Baro ve hukul<. talebe 
cemiyeti 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemi
yeti, Adliye Vekaletine ve lıtanbul 

Barosu Reisliğine bazı arzularını 
bildirmiştir. 

Bu arzuların, "istikbalde kendi

lerini çok yakından alakadar edew 
cek olan bazı hususlar ve noktalaı· 
üzerinde" olduğu kaydedilmekte
dir. 

Tahmin olundug"una gö b re, u, 
Adliye Meslek Mektebi mezunla· 
rınm bet sene hakimlikte bulun
duktan sonra, avukatlık edebilme
leri ve bundan başka Hukuk J:a· 
kültesi mezunlarının avukat ola· 
bilmek için görecekleri staj müd
deti ile alakadardır. 

Meslek mektebi mezunlarının 

avukatlığı meselesi hakkında, bir 
kısım avukatlar, daha evvel baro· 
ya müracaatta bulunmuşlar, yal· 
nrz Hukuk Fakültesi mezunlarının 
~vukatlık edebilmeleri lazımgeldi
ğir~i ileri sürmüşlerdi. Avukatlnrm 
bu husustaki müracati, evelce yaz· 
~ığımız gibi, baronun 30 marttaki 
umumi toplantı ruznamesinde var• 
dır. Ve, o gün, müzakere mevzuu 
teşkil edecektir 

de faaliyetten çekildiği için uzun 
zaman hizmetinde bulunan beş al· 
tı Fransız memur ve mütehassısı
na oldukça yüksek miktarda ikra· 
rniye vermi9, Türk memurlarım 

bundan müstesna tutmu§tur. Yal· 
mz işler henUz belediyeye devre· 
dilmeden pek aT. evvel bütün Tür}, 
memurlarm maa§larına birer mik 
lar zam yapını§, hepsi ileride bele
diye memurları olacaklnn için bu 
suretle alacakları zamların ikrami 
yeyi telafi edeceğini ihsas etmek 
iatemi§tİr. fakat belediye i§leri 
devralır almaz hemen on beş gün 
evel yapılan bu zamları, gayet ta· 
bit olarak, kabul etmek istememi , 
bu ıuretle eski memurlarına vere· 
ceii ikramiyeyi yavaş yavaş bele
diyeden verdirmek istiyen §İrketin 
pl!nı suya dUşmli , fnkat ortadc. 
Türk memurlann hakları kaybol
muıtur. Memurlar içlerinde kırk 
aene tirkette çalı§mış kimseler bu~ 
lunduğunun, kendilerinin niçin ec 
nebi memurlardan ayn tutulduk 
larını anhyamadıklnnnı söyleme!~ 

tedirler. 

Sinema artistlerine merakla 
bir adam yakal ndı 

Bir sinema meraklısı dün hır 
tızlık yaparken yakalanmıştır. 

Pangaltıda oturan berbe: Hidayet 
adlı birisi sinema artistlerinin re· 
simlerini biriktirmeğe meraklı İ· 

miş. Artistlerin kartpostallarından 
bir çoğunu tedarik ettiği halde bü
yük kıtada resim hiç elde edeme· 
mit· Hidayet, dün, Majik inema· 
sının methaline girmi§, orada filrn 
resimlerini yerlerinden çıkararak 
çaldığı zannı haerl olduğu icin ya· 
kalanmıtlır. Hidayet resimleri ya
kından görmek için yerinden çı

lcardığını sövlemi~tir. 

Askerlik 
Eminönü askerlik şubesinden: 
933 Nisanında celp ve sevke ta 

hi efrat ile içtima günleri aşağıda 
yazılmıthr. 

1 - 326 doğumlu piyadeler ve 
bundan evelki doğumluların her 
hangi bir sebeple sevk edilmemi§ 
olan bakayesi ictima günü 
12-4·933. 

2 - 326/ 327 / 328 doğumlu jan 
darına ve muzika efradı içtima gü 
nü 12 4-933. 

3 - Tam veya nısıf olarak be • 
deli nakdiıini vermiş ve henüz kı· 
taya sevk edilmemiş bedeli nakdi 
efradı içtima günü 25-4-933. EdirAede bir senede do

ğup ölenler 4 - Bu celp için bedeli nakdi 
verecek efradm bedelleri 1 4-933 

Edimede 932 yılı içinde 14841 tarihinden itibaren 11-4-933 akta 
çocuk do~ut, 1292 kiti ölmü§tür. mrna kadar kabul olunur. 

vaziyete nazaran komisyon işleri· 
nin 933 senesi nihayetine kadar 
tamamile bitmi olacağı kuvvetle 
ümit edilmektedir. Komisyonun 
bulunan meselelerin en ehemmi· 
yctlilcri halledilmiş olduğundan 
halihazırda halli ile i~tigal edilen 
meselelerin sene nihayetinde behe
mehal intacile komisyonun kapan
ması için o tarihe kadar elde kala· 
bilecek ehemmiyet iz meselelerı 
tarafeyn mahalli mahkemelerine 
havale etmek mümk--ün olabilir. 
Sene nihayetinden evvel ayni usu· 
lün tatbiki ile komisyonun kapan· 
masını temin için çalışılmaktadır." 

Şevki B., lspanya ile münaseba
tınuz hakkında da şunları söyle· 
miştir; 

"-ispanya ile Türkiye arasın· 

da, çok eıki ..zamandanheri hiç bir 
arızaya uğramaksızın devam eden 
dostluk gün geçtikçe inkişaf et
mektedir. Son zamanlarda yapı· 

lan ticaret mukavelesi de bu iki 
dost memleketi biraz daha yakın 
laştırmıştır münasebat gittik· 
çe inkişaf ed ... . t:r. Madritte iti· 
matnamemi takdim ettikten nonra 
iki hükitr.ıeti alakadar eden ticari 
ve iktısadi mevzular üzerinde te· 

' maslarda bulunacağım. Ve Mad-
ritte bir müddet kaldıktan sonra 
kısa bir müddet için lstanbula ge· 
lip Muhtelit Mübadele Komisyo
nunun tasfiyesi muamelelerile meş 
gul olacağım. Sonra Madrite dö-
neceğim.'' 

Bir m .. acaat 

Balıklardan gübre yapmak 
istiyen bir Avusturya .. . 

muessesesı 

A vusturyamn tanınmış müesse· 
oelerinden birisi lstanbul Ticaret 
Odasına. müracaat ederek balık

lardan gübre yapmak istediğim 

bildirmiş, bazı malumat istemişti. 
Ticaret Odası bu müracaat üze 

rine Balıkçılar Cemiyetine bir 
mektup yazmış ve müessesenin mü 
racaatini bildirmiştir. 

Balıkçılar Cemiyeti bu mektup 
üzerine tetkikat yapmış ve Ticaret 
Odasına cevap vermiştir. 

Bu cevaba göre lstanbulda ye· 
mek için kullanılmıyan pek çok 
balık vardır. Bu balıklardan güb
re yapmak için lstanbulda tesisat 
yapılırsa pek çok gübre &atılacağı 
muhakkaktır. 

Balıkçılar Cemiyeti, bu maksat
la çalıımak istiyen sermayedar çık 
tığı takdirde bu işe cemiyetin de 
ortak olmal: için sermaye koyabi· 
leceğini bildirmektedir. 

fHizalıınnda vıldız i~~rcti olanlar üzer 
!erinde 22 martta muamele olanlardır 

Rakkamlar kapanış tiyntlarını gösterir 

Nukut 

Kıınıs 

*20 ı. Fransız ı o 
• ı Sterlin 727. 
* 1 Dolar 212 -

(Satış) 

1 • ı sııın .. ~, * ı Pezcr 
• ı M:ırk 
*I Zolııı •20 Liret 218,-

•20 f. Relçik t 15,- * 1 Pen~ 
•20 Drahmi 2S,- l •20 LC) * 1 · ...., •20 Dinaı 

20 svlçre ..... - 1 çervon 
•20 f..cva 'G.- l * ı Altın 
~ 1 Florin 5, • ı Meddi~ r 
•20 Kuron <,;ek 120.- + ı Rnnknoı 

Çek Hatları 

*Paris 
•Londra 
+i\ev-Yoo 
•\11Uno 
•Rrükseı 
tAtlna 

C'encvrt 
* Of)a 
•Amsterdan 

1203 
3 75 

1) 4727:>0 
158. 

J.3 71 
'2 01-
.~4:'9 

67. 1250 
1.1721'1 

(kap. sa. 

•Prn~n 
•Vlynn 
+l\ladri• 

.*Ber•ln 
.ı0ı\'a~O\'ll 
•Peşte 
+ ııu~ re• 
+He' ra 
* 1, skova 

Esham 

1s Rant,:as il * \nadol l375 
P. {'fı 4.:-1 
sır !la) Ti\ t :; 
rr:ım\'llV 4,30 
L'. ' IJ?Orta 24,-
omnnıı ~5.50 

l"urn~ 

~ 
17.
o-

24-
10 

89 50 
1 20 

4.-
1,70 

l?.3~ 

13. 

ıstikrazler Tahviller 

• lsı . dahil ll7.- F:lcktri 
• ~arl.: yollnr 4,90 rr:ını\'l\\ 

runc' * J),i\hıı ahh:ı 59 - RıhtılT' 
Cumrilkleı :i:ı coAnad lu 
S:ıydl mah 4.35 
na.d~ı ı 75 *Anadolu 
'si.: rh·e • A !\I mt's~ı 

44,4 

50.50 

"--~~~~~~~--~~~--·-
QUlha e mUsamereleroi 

GUlhıuıe mU amerelerinln (25) ınci yılı ılk 

oelseslne l!l-~-9:l3 pazar günU (171 dcı mual

lim opcıratör .M. Kemal Bey riyıu;etindc ııçr§ 

nutku Uc ba§lnnmıgtır. 

Mualllm AMUlk11.dir Bey tarafından CBur· ı 

ğer) basta.lığı gösterllmi§tir. 

Muallim Silreyya Hıdayet Bey tarn!mdıın 

munasstf tUmörlcrtnl andırau ga:7<'t bilyhlt v 

no.dlr görUlen (Anevrism ) vaknları taktim 

edllmi!Jtlr. Müderris Tcvfık &ılım PB§a ıle 

mualllm operatör M. Kerruıl, AMUlkadil', Ni

yazi lsmet. ŞUkrU Emin, Ali Esat. Süreyya 
Hlyayot Beyler münnkaşıı.lnrn iştirak etmlıı· 

!erdir. 

Nusret Bey tarafından (Trombopcnie) nrz 1 
eden bir vnka gösterilmiş doktor Nami ve 

Nusret Beyler tarafmda.n mtlruıkaşa edilmiş 
tir. 

Kfımll Bey tarafından amcllyo.ttnn sonra' 

da taktim edilmek Uzore bUyük bir yüz: (H~

manglome) u göstcrilm~Ur. Mehmet Ali B y 

tarafından pek nadir gl.irlllen tipik (Dartorl 

hastalığı gösterilmiştir. 

iste bu Reled yes: 
OarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 

Bu ak am 
saat 2t,30 de ISTAHBUL BELEDiYESi 

ROl ij~~t~ ~~~! 
HU 8, 1 ıı 

Ynza.n: Mu~ahip 1111 ıı 
zııdc CelA.I Be• 

11111111 t> perde tarihı 
komedı 

UMUMA 

Perşembe 
23 Mart 
26 Zilkade 

60 
" ,l 

HA\'A - Ye il öy Askeri rasat m 
zlnd n v rllcn malumata orc. buııtın b 
bulutlu ve kt men ı ı o c trr. 

DUnkU sıcaklık n fazla 14, n az 
trc idi 

1 RADYO 

fonık ho s r 
kı 

ugün 

ouı~nt. s (S9ı.2 m.) 

13 PllU< 14 P i k 
Kon r O 40 Opera. 

ttO:UA (441,2 m.) 

re ...... 05 

21 H ber \ e Pllk - 21,45 Senfonik 
r - 23 55 Ha. r 

Btmi\.PESTF; (650,ü m.) 
10,15 K~r - 13,05 PIAk -

kon r i - 21 Kon r 'l Ç "an 
- 24,15 Jnz Musikisi 

an 
tüye 

10 KO\ A < ıso.ı m.) tn 
18,10 Haber - 18,30 Musiki - 19,80 ~ak 

s r - 22 Fransızca n ny t - 22,55 
mQydan 28,05 Haber. 1 

\'ARŞOVA (1412 m.) tey 
13,10 Pltı.k - 13,35 Filarmonik kon 1~ 

16 u Pı k - 19,25 Musiki 2s.ao Dam 

Yaran 
ANK RA (l~S m.) 

12 80 dan ıs,ıo a kndar Ankara.pnhuı ol 
trası, lfi ten ı T knd r Riyıı.scllcUmbur 
monik orkestrasının ııcnfonlk konseri, 18 
18 10 a l dar Alaturka saz, 18,40 tnn 19, 
kadar \ ıyolon konseri (Ekrem Zekl B. tl 
tından), 19.10 dnn 19,40 a kadar Alat ~ 
az, 19,40 tan 20,10 a kadar Fnı.nsrzça CJ 

20,10 Aj3DS babcrlcn. 
ViYANA (518,l m.) 

12,80 Konser - 13,40 PUl.k - U,10 KıJ 
- 16 80 Piyano Konseri - 17,45 oda m 
s1 - 20,SO Konser - 23,35 Dans. 

ı.EtP'.llG ( 88!J,6 m.) 

7,15 Jlnınıuıtik - 7,35 Konser -
Kons r - 23 Ho.ber • 

BUliREŞ (89l,Z m.) 

13 PUık 14 PIIU< - ıs Orkestra - :ı 
ork stra 21 senfonik kon er. 

t:OllA (441,2 m.) 

2l Haber 21,45 Konser 22 Korneti 
23 Konser 28,55 Haber. 

BUDAPI • ., TE (6U0,5 m.) 

10,15 'Musiki 14,15 Jimnastik - 1 
ret 20,30 Opera. 

l\10 KO\A C ISOı m.) 

18,SO Pl!'lk - 19 30 Konser - 22 lıı# 
nt rtyat 23,0..ı Hab r. 

\, "H 0\1 ( 1 1% m.) 

13,10 Pldk 18 Konser - 19,20 Dan' 
sikisi - 21,15 senfonik konser. 



Harp Hik:lyesi: 
-····························· 

U. X. Ateş ediyor . ., 

Bir tahtelbahir süvarisinin ha· ıçin tahtelbahirin batmasını em · 
bra defterinden: rettim. Geminin arkasına takıla · 

- Akclenizin sert dalgaları a.· rak ilerlemiye başladık. Gözgü ile 
~sında ilerliyoruz. Hedefimi!. mütemadiyen kontrol ediyordum. 
..,alta .. Düşman maymunlarının Nihayet yakaladım. Gemide fev 
loplandığı yer .. Limandan çıkalı kaladelik vardı. Hemen topun üs· 
'O gün oldueu halde kar~ımıza hiç tüne çıktık. Şimdi, daha iyi göre
İr tr,:lymun çıkmadı. İnsanın da biliyor ve gemiden yükselen sesle· 
Yle canı sıkılıyor ki.. ri işitebiliyordum. Bu nemi tekin 

(Bir gün sonra) değildi. Hemen güverte zabitini 
Dün öyle eğlendik öyle eğlen· çağırdım. 

a ~ik ki... Kaptan kulesinde arnsıra 1 - Gördün ve işittin ya .. de • 
t ~a telesltopa bakıyorum. Birden · ı dim. · 
d~irc uzahtan bir duman belirdi., Tecrübesiz genç: 

3 1\kdcnizde en ufak hadiseler bile - Evet, dedi. Hakkınız var 
ı ~ll büyük gözükür .. Duman yük mış .. 
1 ~~ldfüçc yükseldi. Fakat rüzgar - Öyleyte ateş .. 
: ~izim ilzcrimize olduğu için vazi Yarım saat sonra 15 bin tonluk 
~eli iyice araştıramadım. ~emi denizin dibine inmişti. De -

c Biraz sonra duman '1J.ifddı. r.izin il!ıtü de bir mahşer yeriydi. 

Binlerce düşman askeri denizi.. 
üstünii doldurmuş can hevliyle sa· 
ğa, sola yi.!:?tiyorlar: kendilerin; 
kurtaracak bir şey arıyorlardı. 
Sor.st•z denizin orta yerinde kim 
imdadn. gelebilir?. Olsa olsa biz .. 

VAKiT 

Evvelki gün (Toprak) 
çi) bayramıydı. 

Çiftçilik insanlığın temel 
dire;!idir. Senenin dört mevsi ~ 
minde durmadan çalışan çiftçi· 
ler, ilkbaharın ilk günü sayılan 
21 martta her sene şenlikler 
yaparlar. Ve bir gün istirahat 
ederler. 

Toprak bayramı bizim gibi 
şehirlilerin toprağa karşı sev~ 

gi ve sarılma bayramıdır. 
Şehirliler bin bir kurnazlık

la vakit geçirirken; köylüler in· 
sanhğm en büyük ihtiyacı olan 
yemek, giymek esaslarını hazır· 

• lar. Çiftçiler olmasa hepimiz aç 
kalır, çıplak gezerdik. 

Memleketimizin temel dire · 
ği olan köylüler henüz cahildir. 
Ona yol göstermek bizim vazi 
femizdir. Köylülerin hepsi o· 

: kur, yazar, bilgili olursa mem· 
i leketimiz de o kadar bilgili o · 
: lur. 

• 

j Onları yükseltmek iç.in eli • i 
i nizden geldiği kadar çah!}ınız. 5 
i Ciftçileri seviniz, toprağı sevi~ : 
: - . ı· : nız. 
: ............................................... ·····-····· 

Cabi Efendinin Başından Geçenler 
........................................................................................... 

Ne için uyuruz? 
Böyle garip sual olur mu?. De· 

gil mi?. insan niçin uyur. Uykusu 
getir. Uyur. 

iki ahpap 'iavuşlar .. 
·ıı11mmnmnıntıınıwuınıınnumun1111nım11nnımımmmmıunuuı ı nnıuuıJRUntrı• 

Ne için rüya görürüz? 

ı 'lahtelbahirimiz ancak 15 mctr'.: B b • h ? 
uzunluğ1.!nda ve 7 metre genişli • u ne zçim ayvan. 

Hayır, mesele bildiğiniz ~ibi 
değildir. Bizım vücudumuz tıpkı 
bir makine gibidir. Sabahtan ak • 
~ama kadar çalı~an fabrikanın o· 
meleleri akşam nasıl paydos ya • 

parlarsa çah§an vücut makinemiz· 
de nihayet yorulur. Sabahleyin 
yaptığımız bu işi geceleyin yorul
duğumu:ı zaman yapamayız. Iıte 
uyku yorgunluğun giderilmesi için 
tabiatin verdiği bir istirahattir. 

Uyku c..eyirıc.c ak•ımıza gelen 
rüyadır. Uyku İçın yazdığımız 
ya21dan sonra aklın!za dc:ı. şu su • 
a1 gelir. 1 

ği~de 15 kişilik bir. geıni .. olduğu 
i::ın tayfalarımız bıle nobetlc u· 

yurk~n, birkaç düşman askerini 
·.:\3ıl kurtarabilirdik. 

.. ·· .. .. .. .. .. b' . f Bum>. "mkan yoktu. Esasen kur· 
R'ozu111un onunde buyuk ır gemı 1 • k b'l b" ı as 
l .. lnrme...': ıztese ı e ın erce • tanlanmıya başladı. Hemen dume 'k' .. d 
· · · . . kerden ı ı veya uç .. ne yar ım e · bı o ıstıkamete çevırttım. Karşı · ı ı .

1
. d'k 

b. A k aeoı ır ı .. IZG ır maymun çıkmıştı. rtı , 
ı... d k Mahr.er yerınden uzaklaşmak • J.l'llemnun u . ~ . . 

Gelen gemi yaklaştıkça ne v~ I tan bnşka çare yoktu. Bınlerce.ın-
l. ld ... 1 duk Bu mu· sanın feryadı arasında ufka doğ ıtım o ' ugunu an ıyor . 1 

~al..""kak bir düşman gemisiydi. 15 ru ilerlemiye başladık. 
in ton kadar tahmin ettiğimiz ı Salibiahmer gemisinin iç yüzü· 
oskoca dev gibi bir memleketti .. nü böyle meydana çıkardık. 

Sormıya hakkınız vardır. Çün· 
kü bu hayvan zamanımızda yaşa· 

Uyuduğumuz zaman dimağı 

:c.ız di:ılenir. Midemi:.. dinlenir. 
\' e nihayet bütün vücudumu7 is • 
tirah·ıı.t eder. 

Çocukla.. da uyuya uyuyl' bi.. · 
ytirlf'l. Jhtiyaa-lara ise çok 7ar~rl: 
i. 

Ne için güleriz? 

- Madem ki uyurken istirahat 
c::Uyoruz. Gördüğümüz bu rüya ne 
dir? . 

Eski zamanlardaki insanlara 
göre rüya gelece~ten haber ve • 
ri.r. Bunun için rüya görenler he · 
ıııen falcıya giderler.- Rüyalarının 

ne demek olduğunu sorarlardı. 
Gülmek nedir?. 

ltahlmhayı basarız. 
Bazı zaman Sonra ona göre sevinirler veya 
Gıdıklanırsak gülerlerdi. 

takat kurnaz düşmanlar gemiy~ (Geceleyin) mıyor. Dünyanın ilk devrelerind~ 
t yaşadığı anlaşılan bu hayvan G 

güleriz. Hotumuza giden bir şey 
olursa güleriz. Çok müteessir o· 
lursak gene güleriz. 

Alimlerin söylediğine göre 
gülmek, muayyen hadiseler karşı· 
~ında gerginleşmesi, açılması ka • 
panmasıdır. 

Bu yanlı~ bir şeydir. Rüya, yap
tığımız işlerin bir kere daha tek • 
rarlanmasıdır. Birçok işler vardır 
ki, bizi çok alakadaı· eder. işte bu 

talibiahmer bayrnğı çekmişlerdi. Bu akşam radyomuzda bütün 
Gemi yakla§ınca nefes alma dünyadan havadis alırken hayret 

:ılan torpil atmak istedim. F akal 

1 

içinde kaldık ve düşmanın kötülü· 
tüYerte zabiti: ğünü bir kere daha anladığımız 

- Süvari Bey .. dedi. Salibiah· ı için intikam ate~imizi kuYvetlen · 
!Qer gemilerine top atmak yasak · dirdik. Telsizde aynen şunlar söy-

' değil mi?. leniyordu: 
- Ah tecı-übesiz genç .. Düşma "5 bin ağır yaralı askerin bu 

'•n kurnazlığına karşı uyanık dur· lunduğu ealibiahmer gemisi Ça 
ak lazımdır. Güverte zabiti be· nakkaleden Maltaya gelirken bi~ 
İm bu sözlerimden belki de bir dü§man tahtelbahiri tarafından 
y anlamamıştı. Ben, bu sözlerin batırılmıştır ... 

c dc:111ek ~lduğunu anlatabilmek Masalcı 

metre uzunluğund:ı. ve 3 metre 
yükcekliğinc;eymiş. 

insanla mukayese edilirse yük· 
sekliği iki insan boyundaymış. 

Bu hayvan lngiltereyle şimali 
Amerikada yaşamıştır. Ot yiyen 
hayvanlar serisi içindedir. Sırtın· 

daki kanatlar da tabiatın bu hay-
vana muhafaza için verdiği bir ne 

Bunu da ispat için şöyle söyler
ler. Ayağımızın altını gıdıkladığı· 
nıız zaman güleriz. Bunun sebebi 
sinirlerin gerilmesidir. 

Sevinçli olduğumuz zaman da 
giileriz, bu da sinirlerin gerginle~
mesidir. 

vi müdafaa silahıdır. =============== 
rın hücumuna mani olmuştur. 

O zaman yaşıyan büyük kuş • Cümudiyeler devrinden sonra • 
lar ot yiyen hayvanlara hücum e-· ki hayvanlan meydana çıkarmak 
derler ve sırtından yaralıyarak için uğraşan alimler §İmali Ame
öldürürlerdi. Tabiat bu hayvanla· rikada bu hayvanlarm kemikleri • 
ra büy&.ik kanatlar vererek kuşla • ni bulmuşlardır. r ................................................... , Geçenlerde de bu hayvanın bü-

: Gürbüz çocuk müsaba- tün iskeletini meydana çıkarmış
kasında kim kazandı? lardır. 

i!}ler dimağımızda yer ettiği için, 
dimağ rahat edince bir kere daha 
kendilerini gösterirler. 

Bazı insanlar çok rüya görür. 
Bazısı da hiç görmez. Her şeyin 

çokluğu veya azlığı bir nevi has • 

talıktır. Fakat zararsız olduktan 
sonra ne ehemrniveti var?. 

Bir tahtelbahir torpili 
kaç kuruştur ? 

Tahtelbahirlerin attığı torpili 
bi(ıyorsunuz. Yeni bir torpil yap ·• 
mı~l .... r. Bu torpilin uzunluğu 7 

metre, eni de 45 sanimetredir. A· 
ğırlrğı da 700 kilodur. Kıymeti 

de 12.500 lirayla 17.500 lira ara• 
sındadır. 

··········································································································-.. ·-· ~ MART Bilmecesi 1 

- Bunun cevabım gelecek 
perşembe günü okuyacaksınız. ............................................................ 

=·········································································~·••111••··························· ..... i 
Mart bilmecemizin üçüncü haf• I 

tası bir ata sözüdür. iki çizgi ile 
dyrılan kısım arasında kalan harf
ler bir kelimedir. Harfleri yan ya· 
na getirerek kelimeleri ve kelime· 
lerj yan yana getirerek cümleyi 
bulunuz. 

- n,a,d,ı,p,a,k - t,r,m,a - k, 
~,r, - a,m,a,z,k - b,r,a,a,k - r, 

a,k,a,y - ü, k. 
Doğru hallcdenlerden 150 oku

yucuya kol saati, mürekkepli ka · 
lem, çikolata, biıküi, kitap, kart 
postal vereceğiz • 

Dikkat 
Mart başından itibaren her 

dört haftada bir kere bilmece he
diyelerini vereceğiz. 

Hediyede kazananların isimle· 

ri her ayın ilk pazartesi ~ünü ga• 

:?:ctemizde yazılacaktır. 

Hediyeler her perşembe günu 

öğ:eden sonra idarehanemizde ve 

rilmcktedir. 

Bilmeceyi halledenler isimle 

rini okunaklı yazmalıdır. 



Sayıfa: 10 

Hitler'in Teşkilatı üzerine Yunanistan "" ayanı 
-····---------··········--········-·-······ .. ·· ... ·•··•········ .. 

Yahudi aleyhtarlığı Meclisin lağvı ihtilalci bir 
hareket olacak 

•' Yahudiler en samimi, en mukaddes 
hislerimizle oynadılar ve Almanyayı 

çiğnediler ,, diyorlar 

ATINA, 22 (Hususi) - HükU -
met taraftarı gazeteler, ayan mec 
lisinin lağvı tehdidini savurmakta 
devam ediyorlar. Sabık başvekil 
M. Venizelos, hükumet gazeteleri 
nin bu tehdidi hakkında atideki be 
yanatta bulunmuştur: 

Bundan iki gün evvel ajans tel
graflan, Almanyadaki Musevi. a
lPyhtarlığı miinasebetile, dünya 
Yahudilerinin aldıkları mukabil 
vaziyetten şöyle bahsediyorlardı: 

\\1LNO, 20 (A.A.) - Yahudi tüccarlan 
oemlyctl tarafından 8000 iri llik bir miting 
)apdmıştır. Kabul edilen karar bütün dünya 
l'ahudl lktısııt tC3ki1Mları Almlln mallannıı. 
J<arşı boykot yııpmıya da\·et olunmaktadır. . . "" 

l'ARtS, 20 (A.A.) - Nevyorktlln bUdlrlli
\Or: Amerllm Ynhudl ttmlyetıerl murahhas
ları Almnnyadakt Ynhudl llll'yhtarlığırua ni
hayet vr.rm!'J< ı;:nrelerlnl aramak üzere top
lanmışlardır. Birçok ycrle.rdf'Jd Alınan ma _ 
tazalarma kııreı boykotaj yapılması ~hinde 
umumi nUma)i,ıer yapılmıştır. 

"f. "' lf. 

Almanyadaki bu Yahudi aleyn· 
tarlığı cereyanı, Hitlerin teıkilA.ta 
batlamasile kendini tiddetle gös· 
lermiştir. Gün geçmiyor ki Alman 
yada Yahudiler aleyhine yapılm'f 
şiddetli hadise]erden bahsedilme· 
em. . 

Daily T elegraph'ın Almanyada 
dolaşan bir muharriri, bakınız ne 
diyor: 

- Bir ak§am, Berlinde, ıehrin 
en büyük barlarından birisindey
dim. Bir aralık içeriye alb yedi 
Hitlerci girdi. Yüzleri kıpkırmızı 
kesilmit olan bu kahverengi göm· 
!ekliler bara yaklaştılar ve müşte· 
rilerden bir kaçını göstererek on· 
fara içki verilmemesini tembih et· 
tiler. Bunlar, Yahudiler, içlerinde 
Amerikalı Yahudiler de vardı. Na· 
çar, dayak yememek için kalkıp 
gittiler. 

Başlıbaşın~ bu hadise, bugün, 
Almanyadaki Yahudilerin ne vazi· 
yette olduğunu gösteriyor. Pek ta· 
bii bu terait içinde yaşamak, ateş 
üzerinde gezinmek gibi bir ıeydir. 
Yahudiler, milletlerine has tevek
külle, ancak kanuna dehaletten 
ba§ka bir şey yapmıyorlar. Fakat 
Hitlerin başmuavini Goering bir 
nutkunda Yahudilerden bahseder· 
ken demiştir ki: 

- Almanyada namuslu yaşamrş 
ve hareket etmiş olanlar polisin 

himayesi altındadır. Fakat Alman 
polisi hırsızları, korsanları, tefeci
leri ve hainleri muhafaza ve mü
dafaa ile muvazzaf değildir. Şura
da veya burada, Yahudilere karşı 
fena muamelede bulunulduğundan 
bahsedildiği zaman, bu iddialara 
ancak, eski bir Alman darbımeseU 
olan şu sözle cevap verebiliriz: 
"Rende olan yerde talaş olması 
mecburidir". Yahudiler en samimi 
en mukaddes hislerimizle oynadı· 
lar. Kalbimizi ve Almanyayı çiğ
nediler. Adalete fazla dehalet et
meğc kalkmasınlar, zira, gökyü · 
zünde belki 3d:ılet vardır ve bu a
dalet parlarsa, onlar için dünyanın 
sonu geldi demektir. Ben, Alman 
milletine karşı nerede bir hareke. 
görüneın, polisi derhal harekete 
geçireceğim. Fakat polisin, Yahu
di dükkanlarının muhafızı olması
nı kat'iyyen reddederim. Dalavera 
yapan hırsızlar meydana çıkarılın· 
ca. polise dehalet etmek gibi bir u
sU.l kullanmak istiyorlar. Bu suiis· 
timale bir nihayet vermek lazım
dır.,, 

Böyle bir beyanat karşısında Al· 
manyada oturup i! yapabilecek bit 
Musevt zannetmiyoruz ki bulun
ıun. Bununla beraber kalanlar da 
vardır. Yalnız, bunlar, Hitlerin 
timdilik hiç te dütmanı olmıyan 
büyük maliyeci Alman Y ahudile
ridir. Hatta, bunlar, Hitlere bir 
çok husuclarda yardım bile ediyor 
lar, zira, nihayet Hitlerin gayesi o
lan ameleyi kendi arzularına ra· 
metmek gayesi bunların da istedik 
leri şeydir. 

Vakıa Bitler de §İmdilik bunlara 
istinat ettiği için kendilerine do· 
kunmuyoraa da eline geçecek ilk 
f ıraatta onları atlatmağa çah§ncak 
tır. Pek tabii, yüksek maliyeci Al· 
man Yahudileri de, tıpkı Hitler gi· 
bi düıünüyorlar ve ellerindeki bu 
aleti artık lüzumu kalmadığı za· 
man atmak niyetindedirler. 

- Yunan milletinin intihabatta 
yeni meclise verdiği salahiyet mü· 
essesat meclisi salahiyeti değil, 
teşrii salahiyetidir. 

Eğer meclisin, müesaesat mecli 
si salahiyeti olsa idi, o zaman ka 
nunu esasiyi tadil edebilirdi. Fa • 
kat şimdiki meclisin böyle bir sa 
lahiyeti yoktur. Binaenaleyh bazı 
gazetelerin talebi veçhile, ayan 

meclisinin bir kanun ile lağvı, ih • 
tilalci bir harekPt olacaktır. 
ATİNA, 22 (Hususi) - Adliye 

ve zabıta son darbei hükumet tah· 
kikatına devam ediyor, dün sabık 
üçüncü Kolordu kumandam cene· 
ral Klados, ceneral Merentini ve 
ceneral Skandalis, harbiye nezare 
ti sabrk müsteşarı ceneral Kiminis 
tevkif edilmişlerdir. Ordu erkanı 
arasında vuku bulan bu tevkifler 
Venizelistler arasında galeyanı 

mucip oluyor. Matbuat, bu tevki • 
fata bir an evel nihayet verilmesi· 
ni talep edivor!ar. 

Balkan birliği 

ulg9r ve Yunan murahhas· 
lar1 Sofyada mUhim 

kararlar verdiler 
SOFY A, 22 (A. A. ) - Balkan 

Konferansı Bulgar ve Yunan milli 
grupları dün Sofyada mülaki ol
dukları zaman Bal ·an milletleri
nin yakla§tırılması eserinin tacili· 
ne ve bunun için de konferansın 
diğer milli gruplar ile iktısadi ve 
mali müşküllerin düzeltilmesi, ter 
dhli tarife tesisi, pasaport muame 
leJerinin basitleştirilmesi, iskan 
serbestisi ve milli ekalliyetler hu
kukunun ve hars istiklallerinin te
keffül edilmesi için iktısadi ve si
yasi esaoata müstenit bir itilafın 

tahakkuku için çalışmağa davet et 
meğe karar vermişlerdir. 

Alman devletinin yeni
den dirilip canlanması 

Bu iki grup bu programın tatbi· 
ki için Balkan Devletleri Hariciye 
Nazırları arasında müşterek icra· 
at lüzumuna kani olmuşlardır. 

Mısırda bir bomba 
KA BiRE, (Hususi) - Kasril· 

nil tarafında bulunan İngiliz kıt 
lnsına meçhul bir şahıs tarafından 

BERLIN, 21 (A. A. ) - Bugün 
Reicbıtag Mecliıi açılmasında 
Ba§vekil M. Hitler aöylediği nu· 
tukta Alman milletinin deği,en 

mukadderatını tasvir ederek de· 
mittir ki: 

- Bismark Alman Devlet Bir
liğini yarattığı zaman nifakın sonu 
gelmiş zannediliyordu. Alman mil 
leti İmparatorun daveti üzerine 
rehberlerinin eserine iştirak ede
rek birleşmekle beraber kendisini 
Avrupa milletleri zümresinin dışa· 
rısında bırakmamıştır. Alman Dev 
let Birliğinin ve siyasetinin inkıra
zı ecnebi düşmanların birleşmesi
ni intaç etmiştir. Ne Alman İmpa
ratoru, ne hükumeti ve ne de mil· 
leti hiç bir zaman harbi ' isteme
mişlerdir. Ancak umum! ve mane
vi sarsıntı onları kanaatleri hilafr· 
na olarak harbe sokmuştur. 

Baıvekn, dünya ikhsat felaketi· 
nin, galip ve mağlup araımda fark 
ıözeten mantıkaız nazariyenin bir 

neticesi olduğunu ve bu yüzden 
Alman milletinin sefalete dü!tÜ· 
ğünü ehemmiyetle kaydettikten 
ıonra dem ittir ki: 

"Bütün bu sefaletler esnasında 

bir bomba atılmıştır. Bombayı a
tan adam, derhal bir otomobile 
atlamış ve kaçmı§tır. Bombanın 

infilakı uzak mesafelerden duyul 
muı fakat bu yüzden bir kimse za 

Alman milleti dahilde biribirine rara uğramamıştır. 
girmiştir. Ancak Almanlar kendi 
milletlerine olan itimatlarını tek- Bükreş sefirimiz Roman-
rar elde ettikten sonradır ki bir ya kralı nezdinde 
Milli Birlik ve yeni Almanya doğ- BÜKREŞ, 22 (A. A. ) _ Elçi· 
muştur. 

miz Hamdullah Suphi Bey Ro· 
"Reisicümhur 30 ikinci kanun-

d mnaya Kralı tarafından kabul e· 
a işte bu yeni A1manyaya hüku-

meti teslim etmiş ve milletin ekse- dilerek yeni Ate§emiliterimiz bin· 
riyeti de son intihabatta bu yeni başı Naci Beyi takdim etmiıtir. 
Almanya ile beraber olduğunu i- Kral her ikisini de öğle yemeğine 
lan etmiştir. HükUmet bu tarihi alıkoymu§tur. 
anda yeni Reichstag'ın öni.ine, 11uııaıııımı1'!"1'1ıuınınım11nıııınınmı1111mfllnımnım11111m1111m111nııııuıunn1111 llCDI 

Reich milletini yeniden teşkilat- liyor. Biz, milletin büyüklük 
!andırmak yolunda bütün kuvve- için şart olan k"Uvvet ve kıymetini 
tini kullanmak hususundaki hu- tanıyarak ve dahili kuvvet mem· 
dutsuz ve sarsılmaz azmini bildir- baı olarak Alman milletinin ve Al
mek için gelmi~tir. Hükumet fır- man harsmm büyük ananelerini 
kalann f&rklr düşüncelerden kur- inkişaf ettirerek, fikir ve azim bir-

11 
tularak bu İ§e koyulmalarını bek- liği içinde canlanmak istiyomz.,, 

Dünya ve 4 devlet -(Bas turafr birinci sayıf:ıd:l) 

burada ve Avrupanm bu dört dev· 
Jetten açıkta kalan devletler nez
dinde fena tesir bırakmıştır. Dün 
yanın ve hele Avrupanın bu dört 
devlet elinde bir oyuncak olacağı, 
küçük devletlerin bunların hükmü 
altında kalacağı söylenmektedir. 

Bunun neticesi olarak F ransanm 
Suriye Mandasını ltalyaya verece 
ği de rivayet olunmaktadır. 

P ARİS, 22 (A. A. ) - Havas 
Ajansı bildiriyor: R g ·· , ü konuş· 
malar arasında M. Daladier ile 
Paul Boncour her halde şu nokta· 
ları kaydedeceklerdir: 

1. - Misak, yalnız dört büyük 
devlete açık bulundurulursa, Av· 
rupayı iki sınıf millete ayırmak gi .. 
bi bir netice verecektir. 

2. - Misak Milletler Cemiyeti· 
nin imtiyazlarına aylurı gibi gö· 
zükmektedir. Çünkü Milletler Ce
miyetinde bütün devletlerin ayni 
hakları vardır. 

. 3. - Projenin teyit edildiği mu· 
ahedelerin tadili hakkının netice
lerini, tatbik şartlarını ve muvafık 
olup olmadığını hesap etmek la· 
zımdır. Tadil istiyen devletlerin 
karşısında herhalde Küçük itilaf 
ile Lehistamn da seslerini duyur· 
maları icap eder. 

4. - Almanyanm hukuk müsa· 
vatmı ne gibi bir emniyet tedbiri 
karşıhyacaktır.? Bunu bilmek la
zımdır. 

İngiliz Nazırları planın Fransız 
Hükumeti tarafından derin bir 
tarzda tetkiki lüzumunu teslim· et
mişlerdir. Her iki hükumet yakın· 
da etraflı olarak, noktai nazar ta· 
alisinde bulunacaklardır. 

a ser, 
( B rl :vıı d:ın derntll 

tezahürler Almanyada çok müh' 
hadiselerin hazırlanmakta old 
ğuna i arettir. 

• 1 r-'i be a ab 
B LtN, 21 (Hu .. i) - Hi 

ler, R 'chsta Meclisinin açılışı 
silesile ıoy e iğı nutukta, bu 
h&rbin mesuliyeti bahsine de d 
kunmu , bu harpte Kayserin, h 
kumetm ve milletin herhangi b 
hat~ sı bulu uğu mülahazası 

kat'iyyetle reddetmiştir. 1 
Sonl'a, iman milletinin maziol 

eski faziletleri11i ihmal etın 

suretile düştügü korkunç sefal 
devrinden hah etmİ", bu felaıJ 
ve sefaletin Alman milletini Y 
niden harekete getirmekte mües~ 
olduğunu ilave etmiştir. 

Hitler, genç Almanyamn miU 
yük elişe milli ihtilalle taç giydi 
diğini ve genç Almanyaya Cü 
hur Rei i Hindenburg'un civ~ 
mertlikle hiıkumetin idaresini ' 
manet ettiğini kaydetmiştir. 

Hindenburg'n te~kkürle, büıd 
metin m'lletin yeni şekilde kalkd 
ması için kat'i kararını verdiği~ 
milletin tekmil zinde kuvvetleri 
bir aı·aya tophyacağım, bu kal 
mşa karşı gelen kuvvetleri mah 
deceğini bildirmi§tİr. 

Alman a "hinde dönem 

BERLIN, 22 (A. A. ) - Ber 
gazetelerinin hemen hemen he 
Potsdam gününe ait tafsilatla d 
ludur. Hepsi de bugüniın fevka 
de ehemmiyetini ve delalet ett 
remzi m nayı kaydetmektedir. 

Hatta hükumet fırkalarının n 

SIU\hları bırakma konferansı §İri efkarı olmıyan gazeteler b 
geri kahyor bu münasebetle "Alman tarihin 

CENEVRE, 22 (A. A. ) _ M. bir dönemeç" ten bahsetmekte 

Henderson'un silahları bırakma ]er. 
konferansının tehirini teklif etmek Almanyada affı umumt 118 
kararı bir tebliğ ile bildirilmiştir. BERLIN, 22 (A. A. ) -Volf 1 

Bu tebliğ umumi komisyonun jansı bildiriyor: Hükumet, ReicH 
23 mart per§embe günü içtimaa tagm açılışı milli inkılap için IJ1 

davet edileceğini ve komisyonun cadelenin kapam~ını göıterd 
konferans menisinin Pasl<alya ta- mütaleasile ceza suçları için bir 
tillerinden sonraya bırakılması fı umumi layihasını Reisicümh 
muvafık olacağı mütaleasını ser- takdim etmi~ti . Affı umumi, 
dedeceğini bildirmektedir. )j inzibata kat'i surette riayet e 
• Bu tebliğ, de.ha iyi bir teşriki leceği emniyetile yapılacaktır.~ 
mesai temin etmek üzere halihazır 
da bazı devletler arasında yapıl· Sabık Hidiv Mekkede 
makta olan müzakerelerden bah· banka açacak 
setmekted ir. 

M. Makdonald He Slr 
John Slmon 

LONDRA, 22 (A. A. ) - M. 
Mac Donald ile Sir John 
Londraya dönmüşlerdir. 

Simon, 

Balkan birliğindeki mu
rahhaslarımız Sofyada 

SOFY A, 22 (A. A. ) - Balkan 
Birliği Meclisinin Bükreşteki top· 
lantısmda bulunmuş olan Türk mu 
rahhasları dün Sofyaya gelmişler, 
istasyonda Bulgariıtanın eıki An
kara Sefiri M. Pavlof, Mebusan 
Meclisi Reis vekili M. Zaharief, 
Bulgar grupu azası ve diğer zevat 
tarafından kar§ılanmıslardır. 

Dün geceki fırbna 
Son zamanlarda iyice giden 

havalar dün birdenbire değişmiş, 
öğleden sonra başlıyan yağmur 
bir aralık çok §iddetli bir hale gel· 
miştir. Yrağmur gece de devam 
etmi§, gece yarısına doğru çok 
şiddetli bir fırtına çıkmıt ve bir 
kasırga teklinde bir kaç dakika 
devam ebnittir. Fırtına şehrin 
bazı yerlerinde hasarata da sebep 
olmuştur. 1 

(Savtilrrak) gazetesinin verd' 
malumata göre sabık Hidiv A 
bas Hilmi Paşa Hicazda bir ba 
ka açmak için Sedit Bey namın 
birini Hicaz hükumeti ile müza 
re etmek üzere göndermi§tir. 
taraf arasındaki müzakere bir h 
li iJeılemiş bulunuyor. Hicaz hu 
metinin bir kaç heyeti Hidiv' ı t 
lifini müzakere etmektedir. 
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VAKJT'ın Edebf Tefrikası : rto. 28 -o - - • • 
JI L I M Bir Yastıkta Kocayın .. 

ı ı ı 1ı m ı ~mı ~• 111•11111111111-•-• ı Yazan: Mediha MUn ir 
. . ... Yeni on iki kelimenin f 

Biraz sonra, büyük barlardan nırlenmış oldugunu meydana koy· korşılığı ve kullanıhşlan 
birine ıirdiler. Bütün masalar dol• mak gülünçtü. Yalan söyledi: Jı 

1 
M B 

Aff d · l . · - acera: aştan geçen 
muıtu. Herkes coıkundu. Hem de ... -. ~ :· • ye~e < yıyem;!e· f Başımdan geçenleri anlatsam ko 
öylesine coıkundu ki, sesler ve kah c~gım ... - .o yoru ~uşum. . . ve ı caman bir roman olur. 
kabalar, cazbandın gürültüsünü gıtmek ıslıyorum.. Sız kalınız. l 2 M d k. Ö l . .. l l 

l - a am ı: y e ıse, oy e o 
l,aıtırıyordu. - Ben neden kalayım?. Yorgun 1 d ... .. ... . s· . uguna gore. 

Etrafa kadın, lavanta, çiçek, ıa· oldugunuz bellı. Sarardınız. ız; O 1 b b . t k Ö 
. . .. .. . ı y eyse en u ış e yo um. y-

rap kokusu ıinmitti. Ortaya, bin- evınıze kadar gotureyım. l ld ğun .. b . 1 1 
b. ki 1 l - Hacet yok, ben yalnız gide· de 0 u da gbor

1
a em nası 0 ur ır ren i serpantin er atı ıyor, a aranız a u ursunuz. 

konfetler dökülüyordu. rım. 3 _Madde: Madde (Fizik isti 
Bedia, birdenbire gürültüyü, sı· - Öyle şey olmaz. Gidecekse· 

lahı) Parça, İ§. 
cat;ı, kalabalıg"'ı vadırgadı. Ser· niz beraber gideriz. Sizi kapınız!J. d b .. 

• .r Kanuntm birinci parçasın a oy 
ıemledi. Gözlerini dört ar Arak et- kadar götüreyim .• Yaramazlık et· . . d 

:r- le yazar. Adam öldürme ışın en 
rafına bakmdı. meyiniz. dolayı hapse girdi. 

B• d b" .. l · · ıya Biraz acı cevap verdi: ır en ıre aoz erme manam • 4 - Maddi: Çıkarını bilen, ül • 
cağı ıeldi. - Bu akşam, uslu durmıyacağr· küsüz. 

Biraz ötede, dört bet erkeğin a- mı söylemittim. Bu adam çıkarından başka bir 
d 1 1 kad M. Nazif yerinden lcalkmışh bile. raım a, o ıpanyo mı, ır· şey bilmez. Bu adam ülküsiizün bi 

yam Vala.kez oturuyordu. Bedia ısrar etmeğe lüzum görme- ridir. 
Ga N 'f l b" ·· di. Nazife söz geçiremiyeceJC.ini an-rson, azı e, on arın ıraz o- s 5 - Mahiyet: tç yüz, Öz. 

teıindeki masayı gösterdi. oturdu· lamışh. · · Bu işin iç yüzü yakında meyda-
1 Nazif mantosunu tuttu. 
ar. na çıkacaktır. Bir şeyi anlamak de 

Bedia, gözlerini kadının masa· Bedia giydi. mek özüne akıl ~rdirmek demek • 
eından ayıramıyordu. Mantosunu Balodan çıkarlarken de, manto· t• 

F 
ır. 

f(Sy)e biraz arkaıma atarken, Na- sunu Nazif tutmuştu. akat o za· 6 - Mani: Enıel. 
zif ıordu: man, yüreği tatlı tatlı çarpmııtı. Onümüzde engeller çıksa da a-

- Hemen ıupe edelim mi? Halbuki şimdi, öfkesinden du· şıp geçeceğiz. 
- Nud iıteneniz .• Burada daklarını ısırdı. 7 - Mania: Engel. 

Hyredilecek çok fey var. Çıktılar. Nazif otomobilin kapı- 8 - Mehaz: Kaynak. ,., 
- Siz ıeyrediniz, ben gidip ıs- ıını açtı. Bindiler. Otomobil yolal- Eserimi yazmak için bir hayli 

maTlıyayım. İstediğiniz bir şey var dı. kaynağa baş vurdum. 

mı? Tek kelime konuımuyorlardı. 9 -Memur: İ!Çİ. 
Neıeli neıeli güldü: Bedia, köıesine büzülmüttü. Su· Her ay devlet hazinesinden pa -
- Hayır, ne olsa yerim ..• iste- ıuyordu. Nazif, yalnız önüne baka· ra. alan ve devlet işi gören adam, 

diiim, bara relmekti. rak, otomobili kullanıyordu. yahut her hangi bir işi üstüne alan 
- Memnun musunuz? B d adama ı·şçı· de .... l""ı· On dakika sonra, e ianm apar- ç 

- Şa9kınım! tımanının önünde durdular. Bedia 10 - Memuriyet: İ§Çilik. 
Nazif te ıüldü. Garsona i~aret yerinden fırladı. Nazif emretti: Demir işçiliği 'ne kadar güçse 

etti. Bedia, gene hpanyol kadını· _ Durunuz, acele etmeyin, ka· kalem yahut d~vlet işçiliği de o ka 
nm maaasma bakma~a batlamıfh. da ·· t ·· 

pıyı açayım. r guç ur. 
O zaman, hissetti ki, Miryam'ın 11 M··b ı ~ p· • d 

{Devamı var) - u a ega: ıreyı eve 
y6.l)and1tk1 c::rkek - İspanyoldan ~~~~~~""""!!"'~~~~=--~~ yapmak. Şiıirıme o f artma (Enne-
bıkmıı - yiyecek gibi kendisine M• J nakta konuşulur) 
bakıyordu... Imar arın çayı Ona inanma pir~yi deve yapar. 

Bu bakı§ ho§una mı gitmiıti, Gazeteler buhran işini şişirdikçe 
yokta kızmıı mıydı? .. Bunu dü,ün- Avrupadan dönenlerle bu· şişirdiler. 
meğe vakit bulamadan, biraz ar- radakilerin mesleki hasbi· 12 _Mübarek: Kutlu. 
kasında bir acı duydu. hallerine vesile oldu Bayramınız kutlu olsun. 

Bir erkek sesi soruyordu: Güzel Sanatlar Birliği Miamri T J b d•J• • 
- Bu ıece Nazifin yanında.ki Şubesi Avrupada tetkik ve tetebhu a e e Ve 1 lffilZ 

kim? .. Gene güzel bir parça yaka- dan avdet eden arkada§ları şerefi· 
lamıı. Bu kafir herifin de ama ta· ne bir çay tertip etmiıtir. 
lihi var. ltfaarif Vekaleti hesabına üç ae· 
ı Batka bir ıeı cevap verdi: ne Avrupada bulunmut olan mi· 
r - Sahi öyle. Ama bu kadında mar Nazimi, Sedat, Burhan ve Sey 
Cla göz var ha! .. Nazif bu gözle· fi Beyler bu çayda Avrupa intiba· 
rin önünde keyif çatar. . Hem de larından bahsederek meslek arka· 
bu kadm, bir aile kadını gibi otu- daşlarmı tenvir etmitler ve onların 
ruyor. Gaaterİ!İ iyi. muhtelif suallerine cevap vermit· 

- Belki de aile kadınıdır.. lerdir. 
Çünkü Nazif .• 

Bedia, muhaverenin alt tarafını 
ititenpdi, nef eı nef eıe danseden 
bir dansöz al~tlanıyordu. 

Bediamn zihninde bir f im tek 
~ı. Bahsettikleri kadın kendisi 
idi. Kendiıinden bahsediyorlardı. 
Nazifi tanıyanlar, §Öhretini hilen· 
ler, kendiıini onun metresi zanne· 
diyorlaldı demek. • • · 

Birdenbire, ıanki tenine kızgın 
bir demir yapıftırmı,Iar gibi, bü· 
tün vücudunda bir sızı duydu. Ye· 
rinden f ır)amak, bu kalabalıktan 
kaçmak iıtedi. 

Nazif, garsona Hmarlıyacakları· 
nı ıamarlamıttı. Bediaya döndü: 

- lamarladrklanmı beğenecek

tnisiniz Hanımefendi? 
Bedia Ü1'perdi .•• Nazifin neler 

ıamarladığmı bilmiyordu, iki. • din 
lememitti ki ••. O, baıka bir dün· 
'adaydı. 

Nıt~f, değİiİkliğü: /arkına var· 
eh: 

- Bedia f.. Size ne oldu? 
Dotnıyu söyliyebilir miydi? Şöy 

~e a&,Jenmiı bir iki cümleden si· 

Bu meyanda mimar Seyfi Bey 
Avrupada atölyelerinde çahıtığı 
üıtatlı.ırın noktai nazarlarını ve 
bilhasaa onların Türkiyedeki mi .. 
mari hareketini ne gözle gördük· 
lerini ve Türk mimarlarının naııl 
bir mimari yapması ·lizımıeldiği 
hakkındaki kanaatlerini naklede· 
rek: 

Bugünlerde Avrupada ve bil
haaaa Ruıyada klaıizme doğru bir 
temayül olduğunu, modern diye 
tanıdığımız eserlerin ölmez bir va· 
aıf taıımamaları ve milli vasıflar· 
dan mahrum olmaları itibarile bu
günkü mimariye karşı bir akıüla· 
mel tevlit ettiğini, Türk mimarla· 
rınm tutması li.zımgelen yolun Al· 
man mimarı Pölsik'in tabiri ile 
(büyük bir sanat mazisi olan Tür· 
kün mazisindeki eserlerden istifa~ 
de etmesi) olduğunu söylemiştir. 

Bundan başka Avrupa şehirle

rinde görülen intizam ve snaat 
kıymetinin tamamen mimarın ese· 
ri olduğunu ve bu §ayanı hayret 
hakimiyetin beledt nizamlar ve ka
nunlarla sanatkara bahşedilmiş bu 
lunduğunu anlatmıtlardır. 

Cien~ler bugün bUyUk bir 
toplantı yapacaklar 

D:ırültUnun nı yüksel... mt'l<teplerlo Ilı.o 

truobc91 bugün INUlt H t Darllltünun konfe· 
ran11 salonunda bUyUk bir toplanü yapaeak
lar ve mllll TUrk dilinin ,.UU0e,llM!91, reni§· 
lemeal için arlrlldaıılarrn el blrlltlle ça
lıımaıır tçln bir proğram tıazrrll)'acıaklar· 
dır. Toplanmada evvel& milli TUrk tak-be 
blrllll namınıı bir zat Türk dlll lçln .Uz aöy
Jlyecıektlr. Bundan 11onra muhullt batlplıır 
aö~ alarak fikirlerini ltaret edeceklflr ,.e bu 
' 'azlfeyle ufrqmıya, toplantıyı terttp eden 
milli l'Urk talebe blrllit memur ecWeoektir .. 
Alralllyetırre nasıl Türkçe Htretllmeııl lbım 
geldiği, muhtelif dillerde yazılan levhalar 
meııeletl konuıulıuıak mr.v-ıular aruında bu
lunmalrtadır. Toplantının pek hararetli ola· 
cıafr tahmin edilmektedir. 

T. D. T. Umumi heyeti 
dün toplandı 

ANKARA, 22 (A. A.) -T. D. 
T. Cemiyeti umumi katipliğin • 
den: 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer • 
kez heyeti Celal Sahir Beyin re • 
isliği altında toplanarak dıtardan 
ve kollardan gelen kağıtları göz • 
den geçirmittir. Halkevlerinden, 
cemiyetin vilayet merkez heyet • 
lerinin işe batladıiı yolunda ge -
len haberler memnuniyetle kartı -
lanmıştır. 

lstanbulda Fatih kütüphane -
sinde bulunan - Eski atalar aö -
zü - kitabının fotoğrafişinin a -
lınması, Türkiyat enstitüsüne bil • 
dirilmesi kararlaştırılmııtır. 

Netriyat kolunun çalışma proğ
ramı da son §eklinde okunarak 
kabul edilmittir. 

Umumi merkez heyeti gelecek 
çar§amba günü saat 16 da tekrar 
top }anacaktır. 

On birinci listenin karşılı klan 
Mehmet Nureddin Beyin 

bulduöu sözler 
Lakap- San 
Lakin - Lakin 
Lamiıe - Dokumak 
Lanet - llınç, karğmıa 

Lafzi - Sözde 
Liübali - Aldırmaz, senli, ben 

li, 
Lizım - Gerek 
Leh - Den yano. 
Benden yana mı senden yana mı 
Lehçe -Alız 
Letafet - Ezgilik, ıüzellik. 
Levha - Tahta. "" 

Bir tahta yaratmışsın, 
Halin anda yazmışsın; 
Mevlam ne yazdın, anda? 
Kullar onu ne bilsin? 

- Halk tiirlerinden -
Biz biz idik, biz idik, 
Otuz iki kız idik. 
Hep yazıldık, çizildik, 
Bir tahtaya dizildik. 

- Konya bilmeteıi -
Leyli - Yatı, gece yatısı 

Dayım yatı mekteplerinde zahittir 
-M.Akif

Liyakat - Elveritlilik değerlik 
LOgat-Söz. 

Kadıköy ll•e•i hocalarının 
bulduklar1 kıırtıhklar 

Lakap - San, li.ap 
Adı sanı belirsiz olur mu? On

ların laabı kabakçı oğullarıdır. 
Ukin - Fakat, ancak, ama 
Size geleceğim. Fakat yalnız de 

ğil. Bir şey söyliyeceğim ama da
rılma. 

Lamise - Değme duyıusu 
Beş duygumuzdan biri de değ -

mc duygusudur. 
Lanet - ilenme (Ankarada) 
Gönlümü kırarsan sana ilenirim 
Lafzi - Lakırdı 

Lakırdıyı bırakıp işe bakalım. 
Laübali - Senli benli. 
İçtikleri su ayrr gitmez, biri birle 

ri ile pek senli henlidirler. 
Lazım - Gerek 

(Ecza - Uaçlar), (Edep - Say .. 
gı}, (Daire -Çevre), (Çehre
Beniz) (Kütahya köylerinde), 
(Çemen - Taze ot) , (Ecram -
Yıldızlar), (Ecir - Gündelikçi, 
yanaşma, uşak), (Ezeli - Ön
ıüz), (Edebi - Ölmiyen, son· 
su:ı:), (Debdebe - Şatafat, gös • 
teriş), Bedbin - Kötü görü§), 
(Bedihi - Besbelli), (Cahil -
Bilgisiz), (İçtihat - Görüş, dü • 
tünce), (Gıda - Azık), (Günah 
- Suç) , (Fahiş -Aşll"ı), (Faiz 
- Artım), (Gaflet - Dalgınlık), 

(Fahri- Gönüllü), Faide - Ka
zanç), (Gaye - Dilek}, (Gaybu
bet - Yitiklik, yitirme), (Gurur 
- Kurum, çalım), Facia-Acık· 
lı), Fazıl - Bilgiç), (Fazilet Üs
tünlük), (Feci - Korkunç), (Ça
re - Çıkar yol, derman}, (Gaile 
- Tasa, üzüntü), (Gadir - Ce • 
fa, kıyım, yazık), (Hadise - O • 
lak), (Hassa - Yarar), (Haber 
- Sağlık), (Hakim - Buyuran), 
(Hal - Duru§, bi~im), (Hasılat 

- Verim}, (Halis -Temiz, arı, 

duru), (Galebe - Yenme), (Ga
rip - Tuhaf, kime11iz, boynu bü
kük), (Hatır - Gönül), (Hatıra 

- Yat, armağan), (Fecir -
Tan), (Feda - Bağıtlama), Oc· 
ra - Yapma), (iddia - Diren· 
me}, (idare - I§ batını başarma, 
çevirme}, (idman - Alıtkanlık), 
(idrak - Ermek, anlamak), (ib
da -Yaratıcı). 

Muallim Hayrettin ilhan 
Beyin bulduöu karşıhklar 

(Lakap - San, soyadı), (La
kin - Şu var ki, yalnız), (Lami• 
ıe - Değim), Lanet - ilenç, 
kargı!), (Lafzi - Görünü§, kı
lıf), (Liübali - Sayg11ız), (Leh 
- Yön), (Lazım - Gerek}, 
(Lehçe - Söz ayırdı, dil ayırdı· 
mı), (Letafet - Tatlılık, §en), 
(Levha - Pusuk), (Leyli - Ya· 
tı), (Lakayt - llitikıiz), (Lugat 
- Sözlük). 

lki kişiye bir börek, senin nene ıl!!"'!!~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!"!!~!!!!!!!!!!!!!l!e!!!!!! 
gerek?. f 

Leh- Ünme 
Seni her yerde ünüyonım. 
Lehçe - Söyleyif, dil: 

" 
Konya söyleyişi, Türk dili 
Letafet - Güzellik, tatlılık 
Bugün havada baska bir tath -

Irk var. 
Lavha-Takı 

Odasının duvarı değerli takılar
la bezenmiş. Şu kapının ikHindeki 
takıda ne yazıyor? 

Leyli - Gece yatısı: 
Size geca yatısına geleceğim 

kardeşimi gece yatısı mekt~bine 

verdik. 
Liyakat - Elverişlilik 

Sizin bu iş:e ki eh·crişliliğiniz 
bizce de anlaşıldT. 

Lugat- Söz 
Söz d~rleme işi ilerliyor. 

Ihsan Etem Hanımın 
buldu~u karşıhklar 

(Caiz - Össen, olabilir ( Kütah 
ya köylerinde}, (A.ayi9 - Dirlik 
düzenlik), (Canip - Yan), (Ba -
hıl - Kısan, esirgiyen, cimri), 
(Bedel - Karşılık), (Beis - Güç 
Iük), (Baliğ - Delikanlı), ( Cad • 
de - ltlek yol), (Cazip - Çeken 
alımlı, cana yakın), (Amir - Bu 
yurucu, itçi baıı, eren), (Ahenk 
- Uygun), (Batıl - Çürük), (~
gih - Sezen, duygulu), (Asude 
- Kayguauz), (Aferin - Sağ ol, 
eksik olma), (Beden - Gövde), 
(Edat-Ek), (Ecnebi-Y a.bancı), 

Uyuşturucu maddeler 

TUrklye ve Bulgaristanın 

mukavelenameyi kabul 
etmesi 

CENEVRE, 22 (A. A. ) - Tür· 
kiye ve Bulgaristan, uyuşturucu 
maddeler ticaretini bir taktın ah
kama rapteden 1931 tarihli muka· 
velenameyi kabul etmiılerdir. Bu 
suretle mukavelenameyi kabul e· 
den devletlerin adedi on üçe baliğ 
olmuıtur. 

Mukavelenin meriyet mevkHne 
airmesi için 13 nisandan evel da· 
ha 12 devletin kabulünü temin et· 
mek lazımgelmektedir. 

Türkiye nisan baılangıcında af· 
yon hakkındaki La Haye 1912 ve 
Cenevre 1925 mukavelenameleri· 
nin musaddak suretlerini de tevdi 
edecektir. 

Cenup hududundaki 
kaCjakfjdar 

ANKARA, 22 (A. A.) - Mart 
ayının üçüncü haftası içinde güm• 
rük mu haf aza kıtaları tarafından 
cenup hududumuzda müsademe
siz 9 kaçak vakası olmuş, 12 kaçak 
çı yakalanmı§hr. 

Bu vakalarda 582 kilo gazyagı, 
232 kilo şeker 125 kilo manifata
ra, 31 hayvan ve cinsleri ayn 
7 kalem kaçak gümrük eı yası ele 
ıeç.irilmittir. 



Fevkalade Bir Film • • Sevgi Şampiyon / 
Biz De Böyle Filmler Yapabiliriz, Fakat ..• 

1 

Eski ağır siklet boks şampiyonu 
Andi Purcell çok sevdiği oğlu Kü 
çülc: Dink ile Meksika hududunda 
bir şehirde oturmaktadır. 

Paris, mart (Hususi) - Bu sü· 
tunları okuyan okuyucularım e~ 

minim ki Çekoslovakyada bir film 
san.wii olduğunu bilmezler. Hak
lan da var ... Zira lstanbulda hay· 
di hnydi ancak ancak bir çek filmi 
görebildiler. Doğrusunu söylemek 
iazım geline ben de şimdiye ka · 
dar Çekoslovakyada sinema dün· 
yasında mühim bir değişiklik ya
pacak bir film sanayii olduğunu 

bilmiyordum. Fakat "Extase,, 
''Sevgi,, yi gördükten sonra fafı • 
rıp kaldım. "Sevgi,, nedir?. Prag· 
da "Elekta,, film kumpanyası he
sabına sahne koyucusu "Güstav 
Makati,, tarafından çekilen biı· 
film. Şurada kısaca bir hulasasııu 
yapayım: 

Eva, kendinden yatlı bir adan• 
le. evlenmiştir. Fakat düğün gec~· 
si kocası vazifesini yapacağı yer· 
ue uyuklayıp kalmı!tır. Genç ka • 
dm hastalıklı kocasını bırakarak 
~abasının yanına kaçıyor. Bir yaz 
sabahı .. Etraf ta kimsenin bulun • 
mamasından istifade ederek dere· 
ye giriyor ve yıkanıyor. Elbisele · 
ri atının üzerinde .. Hayvan uzak· 
taki dişinin sesini işitince alıyo ~ 
başını kaçıyor. Yol da o civard "\ 
bir köprü yapısını idare eden ge.ıç 
n.ühendis atı yakalıyor .. Hay\·a:-. 
onu sahibinin bulunduğu yere si.~

rüklüyor. Ve iki genç tanıtıyorlat. 
.Ayni ak§am timşekler çakıyor .. 
Müthiş bir fırtına.. Genç kadın 
odaıında yalnız içiyor. Ne yaptı • 
ğının farkında değil, kendini dı -
~arı atıyor .. Sicim gibi yağan yağ· 
murun altında koşuyor .. Koşuyor. 
Biraz sonra mühendisin kulübe -
sinde. 

Filmin artistleri : Eddie Kiessler ve Pierre rtay 

hakiki hayattaymışlar gibi. Hiçbir 
Amerikan artistinin, çıplak baldır 
h resmini her gün gazetelerde 
gördüğümüz bir Amerikan artisti· 
nin yapamıyacağı bir rolde Y.ep • 
yeni, tecrübesiz bir genç kız, ken· 
di vücudu gibi güzel ve temiz, ha· 
kiki bir genç kız oynuyor. 

Eddy Kiesleri, bu ~enç artisti 
gördükten sonra bir de bizi düşün
düm. Kaç zamandır tiyatrodan 
imdat uman bizim sinemamızı dü

şündüm. Evet bizim en büyük ha
tamız gençlere yer vermememiz, 
kahramanlarımızı hayattan seçme 

. ' memız .. 

Bana 
kati'nin 

kalırsa 

filmi 
Güstav Ma-

sahne sahne 
sinema sanayii olan her memle -
kette gösterilmeli .. Bin bir tiyatro 
piyesi, stüdyonun dört duvarı i
çinde çırpınan, bocalıyan sahne 
koyuculara ders olmuyor. işte 
hakiki sinema bu. Kahramanları 

kukla olmıyan, mevzuu yıpranma• 
mış olan hakiki sinema bu . 

Bizde de lazım olan sinema bu. 
A. Fuat 

(''') "Extase,, ı arapça vect ve
ya ist iğrak diye doğru tercüme 
edeceğime "Sevgi,, diye türkçc 
tercüme ettim. 

Sabık şampiyon oyuna ve içki
ye çok dütkündür. 

Andinin arkadaşları bir maç ter 
tip ediyorlar fakat sarhoşluktan 

Andi bunda da muvaffak olamı -
yor. 

Bir gün oyunda fan11 yardım e· 
derek para kazanıyor, oğluna bir 
yarış atı alıyor. 

Dink ve arkadaşları yolda atı 
götürürlerken, bir milyoner karısı 
olan Lindaya rastgeliyor, Linda 
küçük Dinkle meıgul olmağa baş 
lıyor. 

Andi geliyor, Dinkin annesi ve 
kendisinin eski zevcesi olan Lin • 
dayi tanıyor. Linda, Andiden Din 
ki iyi bakmak için istiyor, fakat 
Andi reddediyor ve ayni aktam da 
oyunda bütün parasını kaybettiği 
gibi, oğlunun atını da veriyor. Hat 
ta bir kavga yüzünden hapse giri -
yor ve oğlunun saadeti için Dinki 
annesinin yanına gönderiyor. Fa -
kat Dink gene kaçıp babasının ya 
nına geliyor. Andi nihayet içkiden 
filan kurtularak bir maç tertip edi 
yor. Fakat bütün çalışmasına rağ· 
men nafiledir. Müthiş bir surette 
dövülüyor ve artık harap vücudü 
buna dayanamıyor. 

Dinke annesinin yanına yeni bir 
hayata oaşlamalC. uz~e gıtm~ğe 
mecbur kalıyor. 

Bu film Gloryada bu akşam gös 
terilecek. 

Wallace Beery, bilhassa küçük 
Jackie Cooper bir kelime ile hari 
kadır. 

Koca karısının kendisini aldat-
11ğını anlamıştır. Ve hatta kiminle 
aldattığını da biliyor .. Köyün bi -
ricik otelinde ... Aşağı katta karısı 
sevgilisile dansederken o taban -
casmı çekiyor kafasına .. Mühen -
dis, genç kadınla garda timendi -
feri beklerken uyuklıya kalmıştır. 
Fakat zavallı gözlerini açtığı za· 
man sevgilisini bulamıyacaktır. 
Zira o tekrar babasının evine dön

..... _______ _, - - - - - ~------------------------------------

müştür. 

Bu mevzuda belki bir fevkala
<leli~ görmediniz. Evet, ilk nazar· 
ela öyle. Yalnız filmi gördükten 
sonra mevzu un f evkaladeliğir.i 
hemen takdir edeceksiniz. 

Güstav Makati filmin kahra-
manlarını pek az konuşturuyor. 

Fakat buna mukabil o sözleri da
ha açık, daha mükemmel bir hal
de salonu süsliyen çiçekler, küçük 
biblolar, eski bir tablo, asri ve so
ğuk mobilyalar, ambalajından çık 
mamış eşyalar, dışarda akan dere, 
vızıldıyan sinek, ki,neyen at, rüz
garla sallanan başaklar söylüyoı -
lar. Eserde öyle bir düzen var ki 
değil herhangi bir seyirciyi fakat 
herhangi bir sahneye koyucuyu 
bile hayrete düşürebilir. Başlangı
cından itibaren kendini.ı::i timdiye 
kadar hiçbir zaman beyaz perde
de tatmadığınız bir san'at ziyafe· 
tinde bulunduğunuzu duyuyorsu -
Duz. Aktörlerin yüzleri boyalı de
ğil, gözleri ıürmeli değil, hareket
leri yapma değil... Sanki onlar 

BALAYI: BRIGITTE HELM, ALBERT PREJEAN 
Zengin ve genç bir delikanlı, j 

her işin sonu olduğu gibi delikan· 
lılığın da sonu geldiğini anlıyor .. 
Sevdiği ve evlenmek İstediği ka -
dın sinema artistidir. Kadının sa· 
nat alemindeki şöhretine nakise 
gelmemesi için gizlice evlenmeyi 
kabul ediyor ve bir gece yarısı ev 
leniyorlar. 

Genç adam "Balayı,, seyahati
ni Kapri adasında geçirecek, bu -
nun için seyahat acentesine mü -
racaatla iki kişilik yer istiyor. A
centede bilet satan kız oldukça 
zarif ve güzeldir. Biletleri ihzar 
ederken en büyük arzusunun Kap
r i adasına seyahat etmek olduğu· 
nu söylüyor. 

Biletleri alıp evine avdet eden 
genç adam fena bir haberle karşı· 
Jaşıyor, karısı yeni bir film için 
kontur at imzalamıştır, Kapriye 
gidemez. Bu yüzden karı koca ev
lenmeden ayrılmıya karar veriyor 
lar. 

Ylanız kalan genç adam bilet
leri iade etmek için seyahat acen
tesine gidiyor, fakat orada biletle
ri iade edeceğine sözde nişanlısı
nı görmek istiyen ve lüks treni~ 
seyahat etmek arzusunda olan şi
rin kıza karşı kendisinde bir te -
mayül hissetmektedir. Kız da ay
ni hisler altındadır. 

Gencin nikahlısı, ıinema artiı-

Albert Prejean " Ya ben, ya sahne ,, diyor 

ti filmin harici manzaralarının 

Kapride çevrilmesine şirketi ikn3 
etmiştir. Dargın ayrıldığı, ve ha -
kikaten sevdiği kocasile belki bu 
suretle barışmak ve anlaşmak ka
bil olur. 

Kocasına karşı her fedakarlığı 

kabul eden artist yalnız mesleğin· 
den vazgeçmediği için anlaşmala
rının ihtimali yoktur. Sinema ar-

tisti yeni bir mukaveleyle Ameri
ka ya hareket ederken, genç adam 
yavaf yavaş sevmeğe başladtğı 

kızla evlenmeğe karar verir. Böy
le<.e istediği sakin ve mes'ut yu· 
vannı kurar. 

Bu filmde Al bert Prejan ile 
Hrigitte Helm oynamaktadır. Me
lek sinemasında gösterilecektir. 

' 

/ 
:O. Taurice Che\ ali er ile Marlene Dietrich'in 

beraber çıh aı dıkları bir resmi. Bakını~ 
hayatta nasıl gorünüyorlar ? 

Artist kanı 
Dünden itibaren, Elhamrada 

(Bir düğün gecesi) isimli türkçe 
sözlü bir halk ko.mediai gösterili
yor. 

Bundan başka da Meğ Lemon· 
niyerin oynadığı artist kanı isiıtr' 
li bir film. Bu film ~öyle bir me"· 
zua sahiptir: 

Seyyar cambazhanenin sahibi 
Cesare Lanti, cambazhanesiyle 
beraber yeni bir şehire gelmiş "e 
halkın rağbetini görmeğe başla • 
mıştır. Bir arabada hokkabaz Mat 
co Cesarein karısı olan Senta La , 
tiyi kaçmaları için tehdit ediyor· 
Fakat Senta reddediyor. Üç yatıtl 
da kızı Gloriayı bırakamaz. Bu et 

nada gelen Cesare karısına ve Msf 
coya iş ba,ına gibnelerini söylü' 
yor. 

- Meydanda Se~ta numaraıını iki 
ev arasında gerilen ip üzerinde 
yapıyor. Bu mütkül numarayı ya ' 
parken bir çalılık arkasında duruf 
ipin düğüm yerlerine dikkatle ba' 
kan Marcoya gülüyor. Bunu gö 
ren Ceıare yerden bir ayna parça• 
ıı alarak, kar11ının gözlerine gU 
neşin ziyalarını akıettiriyor, "t 

Senta düşerek ölüyor. Bundaıl 
Marcodan şüphe edip onu hapıed1 

yorlar. 
Seneler ... Ufak bir canbazhaıı 

sahibi olan Cesare Lantinin call' 
bazhanesi büyük asri bir cambs 
hane olmuştur. Koşan bir atı du 
durmak isterken Cesare bir tekrıı 
ile ölüm derecesinde yaralanıyo1 
Marco hapishaneden çıkrnııtır " 
intikam almak için cambazhane 
nin arkasından gitmektedir. Ce 
sar onu tanımıştır, Kızının da it ' 
tikbalini temin etmek istiyor. M-' 
coya kızına bakması ve cambazlı' 
nenin idaresini alması için rica e' 

diyor. Marco kabul ediyor fak'l 
intikamdan da vaz geçmiyor. 
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Ne de olsa, mektuptaki ihtiraslı 
sözler genç kadını ürkütüyordu. 
Bu meçhul adamın kendisine sa~ 
hip çılanak düşüncesi bütün mev 
cudiyetini isyan ettiriyor. Selma 
seviyor! Ona, sevgilisinden başka 
kimse malik olaınıyacak. Buna e· 
mindir. Aşk hisleri geç uyanmış o 
Jan Selmaya, iyi neticeler verme·· 
miş bir kaç maceradan sonra, Zev 
kin ne olduğunu Ramiz öğretmiş -
tir, ondan bir başkasına kendini 
verebileceğini tasavvur edemiy:or, 
zira, ona, kendisini, bütün varlığı 
ile, ruh ve vücudü ile vermiştir. E
ğer, bu vadide kendisine bir taar
ruz vaki olacak ise Selma, kendi
ni son noktasına kadar müdafaa 
edecek. 

Fakat, Selma, bu ihtimali hiç dü 
şünmek istemiyor. Kendisini mu • 
hakakk şaka olsun diye kaçırmış
lardır. Esasen, D. 1. imzasını atan 
mektup sahibi her halde onu tanı
yor. Üslubunun fazla mübalagalı 
vaziyetin tehlikeli olmasına rağ • 
men bu mektubun bazı yerleri, Sel 
manın gururunu okşanıamışta de· 
ğildir. Evet, muhakkak bu adam 
onun tanıdığı bir adamdır. Hat· 
ta evine bile gelmiştir. Yoksa, o
nun kırmızı güllere olan iptilası
nı nasıl bilebilir? .. Bu düşünceler 
Selmayi biraz teskin eder gibi olu 
yor. 

Fakat birdenbire hatırlıyor ve 
titriyor. O akşam Darülbedayide 
yeni oyniyacağı ıbir piyes vardı. 
Bu role bütün ümitlerini bağlamış
tı, ve onu, §Üphesiz Darülbedayie 
giderken kaçırdılar. Fakat ne zaı· 
man? Dün mü? Evelki gün mü? 
Şimdi anlıyor. Kendisini, bir ra 

kibesi kaçırtmıştır? Bu kim olabi
lir? Bedia Müvahhit H.? Hayır, 
o böyle bir teşebbüste bulunmak
tan çok uzaktır. Şaziye? O da ola 
maz. Halide? Selma gülüyor, o -
nun rolleri muayyendir ve bu mu 
ayyen rollerde eşsizdir. Geriye 
kim kalıyor? Yedek olarak rolü
nü ezberlemiş olan Cavide. 

SelmaAbuna da ihtimal vermi -
yor, zira, bu küçük artist b:u. rol • , -ır 

oymyacak kudrette filan değildir. 
O halde bir İntikam meselesin

<len mi kaçırıldı? Şüphesiz bunu 
nerede ise öğrenecek .. 

Selma, asabi bir hareketle ımek
tubu buruşturuyor. O ne?. Mek _ 
tubun arkasında bir yazı var. Ba 
kıyor. Üzerinde "Apartımanm 
planı,, yazılan bir resim var. Son • 
ra altında şu satırlar: 

Bu mektubun sokulduğu kapı -
dan, her sabah, o gi.in yemek iste
diğiniz yemeklerin bir listesini ver 
meniz rica olunur. Yemekleriniz 
öğl~yin saat 12 ve akşam saat 7 
d~ verilecektir. 

Yatak odanızın düzeltilmesini 
arzu ettiğiniz zamanlar, yandaki 
tuvalet odasına geçmeniz rica olu 
nur. 

Planda apartımanın içinde bir 
banyo odası olduğu gösteriliyor • 
du. Selma aradı. Karyolasının bş.ş 
ucunda, sürme bir kapı buldu, aç
tı. 

Burası, fevkalade güzel ve bi
nanın mimarisi aksine olarak asri 
bir surette yapılmış bir banyo oda 
sı idi. Pembe mermerden olan ban 
yo dairesinde en son sihhi teçhi • 
zat vardı. Bir masanın üzerinde 
en pahalı ve nadide kolonyalar, 
podralar, kremler ve aletler vardı. 

Selma oradan yemek odasına 
geçti. Burası yatak odası gibi dö • 
şeli idi. Yalnız pencerelerin cam -

Nakleden • fa. - -
ları renkli idi. Maamafih camla -
rın arkasından kalın demir par -
maklıkların gölgeleri görünüyor • 
du. 

Yatak odasından sonra Selma 
' bir oturma odasına geçti. Burası 

yuvarlak çok güzel bir oda idi. 
Geniş bir camlıktan içeriye bol 
bir aydınlık geliyordu. Fakat cam 
lar buzlu ve gayet kalın idi. ve a
çılınıyordu. Odada hiç bir mobil
ye yoktu. Sade bir divan ile küçük 
bir masa vardı. Divanın üzerinde, 
birçok şekilde sayısız küçük yas· 
tıklar vardı. Masanın üzerinde, 
küçük bir vazo. bu vazonun içinde 
bir tek kızıl gül vardı. Bu gül, ha .. 
rikul" de bir nefasette idi. Öteki 
odalardakilerin en güzeli, en 
mağrur gülü. 

Selma bu güle bakarken, vazo .. 
nun yanında kaim ve köşeleri de -
mirli bir albüm gördü, aldı ve a
çar açmaz haykırdı: 

Albümde sekiz adam resmi var 
dı fakat bu adamların hepsi feci, 
korkunç, müthiş birer yüze sahip· 
tiler. 

Aman yarabbi! Ne çirkin ne iğ· 
renç başlar ! 

Kimi ini~ gözleri müthiş surette 
şaşı ve adeta şakaklarında, kimi • 
sinin alınları dar ve ağızlarında 

kazma gibi dişler, kimisinin yü -
zünden irsi bir aptallık akıyor, ki 
misinin mel'un suratında katil ma 
mılar. 

Selma, şiddetle albümü kapıyor 
ve onların hayalelrini gözlerinden 
silebilmek için uzun müddet göz
lerini kapalı tutuyor. Bu resimle
rin acaba manaları ne? Neiçin o· 

raya bırakılmış? 
Bu sualin cevabını Selma, göz

lerini açar açmaz al§yor, zira, albü 
mün üzerinde, o ana kadar göre· 
mediği bir yazı var. Bu yazı, albü 
mün kalın ve pürüzlü kapağının 

üzerine yazılmıştır, ve şunları 

söylüyor: 
"Ey kadın! Onun olmak için, 

bu albiimün içindekilerden birisi
ni Aşığın olarak seç!,, 
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Oda işleri 
görüşülüyor 

Ticaret Odası Umumi Meclisi 
dün öğleden sonra Oda salonunda 
her zamanki gibi toplanarak Oda 
i~lerini ğörü§mÜştür. Dünkü görü' 
menin esası 1932 senesi Oda bi· 
lançosu idi. 

Bu bilanço en uf ak maddelerine 
kadar okunarak kabul edilmi§tir. 

Bundan sonra maliye, kazanç, 
itiraz komisyonlanna Oda idare 
Heyeti tarafından seçilen azaların 
vazifeleri tefrik edilmiştir. 

Odaya senelik paralarını vermİ·· 

yenlere ceza yazılması kararlattı· 
rılarak toplantıya nihayet verilmit 
tir. 

100 bin kilo şarap 
Dün Triyesteye Türk malı ola

rak 100 bin kilo şarap satılmıştır. 

QUmrUkler ve inhlsarlarda 
m Utehassıslar 

Gümrükler ve inhisarlara ait iş· 
lerin düzeltilmesi için fikirlerin· 
den istifade için çağırılan mütehaa 
ııslar çalışmaktadır. 

Hükumet bilhassa gümrüklerde· 
ki muamelenin muntazam olması
nı ve kaçakçılık mücadelesinin 
tiddetlendirilmesi için bazı karar· 
lar vermi§tir. 

Gümrükler ve inhisarlar Vekille 
ti Müsteıarı Adil B. yeni yapıla

cak işler hakkında şu malumatı 

vermiştir: 

- Lüzum görüldükçe kaçakçı· 
hk mücadelesi şiddetlendirilecek
tir. Gümrük mütehassısının raporu 
alınınca derhal mütehass11ın fikir
leri tatbik edilecektir. 

Bogaziçi~de karaya otu
ran Rus vapuru 

Hakkında Soyet konsolosu· 
nun bir izahı 

İstanbul gazetelerinin ecnebi 
menabiinden alıp yazdığı habere 
göre Boğaziçinde ika. aya oturan 
Harkof nrun Sovyet vapuru uzak 
şarka külliyetli mikdarda levazı -
matı harbiye götürmüş. Bu husw
ta lstanbul Sovyet Jeneral konıo -
losluğu: 

1) Mezkur vapurda hiç bir tür -
lü levazimatı harbiye olmadığını, 
ve yükünün ancak arpa, yulaf, bak 
la, soda, ağaç mamulatı, mensu -
cat ve zirai makineler olduğunu. 

2) Vapurun da gidecek yolu u -
zak §ark olmayıp Londra, Roter -
dam, Hamburg olduğunu 

3) Vapurun karaya oturmasın· 
dan dolayı yükünün bo§altıldığını 
ve bu yükün boşaltıldığı sırada 

Türk gü.mrük, polis memurlarının 
ve Loyda nam sigorta şirketinin 

murahhaslarının da hazır bulun -
duklarını bildirmektedir. 

l'el•lln: 2:s.o.ıo.os;; pn~a ndedı. 
liıymetl: 250.095.GD Uru. 
JD.914.622 on kuTWjlııl• bronz 
28.935.781 beş ımrıı5hık brom; 
l l.'788.686 yüz p:ıralılt bronz 
ı·eırOn: CO.GG!l.039 p:ırça ndcdl. 

. Tramvaydan yuvarlana
J rak yaralanan kadın 

Dün bir tramvay kazası olmuş, 
bir kadın ba§ından yaralanmıştır. 

Kı~ ınctl: S.785.965.90 lirn. 

l"e-nl gUmıiş pıırııl r 100, 50 \e 25 kur~
hık oln.caktır. Nlker pnnılar ise, hnlls nikel· 
den, 10, 5 Ye 1 kunışlulc ol:ırıılc imal f.'<lllc-Ci'k 
tir • 

Bugünkü konferans 
İstanbul HalkeYi Rl!isliğinden: 
Bugün saat (17) de ressam Naz 

mi Ziya Bey tarafından (Ressam 
muhterem Hoca Ali Rıza Bey) 
hakkında bir konferans verilecek 
tir. Herkes gelebilir. 

Bu münasebetle alt kat salonda 
bir de sergi tertip edilmiş ve üs· 
tadın yüz elliye yakin eseri teşhir 
edilmiştir. Sergi 8 nisana kadar 
hergün ziyaret edilir. Duhuliye 
yoktur. 

Şehremininde oturan Cideli otuz 
beş yaşlarında Emine H. 823 nu· 
maralı vatman Süleymanın idare 
ettiği 76 numaralı tramvayla gi 
derken ahbaplarile lafa dalmış, 
Lalelide ineceği halde istasyona 
geldiğini farkedememiştir. Tram· 
vay istasyondan kalkacağı sırada 
işin farkına varan Emine H. acele 
ile yerinden kalkmış, tramvay bu 
sırada hareket etmiş bulunduğu 
halde yere atlamak istemi~tir. Fa
kat muvaffak olamamış ve yere 
yuvarlanarak ba§ından yaralan· 
mıştır. Tramvay derhal durdurul 
muş, kadın hastaneye götürülmüt· 
tür. 

Arnavut düğünü cinayeti 
bir kardeş cinayeti midir? 
Müddeiumumi ile suçlu vekili arasınds 
münakaşalar: Bahçede keşif karan 
Davutpafa civarında yapılan bir 

Arnavut düğününde, kavga netice
sinde Arnavut Ramazanı öldür
mekten suçlu Arnavut Hüdainin 
ve bu vakaya dair bildiklerini sak· 
lamaktan ıuçlu düğün davetlilerin 
den on üç Arnavudun muhakeme
ıine, dün lstanbul Ağırceza mah~ 
kemesinde devam olunmuıtur. 

Bu muhakemenin her celıeıin
de olduğu gibi, dünkü celsede de 
mahkeme salonu tamamile dolmu' 
tu. Suçluları uzaktan, yakından 
tanıyan bir çok Arnavut, bu dava 
safhalarını büyük bir alaka ile ta
kip ediyorlar. 

Suçlu Hüdai, öldürenin kendisi 
olmadığını, onu Ramazanın kar
deşi Rif atın kur§unla yere ıerdiği· 
ni ileri sürmektedir. Yaka esnasın 
da hazır bulunan on üç suçlu da, 
Hüdainin vurduğunu görmedikleri 
teklinde cevap veriyorlar. Her hi· 
ri, o sırada, bir şeyle mefgul oldu
ğundan bahsediyor, Ramazanın 

kimin kur§unu ile vurulduğunu 

farkedemediklerini söyliyorlar. 

Diğer taraftan suçlular arasında 
bulunan Karanfil isminde bir Ar
navudun, kendi adamı olan Hüda
iyi, Ramazanı öldürmeğe teşvik et
tiği iddiası vardır. Davanın mah
kemeye geliş şekline göre, esasen 
düğün yapılan bahçedeki masalar 
dan Karanfilin ve Hüdainin otur· 
dukları masaya Ramazanın -
davete rağmen - oturmak isteme· 
mesi üzerine, asıl kavga, Karanfil
le Ramazan arasında çıkmış, Hü
dai, Karanfilin adamı olduğu için, 
onun iğbirarır ı. ortak olmuf ve 
"vur!" emrine uyarak tabancayı 
çekip ateş etmİ§. 

Ölenin kardeşi Rifata gelince, 
suçlular, öldürenin Rifat olduğu
nu iddia ediyorlarsa da, o, muha
kemede suçlu yerinde değil, sade
ce vakanın şahidi yerindedir. 

Dünkü muhakemede son şahit
ler dinlenilmi~, bir şahit dinlenilir· 
ken suçlu vekili Cemil Bey, "Yaka 
dan sonra, Rif at, kardeşini al kan
lar içerisinde bırakıp niçin kaçmış
tır? Bu, şüpheyi onun üzerinde 
toplıyan bir feydir" diyerek, söz· 
lerine şunları katmı~tır: 

- Müddeiumumilik makamı, 

muhakemenin başındanberi Hüda
inin mutlaka katil olduğu kanaa· 
tile hareket ediyor. Halbuki, haki
ki vaziyet böyle değildir. Hüdai, 
ma&umdur !,, 

Netice olarak, suçlu vekili dü
ğün bahçesinde keşif yapılmasını, 
istemiş, Müddeiumumi Kaşif B., 
müddeiumumiliğin tahkikat haki
mi kararile suçlu olarak gösterilen 
Hüdainin bu cinayetin faili olup 
olmadığını anlamak için, lehinde 
ve aleyhinde gördüğü bütün izle
rin üzerinde dikkatle yürüdüğünü 
kaydederek. bu arada evvelce dü
ğün bahçesinde esaslı surette ke
şif yapıldığını hatırlatmıştır. 

Suçlu vekili, ıahitlik eden Şeh
remini Serkomiseri Necmi Beyin 
ifadesini kabul edemiyeceğini söy 
lemi§, komiser, kendisinin tam bir 
bitaraflıkla bildiğini anlattığına 
işaret etmif, sonra dinlenilen bir 
tahit te, "ben, Rifatın kur§un at
tığını gördüm" demiştir. 

Reis Aziz Bey sormuştur: 

- Onun attığı kuf§unun müte-

veffaya rastgeldiğini de gördüıı" 
mü? 

- Hayır! 
Suçlu vekili, ayağa kalknııfı 

şöyle demiştir: 

- "Müteveffa" nm ne olduiU' 
nu anlamadı ki, efendim! 

Sorgu, ölenin ismi taırih edile• 
rek tekrarlanılmış, bunun üzerine 
"gördüm elbette!" demiştir. 

Azadan Tahir Bey, bu şahidt 
ifadeleri arasındaki biribirine uy• 
mıyan bazı noktalara dair ıorgu' 
ya çekmiş, ölenin mirasçdarınfll 
vekili Osman Nuri Bey de bazı d• 
betler etrafında sorgularda bulun' 
muştur. Bir ıahidin ifadesi araıı1l' 
daki uygun olmayı§ noktaları üıe" 
rinde de azadan Nusrat Bey ba:ı1 

§eyler sormuştur. 
Davanın bütün iddia ve müda· 

f a şahitlerinin dinlenilmesi bit• 
mi§, Müddeiumumi Kaşif Bey, ıuç• 
lu vekilinin yeniden keşif isteğini 
muvafık görmüf, ıahitler bahçede 
hazır bulundurularak ke§if yapıl• 
maımı istemİ§tİr. ~ 

Mahkeme, bu iıteğe uygun ola' 
rak karar vermi§, azadan Tahir Sı 
tam salahiyetle naip tayin edilmifı 
muhakeme, başka güne bırakılmıt 
tır. 

13 yaşında çocuk 
Bir ip yüzünden ağabe• 

yisini öldürdü 
MECİTÖZÜ (V AKIT) - Burs 

da herkesi teessüre veren acıklı 
bir cinayet oldu, küçük bir çoculc 

ağabeysini öldürdü. Vak'ayı bil' 
diriyorum: 

Kasabaya üç !aat mesafede El· 
van Çelebi köyünde Otlamaz oğul 
larından on üç, on dört yaşların • 
da Mustafa oğlu Haşim, kardeti 
yinni beş ya,larındaki Mehmetle 
"Araba ipini sen lrullanacaktııtı 
ben kullanacağım!,. diye kavga et 
mifler, küçük Ha§im hiddetleniıı· 
ce belindeki kamayı çekip ağa.be• 
yisinin üstüne ıaldınnı~, kamayt 
Mehmedin sağ oyluğuna sapla.mıf 
tır. Mehmet, yaralandıktan on bet 
dakika sonra ölmü,tür. Küçük ka• 
til yakalanmış, adliyeye verilmit • 
tir. 

Keşanda kanlı bir 
dövüşme 

KEŞAN, (V AKIT) - Kep • 
nın Yeni mühacir köyünde bir tat 
la meselesinden köylüler arasın • 
da kavga çıkmış, sekiz köylü ağıt 
surette yaralanmıştır. Kavga yeri"' 
ne· Keşan jandarma kuvvetleri git 
miş ve hadiseye sebebiyet veren • 
leri yakalıynrak Keşana. getirmit• 
lerdir. 

Camii soymuşlar 
Adanada Ankaralı Ali oğlu Yll 

suf, Ereğlili Osman oğlu Süley • 
man ve Sivaslı Mehmet oğlu Meh 
met isimlerinde üç kişi iki çuval 
ile şehre girerlerken şüphe üzeri• 
ne yakalanmışlar ve çuvallar bo• 
şaltıhnca içlerinden yirmi adet stı 
van ve kilim çıkmıştır. HırsızlarJJ' 
bunları Acıdere camiinden çaldık 
ları anlaşılmış ve çaldıkları e§yş• 
larla birlikte adliyeye teslim edi• 
len bu üç hırsız istintak hakinılİ" 
ğince sorguya çekildikten sonrs 
haklarında verilen tevkif karari1• 
le hapishaneye konulmuşlardır. 
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htanbul A81Jye ikinci hukuk dairesinden: 

M'.llddel Fatma ve MUıtevver Hanımlarla 

liayri ve Fethi Efendiler vekilleri Sıddık Sa-

ınl ve Ali Galip Beylerin mUekkillerlnlı:ı. alt
'lll§ hisse ittbarile otuz iki hiıısesinin muta -

llarrı:f bulundukları Pangalttda Şafak sokağın 

da kliıı atik ıı cedit •3 numaralı haneyi alt 

ımota be§ hi.sııesino mutasarrıf bulunan Bel

kia H. fuzulen tıgal ettiğinden dolayı işgal 

ettığ'i kısmm ecrı misli olan mahiye altmı§ 

liradan 7 senelilt tutarı olan 2688 liranın ta.h
alli taıeblle mumaileyha aleyhine ikame eyle 

dikleri dava.da müddeileri Fatma ve MUncv· 

Ver Hammlara usulen gönderilen davetiye 

!numalleyhalarm lkametgfı.hla.rı meçhul bulun 

dutu ıerhlle la.de odilmiı olmakla müddei a

leyh vekilinin ııeplteden talebi veçblle tahki-

katm H-3-933 günü saat l3,30a tB.liJtine ve 

hıUddei aleyhler Fatma ve Münevver H. Jara 

tarihi UAnda.n itibaren bir ay müdetle yevmi 

llluırortın na.nen tebliğine tahkikat lıtıl<imlt -

lince karar verilerek keyfiyet il4n edllmcı:ıi 
ııe rağmen yevmi rnuayyende ispati vücut et 

11lodJklerinde seblteden talep veçhtle tahkikat 

215-4-933 eat U: e tayin ve haklarında gıyo.p 

karan lttih&z edilerek bunun da na.nen teb

litt kararla§tmlmt~ olduğundan tayin edilen 

gijnde dah! hazır bulunmadıktan htı.lde hak

l'1'Jnd& gıyaben icrayl muamele edileceği ma 

lO.ınıan olmak Uzere keyfiyet i!Anen tebliğ 
l>lunur. 

Muclanya. İcra Memurluğundan: 

lıludanyada mukim Ali Bey luzr Zübeyde 
liaı:uma: Fuat Arif Beyden istikraz etmi§ ol
dııtunuz :Z20 liradan dolayi ipotek eyled1ğ'iniz 
~Udanyanm Halit Paşa mahallestndekl ma
hza maA. hanenizin mezkur borçtan dolayı 
'-tııacağma dair imla. olunıın ödeme emri zi 

tinde mUba§iı' ve mahalle muhtarı taratlarm 
~ verilen me§?'Uhatta ikametgAhrn.ı:znı meç 
buı oldufu anla§ılmasma binaen 111\.nen tebli 
rat lcruma karar verilmiş olduğundan tarı 
b.t llAııdan itibaren bir ay zar!mda mezk~r 
bcrcunU%U ödemeniz ve bu müddet içinde bir 
~ vana bildirmeniz aksi takdirde ıc
"-:ta devam olunac&ğı ilA.nen tara!mıza teb • 
lif OJ\Jmlp. 

VAKiT 

Tl:.!J Q K iVE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. b06Q 

lstanbul Dördüncü İc
ra Memnrluğnndan : 

Tamo.mr 192 lira kıymeti muhammineli Da 

vutpaşada. Beyazıt ağ"a mahallesinde Çavuş 

zade soka#tmda eski 24 numaralı kayden ha

ne halen bir kıta arsanın açık arttırmaya va

zedllmiıı olup 16-3-933 tnribinde 11a.rtnamesl 

divanhaneye talik edilerek 10 nisan 933 tarihi 

ne müsadif pazartesi günU saat 14 ten 16 ya 

kadar dairemizde açrk artırma ile satılacak

tır. Arttırma lkJncidir. Birinci arttırmasında 

25 liraya talip çıkmrş olup bu kere en son art 

tıranm Uzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya iş 

tirak için muhammen kıymotın ylizde 7,5 nls

petintle pey akçası alınıp müterakim vergisi 

ile belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsum

ları ve vakıf icaresi milşteriye aittir. 142·1 nu 

maralı icra ına.s kanununun 119 uncu mad -

desine tevfikan haklan tapu sicilleri ile sabit 

olmıyan ipotekli alacnldılıı.r ile cliğ'er alı1kada 

ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla-

larıru ve hususile faiz ve masarl!e dair olan 

tddealarım iltl.n tarihinden itibaren 20gUn içni 

de evrakı mUspiteleri ile bildirmeleri IAzrm-

drr. Aksi halde hakları tapu sicillerlle sa • 

bit olmıynnlar satış bedelinin paylaşmasın • 

d:ı.n hariç kahrlar. AlAkadarlarm maddel ka-

nuniye ahkAmma göre hareket etmeleri ve da 

ha fazla malumat almak iııtiyenterin !>32-947 

dosya numarasile memurlyetlmlze müracaat 

lan ilAn olunur. 

30 llra ikramiye 

Graham, Joss, Knipp, Thos, Tomplon 

London marlrah eski san.tıcrl bUlana ikra

miye \'e ayrıca komisyon. Tepebaşı Kabr'.a

tan sokağı No. f2 Y. M. G. A. (6726). 

1 Askeri Fabrikalar ilftnlara 1 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğünden: 

Kmkkale kuvvet merkezinde 
yevmiye ile istihdam ed1lmek 
üzere dört elektrikçiye ihtiyaç 
vardır. Aşağıdaki evsafı haiz 
olanlardan talip olacakların bir 
ay :ıarfında chliyetrıamelerile 
Kırıkkalede ltuvvet merkezi 
müdürlüğiine müracaatları. 

1 - ilk mektep mezunu ol
mak, 

2 - Tesviyecilikten ve ele'~· 

trikçilikten ehlıyetnamesi olmak 
3 - Askerliğini yapmıf bu

lunmak. 
4 - Tamilssıhha olmak ve 

sui hal esbabından bulunma · 
mak. (1299) 

1
3Unc0 Kolordu Sabnalmal 

Komisyonu llAn'3r1 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Asker ihtiyacı ıçın 19, 500 
kilo sade yağ kapalı zarfla mü· 
nakasaya lrnnulmuştur. lhalesı 

l · Nisan· 933 cumartesi günü 
saat ] 5 te lımir'de Mst. Mv. 
Sa. Al. Kom. nunda yapılacak· 
tır. Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin tayin o'unan vaktin· 
den evvel teminatı ve teklif 
mektuplarının makbuz mukabi· 
imde mezkur l<oınisyon rıyase

tine tevdi eylemeleri. (3034) 
(1033) 
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Iatanbul Evkaf Miidiirlüğil ilanları 

Mahalle ve mevkii 

Babıali Nalhmesçit 

Sokağı No. sı Cinsi 

Cağaloğlu 8 Hane 

Müddeti 
icarı 

Bir sene 

" •• 
" Lala hayrettin 

,, 23·6 
Beşıraga 7 " " Hacı Beşir .. 

ağa tekkesi 

" " Tomruk ağa 7 Mihrişah Sut- " 
tan mektep mahalli 

Bahçekapıda Çelebi ~ultanhamamı 2-37 Dükkan ve fevkin- ,. 
oğlu AIAettin de oda 

" ,, .. 4 Dükkan 
Bahkpazarı Abıçelebi Yumurtacılar56 284 ,, 
Tahtakale Hacıbamra Şekerciler 3, 5, 7 ,, 

,, ROstempaşa Papazoğlu 22 Mağaza 
Mabmulpafada Hacı Riza paşa 258· 104Dükkan 
köçek yokuşunda 
Mabmutpaşada Sul- Sultan oda· 3 
tan odaları Jarı 
Mahmutpaşa H.köçek Camialtmda 42-13 

" ,, 
,, 

" 
" H 

" " 
" 

" ,, 
" 

" 
" 
" ,, 
" 
" KUrkçllhan 

ikinci kat 

40-17 
19 
21 
24-4 
39-23 
24 6 
26 

it 

,, 

" 
" ,, 

,. 
" Oda 

ve han 

,, 

Mabmutpaıada 

" Kürkçü hanında odabaşıl•ğın nısıf 
hissesi ve aralık meydan mahalli 

,, 
Sultanmektebi 5 Hane 
Sultan odaları 22-24Dükkan 

,. 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

" 
.. 
,, 

" 1 Sultan~ anında oda ,, 
ve oda başılık 

Mahmutpaıada Dayebatun Tarakçılarda Münbedim cami " 
avlusun da oda vehela 

,, Y enihan 35-39 Dük kin ,. 

" 
,, ., 33.37 

" 
Medrese 35 

" " 
ittisalinde 
Hamam 7-9 
ittisalinde 

Çakmakçılarda Valdehan 
birinci kemerde 
Çakmakç1larda Valde hanında 

,, Büyük yeni handa 

" 
" 
" 

" " 
Valde hanı ikinci 
üst K. da 
Valde hanı ikinci 
üst K. da 

Uzunçarşıda Yavaşçaşabin Mk. 

" 

,, 
" 

Benazcedit 
,, 

Saman Viranıevvel 
DakmeciJer 

" Bez:ıucedit 

9 

13 
20 
31 

32-33 

93 

18 
296 126 
127-198 

39 

32 
111.112 

,, Yavaşça.şahin Mk. 26 
Eyllpsultanda camii kebir iskele 21-18 

,, Kasımçavu~ Eskiyeni 46 
Camiikebir Hafaflar 1 

Sütlücede Mahmutağa iskele 45 
Eyüpaultan Camiikebir Hafaflarda 1 

" 
" 

Depo 

Oda 

" 
" 
" ,, 

u 

Hane 
Dükkan 

,, 

,, 
Oda 

Dükkan 

,, 

,, 

" 

" ,, 
" ,, 
,, 

" 
" 
ti 

" ,, 
,, 

" ,, ,. 
Kahvehane arka· ,, 

sındaki ardiye vearsa 
Kayıkhane ,, 
Fevkinde oda· 3 sene 
ları müştemil dükkan 

Çakmal<çılarda Valde Ortakapı 6,37,65, Beş oda ,.. 
hanında tabtanisinde 59,60,60,61 

Bal!da mevkilerife cinsleri yazılı olan vakıf emlak hh:aların
daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
ibateleri Nısanın birinci cumartesi günü saat on beşte yapılacak· 
hr. Tutmak istiyenler Çemberlitaşta Evkaf Müdiriyetinde Akarat 
kalemine gelmeleri. ( 1081) 

Istanbul Barosu Reisliğinden : 
Ruznamede yazıh buıusatın mfızakeresi için heyeti umumiyenin 

30 Mart 933 tarihine mUsadif Pertembe günü saat 15 te içti
mııına karar verıJm t oJduğundan rOfekanın yevmi ve saati meı
knrda Baroya behemthaJ teşrifleri rica o!unur. 

RUZttAME: 
1 - Meslek Mektebı meıunlan bakkmda riifeka tarafından 

ita olunan takririn devamı mllzakeresi. ( 9 Mart 933 tarihindeki 
heyeti vmumiye celsesinin devamıdır.) 

2 - 932 senes·ne ait hesabat raporunun ve hesap müfettiş· 
lerin;n raporlarının kıraat ve müzakeresi. 

3 - 933 senesi hesap müfettişlerinin intihabı. 
4 - istifa eden ınzibat heyeti yerı~e birinci ve ikinci reisler 

ile nanın intibahı. 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 

Tarih imtibanmı vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kuru' fiatla latanbu!da Kanaat Kütüphanesinde sahhr. 
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,, k ' Do torlar 
Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 
KöprübQ.9ında EmJnönU Hanında No. 2 

Her gtln öğleden sonra 

Diş Tabibi 

Elle Hayon 
Ale~hur Dl~ tabibi m Utevef!n OnvlcJ Hn

yon'un oğlu diş tabibi ELIE HA YON 

hastalarını artık Beşlktaşta değil yalnız 

yeni taşındıgı P crapalu karşısında As

malı M escit sokağı No. 63 Kamhl hanı 

3 numaradaki muayenchnne~lnde kabul 

etmektedJr.Tele!on: 41603. Adrese dikkat. 

----------------------------Doktor 

Hafız Cemal 
DahflI bastalıkJar oıUtehassııı:ı 

oıvıuıyolu No. ıı 1' .. ıcton: 22239r 

----·-:----------·-----------1 Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sını! m:ıt .. hnssııı 1 

Babıali (Ankara Cadde.si Numara 
601 

--------~o;ı,:-:d~o~k~t~o-,-u--------1 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UakUdar Atıamataşı No. 03 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her ~un tıa.sta kabul edilir. Her oevı <liş 

raııatsızııgı t edavi oı unıu. :..ı uayenebane: 

OakUdar Ab«:ıbaşı Mektep sokuk No. eD 

ZAl' t - l{oca M ustafa Paşa askcrlllt §U -

besinden aldığım askcrt vesikamı zayi ettim, 

ycniillnl tıkaracağlmdan eskisinin hUkmU ol· 

madığl llAn olunur • 

Yenlca.ml Kuşçular No. 21 kebapçı Tevt ik. 

Şiir Kralımızın Heykeli 
l\I\ metli bir •:ın-,ıti.<1rıınızcn 'apılmal,tadır 
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Bayram İçin 
Acaba Nasıl 
Bir Sürpriz 
Haz1rladı '? 

-
Herkesin bunu merakla sormasından 
daha tabii ve daha haklı bir şey olamaz 
Çünkü herkes İPEKİŞ'in her işi gibi 
sürprizinin def evkalade ve halk için fay
dalı olacağına emin ve kanidir. 

-
25 Mart 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankarada iŞ BArtKASI merkezinde 
noter huzurunda ~ekilecektir: 

Birinci mük3fat 750 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100 erden) 1000 · ,, 
10 kişiye ( 50 şerden ) 500 ,, 

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

~ 

TURK\Yt lS BANKASI 

i l 

Fatih Hal Müdürlüğünden : 
Mübadil Simoo veledi Nikolaya ait Balatta Hacı Isa mahalle· 

sinde dört yol ağzında 81 · 83 ve 71-79 No. dükkanlarm nısıf his
selerinin mülkiyeti bilmüzayede satıl a ca ktır. Müzayede müddeti 
l 5 - Mart - 933 tarihinden 9 - Nisan· 933 tarihine kadar yirmi 
beş gündür. Taliplerin 9-Nisan· 933 tari 'Jioe müsadif Pazar günü 
saat Onda Fatih Mal Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyo-
nuna müracaatları. (1191 ) 

Kadık6v Nalmüdüclüğünc/en: 
Rasimpaşa mahallea"nin Uzunna(ı z so:rnğında ve fırari Kesan

dan Kostantin binti Yaniden metrü 't 196 No. la hanenin ta
mamı biimüzayede ve peşin para ile 28 - 3 - 933 tarihine müsa dıf 

Sdlı günü saat 14,5 da satı ! acaktır. Bedeli mubammen 800 lira · 
dır. Tllip lerin ~o 7 ,5 pey akçcleri le o gün Malmüdürlüğünde 
müteşekkil sat ı ş komisyonuna müracaatları. (1141) 

lstanbul Belediyes i ilanlara 

ı<..umkapıda Molataşı caddesinde 28 No. h dükkan bir seneden 
üç seneye kadar ldrava verilmek için açık müzayedeye konmuş
tur. TaFplerin şartnameyi görmek için Levazım Müdürlüğüne, 

müzayedeye girmek için 4 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile ihale günü o!an 13 - Nisan· 933 perşembe günü saat oı_ı be-
şe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. (1305) 

Emirıönü Kaymakamlığından: Su '. tanahmelte Nahilbent mahal-

1.! ve caddesinde belediye malı & W No. h hane enkazı sıhl

mak için açık arttırma usulile mürnyedeye konmuş ve martın 
otuzuncu per~e nbe günü iha 'tsioin icrası mukarrer bulunmuştur. 
Alo•ağa talip 01an l arın şarlnames"ni görmek üzere her güA ve 

ihale günü de saat on clörtte encümene gelmeleri ilan olunur. 
( 1307) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Irmak - Çankırı hattı üzer indP. hm. 61 ,850 dekı taş ocağın

dan çıkarı l acak 4000 m3 ba l astın k apa l ı zarfa münakasası 

10/N ısa~/933 pazarlesi günü saat 15 te Ani.arada idare bina· 
s nda yapı l acaktır. Fazla taf s lat Ankara ve Kayseri veznesinde 
beşer liretya satılan şartnamelerde vaıı ' ıdır . (1239) 

SAHİBİ· llEHMl':T ASIM 
Unıııml Ne'irivat MUdUrü: FIKRlı.."T .ADJI. 

VAKl'f MATUAASI lSTAN BVJ.. 


