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''Hasta adam,,? 
Bundan beı altı yıl evvel, "Alp 

dağlarından" başlığı altında neş

rettiğim makalelerin birinde, Ra
dio' dan işitilen sesleri, batan bir 
geminin gürültülerine benzetmİ!· 

tim. Beş altı yıl evvel, henüz, bu
günkü kadar mükemmelleştiril· 

memiş olan Radio makinaları, sa· 
biden böyle bir kaza anını hatır· 
latan parazitlerle dolu idi. 

Bugün, Radio makinaları eski· 
siyle nispet kabul etmez bir kema
le ermiştir. Parazitler, artık, nadi
ren bir konserin ahengini bozabi
liyor. Bir istasyonun verdiği öbü
rününkiyle artık hiç karıtmıyor. 
Ansızın duruşların, sonra, birden 
boşanışların tamamiyle önü alındı. 
Ve havaya bir babası tutmuş zen· 
ci sar'ası veren çalgılar modadan 
düştüğü için, nispeten ruhu ferah
landıran musiki parçaları dinliye· 
biliyoruz. 

Fakat, buna rağmen Avrupa ha· 
va istasyonlarını her devredişimdı? 
radyodan, daima ayni ihtisası al
makta olduğumu görüyorum. 

Eski, parazitlerin yerine bir ta· 
kım mağmum kilise ilahileri, uyuş
turucu papas hutpeleri ve taşkın 

diktatör nutukları kaim oldu. Gu· 
ya sevinç ve cezbe ifade eden halk 
nümayiılerinde bir illetli ihtili
cın bütün emareleri sezilmekte· 
dir. Gökyüzü, 'hazan, bir genit mu· 
harelıc meydanım andırıyor. Bu· 
rada, Kızıl Moıkova·nın aeıi, ka
ra Vatikanın homurtularile çatııı· 
yor. Derken bir demagoğun boğuk 
boğuk naraları her iki sesin orta· 
sında bir bomba gibi patlıyor. Ö
teden, koca Almanya bir yanar· 
dağ uğultuları ve sarsıntılarile at
mosferi altüst ediyor. Öyle ki, ara 
$1ra, bazı merhametli istasyonla
rın hala çalmak cesaretini göster· 
diği eski musiki parçalarına kavu§ 
tukça, adeta, ruhumuzun bir ce
hennemden çıkmış gibi serinledi . 
ğini hissediyoruz. 

Belli ki, Avrupa, kaç zamandır. 
kırk bir derece hararetle yanıyor. 
Nabzı, yüz elliyi geçti sanırım. 
Çünkü, artık hezeyan başlamıştır. 
Artık, Avrupaya bizim de "Hasta 
adam" adanı vermemiz zaman1 
gelmiştir. 

Bir çok sosiologia alimlerine gö-
re, bir cemiyetin hastalandığına 
başlıca üç arıza ile hükmedilir: 

(1) Mistisizm; (dini vecde ve 
tasavvufa sapmak). 

(2) İrtica; (eskimi§, müstehase 
letmiş normalara avdet etmek.) 

(3) Diktatora; (ne olursa olsun 
kuvvetli bir iradeye inkıyat ihti· 
yacı.) 

YAKUP Kadri 
( Dc\·aını G ınrı !!8,yıtad:ı) 

VAK I T 
Bayram ertesi 

Yeni romanının tcf rikasın:ı b:ı~l1\ or 

KimsesiZ 
Bu senenin en güzel, en meraklı 

romanlarından biridir. 

Selami izzet 
Bu eserinde, zarif bir genç kız tipini 

çok canlı yaşatmıştır. 

KimsesiZ 
Türk kızının, Türk erkeğinin, Türk 

Cenevre de iki taraf ............................................................ 

Fransa dediğini yapb 
Alman ve Italyan murahhasları içti

malardan çekilip gidiyorlar 
Cenevre, 29 

(A. A )- Or
du mevcutları 
komitesi pas· 
kalya tatille
rine kadar 
işlerini tehir 
etmesi muva
fık o'.up olmı· 
yacağmı mü· 
zaıkere etmiş 

ve Alman m11-
r a b hası, bu Silah.lan bırakma 
akşam hare· konferaoaı relal 

M. Henderson 
ket edeceği 

Gldecejinl a&yllyen 
Alınan murahhaaı 

M. Nadolnl 

Reyden son
ra Alman mu· 
rabbası, me
saiye iştirakin 
kendisi için 
mlim1'ün ol· 
madığını söy
lemiş, Italya 
murabbası da 
onun gibi yap
maıtır. 

Bunun üze· 
rine Fransız 

murabbası, it· 
tifakla kabul 

cihetle komıtenin mesaısıne edılmesi şartile, tehire muva· 
iştirak edemiyeceğini söyle- fakat etmiıtir. 
miştir. Fransız murahhası, Alman, Italyan ve lngiliz 
mesaiye devam edilmesi hu- murahhasları buna muvafakat 
susundcı arar etmiş ve bomite etmişlerdir. 
6 reye karşı 11 reyle buna Leh ve Amerikan murah-
karar vermiştir. basları tehiri protesto et-

Ekalliyette kalanlar, lsviçre miılerdir. 
Italya, Sovyet Rusya, Alman- Neticede mesaiye devam 
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Kal lOOlira DİLİMİZ 
Şimdiye kadar dört 
100 lira bulundu 

Sahte y&z lirayı a&renlerdeo 
lldal yakalandı 

Piyasaya 100 liralıkların sahte· 
si çıkmıştır. Zabıta bu paraları ba
san kalpazanlar hakkında hemen 
tahkikata girişmiştir. Sahte yfü. 
lirahklardan dört tane ele geçiril-

miştir. Bunlardan ikisi Devlet Ban 
kasında, biri Kapalıçarşıda, diğer 
biri de Beyoğlunda sürülürken ya
kalanmıştır. Paraları sürenlerden 
ikisi hemen yakalanmış sorguya 

çekilmiştir. Bunlar, paraların sah 
te olduğunu bilmediklerini söyle· 
mişlerdir. Zabıta ehemmiyetle tah 
kikata başlamıştır. Sahte paraların 
hakikilcrile olan farkları bugün 
tespit ve ilan edilecektir. Piyasaya 
ne kadar sahte -100- liralık sürül
düğü de bankalarda ve müessese· 
lerde yapılacak kontrollar netice· 

sinde anlaşılacaktır. Maamafih, pi 
yasaya sahte yüz liralıklardan faz 
la sürülmediği tahmin olunmakta· 
dır. 

B. M. Meclisinde 
ANKARA, 29 (Hususi) 

Yarın (bugün) Meclis ruznamelin 
de Maarif Vekilinin Refik ~evket 
Beyin (Manisa) sual takririne ce· 
vahı ile müzakere edilecek 18 ka· 

= 19 uncu liste = 
T. D. T. C('mlyt•tlnd('n ,·erlhnl,tır: 

ANKARA, 29 (A.A.) - Karşıhkları ara
nacak Arn~a w: 'Farsça kelimdcrln 19 nu -
maralı llstcsl şudur: 

1-Ozür 
2-Ufuk 

Ufk 
3-Uhde 
4-Ukde 
5-Ulvi 
6-Umde 
7-Umuın 

8-Unsur. 
9-Unvan 
10 - Örfi 
11-Uzuv 
12-Ucret 
13 -Ülf~t 
14 -Üstat 
15-Uzlet 

1.Jstel('rde ~akan kelimelerden manaları 
birden fazla olanların her mıuıası l~ln ayn 
ka~ılıklar ileri sÜrillf'bWr. 

Karşılıklıırı gönderen utlarm röndercllk· 
ll'ri ka~ılıklardan duyulmU"I, lıtltllmlıt olml• 
yanları, hııngl ka:\ naklardan aldıklannı gös
termrlr.rl. 

[Bulduğumuz kelimeler ve okuyucula
rımızın gönderdiği karşılıklar beşlnci 11ayıfa

mızdadır.J 

Dahiliye Vekili 

Bugün şehrimize geliyor 
ANKARA, 29 (Hususi) -

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
bu akşam lstanbula hareket etti. 
istasyonda vekillet erkanı meb'us· 
lar ve dostları tarafından tefyi e· 
dildi. 

Vekil Bey bir kaç gün lstanbul
da kaldıktan sonra lzmire gide
cek ve bayramı orada geçirecek
tir. 

iliiil••""I nun layihuı vardır. 

Muhtelit encümende 
ANKARA, 29 (Hususi) -

Muhtelit Encümen bugün Dahili· 
ye Vekili Şükrü Kaya Beyin işti· 
rakile toplanarak hususi idareler 
layihasının müzakeresine devam 
etti. 

Gelecek hafta Kurban bayramı ................................................................................................ 

Çarşıda alış veriş arttı 
Kurbanlıklar geçen seneye göre çok 
farklı: 7 liradan 15 -16 liraya kadar 

alıt Terlt ve kurbaıılık 
koyun •tlriUerl 

Gelecek hafta çarıamba günü ı Trakya, lnebolu ve Trabzondan 
Kurban bayramı olduğu için çariı sürülerle gelmektedir. 
ve pazarlarda alııverit artmı§tır.· Koyunlar Fatih, Beyazıt, Top• 
Kapalıçarfı, Mahmutpafa, Eminö· hane gibi semtlerde seyyar olarali 
nü ve Karaköy civarındaki dük· mahalle ve sokak aralarında satıl• 
kanlar sabahtan akıama kadar do- maktadır. 
lup boşalmaktadır. Fiatler geçen seneye göre bir 

Halkın en fazla ayakkabı, ço
rap, mendil, çocuk elbisesi gibi eş· 
yalar aldıiı görülüyor. Bayramlık 
hediye ve oyuncak satan seyyar 
satıcıların da adedi artmııtır. 

hayli ucuzdur. 7 lira ile 15-16 lira 
arasındadır. 

Kurbanlık koyunların ucm ol
masına rağmen ahmaabm hararet• 
li değildir. Bunda, halkın kurban• 
lık koyun parasını Tayyare Cemi• 

Bir hayli kurbanlık koyun geli· yetine vermek istemesinin de tesi-
yor. Bunlar bir kaç gündenberi ri vardır. 

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

Yakışık almıyacak 
sözden dolayı dava 

Kadriye H. - Hikmet B. 

Kadriye Ha
mm tarafından 

Hikmet Bey a· 
levhine, istintak 
hakimi sıfatile 

hakkında tah· 
Hikmet B. kikat yaptığa 

zaman, yakışık almıyacak sözler 
söylediği iddiasile açılan davanın 
yeniden muhakemesine dün sa· 
bab lstanbul Ağırceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Hikmet Bey, vekili ile birlikte 
mahkemeye gelmıştir. Evvelce 

davasından vaz geçtiği için, Kad
riye Hanım, mahkemede hazır 

bulunmuyordu. 
Okunan tem

yizin bozma ka
rarında, davaya 
esas olan iddia-
nm, Hikmet Be· ""' -
yin yakışık al- Kadriye iL 

mıyacak sözleri vazife gördOğG 
sırada söylediği şeklinde olma• 
aına göre, şahsen vaz geçmekle 
davanın düşmiyeceği ileri ıliril

lüyordu. 

Bozmıya uyulmuş, 
bitlerin çağmlması 

hakeme başka bir 
ralulmıştır. 

sonra fi· 
için, mu• 

güne bı· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Barlarda ince saz 

Bir milfterl - Yaba ba ne ... ı.. Şarkı mı aöyUlyorauo, amell7at • 
elayora- a mBbarek-
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Siyasi icmal 
--·························· 
(Dört devlet ittifakı) 

projesi 

1talya tarafından teklif edilen 
ve İngiliz başvekili tarafından ka
bul olunan (Dört devlet ititfakı) 
meselesi Fransızları telaşa düşür -
dü.Hem de butelaş ve heyecan git
tikçe artıyor. Acaba niçin?. Bunun 
sebebini anlamak için İngiltere, 
Fransa, ltalya, Almanya devletle
ri arasında on senelik bir muahe
deyle ittifak aktedilebilmek için 
ileriye sürülen şartlara dikkat et -
mek lazımdır. 

ltalyan teklifinin esası munhe
delerin tadilini istihdaf ediyor. 
Musolini bunu sarahaten istemiş

tir. Netekim ötedenberi ltaJya bu 
arzusunu her fırsatta açıkça söy
liyordu. Muahedelerin tadili ise 
gerek Almanyanın, gerek Fransa
nın silahlanma işinde Fransa ile 
beraberlik vaziyetine gelmesi de
mektir. Versailles muahedesinden 
sonra A vrupanın en büyük hakim 
kuvveti olan Frnnsanm böyle bir 
vaziyet elbette hoşuna gidemez. 
Fransızlar bu vaziyeti Avrupada 
bugünkü siyasi ve askeri mevkile
ri için en büyük bir tehlike görü
yorlar. 

Halihazırda Fransa Avrupanın 
en büyük askeri devleti olduğu gi
bi bir de küçük itilaf namı ile ta
nınmış olan müttefikler zümresi 
vardır. Çekoslovakya, Yugoslavya 
ve Romanyadan müteşekkil bu 
zümt"e siyasetçe ve askerlikçe ta
mamen Fransaya bağlı bulunuyor. 
Fransa ne derse bu devletler o yol
da hareket ediyorlar. Bu da Av
rupa :·zerinde Fransa için ayrı bir 
nüf· - hnldmiyct vasıtasıdır. 

Halbuki 1tn)yanın teklif ettiği 
dört devlet ittifakı aktedilirse 
Fransa ile küçük itilaf devletleri 
arasında bu bağlar çözülecektir. 
Fransanın biiyük devletler ittifakı
na girmekle küçük itilaf zümresini 
terketmesi icap edecektir. 

l)\~er tn .. aftan İtalya m:ındala
rın taksimini isti:;or. Umunn harp 
tt!n sonr<A kendiıÜ'le verilmi~ olan 
müstmelekelerin kifayetsizliğini i
leriye .,ürüyor. Hatta bu nrada 
şimdi Fı P.nsnnın dinde oh.\.1 Suri
ye mandasının ltalyaya verilmesi 
hile mevzuubahıoluyor. Görülü· 
yor ki bu cihetten de Fransanm 
1 taıyayı memQun edebilmek için 
bir takım fedakarlıklarda bulun
masi 15.zımgeliyor. 

Almanyaya gelince; onun iste 
tİiği daha büyüktür. Onun istediği 
umumi harpten sonra elinden a
lınmış olan müstemlekelerin geri 
ıfenlmesidir. 

lşte bütün bu tafsilat (dört dev· 
let ittifakı) projesinin neden 
Fransızları memnun etmediğini 
göstermeğe kafidir. Ayni tafsilat 
bu projenin küçük devletlerin de 
neden dolayı ho,larına gitmediği-

ni izah edebilir. Zira halihazırda 
küçük devletlerden her biri şu ve
ya bu devletin yanında mevki al

mı§tır. Büyük devletlerden hepsi 
bu küçük devletleri Akvam Cemi 
yeti içinde hiç olmazsa hukukça 

beraber tutmak mecburiyetini his
setmektedir. Şayet (Dört devlet it
tifakı) tahakkuk ederse bu ittifak 

Avrupada bir nevi siyasi diklatör· 
Jük ilan etmiş olacak, küçük dev
letlerin arzularına ve rızalarına 

bakılmaksızın her türlü kararları
m kendilerine kabul ettirmek va
ziyeti meydana çıkmış bulunacak
tır. 

işte bunun için (Dört devlet it
tifakı) sözü ortaya çıkınca küçük 

~SON HA 
VA K l T' ın Hususi Telgrafları 
-=..wwwu ,,_. 

~-~~~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ -----
Etıbba odaları 

Nizamnamenin 10ve1 linci 
maddeleri değiştirildi 

Türk tebaasile Iran jM M J k kt b · 
tebaasının evlenmeleri • es e me e 1 

Memnuiyet! hakkındaki 1 
kanun tefsir edilecek 

A N K A R A, 29 (Hususi) -
Türk tebeasile lran tebeasının ev-

Tal ebe Maliye vekiline 
bir dilekte bulundu 

A N K A R A, 29 (Hususi) -
Etıbba Odaları nizamnamesinin 
10 ve 11 inci maddesi tadil edil- lenmelerinin memnuiyeti hakkm

ayrıca bir daki 824 numaralı kanunun ikinci miş ve nizamnameye 
mndde ilave edilmittir. 

A N K A R A, 29 (Hususi) -
Ankara Maliye Meslek mektebi 
talebesi Maliye Vekiline bir d~· 
lekte bulunarak mektebe lise me
zunu veya muadili mektep mezun
ları alındığı halde mektebin yük· 
sek sayılmaması yüzünden Mali· 
ye meslek mektebinden mezun o· 
lanların hc:r cihetten mağdur ol· 
duklarını bildirmişler ve 1912 de 
açılarak kapanan Maliye Tatbi
kat Mektebi alisinin yeniden ihya· 
sile mağduriyetlerinin önüne ge
çilmesini istemişlerdir. 

Tadil edilen 10 uncu maddeye 
göre her mıntaka merkezinde ida· 
re heyeti ve azalarının toplanma
sına elveri~li salonlar yapılacak ve 
azanın ilmi istifadelerini temin i
çin kütüphaneler vücuda getirile· 
cektir. 11 inci maddeye göre de 
Odalara dahil her aza ilk defasın· 
da 10 lira dühuliye verecektir. 
Ayrı muayenehanesi olmıyan a

za için ise duhuliye beş liradır. 
Odalara dahil olduğu halde sa

nat icra etmediği sabit olan aza
laı·dan iki lira duhuliye alınacak-
tır. 

Vekiller heyeti 
A N K A R A, 29 (Hususi) -

Vekiller Heyeti bugün saat 17.30 
da toplanarak vekaletlere ait mü
him ve müstacel işleri müzakere 
etti. 

itilaf meclisi derhal toplanarak 
hoşnutsuzluğunu açığa vurmuştur. 

Fakat (Dört devlet ittifakı) pro
jesi Fransanın itine gelmemekle 

mutlaka bu devlet tarafından red
dedilmiş olması icap etmez. Bunun 

sebebi bu projeyi reddetmek tak
dirinde Fransanın daha büyük bir 

tehlike karıısında kalması ihtima
lidir. 

Filhakika bugün ltalya ile Al-
manya arasında tabii bir ittifak 

vardır. İngiliz Başvekili Mac Do
nald Romayı ziyaret ederek ora

da Musolini planını kabul etme

sile İtalyan - Alman ittifakına a
çıkça lngilterenin de meylettiğini 
göstermiıtir. Demek ki Fransa 

(Dört devlet ittifakı) nı tamamen 
reddedecek olursa İngiltere - Jtal

ya • Almanya Birliği karıısında 
yalnız kalmak tehlikesine maruz· 

bulunuyor. Tabiatile ayni tehlike 
Avrupadaki küçük devletlerin 

mevcudiyetini tehdit ediyor. 

O halde acaba Fransa böyle bir 
vaziyet kar~ısında nihayet (Dört 

devlet ittifakı) projesini kabul e-
decek midir? işte meselenin en 
nazik olan ciheti burasıdır. 

ve üçüncü maddelerinin tefsiri 

Meclise gelmiştir Bugüne kadaı· 

hüsnü suretle tatbik edilememsi 

yüzünden, ~ikayetleri mucip olan 

bu kanunun daha iyi ve salim bir 
şekilde tatbiki için bu iki madde
nin tefsiri ve esas kanunun makab. 

line şamil olup olmadığının tayini 
istenecektir. 

Almanlar Yahudilerle 
alış verişi kestiler 

Yahudi mağazaları gibi doktor ve san' at 
adamları da boykotajla tehdit ediliyor 
BERLİN, 29 (A.-A. ) - Milli- ı \•ukat ve doktorlara boykotaj yap· 

yetperver sosyalist fırkası müdüı- mağa davet edilmektedir.· Beyan· 
lüğü bugün Alman milletine hita· namede milli Almanyanın dahil
ben neşrettiği bir beyannamede deki gayritabii vaziyete nihayet 
cumartesi sabahı saat ondan itiba- vermeğe karar vermiş olduğu, fa. 
ren Almanyada Yahudi halkına kat hiçbir Marksist Yahudinin ec
karşı umumi boykotaj başlıyacağı. nebi memleketlerdeki iftiralara 
nı bildirmektedir. Bu boykotajdan rağmen burnu bile kanamadığı ve 
maksat, Yahudilerin te~ebbüsü ve bu i:tiraların mes'uliyeti Alman 
yardımı ile bütün dünyada Alman Yahudilerine ait hulunl'.luiu beynn 
ya aleyhine yapılmakta olan pro· olunmaktadır. 
pagandayı tenkil etmektir. Yahudi Bu mes'ulleri cezalandırmak İ· 
lerin idaresi altında bulunan ma- çin "usulü dairesinde ve yıldırım 
ğaza ve müesseselerle Yahudi dok gibi süratle" bir boykotaj hareketi 
torlarına ve sanat adamlarına kar- yapılacaktır. 

şı yapılacak olan bu boykotaj için Bu hareket, bir Nisanda başlıya. 
Milliyetperver sosyalist fırkası cak ve hilafına emir verilinciye 
müdürü icraat komitaları teşkili i- kadar devam edecektir. 
çin tedbirler almıştır. Bu komita- Nazilerin hücum kıtaları, halkı 
!arın vazifesi Milliyetperver sosya· Yahudi mağazalarına girmekten 
list fırkasının Almanya aleyhine menetmek için bu mağazaların ka
ecnebi memleketlerde Yahudiler pıları önüne dikileceklerdir. 
~arafmdan yapılan propagandala- Binlerce içtima yapılarak bun
"m tenkilinden ibaret olan maksa· larda serbest mesleklere intisap e· 
dı hakkında efkarı umumiyeyi ay· decek Yahudiler i~in bir nispet ta-
dınlatmaktır. İcraat komitaları yini iltizam olunacaktır. 
boykotaj tedbirlerinin tatbikinden 
doğrudan doğruya mestuldür. 

Komitalar, matbuatın Yahudi i
lanlarını koymamak suretile boy
kotaja riayet etmelerine de neza
ret edeceklerdir. 

Milliyetperver sosyalist fırkası· 
nın Yahudilere karşı hu hareketi• 
ne bütün vasıtalarile yardım et

C. H. Fırkası 

Umumi idare heyeti 
toplanması 

ANKARA, 29 (A. A.-) - C. H. 

Vakıa (Dört devlet ittifakı) yal mek Alman matbuatının vazifesi

Fırkası umumi idare heyeti bugün 
toplandı. Samsun Vilayet idare 
heyeti reisi Dr. Nazif Şerif Beyle 
Kütahyanın son vilayet kongresi
ne merkezden reis gönderilen 
Mümtaz Beyin oralardaki fırka 
vaziyetleri üzerinde verdikleri i
t.ahlardan yana müzakereler oldu. 

nız Fransa ile müttefikleri için teh 

likeli değildir. Ayni zamanda bu 
proje Avrupamn şarkındaki Rus· 

ya için de vakidir. Netekim son 

zamanlarda Lehistanr Baltık de· 

dir. icraat komitaları ayni zaman
da boykotaj tedbirlerinin zarureti 
hakkında amele mehafilini de ay
dınlatacaktır. Bu tedbirler · mem· 
leket ve Darülf ünunlara da teşmil 
olunacaktır. Komünist ve Mark • 

nizine bağlıyan (koridor) un Al- sist y ahudilerin propağandaları 
manyaya iadesi ile buna mukabil cezasız kalmaz. Maamafih Alman· 
Rusyadnn (Ukrayna) yı alarak yada hiçbir Yahudinin saçma bile 

Lehistana vermek projesi ortaya halel gelmiyecektir. Boykotajin 
çıkmıştır. başlangıcı duvar ilanları ve beyan 

Böyle bir vaziyete Ruıyanın la- namelerle bildirilecektir. icraat 
kayt kalmasına tabii ihtimal veri- komitalarının merkezi München' -

lemez. O halde acaba yeni siyasi 

vaziyet içinde batka başka sebep· 

lerle mevkileri zorlaıan Fransa i

le Rusya arasında bir başka itti
fak aktine imkan ve ihtimal ola
bilir mi? 

- .......... . 
M. A. 

de kurulacak ve reisliğine Strei
cher getirilecektir. 
MUNİCH, 29 (A. A. ) - Nazi· 

ler, dün akşam bir beyanname 
neşertmi§lerdir. Bu beyannamede 
Almanlar, ecnebi memleketlerde 
Almanya aleyhine yapılmakta o
lan bir propagandaya mukabele 
olmak üzere, Yahudi tacirlerle a-

Çanakale, İçel, Niğde Vilayeti 
idare heyetlerinin ve bu vilayetlel' 
le Şibinkarahisar vilayeti ve Kes· 
h:in kaza heyetleri reislerinin yeni· 
den intihapları tetkik ve tastik o· 
lundu. 

Ingiliz bütçesi 
LONDRA, 29 (A. A.) - 25 

Mart tarihinde yeni mali senenin 
bitmesine altı gün kala bütçe açı -
ğı 33.823.742 İngiliz lirasına ba -
liğ bulunuyordu. Ancak bu mik -
tara Amerikaya tediye edilmit o -
lan ve 28.956.449 dan ibaret hu -
lunan 15 Kanunuevvel 932 taksi -
di dahildir. 

30 Mart 1933 

Casus mu? 
Mahkeme sonunda 

lngiliz mülazimi bir çok 
iddialardan kurtuluyor ! 
LONDRA, 29 (A. A. ) - Müli.

zim Baile Stewart'ı muhakeme e
den yüksek mahkeme, mumailey· 
hin bazı haberleri toplamağa, bun 
ları elde etmeğe ve baıkalarına 

vermeğe teıebbüs etmit olduğuna 
dair olan ithamları reddederek 
bunlar dolayısile mücrim olmadı
ğına karar vermiştir. 

Diğer itham sebeplerine gelin
ce; divanıharbin bu hususta ver
miş olduğu kararın, mütaleaıı alın 
mak üzere en yüksek makama ar
zedileceği bildirilmiştir. 

Müteakıben, müttehimin mazisi 
hakkında bir takım ıahitlerden 
malumat alınmış ve dava bitmiı· 
tir. 

lngiltere ve Hindistan 
LONDRA, 29 (A. A.) - Avam 

Kamarasında beyaz kitap hakkın -
daki müzakerelerin ikinci gunu 
iki istizah takriri verilmiftir. Bi -
rincisi Sir Horne'in olup hüku • 
metin tekliflerile ekseriyetin bir 
hizb 'nin endifelerini telif et..tneği 
istihdaf ediyordu. Takrir sahibi, 
teminat maddelerini kafi bulama -
makla beraber Lordlar ve Avam 
Kamaralanrun bu maddelerini 
kuvetlendirmek için tayin etmiş 
oldukları muhtelif komisyona iti • 
madı olduğunu beyan etmi~tir. 

Amerika bankaları 
tehlikede mi ? 

NEVYORK, 29 (A. A.) - U • 
mıuni emniyet dairesi, bütün ban· 
katara komünist tetkilitının ka • 
aala.ra konula.~ t--.t..-.11" vaaı 

ta.sile AmeriRa bankalarını ber • 
hva etmek için bir kompilo hazır • 
lamakta olduğunu telsizle bildir • 
miştir. Bunun üzerine bankalar -
ca hususi tedbirler alınmıf ve ban· 
ka muhafızlarınm sayııı arthrıl -
mı,tır. 

ltalyan kralının Bengazi 
seyahati 

ROMA, 29 (A. A.) - Müstem • 
lekat nazırı M. De Bono, Kralı 
yakında Bengaziye gideceğini i. · 
yan meclisinde bildirırniştir. 

Giornale d'ltalia gazetesi, bu 
seyahatin Nisan sonunda yapıla " 
cağını ve bir hafta süreceğini öğ " 
rcndiğini yazmıştır. 

Kralın yanında M. De Bono da 
olduğu halde memleketin iç taraf· 
larını da gezeceği söylenmekte " 
dir. 

Japonya ve Milletleı 
cemiyeti 

CENEVRE, 29 (A. A.) -Mil' 
Jetler cemiyeti nezdindeki Hav&• 
ajanaı mümessili, Japonyanın Mil• 
letler cemiyetinin, büyük meclisil6 

konseyi müstesna olmak üzereı 

diğer bütün ıubelerinde teıriJcİ 
mesaiye devam etmekle kalma ' 
mak niyetinde olduğunu, Japon ' 
yanın cemiyetin büyük komisyo ' 
nunda temsil edilmesi icin bir ta' 
kım tertibat almış buİunduğuJ111 

haber almıştır. 
Japonya, bir teşekkül vücucl" , 

getirecek ve bu sayede Japonyıa . 
mn Cenevrede miletler cemiyet~ 
teşekkülleri de beynelmilel ıne•~, 
bürosu içinde çalışacak diploııı~f 
ve mütehassıslardan mürekkep b;ıı 
ekibi bulunacaktır. Bu suret , 
milletler cemiyeti nezdindeki Jıa, 
pon mümessilerinin miktarı !: , 
ponyanm cemiyetten çekibnesı 

0
, 

mndan evvelki miktardan (azlıa 
lacaktır. 
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iŞARETLER 

Apokalips'in dört 
•• • • 

suvansı 

Paris, Londra, Berlin, Roma, 
Varıova radyoları avadiıc ıusa· 
DUf bir halde. Hepsi antenlerini 
bir ağır kulak gibi biribirlerine u· 
zatarak biribirlerini dinlemek isti· 
Yorlar. Radyo antenleri dertli, 
dertli ağ gözü seyiren adam gibi 
bir kötü haber bekliyorlar. 

Liman şirketinde K A k ........................................... ar yo muş 
Kooperatif Geçen sene içinde 

Altın kaçakçısı 
··-··-······-----······-···· 

Tren şefi 

"- Milletler Cemiyeti ne oldu? 

"-Zavallı Mançuri de gömüldü 
Romada fraklı bir Papa var.merhu 
lllun "iıtirahati r'1hu" için Roma 
katedralinde yapılan ayine riyaset 
etti. 

.y. 

Papa dedi ki: 

"-Dünyaya nizam vermek, an
~k dört rahibin hakkıdır. 

Romadan çıkan bu ses 1933 te 
harpten eveline, daha insaflı olur-

' lak, en yakını Lokarnoya dönüt· 
tür. Dörtler sözü, bana Apokalips 
İn dört ıüvirisini hatırlattı. 

Romadan çıkan Apokalips'in 
dart ıüvariıi Blaıko lbane:ı:'inkin 
41en daha doludizgin ortalığı ıar· 
lllak iatiyor. 

Devirler batlarken ve biterken 
lıep doium ve ölüm ağrıları çeki· 
)or. 

Ağrııız doğum, normal bir do· 
hm değildir. Çöken bir medeni· 
)etin bir kalp sektesi ile yıkıldığı 
16rülmemittir. Onun için medeni· 
)etlerin ölümü de büyük acılarla 
doludur. 

Dörtler :öz·: de, bir ölümün ha 
beri var. Bu ölümün ıeyrinı kay· 
cleden doktor §unları yazacaktır: 

1919 da Versay sarayında ih· 
liyar Klemanso Cermanyayı bir o· 
dalık gibi evinin bir kö~esine ka 

kdı. ihtiyardan bir çocuk oldu. 
llu çocuğun adı Hitlerdir. 

Hitlerin politikada özbabaaı 
ltlemausodur. 

Bu çocuk bağırıyor: 

Bana mal ~atacak bir dükkan, 

Bana ham madde getirecek bir 
'-rıa, 

Bana ~r palabıyıklı, çizmeleri 
.._.ıan imparator lazım .•• 

• 
Atlaı kıyılarında itçi gömleği

lliıı üıtüne sıramh Lord Abası gi· 
)en bir ihtiyar bu ıözü işitti. 

Roma da göklere bakıp bu ne· 
den benim değil, denizlere bakıp 
L.. neden benim olmuyor diye mı· 
taldanan; haritalara bakıp bakıp 
lslent!n ıivil Napoleon, Hıristiyan 
~:ar Alplarm öteıine baktı dedi 

t "- Gel Klemansonun oğlu, gel 
"Ord Abalı dostum, gel sen de 
~plann ötesindeki övey kız kar· 

•tt. . Hepimiz bir olalım, ıu köh· 
'e dünyaya nizam verelim .• 

Bir sene içinde 
neler yaptı? 

lıtanbul Liman Kooperatifi u· 
mumr heyeti dün öğleden sonra 
senelik toplantısını yapmıttır. 

Evvela idare Meclisinin 932 ıe· 
nesindeki çalıımasını gösteren ra· 
por okunmuttur. 

Bu rapora göre bir sene evel 
5981 lira ile ite baflıyan koopera· 
tif, bir sene içinde ıermayeımı 

13.972 liraya çıkarmıftır. Hissedar 
yekunu da 245 ten 262 ye çıkmış-
tır. 

Kooperatifin bir sene içindeki 
karı da safi olarak 1543 Jiradır. 

Rapor kabul edildikten ıonra 
yeni idare meclisi azalıklarına Re
fat, irfan, Refik, Faruk, Kemal B. 
ler ıeçilmittir. 

Mürakipliğe de Ziya ve Necip 
Beyler seçilmittir. idare meclisi a · 
zalarına yardım etmek üzere bir 
de mübayaa komisyonu seçilmit· 
tir. 

Bet zattan mürekkep bu komis· 
yan idare meclisinin emrinde çalı· 
tacaktır. 

Bundan ıonra ıenelik adi top· 
lantıya nihayet verilmit bet daki· 
kalık istirahatten sonra fevkalade 
bir toplantı yapılmıttır. 

Bu topla tıda 8 madde deiit· 
mittir. 
Değiten maddelere göre timdiye 

kadar yalnız Liman Şirketi aı:aJa., 
rmdan olan ortaklar bundan ıonra 
hariçten de olacaktır. 

Haliç 
Şirket zarar etttiği 
için çalışamıyacak 

Haliç Şirketi hiaaedarlan dün 
toplanmıtlar, tirketin bir senelik 
heaplarmı rözden ıeçirmiılerdir. 
Hesap tetkiki neticesinde Haliç 
Şirketinin 932 ıeneıinde 23.400 li· 
ra zarar ettiği anlatılmıştır. Şirke· 
tin yolcuıu 931 seneıine nazaran 
90.000 kiti azalmııtır. Bu vaziyet 
karıııında hissedarlara temettü 
dağıtılamadığı gibi yeniden bazı 
kııımlarda tasarruf yapılmaıma 
karar verilmittir. Şirketin bu ıene 
de belediyeye vermesi icap eden 
hiaae de verilemiyecektir. 931 ıe· 
neıindeki hi11eai de teciledilmiıtir .. 
Bu hal kartıaında ıirketin çalııa· 
mıyacağı anlatılmaktadır. Şehir 

Mecliıinin cumarteıi günkü top
lantıımda Haliç Şirketinin vaziye· 
ti de görütülecek ve tirketin zara· 
rının önüne geçilmeıi için ne ya· 
pılmak lizımgeleceği de dütünü · 
lecektir. 

ihtiyar dü?ıyaya nizam .••• 
b-""I d'' d A . • ı Matmazel Şor tahkikatı .... ı unya a vrupanm ıçın· 

4t bile bir gürültü patırtı uyandır· , Matmazel Tina Şor'un sahte pa· 
\ Övey kız kardet kanmıyor. ı aaportla Atinay:ı gitmeıi etrafın· 
~Gz&kleri ve kaıaımdaki altmla· da açılan tahkikat ikinci ıube ta· 
lt Jrnne e~niyet edebilir? rafmdna bitirilmek üzeredir. Ev· 

rak bugün, olamazaı cumartesi 
....._~ akat asıl gözlerini açmaıı la- günü adliyeye verilmit bulunacak· 

i: olanlar, dünya çıkmazları için l!!hr=·~~======~==== 
lı&ll inaanlıktan, hali aık ve kaliıin dört ıüvariıi bakalım nere· 

~~i ile inıanların meı'ut olabi- lerde tahlanacaklar ve hangi ka· 
~erine inananlardır. yada almlarmı kayalara çarpacak-
L,ll'alcat dünya yürüyor, müıtem- Iar! 
.._.ler kımıldanıyor.Bu defa Apo· Sadri Etem 

Havagazı şirketi de, hisse Hapsini bitirdiğin
dağıtamıyacak ! den gitmek istiyor 

lıtanbul ve Kadıköy havagazı 
(Sat GRzel) ıirketi hissedarları 
dün Beyoğluncla Metro hanında 
toplanmıılardır. 

içtimada eski idare meclisine 
ilaveten ıeçilımit olan Yuıuf Mü • 
nir Beyin intihabı tasdik edilmit, 
senelik faaliyet raporu okunarak 
taıvip olunmuttur. Cevdet ve Saim 
Beyler de mürakipliklere ıeçilmit· 
lerdir. Havagazı tirketinin geçen 
sene karı olmadığından hissedar • 
larına temettü dağıtmamuına ka • 
rar verilmiıtir. 

Eski Terkos hl .. edarlar1 
Teıiaat ve tebekeıi Belediyeye 

devredilmit olan eaki terkoı tir • 
ketinin alelade ıenelik hi11edarlar 
içtimaı dün yapılmıttır. içtimada 
bilanço ve kar ve zarar heıabı tet· 
kik ve kabul edilmiftir. 

T erkosun hiııedarları 24 Niıan · 
da fevkalade olarak toplanacak • 
lar ve şirketin taafiyeıi i~\r.i ko • 
nuşncaklardır. 

Elektrik tirketl hlase~ar· 
lar1nın toplantıaı 

lsanbul elektrik 9irketi hissedar
lar umumi heyeti dün saat on dört 
buçukta toplanmıttır. idare mecli· 
sinin, tirketin ıenelik faaliyeti 
hakkındaki, raporu okunarak ka· 
bul edilmiı ve Hasan Tahsin, lı · 
mail Hakkı, Tevfik Amir Beylerle 
M. &!ıniat, M. Cul~etf yeniden ida 
re meclisi azalrklarına seçilmit • 
lerdir. 

Retit Saffet ve Sezai Beyler de 
mürakipliklere intihap edilmiıler -
dir. Elektrik ıirketi bu hiaaedarla • 
rma hi11e bqına 12 İsviçre fran • 
gı 50 aantim kazanç dağıtacaktır. 

Alay köşkünde 
Halkevinin güzel ıan'atlar tu • 

beıi merkezi olan Alay kötkünde 
bu akpm bir topluluk yapılacak • 
tır. 

Bu toplulukta Refik • Ah • 
met Bey tarafından "Bizim 
iıtediğimiz edebiyat,, mevzulu bir 
konf er ana verilecektir. Halkevinin 
temsil tubeıi tarafından yetittiril· 
mit olan amatörler "Talie ıual,, İ· 
ıimli bir perdelik bir piyeı oynı· 
yacaklar, Garp musiki.inin güzel 
parçaları çalınacak, 9iirler okuna· 
caktır. 

VAK 1 T 
GO.Odellk, SU'ul Gar.ete 

lıtaııbuJ Ankara Caddell, V AKJT yurdu 

Telefon Num•relert 
Yuı l§lert telefonu: 2t879 
fdare telefonu : 24!70 

reıgn.t adreıı: latan bul - v AKn 
Posta kutll8U No. 48 

Abone bedellerl : 

Seııell': 

6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrklye 

HOO Kr. 
750 • 

•00 • 
1!50 • 

llln Ucretlerı : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
14!50 • 
800 • 
aoo • 

Rcmı! Ublarm bir aatm 10 ICUrıJf 

Tlcaı1 lllnlarm bir aatın 12.ıs Kunıt 

Ticari Ublarnı bir ııantım! 25 ICllnJf 

KUçUk lllnler : 
Bir defaaı ao lkl detuı 80 O«; defam U 

d~rt detaaı TS ve oa detuı 100 kuruttur. 
Uo aylık nu Yerenlerin bir defUJ IDeeea· 

ne11dlr. t>art satın ~n Danısnn faı:tı 

satman bet lruruetu ıs ... p edWr. 

Avrupaya bin tane Tiirk altını 

kaçırmağa davrandığı sırada ya· 
kalanan Avrupa ekspresi tefi M. 

Marsel Pillo, lstanbul üçüncü ce

za mahkemeıince, hakkında bir 

sene hapiı ve bin Türk altınının 

müsaderesi kararı verilerek ceza· 
landırılmıttı. 

Karar, temyizden bozulmuı o· 
larak gelmiı, yeniden muhakeme 
sırasında, suçlu, 300 lira kefaletle 
serbest bırakılmıf, bu sırada ceza· 
sı altı aya indirilerek yeniden mah 
kum edilmiıtir. 

M. Marıel Pillo, bu altı aylık 

müddeti mevkuf olarak tekmille-
diği kaydile alakadar 

dün bir istida vermi9, 

makama 

Avrupaya 

gitmek üzere müıaade iıtemittir. 

Hakkındaki son mahkumiyet 

karannın temyiz edilip edilmediği 

tahkik edilmektedir. Temyiz edil-

memitıe, muhakeme masraflarını 

vermek tartile, Avrupaya gidebi
lecektir. 

Temyiz edilmit olursa, karar, 
henüz kat'lletmediğinden, temyiz 
neticesine kadar, gitmesine imkan 
yoktur. 

Diğer taraftan kaçınlmak iste-
nilen bin Türk altını müsadere e· 
dilmit bulunmaktadır. 

Bir tramvay 
Otobüsle çarpıştı, 

iki yaralı var 
Dün Ayaıofyada bir kaza olmuı 

bir tramvayla bir otobüı çarpıt· 
mıtlardır. Çarpıtan arabalar Ey 
dimekapı • Sirkeci hattında itli· 
yen 52 numaralı araba ile Bakır· 
köy • Sirkeci araıında itliyen oto· 
büılerden birisidir. Çarpıtma bir 
hayli tiddetli olmu9, tramvayın 
camları kırılmıt ve yolculardan 
Necile iıminde bir hanımla bir bu· 
çuk yatındaki çocuğu Fikret yara· 
lanmıılardır. Mecruhlar hastaneye 
kaldırılm19lar, vatmanla ıoför hak 
kında tahkikata başlanmıttır. 

Damgasız ekmek beledl· 
yece toplatt1rllacak 

Son günlerde bazı fırınların pi· 
şirdikleri ekmeklerin altına etiket 
koymadıkları görülmüıtür. Beledi 
ye, francala ve ekmeklerin hangi 
fınnın malı olduğunu bilmek için 
belediye mühürile fırının adı, dai · 
renin ve fırının numarasını göıte
rir etiketlerin muhakkak ekmekle
re yapıf tırılmaıını, akıi halde eti· 
ketaiz ekmeklerin toplanmaıını 
dün bütün ıube müdürlüklerine 
bildirmiıtir. 

i
-••,...,_...,_, ___ ııooıuınw-ar: 
-2. ... !.!!111!~.e1'!! ... !~!!~!-.. I 

30 Mart 1918 
- Bayrabaludan bildirUdiğine gö. 

re yirmi dört saaıtenberi kar yağmak 
tadır. Kar fimdiye kadar bir metre 
kalınlığına blrikml~tir • 

- Kumkapıda bugün bir tüccar ta-

' 

rafından 16 kuruıa. kömür tevzi edUe-,. _________ ., celi matllaQrnın halwr ı;erilmel-tedir. 

SOHBETLER 

Şair ve fikiı 
Geçenlerde, kıymetli arkadaınn 

Sadri Ethem, "Şair ve Fikir,, bat· 
lıklı yazısında: "Şairle fikir, bizde 
gece ile gündüz, yazla kış gibi hi· 
ribirinin zıddıdır,, diyor ve yazı • 
ıını §Öyle bitiriyordu: "Sanat, in· 
san ruhunun daima boş olan tara· 
fını dolduran bir denizdir. Tetbih, 
istiare, aşk bo,luğunu doldurduğu 
gibi, fikir, düşünce ihtiyacına da 
o cevap veriyor. Sanatın üstünlü • 
ğü buradadır. Aç ruhları doyur • 
mak, sanatın vazifesidir. Onun 
için, Türk tiirinde, fikire doğru bir 
akın var.,, 

Sadri Ethemin sözleri çok doğ .. 
rudur. Bizde, edebiyatla metgul 
olanlar, bilhassa tiir vadisindeki 
fikir yoksuzluğunu pek iyi görmüş 
lerdir ve maalesef bu fikir yoksuz 
luğudur ki, bizde, edebiyatın kıy· 
metini dü§ÜnnÜ§, fairliği - açık 

söylemekten çekinmiyelim - ser • 
ıeı;-ilikle müsa. vi kılmııtır. 

Çok uzaklara gitmiyelim, otuz 
otuz bet sene eve), ıair, uzun yağ· 
lı ıaçlı, üstü batı pejmürde, süne · 
pe, kafasız, boş bir adamdı. Şair, 
kaside yazıp, methiye karalayıp 

para toplıyan veya hicv edip 
intikam alan bir rnesleksizdi. 

Şair, yavaf yavaı mehtabın, gÜ4 

lün, denizin, sahilin hayranı ol • 
mıya başladı • 

Şair süslendi, saçlarını yıkadı, 

kestirdi, hatta cebini de doldur • 
mıya baıladı. Fakat kafasını dol • 
duramıyordu. Gözü hali, gök yü· 
zünde ay, yer yüzünde matuka, de 
nizde "Servi simin,. arıyordu. 

Yıllardır, "Gel bu aktam da ser 
beıer güzelim, ihtizazatı leyli din
liyelim,, - "Bir kanlı cül ağzında 
ve mey kasesi elde .•. ,, - "Kena
rı aba dizilmif, sükut ile bekler .•. 
Pür hayali leylelder ... ,, gibi sözler 
dinledik, okuduk. Fakat bütün bu 
sözler, bot olan taı-afımızı doldu • 
ramıyordu. Bu boş dimağların 

mahıulleri, dütünce ihtiyacımıza 

cevap veremiyordu. Halbuki sa -
nalın üstünlüğü bu ihtiyaca cevap 
vermeıidir. 

itte, sanattan bu cevabı, timdi 
almıya başladık. Y aıar Na
bi fikrini, tiirde bakınız ne güzel 
söylüyor: 

RÜYAM iZ 
GUnqten bol ışıkla aydmlanml§ geceler 
GUndUzden bol bir hayat veriyor meydanlara . 
GUneşteıı bol 111ıkla aydınlanmış geceler 
Sababt aratmıyor uykusuz kalanlara. 
Trenler vagonlarla taşıyor kitaplan, 
BUtUn köyler uyanık, heyecan ayaktadır, 
Trenler \•agonlarla taşıyor kitapları, 
Traktörün üıtUnde köylü okumaktadır. 
Bu belki bir rüyadır, çocuklar, belki fakat 
Yıllanmız aıırla ölçUlen bir bızdadır. 
Bu belki bir rilyadır, çocuklar, belki fakat 
RUyalan hakikat yapan başımızdadır. 

Genç, ülkülü tairin rüyaıı ile, 
fi tarihinde: "Belki bir gün ıen be
nim olursun, rüya bu ya!.,, diyen 
adamın arasında ne büyük bir 
fark var değil mi? 

Artık, Türk tiirinde fikire dol· 
ru bir akın var. Bu akının batın • 
da Behçet Kemali görüyoruz. Ka· 
lemi kalem, göğıü kalkan, bu genç 
akıncı Nedimin: 
lote üç çifte kayık, iskelede Amade, 
YürU gel servü revanım, gidelim Sa'dabade ... 

diye, sevgilisi ile gittiği yerden 
Yahya Kemalin: 
Cetveli almln keııarmdan bu lvazm Kemal, 
Kopdu sermestll tarap birdenbire MahOrdan!. 

diye inleyip feryat ettiği bu de • 
re boyundan, bakınız nasıl geçi • 
yor: 
N:'latedim elimi aaçuna daldırmayı 
Ne gezdirdim Halill mermerde adım adım .. 
Ne aııdırdan yokluktan köpürmUo Patrona)'I 
Ne Yahya KG:ö:ı&l gibi vuruldum. afalladım.. 

••• 
İ§te siki: lıılcmcm; yok aynlık gaynlıJr: 

(Devamı 6 mcı uyıfacla) 

Sellml izzet 
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ŞevketlU Fira 

VAKiT 

Balkan konferansı 
1 Turizm komitesinin Sof

.~~e'$.tK\\.~~~ı yada toplanma hazırlığı 

• 

Balkan konferansı meclisine i~
tirak etmek üzere Bükreşe giden 
Turing klüp reisi ve Kocaeli mebu 
su Reşit Saffet Bey dün şehrimize 
gelmiştir. 

Balkan konferansının Turizm 
N asıreddin Şaha ai bi masa komitesi haziranın on beşinde 

~O Mart 1933 

Eski bir muharip ve ciddi bir adam; amal 

e efkarı, sergiızc t. macer:ı ve en u lıı 
arkasında koşma!, tan ibaret olan schhat 'e 

dilber bir ka<lıdın n.ız \ t i_,, derine 
aıhammul edebilir mı ~ 

Bütün bunlar bu akşamdan ıtibare:ı 

ARTiSTiK Si. 'EMASINDA 
iraesine başlanacak Fransızca sözlü ve şark ıh 

PA A 3.444 
filminde gozleriniL önünde canlanac kur. BA • ROLLERDC: 

. .. .. .. . . Sofyada toplanacaktır. Komite bu TA N i A İtalyanca gayet güzel bir söz verı.m ve bu teveccuhunuzle ıftı - . t' d B lk d 
1 1 

· T FEDOR 
LEON 

ve 
MATHOT h d . ıç unaın a a an ev et eı·ı u -

var: ar e erım. . kT b' J"k ı 
Se non e vero e bene trovato. - Şu noktada itifak ettik. İkin- ı rız~ ~eş 1 atının · 

1
•r 1 te çadıs.mTa-

. . • . sı ışını ve "Balkan ar arasın a u 
BU!lun manası: "Doğru değilse cı hır noktaya gelıyorum: Bır ha- . f" . k·ı· . .. .. kt' 

ilaveten : Fox Jurnal 

d · · d ı 1 _ w d b kı "h k l"'h" rızm o ısı,, teş ı ını goruşece ır_ e ıyı uy uru muş,, tur. ~agı a a zına nası at verme sa a ı -

nakledeceğim masal bu kabilden- yetini haiz midir? 
dir: - Bittabi, muhterem Şah Haz 

Bir tarihte lran Şahi Nasıred - retleri. Nasihatinizi can kulağı ile 
din Hazretleri Avrupa gider. Bu dinliyorum. 
sırada Londraya uğramayı da u - - Öyle ise ey Büyük - Britan
nutmaz. O günlerde Büyük-Bri- ya'nın azametli Kraliçesi ve koca· 
tanya Kraliçesi ve Hindistan 1m • man Hindistanın yüksek İmpara
paratoriçesi pek genç, pek güzel. toriçesi, artık senli, benli görüşe
pek muktedir bir kızdı. Tebaası ceğim. Sana bir nasihat vereceğim 
bu hükümdara tapınırlardı. ki, merhum baban sağ ol5aydı bu 

Şah, İngilterede büyük teşrifa - nasihati ancak o verebilirdi. 
ta, pek çok izaz ve 1krama nail --Size ne kadar müteşekkir ol
olmuş Hiç bir giin geçmemiş ki duğumu bilseniz Şahı Ekber Haz· 
Iranın hükümdarına ~eni bir şey retleri. 
gösterilmesin. 1 - İyice dinle, sevgili kızım: 

Bir gün, Şahı lord'lardan biri Ben filan lordun malik"'nesinden 
payıtahta uzak bir yerdeki mali- geliyorum. 
kanesine davet eder. Malikane di- - Acaba orada yüksek zatını -
yip geçmeyiniz: Çorlu, Hayrebo - za karşı lazım gelen ihtiramda 
lu ve Malkara kazalarının her ü - bulundular mı? izaz ve ikramda 
çünden küçük değil. kusur oldu mu? Şah Hazretleri ... 

Konferansın deniz ticareti ko -
misyonu da Nisanın yirmi birinde 
Sofyada Reıit Saffet Beyin reis -
liğinde toplanacaktır. 

Reşit Saffet Bey Bükreşte bulun 
duğu sırada Türk - Romen Tu -
rizm komitesi te§kiline teşebbüs 

etmİ§, komite teşkil edilmiştir. 

Reisi M. Mitilenu, umumi katibi 
Prens Kigadır. 

Reşit Saffet Bey Bükreşten 

Transilvanyaya geçmiş, orada es
ki Hunlardan kalan Türk atiretle
ri hakkında tetkikler yapmıştır. 
Reşit Saffet Bey bu tetkiklerini 
bir raporla Türk tarihi tetkik ce -
miyetine bildirecektir. 

Turing klUbün toplantlsı 
Tw'ing ve Otomobil klühünden: 
Türkiye Turing ve Otomobil klü 

Hudutsuz bir av yeri. Saray - Kızım, öyle ihtirama, ikra - bü nizamnamesinin 6, 7, ve 8 ci 
büyüklüğünde bir köşk. Ormanlar ma nail oldum ki izazın bu dere - maddeleri mucibince Nisanın 30 
ve korular. Irmaklar ve göller. cesini tasavvur bile edemiyor -

Şah Hazretleri çent gün bura - dum. Lakin size tavsiye ederim, 
da "Şikar,, a çıkar. En kib3.ı', en Kraliçem, o lordun bir dakika 
münevver misafirlerle yemek yer. fevtetmeden boynunu vurduru -
Son derece eğ!cnir. Gezer, tozar. nuz. 

Zavallı Şah lrani viranda hiç - Neden? Acaba? Ne oldu? 
bö~;_şey!cr görmüş mü? Koca Kraliçe §8.§ırır. Hayretten hay -
man bir sarayı var. lakin mamur rete düşer. ikramda kusur edil · 
değil. Hiç bir şeyi ekı;ik değil a - memiş. Bununla bera-ber Şah Haz

zuna müsadif Pazar günü öğleden 
sonra saat 15 buçuk-ta Perapaluta 
toplanacak senelik ilk umumi he -
yeti içtimaında Merke~ ve müraka 
ba heyetine dahil olan müe&&eseler 
ve teşekküller reialerile hami, mü -
essis, fahri ve asli azaların ve la -
akal elli azalrk §Ubeleri birer mü -
messillerile hanrmefendiler komi -

Yataklı vagonlar !' _T_A __ K_V_İ_M_"""' 

Şirket müdürü aleyhine 
açılan tahkikat 

Türklüğü tahkir ettiği kaydile 
hakkında tahkikat yapılan Yatak
lı Vagonlar Şirketi Beyoğlu şubesi 
Müdürü M. Jannone hakkında ta· ı 
kibat yapılmaaı için B. M. M. Re
isliğinden istenilen müsaadenin 
gelmesi üzerine, müddeiumumi
likçe açılan dava dosyası tahki
katın tamamlanması için ikinci is
tintak hakimi Hakkı Beye gönde
rilmiştir. 

Açılan bu dava, bir tercüman 
tarafından evvelce haber verilen 
hadiseden dolayıdır. Son hadise 
etrafındaki tahkikat henüz netice· 
lenmemiştir. 

M. Jannone'nin bugünlerde ifa
desi alınması muhtemeldir. 

Akliye ve asabiye içtimalar' 
Türk tababeti Akliye ve Asabi

ye Cemiyeti aylık içtimaını Türk 
Tıp Cemiyeti binasın• aktetmiş
tir. 

Dr. Mazhar Osman ve İhsan 
Şükrü Beyler F elciumumi arazı 
seririyesi gösteren nadir bir (Nö
rofibrom) vakası hakkında rapor-

Perşembe 
30 Mart 
4 Zilhicce 

Gun do~uşu 
Guıı l.ıtı,ı 

• bJh nam z 
O •le namaz 
1 indi namazı 

\ılın ııeçen un el"' 
kalan 

5,5{1 
18,JO 

1 , ırı 

!5,51 

1 ,30 
20,0.? 

4,lkl 
M 

277 

Cuma 
31 Mart 
5 Zilhicce 

5,47 
18,3{1 
5,0 

12,M 
15,52 
18,32 
20,04 

4,04 

90 
276 \... __________ _) 

HA \"A - Yc::illtby A k ri rasat merke 
zinden \er n malumata gore buc;tln ha' 
hava kısmen bulutlu ve mtitchnvı.il istika 
metl rden rUzgdrlı olacaktır • 

DUnkil sı aklık en fazla 10. en az S dcrccıt 
hava tazyiki 760 milimetre idi. 

RADYO 
Bugün 

İSTANBUL: 

18 - lS,40 Saz (Ncbll oğlu İsmail Hıı.klC 
Bey) lS,45 - 19",30 Orkestra 19,80 - 21 
~·rnıısızça di'.'1'8 (MUptcdilere mahsus) 20 -' 
20,30 Saz (Ülkü H.) 20,30 - 21,80 Tanbut 
Refik B. ve arkadaşları 21,30 - 22,30 Gra 
mofon, ajans v borsa haberi ıi, Saat n~at 

A N K A U A (IG5S m.) : 

12,SO - 13,30 Ankarapalns orltcstrest ., 

18 - 18,40 Al:ıturka saz ~ 18,40 - 19,10 Gri 
.maton _ l& lo-..ı.n.40..iAlat.ıırk.a ~o. 

- 2 ,10 .Gr mı.fon - 20,10 Ajans h bcrl~ 
\"C Hava raporu. 

V t }' A lS A (518,1 m.) : 

12,30 Kons r - 13 Konser , lô,40 PIJ 

larını okumuşlar, müteaddit Mik ı 14,10 PIAk konseri 16,45 Şarkı 17, 

f t ~ f'l ·· t · 1 d" B Konser - 20,30 Aslı:crı konser - 21,45 Op 

ma, bu intızc..mı Şah rüyasında retleri lordun idamını istiyor. Şah tesi azaıının tefrifleri rica olunur 

ro o ogra ı er gos ermış er ır. !J ra. görmemiş. Avcılar, rengarenk el- pitkin bir tavır alır. !ki defa ök • efendim.. 
biseli uşaklar, süğlün gibi tazılar, sürür. Biraz düşünür Burnunu si- ~~=-:~~~~~~~~~~~~ 
h k d ·11 l l ı le, bu kadar düşünüyorlardı. Za -er no ta a pavı on ar, en umu - er, ve: 
madı~ orman köşelerinde nefis iç· - Kızım, der! Sen genç ve za - vallı belki de daha başka bir ter -
kiler, leziz yemekler, altın ve gü- yıf bir kızsın. Bu tahta dedeleri - biye almadıklarından, hiç. te gör -
müş kaplar. Zarif ve latif hanım - nin varisi olmak üzere konmuş - ı güleri olmadığından Padi~ahı 
lar. Hasılı, İranda, ancak hayalde sun. Pek körpesin. Ben o lord'tan canlarına, mallarına, namınlarına 
nailiyeti mümkün visaller. korkuyorum. O lord, mutlaka, bu sahip addediyorlardı. 

Şahı şahanı Acem, bittabi pek kadar zenginliği, azameti, adam - Bizde de böyle mi idi? 
mem:"lun olur. Lorda fındık kadar ları ile bir gün gelir, senin tacını - Hayhay. "ırz ve namus Padi-
büyük pırlantalı bir "Şiri Hurşit,, da, tahtını da elinden alır ve ı;eni şahın r,, diye bir söz olduğunu 
nişanı ihsan eder. Haremine de ya kalenin birine hapseder, yahut:, bilmez misiniz? Padişah mülkün 
öyle nişan takar. Mertebelerine maazallah, asar! sahibi addolunurdu. Eğer öyle ol
göre lordun adamlarına, katiple- Biz lranda (hiç kim enin) bü • masaydı lkinci A•bdülhamit bun -
rine, uşaklarına, aşçrlanna, ara • yümesine, böyle zengin olmasına, ca yıl yerinde tutuna:bilir mi idi? 
bacılarına, seyislerine nişanlar ve malikaneler, kö~kler edinmesine Umt•mun değilse de bililtizam 
madalyeler verir. Beygirleri ve ta· müsaade edemeyiz. Bu lord de - cehalet içinde bıraktınlan ekseri _ 
zıları da taltif etmek isterse de bu recesinde dcg""il, onun yüzde biri l h yetin hissiyatı o ummacı arı ta -
atıf etin tngiliz adetlerine mu va - kadar büyüyen bir İranlıyı, ben, tın üzerinde kollardı. 
frk olmıyacağını duyunca çok ıs - 1 d~rhal idam ettiririm. 

Fakat zaman ne çabuk geçti ! rar buyurmaz. işte, sana olan hürmetim, ria · 
Bizde böyle bir telakkide bulun· Bu güzel eğlentiden soma Sah yetim, muhabbetim neticesinde şu 

rapor etrafında Dr. Şükrü Hazım, 

Nuri Rüttü, Hüseyin Kenan, Fah 
reddin Kerim, Nabi Beyler tara-
fından kıymetli münakaşalar icra 
edilmit ve nisanın son cumartesi 
tekrnr toplanmak üzere celseye ni
hayet verilmi~tir. 

BORSA 
rHizalarıoda 'ıldız i~arcti olanlar uzer 
le rinde 29 marna muamele olanlaı dır 

Rakkamlar kapanı. rı}atlımnı gosterir 

~ukut 

K urus 
~20 • l•ransız t ı.-

* 1 Stcrlın 12:'. *' l)nlııı ~ lo?. 
*20 Llrcı 
•2fl r. Retçı 
*20 Dr lımı 
•20 IS\'lçrc 
•20 f,c\ a 
, ı 1 lorln 

(Satış) 

l * ı Silin Av --~'ô-,-ı 
* 1 Pe<:Ctıı 17,-
• r Mark o -
+ 1 7..oloı 24 -
• r Peni!• 30 -
•20 Le\ 23,-
• •o rıın.ıı 53 -

çcnon 
• 1 \ltın C) 2 -

mak pek eski bir tarihten bahset Hazretleri derhal Londraya dö - baba nasihatini veriyorum: Bir an *20 Kuron Çek ı2o.-
mektir. Bununla beraber o tarih 

• ı L\lec dlvl 32,-
ıt ı Rankrı"lt •30. 

ner. Orada, misafir olduğu daire- kaybetme, lordu yoket. 
den hemen Kraliçeye bı"r adam K 1. ..1. , pek eski değildir. Daha bir rubu 

• • • • • r .... ıçe gu urnser. d S 
gönderip dedirtir ki: Ş h H I l b asır evvel, bizde, Nasıred jn _a -· •P:ırı~ 

Şe k 
- a azret eri, te aş uyur· hın süt kardesi hükümdarlık edi- :~r~~)"or 

- v etmeap Kraliçe kızım, mayımz. Bi;t.,im memieketimi de o d ı *I\ ıı~n" 
pek acele maruzatım var. Bu ma- Ioı·d gibi daha pek cok büyükleri- yor u. *Briılı:sc 
ruzatım son derece gizlidir. Ha - miz vardır. Bunl r benim tebaam- Koca Reşit Paşanın, Ali Paşa· !, ~~c\ır 
riciye Nazırı veyahut B==uıvekille dan olmakla iftihar ederler ve be nın, Fuat Paşanın en büyük derdi j * ııhıı 

~ "d" b"I' .. • ? Abd'"I" . . • t\nıstcrda'l 

Çek fiatları (kap. sa. 16l 

12.0J * l'r:ı J ı so ıso 
2250 *Vfv:ın 
147.lO •\lıdrı 
l~?f.d * llcrlln 
'3Q il) •\'ar oı ıı 

~.'l oı ·~ *Peste 
15 "' • 'ul;; r~· 

6 J~SO •Bel •raı 
ı l i'J I • \l ıskov.ı 

rin bile sözlerimi dinlemesini is e- nim makamıma göz dikmek akd- ne 1 ı, 1 ır mıs nız · u azızı - ----
mem. Ben kendi tercümı:mımla ge· larından bile g cmez .. terih o idare etmek! Padişah bu vezirle- Esham 

lir, kızım Kraliçe Hazretlerile gö lunuz. rine kan kusturmuş. 
rüşürüm. Sah gülünısiyerek. ı-kin müs . Yıl on iki ay akdedilen İstik • 

Bittabi, Kraliçe Victoria Ce - tehzi. cevaben: razlarm en mühim kısmı nereye 
napları, derhal: - Buyursunlar! - Sonra gö üşürüz; demiş. giderdi, bilir misiniz? Saray İn§a· 
der. lrana döndt' ten ve senelc, sına ve saray idaresine. 

ihtiyar Şah ve genç Kraliçe a - geç.tikten soru·a, hala, Şah Haz - Eski Mısırda ahalinin timsah-
rasmda takriben su sözler geçer: retleri pek ııevdigi Crnlicenin ne lam, srçanlara, Firavunlara ta • 

- Şevketmeap Kraliçem! Ben , halde olduğunu sorarmış. Seneler prnmasını bugün nasıl goruyor -
sizin babanız, amcanız yerinde i geçmiş merakı zail olmamış. sak, yavaş yavaş, dedelerimizin, 
1aşlı bir hü1.ii.mdarmı. Beni baba :r. 4 :/- babalarımızın ve kendimizin bun-
tefakki eder misiniz? işte, Şarkta; hükümdarlık te - ı dan 25 ıene evvel Padişaha tapın-

-Hayhay, Şeham .tlu Şah Haz l"'kisi hu idi. mamızı öyle göreceğiz. 
retleri, sizi baba bilir ve öyle se- Şark Şahları, Padişahları böy - Celal rturi 

1( Hnnkas 
* An:ıdc-lıı 

1 Jı 
<;ır. ll:ıHlyı
l"ram\·av 
1 ~İJ!Ort.ı 

•Boınontı 
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~5 ~5 
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·~ 4.30 
"4.-
~3.50 

ıstikrazlar 

1 

lst. dahil! 07. - j 
* S:ırk ı .yolları 4.80 
* D.Muı·ahh:ıdt ~ 7f. 
Gumrukleı S 55 
S:ıydl mah 4 35 
Rand:n ı ı 75 
Ask rlve 

rerkos s<ı 50 
O 'ı nıe t ' \ r r 20 

n\·on Dev 4, 
ar~ De 1,70 

'lal\·~ 
,_ 

'lark m ceza -3" 
Telefon 13. 

Tahviller 

F.lektrl~ 
l'rıımva\ 
l'unel 
Rılıuı 

•Anad lu 
*Anldolu ı 
• \ :\10mP~SI 54 

ı~ b l P Z 1 G (889,6 m.) : 

7,15 Jlmnn tık - 7,35 Konser - 17 Ko 
er - !!0,30 Senfoni - 21,15 Musiki - 28, 

Habcr. 

B 1 K U 1 Ş (S!H.2 m.J : 
13 Pl~k - 14 Pl~k 18 Ho.fıf musi1 
19.15 Konser 20,30 Opera. 

(Ul,2 m.) : 

21 Hn.ber - 21,45 Senfonik kon.su ' 
23,55 Haber 

8 U D A P E Ş T E (550,5) : 

10.15 Piyano kon ri - lE,30 Pllik 
1 20 Çigan ork~trest - 21,80 Konser -

Musiki - 23,lG Çıgan orkcstrcsi. 

1 t o S K O V A (1801 m.) : 

18,30 PIAk - l 0,30 Konser - 22 Fra: 
sızca neşrlyo.t - '22,155 Kızıl meydan - 2311 
Haber. 

\ ' A P Ş O V A (141.2 m.) : 

13,10 Pltlk - 13,35 l<~larmonlk - 16, 
Pla.k - ıs Oda musikisi - 19,20 Hafif m 
sıki - 21 Hafıf muııiki - 23,15 Dana. 

Yarın 

A N K ' R A (lGöS m.) ı 

12,80 - lS,30 Anltnrapalns orkcstraaı. 
17 Rıyn Uctimhur Flermonik orkestras; 

nm n!onılt kons rl ı - 18,40 Alaturl 
saz. 18,40 - lD,10 Viyolon lconııcrl (Ekrt 
Zeki B. tarafından) 10,10 10,40 Alaturl 
az ı9,i0 - 20,10 Fransızça ders. 20,10 

Jans habcrl"ri. 
\' t l! A N A (518,1 m.) : 

12,30 Konser - 13,40 PUUc - 14,l(} 'I4. 
16 .lO Mu.sık! 17,40 Konser - 21 Orke! 
trn kons(r 23,10 l{onscr. 

L E 1 l' Z 1 G (889,G nı.) : 
7,15 J mn~tik 7 85 Konser - 13 K 

ser - 17 ,30 Kocaı;r - "0,80 S nfonlk K 
ser 22,45 Musiki 23,15 Konser. 

r. t: K U E Ş (891,2 m.J : 
18 ı ı 14 Pi k ıs Orkestra - 1~ 

Orkestra 21 Senfonik Konser - 2:.ı 

Senfonik konser. 

it O 1 A (441,2 m.) : 
21 h bor 22,30 Komedi - 23,55 ha 

il U D \ l' E •.r Jo~ (550,5) : 
10,1 P k 18,05 Orkestra - 18,30 

ıı r 20.30 Opera 24,ltl Jazbant. 
1\1 O S 1\ O \' A (1801 m.) : 

19 30 Kon r - 22 tngılizce ne.şriyal 
22 :ıG Rızıl meydan - 23,o., haber • 

\' A it !:i O V A (1412 m.) : 

13.10 P k 16 Pi · 18 Keman 

1 
rl 1 Hnfi usikl - 21,11 seıJ' 

ltanscr - 23,45 havadis. 
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30 Mart 1933 VAKiT 
BUvUklere Masal : .. 3 

Çöpçatan Peri 
Bu i§te perinin, cinin işi ne? Maa
lesef size hiç bir yardımım dokun
namıyacak. 

--------...-~~--~ Anlatan : SelAmi izzet 

Sayıfa: 5 

/ ._ ... "".· ""ı''"'"u" "",m, , ı J:D) ~ IL 1İ dılar. Senin ,,,.m bu defalık geri koy 

Yeni 15 kelimenin karşı- - Mehmet "urettin Beyin j dum. 

hklan ve kullanılışları buldu~u karşıhklar TEDİP - Uslandırma 
Bu söz1eri duyunca, Adenı öy -

le bir ümitsizliğe kapılı~ kapıldı 
l<i, olduğu yP.re düşüverdi. Peri. 
gitmedi. Oğlana acıdı. Periler, bir 
!ey söylediler mi bir daha gel'i dön 
mezler. Onları kararlarından hıç 
bir kuvvet caydıramaz. 

- Tamam .. imla öğrendiğimi 
anlıyorum. "Mesüt,, de değil, 

"Mesaut,, da değil.. Sadece Mesut! 
Hanımefendi, tılsımmız beni ihya 
etti. 

1 - ÖZÜR: T ABl _ Bağlı, uyuntu (Lehçe- ı Türesiz izı görenleri yasalar uslan · 
2 - UFUK: Kıran (Kütahya, tüllugat) dmr. . 

Kastamonide kullanılır) TABUT_ Tabut TEEMMÜL-Düşünüp taşm.ma 
Bugüne kadar udeba arasına 

karı~amıyordum. Bundan höyl~ 

Kıranda bir Mşi göründü. TALI _ Orta, ikinci işin sonunu düşünüp taşınmadan 
3- UHDE: Üste almak TARİH_ Tarih yapma aldanırsın 
Kişi yapacağı işi üstüne almalıdır. TECiL _ Geri koyma TEENNİ - Yavaşlık, ağır dav • 

J"apamıuacağı işe giren adam sonun· TEDİP- Bastırma, uslandırma ranma, yapyalr (Lehçe) 

Gündönerin metaneti, Halicin 
dibinde ıalanmıt ve yumutamıftı. 
Emıer gence yudım etmek istiyor
du. El ini tuttu, en tatlı sesi le: 

ben de edip ve muharrir olaca -
ğım .. Hem de öylesine olacağım, 

ki onlara doğru telaffuzu ve im • 
layı öğreteceğim. 

da gülünç olur. TEEMMÜL _ Düşünme J inde ağırdavran ki, ba§arabilesirı. 
4- UKDE: Düğüm, dokunmak 1 TEENNi _Ağır alma, yava§ - TEESSÜF -Acıma 

- Güzel Adem dedi, senin bed
baht olmanı istemiyorum. Ne olur
sa olsun, seni sıkıntıda bırakmıya
cağım. Yalnız sana nasıl yardım 
edeceğim? Tenayi yedi biçime so
kayım mı? Onu evvela ateşe, son
ra ıuya atayım, hapis edeyim, saç· 
larını dökeyim, çirkinleştireyim. 
fakir dü üreyim, çıJdırtayım mı? 
Ama bütün bu zahmet değmez ... 
Başka ne yapacağımı da bilmiyo
rum. 

Genç adam öyle coşmuş, öyle 
sevinmi~ti, ki aşkını hile unutmuş· 
tu. Gündöner: 

Crçenlerde çıt/altığın söz içimdc 1 Sana acınm beni aldatnıağa çabalı-/".. d ma düğiim oldu. Zarnllının lıa ' ıçımc 0 • t TEESSÜF _ Yazıklama 
kundu . ' TEESSÜR_ Gücenme, acınsın-5 - ULVi: Yüksek 

'il ı· ma 
Zi11a Gök Alp'ın Türk mı e ı ıçın TEESSÜS - Kuruluş 

yol".. un! 

TEESSÜR - Tasalanma 
Kard,•şimin tasa/anması beni de 

_ Daha işim tıtmam olmadı, 

dedi, daha yapacağım var. Şimdi 

sıra nİ§nnlınızın. Bana Tenayı 
takdim ediniz. 

- Görmeden olmaz mı?. 

- Hayır, muhakkak görmeliyim 

ve tılsımlı değneğim ona da değ· 
meli. Adem başını salladı: 

- Şimdi hele T enayı bir tara· 
fa bırakalım. 

!Iİİksek dilekleri ı•ardı. Şimdi sağ ol - ; TEHlR _ Geciktirme, koma, 
saydı lıu ııüksek dileklerin hakikati<·§· t G . b km 

üzüyor. 

TEESSÜS - Yerleşme, kurul -
erı ıra a tiğini görürdü. 1 TEKiT _ Kuntlama, pekiştir -

6 - UMDE: Ana 
ma 

T. D. T. C. i 1932 de kuruldu. 
C. H. Fırkasının ana fikirleri: 
Cünılmriyctçilik, milliyetçilik, halk· 

çılık, deıoletçilik ı·e lciyıklıktır. 

7 - UMUM: Hep, bütün, to -
pu 

TEHİR - Geri bırakma, alrkoy me 

TELİF - Bitistirıme (Türkçede ma, geciktirme 
kitap manasına ~elen bitik te bu ı Beni işi~ı~en ~ücünıdcn alıkoyma 

k b vl b'I· ) 1 Sakın bu ışı uerı bırakma. Yazımırı kö e ag ana ı ır 

TEMiN - Sağlam bindirme 1 kar~lığım geciktirme. 

(Lehçei Oamani) 
1 

TEKiT - Sağlamlaştırma, ye -
TESİR - İzetmek, yeretmek nilenme 

- Bütün bunlara lüzum yok. 
Mesütun, messut yazılmıyacağım 
şöyleyin .. Fakat öyle inatçıdır ki, 
bunu ona İnandıramıyacaksınız. 

- Nasıl olur?. 

/lep birden geldi/:. Bütün alacaklı
lar geldiler. Artık çok oluyorsunuz 
topunuzu kapı dışarı ederim lıa.' ---- --..... Buyrultu tel yazısı ile d'• yenilendi -- ı._ 

Kadıköy lisesi hocalarmnın Söziinü işi ile sağlamlaştırdı. 8- UNSUR: Asıl - Bırakalım. Siz bana öyle bir 
büyük iyilik ettiniz ki, size karşı 
medyunu şükran olduğumu gös • 
termeliyim. 

Eski zamamn bilginleri dünyayı 
dört asıldan kurulmuş sanırlardı. 

bulduklar1 karşıhklar TELlF - Uzlaştırma, banştır • 
TABI - Uyar, bağlı ma, yazma 

- Kolay ... Ona derhal imla öğ· 
retirim .. Perilerin bir hasletleri da 
ha vardır. Kendi bilmediklerini 
b:,~kalarına öğretebilirler. Tenaya 
irnla öğretmeğe karar verdim. 

- Evet ama, nişanlınıza da 
muhakkak imlayı öğretmeliyim. 
Haksızlık etmiş olurum. 

9 - UNVAN: At, san, unvan 
satmak (caka) 

Ben bu işte sana uyarım Anlamak 

anlayı~a bağlıdu-. 

Aranızı uzlaştırmağa geldim siz lıa-
lci kaııga ediyorsunuz. 

Adsız, sansız bir adamım. Caka yap
ma bana. 

TABUT-Sal 

Adem, Peri kızının elini hara -
rP.tlc &ıktr. Gün döner dedi ki: 

- Hayır hayır; müsaade edi
niz de size medyunu şükran ol -

10 - UZUV: Parça, el ayak, 
Deniz ticareti Türk iktisadının bir 

parçasıdır, JAivrcns Entcllicens ser -
l'isin eli ayağıdır. 

Ölüyü salından rıkarmadan gihlı -
düler. 

T ARtH - Tarih . 

Bu kitap çevirme değil yazmadır • 

TEMiN -Korku giderme, inan
dırma, sağlama bağlama 

Korku unu gidermek için çok çalı~
tun bir türlü inandıramadım. 

- istediğini yapacağım, yalnız 
bir kadını sevmek için, onun mu 
hakkak imla bilmesi lazım olduğu
nu bilmiyordum ... Bu pek mi lü • 

duğumu tekrar edeyim ve size 
böyle teşekkür edeyim ... 

Adem, sıkı sıkı Gündönerin 
boynuna sarıldı. Uzun müddet 
sarmaş dola§ kaldılar. 

Doların düşeceğini dalıa evelden 
lıabcr aldı çünki onun bankalarda e
li vardır. 

TECİL - Gerikoyma, sonraya 
alma 

21 doğumlular bir yıl sonraya atıl-

Bu işi sağlamabağla sana ne ister · 
sen ı·eririm. 

TESlR - iz bırakma 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......... Mi·;~r Sinan günü zumlu ~ydir .. 

... • • 
Peri, tereddüt eder gibi görünü

yordu. Sonra, cevap almaktan koı-
k':.lyorrnut g:bi sordu: 

Evvel zamanda, Gündöner pe
ri, böyle bir şeyi imkanı yok ka -

11 - ÜCRET: Gündelik, ay -
lık, yıllık, if geliri, kira. 
Günde/iğim bir liradır. Ben aylığı

mı memurlar gibi ay başında almıyo
rum. ll<w onlardan daha çok urgi 
veriyorum lıem de param bir ay son -

ra cebime giriyor. Butarlanın yıllığı 

sandığınızdan daJıa azdır. işin para 
ile ödenen gelirine ücret dl·nir . 

- ·Adem, T enayı sevdiğine e • 
min misin?. Onu uzun, çok uzun 
zaman sevecek misin?. 

bul edemez, mani olurdu. Bir za
man, böyle bir muameleye maruz 

kalınca, karşısındaki erk~ği fin
cancı katırı ~ekline soktuğunu ha
tırladı. 

A~em, bu suale evvela şaftı. 
Sonr~ T enayın çok genç, siyah 
ıaçh, güzel kara gözlü olduğunu 
dütündü. Bir erkeği teshir için ne 
lazımsa, her şeyi vardı. Fakat bu
na rağmen, birdenbire cevap ver
medi; ihtiyatlı davrandı: 

- Vallahi bilmem, dedi, bu · 
nu hiç düşünmemiştim .. Düşün -
mek is:in de hayli zaman ister. 

- Peki ama, bu zamanı ne va
kit bliacakıınız; eğer T enayla ev
lenecekseniz, o zaman çoktan ge
lip aeçti. 

- Hakkınız var .. Fakat benim 
de akıl danıımıya ihtiyacım var .. 
Her halde siz bana bu hususta a
kıl öğretebilirsiniz. 

Gündöner kulaklarına kadar 
kızardı. Periler peri olalı, hiçbir 
peri böyle kızarmamıştı. Utandı· 
ğmı belli etmemek için, bir iç ge
çirip dedi ki: 

- Haydi, şimdi size imla öğre
teyim. 

Değneğini genç adamın alnına 
dokundurdu. Fakat o kadar heye
canlIJ\iı ki, tılsımı şaşırdı. Ademin 
çeneıinde bir boynuz çıktı, kulak
ları, fil kulağı gibi yelpazelendi. 

Peri özür diledi: 

- Affedersiniz, yanıldım. A • 
nıa merak etmeyin, bir saniyede 
düzeltirim. 

Üfledi, tılaımı ters kullandı, A· 
dem, adam fekline girdi.. Sonra 
lizııngelen tılsımı okudu. 

Adem bir müddet sersem gibi 
duraladı. Sonra heyecanla haykır
dı: 

Fakat bu ılık ilkbahar gecesi .. 
Gencin sıcak kolları onu hayrete 
düşürmüştü .. 

Başını Ademin omuzuna daya
mış, bir peri gibi değil, 16 yaşın
da bir genç kız gibi t:triyerek mı
rıldandı: 

- Adem, Adem .. Doğru bir 
şey yapmıyoruz... Söyle, yaptığı -
mız fena bir şey değil mi?. 

Ve, biçare peri, dokuz yüz se· 
nedenbcri, yer yüzünde neler olup 
bittiğini düşünüyordu. 

Birden bire, evin, bahçeye ba -
kan pencerelerinden biri açıldı .. 
Tenay, pijnmatını giymiş, balkona 
çıkmıştı. 

Endişeli görünüyordu. 
Peri: 

- Eyvah, dedi, T enayın ağa -
beysini uyandırdık. Oldu mu bu 
ya?. 

Perinin başı hala Ademin omu
zundaydı. Yerlere kadar sarkan 

saçları, ay ışığında, pırıltılı bir a
kan suydu tıplu .. 

Tenay: 

- Olur şey değil, dedi, bu ne 
rezalet!.. Bu ne küstahlık!.. Hayır, 

buna tahammül edemem işte .. 
Balkondan içeri girdi. 

lçerde, çat, pat açılıp kapanan 
kapıların sesi duyuldu. 

Peri, Ademe daha sıkı sarılı • 
yor, Ademin korkusu artıyordu. 

-Adem, acaba Tenay bize da
rılacak mı?. 

(Devamı nr) 

Bu edn kirası 25 liradır. 

12 - ÜLFET: Tanışmak, alı· 
mak, dostluk, iyi konuşma. 
Adını Söylediğiniz adamla tanış · 

mam ki, isteğinizi yerine getirmek için 
kendisine bir şey söyliyeyinı. 

Bir türlü eve erken gitmiye alışama 
dım nostluğumuz yok. Tatlı konU§Ur 
bir adamdır. 

13 - ÖRFi: Örfi (Istılah) 
14- ÜSTAT: Usta 

Ömer Seyfettin edebiyatın büyük 
bir ustnsı idi. 

15- UZLET: Yalnızlık 
(,'önül çekenler yalnızl:ktan Jıoşla -

nırlar. Onun için kuytu köşelere çeki-
lirler. 

Öğütlerimin sende iz bıraktığına 
şaştım. 

• • • 
T. D. T. Cemiyeti mer

kezinde faaliyet 
ANKARA, 29 (A. A. ) - T. D. 

T. Cemiyetinden: T. D. T. Cemi
yeti umumi merkez heyeti bugün 
Maarif Vekili Dr. Reşit Galip B. 
in reisliği altında Rusyadan gel
mis olan dil bilginleri Pr. Marr ve 
Sa~oiloviç hazır olduğuhalde top. 
lanarak her iki Profesörün dil ça· 
lışmalarına i~tirak tarzları hakkın 
da konutulmuştur. 

Bu müzakereye yarın da saat 1 7 
de devam edilecektir. Bundan son 
ra umumi merkez heyeti umumi 
katip Ruıen Eşref Beyin reisliği 
altında müzakereye devam ederek 
dışarıdan ve kollardan gelen kağıt 
ları gözden geçirmiş, bunlar hak
kında icap eden kararları vermİ!· 
tir. 

Mezarı başında yarın yapılacak ihtifal .. 
Bugün mekteplerde anılacak 

Y b .. ..k Türk sanatkarı mi- J 2. - Halkevi, Güzel Sanatlar A-arın uyu B' r~· 
mar Sinanın yıldönümüdür. Bu kademisi, Türk Mimarlar ır ıgı, 
münasebetle her yıl olduğu gibi Milli Türk Talebe Birliği ve diğer 
yarın da büyük mimari dahisinin istiyenler tarafından çelenkler ko· 
hatırası anılacak, merasim yapıla- nacaktır. Halkevi namına Kazım 
caktır. Yarın yapılacak olan bu me Nan:ıi Bey söz söyliyecektir. 
rasimin programı hazırlanmıfhr; 
program §udur: 

"İstanbul Halkcvi Reisliğinden: 
"Büyük Türk mimarı Sinanm 

345 inci yıldönümü bu sene de a
şağıdaki program dairesinde ya
pılacaktır. Bütün yurtdaşlarm gel
meleri rica olunur. 

1. - lhtif ale iştirak edecekler 
tam saat 14 te Miamr Sinanın me
zarı başında bulunacaklardır. 

3. - Ayni gün saat 16 da Hal
kevi merkezinde Mimar Kemal B. 
tarafından bir konferans verile
cek ve bu konferans gece radyoda 
tekrar edilecektir. 

4. - Bugün (perşembe) lise, 
orta ve ilkmekteplerde muallimler 
tarafından talebeye Mimar Sinanı 
hatırlatacak ve tanıtacak sözler 
söylenecektir.,, 

Yarın Edirnede ve Trakyada da 
ihtifaller yapılacaktır. 

Baroda bugUnkU mUhim UskUdar tramvayları 
toplanb hissedarlara 

lstanhul Barosunda bugün öğle- Üsküdar Tramvayları hiasedar-
den sonra umumi toplanti yapıla- ları bu sabah Üsküdarda şirket 
cak, istifa eden birinci ve ikinci binasında senelik toplantılarını 
reislerle inzibat meclisi azaları ye· yapacaklardır. Toplantıda şirketin 
rine yenileri seçilecek, ruzname ve bir senelik hesapları tetkik oluna
yeni başka İ§ler ele görüşülecektir. caktır. 

Amerikada memurların 
maaşlan kesiliyor 

VASHINGTON, 29 (A.A.) -
Reisicümhur M. Ruzvelt devlet 
memurlarının maaşlarında yüzde 
on beş nispetinde tenzilat yapıl -
ması hakkında emirnameyi imza
lamıştır. Bu emirname bütün dev
let memurları, Ordu, Deniz, Hava 
kuvvetlerine de şamildir. 

Reisicümhur beyanatında 1928 
denberi Amerikada hayat pahalılı
ğının yüzde 21,7 derecesinde düş 
tüğünü söylemiştir. 

Bir idman yurdunun çayı 
Vefa - Kumkapı idman Yurdu 

7 nisan cuma günü Halkevinde 
kulüp menf eatine bir çaylı dans 
verecektir. Çaya bir çok sporcular 
davet edilmişlerdir. 

Bir amele ell.ni kaptırdı 

Karaköyde Ergenekon caddesin
de matra f !\brikasında çalıtan Ze
ki Efendi çalışırken elini makina· 
ya kaptırmı§ ve parmağı keıilmiı· 
tir. 



"Hasta adam ? " . 
(Bn!jmnknledcn devam) 

Bu irrzaların her üçünü de bu
cünkü cemiyetlerin yüzünde adeta 
tecessüm etmiş bir halde görüyo· 
ruz. 

Garp milletleri, on beş yıldan· 
beri sağdan sola soldan sağa döne 
döne, belki yüz kere vaziyet de
ğiştirdikten sonra işlerinin artık 
Allaha kaldığını anlıyor ve kilise
lerin yarım aydınlığında hakikat 
ışığını aramağa gidiyor. Öteden
beri her memlekette muhtelif inte
le ktüel zümreleri ilimde olsun si-, ~ 
ir ve edebiyatta olsun, zaten halkı 
tekrar dine davet edip durmakta 
idi. Bunların neşriyatı de • 
nilebilir ki, harp sonrası 
ve harp öncesi nesillerinin 
yarısından fazlasını kendine çek
miş bulunuyordu. Faşist inkılabı
ile bu edebiyat hayata intibak et
ti. Yarın, kaçak kırallar ve impa· 
ratorlar tahtlarına yeniden kurul
duklaı-ı vakit şevket ve kudretleri· 
ni siyasi fırkalardan ziyade bir ta
kım köhne din ve mezhep müesse
selerine dayıyacaklardır. 

Kaçak kırallarla, maznun impa· 
ratorlar ise bavullarını hazırlamış, 
çoktan yola çıkmak üzeredirler. 
Almanyada Hohenzollernin arma 
ve bayrakları şimdiden bütün res· 
mi binaların cephelerini süsleme· 
ğe başladı. Avusturyada Kıral Ot
to ismi heimwehren'lerin dilinde 
yeni bir cidalin parolası gibi dola
şıyor. Yunan Kıralı İngiltere 
deıJletinin himayesi altında baba
sının kemiklerini Yunanistan top
raklarına nakletmeğe çalışıyor. 

Fransada Tardieu'nün iktidar 
mevkiine gelmesile parlamentocu· 
luğun gitmesi bir olacaktır. Al· 
manyada Hitler rejimi kurulduğu 
ve F ansanın harici siyaseti Ce
nevrede ata iflas ettiği gündenbe
ri ise bir Tardieu kabinesinin ku
lağı kiriştedir. 

Görülüyor ki, Avrupada irtica 
alabildiğine yürüyor. Bunun ma
nası, Garp milletlerinin yeni zaru
retlere göre yeni çareler ibda et
mekten aciz kaldıklarıdır. Bu da 
bir cemiyette zevalin başlıca ala· 
metlerinden biridir. İrtica ihtiyar
lık demektir. Artık, o cemiyette i
leriye atılma hamlesinin, yeni bir 
fikir, yeni bir ideal, yeni bir nizam 
doğurma kudretinin tükenmesi 
demektir. Bir vücutta mafsalla
rın kireç bağlaması veya damarla· 
rın sertleşmesi neyi ifade ederse 
bir cemiyette geriye dönüş te onu 
ifade eder. Ve mafsalları kirec 
bağlamış, damarları sertleşmiş bi; 
adamın ilk işi, nasıl kendini he
men hekime teslim etmekse, ihti· 
yarlamış, kısırlaşmış, donmuş bir 
mi!letin ilk işi de kendini ya bir 
diktatörün, ya bir hükümdarın eli
ne bırakmaktır. 

Diktatör, hasta cemiyetlerin he
kimidir. 

Avrupa, ihtiyarladığını ve has
talandığını bize beynelmilel siya· 
set meydanında da ispat etti. Mac 
Donald teklifi ve dört devletten 
mürekkep bir sulh kulübü tezi, es
ki devirlerin "Düveli Muazzama" 
nizamına dönmekten başka bir şe
yi ifade etmez. Fransızlar, bu ha
rekete daha eski bir ad taktılar. 
Buna ''Roma Sulhi.i" dediler. Ma
kalelerimi takip etmek IUtfunda 
bulunanlar pek İyi hatırlarlar ki , 
ben de, bundan evelki yazılarımın 
birinde Avrupanın yerleştirmek 
istediği sulbü evel zamanın bu 
donmuş sessizliğine, durgunluğu
• benzetmiştim. 

Lakin, bugün kurulmasına çalı· 
şılan Konfedere Roma lmparator. 
luğunun piıtarlarr, eğer zerre ka-

Gişe sui istimalı y • } 
20 bin liraya yakın paranın enı yapı ar 

kaynadığı anlaşıhyor 
Şark demiryollarında meydana 

çıkarılan suiistimal hadisesi etra
f mda Polis Müdürlüğünde açılan 
tahkikat bugün bitirilerek evrak 
adliyeye verilecektir. Dün bir mü· 
dür muavininin şahit sıfatile, bir 
gişe memurunun da suçlu olarak 
ifadelerine müracaat edilmiştir. 
Öğrendiğimize göre suiistimal 

edilen paranın miktarı yirmi bin 
liraya yakındır. Muhafaza edilme
si lazımgelen on senelik evraktan 
bir kısmının bulunmadığı da anla
şılmıştır.- Bu itibarla bazı vesaiki 
yoketmek ciheti de suçlardan biri
sidir. Duyduğumuza göre suçlu o· 
larak tahmin edilen alakadar me· 
murlardan bir kısmı suçu biribir
lerinin üzerine atmak suretile kıs· 
men itirafta bulunmuşlardır. Ma
ahaza hakikat bittabi suçluların 
muhakemeleri esnasında daha va
zıh olarak meydana çıkarılmış bu 
lunacaktır. 

Köprülüzadenin konferansı 

Halkevinde bugün saat on yedi
de Köprülü Zade Mehmet Fuat B. 
tarafından dil meselesi üzerinde 
bir konferans verilecektir. Ayni 
mevzu üzerinde istiyenlere de söz 
verileceği için konferansın müna· 
kaşalı olması ihtimali kuvvetlidir. 

Kabahatli bir odacı 
Beyoğlu Malmüdürlüğünde, dei 

ter değiştirme suçu etrafında açı
lan tahkikat bitirilmiştir. Alaka
dar tüccarın defterin~ değiştirmek 
işinde tevkif edilmiş bulunan oda
cıdan başka kabahatli olmadığı 
anlaşılmış gibidir. 

Deniz lisesinde merasim 
Deniz lisesinin 933 çıkışlı lale· 

besi cumartesi günü mektep gemi
sine teslim edilecekler ve bu mü
nasebetle merasim yapılacaktu·. 

Ayni mektepte bugün de saat -3 
te mezunlar §eref ine bir müsame
re verilecektir. 

Bir kedi ısırdı ve ka~b; 
ortada yok .• 

İstanbul ağırceza mahkemesi 

iki buçuk ayda 
37 apartman 

933 senesi başından martın on 
beşine kadar şehrimizde 37 apar
tıman yapılmıştır. 15 kadar apar· 
lımanın da inşaatı devam etmek 
tedir. Bu apartımanların yapıldık· 
ları yerler Pangaltı, Şişli, Cihan
gir, Taksim ve civarıdır. 

Mimarların şikayeti 
Mimarlar Birliği, Mimarlar O

dası teşkil edilmesi için Nafia Ve
kaletine bir rapor göndermiştir. 

Mimarlar, kalfaların rekabeti 
karşısında işsiz kaldıklarından da 
şikayet etmektedirler. 

Birlik Reisi Samih Bey dün bir 
muharririmize demiştir ki: 

"- Belediyece yapılan kontrol
lara rağmen inşaatın çoğu kalfala· 
rın elindedir. 1035 numaralı ka· 
nun mimarlara bir çok hak vermiş 
olmasına rağmen hu haklardan ta
mamen istifade edilememektedir. 
928 senesinde bir emirle hesabata 
taalluk etmiyen ufak tamiratın ve 
üç katlıya kadar olan binaların im 
tihan geçirmiş kalfalaı-ca yapılma 
sına müsaade edilmişti. Tecrübe· 
lerinden başka ilmi malumatları 

olmıyan kalfalar bu emir üzerine 
meydanı hoş buldular ve mimar
larla rekabete başladılar. O za
man bu emir mimarların azlığı yü
zünden verilmişti. Şimdi ise mek
tep mezunu mimarlar çoğalmıştır. 
Bunlar da ı~sız dolaşmaktaır. 

Birliğimiz, meslektaşlarının boşta 

kalmamaları için kalfalara verı · 
len ilme ve fenne mütevakkıf işle· 
rin mimarlara tnhsisini istemekte· 
dir. Bunun için de alakadar ma
kama müracaat edilmiştir. Bundan 
başka Mimarlar Odasının da bir 
an evvel teşkili istenmektedir. Bu 
Oda, mesleketaşlar arasındaki te
sanüdü arttıracak, mimarların le· 
hine faydalı işler görecektir. Oda
nın yapacağı işlerden biri de mi
marları sınıflara ve ihtısaslarına 

göre kısımlara ayırmak, inşaat 

ve projelerden alınacak ücretler i
çin bir tarife yaparak bunun iyice 
tatbikine çalışmaktır.,, 

azasından Asım Beyi, bir müddet 
evvel bir eczahanede otuı·duğu sı
rada ayağından bir kedi ısırmış, 
kaçmıştır. Sonradan kedi ortadan 
kaybolunca, kuduz olmasından 
şüphe edilmiş, Asım Beye ihtiyat r 
tedbiri olmak üzere aşı yapılmış, 
tedavisine başlanmıştır. Kedi, her 
tarafta arandığı halde bir türlü 
bulunamamıştır. 

Yurttaş 

30 Mart 1933 ~ 

Boğazlar komisyonu 
geçen sene ne iş gördü? 
Karadenizde 
Boğazlardan 

en kuvvetli 
girip çıkan 

devlet, 
gemiler 

Boğazlar komisyonu 1932 yılr 
içindeki faaliyeti hakkında hazır
ladığı raporu komisyonla alaka
dar hükumetlere ve Milletler Ce· 
miyetine göndermiştir. 

Yüz sayıfa tutan rapor üçe ay
rılmıştır. 

Birin :i kısımda komisyonun 932 
senesindeki faaliyeti izah edil
mekte, ikinci k:sımda Boğazlar· 
dan geçecek gemilerin tabi olduk· 
ları şartlar anlatılmakta, üçüncü 
kısımda da statistik bazı malumat 
verilmektedir. 

Malum olduğu üzere Tophane 
kasrında toplanmakta olan komis
yonun Rei:;i Amiral Vasıf Paşadır. 

Karadenizdeki bahri 
kuvvetler 

Sovyet HükUmeti tarafından ko. 
misyona verilen malumata 
Karadenizde en kuvvetli 
kuvvetine sahip bulunan 
Sovyet Rusyadır. 

göre 
deniz 
devlet 

Karadenizdeki Sovyet filosu bi~ · 

kanunusani 1933 te şu kuvvette i
di: 

1 zırhlı, 2 kruvazör, 5 torpib 
muhribi, 6 denizaltı gemisi, 2 ma
yın tarayıcı gemi, 17 sahil muha
faza gemisi, 4 muavin gemi, J 
mektep gemisi haline getirilmiş es· 
ki kruvazör, bunlardan başka ta
mir edilmekte olan 1 kruvazör, 
2 denizaltı gemisi, ve esasen Kara
C:leni7. Eiloauna. m•nsup~l uğu ha.i
de şimdi Bizertede bulunan l zırh· 
h, 1 kruvazör, 6 torpito, 4 denizal· 
tı gemisi daha vardır. Deniz tay
yaresi de 32 tanedir. 

Oec;en harp gemileri 

1932 senesinde; bir Romanya 
gambotu ile, 1 Fransız kruvazörü, 
4 torpitodan müteşekkil bir ltal
yan filosu, 4 kruvazör ve bir de· 
nizaltı gemisinden müteşekkil bir 
İngiliz f ilo:lu Boğazlardan geçmiş, 
iki Romanya torpito muhribi de 
1stinyede tamir edildikten sonra 
tekrar Karadenize dönmüştür. 

Sıhhi muayene 

Komisyon Boğazlardan transit 
suretile geçen gemilerin sıhhi mu 
ayeneye tabi tutulmalarına ve sıh~ 
hi muayene resmi alınmasına iti• 
raz etmekte ve bunun Boğazla 

mukavelenamesile tezat teşkil et• 
mekte olduğu mütaleasında bulun 
maktadır. 

Kazalar 

Bu sene havalar biraz dah·a İy 
gittiği için Karadeniz Boğazı civa 
rında, geçen seneki kadar, kaza o 
mamıştır. Karaya düşen vapurla 
rm hemen hepsi Türk Gemi kurla 
ma Şirketinin vesaiti tarafında 
muvaffakıyetle yüzdürülmü§tür. 

Bilhassa Çanakkale civarında 
karaya oturan Providence Trans• 
atlantiğinin tahlisi her türlü takdi 
re layık muvaffakıyetli bir ameli 
ye te~kil etmiştir. 

Tüccart seyrisefer 

1932 senesinde Boğazlardan ge..ı 
çen gemiler 931 senesine nazaran 
biraz azalmıştır. 932 de Boğazlar .. 
dan 17.514.641 ton hacminde 7509 
gemi geçmiştir. Bu gemilerden 
1284 ü İstanbul limanında kalmış, 
6225 i transit suretile geçmİ§tir. 

931 senesinde ise Boğazlardan 
geçen gemiler 19 milyon 198.346 
ton hacminde 8366 gemi idi ve 
bunlardan 1394 ü limanda kalmu· 
tı. 

932 senesinde Boğazlar Jan ge· 
çen gemiler en çok İtalyan bandı .. 
rasmı taşıyanlardır. Bu sene için• 
de 4.230.477 ton hacminde 1606 
gemi Boğazlardan geçmiş, bunlar .. 
dan 363 Ü limanda kalmıştır. 

ltalyadan sonra 2.647. 770 ton ve 
1.143 gemi ile İngiltere ikinci, 2 
milyon 469.396 ton ve 1491 gemi 
ile Yunanistan üçüncü, 2.104.843 
ton ve 612 gemi ile Norveç dördün· 
cü, 1.011.056 ton ve 327 g~mi ile 
Fransa beşinci gelmektedir. 

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

Havada iki facıa 
Asım Beye geçmiş olsun, deriz. 

tmıımnmıı11t111uuııuuuııııtıt1ııuııaımııırtnUQttfllllR11nnmıt1nmınnnuıımuuunımm 

dar tarih kültürüne malik iseler 

Türkiye malı, Türkiye 
mamulah, Türkiye mah
sulü her Türkün süsü, 
şerefi, gıdası, ikramı 

olmalıdır. 

İBir tayyare ve bir balon kazaya uğradı. 
Bir çok yolcuları, pilotları öldü bileceklerdir ki, birinci "Roma 

Su1hü'' ölü bir dünyanın iskeleti 
üstüne kurulmuştu. Bugün ise, o 
ağır inkıyat kefeni bir alay genç 
ve dinç milletlerin üzerine örtül
mek isteniyor. 

A-11111 Iktısat ve Taaarruf DİXMUDE, 29 (A. A. ) - Dün of Liverpool ismindeki büyük nak· 
liye balonu, havada vukubulan bir 
infilak neticesinde Dixmude (Bel· 
çika) da tamamen harap ve için· 
deki 15 kişi telef olumştur. 1 Bunun ne kadar imkansız bir 

tetebbüs olduğunu Cenevredeki 
murahhasının ağzından, ilk defa, 
Türkiye, bir millette gençlik ve 
dinçliğin en belli örneklerinden bi 
ri olan Gazi Türkiyesi, haykırdı. 
Eğer dünyayı idareye kalkışmış 

Avrupa diplomatlarının seziş ve 
anlayış kabiliyetleri büsbütün kö
relmemiş ise, bunlar, Milletler Ce
miyetinin çatısı altında işitilen bu 
sesin kendilerine verdiği dersi id
rak edecekler ve yalnız dört mil
letin refahı için bütün insanlığın 
ağzına kilit vurmanın zamanı çok· 
tan geçmiş olduğunu görecekler
dir. 

Dörtler kulübü mü? Bu da ne? 
Kusura bakmayın, Hasta Adam 
sayıklıyor. • 

YAKUP Kadri 

~1-------C.eml-y•e•ti----J Woumen yakınında alevler içinde 
düşmüş olan tayyare, 3 motörlü ve 
1200 beygir kuvvetinde bir lngi· SOHBETLER 

Şair ve fikir 
( S un<•il 'l:l)·ıfadan devnm) 

Matramdan boğazıma su damlıyor !ık lık Jık. 

Nicesin bUibUJ Nedim? H avalar, gene ılık .. 
Dem in, beş el sil Ahla sana selAm yolladım! 

• • • 
İçimde inilti yok g azelle ezan gibi.. 
Geçtim ordan ne şair hattı!. ne o zan g ibi! 
Fllokscra y UzUn<len bir bağı bozan g ibi 
Yıldırım n tlra attım , ~ im~ek kamçı salladım ! 

• • • 
Kumandanın emrini iletmckçln yııkına ; 

Dörtnala gidiyordum çıkmış gibi akına, 
Beşlikler yapıştırır g ibi ka hpe alnmıı 

Arap atllo Acem Sa'dabadı nalladım ... 

Türk şiirini, kirli havasile bu • 
landıran, Türk şairini senelerce 
bülbüllerine esir eden , afallatan 
bu yerden, böyle şuurlu ve fikirli 
bir coşkunlukla geçen Behçet Ke • 
male ne mutlu !. Ve ne mutlu, bu 
genç ve coşkun fikir akıncısının 
pe§İne takılacaklara. 

Selimi izzet 

liz tayyaresi idi. Londraya gitmek 
üzere saat 13.36 da Haren tayyare 

karargahından hareket eden bu 
tayyare, Kolonya - Brüksel ar:ı· 
sında muntazam servis yapıyordu . 

içinde bir pilot, bir makinist, bir 
telsiz memuru, bir Belçikalı, 3 Al-

man, 8 İngiliz yolcu vardı. Bundan 
başka tayyarede 450 kilo yük var· 
dı. 

Pilot ile makinist · ve biri kadın 
olmak üzere 4 yolcu tayyarenin 
enkazı altından kömür halinde çı
karılmışlardır. 30 • 300 metre me
safede 4 naaş bulunmuştur. 

ihtimal bunlar kendilerini tay· 
yareden atmışlardır. Bir de hiç bo· 

zulmamış 3 kolipostal bulunmuş
tur. 

LONDRA, 29 .(A. A. ). - City 

Alınan haberlere göre hu 15 ki· 
şinin on dördü İngiliz, biri Belçi· 
kalıdır. Bunların dördü kadındı. 

lstanbul lisesi mezunlarının 
Bayram gecesi eğlenceleri 

İstanbul erkek lisesi mezunları 
ccıniyetinten: 

lst~mbul erkek lise;:;i ınezunlaıı 
cemiyeti, İstanbul erkek lisesi me • 
zunlarmm, ailelerinin ve muhiple
rinin bayramlaşmasını temin mak 

sadile 5 Nisan 9~3 Çarşamba günü 
saat 21,30 da Maksim salonların• 
da bir eğlenti tertip etmiştir. Bu 
eğlentidc İstanbul lisesinin eski 

mezunları da bulunacaktır. Bu hu· 
susta izahat almak istiyen arka • 
daşların lise muallim muavinleri • 
ne müracaat etmeleri rica olunur. 



30 Mart 1933 

Hakikt HikAye: 
---··························· • Kuş pençesıne düşünce .•• 

iki kanat vurqu ile beni yere yuvarladı 

Resmi görünce: Adam sen de f Hafif hafif esen rüzgar tatlı 
insan bir kuştan korkar mı?. der- bir gevşeklik verdi. Yorgun oldu· 
siniz. Fakat hiç de öyle değil.. ğum için göz kapaklarım ağırlaş

Orman muhafaza memurluğu tı. Tüfeğimi başımın altına çeke -
yaptığım günlerden birinde yalnız rek uyumıya başladım .. 
başıma dağlarda dolaf ıyordum. - Küt .. küt .. 

Tüf eğimi doldurmuş sigaramı 

yakmıf, hafif hafif şarkı söyliye
rek tepeden tepeye geçiyordum. 

Bekçi bulunduğum dağ silsile· 
ıi saatlerce devam eden şekilde 

büyüktü. Sıkı orman olduğu için 
ancak iki saat mesafede üç evli 
bir köye tesadüf edebiliyorduk. 
Bunu bildiğim icin akşam gidece· 
ğim köyü tasarlıyor, ona göre bir 
plan hazırlıyordum. 

- Akşama .. diyordum .. Aktaş 
köyünde yatarım .. Yarın da Kurt 
girmez dağlarını dolaşırım. 

Saatime baktığım zaman henüz 
çok erkendi. Köy nihayet bir saat· 
lik yoldaydı. Vazifemi bitirdiğim 
için müsterih, yüksek bir çamın 

gölgesine uzandım. Yüksek sesle 
farkı söyledim. 

- Ah omuzum .. of sırtım .. 
Gözlerimi açtığım zaman deli 

gibi oldum. Benim bir misli~ büw 
yüklüğünde koskoca bir kuş kanat 
larmı açmış.. Ağzı açık.. Gözleri 
kanlı .. Üzerime çullanmış kafama 
omuzlarıma ve sırtıma vuruyordu. 
Yerimden nasıl fırladığımı kuşun 

gırtlağına nasıl atladığımı hatırlı· 

yamıyorum. Lakin kuş iki kanat 
vuruşuyla beni yuvarladı. Bereket 
versin, cebimdeki ;aİvri bıçağımı 

süratle çıkardım ve boğazına da • 
yadım .. Biraz sonra kuş çırpına -
rak yere yuvarlandı. F almt ben 
de de kuvvet bitmiş, takatim ke 
silmişti. Eğer biraz daha geç ha -
reket edip bıçağı çıkarmasaydım, 
çoktan ahret yolcuları arasına gi
recektim. 

Masalcı ................................................................................................................... 
i Oyuncaklar1nızı Kendiniz Yapınız i . : .................................................................................................................. 

Elma B. 

Elma H. 

Elma hanımefendi, gözlerini sü· 
zerek bakıyor. Elma bey de hid -

detli .. Bunları yapmak çok kolay· 
dır. Masanın üstüne iki bardak 
koyunuz. Peçetenin birisi düz be
yaz, diğeri de kırmızı yollu olsun. 
Elmanın üstüne az boya ile ağız 

burun göz yapınız. Bu elmayı bir 
beyaz peçeteye yüzü çıkacak şekil 
de sararak bardağın üstüne resim
deki gibi koyunuz. Bu elma ha • 
mm olur. Elma beyi de hanıme • 
fendi gibi oturtursunuz. Uzağa çe· 
kildiğiniz zaman dikkatle bakar • 

sanız, beyefendile hanımefendinin 
ciddi olarak oturduğunu görürsü· 
nüz. Anneniz, babanız görürse hu· 
na çok güler. 

• VAKiT 

Demirci 
insanlar yalnız başına değil, 

toplu olarak yaşarlar. Bunun se -
bebi insanların kendilerine lazım 
olan yiyecek, içecek, ve giyecek 
gibi ihtiyaçlarını kendileri temin 
edememesidir. Bunun için insan -
lar arasında {lf bölümü) vardır. 

iş bölümünde kendisine vazife a
lan herkes çalıştıkça çok saygılı 

ve çok işe yarar insanlardır. Onla· 
rı takdir etmek bizim borcumuz -
dur. Çünkü onlar olmasa biz o i~i 
yapamayız. O ihtiyacımız yarım 

kalır. 

işte iş bölümünde vazife alan· 
ların en mühimlerinden birisi de 
demircilerdir. Bugün, tiağınıza, so 
lunuz~ bakınız, oturduğunuz ev -
den, gezdiğiniz sokaktan nereye 
bakarsanız bakınız muhakka.lc de· 
mircinin i~lerini görürsünüz. 

T ariada kazmadan tutunuz da 
şehirlerde yapılan koskoca beton 
anne apartımanlara kadar her şey 
demirci sayesinde yapılır. Eğer de 
mirci olmazsa hepimiz aç kalırız. 

Tabii.. sapan demiri olmaıa tarla 
nasıl sürülür. Buğday arpa batak
ları nasıl ezilir. Değirmenin de -
mir dişleri arasında nasıl un olur. 

Eskiden altın çok makbul bir 
madendi. Fakat şimdi (Demir) 
çok makbuldür. Çünkü altın ma • 
deninde çalışmak için bile demire 
lüzum vardır. Demircileri alkışlau 
ymız. Onlar insanlığın ve medeni
yetin temelini kurdular. 

1 nisanda balık 
yutmayınız 

Nisanın ilk günü yalan söyle • 
mek frenklerde adettir. Eskiden 
de arap aylarının ilki olan mu· 
lıarremin birinci günü küçük ço • 
cuklar annelerine, büyük anneleri· 
ne veya akrabalarına bir §ey söy · 
liyerek para alırlardı. Bu para be· 
reket sayılırdı. 

Halbuki nisan balığı doğrudan 
doğruya yalandır. Fakat bu yala
nın içinde balık olması lazımdır. 

Lakin son senelerde bu yalan 
genişledi. Herkes bir şekilde ya • 
lan söylüyor. Hele gazetelerde ya· 
lan için yarış yapıyorlar. 

' Cumartesi, nisan balığının gü • 

Güzel ve gürbüz çocuk 
müsabakasında en çok 
reyi Mersinde avukat 

nüdür. O gün okuduğunuza, dinle· 
diğinize çok dikkat ediniz. Balık 
yutmadığınıza kanaat getirdikten 
sonra inanınız. 

r Bilmecede kazananlar 
Mart bilmecesinde kazanan • 

ların isimlerini 10 nisan pazar • 
lesi günkü gazetemizde okuya • 
caksınız. 

Yazısız Hikaye : •................................... 

Cabl Efendinin yabani ördek avladığının re•mldir 

ı·········--··············································: 1 Bunlare biliyormusunuz? ~ 

··························--··············--······ .. ··· 
Müthiş hesap?? 

Bir kütüphaneye sağdan sola 
doğru birçok kitaplar dizilmişti. 

Bir böcek günde 4 yaprak ve bir 
kitap kabı yemek şartile birinci 
cilC:lin birinci sayı fasından ' ikinci 
cildin bet yüzüncü sayıfasına ka
dar gitmiştir. Acaba bu işi kaç 
günde yapmı§tır?. 

Ne müthiş hesap değil mi? Ce· 
vabını verelim. 

Birinci cilt ikinci cildin sağın· 
da olduğu için birinci sayıfayla İ· 
kinci cildin beş yüzüncü sayıf ası 

arasında yalnız iki kapak vardı• . 
Böcek bu iki kabı iki günde yemiş 
ve birinci cildin birinci sayıfasm· 

dan ikinci cildin beş yüzüncü sa -
yıfasma kadar gitmiştir. 

Bir sual daha ! 
- Bir bardağımız var. içerisi· 

ne bir buçuk bardak su koyuyo • 
ruz.Sonra bir bardak su içiyoruz. 
içtikten sonra yarım bardak au i · 
!ave ediyoruz. Acaba bardakta ne 
kadar su var?. 

- Yarım bardak. 
- Neden?. 

- Çünkü bir bardak; ancak 
bir bardak su alır. Yarım bardak 

Seyyah soruyor? 
- Geldiğim bir memlekette 

hayretler içinde kaldım. Ağaçlar 

} clpraklanmış.. Fındık ve badem 

2e dal var. Ceviz ve kirazla erik 
ağaçlarında dal yok. Gördüğüm 

adamlar hep yüz elli dişli , Gala· 
ta köprüsünden büyük, İstanbul 

boğazına sığmaz, fakat her za • 
man fındık kabuğuna sığar halde 

idi. Şaşırdım kaldım. Bu nasıl 

memlekettir. Önüme gelene soru -

yorum. Cevap alamıyorum. Siz 

cevap veriniz. 
nı tar. Onu koyunca bardakta ya· 
rım bardak su olur. - Fındık ve bademde (d) var 

Garip tesadüf! .. 
Birden dokuza kadar olan ade· 

di öyle sıralamak lazımdır ki ye -
ku,,u (yüz) olsun. 

tik bakışta çok zor gelen bu me 
sele çok basittir. 
9X8+7+6+5+4+3 

+ 2+1=100 

9999 nasıl çıkar? 

ceviz ve kirazda (d) yoktur. ln • 

~anların da el, yüzü, dişi vardır. 

Galata tarafları köprüden elbette 

büyüktür. İstanbul şehri de elbet 

boğaza sığmaz. Fakat fındık ken

di kabuğuna girer. 

Bundan daha kolay ne olabi • 
lir?. , 
Resimlerinizi gönderiniz 

Kemal Beyin kızı 

Nemide Hanım ka
zandı. Nemide Ha
nıma rey verenle
rin isimlerini ve 
müsabaka tafsilabnı 

lıı. • ..._ ______ ıııııim ____ ... A•ı Birden sekize kadar rakamla • 
rı öyle C"!mediniz ki yekun 9999 
çıksın. Ve bir rakam ikinci defa ya 
zılmasın. Bu da şöyle yapılır. 

Bu Çocuk sayıfası okuyucu -
larını biribirine tanıtmak için 
açlığımız sütunda bütün okuyu· 

cularımızın resimlerini basaca • 
ğız. Bize hemen fotoğraf gön • cumartesi günü 

okuyunuz. 

• 

- Pek yakında 
Hepinizi alakadar edecek çok 

mühim bir müsabaka hazırhyo· 
ruz. 

1234 
8765 

9999 1 deriniz. Ne büyüklükte oluna 
olsun zararı yok. ... __________________ __ 
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Kadınlara Biklm Yumurta fiyatları 
bu sene çok 
düşüktür 

. . 
"akleden - fa. ••• , .. , ( ·~ f "'-

: ......... . 

Derin bir sessizlik içinde, okşa -
yıcı edalarla söylenmiş olan bu 
sözler derhal tesirini gösterdi. Bü
tün kızlar, kalplerinin yolunu bul
muş olan bu güzel müzakereciye, 
müteessir gözlerle bakıyorlardı. 

İçlerinde gözlerini silenler bile 
oldu ve hepsi çalışmağa başladı • 
lar. 

Bununla beraber elden ele bir 
takım kağıtlar dolaşmağa başla • 
mıftı. Bu kağıtlarda şu yazılar 
vardı: 

"Matmazelin sarı saçları ne gü· 
zel! Acaba sahicimi?.,, yahut "el
bisesi iyi biçilmiş. Her halde zevk 
sahibi.,, Bir üçüncü de şu satırlar 
"acaba göğsünde sutiyen var mı?,, 
Ve bu suale şu cevap .,:erilmişti : 
"Bu gece yatakhanede görürüz.,, 

Jan Dark mektebinin yatakha· 
nesinde on altı yatak vardı. On 
beşi talebeler için birisi, müzake · 
reci içindi ve bu yatak ötekiler • 
den bir perdeyle ayrılmıştı. 

llk gece, matmazel Luiz bütün 
talebeler yatmadan evvel soyun · 
madı .. Onların soyunmasını bek -
ledi .. Hatta onlarla arkadaşçasma 
alakadar bile oldu .. Şıklığı seven 
bazı kızların iç çamaşırlarını tak
dir etti. Kimisinin saçlarının gü • 
zelliğine işaret etti. Kimisinin de 
vücutlarının tenasübünden bahset· 
ti. Kızlar derhal onunla S<',mimi 
olmutlardı. Yaramaz Perin daha 
ileri ~iderek: 

- Matmazel, dedi. sizin de vü· 
cudunuz güzel.. Kalçalarınız, gög· 
ıünüz .. Sizden bir şey soracağım .. 
Su ti yen kullanıyor musunuz?. 

Matmazel Luiz'in yanakları kıp 
kırmızı kesildi, kaşlarını hafifçe 
çatarak: 

- Haydi, dedi, yatınız, müdire 
saat dokuzda elektriklerin kapan· 
ması~ emretti .. Matmazel Jenevi· 
yev gibi olunuz, bakınız, o çok · 
tan yattı bile .. Onu kendinize nü· 
mune olarak almalısınız .. 

Filhakika Jeneviyev, yatakha • 
neye gelir gelmez hemencecik so· 
yunmuı ,mahcup hareketlerle ya
tağına girmişti. Halbuki öteki kız· 
lar kendilerini bırakıp yavaş ya • 
vat soyunuyorlardı .• 

Matmazelin bu sözlerine, kız · 
lardan Flora müstehzi bir sesle 
cevap verdi: 

- O! ... dedi, Jeneviyev adeta 
Meryem annedir! 

Miizakereci döndü, sordu: 
- f4e demek istiyorsunuz, söy

leyiniz. 
Flora şaıırdı. Kekeliye kekeli· 

ye anlattı: 

- Şey .. Jeneviyev doğrusu mü
balağa ediyor .. Hepimiz kızız .. 1-
çimizde yabancı yok.. Halbuki, 
Jeneviyevin vücudunun bir köşc~i 
görünse, kıpkırmızı kesilir .. 

Etraftan gelen kısık kısık gü • 
lütmcler Floraya cesaret vermiş • 
ti. D~vam etti: 

- Sonra kendisine şöyle bir 
parça hafif bir şey söylemiye kal· 
kışsak, hem de kendiliğimizden 
d~ğil, edebiyat ve tarih dersinde 
okuduğumuz şeylerden mesela Ge· 
orges Land ile Alfred de Muıset· 
nin aşklarından bahsetsek, kızar, 
yorganı batına çeker .. 

Jeneviyev, sarıtın başı yastık· 
t<\, gözlerini kapamı!, sanki olanı 
biteni dinlemiyordu. Uyuyor muy 
d.1?. Belli değil. 

Şimdi kızlar, Matmazel Luizin 
ne SÖf.Iİyeceğini merak ediyorlar· 

dı. Matmazel Luiz, bir müddet dü· 
şündü, sonra: 

-Tekrar ediyorum, dedi, Mat· 
mazel Jeneviyevi kendinize nü • 
mune olarak almalısınız .. 

Ve kızları şaıırmıf bir vaziyet· 
te bırakarak kendi yatağına. doğru 
ilerledi ve ilave etti: 

- Şimdi de hepiniz yatınız ha· 
kalım. 

Yeni müzakereci, Jeneviyeve 
karşı oldukça büyük bir alaka gös· 
teriyordu. Bu kızcağızın hem a • 
nası, hem babası ölmüt§Ü. Vasisi 
olan Papazyan efendi, Amerikad~ 
oturuyordu, ve kızı hiç görmüyor· 
du. J eneviyev hiç izinli çıkmaz, 
scnebafı, tatil ve paıkalya ·gün • 
)erini hep mektepte geçirirdi. Je • 
neviyev yalnız batına oturur kal • 
kardı. Samimi hiç arkadafı yoktu, 
ve o, bu yalnızlıktan sıkılmazdı. 
Arasıra arkadaıları onun kendi 
kendine tebessüm ettiğini görür · 
ler ve sorarlardı: 

de. 

- Ne gülüyorsun kız?. 
O daima §Öyle cevap verirdi: 
- Hiç! .. Aklıma bir şey geldi 

Matmazel Luizin ona kartı ala· 
ka göstermesine sebep onun bubi· 
kes ve masum halleri mi, nahif ve 
sarııın güzelliği mi, yoksa, bir me· 
liikeye benziyen saffeti miydi? 
Her ne olursa ohun, on günC:iür i· 
se baılamı§ olan müzakereci, Je • 
ncviyevin derslerile ve kendiıile 

fazla alakadar oluyordu. öteki 
kızlar bu alakayı önecleri kıskan· 
mı§lardı. Fakat Luiz onlara karşı 
da o kadar dostça muamele ediyo! 
du ki, nihayet buna alıştılar v~ 

seslerini çıkarmadılar. 
(Devamı var) 

Yumurta piyasası bir kaç gün· 
denberi gene düşmeğe ba§lamış· 
tır. 

Paskalyanın yaklaıması müna· 
sebetile her sene Fransa, İspanya 
ve ltalyaya fazla yumurta satıldı· 
ğı için bu mevsimde fiat yükse1i::· 
ken bu sene düımesi alakadarları 
çok dü§ündürmektedir. 

Bilhassa tam yumurta ihraç mev 
ıiminde fiatlerin düşmesinin en 

büyük sebebi alıcının ve ihracatın 
az olmasıdır. Geçen haftaya kadar 
piyasada 18 liraya satılan yumur· 
talar dün 16 liraya satılmıştır. 

Çekoslovakya - Almanya 
Gelen haberlere göre Çekoslo· 

vakya ile Almanya arasında iktı· 
sadi bir birlik yapmak için Prag' 
ta müzakere ba,Iamıştır. 

Zeytin ve zeytin yağcıltğı 

tehlikede 

Yunanistan Hükumeti bu sene 
zeytin ve zeytinyağı istihsaline faz 
la ehemmiyet vermiş ve çalışma
sında da muvaffak olmu§tur. 

Tutulan istatistiklere göre geçen 
senelere kadar vasati 7 bin ton 

zeytinyağı ihraç eden Yunanistan 

932 de bu miktarı 27 bin tona çı· 
karmıştır. 

Bu miktar Türk zeytinyağcılığı· 
na ka111 büyük bir tehlike oldu· 

ğundan alakadarlar tetkikata baş· 
lamıtlardır. 

Birisini yaralıyan adaı:n 
Tophanede iki kişiyi öldürmek 

kaatile rovelverle yaralamaktan 
suçlu Zaronun muhakemesine dün 

=---:=-=-=~==========~~~' 
Bir lspanyol pren•i dUn lıtanbul Ağrrceza mahkemesinde 

şehrimize geldi devam olunmuftur. 

Şehrimize geleceğini haber ver • Davacılar, dünkü muhakemede 
diğimiz Prens Pio de Falco, dük davalarından vazgeçtiklerini bil· 
de Nonchatel, grand d'Espange, dirmi,ler, suçlu vekili kefaletle 
don Alphonse Y. Gardera, marki serbest bırakma isteğinde bulun· 
de Castel Rodrigo dün Aquilea muı, bu iıtek sözler birlikte olmı· 
vapurile gelmittir. yarak reddedilmiftİr. 

Geçenlerde ltalya hanedanın • Muhakeme, bir cihetin sorulma· 
dan bir prensesle evlenmiş olan sına kalmıftır. 
prens Pio de Falco §İmdi balayı se --------------
yahati yapmaktadır. Burada, Pera 
palas otelinde, dört gün kaldıktan 
sonra Yunan is tana gidecektir. Zev 
cesi cihetinden İtalyan banedani • 
le alakadar bulunan prens aslen 
lspanyoldur ve sakıt İspanya kral 
hanedanına mensuptur. 

Şark şimendiferleri 
umumi toplanhsı 
Şark şimendiferleri umumi 

heyeti dün öğleden sonra senelik 
toplantısını yapmıştır. 

Toplantıda hükumet namına da 
komiser Nuri Bey hazır bulunmuş
tur. 

Şirketin bir senelik umumi çalış· 
ma raporu okunmuş ve kabul edil· 
miştir. 

Buna göre şirketin 932 senesin· 
deki umu.m haaılatı 2.013.946 lira· 
dır. Bu yekun geçen seneye göre 
çok azdır. 

Yolcu miktarı da 932 senesinde 
3.201.489 kiJidir. Bu miktar da ge· 
çen seneye göre azalmıştır. 

Birer kiloluk posta paketleri 

PoGta ve telgraf idaresi yetil eti
ketlerle gelen birer kiloluk paket· 
lerin ithalini menetmittir. Bu ka· 
rar dün posta ve telgraf ittihadı 
merkezine bildirilmiştir. 

htanbul 3 cil tem :'\lemurluğundnn : 

Tamamına 3200 lira kıymet takdir edilen 

12-14 numara ile mUrnkkam Yenlbahc;edo ar

pa. emini mnhallesindc Köprübaşı caddesinde 

dUkktını hıl.vl bir ba p hanın Uçt c ik i hissesi ile 

gene tamammo. 1380 lira kıymet takdir edi· 

J en Keçcellcrde Karabaş mahallesinin Yeni· 

bahçe caddesinde 8· 10-12 No. ile ahırı ınUşte· 

mU bir bap hanenin nısıf hisseleri açık a rt • 

lırmıı.ya vazedllmiıı olup 29·3·933te şnrlnnme

sl divanhaneye asılarak 20-4-!133 ta rihine mU

sndif P er§-Ombe gUnU saat 14-16 ya k adar ts
tnnbul UçUncU icra dairesinde ikinci ac;ık art 

tırrnıı sureUle satılacaktır. Arttırmaya işti

rak yU:r.dc yedi buçuk t eminat akçesi alınır. 

Bir inci nrttırmnsındn 8-10·12 numaralı nı • 

sıt hlsc)i sıö lira \'C diğer 12-14 No.lu 3.2 

hisseye ııltıytız lira ya talip zuhur etmiş bu 

kere en çok nrttırnnın Ustünı.lc bırakılnc:ılc • 

tır. ı.tUteraklm vergileri ile Belediye res im • 

teri \'nkıf lcaresl milşterlye aittir. hıı.klan t a

pu slcillerlle sabıt olınıyan ipotekli nl nc:ıklı • 

Jıır ile dl~cr nlfıkatJ :ı.ranın ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu hnlttarını ve hususile fnlz ı:e 

ınasnrlfc dair olan iddialarını ilAn tnrihlndcn 

itiba ren 20 g Un içinde evrakı mUsplt elerile 

blldlrmelerl lft.zımdır. Alts.l halde haklan ta~ 

pu stcUlerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin 

payln§tınlmo..sından hariç lmiırlnr. Alal{ada· 

ranm 1425 NoJu icra ve ifl!ıs kanununun ll!l 

cu maddesinin hUkmline tevfikan hareket et

meleri ve daha fazla ma?Qmat almak latryeu 

terin 930·796 dosya No.Iu lle dairemize ınu • 
racaalları mm olunur. 

1 MISYO~E~-LER 1 
Müslümanları nasıl hris
tiyan ettiler ve ediyorlar? 

Muharrirleri t MubltUn Abdurrahman ve Mecdut Salt 

Misyonerler memleketin ~er ta ı derler. ~~kat -~isyonerle~in m~m· 
rafına yayılmı§ müeseselerı ve en leketlerının muıtemleke ııyaıetın
nefis bir surette çıkardrkları mec· de muvaffakıyetlerile alakaları 

mua ve kitaplarile belki göze gö· biricik gayeleri olan Hıriıtiyanlığı 
rün.miyecek kadar yavaı fakat yaymak husuıundadır.,, ı 

çok emin bir surette kendilerine a- Yazının üzerinde tarih yoksa 
lıştırma ameliyesinde mütemadi· da daha evvel tercümesini yaptıiı 
yen ilerlemektedirler. mızın yanındaki "Türkiye" aerlev• 

Missionary Herald'ın te§rinisa· halı yazıda harf inkılabının vuku· 
ni 1925 tarihli sayısının 515 inci 
sayıfaaında mütarekede Türkiye. 
nin Amerikan mandası altına alın 
maaı tasavvurları olduğunu söyle· 
dikten sonra o zaman bile Türki
yenin siyasi olmamakla beraber 
fikri ve terbiyevi Amerikan man· 
dası altında bulunduğu fakat bu 
halin pek az kimseler tarafından 
takdir edilebildiği de ilave edili-
yor. 

Ecnebi tahsil ve terbiye mües 
selerinin bir memleket için ma· 
zarratlarına gelince, hu tahsil bü
tün dünya terbiye alemince müsel 
lem olduğu için üzerinde durmayı 
lüzumsuz görüyoruz. Yalnız 1928 
1929 senesinde İzmir mekteple· 
rinde tetkikte bulunmak üzere 
celbedilen meşhur İsviçreli terbi· 
yeci Adolphe F erriere'in, Ameri
kan fcolejinde verdiği bir konfe· 
ransta Türk talebeye "İzmirde 
böyle bir mektebin bulunduğunu 
duyunca sizleri milletini~den ayı· 
rıyor diye teessüf ettim, fakat son 
ı·a öğrendim ki mektebiniz ırkı 
bir kontrola tabi imiş.,, dediğini 

hatırlatmadan geçemiyeceğiz. 
Misyonerlerin garp devletleri· 

nin emperyalist emellerinde mu· 
vaffak olabilmek için en müessir 
ve faydalı bir vasıta · oldukları 
herkesin malumudur. Ecnebi mec· 
muaların bir çoklarında bunların 
meleketleri için ne büyük feda· 
karlıklar ihtiyar ettikleri deima 
sitayişle zikrolunur. Bu cümleden 
olarak mesela fransızca Lectures 
pour T oun mecmuasının daha 
teşrinisani 1913 sayısında Fransız 
misyonerlerinin Afrikada hayat· 
larını tehlikeye koymak suretile 
"en büyük Fransa" için ne kadar 
cansiparane çalıştıkları hakkında 
uzun bir yazı vardır. Bu ülkeleri 
Fransız ordusundan sonra, birer 
birer her ruha nüfuz etmek sureti· 
le Fransanın isim ve lisanile fet · , 
hetmiye muvaffak olan misyoner· 
lerin unutulmaması ehemmiyetle 
kaydedilerek bu uğurda çektikle· 
ri meşakkatler uzun uzun anlatı· 
lıyor. 

Acaba A.merikan misyonerliği 
böyle bir hizmetten münezzeh mi· 
dir.? Bu suale Bülten namını alan 
mecmuanın 49 uncu sayıfasında· 
ki "Hıristiyan misyonerlerinin bir 
Müslüman müdafaası" serlevhası 
nı taşıyan makaleden yaptığımız 
bazı tercümeler cevap verecektir: 

"Bir kaç ay evvel çok dikkate 
değer ve nadir vukubulan bir ha· 
dise oldu. Bu, Hıristiyan misyo· 
nerliğinin meşhur bir Müslüman 
mu harir ve siyasetçisi tarafından 
val:i olan hakiki bir anlayıf ve mü· 
dnfaası idi. Bu zat §unları söyledi: 

"Müslüman diyarının her hangi 
bir tarafında hıristiyanlık propa· 
gandacıları türese bir çok Müslü· 
manlar "bunlar müstemleke mak· 
sa dile yapılan hilelerdir" diyip ge· 
çiyorlar. Ben daima bu fikre mu· 
halif kalmış ve hala da muhalifim. 
Avrupa Hükumetleri misyonerle· 
re muhtelif tarzbrda yardım e· 

undan iki ıene sonraki hadiselerin 
anlatıldığı hitıralardadır. 

T eırinievvel 1925 tarihli Mi11i· 
onary Herald'ın 492 inci sayıfa· 

smda şöyle bir yazı vardır: 

''Amerikanın lıtanbul umumi 
konsolosu Mr. Ravnodal, New Ne· 

f 

ar East mecmuasının temmuz sa· 
yısında Dr. W. W. Peet hakkında 
yazmış olduğu çok ıitayiıkir bir 
yazıda "Fransızlarda bir vatandat 
memleketine pek mühim bir hiz· 
mette bulunursa parlamentoları 

vasıtaaile "il a bien merite de la 
patrie,, ıözleriletamnmuına karar 
verirler. • Dr. Peet itte böyle bir 
takdire layıktır. Kendiıi hariçte 
vatanına hakikaten çok iyi hizmet 
etmit bir zattır. Memlekete dön· 
düğünde ister Müttehit Hükumet· 
ler senatosunda aza olıun, ister 
olmasın ayni suretle çalıtacaim· 
dan eminim.,, diyor. 

Demek ki bir Amerikan miıyo• 
neri hıristiyanlıktan gayri husuı• 
larda da vatanına hizmet edebili· 
yormuş, ve bu hizmeti o kadar yük 
sek imiş ki Amerika HükUmetleri· 
nin resmt 1>'r nıcmuna tarafından 

memleketi için çok büyük ve tak· 
dire §ayan olarak tavsif ediliyor• 
muş .• Bir misyoner mecmuasında 
yazılı olmasına rağmen Dr. Peet'in 
misyoner olmadığını farzetmemi· 
ze ne yazık ki bunun gibi daha bir 
çok küçük yazılan ihtiva eden bu 
sütunların "Misyoner tahıiyetleri" 
başlığı altında toplanması mini• 
dir. Bu muhterem misyoner mesai• 
sinde yukarıda bahsi geçen Fma• 
sız misyonerlerine ne kadar çok 
yaklaşıyor? 

(Devamı var)' 

!======================-== 
Mukaddema Bllyük adada Rıhtım eokafm 

da ı No.lu hanede ikamet etmekte iken bl • 

!Ahara Yunanlatana Pireye gidip mahaIU mes 

kOrdald ikametglhı meçhul bulunan mQte • 

vetta Yuaef Jozet Llmblronos Efendi tereke· 

aıne lza.feten oğlu Hristo IAmblronm Efendi 

tııtanbul lklncl icra ..-urlutunaı 

Emelya Hanımın Beyoğlu UçUncU Noterli· 

ğinden resen tanzim kılınmış 11·7·1341 tarih 

ve 7934-366 borç senedine mUııtenlden ıı:lmme

Unlzde alacağı olan (Dört bin eekiz yüs alt

ını§) liranın hululU vade tarihinden lUbaren 

ytlme ıs !alz ve yOzde lO UcreU vekllet ile 

maan ve haciz yolllc tahsili hakkmda alacak

lı mumaileyha ya izafeten ve vekAleten daire-

ye mUracaa ltabulunan vekili avukat JıılllUyadl 

Maldl Ef. tarafından bll\·cklle vAkl talep U

zerinc olbaptakt maddeyi kanunlyeye teVfl • 

kan Uınzlm ve berayi tebliğ tarat'lnıza gön., 

derilen icra t'mrı ikametgAhı hUmnızın 

meçhullyeU hasebile tebliğ ktlmamıyara1' 

lcbllj!'atı muktaziyentn bir ay mUddeUe V9 

ilAncn lt'bllği sureuıe icrası tekarrllr etmıı 

olmasına mebnl tarihı ll!ndan itibaren mUd • 

dcU mezkurc zarfında ve 9331162 00.ya nu • 

marasile icranın geri bırakılmuuıa dalt 

tetkik m c.rcllnden veya mahkemeyi aldeııln • 

den bir karar getlrmedlginiz takdirde ber • 

veçhi t nlep mUddeti mezkQrenln hitamınl 

mUtcnklp cebri icra sureUle devamı muame • 

leye tevessW luluıacağJ malQmunuz olmak ,.. 

olbapt.ald icra emrinlu tebllfl makamın6 

kaim bulunmak llzerc key!lyeL llAAea &,ebltl 
olunur. 
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'fnpun1nq -epuısıs.tl?:>f !Jfl?A!.twa .t!q !">llaq ~lf!paw.ı!Z 
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aq.ıeıı z!q !11 wn.10.A!pauul?Z uag - .A~g W!Ifl!.tql 

• .ııp-epunpfl?q "paıt1w.ı!8 aq.1-eq Z!"l!l!l!A 
aA z!sdaqas,, upaıau!qu31 'pms ::>up!g - s!all 

* ...,. •! ... .. .. 

( .ın:ısnwınq 
W:Ul!"t -ep-e.mq !~~P~3! U!A38 1rı~1qul?:J l!liwsı) 

her nevi t>,daletsi:dığe ve haksı.ılığa kar§ı muhn · 
fa2:a ve himayeyle p~lis ve jandnrmn vasrtasile te· 
mini asayiş olup döı·t sene<lenberi devam eden su· 

iidare yüzünden turzı hazırla ne mehareti siyasiye 
ve ne de kuvve: ar,~{e:riyey)e bu vezaifi siyasiyenin 
ıifası imkan hr...-icindedir. Velhasıl hükumetin ka 
uunuesasiye ve ıncITllc ketir selametine mugayir o· 

lan bu larzı h.:ı~ ekctini ezber cihet muzır ve tehli· 
keli gördüğfünclen ve hükUmctle fırka arasındaki 
ihtilaf dolayı•ile meşru ve meşruti surette icrayı 

ıhükUmet etmesi de gayri knl.ıil olduğunaan tama • 
men akamete mahkum olan mes~imde de, ı.mdnn 
sarfınazıırla istifa ediyorum.,, 

28 eylül 1334 
istifayı Talat Paşanın lstnııbula vfüııl olacağı 

gün verilmek üzere yazmz;tım. F alcat o sırada Bul
gar meselesi :zuhuı· ettiiHnden kendisinin rica ve ıs· 
rarı üzerine bu istifanameyi üç gün tehir ettim. Üç 
gün sonra da kısa bir şey yazıp verdim. 

Huzuru ı;amii hazreti sadaretpenahiye; 
Maruzu çakeri kemincleridir. 
(Berlin) den avdet:i saır.ilerinde takdimi niye

tinde olduğum istifonamemi Bulgaristan vak'ai a· 
fıiresi münasebetile arzuyu samileri veçhile üç gün 
eylemiştim. Ahval ve şeraiti hazıra dairesinde ifa· 
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ğu gibi ınatbuatm ve mektupların snnsör edilmesi 
muame!ei gayri kanuniyesi de devam etmektedir. 
Her nezaret kendi vazifesile iştigal cdecekk~n; 

harbiye nezareti hala Seyrisefain ve Hicaz askeri 
derniryollar müdüriyeti umumiyeleri vezaifile iş· 
tigal etmekte ve hatta meşrutiyetle idare olunan 
memleketlerin •hiçbirinde göriilmemiş bir tarzda 
bu vezaif; nezı:\ret müsteşarına göı·dürülmekte ve 

hu idarelere n1üteallik kavaninin kendisi hakkın L 

da hiçbir teşebbüs vukubulmamaktadır. Vilayatta 
askerleı· memurini tahkir ve vazifolerine müdahale 
etmekte, salahiyetleri haricinde ipracatı men ve 

dcvairi rcsmiyeyle şunun bunun hanelerini hotbe· 
bot işgal etmek\e devam ediyorlar. Suiiş\imali1' Ö• 

nünü almak: üznre tedabiri seria değil, alelade i· 
fası muktazi tahkikat ve takibat bile tamamen ic· 

ra kılınınaınaktadır. Ve hele ceza edildiği hiç gö· 
rülmemektedir. Kabine efradını müçtemian mes· 
ul edecek mesaili umumiyeden siyaseti hariciye 
her ne kadar heyeti vükelaca müzakere edilmekte 
ise de, ekseriya. müzakerat karara iktiran ettiril
memekte ve heı· halde bu hususta vaziyeti hazırai 
şiyasiyeye vatanın temini istikbaline muvafık yeni 
bir istikamet takip olunmamaktadır. Ordumuzun 
miktarı, vezaifi, J1arekfü:ı harıbiyenin icrası, Alman 
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ayet edileceği, her nezaı·etin kendi vazifesile işti· 
gal edeceği ve hali harp dolayır.ile tedahül eden t.eş 
kilat ve veznif tetkik edilerek bunların hali tabiiye 
irca edileceği, her nezaretin suistmalatımn önünü 

almak üzere tedabiri seriaya tevessül edeceği, ka
bine efradını müçtemian mes'ul eden mesaili umu~ 
miyenin heyeti vükelaca tezekkür ve takarrür e· 
dec:eği icabatı harbiye dolayısile neşrolunan ve hu· 
kukıl efradı tazyik eden kavanini mülkiye ve as • 

keriyenin tetkik edilerek icap edenlerin tadil edi· 
leceği muhaı-rerdi; fakat. iki ayı tecavüz eden 
memuriyetim müddetince maateessüf bu mevacl • 
dm velev birinin olsun, tamamen değil, hatla kıs· 

men bıle tatbık edildiğini görmek müyesser olma·• 
dı. Bu e:;nada vaki olan beyanatı şifahiyeleri de 
henüz 5ahai ta.tbika vazolunamadı. Bunca mevai· 
de ve yeminlere raümen kanunuesasiye ve kava• 

nini mevzuai saireye mugayir ahval eskisi gibi de· 
vam ediyor, heyeti vükelaca bunun önüne geçmek 
için hiçbir karar ve tedbir ittihaz cdihniyor; mü· 
tecasirleri hakkında ceza tertip edildiğine dair de 
bir emare mevcut değildir. 

Kanunu esasiye sarahaten muhalif ve mugayir 
olduğu halde esbabı askeriyeden dolayı ilan edil • 
miş bulunan idarei örfiyeler devam etmekte oldu-
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yı vazıfeye imkan göremediğimden maruz islifı 
nameyi leffen takdime mecbur oldum, olbapta 
mir ve ferman hazreti menlehülemrindir. 

30 eylul 1334 
Ragıp Nişaşibi Bey (Kudüs) - Nezarette kal• 

mamz için sizi ikna etmediler mi?. 

cmail Canbulat Bey - H:;-.yn:·, esasen isti fana• 
memi evvelce okumak için istc:!~bİ halde verme er 

mi~tim; o da: "Üç gün dahn sabret: demişti. Hat• 
ta Cavit Bey de oradaydı. Sonra cuma günü ge! • 

mişti - ki o gece meclisi viike!ô. da vnrdı. Gece 
saat bire kadar kaldık. Talat Paşa sebebi istifamı 
'Sordu, ben de: "Yarın sabah ı:öy!iyecektim1 fakat 
madem ki sordunuz, söyliyeyh:~,, dedim. Hatta Ali 
Münif, Haşim, Nesimi Beylerle Mustafa Şeref Bey 
de ahvali sıhhiyesinden dot"-yı istifa edecekleri 
ızannındayım; bunları gazeteler de yazmışlardı. 
Cumartesi günü sabahleyin sadrazam paşaya git• 
tim ve resmi olarak istifamdan bahsettim ki o va· 
lkit bana: "Üç gün sabret,, demişti; o gün öğleden 
sonra gene konuştuk, .sonra üç gün daha intizar et· 
mek üzere yanından ayrıldım; paşa, bana: "On 
beş gün daha müsaade et,, demişti. Zaten Enver 
ve Cemal Paşalar kabineden çıkarılarak yerlerine 
iyi adamlar ahnsayd.ı fenaltklarm ıslahı iınkimı o-
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!O Mart 1933 

1 ARAP 
Hikayesi 1 

İbni Mahmut 1 
lDüıikü sayımızdan devam ve son] 

Şehirde zulüm büsbütün art • 
mışh. Nefiyler, hapisler çoğalmış· 

tı. idam edilenlerin haddi ve he -
sabı yoktu. Halkın bir kısmı şe -

hirden kaçıyor, mücahitlere karı • 
ııyordu. Müstevli kumandanı bu· 

nun önünü almak için bir plan dü
!ÜDdü, lbni Mahmudu çağırttı. 

lbni Mahmut kendisine ku
mandanın emrini getiren müstevli 
neferile sokağa çıktı. Askeri dai • 
re yakın olduğu için yaya gitmeyi 
tercih etti. Nefer bir iki adım ge -

risinden geliyordu. Otuz kırk a -
dnn atmamışlardı ki, feci bir man

zarayla karşılaıtılar. ihtiyar bir 
bedevi bir müstevli neferinden 

dayak yiyordu. ihtiyar bedevi lb· 
ni Mahmudu görünce ona doğru 

atıldı. Meç darbelerile yarılan ıa
kaklarından sızan kanları elile 

aildi, ani bir hareketle t bni Mah -
mudun dudaklarına sürdü. 

- Kardeşlerinin akan kanını 
ıeyretmek kafi gelmez, dedi. On
ların tadına da bcık. 

lbni Mahmut koltuklarını ka 
harta kabarta vak'a mahallinden 
uzaklaıan mütecaviz neferin arka

sından bir müddet baktı, sonra 
ihtiyara döndü. Fakat bir söz 

söylemedi. Tuhaf bir hal
de yürüdü. Askeri binadan içeri 

girc.'i, kumandanın karşısına çık · 
tı. Kumandan: 

- HükUmetlen emir aldık, ele
di. Bir mahkeme yapacağız, bu 

mahkeme muhtelit olacak. Yerli • 
lerden biri de mahkemede aza 

sıfatile bulunacak. Davalara tam 
bir adaletle bakılacak. 

Kumandan bu suretle verilen 
idam, nefiy ve hapis kararlarına 

halkın itiraz edemiyeceğini dü§ün 
müıtü. Zaten mahkemede azanın 

bir kıymeti olamazdı, fak at halk 
mükemmelen aldatılırdı. Bunun i

çin de lbni Mahmut hiçilmi§ bir 
kaftandı. Hem halk üzerinde mü-

him bir nüfuzu vardı, hem de kı
zını seviyordu. Kumandanın söz· 
lerint1.en dı§arı çıkmasına imkan 
yoktu. 

- Azanın aylığı yüz altındır, 
dedi. 

lbni Mahmuda yaklaştı, vücu
du dikletmitti. Mühim bir §ey 

söylüyormuf gibi keskin bir tavır· 
ia: 

- hükumetim, hu mahkemeye 
sizin aza olmanızı emrediyor, de· 
di, sizi tayin etmişler. 

lbni Mahmut sarsıldı. Kendisi. 

ne çölün kaplanı dedikleri zama~. 
ki ifade gözlerine doldu. 

- Ben yapamam .. 

- Yaparsınız, kolaydır. 

- Yapamam ben. 

O, bu kadarına tahammül ede
mezdi. iti anladı. Karde§lerinin 
ölümünde kendi imzasının bulun -

maıını da istiyorlardı. Başını şid· 
detle salladı: 

- Ben dalkavuk değilim, de -
eli. 

kiralık 

Ve seri bir hareketle kumanda
na arkasını döndü, çıktı. Sof ada 

kumandanın kızıyla karşılaştı. 

Nelli, her §eyi işitmişti: 

- Beni sev miyo~ muıun ! 
lbni Mahmut acı acı güldü, yo· 

lunu kesmek istiyen Nelliyi itti ve 
yürüdü. 

Altındaki halis arap kısrağı 

çölün kumları üstünde koşmağa 

başladığı vakit kendisinin tevkifi 

için emir verilmişti. Müstevli as • 
kerleri, onun ufuklarda bir martı 

gibi uçan beyaz, ipekli maılahının 
yenlerini görebildiler. 

Bir gece kısa bir muharebe ol
du. Mücahitler şehri dört tarafın
aan ansızın kuşatmışlardı. yerli 
halk silô.hlanmıf, müstevlilere şeh 

rin içersinde hücum ediyordu. 
Müdafaa imkanı yoktu. Kuman -

da:ı henüz yatağından kalkmadan 
mücahitler şehre, yerli halk kapı -

ları k:rarak kumandanın evine 
girdiler. Müstevli neferleri sokak • 

lRra serilmiş yatıyorlardı. Kiminin 
kafas! koparılmış, kiminin vücu 

du parçalanmıştı. Silah sesl~ri ,;.. 
ra:ıında evlerin pencerelerinden u· 

zanan kadın ve çocuk hatları, 

mücahitlerin en önünde dolu diz • 

gin beygirini süren lbni Mahmu· 
da bağrıyordu. 

- Yaşa lhni Mahmut, kurtul • 
rluk. 

- Yaşasın lbni Mahmut!.. 

·- Yaşasın lbni Mahmut!.. 

lbni Mahmut kumandanın 
evinin önüne geldiği vakit İf işten 
geçmişti. Evin içersinden feryat 
lar yükseliyor, silah sesleri duyu
luyordu. lbni Mahmut bunu tah -
min edememişti. Gözlerini göğe 

ka!clırdı. Çölün bir tabla kadar bü 
yük ayına baktı. 

- Yaşasın lbni Mahmut!.. 

Nelli ile öpüştükleri akşamı 
hatırladı. Kısrağının üz"engilerine 
daha kuvvetle bastı. Düşecekti. 
Çüni<c bir elile böğründe saplı bir 
meçi tutuyordu. Evet yaralanmış· 
tr. Fakat ölmeden evvel sevgilisi· 
ni kur~armak istiyordu. Bir taraf
tan kimse bu f adanın farkında 
değildi, mütemadiyen: 

- Yaşasın lbni Mahmut, diye 
bağırıyorlardı. 

Kumandanın evinin pencere 
sinden pat diye yere bir şey düş
tü. 

Yaşasın lbni Mahmut! ! 

lLni Mahmut o sarı saçlı, can· 
sız: vücuda baktı. Beyaz ipekll 
mailahının sol tarafına ani bir ha
reketle meçi çekti .. Kısrağın diz ~ 
ginleri elinden kurtuldu. Başı ev
vela öne, sonra vücuduyla beraber 

geriye düştü. Demindenberi silah 
seslerinden ürken kurak, süratle 
koşnuya başladı. lbni Mahmudun 

ayakları özengilere takılı kalmış 
tı. Cansız, sevdalı başı kurtardığı, 

istiklaline kavuşturduğu ıehrin 
taş!aı ına çarpa çarpa parçalanı -

yorc!u. Her tarafta nsesler yükse -
liyordu. 

- Yaşasın İbni Maahmuuut ! ! 

o alar 
Orhan Bey hanında ki
ralık <>dalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

môracaat edebilirler 

VAKiT 

Bc~oğln 3 eU Sulh Hut..""Uk hfıklmllflnden: 

l - Zehra H .; Halil, İbrahim, Mustafa, Ke 

mal Efendilerle Fatma Naciye ve Rahime H. 

larm mutasarrıf oldukları Boyoğlunda Par -

mnkkapı Şl§li sokağında 24 No. lu klrgir bir 

bap hanenin tamamı guyuun izalesi zımnın· 

d:ı nçık arttırmaya vazedildiğlnden 30·4·933 

tarihine mUsadlf pazar gUnU snat 15 - 16 ya 

kadar Beyoğlu Sulh mahkemesinde bllmU • 

zayede satılacaktır . .Arttırma bedeli kıymeU 

muhammeneı;inl bulursa o gUn ihale edilecek· 

tir. Bulmadığı takdirde en son arttıranm 

teahhUdil baki kalmak sureWc lklnd arttır-

ma 15 inci gUnUne tesadüf eden 15·5·933 pa

znrtesl gUnU sııat 15 ten 16 yn kadar icra o

lunacak ve en çok arttrranm ü.stUnde bıra -

kılacaktır .Bundan başka llAnııt yapılmıya • 

caktır. 2 - Mez.kllr hanenin kıymetl muham

mencsl 8640 liradır. Kapıdan glrlldlkte mer-

mer taılık ve sokak üzerinde bir orta kuyu 

mı.mıcı mU§temll mutbak ve arkasında aydnı

lık mahalll \·e önündeki odanın altında bod • 

rum ahşap merdiven llo birinci kata çıkıl -

dıkta lkl oda bir bUyUk sofa bir heltı. lkind 

katta karııılıkh füi oda bir .sofa Uçllncil kat· 

ta cephede ikl od:ı ve arkada bir oda bir ho • 

11\ dördUncU katta cephede biri bUyUk diğeri 

kUçUk oda taraça ve arkada kUçük bir oda. 

ve ü.stUıide merdivenle çıkılan çatı altından 

ibarettir. 3 - Tarihi ihaleye kadarki vergi 

vakıf lcarcsl bc:lcdiyc resmi, tellA.Uye hlııse -

dara altur. 4 - Arttırmaya l§tirak edecekler 

kıymeti muhammcnenln % 7 buçuğu nlııpc -

tinde teminat akçesi veya mllll bir bankanın 

teminat mektubu getirmeleri garttır. 5 - Art 

tırma bedeli tarihi ihaleden be§ gün zarfmda 

mahkeme kCLSuına tediye edilecektir. Akai 

takdirde ihale fc.sh ,.c farkı ffat zarar ve zi. 

yan ve mrusarm saire bilA hUkUm kendialn • 

den taluıll edilecektir. 6 - 2004 numaralı le-

rn ve ltlAs kanununun 26 mcı maddesine tev· 

flkan mezkQr gayri menkul üzerindekilpotek 

sahibi aıacnklılnr ile hakları tapu sfclll ile 

ııablt olınıyan aıacaklılıır ve her hang-1 bir hak 

iddia edenler tarihi ilA.ndan itibaren 20 gün 

zarfında evrakı mUspltelerlle birlikte oatı§ 

memuruna müracaat etmelidir. Aksi takdir· 

de hakları tapu sicllfle sabit olmıyanlar sa • 

tış bedelinin paylqmamıdan hariç kalırlar. 

7 - Şartname mahkeme divanhanesinde her

ke.sin görebileceği bir yerde asılmı§tır. Fnz
la WsilA.t almak lstlycnlerln 933-8 numara ne 

Beyoğlu sulh :mahkemesi baş kitabete rnUra-

eaaUnn ilA.n olunur. 

PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
FABRiKASI 

İLK TÜRK MEV ADDI TIBBIYE 
VE ITRIY AT F ABRlKASJ 

BASLICA 110.ST AJI ZAR ATI, 
""- ,..... o... ..,.... 
8rl)'utla Pır1n K.1..,.&lar 
T .. aı.t PoJ:alan c....ı.. V S. V. L 

EC11tbl Mcukalrırını!an. Çok Dalıa Uau N~f-lç• 
Pık Daha Mıilmnme/Jir 

lstanbııl üçUncU kra mcmurluğundıın: 

Paraya çc\Tilmeslne karar \·erilen ma • 

yiat tatbik aleti terazi, torpil, farnuz, Jdp 

cihazı tvilcudu beşer) baro metre, Uç do • 

lap. ufak terazi, yemek muıdelyelerl, tahta 

masalar. kırk adet beyaz demir ve tel ııom • 

yalı kııryola, kırk adet komodin \"e sn.lre 

3/ 4/ 933 tnrihlne mllsadlf pazartesi gtlnU 

anat lO 11! 11 de DUyunu umtımlyc binası 

civarında CUmhurlyet matbaası sokaıtında 

tnkılAp liııestnde birinci açık arttırma sure -

tlle satılacıığtnd:ın istiyenlerin muayyen olan 

vakitte mahallinde hazır bulunacak memu • 

runR mUracnatları illn olunur. 

tııtaııbul üçüncü icra m<'murluj;'uııdan: 

Mnhçuz ve paraya çevrilmesine karar 

vcriien Zaıs markalı mlkraskop, trrazl, 

muhalllyetul hava, telefon, telgraf aleti, pil, 

·verllen Zalıı markalı mikroskop, terazi, 

nepe, koltuk, dolap ve sair eşya 4/ 4/ 933 

salı gUnU saat 10 ili\ 11 de birinci açık art • 

urma suretile Düyunu umumiye binası el • 

\'annd:ı cumhuriyet matbaası srrruımda 1n -

kılAp llııeslndc satılacağından iııtlyenlerln 

muayyen olan vakitte mahallinde hazır bu -

lunacak memuruna mUracaaUarı llAn 

olunur. 

Sayıfa: 11 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilinlan 

Mahalle ve mevkii Sokağı 

Babıili Nallımesçit Cağaloğlu 

No. sı Cinsi 

8 
23-6 
7 

Hane 

Müddeti 
icarı 

Bir sene 
,, ,, ,, 
" Lala hayrettin Beşirağa 

" " 
Tomrukağa 7 

,, 
Hacı Beşir 

ağa tekkesi 
Mihrişah Sul-

" 
" 

il 

tan mektep mahalli 
Babçekapıda Çelebi ~ultanhamamı 2-37 Dükkan ve fevkin· ,. 
oğlu Allettin de oda 

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

,. Rüstempaşa Papazoğlu 22 Mağaza 
Mahmut paşada Hacı Riza paşa 258· 104Dükkin 
köçek yokuşunda 

Mahmutpaşada Sul- Sultan oda· 3 
tan odaları ları 
Mabmulpaşa H.köçek Camialtmda 42-13 

" ,, 
,, 

" 
" " 
" ,, 
" " ,, 

" 

,, 

" ,, 
" 
" ,, 

Kürkçü ban 
ikinci kat 

40·17 
19 
21 
24·4 
39-23 
24 6 
26 

,, 

" 
" 
. 

" 
" 
" Oda 

ve han 

" 
Mabmulpaşada 

" 
Kürkçü hanında odabaşıbğın DJ!ıf 
hissesi ve aralık meydan mahalli 
Sultanmektebi 5 Hane 
Sultanodaları 22-24Dlikkin 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
,, 
" 
tt 

" 
" 
" ,, 

" 

" 
" 

" " 
1 Sultanbanında oda ,, 

ve odabaıılık 

Mahmutpaıada Dayehatun Tarakçılarda Münbedim cami ,, 
avlusundaodavebela 

" 
Yeniban 35.39 Dü!<kln 

" 
" " 
" 

,, " 
33.37 

Medrese 35 
ittisalinde 

,, ,, 

Çakmakçılarda V'aldeban 
birinci kemerde 

7-9 Hamam 
ittisalinde 

9 

Çakmakçılarda Valde hanında 
,, Büyük yeni handa 

•• 
" 

" 

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

Uzunçarşıda Yavaşçaşabin Mk. 
,, Beızazcedit 

" " ., Saman Viran1evvel 
Dökmeciler 

" " " ,, Bezıazcedit 
,. Yavaşçaşabin Mk. 

Ey6psultanda camiikebir iskele 

13 
20 
31 

32-33 
• 

93 

18 
296 126 
127·198 

39 

32 
111-112 

26 
21-18 

" Kasımçavuş Eskiyeni 46 
Camiikebir Hafaflar 1 

Sütlücede Mabmutağa iskele 45 
Eyüpsultan Camiikebir Hafaflarda 1 

" 
" 

Depo 

Oda 

" 
" 
" 
" 

" 
Hane 
Dükkan 

" 

" 

" 
" 

Oda 
Dük kin 

" 

" 
" 

,. 

" 
il 

', 
" 
,, 

,, 
" 
" ,, 

,, 
,. 

Kahvehane arka- ,, 
~undaki ardiye vearsa 

Kayıkhane " 
Fevkinde oda- 3 sene 
lan müştemil dükkan 

Çakmakçılarda Valde Ortakapı 6,37,65, Beş oda 1• 

hanında tabtanis.nde 59,60,60,61 

Balada mevkilerile cins'eri yazılı olan vakıf emlak hiıalarm· 
daki müddetlerlc kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
ihaleleri N sanın birinci cumartesi günü saat on beşle yapılacak· 
tır. Tutmak iıtiyen!er Çemberlıtaşta Evkaf Müdiriyetindc Akarat 
kalemine gelmeleri. (108 l) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Vesaiti nakliyede kullanılmak Ü4:ere 5000 ilii 8000 kilo ben 

~in aleDi münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 15/4N33 tarihinde 

icra kılmacağandan taliplerin °o 7,5 nisbetinde lem nah muvak

katelcrini hamilen mcıkur tarihte Başmüdiriyette müteşekkil ko· 

m"syona müracaat ey:emeleri. n 320 

Kadıköy Malmüdürlüğünden : 
Kadıköyünde Osmanağa mahal!esinin Eski ki !ıtçı başı yeni 

Kadıaskcr sokağında es'd 9 ve yeni 13 No. lı N1lbant Artin 

ağadan metrfı't hanenin nısıf hissesi açık arttırma suretıle 

9· Nısan· 933 pazar günü saat 14 buçukta Maldairesinde satıla-

cakhr. istiyenlerin o gün müracaatları. (1235) 



IPEKIŞ'in Maroken Birmanları 
ile en ağ1r tuvaletten en hafif spor robu-

~ 

na kadar her türlü ipekli elbise yapılabilir 9 İ 

.. MAROKEN BiRMAN'ların tam 178 muhtelif rengi vardır! 1 
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l~J! ŞiKAGO Sergisine 
.fü tertip ettiği seyahate iştirak ediniz. 

jij 10 Temmuz 20 Ağustos 1933 .... 
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lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup ta· 
mamı (25421 lira kıymeti muhammeneJi Beşiktaşda Abbas ağa 
mahallesincle 'Veli ef. Zade sokağında eski 37 yeni 39 numara. 
JarJa murakkam maa bağçe bir bap hanenin tamamı açık arttır
maya konmuş olup şartna&enin 28 Mart 1933 tarihinden itiba· 
ren dairemizde herkes tarafından görülebileceği ~ibi 8 Mayis l 933 . 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dai
remizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muham· 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23 Mayıs 1933 tarihine 
müsadif Sah günü yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
yapılacak olan arttırmasında gayrımenkul en çok arttuana ihale 
edileceğinden taliplerin muhammen ·kıymetin yilzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektu
bunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf 
icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteri
ye aittir. 2004 numaralı icra ve iflis kanununun (126) mcı mad
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbite
Jerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle 
alakadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket et
meleri ve daha fazla malumat almak isleyenlerin 1932-1967 dos· 
ya numarasile müracaatları ilan olunur. 

Adliye Vekaletinden : 
Mehakim ihtiyacı için (66) kalem evrak ve defter aleni Mü

nakasa usulü ile tabettirilecektir. Hu baptaki şartname ile 'nümu· 
neler Ankarada Vekalet levazım müdürlüğündeve lstanbulda Le
vazım Mümeyyizliğindedir. ihale 3.4.933 pazartesi günü saat 
(15) tedir. 

Taliplerin ihale günü bedeli muhamminin yüzde yedi buçu· 
ğu olan (375) lira teminatı muvakkate ile birlikte mübayaat ko
m isyonuna müracaatları. Şartname ve nümunelerin görülmesi için 
de her gün yukarda yazıla dairelere müracaat olunması ilan 
olunur. (1!00) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde yaptırılacak hu ou :Jat si· 

Jo !arı hakkında alakadar firmaların vekalete gönderecekleri avan 
projeleri için evvelce 20-Mart 933 akşamına kadar verilen müd
det 5-Nisan·933 akşamına kadar uzahlmışhr. Bu müddet zarfın
da projelerin her halde Vekalete gönderilmiş bu!unması icap 
eylediği ve bundan sonra gönderilecek projelerin dikkat nazan-
na alınmıyacağı ilan olunur. (1366) 

"Milli Tasarruf ve Iktısat Cemiyeti" diyor ki: 

''Yurtdaş, Yerli MalJndan Şaşma!'' 
Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu ----
Yerli Mallar Pazarındadır 

Ankara'da 
Çocuksarayı 
caddesinde 

Istanbul'da 
Bah~ekapıda ve Beyoğlunda 

istikl31 caddesinde 

933 senesi Harbiye mektebinden zabit vekili çıkacak efen
dilere eldiven mübaraa edilecektir. Nümunesi ve şeraiti Harbiye 
mektebinde müteşekkil komisyondadır. Talipler görebilirler; Mü· 

nakasa kapalı zarf usulü ile yapılacağmdan iştirak edeceklerin 
l-Nisan-933 cumartesi günü saat 16,30 da 92 lira teminat ak· 
çesi iJe birlikte müracaatları ilan olunur. (1411) 

Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Tekirdağı vilayeti Nafıa dairesince yol inşaatı aa:ıeleyi mükel· 

lef esi için 20 adet çadır satın alınacaktır. 1 

1 - Çadırlar mahruti şekilde olacaktır. 1 

2 - 6 metre kutrunda ve 2 T metre irtifaında bağlama ipleri 
1 

ketenden direii üç metre olup kazıkları da gürgen agacından 
olacaktır. 

3 - Dikişleri çift kat olacaktır. 

4 - Geçmeleri keza gürgenden o!up çadırın etekleri 40 san· 
tim genişliğinde olacaktır. 

5 - Bezi su geçmemek şartile sağlam ve dayanıklı olacaktır. 1 

Vermeğ~ arzu edenler 20-3- ~33 tarihinden 9 . 4. 933 tarihine , 

kadar Tekirdc.ğı Nafıa Başmühendisliğine müracaatları ve ihale 
1 

günü olan 9 4-933 pazar günü de saat . 14 te vilayet daimi en
cümeninde ~ o 7 buçuk nisbetinde pey akçelerini alarak hazır 

bulunmalara ilan olunur. ( 1381) 

Istanbul Barosu Reisliğinden : 
Ruznamede yazılı hususatın müzakeresi için heyeti umumi

ycnin 30 Mut 933 tarihine müsadif Perşembe günü saat 1 S le 
içlimama karar verilmiş olduğundan rüfekanın yevmi ve saati 
mezkür<la Baroya behemehal teşrifleri r ica olunur. 

RUZNAME: 

1 - Mes!ck Mchtcbi mezu:ı!a:a ha!~kında rüfeka tarafından 
ita olml3n lal\r:rin c!c\•arnı müzakeresi. (9 Mart Y33 tarihindeki 
h~ydi umumiye ce!scsinin cicvamıdır.} 

'L - 952 ccnesiae ait bcsabat ı aporunun ve hesap müfettiş
lcrinb ra;>orlarının kıraat ve müzakeresi. 

3 - 933 senesi hesap müfellişlcridin intihabı. 
4 - istifa eden inzibJt heyeti yerine birinci ve ikinci reis1er 

ile azanın intibahı. 

1 

Samsun'da 
Bankalar 

caddesinde 

r I~ 

Doktorlar 
Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu hastahkları 

mütehassısı 
K öprüba§mda EmloöoU Hanında No. 2 

Her gün öğleden sonra 

Diş Tabibi 

Elle Hayoo 
Me11hur Dlo t abibi mUteve!la Davtd Ha· 

yon'un Oğlu cllş tabibi ELlE HAYON 

hastalarını artık Beşiktaşta değll yalnız 

yeni tıı§mdığl P crapalas karşısında Aa

malı Mescit sokağı No. 63 Kam.hJ bam 

3 numaradaki muayenehanesinde kabUl 

etmektedir.Telefon : 41603. Adrese dikkaL 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili bwıtalıklar mUtehaaaım 

Divaoyoıu No. ııs Telefon: 222395 

---------------------· Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muuyenehaoe: OekUdar Allarnatll§ı No. 63 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn nasta kabul edillr. Her oevı C1lş 

rabatsızhğı t edavi olunur. Muayenehane: 

UskUdar Atıcıtıaşı Mektep sokak No. rıo 

-----------------------Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Blr!ocı aıoı! mUtehruısıa 

Uubı!ll (Ankara Caddesi Numara öO) 

ı,tanhul ikinci iti:\:; memurluğundan: 
,\ lüflh :::craccttin heye ııit bulun:ın g:ızj. 

no Je,azımından btife ta~ımı J3-Nisan-93: 
perşembe güniı s:ıat 14 de bap:ılıçarşıda 
sandal bedcsıanınd:ı ~atılacağından Lte
ycnlcrin mahalli mezktirdc h:ızır bulun
m:ıl:ırı il:in olunur. 

- - - - ----- - ~ 

SAIU!!!: MEHMET ASIM 

Um umi Ne§rlyat MtldUrü : FİKRET Aotı. 

VAKiT MATBAASI - lSTANBUL 


