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Bitlerle Yahudiler Harp Ediyorlar 
Cenevrede boğaz

lar meselesi 
(Lozan) muahedesine merbut 

boğazlar mukavelesile beynelmi -
lel bir rejime tabi olan Çanakkale 1 
ve İstanbul boğazları Cenevrede 
silahsızlanma konferansında son 
günlerde mevzuu bahsolmağa 
başlamıştır. Ve meselenin yeni
den ortaya çıkması Türkiyenin te
şebbüsile vukua gelmiştir. Türk 
murahhası Cemal Hüsnü B. Mak· 
donald projesi hakkında hükume 
tin noktai nazarını izah ederken 
boğazlardaki yirmi kilometrelik, 
Ayni zamanda Trakyada Bulgar 
ve Yunan hudutlarındaki otuz ki· 
lometrelik gayri askeri mmtaka 
kaydının kaldırılmasını istemiştir. 

Bu suretle Türkiye boğazlar 
mukavelesinin muayyen bazı mad
delerinin deği~tirilmesi davasm1 
ileriye sürmüş oluyor. 

Cenevre silahsızlanma konfe -
ransmda her memleketin silahla • 
rmı mümkün olduğu kadar azalt· 
mak çareleri arandığı sırada Tür -
kiyenin bir muahede ile gayri as· 
keri bir hale konmuş olan bazı 
mıntakaları tekrar silahlamak ta· 
lehini ortaya atmasını belki bazr 
kimseler anlıyamazlar. Belki de bu 
hareketi mantıksız bulurlar. 

ı.ı~ıbuki mc:~clenin mahiyeti çok 
haklı Ye ç~-ntıJd:clir. Bır ·ru· 

Cenevre silahaızlanma konf Pran . 
smda her memleketin kara, deniz, 
ve hava kuvvetlerini azaltmak i
çin kararlar verilec<"ktil·. Ilu ara • 
da tabii Türkiyenin kara, deniz ve 
hava kuvvetlerine de ilişllec.cktir. 
Muayyen ölçülerle umumi surette 
bir memleketin müdafaa kuvvet 
leri azaltılırken esasen hu ölçüler 
haricinde ola.rnk da.ha evvelden 
bu memleket hakkında konmuş o· 
lan askeri tahdidatı artık idame 
etmek doğru olabilir mi? Boğaz

larda ve Trakya hudutlarındaki 
gayri askeri mmtaka usulünün il
gasını icap ettiren birinci sebep 
hudur. 

F akat bundan başka diğer mü -
him bir sebe? daha vardır ki bu 
da diğer m emleketlerde muahede· 
lerle müesses gayri askeri bir ta.: 
lcım mmtakalarm kaldırılmasına 
teşebbüs edilmesidir. 

Herkes biliyor ki Cenevrede si· 
lahlanmakta beraberlik davasını 
ortaya atmış olan Almanyanın 

noktai nazarı bugün artık prensip 
itibarile hiç bir itiraza uğramıyor. 
Yalnız bu davanın tatbikat saha 
smtla silahsızlanma konferansın -
da şimdiye kadar kabul edilen, 
bundan sonra da kabul edilecek 
olan kararlt\rla telifi yolları aranı-
yor. 

Binaenaleyh, milletler arasın . 
da silahlanmakta beraberlik pren· 
sipine uymıyan bu vaziyet hiç şüp
hesiz diğer memleketlerde de kal
kacaktır. Buarada gerek boğazlar, 
gerek Trakya hudut mmtakasın · 
daki gayri tabii vaziyet te nihayet 
bulnıak lazımdır. Bunun icindir ki 
hükUmet mevzuu bahis d;vayı or
taya atmakla çok isabet etmiştir. 

Mehmet Asım 
• (Devamı ı lncJ .. ,..,...) 

Istanbul Yahudileri de 
Almanlar aleyhine 

beyanname dağıttılar ! 
Almanyada Hitlerin reis oldu

ğu nasyonal - sosyalistlerin Yahu
dilere kar§ı büyük bir mücadele 
açması bütün dünyadaki Yahudi· 
leri ayaklandırmıştır. 

Yahudiler Hitlercilerin çalış -

Hitler Alman 
Yahudilerini 
tehdit ediyor 

malarma karşı koymak için muka- BE~~1N, 30 (A.A.) - Başvekil , nazır· . ı larla gorll§tUğil sırada bugUn de ecnebi 
bıl cephe almışlar ve her tarafta menbalardan ve bilhassa Londra ve N ew-

birlikler yaparak Almanlara hücu- Yorktan Almanya aleyhinde propaganda ve 
b ] l d boykotaj yapılmakta oldu~a dair bir takım 

ma aş amış ar ır. haberler almı§ olduğunu söylemiştir. 
Öğrendiğimize göre merkezi .!\lumallcyh, bUnchm 8-0nra Yahudlll'rln 

Londrada olan Yahudi düşmanlığı t'Cnebl memlek etlerde Alınan)ıı ah.•) bine yap-
.. • makta olduklan propııgıındayıı kartı alrıtıın 

na karşı olanl-.rla mucadele cemı· mlldnfaa tf'dbirlrrlndeıı bahııeylemiş , .e Nıuı-
yeti Yahudileri Almanlara karşı yonnl • soslallıııt fırkası tarafından \ücuda 

·· d J d t d b' b grtlrUen bir halk hareketinin bir takım klm-muca e eye ave e en ır eyan- a<'leri ferdi olarak incitmek ve onlara kartır 

name neşretmiştir. Bunun üzerine şiddet muamelrıııl göst<>rmek tt•hllkf'lerinl 

İstanbulda bulu~3n Y ahudifor de bertaraf etmı oldutunu ve fakat Yahudilerin 

kendi aralarında gizli bir birlik 
yaparak ça_hşmağa başla.m!şlardır. 
Bu çalışmanın ilk tezahürü bu giz
li birlik tarafından bütün Yahudi 
lere llitaben neşredilen bir beyan· 
namedir: . . . 

Bu beyannamede şöyle dc.nil • 
mektedir: 

"YalıuCli ;' Seni öldürmek; · seni 

Alman~ aya karşı yapacaktan bir harbin pek 
olddrtll bir ınırette Almnn Yahudilerini mu
taurnr ed~~tlnl bllmelerl IAzun geldiğini 
söylrml!Jtlr. 

yası kiğıtlarile çoğaltılmıf ve her 
tarafa dağıtılmııtır. 

Dün ak§aın bu hususta müraca· 
at ettiğiıniz resmi makamlardan 
şu izahat verilmittir: 

- Bugün öğleyin böyle bir me
·~~s=e~le olmuıtur. Alman mektebinde 

01'Cuyan MuteTi talebeler biribirle 
rini mektepten çıkarmak için böy· 
le §eyler yazmışlar ve dağıtmış -
lardır. Maamafih mesele hakkın -
da tahkikata devam edilmektedir. 

Almanyada Yahudilerle alıt verif 
edUmemeai için alınan tedbirlerden 

boğmak istiyenlere karşı derhal 
uyan. Bulunduğun müesseselerde 
yalnız senin paranı çekmek için 
çalışıyorlar. Seni istemiyorlar. Bu 
adamlara büyük milletinin büyül< 
varlığını göster. Bu adamlarla le· 
ması kes. Asil Yahudi haydi ileri.,, 

Dün meçhul adamlar daktilo 
makinelerinde yazmı~ oldukları 

bu beynnamelcri lstanbuldaki bü · 
tün Alman müesseselerile bu mü· 
esaeselerde bulunan Musevilere 
dağıtmışlardır. 

Saat tam birde de Yüksek kal
dırmıla Beyoğlunaa istiklal cad
desindeki bir çok Alman mües:e 
selerine, mekteplere, ticarethane· 
lere varıncıya kadar tevzi etmiş -
lerdir. 

Beyannameler · 
Öğrendiğimize göre daktilo ile 

yazılmış olan bu beyannameler üç 
büyük ince kağıt üzerindeair. 

Bu kağıtlarda· Almanyada yapı
lan son Yahudi dü~manlığm<lan 

bahsedilmekte ve Musevileri Mu 
sevileri sevmiyenlere karşı müca -
dele için te!vik etmektedir. 

Bu beyannameler bütün Alman 
müesseseleri müdürlerine ve ma
ğaza sahiplerine gönderiJ.miştir. 
Küçük kağıt üzerinde olan beyan
nameler ise diğer kısımda yazdı . 
ğımn ,ekilde olup daktiloda kop-

Başvekilimiz 

Pazartesi günü iktısat ve
kilile seyahata çıkacak 

; :KARA, 30 (Hususi) -
Baıvekil ismet Paşa Hazretleri 
Bayramdan evvel Anadoluda ya -
pacaklarr seyahate Pazartesi gü· 
nü baılıyacaklardır. 

ismet Paıa Hazretlerine lktısat 
vekili Celil Bey refakat edecek, 
evvela Çankırıya, oradan da Ereğ
li, Zonguldak havzasına gidilecek
tir. 

DİLİMİZ 
= 20 inci liste = 

A?\"KAR,\, 30 (A.,\.) - Karştlıkları ara
nacak Arapça , .e l'"ar~a kelimelerin 20 nu· 
maralı listeııl şudur: 

1-Vahşet 

2 -Vahamet 
8-Vaki 
(Vukudan) 
4-Vasıta · 
5 -Vebal 
6 - Vecit · 
(Vecitten) 
7-Veda 

8-Velhasıl 

9-. Vesika 
10-Vicdan 
11 -Yadigar 
12 -Yakin 
13-Yani 
14 -Yegan~ 
15-Yeis 

LlııU>lerde çıkan kellwlerden manaları 
blrdrn fazJa olanların bor manası lt"ln &) n 
kıırştlıklar ileri 11ilrüleblllr. 

Karşrlıkları göndf'ren ı.atlarm gönderdik· 
lerl kartdıkl:ırdıın duyulmuş, lşltllmt, olmı

yanları, hangi kaynııklardan aldıklannr gös
&erf™'lerl. 

tBulduğumuz kelimeler ve okuyucula
nmam gönderdiği karoılıklar befinci aayıfa- 1 
mızdadır.J 

lstanbal sporunun teftişi neticesi 
················································································ 

Bir kaç semtte sahalar 
' 

vücuda getirilece~ 
Umumi merkez ikinci reisi Beyazıt meb'usu Halit 

Beyin teftişi hakkındaki beyanab 

--~ 

Beyaut meb'u•o 
Halit Bey 

Kulüpler için bir kaamından latlfade eclllecek olaa 
Beyazıt meydana 

lstanbulda spor faaliyetini tet
kik ve ~ftiş etmiş olan Türkiye 
idman cemiyeti ittifakı umumi 
merkez ikinci reisi Beyazıt me b
usu Halit Bey Ankaraya dönmüş, 
ve muhabiıimize şu beyenatta bu -
Iunmuştur: 

- lıtanbulun ittifakımıza da
hil olan ve ·olmıyan klüplerinden 
bazılarını mıntaka reisi lbrahim 
Kemal Beyle birlikte gezdim. Bü
tün sporcu "ar~adaılarımızın bir 
çok mahrumiyetlere rağmen sükut 

(Devamı ı inci aayıtada) 

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

Kalp 100 lira Avukatlar 
Nasıl tutuldu? 

Bir bankanın veznedan 
işin farkına vardı 

Dünkü toplanhda 
istifa edenler yeniden 

seçildiler 
Piyasaya 100 liralık evrakı 1 s tan• 

nakdiyenin sahtelerinin sürüldü • bul barosun • 
ğünü ve bu hususta borsa komi • da, dün avu • 
serliği ile zabıtaca tahkikata baş • katlar fevka· 
!andığım dün yazmıştık. iade toplanb-

y aptığımız tahkikata göre, pi - larını yap • 
yasaya sahte para sürme işi şöyle mıılardır. 
yapılmıştır. · Toplan• 

Bundan iki gün evvel Roma h saat on 
bankasında veznedar Menahim Blrbıcl rel.a beıte haıla • 
Efendi bir müşterisinin getirdiği Halil Hilmi Bey Mlf, evvela 
paraları ve bu arada dört, beı ta ~ adliye meslek mektebi me~unlan· 
ne yüz liralığı sayarken yüzlük . nın, beş sene hakimlik yaptıktan 
lerden birinin eline daha . kaba so~ra av~kathk edip edemiyecek• 
geldiğini hissetmiş, . dikkatle ba . , lerı mevzuu 

ı b d... .. .. 1. 1 k 1 g ö r ü ı ü l • unca unun ıger uç yuz ıra ı · .. . 
t f kl ld v •• • • .. muş, reıs Ha-
an ar ı o ugunu gormu~tur. . . . , 

V d .. h 1 d'... .. 1. lıl Hılmı Bey, ezne ar şup e en ıgı yuz ıra · . 
l v b" ··dd t d h k'k 'k bu hususta ıgı ır mu e a a tel ı ettı · 
t k d 1 .. d'k bazı izahat en ve ar a aş arına goster ı ten ı • 

vermış-

<Oevarnr • lıır.t •l,fada) tir. Neticede, 

beş sene ha
kimlik yapan 
adliye mes - İkbıcl rehı 
lek mektebi Mekld ~kmet a., 
mezunlarının avukat olabilecek.le· 
ri mütaleasına iştirak olunmuı -
tur. 

Sonra, hesap müfettiılerinin 
raporu okunmuş, ta.söik edilmit, 
hesap nıüf ettişliklerine intihap ya
pılarak, Cevdet Fahri ve Necati 
Beyler seçilmişlerdir. 

Bütün bunlar bitince, istifa e
den birinci ve ikinci reislerle baro 
inzibat meclisi azalarının yerine 
intihap yapılmasına geçilmiıtir. - Kapıcı, acaba Fikri Bey bu

rada mı oturur ? •• 
Reylerin verilip ayrılması on 

sekiz buçuğa kadar ıürmüf, neti· 
pek cede istifa eden birinci reis Halil 

- Buradaydı ama timdi me• 
zarhktaclır ••• 

- Çabuk mu gelJr ? 
- G&mmeye g&t6rd0Jer, 

çabuk d&aeme:ıı; .. mnm • (Devamı ! inci -ylfllda) 



Siyasi icmal ................... .--.... 
Dörtler ittifakı beklerken 

üçler ittifakı emri vaki 
mi oldu? 

~SON HA ERLER 
Avrupanın beynelmilel faali -

yetlerinde silahları bıraıkma işi ya
vat yava! ikinci plana kalacak gi
bi görünüyor. Vaziyetin en mühim 
inki!af cephesi dört devletin Av -
rupa nizamını yeni baştan tetkik 
ve tanzim ebnek, muahedeleri ta· 
dil ederek bey~lmilel siyaset ale
mine tamamen yeni bir manzara 
vermek meselesinde ittifak edip et 
miyecekleri meselesidir. Şimdiki 
halde üçler ittifakı emri vaki sa
yılabi!:r. İngiliz başvekili Makdo
naldın Roma ve Paris ziyaretlerin
den Londraya av.det ettikten sonra 
söylediği sözler bunun delilidir. 
İngiliz baıvekili muahedelerin 
sulh yolile değiştirilmesi fikrinde 
Musolini ile beraber olduğunu te· 
yit etmittir: Ve "dört devletten 
birisi Romada görü§ülen şeyleri 
dütünmeden reddeder, yahut mü" 
zakerelere engeller koyarsa büyük 
meı'uliyetler altına girmiş olur,, 
demittir. İngiliz başvekilinin bu 
.cizlerile tehdit ettiği .devlet Fran
sadır. 

V A K I T' ın Hususi Telgra.f Zarı 

Bu vaziyete göre İngiltere, ltal
ya, Almanya F ransaya ikarşı Av
rupa. niza.mınr, milletler haritasını 
yeni ha,tan değiştirmek maksa
dında birle!miş bulunuyorlar. Şu 
halde Fransamn bu yoldaki tekli
fi reddetmesi bugün olmaaa bile 
yapn için bir harp başlangıcı ola
bilir. 

Bununla lbera'ber muahedelerin 
tadili yalnız .dört devletin karan -
na terkedilecek olursa bunun neti
cesinden de ne çrkacağmı tahmin 
etmek gene m~kün değildir. Ce
nevre silahsızlanma konferansın -
da cereyan eden müzakerelerin a· 
lacaiı İstikametle varacağı karar
lar da dört Cievlet arasında ittifak 
veya ihtilaf vaziyetinin neticesine 
bağlıdır. 

Şimdi hülasa edeli.m: Üçler it
tifakı emri vakidir. Mesele dör -
düncü devletin, yani Fransarun bu 
ittifaka ittirak edip etmiyeceğin -
dedir. 

BUyUk devletler niCjin kü· 
CjUkler aleyhinde ? 

Üç ibüyük devletin arala • 
rında birleter~k dördüncü büyük 
devlet olan Franaayı kendilerile 
hera'ber hareket etmek için icbar 
eder bir vaziyet almalarında siya· 
si sebeplerden ha.ıka iktıu.di bir 
i.mil var:drr. Bu da son zamanlar· 
Cla Avrupa iktısadi ve mali buhra
nına küçük devletlerin sebep ol· 
duiu §e'klinde bir ikanaat hasıl ol
maaıdn:. 

MalOmdur i<i ' umumi harpten 
aonra Avu•turya ve Macaristan 
bütün bütün parçalandığı, bir çok 
~ik devletlere ayrıldığı gibi Le
hiaıtan, Ettonya ve saire gibi diğer 
bir takım yeni devletler yaratıldı. 
Fakat bu devletlerin meydana çık
muı büyük devletlerin zararları • 
na oldu. Zi!'.a ibunlardan her biri 
badi hudutlarmda ayrı ayrı güm
r.iikler yaptı. Yüksek gümrük re
simleri koydu. Beynelmilel ticare
ti müfkülita uğrattı. Siyasi mevcu
mJetlerini muhafaza etmek için 
hi~ muraflı müdafaa teıkilat
luı yapb. Sonra aralarında züm -
•ler tefkil ederek filin veya falan 
d.;.letin Avnıpadaki siyasetine 
yardımcı olmaja bqladı. Bu su
retle de büyik devletlerin silahla-
1'111 antmnalanna sebebiyet veril
di. 

1ıte hunun için ıimdi Avrupa 
Wı.hrutmdan ırkmtıya düıen bazı 
Mt,tıı .devletler sonradan meyda
na selen lriiçük devletlere kar§l 

Çorumda 
Hocaların 

muhakemesi 
ÇORUM, 30 (Hususi) - Ra

mazanda camiden çıkarken pabuç 
Iukta: 

"-Bu ezen değil dans havası, 
ayıp oLmaaaydı sizinle danseder -
dim !,, demek ve cemaati hükumet 
aleyhine harekete getirmeğe te
şebbüs etmekten suçlu Mardinli 52 
yaşlarında Salih oğlu Musanın 
muhakemesi bugün başladı. Şahit
lerin ifadeleri okundu. Maznuna 
ne diyeceği soruldu. Musa şahit • 
}erden Ata Efendinin kendisine 
düşmanlığı olduğu için bu suretle 
şehadet ettiğini söyledi. Diğer şa
hit Şemsi Efendinin hüviyetinin 
Çorum ve Mardin polis dairelerin
den tahkik edilmesini istedi. 

Mahkeme; istinabe ile ifadele· 
ri istenen şahitlerin ifadelerinin 
sür'atle gönderilmesi için alaka -
dar dairelere haber verilmesine, 
Musamn muhakemesinin nisanın 

dördüne, Tunuslu Ha.bip hoca, Er
baalı Osman, Bartınlı F eyzuslah 
ve Hasanın muhakemelerine ait 
tahit ifadelerinin sür'atle gönde -
rilmesi için yerlerine ha.ber veril -
meıine ve bunları muhakemeleri
nin muhtelif günlere bırakılması· 
na karar verdi. 

Vekiller heyeti 
Dün toplanarak acele 

işleri görüştü 
ANKARA, 30 (Husuıi) -

Vekiller heyeti bugün toplandı. 

Bayram tatili yapılacağı için tek
rar toplanılmcıya kadar geri hı • 
ra.'.kılması caiz görülmiyen acele 
İ!leri müzakere etti. 

sinirlenme halleri gösteriyor. Bi
naenaleyh muahedelerin tadili ce
reyanı üzerinde bu vaziyetin de 
ayrıca tesiri oluyor. 

KüCjUk itillf nicjin gömlek 
değiştirdi? 

Hatırlardadır. Bundan bir, bir 
buçuk ay evvel Çekoslovakya, Yu
goslavya, Romanya devletleri 
toplandılar. Aralarında zaten 
mevcut olan ittifakı yeni bir tekle 
koydular. Bu yeni ittifak mucibin
ce küçük itilaf devletleri dahili i · 
dareleri noktasından muhtar ve 
müstakil oluyorlar. Fakat harici 
siyeıetleri itibarile tek bir devlet 
haline geliyorlardı. Bu üç devletin 
ıharici siyasetçe tek bir devlet 
gibi hareket edebilmesi için müş· 
terek bir meclis yaptılar. 

Şimdi küçük itilaf devletleri 
dört ibüyük devletin birle§erek Av
rupa siyasetini idare etmesi proje· 
sinden bahsedilmeğe baılanınca 

hep birden bağırıyorlar: "Biz üç 
•küçük devlet birlettik. Tek ve bü
yük bir devlet olduk. Büyük dev
letler bizi de yanlarına almalıdır,, 
diyorlar. 

Bu davalanmn müdafaasında 
da Fransayı kendilerine yardımc• 

~buluyorlar. Anlaşılan küçük itilaf 
devletleri daha evvelden (dört 
devletin ittifakı) projesini hisset -
mişler, kendilerine de bu projede 
bir yer bulmak için bir birle!me 
p lam kumıu1lar 1 

M. A. 

- --
Bütün dünya ile telef onla 
görüşmemiz kabil olacak 
Posta umum müdürü telefon Ücret

lerinin yakında indirileceğini söylüyor 
ANKARA, 30 (Hususi) -İstan

bul ve Ankaradan bütün Avru
pa merkezlerile telefonla görüşü· 

lebilmesiçin yapılan hazırlıklar ve 
müzakereler hakkında Posta, Tel
graf ve Telefon umum müdürü 
Fahri Beylo görÜ§tÜm. Bana bu 
mesele hakkında· şu izahatı verdi: 

''-Bütün Avrupa hükiimetle· 
rile telefon meselesi için yapılan 
müzakereler, Rusyadan madası 

bitmiştir. Balrkesir üzerinden lz
nıire çekilecek telefon hattının bü
tün malzemesi gelmi~tir. Mayıs

tan itibaren bu hattın yapılmasına 
başlanaacktır. Balıkesire kadar 
uzanacak hattın yapılması Ağus • 
tos nihayetine doğru, Balıkesirden 
İzmire çekilecek hattın da Teşrini 
sani nihayetine doğru bitirilmesi i
çin azami gayret sarfedilecektir. 
Bu hat İzmiri Balıkesire Ankara 
ve lstanbula bağlıyacaktır. Bu su
retle İzmirden Bursa, Eskişehir, 
Yalova ve Edirne ile de görüşmek 
kabil olacaktır. 

Bundan başka, Avrupa hüku -
metlerile cereyan eden müzakere· 
ler bibniş olduğundan Ankara, 
lstanbul, İzmir, Bursa, Edirne ve 

• 

Eskişehirden, Rusyadan maada 
herhangi bir Avrupa şehrile tele· 
fonla görüşülmesi mümkün kılın -
mıştır. Bu saydığım merkezlerden 
başka mühim bazı vilayet merkez· 
lerimiz de telefonla hirihirine 
bağlanacaktır.,, 

Fahri Bey, bir cok şikayetlere 

sebep olan İstanbul telefon ücret 
lerinin fazlalığı hakkında da şun· 
ları söyledi: 

"- İstanbul telefon şirketi ta· 
rifesini İngiliz lirası esasına göre 
tespit etmişti. Pek tabiidir. ki in 
giliz lirasının kıymetten düşmesi 

tarifede tenzilatı icap ettirir. Bu 
hususta ve yapıf~cak tenzilat rak
kamlarla gösteren bir proje hazır
lan.mış, devlet şurasına verilmişti. 

Preje devlet şurasında tetkik e
dilmiş ve vekiller heyetine veril • 
mittir. Bu iş ağlebi ihtimal 15, 20 
gün içinde müspet bir neticeye var 
mış olaacktır. 

Projemizde tespit ettiğimiz esas 
ve rakkamlar hakkında şimdiden 
bir şey söylemeği doğru bulmuyo
rum. Fakat netice İstanbullulara 
bir tebşir mahiyetinde olacaktır.,, 

.. ilhan 

Tül-k<r tayyare yolları 
hakkındaki kanun 

Müdafaa vekaleti emrinde bir umumi 
müdür tarafından idare olunacak 

ANKARA, 30 (Hususi) -
Türk tayyare yolları hakkındaki 
kanun Millet Meclisi Milli Müda
faa Encümeninden çıkmıştır. Ci
heti maliyesi için maliye ve bütçe 
encümenlerinde müzakere oluna • 
caktır. Ondan sonra heyeti umu -
miyeye gidecektir. Kanunun e -
esasları tonlardır: 

Hükumet tayyaresini ve tay -
yarecilerini tamamen kendisi te · 
darik edecek ve kendiıi işletecek -
tir. Bunun için heyeti vekile em -
rinde olmak üzere Seyrisef ain 
gibi bir müdiri umumiye tevdi o -
lunacaktır. Bu teşkilat ta Milli 
Müdafaa Vekaleti emrinde bulu " 
nacaktır. Fakat bu teşkilat as • 
keri değil, sivil mahiyettedir. 
Milli Müdafaa kendi vesaitile, 
f abrikalarile, bu teşkilata karsız 
yardım edecektir. 

Bunun teşkilatı için Ankara ve 
İstanbul ve İstanbul - Bağdat ci· 
hetine gidecek havai yolların tel
siz istasyonları, tayyare istasyon
ları ve bunlara mümasil ihtiyaç · 
ların teessüs ve te~kili masrafı al . 
tı, yedi yüz bin lira tahmin edili -
yor. 

Ayrıca işletme ile tayyarelerin 
yıpranma ücreti, makinist, tay • 
yareci ve benzin ve saire masraf -
!arı için de senede aJh yüz bin 
lira tahmin olunmaktadır. 

E§yadan beher yolcudan ne 

kadar ücreti nakliye alınacağı 
kanunda tayin edilmemiştir. Bu 
cihet ayrıca heyeti vekileden çı -
kacak bir talimatname ile tespit 
olunacaktır. 

Her ne ücretle naklolunursa o -
lunsun, vereceği ücret dahilinde 
beher yolcunun beş bin lira üze • 
rinden sigortası yapılacaktır. 
(Hususi haberlerimizin de· 
vamı 9 uncu sayıfamızda) 
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Avukatlar 
(Birinci aayllııdan devam) 

Hilmi, ikinci reis Mekki Hilanet 
Beylerle inzibat meclisi azasından 
Osman Nuri ve Ömer Faruki Bey· 
lerin tekrar ayni yerlere seçildik -
leri anlaşılmıştır. inzibat meclisin. 
deki diğer sekiz azalığa da Salih 
Zühtü, Cemalettin Fazıl, Hüsnü 
Nuri, Ali Galip, Hamdi Halim, 
Halil Fevzi, Haşım Refet, Rifat 
Ahmet Beyler intihap olunmuşlar
dır. 

intihaptan sonra, toplantı bit -
miştir. 

Yeni kazanç kanununun avu • 
katlara ait kısmının tatbikini ko -
laylaştıracak hazırlık işile, dün 
seçilen heyet, pek yakında me§gul 
olmağa başhyacaktır. 

Yeni baro inzibat meclisi, önü
rnüzdel<i Salı günü ilk toplantısını 
yapacaktır. 

Cenevrede boğaz
lar meselesi 

(Bapnek.....,_11 devam) 

Esasen bugünkü boğazlar mulrave• 
lesi Türkiyenin herhanai muhte· 
mel bir taaruz tehlikeai kutısında 
boğazları silahbyarak kapatmağa 
hakkı olduğunu kabul ediyor. Y aJ. 
mz böyle bir taarruz te1ılikesi 
kalktıktan sonra gene boiazlar • 
daki silahların sökülüp alınmuı 
lazım geliyor. Bu itibarla bojaz • 
lardaki gayri askeri mmtakanm 
kaldınlması sadece Türkiye için 
devamlı bir emniyet farlı vermek 
demektir. Yokta mukavele muci• 
hince boğazlardan ıeçecek ticaret 
ve harp gemileri için en küçük bir 
tehlike teşkil edecek delildir. 

Trakyanın ·Bulgar ve Yunan 
hudutlarındaki gayri ukeıi aun .. 
taka meselesine gelince, burada a• 
lfikadar olanlar da ude Türkler, 
Bulgarlarla Yunanlılardan ibaret• 
tir." Türkiyenin her iki memleket 
ile olan son derecede dostane mü• 
nasebatı nazarı dikkate alınına 

buradaki gayri ukeri mmtakala· 
rın kaldırılmasında da en küçük 
bir mahzur hatıra varit olmamak 
lazım gelir. 

Mehmet Aaım 

Istanbul sporunun 
teftiş neticesi 

(BlrlDel ~ ..._) 

ve intizamla çalqtıklamu gönlüm. 
Klüplerin saha ihtiyaçlarmı alr • 
mek için mrntakaca çalqdmakta· 
dır. Fırkanın yüksek himayesi ve 
vilayet ve belediyenin azami mü • 
zahareti sayesinde yakmcla bir kaç 
semtte F enerbahçeayannda ıa· 
h ... ı ..... ucuda -w-:S.:l..L!l • .--1.&!.-

BC§iktaştaki Çıratan iiftyı ve o 
havalideki klüpler için tam bir 
spor sahası haline getirilmek üze• 
re faaliyete baılanmqtır. Toprak 
tesviyesi yapılmaktadır. lstanbul 
cihetindeki klüpler için de Beya· 
zıt meydanmm bir lmnnndan isti· 
fade düşünülmektedir. Umumi 
merkezce bu huaus için teıebbilta• 
tC\ geçilmiştir. 

Kapah sahalardan yalnız Fa• 
tihteki Türk gücü ile Kumkapr 
klüplerinin vücuda getirmiı olduk 
lan id.man salonlanm ıezdim. 

Sırf müessislerinin tetebbüıile 
vücuda getirilmit olan l>u salonlar· 
daki int1zal'1 tehrik ve takdire ta• 
yandır. Fatih civarında ittifaka 
dahil olmuş klüplerden l>azılan • 
mn spordan ziyade miiAme • 
relerle uğraştıklarını gördüm. Spo 
run faaliyetini ihlal edecek her 
türlü hareketler spor inzıl>atma 
zarardan başka bir teY delildir .. 
Spor maskesi alblMla ldüplerin 
müsamerelerle uğraımaları kat'iy• 
yen caiz deP.ildir. 

Futbol lig maçlanna hararetle 
devam olunmaktadır. Bu tenelri 
çalışma tarzı geçen senelere ılre 
daha ciddi, muntazam, sükGaetli 
olmaktadır. 

Milİetimize yeni ve parlak a• 
foklar acan büyüklerimizin her 
sahada olduğu gibi aporda da İp• 
ret eylemiş oldukları -..lar da• 
bilinde büyük bir imanla hedefe 
varmak gayemizdir. 

Umumi merkezde yeni ne.ll be
denen ve milli heyecan itibarile 
hazırlamak ve Türk aponma dahil 
bulundu~ medeniyet iizmre1i i
çinde yüksek bir mevki temini iç 
çalııılmaktadır. Çok 1aJ1Deti 
olan bu eaasta biltün spor mUnte
siplerinin tamamen benimle l>er• 
her olduklarına eminim. Spercul• 
rımıza muvaffaqetler dilerim. 
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SOHBETLER 

N . ' e tazmınatı .. 
Maarif vekaleti çok isabetli bir 

kanun layihası hıtzırladı. Mektep 
kitaplarının tabı ve tevzii hakkını 
kendi üzerine almak ve tedrisatta 
"tek kitap,, usulünü tatbik etmek 
istiyor. 

Bu layihanın, meclisçe; hiç bir 
tJLdile uğramadan; kabulünü te· 
menni ederken, kitapçılarımızın, 

vekaletin bu isabetli kararı karşı· 
smda • layihayı lehlerine tadil et· 
tirebilmek için . nasıl manasız di· 
lekler ortaya sürdüklerine hayret 
ediyoruz. 

Dün, Babıali caddesinde dük • 
kanları olan altı kitapçının imza· 
larile neşrettikleri bir küçük bro • 
§Ür elime geçti. Bu kitapçığın ismi 
"Tek kitap kanununa dair, mek· 
tep kitapları tabilerinin bazi di
lekleri,, dir. 

Bu altı efendi, bir araya gelmi~
ler. Şifahi, tahriri, tek kit~p aley
hinde propaganda yapıyorlar. Bu 
propagaiı:la, nihayet onların hak 
kı olabilir. Tek kitap hakkın:laki 
)ayihanın aleyhinde neşrettiklşeri 
broşürde tasrih ettikleri maddele
ri, gene kendi aleyhlerine olarak 
zikret.meği haşka bir güne bıraka· 
rak, bu kitapçrkta, göze faz· 
la çarpan bir cümlenin üzerinde 
durmadan geçemiycceğiz. 

Bu k"ta~ı efendiler, çıkardık 
ları on dört t;ahifalrk kitapta, mü· 
temadiyen, durup dinlenmeden, 
çala kalem, harf inkılabından ev· 
vel ve sonra, maarifimize yaptık · 
ları hizmetleri sayıp döküyorlar ve 
harf inlulabile kaybettikleri muaz
znm sermayelerden bahsc·!..lyorlaı· 
ve bu övünme \•e sızlanmaların or· 
tasına . harfleri bi"yülterek ilave 
ediyorlnr ·hükumetten hiç bir tnz-
nımat • l ıJ 

Bütün bu sözleri, bir rica ve ni· 
Yaz şeklinde söyliyen efendiler, 
kitabın sonunda, bu nazik uslubu 
da bir tarafa bırakıyorlar ve hü
kUmetten tazminat istiyorlar. Di · 
yorlar ki: 

"1928 senesinder.beri mütema
diyen listeden çılcarılmaları yüzün 
den satılmalarına bir daha imkan 
ikalnııyan bu kabil kitapların ma· 
arif vekaletince maliyet bedelleri 
verilmek surctile tazmin edilme · 
sini istemek te, biz kitapçıların en 
büyük ve en sarih bir hakkr.'!llız· 
dır..,, 

Senelerdenberi, bu memleketin 
irfanına hizmet ettiklerinden bah
seden bu kitaı>çıların, inkılabın ma 
nasını anlamamış zevat oldukları, 
bu övünmelcrile meydana çıluyor. 
Evvela kendilerine; mektep kitabı 
basmadan ev,·el, inkılap hakkında 
basılan kitapları, halkevlcrinde 
verilen konferansları dinlemeleri • 
ni ve bu inkıl.1ba - hükUmctten hiç 
bir tazminat almadan ve almağı, 
kendileri gibi, akılJarmdan bile 
geçirmeden • hizmet et.miş binler· 
ce yurtdaş hatırlamalarını tavsiye 
ederiz. 

Biz, kitapçılarrmızı, malları bir 
günde yok olan fesçilerden daha 
:ülküsüz görmek istemeyiz. 

inkılap, camiadaki lüzumsuz, 
tufeyli müesseseleri yıkar, atar. 
İnkılabın yıktığı müesseseler, yı • 
kılmağa mahkUm olan müessese· 
lerdir. Medreseler, tekkeler böy • 
le yıkılmış, fes, çarşaf ortadan 
böyle kalkmıştır. 

Halbuki kitapçılık, camiada 
füzuli değil, bilakis faydalı bir iş· 
tir. Kitapçılık, yalnız ve sade mek· 
tep kitabı basmak demek değildir. 
f:ğer kitapçıların hizmeti yalnız 
bu idise, o zaman işin sahaflıktan 
farkı kalmaz. Bize daha çok, pek 

• !..~~~ ... ~'!.~.~~~ • • Sigorta için 
Bına vergısı Köşkü yakmakla 

Üsküdar tramvayları 
···························---·-···················· 
Toplanh 

Darülfünun 
Profesör Malş bu 

günlerde ıslah 
için geliyor 

Yani esaslara göre iki kişi ve bir hanım Bir senelik faaliyet 
alınacak mahkemede ve bilanço tetkiki 

Darülfünunun ıslahı üzerinde 
verdiği raporu tatbike memur edi· 
len Profsör Mal§in yarın ve yarın 
olmadığı takdirde pazar gunu 
~elirimize muvasalatı beklenmek 
tedir. Profesörün mukavelesi bir 
~isandan başladığı için kendisi • 
n:n gelir gelmez çalışmıya başh • 
yacağı tahmin olunmaktadır. Pro • 
fesör için divanın toplandığı sa • 
lon hazırlandırılmıştır. 

Şehrimizin her tarafında yeni 
tahrir muamelesi bitmiıtir. Şimdi 
temyiz suretile itiraz edenlerin 
kağıtları tetkik edilmektedir. 

Bu tetkikat bir ay içinde biter· 
se bina vergisi yeni tahrir esası Ü· 

zerine tahakkuk ve tarhedilecek, 
aksi takdirde yeni esasların tatbi
ki gelecek seneye bırakılarak ver· 
gi cari esas üzerine konulacaktır. 
Şimdiye kadar bina vergisi irat 
matrahı üzerinden ve altın esası· 
na göre almıyordu. Yeni esasa 
göre vergi gayri safi iradın yüzde 
yirmisi çıkarıldıktan sonra kala • 
nın yüzde on ikisi olarak tabak • 
kuk ettirilecel:tir. 

Komisyonlar binalara ait irat · 
ları hakkile tespit için çok itinalı 
çalışmıtlar, mevki, kat, icar, odn 
miktarı gibi muhtelif noktaları 

dikkate almı§lardır. 

Bununla beraber bina sahiple -
rinden mühim bir kısmı takdir e • 
dilen kıymetlere itiraz etmişler • 
dir. 

Yeni esaslar tatbik edildiği va . 
kit, Şişli ve Nişanla~ gibi semtler • 
deki binaların eskisinden daha 
çok vergi verecekleri ve buna mu· 
kabil daha vasat semtlerdeki bi· 
nnlara ait verginin mahsus nis • 
pelte eksileceği t m·n olunmak .. 
tn~ır. 

15 komünist 
Sut;lusunun evrakı 7 inci 

istintak hakiminde 

Bursadan getirilen komünistlik 
tahrikatı suçluları dün dosyalarile 
birlikte müddeiumumilikçe yedin 
ci istintak dairesine verilmi§ler· 
dir. 

Suçluların hepsi on beş kişidir. 
Hepsi de me,•kuftur. 

Şile mekteplerinden talebe 
grupf arı getirilecekler 
Şile mektepleı·inden ayrılacak 

talebe grupları bugünlerde şehri • 
mize getireleceklcr ve kendilerine 
Lıanbulun görülmiyc değer abi • 
deleri ve kısımları gösterilecek • 
tir. 
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çok kitap lazrm. Kitapçılarımız i· 
çin ba§arılacak muazzam işler 
var. Onlar bu faydalı işi başarma· 
ğa baksınlar. Eğer ba§arırlarsa, 
yaşarlar. Eğer başaramıyorlarsa, 
dükkanlarını kapatmak tehlikesi
ne maruzsalar, bu, camiada lü· 
zu.msuz ve tufeyli birer hususi mü· 
essese olduklarını meydana çıka· 
rır. Onlar kapatır, yerlerine bu 
faydalı iti batarabilecek, camia· 
nın ihtiyacına cevap verecek mii • 
esseseler kurulur. 

Çamhcadaki Çifte köşklerini 

sigorta parasına tama ederek 
yaktıkları iddiasile, fırıncı Y akup 
Efendinin hemşiresi Behice Hanı· 
mm ve hem§irezadesi Nazım E· 
fendinin muhakemelerine, dün İs· 
tanbul ağır ceza mahkemesince 
devam edilmiştir. 

iddiaya göre, köşkler, 22,000 
lira sigorta parau için yakılmış 
tır. Muhakemenin tahkikat saf • 
hası bittiğinden, müddeiumumi 
Ka~if Bey, esasa dair mütaleasını 
bildirmiş, yangının Nazım Efen -
di tarafından kasten çıkanldığı 

neticesine varmış, Nazım Efendi • 
nin cezalandırılmasını, Y akup E • 
fendilc Behice Hanımın beraetini 
istemiştir. 

Muh"keme, müdafaa ve karar 
için on he~ Ni"ana bırakılmıştır. 

Dahiliye vekili 
• 

Bir kaç gün kalmak üzere 
şehrimize geldi 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
dün sabahki trenle Ankaradan 
§ehrimize gell!)işlcr, Haydarpa§a 
istasyonunda Vilayet ve E:nniyet 
müdürlüğü erkanile dostları tara· 
fından kar~ılanmı!hr. 

Şükrü Kaya B. bir kaç gün şeh· 
rimizdc kalacak, ~onra hususi ha· 
zı işleri için lzmirc gideceldir. 

Koca Sinan 

345 yıl evvel bugün 
ölmüştü 

Bugün büyük Türk san'atkarı 
koca Sinanın 345 inci yıldönümü· 
dür. 

Bu münasebetle Sinanın Süley· 
maniyedeki kabri başında bir ihti
fal yapılacaktır. 

ihtifale iştirak edecekler tam 
saat 14 te Mimar Sinanın mezarı 

başında bulunacaklardır. Mezar 

başında Halkevi namına Kazım 
Nami Bey söz söyliyecek, Halke • 

vi, Mimarlar Birliği, Güzel San'at· 
lar ekademiısi, Milli Türk Talebe 

Birliği tarafından çelenkler kona· 
caktır. 

Dün lise, orta mektep ve ilk 

mekteplerde muallimler tarafın • 

dan talebeye Mimar Sinan hak -

kında malumat verilmi~tir. 

Dün ~ece radyoda Mimar Ke · 

malettin Bey tarafından bir kon • 

ferans verilmi§tir. 

Üsküdar tramvayları hissedar· 
ları dün şirketin Üsküdardaki 
merkezinde senelik toplantısını 

yapmışlardır. 

Belediye namına toplantıda 

muavin Hamit ve Nuri Beylerle 20 
kadar memur, Nafia komiseri 
Nazım, §İrket mürakihi Ziya Bey· 

ler ve diğer hissedarlar bulun· 
muşlardır. 

Toplantıya Hacı Adil Bey riya· 
set etmif, idare heyetinin bir se· 
nelik faaliyet rapor\I, mÜrakip ra· 

poru, okunmu§, planço tetkik e· 
dilmiştir. 

Tetkikler neticesinde idare he· 
yetinin murahhas aza Necmettin 
Sahir Bey iyi çalıştıkları an • 

laşıldığından kendileri tebrik, 
raporlar ve planço tasdik edilmit • 
lir. 

idare meclisindeki mümessil a· 
:;;alığa Hat:i Adil Bey ipkaen ıe· 

Profesörün işe başlayınca mü • 
derrialerin vaziyetini bir daha göz 
den geçireceği, bundan sonra ic • 
raata geçeceği zannolunmakta • 
dır. Profesör vekaletin müşaviri 
sıfat ile çalışacağından kararları • 
nın vekaletin emrile Darülfünuna 
tebliğ edilmesi ihtimali kuvvetli • 
dir. Bununla beraber,·cezri ka • 
rarlarm, tedrisata halel getirme / 

mesi için ders senesi sonunda ya • 
ni üç dört ay sonra tatbikine baş • 
lanması beklenmektedir. Bu ara • 
da evvelki gün de yazdığımız gi • 
bi Darülfünunun hükmi şahsi· 

yetinin muvakkat bir zaman için 
kaldırılması ihtimali de vardır. 

Hükmi şahsiyet, yeni Türk o· 
toritesine, teşekkülü anında, iade 
edilecektir. 

çilmiş, hattın Kadıköyüne uzatıl· 
ması etrafında hükumetin ve be· 

lediyenin gösterdikleri müzahere-
Bir refikimiz, hu ıslahat dola · te teşekkür edilmiştir. 

yısile müderrislerden bir kısmının 
idare heyetinin raporuna göre, 

maa§ alamamaları ihtimalinden 
şirketin işletme vaziyeti şöyle hu • bahsetmişti. Darülfünun muhitin • 
lasa edilebilir: de bu ihtimali kuvvetli bulanlar 

Yalnız Üsküdar - Kısıklı hat· pek azdır. 
tından ibaret olan ve altı ay yirmi 

üç günden ibaret bulunan ilk faa· 
liyet devresinde yani 1928 yılı i· 

çinde 819,710 yolcu taşındığı hal· 
de 12 ayı ihtiva eden ve ikinci fa· 
aliyet senesi olan 929 da 1378151 
yolcu taşınmıştır. 

Üsküdar - Haydarpaşa ve 
Bağlarbaşı - Karacaahmet hat • 

larının açıldığı 930 yılında, 929 
yılına nispetle o/0 78 nispetinde 
bir f azlahkla 2,463, 766 ve 931 se • 
nesinde 2,447,065 yolcu taımmış • 
tır. Be§inci faaliyet senesi olan 
·932 yılında 2,634,382 yolcu lafın • 
mı ıtır. 

2,10 Metre boylu 

Şehrimizin en uzun 
adamı öldü 

Şehrimizin en uzun boylu ada· 
ı:ıı ölmü§tür. Bu zat bir Alman idi 
ve Beyoğlunda, Sirkecide onu gö· 
renler pek iyi hatırlarlar; herkes· 
ten bir kaç karı§ uzun olan ve yü 
rürkcn bacakları titriyen bu zat 
bir boya müessesesinin müdürüy· 
dü. ismi Lin de Mayer idi. Boyu 

Nuh ve Hüseyin 
Bir çuval mercimek yü

zünden bir çobanın 
öldürülmesi 

Celaliye köyünde, bir çuval 
mercimek çaldığı zannile, çoban 
Mustafayı öldürmekten suçlu ko • 
rucu Nuh ve arkadaşı Hüseyinin 
muhakemelerine, dün İstanbul a 
ğır ceza mahkemesinde devam o • 
lunmu§tur. 

Dünkü muhakemede, suç aleti 
olan iki mavzer gözden geçirilmiş 
ve bazı şahitler dinlenilmiştir. 

Bunlardan Mustafa, kendisinin 
bir kaç silah sesi duyduğunu, he .. 
men pencereye koştuğunu, evin -
den korucu Nuhu gördüğünü an • 
latmıı, "Nuh, uzaktan dur, bırak! 
Diye bağırıyordu. Dışarıya koş • 
tum. Çoban Mustaf anın vurul 
duğunu öğrendim. Kimin vurdu • 
ğunu bilmem,, demiştir. 

Muhakeme, ba,ka bir kaç §ahi • 
din daha dinlenilmesi için, on biı
Mayısa bırakılmıştır. 

tam (2 metre 10) du. [m ın ın ı 
Mösyö Lin de Mayer evvelki 15 Yll 
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Evelki VAKiT 
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gün bir böbrek hastalığı yüzür.- 31 Mart 1918 
den vefat etmiştir. - Yüzde beş faiz ve yüzde bir a· 

Vergi tahsil4tı 

Defterdarlık vergi tahsilatı ü • 
zerinde itina ile mefgul olmakta • 
dır. Sayım vergisi faaliyetine 
Nisanın birinci gününden itibaren 
başlanacaktır. 

mortisnıanlı miktarı gayri muayye,_n 
bir istikrazi dahili akli hakkında dün 
meclise tevdi edilen [{ıyilıai kanuniye 
bugün müzakere edilecektir. Hükumet • inkıla1lm sarstığı te 

mellere değil • inkılaba hizmet e
decek kabiliyeti gösteren yeni a· 
tılmı§ temelleri kuvvetlendirmeğe 
çalı§ır ve ancak onlara yardım e· 
der. 

Kitapçılarımızm, hükUmetten 
hiç bir tazminat almadıklarını 
söyliyerek övünmeleri ne kadar 
füzuli ise, hükumetten tamıinat 
istemeleri de o kadar füzulidir. 

Selamı izzet 

Ayni zamanda dün gece Eyüp • 
te F eneryılmaz klübünde de me " 

raıim yapılmıştır. Merasime ls • 
tiklal marıile batlanmış, Mimar 

Sinan ve Türk san'atı hakkında 

Mimar Kemalettin Bey bir lconfe • 

rans vermiştir. Mimar T elat Bey 
de Koca Sinanın hayatım anlat -
mııtır. 

850 ingiliz seyyahı dUn 
ŞE hrimize geldi 

Dün Orfort vapurile şehrimize 
850 Jngiliz seyyahı gelmiştir. 
Seyyahlar bugün ayni vapurla Yu· 

. nanistana gideceklerdir. 

Mahallelerde ihtiyar heyetleri 
tarahndan birer defter açılacak ve 
hay\ an sahipleri' bu defterlere 
hayvanlarının adedini yazdıra · 
cak~ar ve vergi bu sayılar üzerine 
tarhedilecektir. Hayvan saklı 
:ıanlar veya defterlere yazdırmı · 
yanlar ceza göreceklerdir. 

- iaşe müdiriycti umumiyesindcn 
bildirildiği.ne göre muhalefeti hava 
hasebiyle ekmeklik zalıire celbi teah· 
lıura uğradığından yevmi verilen ek
meğin bir sülüsü tenzille belıer nüfu
sa iki yüz kırk gramdan yani üç kifi· 
ye bir ekmek tevzi l'dilecektir. 

- Parutcn bildirildiğine göre Al

manlann son bombardımanında mcı· 
hur büyük Opera binası lıasara uğra· 
mıştır. 



Sayıfa: 4 

Halı tacirlerinin 
k ""'l t .. 1 ve a e e muracaatı 
Halı tacirleri Rıhtım şirketinin 

antrepo ücretlerini yüzde elti in 
dirmeıi için müracaat etmİ§tİ. 

Rıhtım şirketi antrepo ücretle -
rini fazla. miktarda tenzil edemi -
yeceğini dün lstanbul Ticaret O 
dasına bildirmiştir. 

Halbuki geçen içtimada yüzde 
yirmi bet nispetinde indirmeyi 
kabul eder gibi görünen şirketin 
dün kat'i şekilde yüzde ondan 
fazla tenzilat yapamıyacağını bil -
dirmesi hah tacirlerini çok müte -
essir etmiştir. 

Tacirler iktisat Vekaletine tek
rar müracaat ederek Türk halıla
rının satışına ve maliyet fiatma 
tesir eden bu vaziyetin kaldırıl
masını istiyeceklerdir. 

Ticaret odası tetkik ediyor 
Ticarethanelerle, ticaret mü 

esseselerini~ işe başlamadan ev -
vel Ticaret odalarına müracaat 
etmeleri ve müsaade almaları bas
ka memleketlerde teamül hük
mündeymiş. 

lstanbul Ticaret Odası da bu 
noktayı tetkik etmiye başlamış
br. 

italya tütün çıkarıyor 
ltalyada şimdiye kadar hemen 

hiç tiitün istihsal edilemiyordu. 
Bir kaç senelik çalışma netice

sinde ltalya; memleket dahilinde 
sarfedilen tütünlere tekabül ede
cek kadar tütün istihsal etmiştri. 

Süngercilik işleri 

Süngercilik işlerile mef gul ol -
mak üzere bir şirket kurulacağı 
haber alınmıştır. Şirketi kuran -
lar Ticaret Odasına müracaat e -
derek Odanın fikrini sormuştur. 

Öğrendiğimize göre pazar gü -
nü Ticaret Odasında bir içtima 
yapılarak bu mesele görüıülecek ~ 
tir. 

TUrkiyeye en ~ok mal veren 
Almanya 

BERtlN, 30 (A. A.) - Alman
ya 1932 seneainde de Türkiyeye 
en çok mal veren memleket ol
muıtur. Almanyanın Türkiyeye 
yaptığı ihracat yekunu dört mil
yon marka düşmüşse de Türkiye
nin umum ithalatına nispetle Al
manyanın hissesi yüzde 21 den 
22 ye çıkmı~tır. 

Deniz narp mektebinde 
Heybeliadadaki Deniz Harp 

mektebinde 933 senesi mezunları 
terefine dün müaamere verilmi! 
tir. 

Mtsamereye saat birde istik -
lal marşile başlanmı!, mektep 
müdürü bir kaç söz söylemiş, son -
ra taldbeler tarafından monoloğ • 
lar söylenmiş, Köy hekimi, Bir 
-damla yaş, Meraki piyeslerden bi
rer perdesi temsil edilmif, gemici 
opereti oynanmı~ alafranga mu· 
ısikiden bazı parçalar çalınmıştır . 
Yarın saat birde yeni mezunlar 
mektep gemisine merasimle teslim 
edileceklerdir. Bir çok kimseler 
merasime davet ~;lmislcrdir. 

Harp malOllerine 
tstanbul Harp malulleri Cemi

yeti Umumi Merkezinden: 
930, 931 ve 932 senelerinde in • 

hisar ikramiyelerini almıyan Harp 
malulleri ve şehit yetimleri için 
M. M. Vekaleti celilesinin emir -
leri mucibince askerlik şubelerin -
de yeniden defter açılmıştır. Ge -
ıen bu üç. senenin tütün bakiye -
leri de 933 Haziranı tevziatında 
verilecektir. 

VAKiT 

Eski dost 1 r··-·Kari M~k;.;;:-ı 
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sın em anın 
Muazzam 

31 

hakiki harikası 
abidesi: 

Madam Eleninin 
evinde şekerr 

kahveyi içerken .. 

Arabacıların da bir 
şikayeti var 

Ali o§lu Veli imzasile aldı· 
ğımız mektupta deniliyor ki: 

Sema Devleri 
Arabacılar cemiyeti Tünelden 

Sıraselvilerde berber Panayot yukarı, Taksimden aşağı bize hu -
dün Bekar sokakta 29 numaralı dut tayin etmiştir. Bu hudut bari • 
evde oturan Madam Eleninin evi - cinde eJYa nakledersek üc.retini f 

Arkadaşlık - Sadakat - Aşk ve 
heyecan filmi. 

ne gitmiş: bizden alarak o mevki arabacıla • 
- Sana misafir geldim. Bana rına veriyor. Halbuki Tünel ile 

BORSA I' T A"K v i M 
güzel bir kahve yap! Taksim arasında elli adet araba 

Demiıtir. Madam Eleni beş se- vardır. Bu arabalar yaylı Ye füıre • 
nedenberi tanıdığı ve sıkı, fıkı ri düz ve açıktır ki; eşyadan bat • 
dost oldukları Panayotu gayet iyi ka yük yüklenmez. Ve zarif ef · 
karşılamış, hemen kahve pişir . ya yüklemek ve kuyruklu piyano -
mek üzere mangalı yakmıya in - lan mahirane bağlamak. apartı • 
miştir. Panayot odada yalnız ka - manlara çıkarmakta ıan'atkar ol · 
lınca hemen gardrobu açmı§, Ma. duğumuzu mÜJteriler bilirler. Bu 
damın çantasının içinde bulunan sebepten her taraftan zarif efya · 
1060 lirayı alarak cebine yerleş - sı, piyanosu olan mü,teriler bize 
tirmiştir. Biraz sonra Madam E · gelirler. 
leni yukanya çıkmış, beş senelik Bostancıda bize tesadüf eden 
ahpabma pİ§İrdiği şekeri çok bir müşteriye - ben yükliyeme111 
kahveyi ikram etmiftir. Panayot git Üsküdardan araba getir de 
kahveyi içmiş, bir müddet şura • yükle - diye bir cevap verilebi • 
dan, buradan konuştuktan sonra lir mi? 
kalkmq, veda ederek ayrılmqtır. Evvelemirde Üsküdarda eş · 
Madam Eleni iki saat sonra işin ya arabası yoktur. Bunun için 
farkına varmıf, hemen zabıtaya o taraftaki müşteriler bize müra -
giderek şikayette bulunmuştur. caatta muztardırlar. 
Panayot yakalanmıştır. Maruz kaldığımız bu yersi2 ve 

usulsüz muamelata bir nihayet 

Büyüklerin heykeli ve_ril_me-si._ .. ___ _ 

Hukuk t~~e~esi ce~~ye~i ta•a: 1 Fala bakarken 
f ından, Buyuk Reısımız Gaz1 
Hazretlerile büyüklerimizin Da • 
rülfünun meydanında heykelleri -
nin dikilmesi için karar verildiği -
ni ve faaliyete geçildiğini haber 
vermştik. 

Duyduğumuza göre, bu güzel 
karar ve teşebbüs Darülfünun e 
minliği tarafından derhal tasvip 
ve takdir edildiği için hazırlıklar 
kat'i bir şekil almıştır. 

Heykeller projelerile birlikte 
Türk san'atkarlarına yaptınla -
caktır. Şimdiden Ankarada bu -
lunan bir Türk san'atkfirı cemiye -
te müracaat ederek, yalnız mas -
rafı verilmek şartile heykeli bü · 
yük bir iftiharla yapa.bileceğini 

bildirmittir. Meydana. evvela 
Gazi Hezretlerinin, sonra Ziya 
Gökalpm, bundan sonra Bafveki • 
limiz ismet Paşa Hazretlerile di -
ğer büyüklerimixin heykelleri di · 
kilecektir. 

Cemiyetin bugünlerde bütün 
talebemizden dikilecek heykelle -
rin masrafına iştirak edilmesi 
için te§ebbüsata girişmesi bekle
nilmektedir. 

Bir öldürmek suçlusu 
Beyoğlunda Tarlabaşrnda, kav· 

ga sırasında Dimitri ismnide biri
sini bıçakla öldürmekten suçlu 
Mehınedin muhakemesine, dün 
lstanbul ağır ceza mahkemesinde 
bakılmışbr. 

Dün bazı şahitler dinlenilmiş, 
müddeiumumi, suçlunun mahku • 
miyet müddeti azaltılarak ceza 
hmdırılmasını istemiş, muhakeme 
karara kalmıştır. 

lstanbul tramyavlarm 
şirketi 

Çingeneler bir kadının 
parasını kapıp kaçblar .. 
Pangaltıda oturan Madam A • 

ga vni dün sokakta seyyar bir zey -
tinciden bir okka zeytin alırken 

yanına Hayriye ve Hatice ismin -
de iki çingene kadını yakla!tmJ: 

- Gülüm, senin talihine baka -
hm, şöyle köşeye gel! Demişler -
dir. Madam Agavni ıon günler • 
de fala baktırmıya düfkün oldu -
ğu.ndan yoluna çıkan iki çiqene 
kadının tekliflerini kabul etmif, 
bir kenara çökmüşlerdir. 

Hayriye ve Hatice, Madama ya· 
kında tayyare piyangosundan yüz 
bin lira vuracağını, bir seyahate 
gideceğini söylemişler ve buna 
mukabil on kuruş istemişlerdir. 

Madam çantasını açmıf, bo • 
zukluk ararken çantasının iç.inde 
bulunan sekiz lirasını çingeneler 
görmüşlerdir. Madamın biraz 

geçkince olduğunu gören çinge 
neler koşamıya<ağını tahmin e · 
derek hemen elinden çantasını 

kapmış, kaçmıya başlamışlardır. 

Koşmakta geri kalan Madam 
hemen avazı çıktığı kadar feryat 

etmiş, çingenelerin peşine bir kaç 
erkek takılmış, biraz ilerde yaka 
hyarak gelen polise teslim etmiş • 
lerdir. 

Uşakta ekim vaziyeti 
Uşak kazasının her tarafına bir 

kaç güntlenberi bereketli yağmur 
lar yağmaktadır. 

Yazlık mahsul ve pancar eki
mi icin topraklar laz.ım gelen tavı 
hulmustuı· Bu senenin bereket se
nesi olacağı ümit edilmektedir. 

[Hizalarında \ılchz ı~areti ola'i'ılaı üzer 
!erinde JO martta muamele olanl:ırchr 
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insani vatanperverlik 
Galata.sa.ray llsc5i felBefe ve içtimaiyat 

muallimi Hilmi Ziya Bey insani vatanperver
lik adlı bir kitap ne§l'etmi§tir. Faydnlı mtin· 
derccaU& çıka.ıı muharririn felsefi dUşUncc

lerlnden bir 1mımmr ta§tYan bu eseri okuyu
culanmrza tavaiye ederiz. E5erl basan Remzi 
kütüphanesidir. 

Kaygısız 
Kayseri lisesi edebiyat muallimi Aptulbaki 

B - taraftiıdan (Ka.ygusuz) adile tamıan Rizeli 
Allettin na.ınındaki halle Dairi hakkında mıı
him bir tetkik ne§l"ctmiştır. Eseri edebiyat 
meraklılarma tavsiye ederiz. Kitabın tabii 
Remzi kUtUphanesidir. 

lstanbul ffeledlyesi: 
OarUlbedayi Şehir Tıyatrosu 

Tentallleri 
Bu akşam tam 
saat dokuzda (StlHB\ll BEUUl Y t~ 

B n v o ~ ~~ITt~ ~"
1 

B e ~ ı n t il! 1111 I r 
~ e ~ e ~ i li ıııııııı ııı ı 
Konfeıan:;, Karaıı.o~. Orta O\ unu. Jc

rnki. ;1 saat opereti 
Bu ak,am hiçbır \tt ücretsiz \"Crıl 

mivcce1' tlr 

ISTANBUL TRAMVAY 
ŞiRKETİ HiSSEDARLARINA 

iLAN 
1 Nisan 1933 tarihinden itiba -

ren lstanbul Tramvay tirketi ile 
o~manlı Bankası gişeleı·inde 1932 
hesap senesi temettü hissesi ku -

lstanbul tramvayları şirketi 
hissedarlar umumi heyeti dün M. 
Veyl'in reisliğinde toplanmıştır. 

---------------1 ponu tediye olunurken mezkfü· 

1 

müesseseler tarafından sehmin 
yeni itibari kıymetini gösterir bir 
damga hisse senedinin üzerine ba· İçtimada idare meclfo•nin ra 

poru tetkik ve tasvip edilmiş, ida I 
re heyetine aza intihabı yapılarak 
Uşakizacle Hallt Ziya, izzet F e -
lih Beylerle M. Berriat seçilmiş 
lerdir. 

Mural..,phk ara da Reşit SaHet 
ve Sezai Beyler intihap edilmı~ 
!erdir. 

DAVET 
i-.ta ul Havagazı Şir~eti 
1 N snn Cumartesı gün fi '4/30 
da Beyazıt'ta e ektrik Evinde 

'Verrlec le olatı 

HAVAGAZI İLE 
YEMEK PiŞiRME 

DERSlnE 
muhterem balınmızı davet eder. 

sılacağı Tramvay şiı·keti hissedar-
larına bildirilir. 

Binaenaleyh hamiller. kupon· 
lar ile birlikte hisae senetlerini de 
tediye müesseselerine ibraz et· 
melidirler. 

İstanbul. 30 Mart 193.".l 
MUDtRtYET 
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HA\ \ - Yeşilkby Askeri rasat m rlte-

zfnden veril n mnh rnt.Uı. göre bugtin 

az bulatlu v aaktn olncaktn-

hava 

D nkU sıcaklılt n fAzla ll. en ıız G 6e-

rece, havıı taz:r;kı 764 m.!lm tr idı. 

, __ R_A_D_Y __ o __ f 
Bugün 

T\N6'fL. 

18 - 1!t Snz ! Ke ı Nıyazi Bey v rka· 
daşlııl"ı l!l 20 Or'<e tr :!O - 20 30 Saz 
tBelkıs Hanımı 21),30 • 2 ,30 H nınılar 
s:.ız heyeti 21,30 - ı2 30 Ork tr , Aj 

ha:ber1 ,. saat ayarı. 

A N Ji: A lt. A (1G53 ın.) : 

12,30 13,30 Anknrapalııs ork stra ı. 15 
- 17 RfynscticUmhtn" Fl rmont , ork s ra r • 
mn senton t konseri. 18 11',40 Alıı.turka 

saz. 18,40 19,10 Vlyolon konseri (Ekrem 
Zeki B. tarafından) 19,10 19,40 Alaturka 
saz. 19,.fO 20,10 Frans~a d r 20,10 A· 
jans haberi rl. 

\' t l' A N A (.518,l m.) : 

12,30 Konser 13 40 Pi ık 14,10 Pltık 
16,20 Musiki 17,40 Konser 21 O?'kes -
tra :konser 23,10 Konser. 

L E t P Z İ G (S89,6 nı.) : 

7 15 JinllUUl • 
.ser 17,30 Konser 20,SO 
ser - 22,45 Mu ki 23,15 Konser. 

B tl K it E Ş (S9t,2 m.J : 

13 PIO.k - 11 PlA.k l Orkestra - ın,ı5 

Orkestra - 21 Senfonik Koııser - ZZ,15 
oenfon{k konser. 

R O .!il A {!l4ı,2 nı.) : 

21 haber 22,SO Komedi 23Ji5 haber. 

B lJ D P E Ş T E {550,5) : 

10,lll Plll.k - 13,05 Orkestra. - 18,30 Kon 
ser 20',30 Opi ra 24,lti Jazbant. 

M O K O \' A (1804 m.) : 

19,SO K0119er 2'.;? lngillzcc neşriyat -
22,~ Kızıl meydan - 23,05 haber 

\' A R Ş O\ A (1112 nı.) : 

13,JO PIAk 16,50 Pl!k - J8 Keman kon· 
sert - 19,20 Hafif mu ilti 21,ll senfonik 
konser - 23.45 havadis 

Yarın 

A N K A R A (1558 ın..) ; 

12,ao - ııı,ao Ankarapaln:ı orkestrest -

ıs . ıS,40 Rtyas ticUmbur Filarmonik orkcs· 
trcs! · BecthOven I. Senfoni 18,40 - 19,40 
Alnturka saz - 19,4.0 • 20,10 Dans muınkisi 
- 2't,10 Ajans haberleri ve hava raporu. 

\ t \ A N A (518.l m.) : 

12,45 Konser - 14,10 Konser - 14,45 
Plfı.k 17.05 Mandolin Kons r 19,05 Kon-
ı r 20,3.., li:oı-o konser - :?3,50 ~on.scr. 

L ı, l P Z l G (889,6 m.) : 

7,15 Jiınıuı.stik - 7,35 K'.OllS{'r - 13,30 
kons l" H,15 Mandolin konser - 17,30 
I<:ons .. r 20,16 Mus ki - 21,30 Konser -
23,05 Dan3 

B t. l~ H fi. Ş (891,% m.J : 

1 
13 PIAk 14 Plılk - 18 Konser 21,45 

Tngnnnl 22,15 Dans. 

H O 'il A (4tl,2 01.) : 

11,30 Vatikan neşriyatı - 21 Plflk -· 
21,45 Tiyatro. 

B ll O A I' (!; ~ 1 , (.'.i50,o) : 

10,15 Askeri mwıfkt ııı.so Jaz - 20 20 
Radyo 20,liO Opera 24 Çıgan orkcstresl. 

l\I O s K O \ ClSOl m.) : 

22,55 Kızıl meydan 23,05 Haber • 
\ ı\ r• s o \ A 0412 m.ı : 
18 10 Plıtk 17 Pl1k 10,05 Musiki -

21 Konser 23,05 Konser - 24 Dans. 

iLAN 

Osmanlı Bankasının Galata 
Y enicami ve Beyoğlu devairı., 

Kurban bayramı münasebetile. 
Nisanın S inci çarşamba günün • 
den 8 inci cumartesi gününe ka 
dar (dahil) kapalı bulunacaktır· 

Osmanlı Bankası 



31 Mart 1933 VAKiT Snyıfa: 5 

: o 

•ııı~ııııuıuuı"'~ıı.uıı~lli•ıı;;u'!.İ IU!!!!uUlllllllıil.Jlllli!l!lllllll!ul:UııllUllllL.ıı:JiıJhi:;:.Jı.ı.,ııı"."4"~·:!C.~ıı:ıi:ıhılli.,llı. .. ıul'~.....;ı'--::..,.,,ı.._ı;_..<....:: __ ,_:ı.ı: .... 1111uı:wuı~•·•~• .. w ... ~ •• -~· 

• 
erı II IL Il 

Bu isi senin üstiine bırakıyorum. Anlatan : Selami izzet Yeni on beş kelimenin ... _ _ _ 
. . .. .. .. karşılıkları ve kullanılışları r-Mehmet Nurettin Beyi 

. Aklı fıkrı oyl:. a.ltu~t olmuştu. I Bu s~zler Tenayı kudurttu. Çıl-
1 1 _ VAHŞET: Ürkünçlük, in-/ • bulduğu karşıhklar 

Sen yapmazsan ben üstiimc alırım. 

Ukde - Düğüm 
kı tıhsımlı deynegını bıle kullan - dırttı, çıleden çıkardı. 1 

1 1 
k 

1 
k Ö .. B w 

w d"" ·· · · H.dd · d k k ı· d 1 sana a ışmamaz ı , canavarı , ıs· zur - agış magı uşunemıyordu. Perı oldu - ı etın en e e ıyor u: I k (B ~ 1 k b k ı· 
Senin lıiilin içimde düğüm oldu. 

~ • •• •• • 
1 sız ı agı§ ama mastarı u e ıme-gurm unutmuştu. - Yalancı! lkı yuzlu ! T erbıye · ! / .. .. .. w 

Ulvi -Yüce 
llu yüce duygular scrıi doğrn 11ola 

D . . . 1 U b . I nsana urkuntu veren dagl<ır. den yapılmıştır. O mastar mazur edı kı: sız... tanmaz, enım yanımda 1 1 1, 
1 

• 
/ 

.. k ld' ~ · ·· 
.. l . . .. .. ~ ' i J s an, ,..ap an ınsana a ışamıyan eorme manasına ge ıgıne gore 

götifrccckt ir. 
- Adem, görüyorsun, ki sınır goz erımın onun de onun kulagma 1 • Ö Ü 1 w 

A •• •• 1 • lıayı·anlardandır. Alışamamaları yır . bu kelıme tam Z R karşı ıgı 
içindeyim, bir şey söyle, beni tes· laf soyluyorsun ha ... Benden gız· t t 

1 
1.
1 

d d w•ld" r'"· 1, •• • d ) 
Umde - Dayak, temel 
l' urtscvcrlijjin temeli ; şscrerlil.tir. 
Cümlwriyet Halk Fırka ının da 

ıcı ın· arın an egı ır, ~ un,..u nıce ır. 

kin et. li kohnu;mak cesaretini gösteriyor- yırtıcı lıay1.:anlar vardır ki terbi11c cdi- U fok - Tan (dan), tan yeri 
- Hiç sinirlenmeyin, biraz son· sun a ... l 1. • l (d ") yal.tarından en ileri geleni tam bir de. 

mokrasidir. 
ere11.· ınsana alışır ar. anyerı 

ra her şey düzelir. Tenay hakikati Buraya, evimin önüne, pence • / d · b. k Ullde __ Üzer 
ssız ormanlar a ınsan rr ·ere yo-

görür, anlar. relerimin altına kadar gelmek 
/unu şaşırdı mı bir dalıa yolunu bula

- Hayır Adem, bu sözler kAfi küstahlıg-ında bulunuşunuz kafi 
maz. 

değil; başka bir şey söyle ... Kal • değil mi? .. Bu terbiyesizlik yetiş· 

Bu i~ onun üzerindedir 

Ukde-Düğüm 
Ulvi- Yüce 

Umum -Bütün 
/Jütün /talk dil isinde çalı mağa 

bimin nasıl attığım tasavvur ede - medi mi? 
Adamcağızı öyle canaı:arccu;ına pa-

ram parça etmiş H, yirmi yerinden bı· Umde - Temel, destek, dayak 
Umum - Kamu, bütün, hep 
Unsur - Öz nesne 

borçludur. 

Unsur- Öz 
mezsin ... Elini koy da bak.. Teyzemin hakkı varmış .. 

Adem, avucunu Perinin kalbi • Adem fısıldadı: 
<:akla vurmuş! llavanın özleri azot ile lıidrojc11dir. 

ne bastı. Perinin korkusu geçti.. - Teyzenin neden hakkı olu -
Tenay homurdanarak, dişlerini yor? 

2 - V~~HAMET: Kötüleşmek 
Diinya işleri günden giinc kötiilc- Unvan - San, öğünç 

Örfi-

Unvan - Başlık, san, at 
Yazdığın kitaba ne baslığı koydun? 

gıcırdatarak onlara doğru geli • - Sus!.. Teyzemin hakkı var ... Örfi - Türeli .'iiyor. 

3 - V AKI: Olan, olmuş Uzuv - Budak Uzuv-Par~a yordu. Erkeklerde utanma, haya, vicdan, 
Oolan bitenlerden haberin ııar mı? Ücret - Gündek, der, karşılık, Adı sanı ortadan kalkmış. Çatık kaşlarından ne kadar namus yoktur, dedi. Doğruymu,, 11

11 
işi iyi biliyorum ki olmuştur. 

hiddetli olduğu belliydi. bu sözün doğru olduğunu bugün 4 _ V ASiT A: Ara bulan, a· el emeği El, ayak birer güı•dc parça ıdır. 
- Güzel çift!.. Çifte kumru • anladım ... Halbuki ben, senin ha· dam, avadanlık, yardımcı 

lar !.. Biri birlerine de pek yaraş • tırın için, benimle evlenmek isti· llu alış vcri~te aramızı bulan enin 

ülfet - Alışma, kanıksama, Ücret _ Akca 
yarenlik geçinme w d' 

. ' . Çocugun mel:tep akçasını ı•cr ım. 
mı!}lar !.. yen ne iyi bir adamı reddettim... kardeşindir . 

Adern gülümsedi: Meğer sen ne komedyacı imİ§ıin ... 

Ustat - Usta, bılge, ız (D.L.T.) { . 
U l T kl .k k'I" (;ündelikçinin akça ını 1.•enp sm • .z et - e ı , çe ı ım. 

- Tenay, dedi, ikimiz de bil içini nasıl da gizledin .. Yalancı!.. pısında benim adammı ı·ar. işi çabuk 
miyor muşuz. Ne Mesut, ne de Terbiyesiz! Vicdansız!.. çıkarırız. 

Sen o istidayı bana ver. Devlet ka- - - --- - - --- dını. 

Kadıköy lisesi hocalarının 
buldukları karşdıklar 

Ülfet - Alışma, geçinme, gö-

Messutmu , sadece Mesutmuş, ha- Bu feveran, bu hiddet karşısın- Jf arangoz avadanlıksız ~alı§amaz. 
nımefendi öğretti. da Peri şaşalamışh. Ne yapacağı- o kırtipil bu kapıya yanaşamazdı 

rüşme 
Siz Alı met Rc11le görüşmez misiniz" 

Özür - Takıntı, engel, bağışla-
Adem, söylememesi lazım olan nı, ne söyliyeceğini bilemiyordu. amma ne yapayım ki bunu bu işe koy. 

şeyi söyledi, halbuki asıl bunu Bu iki gencin arasına girmek, 
söylemiyecekti. Fakat aşıklar, arasını bulmak lazım mıydı? La.-

ma dileği 
Bu i§, onurı üzerindedir. 

Kedi, köpek biribirlerile geçinemez-
frr . 

nııya yardım eden büyük bir adam. Ben bu i~ e alışmı~ değilim. 

muhakkak pot kırarlar. zımdı. 
5 - VEBAL: Suç, Babai (Er· 

menakta söylenir) 

/::ngclim vardı gelemedim. 
/Jağı§lama dileği olarak ortaya siiı"· Üstat - Öğreten, becerikli, us 

ta T enııy öyle bir gül üş güldü, ki --==--------:--::=-==--=(=Dc=--vn=m=ı ... ' .... 'B=r-) 

Gündöner ürperdi. 
İşin böyle bitmesinde benim suçum 

yak. 

düğün i in temeli çok çüriik. 
Becerikli geçinir amma lıiç bir C:J Ufuk - Kıranı (Kastamonu ta· 

- Ya!.. Demek Mesutmuş ha! .. 
Ne zamandanberi bu güzel hanım 
sana Türkçe dersi veriyor? ... Çol< 
oldu mu? Her halde sen maşal 
lah c~lışkan b"r lebeye benzi · 
yorsun ... Demek Mesut ha! .. Ha -
nımefendiyi gören, bu derece o -

kumu~, yazm:ış demez ... Maamn • 
fih acemiye de benzemiyor ... Ne -
ye ben?.cdiğini de söylemiyece • 
ğim ... Her hnJde tuhaf bir mual 
lim. 

Tenay, Periyi tepesinden 
nağına kadar süzdü. Sonra 
hırçın sözlerle çattı. 

Çünkü onu kıskanıyordu. 
Dedi l<i: 

tır -
ona 

- Bu uzun saçlar da nedir? Bu 
uzun tül elbise de nedir? Evvela 
öğreniniz, elbisenin bel kcsimı 
daha aşağıdan olacak, plisenin 
modaı;ı geçeli de on beş gün ol . 
du ... Anladım, siz bir gazinoda 
hanende olncnksınız... Bu aptal 
ela sizi orndn görüp abayı yaktı 
değil mi? .. 

Gündöner şa~aladı: 

- Hanende mi?·· Bu da ne de 
mek? 

Adem, Periden en güzelinin 
hakaret görmesine tahammül ede 
medi: 

- Susunuz!.. Sizi böyle şeyler 
söylemelden menederim !.. 

Sonra Gündönere cği1di, kula • 
fiı•ıa fısıldadı: 

- Canım kendinizi gösterseni • 
zc, onu susturmak için bana yar • 
dım etsenize... Olur şey deeil... 
işte deyneğiniz elinizde ... Kendi -
nizi g.österiniz !. 

Gündöner kendini toplamalc: 
istedi, şöyle bir doğruldu, fakat 
dcyneği elinde titriyordu ... Ağzı 
nı açtı, ancak derin bir nefes ola · 
bildi. 

Sonra yalvarır gibi Ademe de • 
diki: 

- Adem .•. Adem.. Bu kiıçük 
hanım benden ne istiyor? ben ona 
ne yaptım? •. Ben ve sen, ona ne 
fenalık ettik! Kabahatimiz nedir? 

.:: ····················································: 
::== S P O R = :::: : :::: : 
:::: : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••--.. •••••••••r ··············································· ········· ...................................................... ,. ··············································· ...... . 

Birinci ve ikinci küme 
muhtelitleri karşılaşıyor 
İstanbul Futbol Heyetinden: 
Bayramda fehrimiza gelecek 

olan Macar Prof es yönel Boçkay 
takımı ile İstanbul birinci küme 
muhteliti de karşılaıacaktır. Bu 
maça hazırlık olmak üzere Tak -

sim stadında birinci ve ikinci kü • 
me muhtelitleri bir talim maçı ya -
pacaklardır. Aşağıda isimleri 

yazılı arltadaşların 2 Nisan 933 
pazar günii saat 16 da futbol eş • 
yalnrile GalataGaray klübünde 

Babalı boynuna o böyle söyledi. 

6 - VEClT: Kendinden geç-
mek, coşmak 

O rıüzd sesi dinledil:çc çoı;uyorum. 
_p /iidp di'rd ·ler vardı. Td:1..:clcrdc 
bağıra, bağıra kendilerinden geçerler-
rli. 

7 - VEDA: Ayrılmak, bırak
mak 

En çok canımı sıkan dostlardan ay· 
rılıştır. 

iki ay sonra bahar bizi bırakacak 
sonra yaz gelecek o da biz kendisine 
dalıa alışmadan bırakıp gidccd.·. 

8 - VELHASIL: Böylece 
Gezdik dolaştık, eğl<'ndil.: böylece' 

bir {!Ün gefirdik. 

9-VESIKA: Kağıt, ıspat (Er. 
menak köylerinde) 

Askerlik l:lığıtlarını iyice sakla. 

Türk tarilıinin eskiliğine bir çok ıs-

raflarında) bildiği yok. 

Güneş kırandan yiikseldi. Uzlet - Issızlık 

Uhde_ Üst Issızlığa çekilmiş keyfine bakıyor. • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

içki düşmanlarının dünkü çayında a ............. ;Y~ ....................................... ~····;·him 
vait er 

İç.ki düşmanları ve Yeşil Hilal 
cemiyetleri tarafından dün T o • 
katlıyan otelinde bir çay ziyafeti 
Yerilmiştir. 

Alkol kullanılmadan dahi te -

n u 
lacağını, çalgılı kahvelerde içki 
içilmesinin önüne oeçileceğini bil 
dirmiştir. Vekil Bey bundan baş· 
ka içki aleyhinde propağanda i
çin mektup zarflan ve telgraflar 
üzerine içkinin fenalıklarını gös· 
teren cümleler yazdırılacağını ve 
posta pulları üzerine sürşarj ya • 
pılacağını söylemiştir. 

hazır bulunmaları 
teblig olunur: 

patlar var. ehemmiyetle 
10 - YADiGAR: 

miz bir şekilde eğlenilebileceğini 

göstermek için tertip edilen bu 
çay ziyafeti çok güzel olmuş, dün 
şehrimize gelen Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Beyin T okatlıyan o • 
telinde bulunduğunu öğrenen iç · 
ki düşmanı gençler, cemiyetin re • 
isi Doktor Fahrettin Kerim ve iç • 
lerinden seçtikleri arkadaşları 
vaaıtasile Vekil Beyi çaylarına 

davet etmişlerdir. 

Şükrü Kaya Bey bir müddet 
sonra çaya gelmiş, orada Yeşil 

Hilnl reisi Mazhar Osman, ikincı 
reisi doktor İbrahim Zati, gençlik 
reisi Fahrettin Kerim Beyler ve 
cemiyetin diğer azalarile görüş -
müştür. 

Avni, Nihat (Galatasaray) 
Sadri, Hüsnü, Feyzi, Hakkı, E§· 
ref, Şeref (Beşiktaş) Sabih, Sa
lahaddin, Reşat (tstanbulspor} 
Zeki, Yaşar, Fikret, Cevat, Mu· 

zaffer, Niyazi (Fenerbahçe) Ji· 
ray, Salim, Neşet (Eyüp) Şadan 

(Altmordu) Musa, Osman (Top· 
kapı) Bahri (Kasımpaşa) Bekam, 
Vecihi, Rıza, (Hilal) Mes'ut, 

Yaşar (Anadolu) Seyfi (Beyler

takşuğ, ha belası 
Çam sakızı 

Çoban armağam 

Armağan, 

• - Halk sözü • Bu görüşmelerde Vekil Bey 
1 

Eski diı-anlar Türk edebiyatının ar. Şül<rü Kaya Bey kendisini zi - gençliğin içki aleyhindeki hareket 
mağanlarıdır. Fakat o retrcfil dilleri yaret eden heyete, içld aleyhtar - ve çalışmalarından takdirlerle 
yok mu baş belasıdır. !arının mesaisini ehemmiyetle tn - bahsetmiş, spor inkişafmm içl.i 

11 _ y AKIN: lnanç veren bil- kip ettiğini, hükumetin, içkinin aleyhindeki tesirini izah ederek 
gi, adamakıllı bilmek, açmazlarını nesil üzerindeki müthiş tahriba • köylerde propağanda yapılması 
bilmek, hısım, in, iç (Diyarıbekir) tından dolayı bununla mücadele · ve filmler gösterilmesi, konferan · 

lllazlıar Osman Bey deli hastalı/da· ye karar verdiğini ve esaslı ted • lar vnrilmesi, Halkevleri ve Hila 

beyi) .. 

Cüınhuriyet Gençler 
Spor Şubesinden: 

rını adamakıllı bilir. birler alınacağını söylemiş, bu a • linhmerle beraber çalııma11 
/J(•n bu oyunun bütün açmazlarını rnda küçük şişeler içersinde rakı saat 5 çayları tertibile akşam

Mahfeli bilirim düdüğüm. Sen dalıa koyduğum satılmasının menedileceğini, içki • I cılığm önüne geçilmesi lüzumuna 
yerde otla. ~rdeki alkol derecesinin azaltı - j işaret etmiştir. 

H l 1
• d · · / d · ~ ııııı111111ııııııııııı1111uııııınııııı11111ıııuıııııı11111111ıııııııııııı1111111ııııııııı1111ıııııııı11 ııııuııııııı ıııııııııı111111ııııııııııııı111111ııııı Mahfelde parasız iskrm ders • ısım arı ,..en ısıne ııart ım c ıyor· ' 

leri aç.ılmıştır. Derder her hafta lar böyle geçiniyor. 5 K b B 
cumartesi günleri saat 18 den llrn olursam inim, içim ağlm·. 1 ur an ayramı ve 
20 ye kadardır. Orhan ve llhami 12-YANİ: Şöyle ki, demek ki ı::: 

Beyler tarafından verilecek, bu 
13

-VICDAN: iyilik ~ Tayyare cemı·yetı• 
l'icdarılı adam iyilik eden adam. =_=_-_-__ -= derslere herkes iştirak edebilecek-

• 14 - YEGANE: Biricik lir. · _ 
Biricik oğlu da Sakarya saı·aşında -=-~- Geçen •ene hurb:ın lı:ıH:ımınd.ı C:umı.ı 1 nz:ı-ı halkı <.lcıı 'c ha -ak fıat-

Kayda cumartesi, çarşamba öldü. lcrinin pek duşuk olduğunu n:ız:111 dıl kıt :ılaı ı.. k lccklc1i l.urb:ınları 
günleri saat 17 den 20 ye kadar, IS_ YEiS: Umutsuzluk, iç 51_ =_=======- canlı ol:ır.ı, T:ı\\arc cemİ\etınc tc.hcrıu \c ru ,., ırctlc d ku \uz lurb:ın 
mahfelin Beyoğlu Cümhuriyet tcclim etmi~lerdir. ı~t:ınbuld:ı da hır ç ı'< ZC\at kececekleri kurb:ınlann hede-
H ık f k kıntısı, bezginlik lini \ ıl:\\ et şube..,ine tebeıru etme"tc 'c bu me\andn tl'ınl:\ndı\adakl) Turk-

a ır ası binasındaki mahfel Sakın umutsuzluğa dü§nır~ ~ ferden Zinetullah \hscn ~:r. de her ene hurh n bedeli olaral. 20 lır on· 
spor s.ubesinde devam edilecek ve B 1. • • 1. ı E 

il an·şam ıçım sıra ıyor. § dermcktcd r. l\csılcc k kurbanın canlı o ar .ık \ C) ahur bcde!i olan takr ben l 
derslere 15 Nisan cumartesi günü Kara lıabcri alınca üstüne bir bez- 5 on liranın cemi~ ete teberru edilme i <iıpl c. i,1, d:ıha hiırnk bir urd mdır. la 
başlanacaktır. glnlik rliktil 9... 11111 - ı 
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Sayıfa: 6 

Koca Mimar Sinan ve Sabık Hidiv 
yaptığı eserler Burada bankasını Muğlada 

!\skerlik hayatı - Camileri, hastaneleri kapattı, k~.ekkede 
köprü, su yolu, hamam ve türbeleri açma uzere Dil, tütün, orman 

Doktor Ahmet Süheyl Beye 1 li malumat yazma kitap Elmima- KAHtRE, 27 (Hususi) Mekkc-
İstanbuldan itibaren Anadolu riye - Sefaname namındaki e· den gelen malumata göre Kral 

re Rumelide Türk yüzünü ağar - serde vardır. lktam sahibi Ah· Jbnissuut hükumeti sabık Mı
an Koca Mimar Sinanm ölümü · met Cevdet Beyin hususi kütüpa- ur Hidivisi Abbas Paşa ile Hicaz· 
1ün bugün yıldönümüdür. 996 - nesinde bulunan bu eser bibli- da bir Devlet bankası tesisi için 
l588. İlk Mimar Sinan ihtifalin yoğrafi noktasından gayet kıy- itilaf etmiştir. Bankanın serma· 
:len biri her sene okuyuculara ha - metlidir. Sinan bazı eserlerinde yesini sabık Hidiv temin edecek· 
yatı ve eserleri hakkında bir çok çini tezyinatı kullanmıyarak sade tir. Hidiv namına müzakeratı i 

ve soğuk 

yazılar yazıldı. yapmış ve bazılarına gayet güzel dare eden Abdülhamit Şedit Bey 
Fakat Türk mimarisi hakkında çiniler kulanmıştır· Yaptığı ince- ( Mekke) den Cenevreye dönerek 

ılmi ve fenni ne gibi tekamüller likler ve güzelliklere insan bak- Hidiv'e neticeyi bildirmiştir. Ban
ve inkılaplar vücuda getirdiğine makla doyamaz. ka Nisanın ortalarında Ciddede 
dair mesela eserlerinin tarihi ve - Sinan halkın sıhhatile de ala • açılacaktır ve sermayesi bir mil
sikaları, planları, resimleri, de · kadardı. Süleymaniyeyi yapar - yon İngiliz lirası olacaktır. 

MUGLA (V AKIT) - Büyük 
Gazinin önlüğile yapılmakta olan 
yeni dil karşılık bulmaları işi bu
rada çok büyük bir dikkatle kova
lanıyor. Herke~ gücünün yettiği 
kadar çalışıyor. Çarşılarda, yol
larda, evlerde, toplantı yerlerin· 
de çok candan iş görüyorlar. Ma
arif dairesi bu işin başında geli -
yor. Her gece ajansla gelen keli
meler derhal kazalara telgrafla 
bildiriliyor. Gelen fişler iyi bir 
süzgeçten geçirilerek i~e yarıyan · 
lar, yaramıyanlardan ayıklanıyor 

ve Ankara ya gönderiliyor. 
tayları, fotoğrafları ve eserlerin - ken camiin havasını alıp vermek Bu bankanın tesisi lbnissuut 

için büyük kapının yukarı kıs - hükumetinin mali müzayakasım 
.mında yarım kubbe de hava delik- hafifletecektir. 

Mimar Sinanın büyük e•eri 

Süleyman iye 

deki tenasüp mimariye ait hesa -
bat ve tersimat olarak toplana -
madı. Bu fedakarlığı Sinan 
muhibbi mimarlarımız başarabi • 
lirler. Sinanm 920 senesinden i · 
tibaren askerlik hayatı başlar. 
Çaldıran, Tibriz, Kahire, Rados, 
Belgrat, Mahaç, Budin, Bağdat, 
Van seferlerinde bulunarak şehir 
ve kasabalardaki mimari eserleri 
tetkik ederek ilmen vukufunu tev
si etmiştir. 

945 - 1538 Hassa mimari A · 
cem Alinin ölümü üzerine Mimar 
Sinan Hassa mimarı olmuştur. Bu 
tarihten itibaren çırakları (Mimar 
Mehmet ağa - Davut - Dalgıç Ah· 
met Çevuş - Mustafa - Ramazan 
ve Hindistanda çalışan lsa - İsma
il - Y~uf} ile beraber bir çok ca -
miler ve mesçitler - medreseler · 
imaretler - hastaneler - Kırkçeşme 
su yolları ve kemerleri - büyük 
köprüler ... Kervansaraylar - mah
zenler - saraylar· hamamlar· tür· 
be ve sebiller yapmıştır. Askeri 
müzede (6009) numarada kayitli 
bir pergarı vardır. Bu eserler bu
güne kadar hayret ve hürmetlerle 
temaşa edilmektedir. 1928 yılın
da lstanbula gelen Amerikalı mi
mar meşhur profesör (Bonhvin) 
Yakıt gazetesi muharririne ihti· 
sasatını şu suretle anlatmıştır: 

''Hemen hemen bütün dünyayı 
()'ezdim, bir çok tarihi ve san'at 
~ 

noktai nazarından haizi kıymet 
olan Enafisi asarı yakinen tct -
kik ettim. Fakat ( Süleymaniye) 
cqınii kadar yi.ikse-k ve müstesna 
bir eser görmedim.,. 

Sinan Türk memleketine o de 
virde değerli mimar ve san'atkar · 
lar yetiştirmiştir. 

Mimar Sinan öldükten sonra 
hassa mimarı Mehmet ağa ol -
muştur. Mimar Mehmet ağanın 

mükemmel tercümei halini ve 
yaptığı eserleri hakkında kıymet· 

leri yapmıştır. Edirnedeki Seli Bundan başka tbnissuut hü . 
miyesile Süleymaniyesi Sinan ki'ımeti (Mekke _ Cidde) hattı· 
mektebinin şaheseridir . Başta nm imtiyazını alan şirketten 70 
Şehzade camii olmak üzere Gazi- bin sterlin avans alacaktır. 

Son günlerde bir de halk ina
nışları, halk adetleri, halk an'ane
lerile de uğra;.mak ve bunları top
lamak üzere ayrı bir derleme he
yeti kurulmuştur. Bu heyet Cavit 
Beyin başlığı altındadır. Heyet 
geçen gece toplanmış ve nasıl ça
lışacaklarına dair konuşmuşlar ve 
bir program yapmışlardır. Heyet 
her pazartesi günü toplanacak ve 
toplandıkları forklor ayıgınlarını 

Ankara ya yoll ıyacaklardır. 

paşa göprüsünün diğer baş tara -
fı, Azapkapısında Paşa camii, E -
dirnedeki Selimiyenin küçük bir 
modelidir. 

Bu cami senelerdenberi harap
tır. Rüstem Paşa, Kadırgadaki 
Mehmetpaşa, Üsküdarda ve Edir
nekapıdaki Mihrimah ve Üskü
darda Atikvalde - İzmitte Pertev~ 
paşa - Manisadaki Müradiye - Si
nanpafa . Hırkayişerif civarında 

Mesihpaşa - Topkapıda Ahmet
paşa ve Kayseride Osmanpaşa ve 
Hacipaşa - Haseki camii - Eyüpte 
Zalpa,a - haraptır • Kılıçalipaşa -
Ankaradaki Ahmetpaşa camıı 
gibi sekseni mütecaviz cami yap -
mıştır. Ankaradaki Ahmetpaşa 
camii, Cebecibaşı bağlarına ve 
tepelerine nazır gümüş gibi par • 
hyan kurşun kaplı camii, Anka -
rada Kurşunlu cami demekle ma · 

Mimar Slnanın Ankaradakl e•eri 

Ahmet paşa camii 

Bu hattın inşası Arabistanda 
mühim bir hareket uyandıracak 
ve para bolluğuna meydan aça -
cakmış. 

Şimendifer kişesi suiistimali 
maznunları adliyede 

Şark şimendiferleri idaresinde 
iki gişe memuru tarafından yapıl· 
dığı ileri sürülen suiistimal ışın
den dolayı polisçe yapılan tahki
kata ait dosya, dün adliyeye veril· 
miştir. 

Bu iki kişiden başka dört kişi
nin daha suçlu vaziyette görüldü· 
ğü söylenilmektedir. 

1 

Doaya, müdd~iunıumilikçc i:s • 

tintak dairesin'e gonClerilmiştir. 
Tahkikat aerinleştirilecektir. 

18,000 lirayı tutan suiistima -
lin kısmen bazı evrakı imha et -
mek suretile ve aboneman kar · 
neleri üzerinde yapıldığı anlaşıl • 
mıştır. 

Refet, Asım, Murat, Suat, 
Nuri Beylerle M. Kohen ve Alçı E
fendiler zan altındadırlar. 

Kocakarı soğukları 

Biz Muğlalılar Marttan korka· 
rız. Hatta bizim diyarın ağaçları 

bile çiçeklerini ihtiyatla açarlar. 
Bu sene de böyle oldu. Bademler 
uyanmak üzere iken koca harı so · 
ğuğu bastırdı. Hanımnineler darıl

masın, Mart souğunun adı böy· 
le .... Havalar ne iyi, adeta bahar 
gibi geçiyordu. Bir gece baktık ki 
hav • puslaClı, orle.lık1 •o -uad! de

rece geceleyin Stfırdan aşağı uör· 
de kadar düştü. Yalnız Ası çiçek 
açan meyvalar ziyan gördü. Tütün 
fidelerine bir şey olmadı. Çünkü 
fideler örtülüdür; maamafih bir 
iki gündür havalar iyileşti. Bun
dan sonra ılık bahar havaları baş
lar. 

Tütüncülük - Ormancıhk 

Bizim memleketin tütünden 
daha iyi gelir getiren mahsulü 

. • • yoktur. Eskiden ormancılık, çam 
Ortaköyde bır gazınoda •Ş: : kabukçuluğu vardı. Bunların aml-
lenen cinayetin muhakemesı ı ması şimdi geçmiş zamanda kal -

Ortaköyde bir gazinoda işle - dı. Ormancılık bir işe yaramıyor. 
nen bir cinayetin muhakemesine, Eskiden bizim vilayetin sahilleri 
dün İstanbul ağır ceza mahkeme - .,.emi direklerile donanırdı. Çün-
ı;inde devam olunmuştur. 

Suçlu, Sadık isminde birisidir 
ve Çakır Hasan isminde birisini 
öldürdüğü iddiasile muhakeme 
edilmektedir. Dava, temyizden 

gelmiş olarak yeniden görülüyor. 
Sadık, evvelce mahkum edilmiş · 
tir. 

a 

kü bütün Afrikanın odun, kereste 
ihtiyacını vilayetimizden giderir
di. Simdi harici rekabetler çoğal· 
dı. Bilhassa Ruslar Mısırda bizim· 
le son derece rakabettedirler. Ge .. 
çenlerde bir kereste tüccarı Mısır~ 
kereste satmağa gitti, fakat eh 
böğründe döndü. Çünkü Ruslann 
teklifi bizim vereceğimiz amele Dün, bazı şahitler yüzleştiril ruf ve Aslanhane camiinden l parasının yarısından daha ucuz· miştir. Sonra, suçlu veki inin gös • 

sonra Ankaranın en büyük camii · terdiği bazı şahitlerin çağrılma · du. 
dı'r. Vasi bir meydan ortasında Tütünlerimiz yüzümüzü eüldii-

sı için, muhakeme kalmıştır. d · k'l 
dört ıvar uzerıne sarıya maı aş- ımatlııml~lllllllUllUJll .... IUJllllmımınaıımnımımııımımılmllllıllllllllHlllllllWUWlllA d ·· · 'l t - rüyor. Bu sene e iyi tütün e ı 
tan yapılmış ve kubbede 16 adet mahallesile kendi namına bir di. Ekim yerlerine çok di~kat e-

k k bb l. b' dildi. Sulu ve fena tarlalara tütün pencereli ve urşun u e 1 ır mektep ve mesçiti ve çeşmesi var· 
camidir. 

Camiin eni ve boyu 14 metre -
dir. Minberi taştan oymasiz, sade 
bir surette yapılmıştır. Müezzin 
mahfeli kapı ile sağ cephenin köşe 
sindedir ve oymalı taştan pek za· 
rif yapılmıştır. Camiin haricinde 
üç kubbeli son camaat mahalli ol

dukça geniştir. Bu camiin nakış
ları diğer camiler gibi murur za· 
mania değişmiştir. 

Sinanın eserlerinin hakiki sa -
yısı malum olmadığı gibi çırakla -
rının da sayısı malum değildir. Ko 
ca Sinan namına Y enibahçede bir 

ekilmedi. Yerler seçildi. Tarlalar dır. Büyük yangında yanmıştır. 
ayıklandı; tütün ondan sonra di

Y alnız sekiz köşeli ve 54 santim kildi. Dikmeye yeni başlanmiştır. 
genişliğinde ve 25 santim yüksek- Geli~en fidanlar tarlalara dikili . 
lig~ inde ve 27 basamaklı külaht l . . 

yor. Bu senede tütün erımız geçen taAtan yapılmış güzel bir minare h . . l k .. k" 
T senelerden da a ıyı o ac<:l , çun u 

kalmıştır, bu da yıkılmak üzere - ekicilerimiz iyi tütün yetiştirmek 
dir. Sinanm Süleymaniyedeki için biribirlerlie adeta boy ölçü
türbesi E~·kaf müdiriyeti tarafın· 

yorlar. 
dan yeni baştan tamir edilmekte- Geçen ve daha evvelki seneler-
dir. Ve etrafı temizlenmiş ve a- den de az tütün kalmıştır. Bunlar 
çılmıştı~. Bu m~yan~a M~~çit ve ela yavaş yavaş satılmaktadır. Ya· 
çefmenın de tamır edılecegı umul- za kadar tütünün b~tmesi c.mu!u
maktadır. 

yor. Mimar Sbuuı muhiplerinden hattat otlu l 
Muhittin ı M. C. 

Ruslar ve kereste 
• • • 
tıcaretımız 

Geçen bir sene zarfında Mersin 
ve Tarsus ormanlarından 33417 
si katran, 21891 i göknar 59542 si 
muhtelif ağaçlardan almak üzere 
115250 kerestelik ağaç kesilmiş, 
bunlardan başka 371 kantar kö· 
mür ve 82 kantar siyah zift ve 340 
kantar siyah katran ihraç. edilmit 
bunlardan 43859 lira varidat te· 
min edilmiştir. Buna mukabil 
12370 Jira maaş ve diğer masraf
lar yapılmıştır. 

Bir zamanlar kereste ihracatm
da görülen tevekkuf son günlerde 
mahsüs bir tezayüt göstermekte
dir. 

Bilhassa doğramacıhğa daha 
ziyade elveri§li olmak itibarile 
Suriye ve Mısır piyasalarında dai
mi ....,,üşteri bulabilmektedir. 

Abbas Hilmi Pş. mektep 
yaptıracakmış 

Eski Mısır hidivi Abhas Hilmi 
Paşa Eskişehirde Çifteler tarafın
da kendi adile anılan köyde bir 
yatı mektebi yaptırmak niyetinde 
dir. 

Abbas Hilmi Paşa tanıdıkla • 
rından eski ziraat müdürü Şevket 
Beyle görüşmüş ve bir mektep 
yaptıra bilmek için lazım gelen 
tertibatın alınmasını bu zata ha
vale etmiştir. Şevket Bey vilayet 
maarif müdürüne müracaat ede
rek paşanın arzusunu söy !emiş 
ve bir plan istemiştir. M~ktebin 
bu a:a yapılması ınnull\,PLtn,1 ... 

Edirnede asri hapisane 
Edirnedeki yanık kışlanın asri 

bir hapishane şekline konulacağı 
bir müddet evvel yazılmıştı. 

Bu binanın tamiri için bazı 

kimseler müracaat etmişlerdir. 

Son günlerde şartname ve proje
de değişklikler yapılmıştır· Ala ... 
kadarlar, bunları tetkik etmekte-
dirler. 

Köy muhtarı Hanım 
Kütahyarun Emedin Örencik 

nahiye merkezi Örencik köyünde 
yapılan intihap neticesinde k~y
metli muallimlerimizden Cemıle 
Hanımefendi muhtarlığa intihap 
edilmi~tir. 

Borda epice büyük bir 
suiistimal 

Bursa, 29 (Hususi) - Bor in
hisarlar memuru zimmetine 19634 
lirayı geçirmiş ve müfettiş beyi 
atlatmak için boş bulunan 48 san
dık tütünü dolu göstermek sure· 
tile iğfal etmek istemiştir. Netice· 
de heyet huzuru ile yapılan sa· 
yımda bu miktar suii:ıtimali ta· 
hakkuk ederek evrakı müddei u· 
mumiliğe tevdi, menkul ve gayri 
menkul emvaline ihtiyatı haciz 
vaz, kendisi tevkif olunmuştur. 

Muhabiriniz 

Cevdet 

Edremit muallimleri 
Edremit muallimleri Kurban 

bayramı tatilinden istifade ederek 
Ankaraya gideceklerdir. 

Para biriktirme cemiyeti 
Bandırmada "para biriktirme 

cemiyeti,, adlı bir cemiyet kurul
muıtur. Cemiyete şimdiden birçok 
aza yazılmıştır. 
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Eskimoların san' atı 
Şiir-Balık 

Efsun ve 
ve insan heykelleri -
tılsım - Maskeler 

Eırkimolar kutuplarda yaşıyan 
insanlardır. Eskimolar, tabiatın 

güçlükleri arasında terakki imka~ 
mnı bulamamış İptidai insanlar 

sayılır. Bunlar nasıl yaşarlar, Es
kimo topluluğunda hayat nasıl -

dır? Coğrafya kitaplarında buna 
dair az çok malumat vardır. Eski

molaırın da bir san'atı var mı? Bu 
suale cevap sayılacak tetkikler az· 
dır. 

Son zamanlarda M. Kaj Bir -
ket - Suith İsminde bir Danimarka 
muharriri, Kopenhag milli müze-

sinde bulunan Groenland adasına 
ait kolleksiyonlar hakkında bir 

tetkik yazısı neşretmiştir; 
ki: 

diyor 

Eskimoların sanatı zengin de 
ğildir; fakat bu san'atm başka 

türlü olmasına imkan var mıdır? 

Eskimolar, dünyanın öbür u · 
cunda, kutup çölünün eşiğinde, 

belki de herhangi diğer bir yer ~ 
den ziyade insana mecburiyetler, 

zaruretler yükliyen bir tabiat kar
şısında yaşamaktadırlar. Orada 

kışın, çetin bir hayat mücadelesi 
bütün kuvvet~re hakim olur. Ya-

zınsa Eskimolar için en İptidai ih~ 
tiyaçlarmı temin etmekten başka 

bir şey düşünmeğe vakit kalmaz. 
PA>yle olmasa bile Eskimoların, 
aan'at telakkilerimizdeki yük -

sekliğe vasıl olmalarına daima 
mani olacak bir duvar mevucttur. 

Yalnız şiir, bu müşkülatın ha
ricinde bulunuyor. Çünkü şiir, ha
yatı hariciye şartlarına daha ko -

)aylıkla uyabilir ve Eskimolarda 
emsali pek nadir bulunur güzei 
esaslar vücuda getirmiştir. 

işlenmiş deniz kuşları, yahut ha -
lık şekilleri verir, sanatkar ittihaz 
ettiği modelin hususiyetlerini tes· 
bit eder. Mesela lzlanda civarında 
bulunan beş altı çeşit Ringa balı
ğından hangisinin model ittihaz 
edildiğini alakadarlar bu eserlere 
bakınca anlarlar. 

Eskimoların ifadenin hakikate 
tercüman olması hususunda gös -
terdikleri hassasiyet ve alaka, le • 
sadüfi bir hal değildir. Bunun se
beplerini dinde, efsunda aramak 
icap eder. Eğer san'atkarın yaptı-

ğı eser denizden çıkan bir balığı 
gösteriyorsa, bu ayni balıkçının 

kayığının etrafında ayni veçhile 

balıkları çıkartacak kuvveti haiz 
bir muskadır. Balıkçı, kürkünün 

yakasına bir deniz kuşunu göste
ren bir kopça takarsa bundan 

maksadı, gemisinin köpüren de -
nizin üstünde bir kuş gibi çabuk 

ve kolay kayıp gitmesini temin et
mektir. 

Eskimoların eserleri arasında 
oyuncak olarak kullanılan pek 
çok heykelcikler de vardır. Bun -
ların çeşitleri pek çoktur. Bunla -
rm arasında kutuplarda yaşıyan 

hayvanlar, hatta pek iptidai tarz
da qfma,k üzere insan şekilleri bi
le vardır. Bunların kolları yoktur, 
ayakları kesiktir. Yüzleri parlak 
bir satıhtan ibarettir. Kadın hey· 
kellerinin başları üstünde bir saç 

topuzu bulunur, heykelin kadın 
heykeli olduğu buradan anlaşılır. 

Şarki Groenland, ancak yarım 
asırdanberi müstemleke haline 

girdiği için burada Avrupa tesir -
lerine daha az maruz kalmış 
bir san'at vardır. 

Bu havalide yapılmış bazı mas
keler vardır ki bunların alınların

VAKiT 

San' at 
Akşamı 
Alayköşkündeki konf e
rans, temsil ve konser 

Halkevinin güzel san'atlar şu

besi merkezi olan Alayköşkünde 

dün akşam samimi bir topluluk 

yapılmıştır. Fikir ve san'at alemi

ne mensup birçok kimseler bu top

lulukta hazır bulunmuşlardır. 

Refik Ahmet Bey, "Bizim iste
diğimiz edebiyat,, mevzulu bir 

konferans vermiştir. Refik Ahmet 

Bey, edebiyatımızın geçtiği yolu 

kısaca İşaret ettikten sonra asır -

larca san' atkarlarımızın his ve ha

yal malzemesini kullandıklarını, 

his ve hayalin çabuk solmıya mah· 

kum olduğunu, bu malzemeyle ya· 

pılan edebiyatın devamlı olamıya 

cağını, edebiyattta his ve hayale 

yerine fikir unsurunur1 ·konulması 
lazım ge!diğini söylemiştir. 

Facia, 5 perde. Yazan: Hauptmann; 
dilimize çeviren : Seniha Bedri 

Almanların sevilmiş ve beynel · 
milel bir şöhret kazanmış edibi 
Gerhardt Hauptmann, son za
manlarda yetmiş yaşına girdi. Bu 
münasebetle bir çok san'at gaze· 
telerinde uzun uzadıya neşriyat 
yapıldı. 

Dünya tiyatrolarında bir çok 
piyesleri oynanan, Suanali Münkir 
isimli bir romanı geçenlerde Türk
çeye çevrilerek karilerimize farına 
halinde hediye edilen Haupt
mann, yetmiş yaşına girerken 
yeni bir piyes yazdı. Bu eser, 
yetmiş yaşına girmiş bir adamın 

aşkını mevzu olarak almıştır. 
Hauptmann gibi mühim bir mu

harririn eseri olması bir hususiyet 
teşkil ederken muharririn yaşile 
eserdeki kahramanın yaşı arasın
da da benzerlik bulunması ayrı
ca bir alakanın uyanmasına se
bep teşkil ediyor. 

Hauptmann'ın eseri Seniha 
Bedri Hanım tarafından dilimize 

Yetmiş yaşında gencin, gönlü
nün boşluğunu bu sevginin sr
caldığile doldurmak hakkı yok 
mudur? 

"Miras,, ın elden gitmesini iı -
temiyen çocuklar, ihtiyar babala -
rmı mahkeme kararile malını ve 
kendisini idare hakkından mah · 
rum ederler. Kendisinden birer 
parça olan, yetişmeleri için zeka • 
sını, parasını ve bel kemiğini ver • 
miş olduğu çocuklarından gelen 
bu ihanet darbesi, bir zaman • 
danberi sinirleri yorgun olan, ru • 
hi buhranlar geçiren ihtiyarı de
lirtmek için kafidir. Gözlerini 
miras hırsı bürümüş bir aç kurt 
sürüsünün hücumuna . uğrıyan ih -
tiyar, nihayet bir cinnet hamlesi 
içinde içtiği suya zehir karıştıra - ı 
rak yetmiş yıllık hayatın faciasını 
dindiriyor. 

Bu eserde, yetmiş yaşındaki a -
damın ruhunda duyduğu gençlik ı 

aşk ve imanı, bir şiir halinde ve terceme edildi ve son üç akşam 
Şehir tiyatrosunda üstüste temsil pek canlı tasvir edilmiştir. 1 

edildi. Şehir tiyatrosunda bu rolü Er -

Konferansçı, bundan sonra e

debiyatımızın mühim bir eksiği

nin de maksatsızhk olduğunu, e· 

debiyatmııza bir hedef tayin e

dilmesi lazım geldiğini anlatmış, 

bu hedefin ne olabileceğini izah 

etmiştir. Bu hedef, doğrudan doğ

ruya haJk kütlesidir. Refik Ahmet 
Büyük Alman edibi, büyük tuğrol Muhsin Bey oynadı. San'at· 

şöhretini "Güneş doğarken,, isim- karın bu güzel rolü alması, ro -
Beye göre edebiyatın, halkın ha- li eserile kazanmıştı; son eserinin lün muvaff akiyeti için bir sebep 
yatını görmek, halka gidilecek yo
lu göstermek, halkın duygu ve dü
şünce yollarını aydınlatmak gibi 

içtimai bir vazifeyi yapması la -
zımdır. 

ismi "Güneş batarken,, dir. sayılabilirdi. Filvaki Ertuğrul 
"Güneş l>atarken,, in kahrama- Muhsin, umulan ve beklenilen 

nı yetmiş yaşına gelmiş, zengin, muvaffakiyetle seyircilerine pek 
san'at meraklısı, kültür sahibi bir zevkli ve heyecanlı san'at dakika
ihtiyardır. Karısını genç yaşında ları yaşattı. 

kaybetmiş, ömrünü çocuklarına ihtiyar kalbin tek ümidi, Ney-
Refik Ahmet Bey, bu arada bağlamıştır. yire Neyyir Hanım tarafından 

yanlış bir telakkiye mahal kalma- Yıllarca çocukları için yaşıyan temsil ediliyordu. İhtiyarın dost· 
mak üzere halk edebiyatı değil, adam, yetmiş yaşının eşiğinde larını Emin Beliğ ve l. Galip tem
halkçı bir edebiyat istediğini söy- bir genç kızı seviyor; evlenecek - sil ettiler. Çocuklar, damatlu 
lemiş, halk edebiyatının tarihi bir tir. Fakat çocukları aile yuvası • ve ötekiler, hepsi rollerinin hudu· 
kıymet olarak tetkik ve muhafa· na bir yabancının girmesine, "mi- du içinde muvaffakiyetliydiler ve 

zası lıizımgeldiğini, onun ayrı bir 

i! olduğunu kaydetmiştir. 

Halk kitlesinin bin bir tezahür 

ras,, m taksime uğramasına razı 
1 
oyun umumi bir ahenkle oynan-

olmıyorlar. 1 dı. 
Eskimolar kara ve deniz avla

rına tabi olarak göçebe bir hayat 
yaşarlar. Onların memleketinde 

ne taş, ne de ağaç gibi lüzumlu 
unsurların mevcut olmamasını na 
zarı itibara almasak bile bu şart

lar ressamlık, mimarlık, heykel
traşlık gibi san'atların inkişafına 
müsait midir?. 

da kuvvetli manalar ifade 
derin çizgiler bulunur. 

eden ve intibamı mevzu olarak alan e

d~biya.tm ayni zamanda halkın 

.Örümcek dede sahnede 

Eskimo sanatı kuvvetli olarak 
Alaskada inkişaf etmiştir. Bunun 

sebebiyse müterakki kısmını teş -
kil eden şimali garbi kırmızı de-

rili kabilelerile pek sıkı rabıtaları 
olmasıdır. 
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Jıutm ----
Karneji sergisi 

K:arneji enstitüsü buhrandan do
layı bir sene tatil ettikten sonra 
bu sene gene evvelki esaslar da -
bilinde beynelmilel modern resim 
sergisini açmaktadır. Bu sergi A -
merikada Pittsburg•da 19 Teşri -
nievvel 1933 de açılacak ve 10 Ka 
nunuevvel 1933 e kadar devam e
decektir. Bu sergide resim teşhir 
edecek ressamları Karneji enstitü. 
sü davet edecektir. Enstitü müdü
rü de Avrupaya gelerek sergide 

temsil edilecek muhtelif memle • 
ketleri gezecektir. 

dilile yapılması lüzumunu ileri sü

ren konferansçı edebiyatımız."n 
dil temizlenmeai işinden sonra a

lacağı yeni, feyizli ve ümitli man- 1 

zara hakkındaki düşüncelerini 

söyHyerek sözlerini bitirmiştir. . 
Konf eranıtan sonra Halkevi 

temsil şubesi amatörleri Nabi Ze

ki Beyin Şnistlerden tercüme etti

ği ve M. Kemal Beyin sahneye 

koyduğu T alie sual isimli bir per· 

delik dramı oynamışlardır. Bu e -

seri temsil eden Samiye Hanımla 

Sadettin ve Cezmi Beyler, muvaf

fakıyet göstermişler ve alkışlan

mışlardır. 

Fildişinden (Mammut dişin -
den) balina kemiklerinden yap 
tıkları heykeltraşlığa müteallik iş
ler bunu teyit eder. Groenlandda 

vaziyet daha gayri müsaittir. Bu -
nunla beraber bu adanın garp sa· 
bili iki yüz senedenberi Danimar

ka kültürünün tesiri altındadır. 
Danimarkaldarla olan bu temas 
adanın garp kısmında bir Eskimo 

Temsilden şonra Necip Celal 
Üç Amerika müzesi direktö - Bey solo olarak akordeonla Grik 

ründen mürekkep bir jüri üç mü -

sanatının orijinal mahiyetini boz· 
muştur. En iptidai tezahürlerine 
irca edildiği takdirde Eskimo sa 

kafatm kimlere verileceğini tesbit 
edecektir. 

Birinci mükafat 1500 dolar; i -
kincisi 1000 dolar, üçüncüsü 500 

natının faydalı ihtiyaçlara teka - dolardır. 

bül ettiii aörülür. Garden llub of Alleghany tara-
HeYkeitra§İı~m İptidai şekille· fmdan verilen 1300 dolarlık bir 

ri tahta firketelerde görülür. Sa· mükafat en güzel bahçe veya çi -
natkar. bu firketelere gayet ince çek tablosuna verilecektir. 

ve T erez' den birer parça çalmış, 

Tahir Bey piyano ile, Selman 

Muhtar Bey banjo ile bazı parça

lar çalmışlardır. Siyret Bey de Ha-

vayyen gitarla Barkarol Hofmanı 
ve Tua şayt serenat'ı çalmıştır. 

Konsere orkestranın çaldığı gü· 

zel parçalarla nihayet verilmit ve 
çok alkışlanmıştır. 

''ÖrDmceK dede,, yl temsil eden 
hocalarile birlikte 

hanım kızlar 

Amerikalı kadın muharrir Jean 
Webesterin Daddy lang - legs i
simli romanı, evvelce Mavi çar • 
şamba ismile türkçeye tercüme o• 

lunmuş, V AKIT'ta tefrika edil -
mişti. Bu kitap, bir yetim kızın 
hayatını, hislerini anlatır. Bulun -

muş çocuklar müessesesinde yetiş
miş olan Judy Abbott isminde bir 
genç kız, bilmediği, tanımadığı 

bir genç zengin tarafından himaye 

edilir, koleje yerleştirilip okutu -
lur .. Genç kızı himaye eden Mr. 

(lütfen sayıfayı fjeviriniz) 
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Kadınlara Bikl• 

rtakleden • fa. -
O pazar günü, mektepte ancak - ... Ne güzeldi bilseniz .. 

izinsizler kalmıştı. Anneleri veya Müzakerecinin yüzü gerilmiş 
aileleri olmıyanları da, bir hemşi · ti. Gözlerinde derin bir hüzün o -
re, sokağa çıkarını§, hava güzel kunuyor, uzun kirpikli göz kapak~ 
olduğu için Hürriyeti ebediye te- l ları sık sık kapanıp açılıyordu. 
pesine götürmüştü. ı Jeneviyev şaşırmış, ona bakı -

Küçük Jeneviyev biraz rahat yordu. O gün gelene kadarken-
sız olduğu için, yatakhanede ka . disine bu hususta hiçbir şeyden 

lıp yatmasına müsaade edilmişti. bahsetmemiş olan müzakereci 
Müzakereci olan matmazel Luiz matmazele ne oluyordu?. 
ise, o gün izinli olduğu halde çık· Şimdi, Matmaze! Luiz, sanki 
mamı§, yakınlaşan imtihanlar mü rüyada sayıklıyor gıbi mırıldanı -

naseheriıe de, Jeneviyev'i çalıştır· 
mllk behanesile onun yanında kal . 
mıfh. 

Matmazel Luiz, elinde bir ta
rih ~itabı, Napolyonun muhare • 
belerine ait bir bahsi okuyordu. 
Yatakhanenin açık bırakılan pcn· 
ce"'esinden, içeriye bol bir güneş 
giriyordu. 

Matmazel Luiz, genç kızın ya
tağının başına oturmuştu. Birden · 
bire tarih kitabını kapatarak kızın 
altın sarısı saçlarını hafifçe okşa· 
dı ve: 

- Jeneviyev, dedi, hiç hayatı· 
nızda aık nedir düt ündünüz mü? 

Genç kız, iri gözlerini hayretle 
açtı. Önce bu sualin manasını an· 
lamıyor gibi oldu. Nihayet uzun 
bir sükuttan sonra cevap verdi: 

- Hayır ... Matmazel! 

Matmazel Luiz, başım önüne 
iğerek hafif bir sesle itiraf etti: 

- Ben, sizin yaşınızdayken 
a~krn ne olduğunu öğrenmiştim .. 

Ve ilave etti: 
'p11
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en elton, hüviyetini belli etme -
d~~ ,gens kızla arkadaş olur, sevi
tirler. Matmazel Judy, hamisini 
bir kere uzaktan, o da duvara ak
seden gölgesinden görmüı ve onu 
bir örümceğe benzetmiştir. Onun 
için kendisine yazdığı mektuplar
da ona "Örümcek dede,, diye hi· 
tap eder. Genç kızın tanımadığı, 
fakat ihtiyar bir adam zannettiği 
hamisine olan bağlılığı, fazileti, 
genç arkada§ına karşı temiz sev
a-isi ve neticede hami ile aşıkın ay. 
ni adam olduğunu anlayınca duy
duğu büyük ıevinç, hu eserde pek 
canlı olarak gösterilmiştir. Daddy 
lang • legs'in filmi de yapılmıs ve 
geçen yıl şehrimizde de göste;il • 
mitti. Türkçede roman olarak ki· 
tap halinde de çıkmış olan "Ö • 
rümcek dede,, nin İngilizcede ti
yatroıu da vardır. 

Oaküdar Amerikan kız lisesi 
nin on 'birinci sınıf talebesi, bu 
hafta, ımıfın ıenelik müsameresin 
de 'bu piyesi temsil ettiler. Bu 
mektep müaameresinin san'at sa. 
yıfumda mevzuu bahsedilmesinin 
ae'bebi, bu temsilin her hangi bir 
mektep temıili mahiyetinden baş· 
ka 'bir tekilde, yüksek ve cidden 
Y.Da'tkirane bir !ekilde oluıudur. 

yordu: 
- Ne güzeldi ah .. Beni ilk ku· 

cakladığı zamanı hatırlıyorum .. 
Büyük, çiçekler ve günef dolu bir 
bahçedeydik .. Bir kuyu başında 
yan yana oturmuftuk. Jeneviyev o 
zamanlar ben de senin gibiydim, 
hiçbir şey bilmiyordum ... Birden • 
bire yanıma yaklaştı. Başlarımız 
biribirine dokunuyordu .. Sonra ne 
oldu?. Bilmiyorum .. Fakat bir an 
içinde kendimi onun kollarında 
buldum .. Ah .. Jeneviyev.. Bilsen 
bu ne ilahi bir şeydi .. bilsen .. 

Jeneviyev gayet sakin bir sesle 
onun sözünü kesti: 

- Matmazel, zannedersem 
Napolyonun imparator ilan edil
diği günü anlatıyordunuz. 

Müzakereci, birdenbire kendi • 
ne geldi. Acı acı: 

- Görüyorum ki, dedi, sözle
rim sizi alakadar etmiyor. 

Ve asabi bir hareketle kitabı 
açtı. Jeneviyev yalvaran bir ses • 
le: 

- Oh... dedi, matmazel! ... 
Kat'iyyen sizi incitmek isteme • 
dim .. Yalnız itiraf edeyim ki, söz
lerinizden biraz .. biraz sıkıldım .. 

- Niçin? Öyle zannediyorum 
ki sizin duyamıyacağınız münase· 
betsiz bir şey söylemedim. 

- O ... hayır matmazel .. hayır .. 
- O halde niçin yüzünüz böy-

le bozuldu? Bir şey mi oldunuz .. 
söyleyiniz bana .. 

- Şey .. Bilmem ki nasıl söyli· 
yeyim .• Bu sözleri duymakla hem 
maddi hem de manevi bir ıstırap 
duyuyorum. Bu sözler ruhuma bir 
karanlık çökeltiyor .. Bir .. kimbilir 
benim için "Ne ideal kız?,, dersi-

. d ..... '? 
nız, egı mı .• 

- Hiç de değil .. Devam edi • 
niz .. devam ediniz .. 

- ... Bir, ne bileyim ben, bu 
sözler sinirlerimi burkuyor gibi o· 
luyor. Hatta, en samimi, en temiz 
alakalar bende fena bir aksülamel 
yapıyor.. Meseli.. daha pek kü -
çükken, babam akıamları eve ge
lince annemi öperken, ben, başı 
mı çevirir ve bu hissi duyardım .. 

Matmazel Luiz gülümsedi: 
- Ne temiz bir ruhunuz var! 

Dedi. Jeneviyev bir koluyla 
gözlerini kapatarak: 

- Gördünüz mü, diye hınç.kır· 
mıya baıladı, benimle eğleniyor -
sun uz. 

Matmazel Luiz, tekrar onun 

saçlarını okşadı ve tatlı bir sesle 
onu teselli etti: 

VAKiT 31 Mart 1933 

Vecihi fabrikasında Bi; .... hi;;~t Mı s yora ERLER 

H .. k... r b f b .k Müslümanları nasıl hris-u ume ın u a n aya 

muallim ve malzeme tiyan ettiler ve ediyorlar? 
vererek yardımı 

Tek batına Kalamışta bir tay-
Mu.harrirlerh MuhltUn Abdurrahman ve Mecdut Salt 

yare fabrikası ve mektebi tesis e· 
den tayyareci Vecihi Bey orada 
memlekete sivil tayyarecilik vü
cuda getirmiye himmet etmekte· 
dir. Bir kaç genç buradan tayya· 
reci olarak çıkmıştır. Bugün otuz 
talebe burada tayyareciliğin ilmi 
ve nazariyesini öğrenmektedir. 

Hükumet hu zatın himmetini 

takdir ederek müessesesine yar· 

dıma karar vermiı, muallim kad · 

rosunu genişletmiştir. Hükumet 

Vecihi Beyin mektebine meteo· 

loji muallimi olarak hava rasatla· 

rı mütehassısı Salahaddin B.i uçuş 

Ayni mecmuanın 1926 kanunu
sani tarihli, nüshasının dördüncü 
sayıfasında Vasaington Msiyoner 
meclisinin senelik iç.timaında Tür· 
kiyede hıristiyanlık propaganda • 
sının memnu olduğunu, buna mu· 
kabil otuz senedenberi Portekiz 
hükumeti şarki Afrikadaki müs • 
ıtemlekesi için misyoner istediği ve 
gönderileceği vadedildiği halde 
hala gönderilemediği düşünülerek 
müsait bir zamanın gelmesine ka· 
dar Türkiyede misyoner masrafla
rını yüzde elli tenzille bu meba • 
liğin şarki Afrikada sarf ına karar 
verildiği söylenmektedir. Türki -
hakkındaki karara yapılan itiraz 

fenni tedrisatına da Ekrem Beyi misyoner mektebi mezunlarının 
tayin etmiştir. Hükiimet müesse· milli mektep mezunlarından fark· 
seye tayyare ve malzeme vererek lı olduklarını tekrar ve izah eder 
te yardımını genişletmektedir. mahiyettedir. 

Bugün elinde dört tayyaresi olan "İkincisi, kararda Türkiyede 

Vecihi müessesesi fabrikasında Z ''misyonerlerimiz tarafından hır is 

sisteminde iki tayyare daha yapıl· tiyanlık tedrisi için kapının kapa· 

maktadır. lı olduğuna dair bir ima vardır. 

Evlenme 
Türkiyede misyonerlerin eski usu) 

ler üzerinde çalışamadıkları doğru 

Darülfünun Edebiyat Fakülte· olmakla beraber o memleket aha-

ruz. Bu çocuklar şahsiyetlerinden 
uzaklaştırılmı§lardır. Her biri bir 
Amerikalı protestan olmaktadır. 

Bunlar aade bir protestan değil, 
ayni zamanda birer misyonerdir· 
ler de.,, 

Yukarıdaki yazı bu hususta e· 
limizde mevcut yegane vesika de· 
ğildir. Yakın Şark Kolejleri ce• · 
miyetinin -929 - 1930 tarihini 
taşıyan ve cemiyete merbut mek
teplerin senelik raporlarını ihtiva 
eden Boroşürün mukaddimesinde 
ayrıca şu sözler vardır: 

~'Şarklı talebeye tahsil esna • 
sında Amerikan mefkfireleri atı .. 
lamak ve Amerikadakilere Ak • 
deniz ahalisinin ruh ve arzularını 
öğretmek suretile cemiyet bir çok 
milletlerin daha iyi anlaşmalarına 
yardım etmekte ve Amerikan 
mefkureciliğini ifadesine bir va • 
sıta olmaktadır.,, 

Acaba misyonerler bu mesai • 
lerinde ne suretle muvaffak olu • 
yorlar?. Bu suale mezun bulun -
duğumuz mektepte faaliyetlerini 
tetkik etmekle cevap vermiye ça ... 

lışalım: ' 
ıi mezunlarından Hayrünnisa Ha· lisi için hıristiyanlığa takarrüp ka- Bu mektepte mülhit bir bey -
nımla Kayseri lisesi müdürü Yu· pılarının açık olmadığı kat'iyyen nelmilelcilik 

nus Kazım Beyin akitleri dün asılsızdır. Buradaki tecrübeli mis· 
Kayseride yapılmıştır. Tebrik ve 
saadet temenni ederiz. yonerler müslümanlara taşımıya 

Behzadın jübilesi 
Bu gece, Tepe başı tiyatrosun · 

kudretleri olamıyacak kadar hı· 

ristiyanlık yükliyebileceklerinden 

e'MinC1it1er. Meltteple'rde lhci\ o • 

kulamamak ve hırl.sfiyan ayinleri 

yapamamakla beraber lsadan 

ve kozmopolitlik 

propoğandası pek açık bir tarzda 
yapılır. tık önce en kuvvetli isti• 
natları olan harbin mazeretlerin
den bahsedilir. Yer yüzündeki 
bütün fecaatlerin harpten doğdu· 
ğu söylenir. Bunun üzerine harbi 
doğuran amiller araştırılır ve bu 

amillerin en başında milliyetper • 
da, Behzat Hakinin sahneye inti • 
sabınm 25 inci yıldönümü tes'it 
edilecek. mülhem hayatlar talebeler üzerin· verlik zikrolunur. Bu suretle ta· 

Sahne arkadaşları, bu jübile 
için zengin bir program hazırla -
mışlardır. Münir Nurettin Bey 

de tesir yapmak ve onu tatbik et· 

tirmek hususunda namütenahi fır· 

sallara maliktirler. Bu talebeler • 
konser verecek, Karagöz, orta o • den her zamankinden daha fazla 

yunu, meraki ve "üç saat,, in en bir yekunun Türk olduğu ve evle

güzel parçaları oynanacaktır. rinin misyonerlere açık bulundu -

Bu jübileye iştiral< etmek için, ğuna göre elimizdeki fırsat o nis

Bulgar artistleri, Bulgaristanın pelte büyüktür. 

muhtelif şehirlerindeki tiyatro "Yeni hükumet, dinle dünya iş· 

delegeleri tehrimize gelmişlerdir. lerini ayırmıştır. Bu hal, hulul et· 

Bu san'atkarlar da, bu gece, şarkı mesi imkansız değilse biie, pek zor 

söyllyecekler, raksedeceklcrdir. olan şahıslara sokulmamıza mani 

San'ankar Behzat i~in 

San'atkar Behzat Beyin 25 İn· 

ci yıldönümünü Evimizde de tes'it 

bulunan engelleri kırmıttır. Derin 

mülahaza ve istizahlar talebeleri 

Mesih hakkında tefekküre sevk et· 

etmek için bugün saat (16,5) da mcktedir. ihtimal bu karara bir 

Halkevi merkezinde Refik Ahme! Türk tarafından Türkiye miayo • 

Bey tarafından Behzadm san'at nerleri için istemiyerek yazmış ol

hayatı hakkında bir konferans Vf! duğu yüksek methüsena kelimele

bunu takiben bir konser verile- rini tekrarlamaktan daha iyi bir 

cektir. Konferans ve konser ser· mukabelede bulunamayız. Bu 
besttir. Herkes gelebilir. sö~ler misyonerlerin mükerreren 

Tıbbi müsamereler 

izah ettikleri şeyleri en bel iğ bir 

surette ifade etmektedir: 

lebede milliyetperverliğin ve mil· 
liyetin dünya için çok muzir ol• 
duğu kanaati hakim olmıya baş

lar. ı 
Esasen beynelmilelcilik ve hı • · 

ristiyanlık biribirinden ayrılmaz 

addedilmiştir. 1926 tarihini ta .. 
şıyan ve Şimali Amerika ecnebi 
misyonerliği konferansı tarafın ~ 

dan neıredilen Education F or 
Peace isimli kitabın ellinci ıayıfa· 
sında hıristiyanlık ve beynelmilel· 
ciliğin ayni şey olduğu beynelmi• 
lelciliğin ruh ve menşe itibarile 
hıristiyan olduğu ve hakiki bir hı· 
ristiyanın beynelmilelci olması la.ı 
:zım geldiği tasrih edilmiş ve uzun 
izahata giritilmiştir. llk bakışta 
hiç bir zararı yokmuş, bilakis fay• 

dası varmış gibi görünen bu telak

ki ve propağandalar işte bu cİ• 
hetten Türk gençliği için çok mu· 
zir olmaktadır. Ve gene ilk bakıt· 
ta pek zararı sezilmediği içindir 
ki, bu adamlar, hiç bir şey gizle· 

meksizin, propağandalarmda ga

yet serbest ve açık hareket eder-
Gülhane tıbbi müsamerelerin "Misyonerlerin muvaffakıyet • ler. Onların nazarında bir millet 

ikincisine 2 Nisan 933 pazar günü lerinin en büyük sırrı sevgidir. On- efradını biribirine bağlıyan ma· 
saat beşte Gülhane konferans sa· lar misalle başlarlar, kaideye va· nevi bağların hiç bir kıymeti yok· 
lonunda başlanacaktır. Bütün rırlar. Müsbetten mücerrede doğ· tur. . .. 
meslekdaşların teşrifleri rica olu· 
nur. 

çok uzaklara gidiyordu. Size şu· 

nu da söyliyeyiım ki, ben de tıpkı 

sizin gibi tamamen ve bütün ma -
naıile lekesizim ... 

- Sahi mi?. 

Müzakereci başıyla tasdik etti 
Ye: 

ru giderler, ve işte bu nevi propa· 
!===~=------~~~~-=--=~==-= 

(Devamı \•nr> 

Fotoğraf dersi 

İstanbul HalkeYi Reisliğinden: 

gandalarr çok meş'um r.eticeler 
verir. Hıristiyanlık esaslarını asla 

haykıramazlar. Hatta dinden bile 
Halkevi fotoğraf bilgisini art· 

bahsetmezler. Fal<at duruşları, ha tırmak için evimizin Güzel San'at· 

Oıküdar Amerikan kız lisesi 
IOD ıınıf talebeıi, İngiliz edebiy • 
yatı muallimleri Miss Fleçır'Ja be
raber bu temsili hazırlamak için 
iki ay meıgul olmuşlardır. Bunun 
neticesi olarak eser, denilebilir ki 
hemen hemen suflörsüz, fakat hiç 
aksamadan, tabii bir şekilde oy
nanmıftır. Genç hami rolünü ya • 
pan Bercuhi Hanımla bilhassa 
matmazel Judy rolünü yapan Kli
anti Papini Hanım pek hisli, içli 
cynamıılardır. Öteki rollerde Ve
dia, Mutena, Zarife, Mehpare, Be
n.et, Mükerrem, Nıvart, Erazmi -
ya, Anjel, Sona, Evyeniya, Bercu· 
hi, Polimniya ve Valantin Hanım· 
lu nw~.affakı:yet JıÖslermi!lerdir. 

- Çocuk!... Bu kadar fazla he
yecanlı olmayınız.. Hem biliyor 
musunuz .. Sizi ne kadar iyi anlı 
yorum. Ben de sizin gibi olduğu -
mu söylersem bana inanınız. Ve 
şayet demin, hayatımın bir parça· 
sını sizin önünüzde söyledimse, 
bunda gizlenecek hiç bir şey ol -
madığı içindi. Zira, çocukluk ar • 
kadaşımla aramızdaki bu yegane 
deraguş, gayet temiz ve saf ola · 

- Şimdi, dedi, Napolyon n~ 
rak kalmıştı, ve o, iki gün sonra yapını§, ona bakalım? 
benden tamamen ayrılıyor, uzak, <Dc,·ıunı \'llr) 

reketleri, tavırları, fakirlere yar • lar şube:;inde (pratik fotoğraf), 
dımları, iyiliği sevmeleri, zavallı · dersi açılacaktır. Ders parasızdır. 
lara inayetlerile, dinlerinin bü- Jatiyenlerin yazılmak üzere her 
yüklüğünü göstermeye çalı§ırlar. gün saat (17) ile (20) arasında 
Bu güzelliklerle teshir edilen ma • Gülhane bahçesi medhalinde A
fium Türk çocuklarının adedinin ı layköşkündeki müdürlüğüne mü
daimi bir surette arttığım görüyo· racaatları .. 
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EGLENCE, ADI 
' 

SPOR, si EMA SAYIF 
"V A K I T,, · Gazetesinin 30 Mart 1933 Perşembe Tarihli Sayısına ilavedir. Para ile verilmez 

- Kocacığım bak, fU parmağımdaki yü:ı.üğil 75 liraya buldum, pahalaııına 
ziyan ederaln diye hemen aldım. 

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

c BT b r 
F~iz Bey amc:asınm ağır, pek a· \ cuna haaarak ve yavatç.a kapıyı 

ğır hastalandığım duymuştu. Bir çekerek dııarı çıktı. Faiz onun bu 
iki gÜn aldırış etmedi, fakat bir ihtiyatın~an artık herşeyin bitti -
gün onun uşağı: ğine kanaat getirdi. Birden önüne 

- Beyefendi, dedi. Amcanız 20 - 30 hin liranın hayali gelmiş 
can çekişiyor. Ölüme varı yoğu si- gözleri nemlenir gibi oldu. Cemal 
ze kalacak. Bir kerecik olsun, gi - Beyin ellerine sarıldı: 
dip görün! - Doktorcuğum, nasıl, zavallı 

Dedi. ihtiyar uşağın sözünü tut- amcam ne halde? 
mak la~ımdı. Maazallah amcasına - Evladım; sen c•keksin değil 
bir şey olursa bugünkü meteliksiz mi? Sana her şeyi açikça söyle -
Faiz a~ağı yukarı yirmi, otuz bin mek lazım ... 
liralık adam olacaktı. - Evet, rica ederim. 
Amcasının yattığı odanın kapı - - Öyle ise meUn ve sabırlı ol. 

sına kadar geldi, he!ecandan kal- - Ah, zavallı amc:acığım, de -
bi çarpıyordu. Tam kapıyı açarak mek ki ..• 
içeri gireceği sırada her vakitki - Evet ... Maaleaef iki üç güne 
doktorları Cemal Bey ayağının u- kadar iyileşecek. 
........................................................................................... 

tŞükran9 
Geçenlerde Faik Ahmet Beye

fendinin refikası Selime Hanıme -
fendi Himayeietfal menfaatine 
Şişli kibar muhitinde iane topla -
mayı deruhte etmişti. Selime Ha 
nımefendi son derece hamiyetli ve 
hayırı seven bir kadındır. 

Evvela meşhur Selanikli zen • 
ginlerden Kabirzade Sabir Beyin 
apartımanına uğradı. Hanımefen· 

di tarafından kabul olundu. Seli· 
me Hanım: 

- Fakir ve kimsesiz çocukları
mız için yardımınızı ricaya gel -
dim, dedi. Ve elindeki makbuz ko 
ç.anmı çıkardı. 

Kabir zade Sabir Beyin refikası 
hanım birden şaşırdı, dışarı çıktı. 
Yandaki odada kocasıyla konuş -
mıya başladı. Selime Hanım onla
rm münakaşalarını seslerin tonun· 
dan anlıyor, fakat mevzuu duya· 
mıyordu. Aradan yarım saate ya· 
km bir zaman geçti ve evsahibi 
memnuniyetle içeri girdi. Selime 
Hanıma pırıl pırıl parlıyan bir yir
mi beş kuruşluk uzattı. 

Selime Hanım evvela anlıya~ 
madı. Fakat kadın iftiharla ilave 
etti: 

- Bize yirmi beş kuruşluk 

makbuz kesiveriniz ! .. 
Selime makbuzu kesti, 25 ku -

ruşu aldı. Çıktı, doğru Beyoğluna 

ineli. Bir çiçekçi dükkanından bir 
buçuk liraya bir buket yaptırdı. in
ce kağıda sardırdı. Dükkanda ço
cuğun eline vererek bir de iki sa · 
tırhk mektup yazdı, buketi ve 
mektubu Kabirzade Sahir Beyjn 
refikaaına gönderdi. Mektupta şu 
satırlar vardı: 

"Kimsesiz ve fakir çocukların 
alicenap teberrüünüze multabelei 
~ükranı .. ,, 

işlerin taksimi 
Nezihe Hannrlefendi hizmetçi

lerden bıkmış, lısanmı~tı. Eşe 

dosta kendisine iyi bir kadın bul
malarını rica etti. Bursadaki bir 
aile dostu fevkalade methederek 
ona bir Bursalı kadın gönderdiler~ 

Nezihe Haruefendi bu kadınca· 
ğıza evin işlerini tarif ederek dedi 
ki: 

- Evvela sabah kalkınca oda -
ları süpürürnün .. 

- Hepsini mi?. ı 

- Elbet hepsini .• 

- O zaman aiz :ne iş yapacak-
sınız ya?.! 

Namık Kemalin 
mektupları 

Bahis edebiyata geçmişti. Fa
ruk Bey Nedimden birkaç şiir oku~ 
du, sonra Ziya Paşadan, Y enişe -
birli Avniden birkaç mısra hatır · 
ladılar. Ev sahihi: 

- Aman azizim, dedi. Namık 
Kemalin mektuplarını aldım; içle
rinde ne kdaar güzelleri var. 

Bir köşede onları dinlemekle ve 
esnemekle vakit geçiren komis -
yoncu Nail Bey: 

- Yahu, pullarını atmasaydın. 

biliyorsun ya kolleksiyon yapıyo 
rum. 

f 

- &JCJ § 

Hanım - Sen Beyin söyledlıderine aldınJ etıne, onun hiç zevki yoktur. 
Hbmetçi - Zevki olmadığmı sizi giSrür görmez anlamıtbrn efendim. 
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Filiz Kenan yeni evlenmi~ti. \ de öyle ... Derken gece ~·arıaını 
Ayya,Iığı, serseriliği meşhur oldu. buldu ve itile katıla meyhaneden 
ğu halde nasılsa kibar bir ailenin dışarı çıktı. Fakat tam kapının ö -
temiz ve güzel kızını almıya mu - nünde eski arkadaşlarından Nuri- 0 

·t vaffak olmuştu. Kızla evlendikle- ye rast geldi. Nuri onu hu halde 
rinin ilk haftası dişini sıktı. lçgü- görünce: 
veysi girdiği mahallede ismini le- - Tüh, Allah belanı versin Ke
kelemekten çekindi. Fakat ara - nan .. Bu ne hal bu!.... Böyle fitil, • 
dan bir Pazartesi da.ha geçince bir yeni güvey girdiğin eve nasıl gi - e 
gün dayanamadı. Usta Mardiğin v;eceksin, mahalleden sana ne der- Y 
meyhanesinden içeri düştü. Bir ler be! .. 
saat, iki saat, içti. Eski c!o::;tları, Kenan iki tarafına sallanırken 
meyhane nrkadaşları bile onu ika- meyhanenin kapısını tuttu: 
za çalıştılar: - Sahi, dedi. Beni böyle zil 

- Haydi Fili:!' ... Yeter artık, bu - zurna sarhoş görmesinler, ayıp o • 
lut oluyoısun. Evde hanımla ma - lur. 
raza çılmracaksın.. Dedi ve tekrar meyhaneye gir- 7 

Filiz bir daha, bir daha içeyim di. a 

- Birader, fU bizim kannın benden evvelki kocasından ikide bir bahset
mesi heni öyle ainir!endiriyor ki ... 

- Ya ben ne yapayım? .. Benimki benden sonraki kocasından ildde ltb 

lÇ 

il 

il 
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Şikago' da güzel 
intihap ediliyor 

Cumartesi Il Güzel 

Şikagoda beynelmilel bir sergi I 
açılıyor. Bu münasebetle, Şikago 

Tribün gazetesi fbir güzellik mü -

sabakası tertip etmiş. Bir ltraliçe 
ve elli tane de kraliçeye refakat 

edecek güzel intihap edilecek ve 
1 

' bu elli bir güzel, sergide çalışa -

' caklarmış. 

Gazete şöyle bir istatistik neş

rediyor: Gelen resimler iç.inde 

yüzde otuz beşi mavi gözlü, yüz -

de on altısı ela gözlü, yüzde on 

altısı yeşil gözlüymüş. Yüzde otuz 

sekizinin kara gözlü olduğu beli~ 

değilmiş, çünkü resimlerini gön -

deren bazı namzetler gözlerinin 

rengini yazmnmışlardır. 

Bizim hanımlar, acaba bu mü

sabakayı duymadılar mı? Pek ya

zık olmuş ... 
Nasıl olsa, kalkıp Şikagoya gi

demezlerdi, demeyiniz. 

Nisan balığı yutturmaları ya -

vaş yavaş kaybolmıya başlıyan fe
na bir şakadır. Fnkat rcsmimizde 
gördüği.jnüz bu güzel yastığı işle -
yip bir ahpabınıza hediye edebi -
lirsiniz. 

Bu hediye, fena bir şaka de • 

Kadın ve· Spor \ .___ ___ 
Gazete, hariçten gelecek nam - Paris - Sen Rafael - Vişi oto -

zetlere yol masraflarını verıyor. mobil yarışı, bu sene F ransada 

Kazananlara da, yediriyor, içiri - büyük bir alnk auyandırdı. Bu ya

yor, otel paralarım veriyor. rış kadınlar arasında yapılmış ve 

Kraliçe: 125.000 frank, ikinci yarışa 38 kadın iştirak etmiştir. 

güzel 75.000 frank, diğerleri elli· y nrıçı Madam Leblanc kazan

şer bin frank mükafat alacaklar. mıştır. Madam Leblanc, maruf 

Bizim güzeller, heyecanlanma - Fransız edibi Meterlingin karısı 
ym, müsabaka 1 nisanda yapılı - idi. Meşhur muharrir Maurice l:.eb 
yor. Nasıl olsa yetişemezsiniz, yal- lanın hemıireı;idir. 

nız ~ir fırsat kaçırdınız: Şikago Madam Lcblanın. kazandığı bu 
Tribün gazetesi, resimlerini basa· 
cağı yüz namzede 2 bin beş yüzer 
frank mükafat veriyormuş .. 

Maahaza havadisi kayda ihtiyat-

yarış, beşincidir. Dünyanın en iyi 

otomobil kullanan kadını olduğu-

nu söylüyorlar. 

la telakki edelim. 1 Nisan hoşuma Yarışta bir kadın yaralanmış 
gitmedi! ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Ilk bahar Fıkra 

) 

ğil, mükemmel bir hediye olur. 

vr 
• r 

a a, güzel 
müsabaka ..• 

Avrupatla, güzel bir müsabaka 
yapılmış. Bir genç kız, güzel mü
sabakt.larının harnreti kalmadığı
nı göı ünce, bundan daha çok gü

l zel bir müı;abaka yapılmasını tek
lif etmiş: En genç büyü}- anneler 
mfü;abakası. 

Müsabakayı (35) yaşında bir 
genç kadın hazanmış. 

Bu "En genç büyük anne,, 17 
y aşında evlenmiş, 18 yaşında ço -
cuğu olmuş. Kucafiında da bir ço
uğu varmış. 

Kadının hayatı da pek sade. 

Bu b:ılık iştemeleri, aofra örtü - d b" t , 1. yor tkı' 0 c;. 

1 

Kendi halinde bir ev kadını. Ay -
n 11· e.( roman o.~u . '!:> • 

Yastık - balık sın kırmızı saten- lerine, peçetelere de İ§lenebilir. lu var. H ... yatmdan memnun. Ba-

dendir. Fistonlu, açık mavi bir ku- Hele sofra örtülcrilc, peçetele· şından ba:;İt felaketler geçtiğini 

maşın üzerine tutturulmuştur. Ba - rin böyle balı! h olmazı, çok duha söylüyor. 
Jıkların kanatları, dnlgnla.r, 1 oyu- yakışık alır. İyi ve itinnyla yapılır- Kızım da. erken evlendirmiş. 

Şimdi kızlar, koca tutmadan ev -ca mavi bir ipekle işlenmiştir. sa, muhakkak ki, iştiha da açar. 
vel iş tutuyorlar. 

1 
~ Her halde, erken evlenmek hiç 

Bilardo 1 de fena bir şey d _ğil. Bizde "Ça-
-Ş-im_d_i_y_e_k-=a-d=n=r-,-b-il-a-rd_o_e_r-kck- 1 buk seven, çabuk bıkar,, derler. 

Bu lô.ftır. izdivaçta böyle şeyler lere mahous bir oynudu. 
olmaz. Aklı bnşında olan bir kız, Böyle za.nnederdi1ı:. 

ı 11 h !~ocasmı sever. Sevilen • koca da Halbuki, hiç de er ~et ere ma -
ı H karısını sever. sus olmadığı meydnna çı eh. oş, 

artık ne oyunc., ne işe erkeklere Elli sene, biribirlerinden ayrı 
mahsus diye bir lmyıt koyamayız. yntmamrş kocalar pek çoktur. 

Prenses Jarmina Uezzan mü -
kemmel bir bilardocudur. Aflesi 
bilardo oynarlahn'ıŞ, ltendLi de 
on yedi yaşındayken merak sar
mış. Günde beş saat çalışıyormuş. 

İki müsabakaya girmiş ve ikisin· 
de de şampiyon olmuş. 

Prenses: 

- "Kadınlar bilardo akade 
misi,, yapacağım ve bu suretle ka
dınları bu güzel spor oyuncna teş· 
vik edeceğim, diyor. 

Prcnseııin, (120) karambol 
yaptığı oluyormuş! 

en geç 
Avrupada yengeç çok yenir. 

Bizde de, son senelerde bu deniz 
mahluku revaç buldu. Tadı ısta -
koz kadar eüzel oluyor. 

F aki>.t bu hayvanların asıl yeri 
Japonyadır. Oraların yengeçleri 
istakozdruı büyük oluyor. 

Bu sene ilkbahar modası, gö - Geçenlerde bir hammef endi - Bu sene, odaları, vazoları, yap-

Bunların avlanması, temizlen -
mcııi ve kon:;erve yapılması için 
bir munzznm vapur yapılmı~ .. Va
pura "yüzen fabrika,, diyorlar. i
çinde binlerce amele çalışıyor

muş. 

güslük modası olacağa benziyor. ye: ma çiçeklerle sünlemek moda ol • ?•• v• 

Son gelen moda gazetelerinde, 
du. Resmimizde gördüğünüz gü -- Merak etmeyiniz, dedik, 
zel çiçek yaprakları krep döşin -

~oy yemegı 

Elli dirhem sucuk, 50 dirhem 
pastırma doğraymız. Bir havuç ve 
'bir soğanla lmrı~tırm. 150 dirhem 
pirinç ltoynu, yüz dirhem et su -

yuna atıp yarım snnt pi9iriniz. Üs
tüne rendelenmiş kaşar peyniri 
döküp yeyiniz. 

bütün kadın elbiseleri, bir zaman, pek yakında, kumaşlar daha da 

hatta §İmdi bile, genç kız çocukla· ucuzlıyacaktır. 

rının giydikleri mektep göğüslük _ - Yazık, dedi, giyecek pahalı 
lerine benziyor. Gelecek hafta, bu kumaş bulamıyacağım! demek. 

modellerden bir kaçını ko.rilerimi- Bereket böyle düşünen hanım-

ze takdim edeceğiz. larımız pek az! 

• Gaga 
l§te bu resmi -

miz de en son 
moda 'bir 9apka -
dır. 

Şapkalar, ufa -
ln ufala, avuç içi 
kadar bir yer tut 
nnya batlamı9tı. 
Bata ku§ taktı-

· lar, böcek taktı· 
lar, nihayet, ön ta 
rafa bir gaga ta - 1 

kıp kendilerini 
ku§a benzettiler. 
Eğer bu garabet 
zevki devam e -
derse bakalım da 
ha neler görece -
ğiz!. 

den yapılmıştır. Kalınca humaş· 

lardan da, çi~ekler yapılıyor. Dik 

durmaları için, etrafları ince telle 
tutturuluyor. 

Apolet! 
Fran:ıada, yam 

Pariste - mod>. 
dendimiydi , 

-Fran::.a Paris de· 
mektir - bu ze 
ne modalar, şap 

ka ve elbise moda 
ları şekilden §ek 
le giriyor. 

Şapkaların aca 
ipliği, elbiselc • 
re de sirayet etti. 

Şimdi de, apu 
letli elbiseler ya 

Şık abajur, odaya başka bir pıyorlar. Resmi 
zarafet verir. Göze, oda ve etraf miz, bu elbiseler 
c!aha güzel görünür. d.en birini göste 

Resmimizdeki abajuru, işe eli ı rıyor. 
yatkın olan bir ev hanımı, pek ala ...,....,,...... 
yapabilir. 

hlamur 
Ihlamur bin bir derde devadır. 

Fakat tavsiye ederim - bilhassa 
ı:;İniri bozuk olanlar, rahat uyu -
yamıyanlar - yatmadan evvel 
bir fincan ıhlamur içsinler. Hem 
asap rahatlanır hem de rahat u1-
ku uyunur. 



30 Mart VAK 1. T ilavesi 

Yarınki Mü
sabakalar 

Horozlarla kartallar 
başllamazda:ırn 

mücadeleye 
evei! 

Slivya 
geliyor mu 

Bayramda üç 
mühim maç var 

Şilt ma~larına 
devam eClilecek 
31 Mart haftası şilt maçlarına 

ayrıldığı için yarın bu maçlara de
vam edilecek, Taksimde Hilal -
Beylerbeyi {saat 14 te, hakemi 
Necmi Bey) ile lstanbulspor - E
yüp (saat 15,45 te, hakemi Sami 
Bey) F enerbahçe stadında da A· 
nndolu - Topkapı (saat 14 te, ha 
kemi izzet Bey) ile Beşiktaş -
Beykoz (saat 15,45 te, hakemi Sa 
it Salahattin Bey) takımları kar -
şılaşacaklardır. 

Yarınki müsabakaların en dik -
kate değerleri lstanbulsporla Eyü· 
bün, Be~iktnşla Beykozun karşı -
laımalarıdrr. _. 

Beykozla Beşiktaş daha ge-
çen Cuma şampiyona için karşı • 
laşmışlar ve Beykoz takımı sıfıra 
ka111 dört sayı ile yenilmişti. Ay -
ni takımların bir hafta sonra tek · 
rar karşı kar~ıya gelmeleri baka -
lım geçen haftaki neticeYi tekrarlı 
ya bilecek mi? 

Alman - Fransız milli takımları geçen 
hafta Be~linde kar,ılaşmrşle.r ve llçer sayı 
ile bE'rab<•ro l<almt,lıırdı. tık ka~ıla~oın Pa
rlste yapıldığı ve Almım takımı o \•ilk.it 
kendileri tarafından kendi l•alelerlne yapılan 
hlr s:ı~·ı nrtıccı;lnde yenildiği l~ln bu maı.ı lkl 
nılllt•tln l'porculan tara1mdan fe\'kaL'ide bir 
m!'raliliı l>cldeıılyordu. intikam ma~ınnı Ber
Undc ynpılması dol:ıyısilP Almanların kam-

nacakları hakkında bahse glriıtenler çoktu. 
Fllbakllta maç dalın. ~ok Almımlarm lehinde 

cerryan etml, \'e Fransızlar ancak son dakl-

kahırda yaptıklan iki sayı lleı berabere kal
malc neticesini elde Mlebllmlşlerdl. Son gelen 

Avrupa gazeteleri bu maç için büyük Mblta-

lar ayırmışlıı.rdır. Maç hakemi İngiliz olduğu 

için sahaya Fransn:, Alıwın, İngiliz baJTak-

lan dlkllml!J ve maç tam (50) bin Alman ta.
rafmdan seyredUmJıttlr. Fransız ekip! Alman
lar tarafından bir çok defa al~lanmış \'e 
büyllk bir nezaketle muamele görmüştür. 

ResmJmi:z: maçtan e\'\'el iki taraf oyua
<•ularm ı ve taktın kaptanlannm blrlblrlerl· 
nln ellerini sıkmalarını gösteriyor göğllsle

rlnde kartal olanlar Alman, horo:z:lular J<"ran
sn:dırlar. 

Önümüzdeki bayram günl 
mühim spor hadiselerile dolu ol 
rak geçecektir. F enerbahçe klüb 
müz kurulu§unun yirmi beıinci ı 
nesi dolayısile çok zengin bir 
bayramı sayılabilecek bir pro ... 
hazırlamıştır .. Kuruluşun yıl döıa 
mü bayramın ·birinci gününe 

1 lıyan Çarşamba günü tesit edile 
cek, büyük atletizm müsabakala 
rı yapılacak ve ayni gün Maca 
profesyonel Buçkay takımı F 
bahçe1ilerle ilk moıçını yapacak 
tır. Buçkay takımı Fenerbahçeli 
lerle intikam maçını nisanın al 
cı Perşembe günü yaptıktan son 
ra Pazar günü de üçüncü ve IO 

maçını, Bulgarlarla karşılat 
milli takımla yapacaktır. Bi 
bu bir temsili maç olmıya.~a.ıı.aı.-i4 

Ancak milli takımda yer almaa 
kuvvetli olan futbolcularımız mil 
li bir maç arif esinde kuvvetli bi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ecenbi takımla kar§ılaşmak sure 

Galatasaray için yapı- !Atletizm mevsimi başladı :~~.:~~·:::;..::b~::~~;/· 1 

ı k •ık • J Şehrimize çoktanberi kuvveti 

aca ı ış er Fen erlilerin vaziyeti :::ı::d:;;·::; .. ,~;!:!~~ğ~ 1e 
Sen • n.•ırmr:r.ı formıın'uı bu !Wne Ustttstc mız ve Tilrlt futbolil ancalt bu \"aııılları dola-

yf'nilmcslnln, gün g<ıçtll<çc tahmlnlmlzdt'n yl!'ıHe znman zaman prafc•syonel takunlarla 
fazla alAka uyandırdığını, bu mnğlQblyet - muvaffakiy«-tle boy ölçllşmek imldlnmı bul
lerden ilk günlerde fazla bir gayretkeşlik \'C muştur. 

ya klüpçtillik hlssUe memnuıı olaıılarm bile Gru::ıtaımray başluıptanlığJ t>mln olswı iti 
ı;imdl bu Y•'r!'lh: memnuniyı tırrine peJlman t:ı.lmm l<a) • tmcslnln sebE'plf'rlnden birisi 
olcluklannı göriiyor.ı.ır. Fakat bu rUeu Gıı.la- de kadro:ıun her ınaı;ta değt~muldlr ve işin 
tas:ı.raym futbol mü\'azencmi7Aie nasıl csıı!.- 'ı garip cthetlı-rlnden ~iri de mulıtellt maçlarda 

1ı bit' yer h!ttuğu lı:ıklunda t'\-vclcc y:ıpbğı- beğ'enil<"nlcrln değil lcendllc-rindcn bir !Jf'Y 
bclilennılyeC'f'ğl tall'.llckuk eden oyuncuların 

mn ı,:ıretkn isalx-t ettiğimizi bize Ülr kere 
fl\kım l•aılro!!ıına rmkulmakb. lsr:ır edllmesl-

daha gösterml!! olm~;t:ı.n baş .. Lir ı;ıeye ya- dlr. B:ı müt.em:ıdi dPğ'lşme d<-vam ettlkç-e ıs-
raınıyor. tldntbrın kl'ndllt>rinl ~öııterm,•ııinl'\ zerre ka· 

Sarı - Kı:rmıı:ı formanın düşkUntilj'ta bizi dıır lhUntııl yol;;tur. ömründe birinci takımda 
hiç değUse tlmdlye kadar so.hal:ırımrzda bir hlç maç yapmamı, bl.ro oyuncunun tek bir 

kaç ecnebi takmıı daha görmekten menet- ~ta blitlln kabiliyetini göstermesini kim 

mlştlr. Galatasaray • Fenl'r ortal<bltmm or- bekllyei>llir? Bir oyuncu ve hattA bir takım 
üzerinde kat'l bir kanaat edlnmt'k için biç t3dan kalkmaıu geriye knlan klilplerl tf'k 
olmazsa Uç - dört maçlık dc,•amlı blr tecrU-

batlarına ecnebi takım getlrtmeJ.."ten bllsbli- hf'l lll:z:ımdır. nır daha tekrl!-r ediyoruz. Ev • 
tün olınaq, bile eskisine nlsbetlo mahsüs de- velA sabit kadro IAzımdrr. Bu kadro çl:z.lldfü

rceede "alıkoydu. Ter<'ddüde dliştirdü. Bu ne- te'!. sonr:ıdrr lr.l muhacim hattını ve takımı 
tıcc~n hertıaıde bu eencld futbol bllAnçomu- saha.dil ne yapaca!'f'ını bilmez vazlyett.en kur

zun kAr değil zarar hanCfiine yazılacak ra- t~rmak ve takıma bir hedef uğnında çalış

kamlar çıkarılabWr. m:ı.yı öğretmek işi gelir. Teknik l!Jlerlnl Ga

Bllnu sadt'Cf'l bir mevsim meselesi say-

11&k bUe Galata.sarayın 110n vadyetı devam 

ettıkçc bu zararın da devanı ~ecf'ği muhak

kaktır. ÇilnkU dlS-cr klUplcr ne kadar ilerler

lerse Uerleslnler bunl:ırm arasında. bir klüp 

eksik ka.lnmıı. ?'al<abet 1.aıılul altıda bir nls
betlndo eksllm~ ola<-.aktrr. 

Bu ıtıbıırla GalatasarııylıJıırın yeın!den 
cıanlılnmasmı beklemek bakkunızdır ve Gn
lata..anıym ycnitlen canıanması da o kadar 1 
gUç bir ı, değildir dıı •••• 

Yalnız klüp erkAnmm bilhassa takım tE-ş
klllnı etinde tutan başkaptanıığın \'azlyetı 
yalnı:r; kendi gözlerlle l!eı;-11 bira:: da başl~ala
nnın göziertıc görmrlerl :'fnrtlfo .. , 

v~. Galatasııra:r klübti kadar bu sene 

tallhslzıtte uğnyan müşkllllerle kal'fJda.,an 

)<lüp, ı»ell ııı:dır. Bunu biliyoruz. Fakat gene 

tahmin ediyoruz ki Galata'Jararın mevcut 

elemaıılarlle daha iyi, daha mUtooanıa bir 

takım kurmasına lmlt1n yok dc-ğlldlr. Bb. 

·Galııtıbaray başkaptanmm yerinde olsaydık 

evveIA mevcut oyunculanımzın üzerinde ln -
eecıen inceye rrıcıgut olur, tutboldcn çeldlnıl

Ye karar \"erip te !Jlmdl hatır i~ln oynadık

ları söylenenlerden ba§lıyarak, Badece keyfi 

ve zevki için oynıyruılnra kadar kendUerlnl 

birer blttr gö:ıden geçirir ve hf'r !J(lyden e\'• 
Vel futbol he\•est yerinde ve kendi zevki ka
dı&r tafıdığı formanın mazisine ve ~f're1ine 

de hUrmet eden ve edecek oyuncularclau mü

rflkkep sabit bir takım vücude gt'tlrlrdlk. Va

kıa heplmb: amatörüz ama. bu a.matörlUğttmüz 

le!abnıda tam bir fedakArlık tam bir teracat 

r<•mr.1 olarak ta işaret edilebilir. Taknnlan· 

latasaray başlmptanıığı blhakkln ba§ıınnayı 

ü.:z:erlno alabilir mi, alamaz mı bunu bilmiyo

ruz amma bu işi deruhte edecek bir antre· 
nöre sahip o ·ıın(.'11 kadar başkaptanm bu 
hususta iptidai sUıtemlerden ba.'lıyarnk ya
pabllecc-ğl bir çok işler vardır. Bundan bqka 
başkaptanın maç ~nasında oyuncunun ha

rckctlerlle yakından mN}gul olsa blle, sık sık 
ihtar vaziyeti takınmaktan mümkün merte

be ~~klnmesl de icap eder. Çünkü hlc;ı dumıa
dan söylenmenin lyl neticeleri olduğu gibi 
oyuneuyu harekett-On bUııbUtüıı alıkoymak 

gibi menfi netlcelt'rl de vardır. 

Bunlar yapılırsa Galatasaray takımı 

birdenbire yüksPllr mi'! Bunu Jddla etmek 
Çok garip bir iş olur. Çitnkli hl'rkeıı bilir ki 
işaret c>ttlğlmlz ı;ıeJler ancalt bir c-lifbe ma
hiyetindt"dlr. Faltat gene herkes blllr ki oku
yup yazmanın anahtarı da ba'it bir ellfbe
dl'n ba~ka bir '!'<'~· değildir. 

A. Sırrı 

Voleybol 
Voleybol Basketbol heyetinden: 
31/3/933 Cuma günü Galatasa -

ray lokalinde yapılacak maçlar: 
Basketbol: Hilal - Beşiktaş sa· 

at 16 hakem Habip Bey 
Voleybol: lstanbulspor - Be -

şiktaş saat 17 hakem Nihat Bey 
Galatasaray - F enerbahçe saat 
17,30 hakem Ali Rıdvan Bey Hilal 
- Eyüp saat 18 hakem Nihat Bey 

.Cuma günü yapılan ltros şampi· 
yonasından sonra artık hakiki at· 
letizm mevsimine girmiş bulunu • 
yoruz. Bu mevsim atıcı, atlayıcı 

sürat, mükavemet ko~uları, re • 

Fenerbah~e atletlerinden 
bir kısmı 

kordmenlerle şampiyonların de -
recelerini ve muvaff akiyetlerini 
arttırmak için, genç atletlerin de 
sıkı bir proğramla şahs'i kabiliyet· 
lerini yükselterek klüpleri, mmta • 
kaları için ve nihayet bütün atlet· 
lerin milli formayı şereflendirme· 
leri icin kendilerini hazırlıyacak • 
ları bir mevsimdir. 

Atletlerin yaz idmanlarına ye -
lİ§tirilmiş bir vücutla başlamaları 

için atletizm federasyonunun çiz -
diği kış programı tamamile tat • 
bik edildiğinden bu çalışma mev • 
siminin hararetli ve muvaffakiyet 
li geçeceği kuvvetle ümit edilebi -
lir. Yalnız kış çalışmalarında ça · 
lışanların çoğunu müptedilerin 
teşkil ettiğini ve derecelerini yük
seltmek için bir imkan veren bu 
çalışmalarda birçok ıampiyon, re· 

kordmen ve milli atletlerimizin gö 
rülmediğini işaret etmeden geçe • 
miyeceğim. 

Her sene olduğu gibi atletizm 
faaliyetinde bu ıene de Betiktaş 

klübümüz en hattadır. Bundan son 
ra sıra ile Galatasaray, Pera, Kur· 
tuluş, F enerba.hçe, lstanbulspor 
klüpleri iyi vaziyetleri muhafaza 
ediyorlar ve hunlara yeniden Ka
sımpafa, Amavutköy, Fener yıl • 
maz klüplerinin de karıtmıf oldu · 
ğu memnuniyetle görülüyor. 

Bu seneki atletizm faaliyetinin 
önümüzdeki kurban bayramında 

F enerbahçelilerin tertip .;ttiği bay
ramla başlanmıf olacaktır. Yirmi 
beşinci kurulu§ senesi dolayısile 

Fener bahçeliler tarafından tertip 
edilen bu bayramın, atletizm ile 
beraber bir de futbol cephesi ol · 

duğundan, çok parlak geçeceği 

muhakkaktır. Geçen mevsim te -
şebbüsümle yeniden kurulan F e -
nerhahçe atletizm şubesi 8 Nisan· 

da ilk saha çalıtmalarını güzel bir 
bayramla lstanbul atletlerine aç · 
mı§lardı. Bu teref, bu suretle bu 

sene de kendilerinin olacaktır. 
Fenerliler bu umumi bayrama eıı 
başta Galatasaray, Beşiktaş, lstan
hulspor, Pera, Kurtulu§, klüplerini 
davet etmişlerdir. Bayram proğra· 
mı atletizme ait hemen hemen bü· 
tün müsabakaları ihtiva edecek 
bir genişlikte tutulmuştur. 

Şunu da işaret edeyim ki, Feneı·
liler fütbolda olduğu gibi atletizm 
de ileriye gitmiye azmettikleri için 
mevsim faaliyetlerinin bu bayram 
dan başka bir çok müsabaka gün· 
leri ve seyahatler ilave etmişlerdir. 
Bu itibarla bütün atletizm sahasın 
da orta bir vaziyette bulunan ve 
mukavemet koıucuları pek az o • 
lan Fenerlilerin ıelecek mevsim· 

da bize güzel bir fikir verecek o 
lan bu maçları çok ehemmiy 
ve alakaya değer buluyoruz. 

Slavya geliyor mu? 

Dün haber aldığımıza göre F 

nerbahçeliler bu ay içinde turney 
çıkacak olan maruf Sla vya takımı 
nın şehrimize de uğrıyarak bi 
maç yapması için teıehbüsata ı · 
riımiştir. Bu teşebbüs tahakk 
sahasına çıkarsa lıtanbulllular 

şehrimizde bıraktığı güzel ve he 
yecanlı tesiri hiç bir zaman kay 
betmiyen Slavyalıları bir kere da 
ha görmek fırsatını elde etmit o 
lacaklardır. Slavya - Fenerba 
maçı için 24 Nisan tarihi en uygad 
görülmektedir. 

Kongre davetleri 
Sultanahmet Gençler Spor klllbü Rl 

tinden: 

Klübümü:z:Un senelik kongresi 31 

Cuma günü yapılacağından muhterem 

nın merkt"zlmlzc gelmeleri rica olunur. 

de çok daha iyi bir hale geldikle 
muhakkaktır. Kış idmanlar 
muntazaman devam eden lsmaU, 
Hilmi, f ikret ve Firuzanla d 
bir iki arkadaıları ıimdi çok i 
bir vaziyettedirler. 

Gelecek haftalarda atletizm f 
aliyetleri daha ileride olan diğe 

klüplerimizden bahsetmek istiyo 
rum. 

iç ve dış müsabakalarda yüzü• 
müzü güldürmeleri ve ıerefimizle 
mütenasip dereceler almaları için 
atlet arkadaşlarıma şimdiden dik· 
kat, her türlü suiistimallerden ko 
runmak ve muntazam çalıtm• 
tavsiye ve temenni ediyorum. 



Büyük Bir Artist: 
Paul Mani 

{ Yüzü Bereli Adam J 
Ba aktam, Glorya ıinemaıında Aileıi seyyar tiyatro artistliği ya· 

Amerikada 1932 ıeneai büyük ıi· pardı. Kendiıi yahudidir,asıl ismi 
ema mükafatını kazanmıt ve A- "Muni Veiıenfreund,, dur. 

merika hükumetile uzun bir mü • ı Muni 11 ynıında ilk defa sah
cadeleden sonra oynatılmasına neye çıktı, ve 60 yatında bir ihti -
müsaade edilmiş olan "Scaraface yar adam rolü oynadı. Bu hadise 
Yüzü bezeli adam) filmi oynıya • Amerikada oluyordu ve o gün, per 
cak. de aralarında, ak sakallı bir ihti· 

Bu film meı..'\ur Amerikalı ka- yarın küçük çocuklarla zıpzıp 

ça:kçı ve hardut Al Caponenin ha oynadığı görülmüıtü. 
,.atından ,ıdınmıt çok kuvvetli ve Paul Muni 1928 ~enesinde Fox 
çok pşiWlojik bir eıerdir. Likin tirketine ıirmi9ti. Fakat onu ora -
fillllln vak'aları o kadar çok, hare da ikinci derecede rollerde kul • 
keti o kadar fazladır ki, insan, bir landılar. 
t.akııta terbiyevi ve içtimai kıy -
metini, vermek istediği derıi göre· 
miyor. 

"Marcel Prouıt,, un eserleri 
naııl iki üç defa okunulduktan 
sonra kendisini vermeie ba9lıyor 
ve nasıl birkaç daf a ayni lezzetle 
okunuyorsa, bu film de birkaç de· 
fa ayni lezzetle görülüyor ve her 
aörüliifte bir batka çehreıi, bir 
bat~a huıuıiyeti, bir baıka mana
sı anlqdıyor. 

"Yü~ü bereli adam - Buna 
.,nhtlıkla (Yüzü damgalı adam) 

demitler - Amerikada kaçakçıla
nn hükumetle olan zahiri müca -
delelerine Taimen hakikatte ikti -
8ir._ aan'd'afyeıınde oturanların i -
dareıinde olduğunu gösteren bir 
filmdir. Bu itibarla Amerika ıan
IÖrü bu filme uzun müddet müsa
ade etmemiıti. Çünkü o zaman
lar, hükUmet bu kaçakçılar tara -
fmdan idare ediliyordu, nihayet 
vaziyet değiıince, yani intihabatta 
yeni cümhur reisi olan Mister 
Ruvzeltin kazanaca billi olun • 
ca filmin röıterilmcıine mü -
aaade edildi ve büyük bir muvaf
fakıyet kazandı (Bundan bir se • 
ne evvel). 

••• 
"Yüzü bereli adam,, anlablıı· 

bir film değildir. Bu film bir içti
mai devreyi anlatan büyük bir e
serin hiçbir inceliği ve huıuıiyeti 
kaybolmadan bir buçuk saatlik 
bir film haline tekıif edilmit 'bir 
hulasaııdır. Onun vak'a tarafmı 
anlatmakla okuyucularıma bir fey 
anlatmıı olacağımı zannetmiyo· 
rum. Çünkü bunu gözlerile röre • 
cekler. Ben bu yazıyla, okuyucu -
)arımın bu filmi seyrederken, her 
filmde olduiu gibi ıadece "iyi,, 
yahu "Kötü,, gibi baıit bir hüküm 
vermelerini iıtemediiim için, bir 
parça dütünmelerini iıtiyeceğim, 
bir parça umumi harpten sonra 
inaanlann mektepten yeni çıkmıf 
çocuklar gibi çılıınlıklar yaparak 
hayata atıhtlarını hatırlamalarını; 
bu aıırda paranın her lekeyi naııl 
ıildiğini, "Buyurun kürküm,, dar
bımeıelinin ne kadar gözde oldu -
gunu dütünmelerini; insan denilen 
mahlukun batkalarına yaptığı ıe· 
yin kendisine yapılmasına razı ol 
mayıfın uutulmamalarını iıtiyece· 
iim. 

Filmin kahramanı Paul Muni -
dir. Bu genç artiıt, pek az aan'at
kira nasip olmuf bir tip yaratıyor. 

Paul Muni 1897 ıeneıinde, Po
lonyada Lemberıde doimuıtur. 

Sonra Muni bu filmi çevirdi. 
Yukarda da söylediğimiz gibi ıan
ıür müsaade etmedi. Film oynan· 
madı. Fakat Varner biraderler bu 
filmi huıuıi aur~tte seyrederken 
Muniyi görmü~, onu derhal kendi 
tirketine almıtlardı. Yalnız, Muni 
·bir fart koydu ve dedi ki: 

- Sizin tirkete girmek için bir 

aürü vasıtalara müracaat etme -
dim. Beni yıldız olarak reklam e· 
dip etmemenize de ehemmiyet ver 
miyorum. Fakat ancak kendi iıte· 
diiim rolleri oynıyacağım bu şar· 
tı kabul ederseniz .. 

Varner 'biraderler bu tartı ka · 
bul ettiler ve Muni "Ben kaça · 
ğım !,, filmini çevirdi. - Bu film 
henüz htanbulda göaterilmemit · 
tir -

Holivutta bu artiıt için geçim
siz diye bir ıürü ıayialar dolatır. 
Bunlar yalandır. Sadece Muninin 
iıtediji ..• Fakat bunu kendi ağ · 
zından dinleyiniz: 
-Bir artist için Kameranın kartı 

ıında oynamak kafi derecede güç 
ve sıkıntılı bir it tir. nıan, hakikat 
hi11ini verebilmek için müthit bir 
gayret ıarf etmek mecburiyetinde
dir. Tam bu aralık stüdyoya bir 
ıürü ziyaretçi girdiğini gorunce 
inıanın sinirlerinin naııl bozulaca · 
iını tasavvur edersiniz. Bu itibar· 
la ben çalııırken, stüdyoya ak -
törler ve iti olanlardan baıkasının 
ıirmesine müsaade etmem. 

Bu sözleri aöyliyebilecek pek 
çok artist tanımıyoruz. 

fa. 

V A K 1 T lllveei 

Aşk ölünce 
Paris. Muharebe. Gece. binli 

bütün asker ve zabitler sabah şa -
fak sökerken kıt' al arına dönıniye 
mecburdurlar. 

Hasta bakıcı Silvia Suffolk ve 
yüzbatı T ony Clyd pek çok sevi -
şiyorlar. Fakat bit hi11i kablelvu
kula ayrılmak istemiyorlar. Son 
kararları ne olursa olsun evlen -
mektir. Pariste top ateşi altında 

son gecelerini evli olarak geçire -
ceklcrdir. 

T ony, kalbi kırık karargaha 
dönmüttür. 

Biraz zaman sonra Silvia has-

30 Mart 

d~i~müştür. Bir Amerikalı kendisi 1 p a Sap O r f 13444 
nı kurtarmıştır. Hafızasını kaybet 
miştir. Uzun bir tedavi neticesin - Andre dö Büasak itleri ıçın 
d 0 tendisine gelir ve hemen ka - Poslvaya'ya hareket ediyor. lımi
rısmı aramıya koyulur. nin Madam Kerradek olup Pos .. 

tzini bulup otele gelir ve orada lavya'ya kocasJnın yanına git • 
kot.asile beraber ikamet ettiğinı mekte bulunduğunu söyliyen bir 
Ögrcnince vaziyeti anlıyarak kaç · kadınla ahbap olur. Kadm pasa .. 
r.ıak iste1". Fakat Silvia onu tanı - porto olıtiadığından kendisini 
mıshr. Gaudin, kocasile beraber zevcesi olarak göstermesini Büı .. 
tlide-:cğini söyliyerek ayrd:r. aak'tan rica eder. 

Lakin Tony, karısının Gaudinı Büssak'n buna pek canı sıkı· 
.:l~vcf!ğini anlamı!tır ve iki gencin lır ise de kadının güzellik ve ca • 
nay.ıtım mes'ut geçirmeleri için zibeıine dayanamaz, kabul eder .• 
v&tadnn kaybolur. Bu sırada Poılavya'da anarıiat 

:t- :t- :t- bir casus kadının kraliyeti devir .. 
Bu film, dün aktamdan beri me!t istediği haberi üzerine zabıta 

tiddctle faaliyete geçer. 

O•tte ı Claadette Colbert De 
Cilve Brook. 

YalıMla ı Paul :r.lunl 

Altta ı Tanla Fedor De Lecm 
Matı.ot 

Andre dö Büsaak Poılavya'ya 

muvasaletinde, Mösyö Kerradek'i 
her yerde ararsa da bulamaz. O 
vakit meçhul kadın hüviyetini if • 
fa ederek, polis tarafından aran • 
makta bulunan miithit ihtilalci -
nin kendisi olduğunu, arkadaıla • 
rınn bir haber götürmek için hu .. 
dudu geçmek lazım geldiğini ve 
bunun için Bü11ak'ı alet olarak 
kullandığı söyler. 

Sarayda, bir müsamere esnuın· 
da, ihtilalci kadın, Kralın haya • 
tına ıuikaıt yapmak iıterse de 
Büssak vaktinde yetiıip buna mi
ni olur, ve ihtilalci kadının ıeriki 
cürmü olmakla maznunen tevkif 
olunacağı sırada kralın yaverle .. 
rinden biri, sevdiği bu kadını tay• 
yareyle kaçırır .. Büuak ta bu su-

l 
retle kurtulmuı olu, evine ve ka· 
rısma döne'r .. 

;ıı; •• 

Uzun azmandır ıahn~den çeki· 
lip rejiıörlükle metgul olan Leon 
Matholt bu filmde oymyor Yanın
da Tania Fedor vardır. Film bu 
ak~amdan itibaren Artistikte gÖS· 
terecektir. 

...................... --H•lfllll--1 • 
raklııı, etraftan Ruf Vatres bulun· 
maktacft. Kız, tarlalar ve orman
larda kotup dolatmaktan zevk al
makta ve bunların atk hikayeleri
ne tamamen lakayt kalmaktadır. 

Bir gün civardaki derede çocuk
larla yıkanırken, hayvanla geç • • 
mekte olan meçhul bir ıahıı ona 
yolu ıorar. Kız dereden ~ktıktan s 
aonra Beldvinin kendini gözetle • 
mekte olduğunu görerek fena hal
de kızar. Eve geldiği vakit, Ruf ba J' 

basından desti izdivacını istemek
tedir. Baldvini öldürdüğü takdir .. 
de onunla evlenmeğe ıöz verır .• 
Ruf bunu reddeder. 

O esnada ıehre gelen meçhul 
ıahıı, kardeıile olan eıki bir ma
cerasından dolayı aradığı Baldvi • 
ni bularak öldürür. Polis müdürü 
adamları ve Ruf köpeklerile onu 
taki pederler ve ele geçirirler • 

tane.de tedaviıile metıul olduğu ı Melek sinemasında gösteriliyor. 
bir franaız çavuıundan Tony'nin Boyer ve Claudett Colbertdir. Çok 
harp meydanında dü~tüğünü ve güzel bir havası var. 

Bunu haber alan kız müteesıir 
olur ve onu hayatında ilk erkek 
olarak öper, Meçhul taluı, tam a· 
ıılacağı eınada kaçar. Memleketi 
terketmeden evvel son ıaatiode 
kendisini kucaklıyan Saloıoıiyi 1 
görmiye gelir. Kız, ıevmeğe bq • 
ladığı bu !ah11 ıaklar, fakat, o es- r 
nada gelen Marburi onu meydana 

bi!' daha bulunmadığım öğrenir. 

Kadının gençliğine ve cesaretine 
hayı·an olan bu adam, iyiletince 
ka:Jmı ve evladını yanına alır. 

Gcıudin kadınla evlenmeyi ister. 
Kadın hala ümitvar, bekliyeceği · 
ni ıöyliyerek kabul etmez. Fakat 
biı kaç ay sonra lsviçreye gittik -
lel'ı 7aman kendilerini kaldıkları 

olde kal 1 koca gibi kaydettirir -
ler. 

Toııy zehirli ıazle boiulmuı ve 

Meçhul adam 
Cenup fısilazdelerinden biri o -

lan Medi&<>n Kley, kızı Salcmi 
Jan ile Redvut ıehrinin madenler 
bulupan sahasındaki genit mali -
ki.nelerinde yaıamaktadır. 

Salomi Bil, gençliği, güzelliği 
ve cazibesile kendini herkeıe ıev· 
dirmittir. Kızın perestiıkarları a -
ra11nda kumarbaz bir serguzeıtçi 
olan Jak Marburi ile köpek me -

çıkarır. rı 

Bununla beraber kızın ısrarı ü- 1 
zerine serbest bırakır. n 

Opera sineması dün alqam hu 
filmi göıi.ermeğe başladı. Artiıtle- n 
ri Charleı Farrel'le Joan Benuet • il 
tir. rı 



VAK 1 T' ın Hususi Telgraftan 
• - - ~ --- - ~ _, srer ,,. 

Kalp 100 lira 
nasıl tutuldu ? H A •d J b J d• Büyük Millet Meclisintle 

ususı ı are er, e e ıye * ~----·--·-···;-~-7--
(Bq tarafı birinci aayıfafa) • I . .d t Maanf vekılının cevabı 

sonra .b~un sahte ~~~u~~~ kuv.. iŞ erı ve varı a 1 
vetle ıhtimal verdıgını ıoylemı§ b k b • •• k ld 
ve veznedarla tüccar hemen Cüm~ aş a Jr gune a ) 
huriyet Merkez bankasına giderek Fırka bunlarla alakadar olacak' 
banka müdürlüğünü haberdar et· 
mitlerdir. Bankada müteha11ıs· grupun ayırdığı encümen çalışıyor 
larla tetkikat yapılmıt ve 100 li · 
ralığm sahte olduğu kat'i ıurette 

Afyon tüccarlanna verilen mühlet 
Hazirana kadar uzabldı ANKARA, 30 (Huıuıi) - lda-

rei hususiye ve belediyelerin aon 
Ticaret zamanlarda varidatı düımesi yü· 

"' taıılqılmııtır. 
Ayni gün Adapazarı 

bankasına da sahte para ıürül • 
• nıüıtür. 

Bankanın veznedarı kendiıine 

• Yatmlan paraları aayarken üçüne 
ıözü ilitmif, dikkatle bakınca 'bu 

• ÜÇ 100 liralığın renklerinden §Üp· 
• helenmi!, keyfiyetten müdür ha· 
•• '.herdar edilmiı, nihayet paralar 

Merkez bankasına cötürülerek 

zünden sıkıntıya uğradıjı, hatti 
geçen ıenelerde bu idarelerin va· 
ridatı yekUnu kırk bet milyon lira· 
yı bulduğu halde ıon senede yir· 
mi bet milyon liraya kadar düttü· 
ğü malumdur. Bundan dolayı bat· 
vekil lımet Pqa Hazretleri husu· 
ıi idarelerle belediyelerin mali va· 

• ınütehauıslarca tetkik edildiği 
zaman bunların sahte olduiu ziyetleri üzerine halk fırkası mec• 
meydana çıkmıştır.. lis grupunun nazarı dikkatini celp 

Yalnız bu paralar bankaya e • 
nıanet para yatıran bir müessese . 

O nin teılim ettiği paralar arasında 
• bulunmuıtur. 
• Evvelki gün bu hadiseden son· 
• ı'l'a ıene Adapazarı bankasına biı 

etmit ve bu idarelerin it ve hesap· 
larını teftiş ve müra:kabe lüzumu 
olup olma4ığını tetkik etmek üze· 
re fırka ırupunca bir encümen tet· 
kil edil.mitti. Bu encümen meaaisi· 
ne batlamıttır .. Encümen T ekirda· 

ğı meb'usu Cemil Beyin riyuetin· 
de olmak üzere fU zevattan mü· 
rekkeptir: 

Mustafa Şeref (Burdur), Rah
mi (lzmir), Raif (Trabzon), 
Rasih (Antalya), Zühtü (Samsun) 
Nafi Atuf (Erzurum), Haydar 
(Afyon), Cemal (Antalya), Dok
tor Mazhar (Aydın) Beyler ve Ka
zım Paşa (İzmir) ila Aziz (Eı'Zu
rum), İsmet (Çorum) Beyler. 

ANKARA, 30 (Husuıl) -
Büyük Millet Meclisi buıün top
l:uımııtır. 

Refik Şevket Beyin tifabl tak· 
ririne iktisat Vekilile Maarif Ve· 
kilinin cevabı, takrir sahibi bulun· 
madığmdan gelecek içtima& bıra · 
kılmıttır. 

Şurayı askerinin içtima tarihi· 
ni deiittiren layiha ile askeri mu· 
hakeme uıulü kanununun 34 üncü 

Seyriaef ainin yapacajl iatilC • 
razlara Maliye Vekiletinin ke • 
faleti hakkmdaki 12 Kanunusani 
933 tarihli kanunun ikinci mad • 
desinin deiittirilmeaine mütedair 
liyiba iktisat Vekili Celil Beyin 
talebi üzerine müatacelen milsa • 
kere edilerek kabul olunda. Btı 
tadilata göre Seyriaefainin Japa • 
caiı iıtikrazlarm tutantıdan 232 
bin lirası lskenderiye battmm Şimdiye kadar encümen iki İç· 

tima yapmıı; dahiliye, nafia, ma· 
arif vekillerini dinlemit, ilk ola· 
rak muhaaebei huıusiyelerin vazi· 

maddesinin tadiline ve 89 un· açıjile lzmir - Antalya ara poa • 

yeti üzerinde bir karara varmaii 
kabul etmittir. Bundan sonra be· 

cu maddesine bir fikra ilavesi, 
askerlik mükellifiyet kanununun 
39 uncu maddesinin deiittirilme~ 
sine, askeri mektepler talebesile 

lediyeler vaziyetini tetkik edecek, ihtiyat zabit namzetlerine verile-
neticeyi fırka grupu heyeti umu ,. cek maaı ve tahıisatı f evkalide
miyesine arzedecektir. 

tasının vereceji açık kartılıima 
mahsup edilecektir. 

Bundan sonra afyon yetitdr( 
ciler birliği kanununun birincf 
muvakkat maddeainin üçüncü fW. 
rasmdaki müddetin Hazirana ka• 
dar uzablmuı hakkındaki kamm 

• tüccar tarafından sahte bir 100 
- liralık Teriimi§, bu da Cümhuriyet 
e Merkez bankasın:ı ıötürülerek 

te.lim edilmittir. 

ye mütedair kanuna ilave e- müzakere ve kabul edilerek ca
dilecek maddelere ait liyihalarm ~arteıi günü toplanmak üzere ~ 
birinci müzakeresi yapılmıttır. timaa nihayet verilmittir. Şüpheli bir seyyah Sivri. 

hisarda yakalandı Yeni şimendjferler Vergi muafiyetler· Bunlardan baıka F eiemenk 
-ve Dovçe bankl:ırda birer tane 

• ;a&bt., par:ı b:ılunn:~~. bunların 
e l.. -

~epıi Cümhu~·iyet Merkez banka· 
ınca aahtelikleri tespit edildikten 

ıaonra polis müdiriyetine veril • 
• mittir. Ziraat bankasında da bir 
• ~ahte yüzlük bulunmuf, bu da po • 

lis nıü;liriyetine teılim edilmit • 
lir. 

oma banl<ası müdürü M. Va
relli dün demiştir ki: 

"Piyasada ıahte yüz liralık 
n banlmotlann bulunmut olduğu ve 
• ilk aahte paranın bankamıza ve • 
u l'ildiii doğrudur. Cümhuriyet 

Merkez bankasına ve polise haber 
'9erdik. Sahte 100 liralığı ıitemi· 
ıze verenin ismini söyliyemem.,, 

• Bir ıazete lş Bankası ıitelerine 
de eahte para sürüldüğünü yaz • 

• Dlqbr. Bankanın ikinci müdürü 
Fehim Bey bunu tekzip etmiı ve 
ıdenıittir ki : 

"it Bankasına aabte 100 lük 
• 8Ürü)memiıtir. Yalnız Cümhuri • 

!:Jet Merkez bankası yakalanan 
Ahte yüz liralıkları göstermek ve 

• lzahat vermek isin bizi çağırmıt • 
tlt'. Gittik, gördük ve mütterile 
ri11ıizi haberdar ettik. 

Diğer taraftan Cünıhuriyet 
• Merkez bankası müdürü Sayit 
•• Bey de ftmları ııöylemittir: 

"Sahte 100 lirayı bir iki bankoı 
ile bir tüccar bize getirdi. Gördük, 

• bunların sahte olduğu anlaşıldı. 
Keyfiyetten polfo haberdar edil • 

·· mittir.,. 

u Bundan baı;ka gene bir gazete 
elli liralıkların da sahtesi olduğu • 
nu ve bıanun da piyasaya ıürül 
düğünü Yazmı!br. Bu haber boraa 

.. k~mis~rliğince ve Vilayetçe tek • 
aıp edılnıektedir. Elli lirabkfo.nn 

e ve diğer Paraların sahtesi bu • 
11Qımamıttır. 

Sahte Paraları bankalara ıü • 
• reıııerin ifadeleri polis ikinci şube 

llliidürlüğünce alınmıştır. Bunla • 
nn paraları nerelerden ve kim • 

·· lerde11 aldıkları tahkik edil • 
mekted"ır Dün ,.,,.k' k' • · 'f • .... ız •tının ı a • 
deıi alınmıştır. Zabıta sahte pa _ 
ral&rQa memlekette mi basddıiı • 

e· nı, Jolcaa hariçte mi basılarak it • 
• bal edildiiini esaslı bir GW"etto a • 

rafbrmaktadır. Tahkikatın bir 

ESKiŞEHiR, 28 (Hususi) -
Bundan bir ay evvel 9kitehire 
gelerek Türkiyecle tetkikat yap • 
mak üzere Gümüthane vilayetin· 
den yaya olarak seyahate çıktıiı· 
nı ve tehit ta!,•yare binbaıııı Mah· 
mut Nedim Beyin oğlu olduğunu 
aöyliyen ve kendisine Türk seyya· 
hı ıüıünü ver.erek tetkikatınm inti• 
balarını seyahatinin sonunda fay· 
dalı bir kitap halinde netredece · 
iini aöyliyen l•kender Ayhan Ef., 
burada yirmi gün kalarak Sivrihi· 
sara gitmiıti. 

lakender Ayhan Efendinin jan· 
darma çavutlarından Nedim adlı 
birisinin oğlu olduğunu ve hakiki 
bir seyyah olmayıp para toplamak 
arzuaile dolqtığim ve seyahatinin 
sonunda tetkikatını faydalı bir ki· 
tap halinde neıredeceiini söyle • 
mesi de asılsız olduğu anlaıılmıt 

kaç gün zarfında neticeleneceği 

ümit olunmaktadır. 
Diğer taraftan Cümhuriyet 

Merkez bankası bankaları ve bal· 
kı ikaz için fU tamimi netretmiı • 
tir. Bu tamimde sahte paralarla 
hakikatlerinin farklarının neler • 
den ibaret bulunduğu göıteril 
mektedir .• 

Merkez bankaaının tamimi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

bankası müdürlüğü ıu tamimi 
netretmittir: 

"lıtanbul ıubemiz ıitelerine 
yüz liralık sahte bir banknot ib 
raz edil mittir. 

Bu sahte banlmotlarm aslına 
nazaran farkları tunlardır: 

Numaralarının rengi koyu ve 
ıayri muntazamdır. Gazi Hazret• 
lerinin resmi aslından çok f arkh 
ve açık renktedir. Arka tarafta· 
ki tezyinatm çerçevesindeki kaide 
yarım santim kadar uzundur. Ay· 
dınhğa tutulduiu zaman çerçeve· 
ler yekdijerinden taıkın olarak 
ıörülüyor. Arka kııımdaki resimw 
le Gazi Hazretlerinin resmi üu
rindeki Türkiye Cümhuriyeti İl*• 
resi aslından farklı ve ıilikçedir. 
Gene bu reımin yanındaki müael· 
leı tezyinabn tefeniiabn:la da u· 
fak tefek inhiraflar vardır.,, 

ve ıeyahat notları okunmak iıte· 
nilmit fakat üzerinde tetkikatına 
mütedair bir ont bulunmadığın· 
dan bu hareketleri ıüpheli görüle• 
rek Sivrihisar ,müddeiumuliiince 
Sivrihisarda tevkif ettirilmittir. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

Aksaray ahalisi 
Aksaray Konyaya bağ

lanmalı, diyorlar 

Fevzi Pş. Elaz1z, Afyon - Bu haktan hangi imtiyazb 
Antalya şimendiferleri 'şirketler istifade edecek ? 

ANKARA, 30 (Hususi) - ANKARA, 30 (Hususi) 
Bugün toplanan bütçe encümeni Hükılmetçc verilmit olan imtiyaz
Fevzip&fa • Erıani hattı arasında lara müteallik mukavelelerde ya• 
bir noktadan baılıyarak Elizize zılı vergi ve reıim muafiyetlerinin 
kadar uzanacak hattın intası hak· meriyeti hakkındaki layihası ca • 
knulaki liyibayı müzakere etti. martesi günü B. M. Mecliainde 
Encümen hattın bu sene bitirilme· müzakere edilecektir. Bu liyiha 
ıini, nafia vekaletinin 600 bin li· ile vergi ve resim muafiyeleri de
raya kadar teahhütlerde bulunma· vam edecek olan ıirketler ıunl...., 
11nı, azami üç aene vadeli bonolar dır: 

çıkardmaıım kabul etmittir. Bu latanbul Anadolu ciheti eleldrli 
layiha cumartesi aünü mecliste 
görütülecektir. 

Encümen Afyon· Antalya hat· 
tının inıası hakkındaki layihayı da 
müzakere ve kabul etmittir. 
Bu bat dört ıenede ikmal edilecek· 
tir. N-.fia vekaletine bütçesine her 
sene bir miktar tahsiaat koymak 
suretile bu it için 25 milyon liraya 
kadar sarfına mezuniyet veril • 
mektedir. Bu layiha da cumartesi 
günü mecliste müzakare edilecek • 
tir. 

tesiıatının İstanbul elektrik tidm
tine devri mukaveleıi, Oskadar ft 
havalisi tramvaylan tirketi, lmair 
elektrik tramvay tirketi, Odemif 
elektrik ve ıu tirketi, Adana, Kona 
ya, Trabzon, Antalya, Kayaerı. 

Denizli, Sivas, Menin, Marq ele1'. 

trik tirketleri. Ankara eleldrllrıı 
hava ıazi, otobüı ıirketleri, hey .. 
nelmilel tayyare tirketi, Aero Ee
preaıo tirketi. 

ANKARA, 30 (Husu•i) 
Bazı vilayetlerin ve bu arada Ak· 
saray vilayetinin kaldırılacağı 
hakkındaki haberler üzerine Ak· 
saraydan bir heyet ,ehrimize gele· 
rek dahiliye vekiletile temas etti. 
Heyet Alaarayın kazaya çevril • 
mesini muvafık bulmaktadır. Yal· 
mz Niğdeye bağlanmasım iktısadi 
noktai nazardan doiru bulma· 
makta Konyaya bajlanmasının 
daha doiru olacaiını ileriye aür • 
mektedir. Heyete Aksaray beledi· 
ye reisi riyaset etmektedir. Heyet 
burada meb'uslarla görü,erek di • 
!eklerinin temini huıusunu rica et· 
mitlerdir. Rusya ile lngiltere 
Mektep kitaplan Ingiltere tevkif edilen mühendislerden 
Bir kısmının basılması 
müteahhitlere verilecek 

dolayı Moskova elçisini çağırdı 
LONDR, 30 (A. A.) - lngil • nın 1-8 inci günü hariciye komiseri 

ANKARA, 30 (A. A.) - Aldı· terenin Moskova ıefiri M. Ovey, Litvinof yoldaıı ziyaret edereli 
M. Litvinof ile yaptığı bir görüş • tevkif olunan lngiliz memurlan 
meden sonra Londraya çağrılmıt • hakkında yapılacak muameled• 
tır. vaz geçilmediği takdirde lnailiz 

jımız mal6mata göre Maarif Ve· 
ki.Jeti mektep kitapları hakkında 
yeni tespit ettiği proğrama göre 
bu sene neıretmeyi kararlattırdı
iı kitaplardan ilk mekteplerin bi
rinci sınıflarına mahsus kıraat, 
dördüncü ve betinci ıınıflara 

mahıus tarih ve yurt bilıiıi ki • 
tapları ile köy mekteplerinin 
üçüncü sınıflarına ait tarih ve 
coğrafya, yurt bilıisi, orta mek· 
teplere mahsus fen bilıisi ki • 
taplarmın tabı ve tevzii itini mü • 
taabhitlere ihaleyi kararla.ttırmı9 • 
trr. 

Bu husuıta icap eden hazır • 
bklar ikmal edildikten ıonra ya • 
p:lacak üç senelik ihalenin fart • 
a.ı yakında ilin olunacaktır. 

M. Litvinof bu görütme ııra . hükumetinin bu hususta alacalt 
sında M. Ovey' e demiıtir ki: tedbirleri bildirmek için ıeldiiini 

"Sovyetler birliği hükumeti, söylemittir. Litvinof yoldat bu 

kendiıine bir hareket yolu gösteri· 
lip öğretilmesini kabul edemez.,, 

Londradaki resmi mahfeller 
M. Ovey'in bu seyahatini sadece 
bir istiıare maksadile yapacajını, 
vaziyet memnuniyeti pek az mu· 
cip olacak bir ıurette inkitaf et 
miyecek oluna elçinin Moskova• 
ya döneceğini söylemektedirler. 

lnglltere aeflrinln tehdidi 
MOSKOVA (Tau) 29-Mos· 

kOT& lqiliz aefiri Oveı. Mart a:rı· 

hususta müddeiumumllilin kail 
kararı olduğunu, yaknıda muba• 
kemelerine ba.tlanacajını, bu ka· 
rarın hiç bir suretle deiitmiyeco • 
iini bildirmittir. 

lngiliz matbuatının bu humata 
vermit olduiu malCiınattan tahmin 
olunabilir ki, mevzuubahı tedbir • 
ler olan, S. S. C. ittiahdile lnıil • 
tere arasmda inkitaf edecek ticari 
münasebetlerin gerıinleıtirilme • 
si yahut ta-.n manasile kesilmesi • 
clir. 
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1 ~ikaye Bir 

Yeni aldığı otomobilini tecrübe 
için Hamdi, erkenden kalkmış o
nu garajdan alarak Latifenin evi 
nin önüne gelmişti. 

Hamdi, Sıraselvilerdeki aparlı· 
manının önünde durunca korna 
çaldı. Üçüncü kattan bir pencere 
açıldı, Latifenfo başı göründü ve 
seslendi: 

- Affedersin Hamdi, daha 
hazır değilim, yarım saat sonra 
gelemez misin?. 

- Pekit 
Pencere kapandı. Hamdinin 

canı ıkılmıştı. Yarım saat ne ya· 
pacaktı. Şöyle bir Bebeğe kndar 
gidip gelse? tamam. lyi olur. 

Bu aralık bir ses, bir kadın se 
ai duyuldu: 

of ör Nakleden: 
fa. 

Hamdi aldırmıyor, tekrar gaza 
basıyor, otomobil bir yılan şekli
ni almıt gibi iki tramvayın ara -
sından sıyrılıyor, bu sefer önüne 
yavaş çıkan bir otomobil geliyor, 
onun da yanından çılgın bir hızla 
geçiyor, altıncı daireden T epeba 
şına gidecek yol sapacağı yerde, 
Tünelin yanındaki dar tarafa 
döndü, tam bir zaviyei kaime ha· 
lindeki dönemeçten yüzde yü:ı:: 

devrilmek tehlikesine rağmen ay -
ni süratle geçti, Tünel meydanına 
çıkarken de hızını kesmedi, bir 
Şişli Tünel tramvayının römork 
arabasını hafifçe sıyırttı, caddei 
kebirden, polislerin dur! işaretine 
aldırmadan ilerledi, Galatasaray 
önünde, tramvayla çarpışmamak 

için mektebin kaldırımına çıktı, 
halk ezilmemek için duvarlara ya
pıştılar, düdük sesleri içinde Tak· 
sim meydanına geldi, birdenbire 
durdu. 

VAKiT 

Bir cinayet 

Akçaabatta bir şoförü 
öldürdüler 

AKÇAABAT, 30 (Hususi) -
Dün öğle üzeri kasaba içerisinde 
herke i heyecana dü§üren feci bir 
cinayet olmuştur. 

31 Mart 1933 l 
Münakaşalı dil konferansı . .................................................................... . 

Milli Dilimiz· n va ğı 
çıkınca hug ·· kü işin 
kudretini an ıyacağız 

- Şôför, çabuk T epebaşına ! 
Hamdi döndü, baktı. Genç ve 

temiz giyinmiş bir kadın, otomo . 
bilin kapısını açmıya uğraşıyordu 
Halinden pek s:nirli ve şaşkın ol
duğu görünüyordu. Yoksa, bu oto
mobilin taksi saati olmadığını gö· 
rür, bu yanlışlığı yapmazdı. Ham· 
di bunları bir an içinde düşündü. 
Kadın güzel olduğu için kendi 
kendine, bu hadisenin eğlenceli 

bir şekilde bitebileceğini hesapla
dı, hemen kapıyı açnrak: 

Bu çılgınca hareke .. , kadını 

şaşırtmıştı. Zaman zaman "Şoför 
dur! ... ,, diye haykırıyor, fakat 
Hamdi aldırmıyordu. Bu yem 
tehlike ona intiharını unutturmuş· 
tu. Onun için, Taksim meydanın
da otomobil durunca, kadın, bü • 
yük bir nefes almış ve elindeki ta
bancaya, hnyretle bakmıştı. Bu 
neydi? Onu çoktan unutmuşhı? 

Fakat şimdi hatırlıyordu .. Terke p 

dilmişti, ve az kalsın hayatına kı· 
yacaktı .. Bu deli şoför, çılgınca 

hareketile ona mani <>lmuştu. 

Şoför Muharrem Efendi oto • 
mabiline yolcularını almış, Trab
zona hareket etmek üzere iken o• 
tomobil acentesi Ahmet Efendile 
aralarında ehemmiyetsiz bir me • 
seleden dolayı kavga çıkmıı bira· 
rahk Ahmet Efendi tahancasile 
Muharreme iki el ateş etmiştir. 

Muharremin kardeşi Re~it Ahme
din elinden tabancasını almak İs· 
temiş, bu sırada hafif surette ya
ralanmıştır. Araya girmek istiyen 
balıkçı Sabri de Ahmedin amca • 
sının oğlu 16 yaşlarında Mustafa 
tarafından tehlikeli surette yara • 
lanmı tır. Şoför Muharrem derhal 
ölmüş, katil Ahmet derhal tevkif 
edilmiştir. Şoför Muharrem 27 
yaşlarında, dört çocuk sahibi 
iyj tanınm•c; h; .. penr.ti. DUnkU münakaşah konferan ta bulunanlar 

zmir nakil vasıtaları 
ANKARA, 30 (Hususi) -

Buraya gelmiş olan E.Skişehir vali
sile İzmir belediye reisi bugün yer
lerine döndüler. 

Halkevi dil, edebiyat ve tarih \ te çalışmak için bazı yollar göste 
§ubesi tarafından hazırlanan mü· miştir. 

nakaşah bir konferans· dün Köp • Müştak Beyden sonra ''Tür 
rı;.lüzade Fuat Bey tarafından ve· teceddüt edebiyatı tarihi,, müell 

rilmittir. fi İsmail Habip Bey söz almış ' 
Köprülüzade Fuat Bey evvela demiştir ki: 

- Buyurunuz hanımefendi, 
dedi. 

İzmir nakil vasıtalarının bele • 
diye idaresine verilerek bir idare· 
de toplanması teşebbüsü üzerine 
İzmir körfezi vapur ücretleri dü -
şecektir. Karşıyakaya iyi su getir· 
me işindeki takas meselesi de hal
ledilmiştir. 

dil inkılabı hakkında maliimal 
- Meseleye umumi cephede 

vermi§, ve bütün dünyad~i dil 
· bakınca şimdilik iki esas manza 

T epeba ma gelince, kadın o • 
tomobili durdurthı ve içinde bek
ledi. 

Hamdi, önündeki aynadan, 
kadının Londra otelinin kapısına 
baktığını görüyordu. Hemen 
aklıdan bir roman kurdu. Mu
hakkak kadının aşıkı ... 

Kadın tabancayı hemen çanta• 
sına yerleştirdi, kapıyı açıp indi 
ve: 

- Delirdin mi ayol! •. 

Bir kooperatif . 
1 Z M 1 R , 30 (Hususi) 

İzmir gazetecileri aralarında bir 
istihlak kooperatifi aç.mağa karar 
vermişlerdir. 

faaliyetinden bahsederek demiş • 
tir ki: 

- Avrupada da böyle dil işi 

için çalışmalar olmuştur. Fakat 
bunların hepsi münferit kalmıştır. 
Halbuki bizdeki gibi büyük bir iş 
olarak 'kabul edilmiş şekil tarihte 
ilk vak'adır., 

Fuat Bey Büyük Gaziden ve 
yapılan inkılaplardan bahsederek 

ra görüyoruz: 

1 - Yabancı kelimelere kar 
menfi cephe. 

2 - Türkçe kelimeler lehine 
ittifaka yakın bir cephe. 

Eskiden bir çok yabancı keli 

meler kullanılıyordu. Fakat bun 

lar kitapta başkaydı. Lisand 

kullanılmazdı, Hiç kim ~ 7 -Filhakika, şimdi otelden genç 
bir adam çıkıyordu. Bir otomo 
bil sağırdı. Otelin hademesi içer
den bir.kaç bavul çıkardı, otomo

Diyeı·ek çantasını açtı, gözleri
Ie taksi saatini aradı. Taksi saat\ 
yoktu. Belki öte taraftadır diye o
raya baktı orada da yoktu. Kadın, 
elinde bir beş liralık, şa;jkm şaş 

kın bakıyordu. Daha fazla bekle-

demiştir ki: Giresun da bir konferans asır içinde "Bu gece bahirde fırt 
"- Hnrfler değişmekle, o za • 

GiRESUN, 30 (Hususi) - Ye- •na var,, , "Bana bir bardak a 
mana kadar içinde bulunduğu -

bile yerleştirdi, kalktılar. 

Kadın, Hamdiye bu otomobilı 
takip etmesini söylemişti. Böyle · 
ce rıhtıma geldiler. Öndeki oto -
mobilde bulunan delikanlı, eşyala· 
rile büyük bir vapura bindi. Ka -
dm, otomobilde oturuyor, onun 

meden Hamdiye beş lirayı uzattı. 
fakat Hamdi: 

- Hayır, dedi, para istemem 

hanımefendi, yalnız çantanızdaki 
o ... 

hareketlerini parmaklıkların a - Genç kadın yanlışlıkla taksı 
rasından takip ediyordu. Yarım diye hususi bir otomobile bindiği

ni maarif müdürümüz Necdet Bey 
tarafından bugün Halkevinde 
"inkılap edebiyatı,, hakkında bir 
konferans verildi. Müteakiben 
gençler şiir okudular. Giresun va
lisi her perşembe günü Halkevin 
de yaplıan toplantılara gelmekte 
dir. 

lzmirde eski eserler 
saat kadar böylece durdular. Son-
ra vapur kalktı, yavaş yavaş rıh _ ni, şoför dediği gencin kendini ö- l Z M 1 R , 30 (Hususi) 
hından ayrıldı. lümden kurtarmalk için bu delili- Kadife kalesinde yapılmakta olan 

ği yaptığını anlamı<:ıtı, Tabancası· araştırmalar devam ediyor. Bu-

muz kıymetleri azalmış, ehem -

miyetleri kalmamış daireden, 

Şark medeniyeti dairesinden çı • 

karak yeni bir medeniyete, ci • 

han medeniyeti içine girmiş olu • 
yoruz. 

ver,, demedi. Bu gibi kelimelt 

terkip tılısımı içinde yaşadı. "Ab 
hayat,, olarak kullanıldığı zama 

gülünmedi, takdir edildi. 

Fakat bunlar bizatihi hayatiyi 
ti haiz değildi. Onun için hiç b 
zaman Türkün malı olmadı. 

İsmail Habip Beyin alkışla b 
ten sözlerinden sonra: 

- Öz Türkçe söylen~n sözleri 
öz 'l'ürkçe olarak söylenmesini is 
tiyoruz. O zaman, Hamdi, aynadan, ~ gün, kalenin altına kadar giden 

gene ,_adının go"'zlerinden şl nı çıkardı, Hamdiye uzattı, sade 
• oK ya aı· bir yol meydana çıkarıldı. Bu yol 

aktığını gördü. Tam arkasına dö· ce: geçenlerde bulunan su mecrasın • 

Tarih kar§ ısında yarınki tarih
cinin anlatışı bu olaacktır. Yeni 

harfler ile yabancı kelimeler sı • 

rıttı ve Türk dili için ilk istiklal 

adımı atılmış oldu. ikinci büyük 

inkılap tarih inkılabıydı. Milli ta -
Sesleri yükselmiştir: 

rihi anlama ve inkılap... Bunun- sonra da: 
Bunda 

nüp bir şeyler söyliyeceği sırada Teşekkür ederim d d h - ' an a a geniş ve derindir. Bu 
kadın: dedi, ve gitti. yolun içerisinde yarın ara§tnma 

la millet altı yedi asırlık mazı 

çenberini kırdı. Yedi bin sene ev· 

veline kadar gitti. Ne olduğunu 

anladı. 

- Dönünüz, tekrar Taksime, Hmadi, arka ından bakıyordu.! yaoılancktrr. 

Ka;::~~~~~ğdr~ 0:1:~:~~~i J::~~:~ ~~I~ JIJll~~ll~I ifil!][%, lı 1 1 liıı~i llJ. il 'il :ıı ı !] 1111111~1 l~lllı Jll Jl~j ! J~ı lllli~~W,~ 
ki yollnr dar olduğu için, Hamdi, s Q ank ası 
kadının ne yaptığına bakamıyor, 

ancak yola dikkat edebiliyordu. Tesis tarihi : 1888 
Fakat Karaköyden dörtyol ağzın· 5 
dan kurtulup da aynaya bakınca. erma yes. : 30. O O. O O Frank 
titredi. Genç kadın çantasındar. = idare 1nerkez1 · 181 AN BUL 
küçük bir tabanca çıkarmış, şaka-
ğına doğru götürüyordu .. Eyvah.. •• rk yedek· Şubeleri : 
intihar edecek. 1 ( t b 

Hamdi sapsarı kesilmişti. Nf' s 80 ( Galata -ve stanbul ) lzmir 
yapsın?. Nasıl mani olsun? Oto . Samsun. Mersin . Ada a 

Dil inkılabına gelince, bu inkı -

lapla yabancı dillerden almış ol · 

duğumuz kelimeleri geri vererek 

ecnebi istilasından kurtulduk. Ya

bancı kaideleri atarak manevi is-
tiklale karşı fikir, mantık ve san' at 

~ sahasında yeni bir inkılap yap

-- tık. Eskiden kitap sözü ile konu
uyorduk. Bu mantıklarımızın ü · 

zerine de tesir ediyordu. Dil bir 
- mantık ve dü§ünüş mekanizma-

mobili durdursa, yahut başını ge- Vunanistandaki Şubeleri : 
riye çevirse, kadının tetiği çekme· Selinik . Kavıtla • Ati na. Pire sının harici tezahürüdür. 
sine mani olamıyacak. işte kadın. inkılap tamamile meydana gel-
kararını vermiş gibi görünüyor.. _ 8ılümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· dikten sonra, millet malzemesini 
Facia olacak.. tarı küşadı. Esham ve Tahvilat Kasalar icarı. tamamile taşıdıktan sonra, yarın· 

Birdenbire, Hnmdiuin aklına rn. il !I : ~ı ki milli dilimizin varlığı ortaya 
b~f~~gddi.G~abM~ Şimdi!j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~kın~~g~~ i~n kud~~i 
otomobil, yeni otomobil büyük ... 

1
. h anlıyacağız.,, 

bir süratle Şişhane yoku§una hr- e a Fuat Bey bundan sonra dil sa· 
manmıya başlamı§h. Önünde bu- vaşında Halke•İnin aldığı vazife-
lıwıaa bir tramvayın yanından Her sınıf arlh kitabının buliisası lerden bahsetmit ve gençleı·in, 
~ek İsterken karşısına başka Tarih ımtihanmı vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. halkın yardımını istemiştir. 
bir tramvay çıktı. ikisinin arasın 00 ı kurucı fiatla lstanbulda Kanaat Kütüphanesinde aahhr. Fuat Beyden ıonra lsmail Müş· 

dam~~ama ~i~~k .. ~uı~•••••••Rmm~~~••••••••••••••I . • tak Bey ıöz alarak gençlere bu iı-

- Türkçe için ders verenle 
Türkçe söyl~sinler. • 

diye bir kaç ses daha yükselmi( 
lir. Reişlik yerinde bulunan Köp 

rülü zade Fuat Bey bu eslere et 

vap vermek mecburiyetinde kala 
rak demiştir ki: 

- Biz eski zaman adamlaııyıi 
Dilimiz böyle alışmış, galat söy 
Jüyoruz. Kusura bakmayınız. Bur 
dan sonra y~tişenler bu isi çok i~ 
yapacaklardır.,, 

Münakaşaya iştirak için söz ı 

lan kimse olmadığından Büyü 

Gazinin büyük adı hatılatılara 

toplantıya nihayet verilmiştir. 

F ord fabrikalarında 
amelenin grevi 

LONDRA, 30 (A. A.) - Fot 

kumpanyası işçileri ücretlerin as 

gari haddinin yükseltilmesi hak 

:kındaki teklifi kabule karar ver 

miştir. Bu karar neticesi olare 

i4çilerin yarın tekrar çalrmı1 

başlıyacaklan zan ve tahmin o 
lunmaktadır. 

2 
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Jı 
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VAKiT Sayıfa: tt p 31 Mart 1933 Jj 

Maliye Vekaletinden : 
14/12/932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı 

F ev:ıipaşa • Diyarbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan son· 
ra olan kısmının inşasına tahsis edilmek iızere yapılacak 12,000,000 
liralık istikrazm "A,, tertibini teşkil eden 4,000,000 lirahk kıs· 
mınm kc:yıt muamelesine 1 nisan 933 te başlanacak ve bu müd· 
det bir ay devam ederek 30 nisan 933 akşamı bitecektir. 

1 - Bu islikraz üç miisavi tertipte ve beheri yirmişer liralık 
itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıya· 
cakhr. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde 
o!up bunun içia her tertibe ait yirmi Jiralık tahvil tam 
tahvilin üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o 
nisbette iştirak hakkını verir. 

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan "A,, tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı yüzde doksan beş olarak tesbit 
edilmıştir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on do!rnz liraya satılacaktır. 

5 - istikrazm faizi oO 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrini
evvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numa· 
raJara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası Yekun Türk 
bel:ıerine lirası - 301UOO 30,000 

1 l:>,000 15,000 
3 3,000 9,000 

6 909 5,454 
2~N 120 34,680 -300 94,134 

1'ukanda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve tes· 
bit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertiplerden 
her birine Ü{te biri tevzi edilecektir. 

"A!tı ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edilecek iş
bu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edi4niş ol
duğu aynca broşür halinde yapılan neşriyatla izah edilmiştir. Bu 
L roşürlerin kayit muame~esini yapan bankalardan talep edilmesi.,, 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu istıkrazm tamamen itfasına ka· 
dar her türlü resim ve vergılerden muaftır. 

8 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseselerce hu· 
susi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 
mukavelelerde teminat olarak ıtıbari lnymetleri üzerindeq_ başa· 
baş kabul edilir. Bundan başıca hazinece satılmış ve satılacak 
olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde de başabaş ahnır. 

~ayit muamelatı : 

9 - Kayit muamelesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
ile Ziraat, iş ve Emlak Bankalarının merkez ve şuoeleri tarafın· 
dan her tarafta icra edilecektir. Bu barıkalardan başka lstanbul'da 
Osmanlı, Sovyet Sosyal st Cumhurivetleri ittihadı Ticareti Ha· 
riciye B;ınkası, Se'anik, Kommerçiale, Franko • Asyatik Ame· 
rikan Ekıspres, Doyçe Bank, Oryant Bank, Banko di 
Roma, F elemen~ Bahri .Sefit Bankalarile ayrıca ilin edilecek 
dığer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

10 - fu defa yapılacak .. A,, tertıbine ait kayit muamelesi 
için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde yukarıda ya
zı'ı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere 
gene hamiline mu~arrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirilece· 
ği ayrıca ilan ediıecektir. (I°258) 

Harbiye Mektebinden: 
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 yapılacağından iştirak edeceklerin 
l· Nisan· 933 cumartesi günü saat 16,30 da 92 lira teminat ak· 
çesi ile birlikte müracaatları ilan olunur. (1411) 

r Devlet Demiryolla.rı ilanla.r1 
< 

Bayram Tenzilatı 
Kurban bayramı münasebetile 1/l. Nısandan 11/12 N.san 1933 

tarihine kadar Devlet Demiryolları istasyonlarından bilet alacak 
)'o'culara bayramlara mahsus tenzilat yapılacaktır. (13941 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
10· 15· l 7. 20 ~4/3/933 tarihli gazetelere verilen iliolarda ya· 

zılı ikişer tonluk üç kamyonet ile ''300,000,, adet Tuz çuvalı ve 
,.10,000,, yardeı yağlı yeşil kanaviçe hakkında "13888,, numaralı 
kararname hükUmleri tatbik olunacağı tavzih olunur. "Tı,, (1402) 

• 

Tl:JQKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--~ 061:2 

..----~ı 
Doktorlar -1 -- Hililiahmer 

GAZETESi 
Bayramda yalnız 

Hilaliahmer gazetesi çıkar. 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu hastalıkları 

mlitebaaauı 
KöprUbqmda Eminönü Hanmda No. 2 

Her gün öğleden sonra 

oı, Tabibi 

Elle Hayon 
Meııhur Diş to.blbl müteveffa Davtd Ha· 

yon'un oğlu diş tabibi ELlE HA YON 

hastalarını artık Beştktqta değil yalnız 

yeni t8.§mdığı Pet'apalaa karşısında As

malı Mescit sokağı No. 63 Kambl hanı 

3 numaradaki muayenehanesinde kabUI 

etmektedir.Telefon: 41603. Adrese dikltat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili ııaatalıklar mUtehaaaıııı 

Dtvanyolu No. llR Telefon: 22239ı< 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar Atlamataşı No. rıa 

Di• doktor &ı 

Zeki Nuri 
der gwı tıaata kabul edilir. Her nevı Cl1J 
rabataızlığı tedavi olunur. M.uayenell&De: 

UskUdar Abc:ıbaşı Mektep sokak No. 00 

Göz hekimi doktor 

SOleyman ŞUkrU 
Birtncı amıt mlltehaa81• 

BabıAU (Ankara Caddesi Numanı fiO ı 

Hilaliahmer Cemiyeti lstanbul Bürosundan: 

i!inlarınız için en kuvvetli neşir vasıtası Hilaliahmer gaze· 
lesidir. ilanlarınızı yalnız Hiıa!iahmer gazetesine veriniz. Hi
lfıliahmer gazetesi lstaobul'da değil, Türkiyenin her tarafında 
şube~erimiz vasıtasiıe satılmaktadır. ilinlarınız, hem müessese· 
nize ve hem de Hila.iabmer Cemiyetine menfaat temin ede· 
cektir. 

ilinlarmızı : 
Istanbul'da: Yeni postahane karşısında Hilaliabmer Sah~ 

bürosuna telefon 22653 
Istanbu\'d1 Ankara caddesinde ilancı'ık Türk Limitet Şir· 

ketıne telefon 20095 veriniz. Son sahıfede 30 sondan evelki 
iki sahıfede 40 kuruştur. 

kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 



Maroken Birman, 
iPEKıŞ'm aylardan beri üzerinde 
durarak çabşbğı ve en ziyade 
benimsediği bir lcumaşbr. Onun 
için ipekit MAROKEN BiRMANı 
bu sezon için intihap ve tereddüt
süz en iyi kumaş olarak ilan etti. 
... Ve en ucuz! .. Çünkü iPEKiŞ'in: 

295 kuruşa .• 
aldığmız bir metre BiRMAN 
MAROKEN'i ayar1ndaki ecnebi 
kumaşıDI: 

10 liraya .. 
bile tedarik edemezsiniz. ipekiş 
Maroken Birmanlar1 ile en ağır 

tuvaletten en hafif spor robuna 
kadar bütün ipekli elbiselerinizi 
yapabilirsiniz . 

• 
"Bu iş .te lpekiş'indir .,, 

"Milli Tasarruf ve Iktısat Cemiyeti" diyor ki: 

''Yurtdaş, Yerli Malından Şaşma!'' 
Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu 

Teru Mallar Pazarıadadır 
Ankara' da 
Çocuksarayı 

caddesinde ı 
Jstanbul'da 

Bah~ekapıda ve Beyo§lunda 
istiklll caddesinde 

Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

.J'ekirdağı vilayeti Nafıa daires:nce yol inıaala ameleyi müke:
lefeai için 20 adet çadır satın ahnacaktır. 

1 - Çadırlar mahruti şekilde olacakhr. 
ı 

2 - 6 metre kutrunda ve 2 T metre irtifamda bağlama ip!eri 
ketenden direii üç metre olup kazıklar1 da gürgen agacından 
olacakllr. 

3 - Dikişleri çift kat olacaktır. 

4 - Geçmeleri keza gürgenden o'up çadmn etekleri 40 san· 
tim geniıliğinde olacaktır. 

Samsun'da 
Bankalar 

caddesinde 

l 630 ton Lavemarin kömürü· 

nün ihale günü hakkmda . 

Yukardaki ma'zemenin kapa· 
la zaı f suret ile münakasasınm 

5/4/933 tarihinde yapılacağı ila'l 

edilm'şti lfogün bayrama ten· 

düf etmesi ihtimali olduğundan 

bu takdirde münakasanm bay· 
ram ertesine tesadüf eden 
9/4/933 tarihinde saat 14 le ya· 

Bayram Münasebetile 

Yalnız bir hafta 
1 

• • 
ıçın 

GALATA' da 

MAY·ER 
Büyük Elbise Mağazasında 

Tenzilitlı Fiatlarla 

BÜYÜK SATIŞ 
' 

icare~~!!ayr!!~~!~naca~ndan 
Muhterem Müşterilerimizin 

1 Lıralık 
SERGiMiZDE N 

istifade Etmelerini 

ıSON nırA 
Olarak Tavsiye Ederiz 

SUL TANHAMAM'INDA 

BALCILAR 
Hukuk HAklmlljindf'n: 

M. M. VekAleU deniz mUııteprlığl •· 

vukalı Ati Suavi bey tarafından üıktl· 

darda Hace Hasene Hatun mahalle.tinde 

mukim LUtflye hanım aleyhine mumal

leyhanın Şinasi efendinin Gcdlldl zabit 

namzedi mektebine kayt ve kabulU zım· 

nında mektep nlzamatına riayet edeceği· 

ne dair verdiği taahhütnameye mUstenl

den mektep masarifi olan (~) lira (20) 

kunışun tahsili ta'eblyle ikame eyledi

ği ilavadan dolayı müddca aleyhanın 1-

kametgAhının mcçhullyctl hasebiyle na.
nen tebligata rağmen gelmemi§ olduğun· 

dan blttalep hakkında muameleli gıyap 

karan ittihaz ve temyizin nakzine itti· 

ba olunması \"eklll mumalleyh tarafın· 

İstanbul Asliye Mahkemesi lklıacıl ._. 
kuk clalreelnden: 

Mlllt mudat"aa vek~eu deniz mu.teıarll

ğı taratmdaa Bozüyükte belediye tahall· 
darı Kt.mll ney nezdinde mukim Rept 

5 - Bezi su geçmemek tartile sağlam ve dayanakla olacaktır. 
Vermeğe arzu edenler 20·3·933 tarihinden 9 · 4 · 933 tarihine 

kadar Tekird11ğı Nafıa Baımühendisliğine müracaatları ve ihale 

güeb olan 9.4.933 pazar günü de saat 14 te vilayet daimi en· 
cümeninde % 7 buçuk nisbetinde pey akçelerini alarak hazır 

pılacağı a'ikadaranıo ma'fı nu dan iddia ve mUdataaten dermeyan e

o'.mak üzere ilan o'.uour ( 1436J 1 dl'mlt ve emri muhakeme 20/Mayıs/033 
Cumartesi gUnU ııaat 10 a talik edilmiş 

Tevfik Efendi ile Vefada Kerim paf& 

araaaında hael Fadıl dendi hanesinde mukim 

Ayişe hanım aleyhlerl11e mektep masraf

larından ( 490) lira (38) kuru§un tahai· 

il hakkında ikame olunan davada mUd

tlra al<'yh'erln lkametgAhlarmın mec;hull· 

yeti haaeblle dava arzuhali ile tahkikat 

gUnU gazetelerle iUUı edllml§ ve dava 

evrakı heyeti mUçtemlaya sevk ve U&· 

nen tcblgat lcraaına rağmen gelmemlı 

ve bittnlep haklarında H. U. M. kanunu

nun 402 ve 405 inci maddeleri muci· 

bince muameleli gıyap karan ittihaz .. 

dilerek yevmi muhakeme 29/4/933 CU• 

marteat gUnü saat on Uç buçuk tayin 

edilmiştir. Müddea aleyhlerin kararı mez
kur aleyhine belf gUn zarfında 1tlrd 

hakları olacağı ve müddeti mezkOre :ar· 

fmda !Uraz etmedikleri takdirde bir da• 

ha mahkemeye kabul edilmlyecekleri si· 
bi dermeyan olunan vnkıaıarı da naar 

bulunmaları ilin olunur. ( 1381) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 

Emiaöall Kaymakamhğlndan : itinin ehli beş kaldmmca ah· 
nacakbr. Kaldmmcıhğa iyice vakıf olupta talip olanlar1n vesika· 
larile hemen müracaat eylemeleri illn olunur. (1437) 

Jıtanbul Cçüncü icra l\lemurluğun • olmakla mUddea aleyhanın kararı mez-

dan: kür aleyhine bc17 glln zarfında itiraz: 

Mahcuz ve satılması mukarrer bulu- hııkkı olacağı ve mUddcU mezkure :zar

nan Gatatada Azap kapısı caddesinde tında !Uraz: etmediği takdirde bir daha 

Kalafat mahallinde Fotl Saras Efendinin ma- mahkemeye kabul edllmiyeceği gibi der· 

ğazasında mevcut kere3te ve ah§ap dl· meyan olunan ,·akıatarı da ikrar etmlı 

reklcrin 3 Nisan 933 tarihine mUaadlf addolwıacatmı mUbeyyln gıyap karan da 

etml§ addolunacağını mUbcyyln gıyap ka. 

ran da mahkeme divanhanesine talik la· 

lmmı§ olduğu gibi tebliğ makamına ka

im olmak Uzere keyfiyet gazeteleri• dit 
illn olunur. 

Paza.rteai gUDü -.at 10-11 açık arlbr· 

ma ıureWe JP&h1ıJl!ucie atııa.cağı il&n 

olımur. 

JMhkeme dlvuherwılm tdll Jıplmm. ......: 

olcfutU gibi tebliğ makamına kaim .olmak ı Umumi Nepiyat MUdOı1J : P bOCIU At>IL 
Qaıeaoe uyftyet gazetelerle tl!Jı olJIDur. VAKJT MATBAASI - lSTANBUL 


